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Nieżortunne zarządzenie. 
Jeszcze nie zdążyły przejść w 

niepamięć słowa p. ministra Dob- 

ruckiego, wypowiedziane w czasie 

jego pobytu w Wilnie, o szczegól- 

niejszej opiece i tolerancji jaką ma 

być otoczone szkolnictwo białoru- 

skie. Słowa te zapowiadały szczęś- 

liwy nawrót do zdrowej i trzeźwej 

polityki szkolnej w stosunku do t. 

zw. mniejszości narodowych na 

Ziemiach Wschodnich. 

Były one jaskółką, zwiastującą 

lepszą przyszłość, to też nic dziw- 

nego, że obudziły zrozumiałą ra- 

dość i nadzieję wśród społeczeń- 

stwa białoruskiego i litewskiego. 

Zdawało się, że ostatecznie zerwa- 

no w szkolnictwie z ciasną polity- 

ką polskiego nacjonalizmu, stale 

prowadzoną przez wszystkie rządy 

poprzednie. Obok tego rodziły one 

nadzieję, że w stosunku do Biało- 

rusinów przejdziemy do, powolnej 

wprawdzie, ale pozytywnej pracy 

twórczej. Nic też dziwnego, że prze- 

rażona prasa nacjonalistyczna bło- 

tem obrzuciła nowego ministra, po- 

suwając się tak daleko, że jego 

rowe, prawdziwie demokratyczne 

6: słuszne stanowisko po- 

równała z ohydą rządów Muraw- 

jowa. Ten obłędny i brudny ton 

prasy endeckiej najlepiej stwierdzał, 

jak bardzo wskazaną była droga, 

którą zapowiedział w swym wy- 

wiadzie p. minister Dobrucki, Bez- 

pośrednio po jego bytności Ožy- 
wienie w pracy komisji dla układu 

podręczników dla szkół białorus- 

skich zdawało się potwierdzać 

% słuszność powstałych nadzieji. 

Dlategoteż ogólne przykre zdzi- 

wienie spowodowało zupełnie nie- 

oczekiwane zarządzenie p. kuratora 
Ryniewicza z dn. 24.II 1927 r. do- 

yczące wprowadzenia w pierwszych 

ech klasach gimnazjów  prywat- 
nych z językiem wykładowym nie- 

polskim nauki historji Polski w 

języku polskim. 

Rozporządzenie to wywołało 
łatwo zrozumiałą konsternację 

wśród ster pedagogicznych gimna- 

zjów mniejszościowych. Odsuwa- 
jąc na stronę wszelkie inne wzglę- 
dy, pośpiech w przeprowadzeniu 

powyższego zarządzenia musiał 
wywołać poważne trudności natury 

technicznej i dezorganizację pracy 

w szkołach. Rozporządzenie to, 

otrzymane przez dyrekcje gimna- 

zjów 27-go lutego b. r. już od 1 

inarca nakazuje bezwzględne wpro- 
wadzenie godzin nauki historji pol- 

skiej w klasach pierwszej, drugiej 

i trzeciej, Oczywiście podobne za- 

rządzenie p. Kuratora wywołało 

zrozumiałe rozgoryczenie wśród 
społeczeństwa litewskiego, biało- 
ruskiego i żydowskiego i ostry 

protest ze strony dyrekcyj zainte- 

resowanych gimnazjów. Wyłonio- 

no wspólną delegację od mniej- 
szości narodowych, która zwróciła 

się do p. Kuratora z przedstawie- 

niem trudności. związanych z wpro” 

wadzeniem tego rozporządzenia. 
Jak słyszeliśmy delegacja w tej 
sprawie wyjeżdża w tych dniach do 

Warszawy celem poczynienia od- 

powiednich kroków u p. ministra 

Dobruckiego. 
Jakże przedstawia się ta sprawa 

w odniesieniu do szkolnictwa bia- 

'łoruskiego? 
„ Otóż według zatwierdzonego 

przez p. Kuratora planu nauczania 
w Białoruskiem gimnazjum już 

obecnie dzieci w klasie 1-ej mają 

po 34 godz. lekcyj tygodniowo, w 

kl. 2-ej i 3-ej po 35. Wśród tych 

godzin tylko po 2 tygodniowo są 

poświęcone nauce historji biało- 

ruskiej. Oczywiście, że w tych wa- 

runkach dodanie jeszcze 2 godzin 

tygodniowo historji polskiej było- 

by zbytniem obciążeniem mło- 

dzieży. 

Wogóle obserwujemy stale zbyt- 
nie przeładowanie materjałem na- 

ukowym uczącej się młodzieży w 

szkołach polskich, a jeszcze wybit- 
niej w szkołach z językiem wykźa- 

dowym niepolskim. 

Z drugiej strony wprowadzenie 

nauki historji Polski do klas niż- 
szych nie może być tłumaczone 

obawą, by wychowańcy gimnazjów 

mniejszościowych wykazali niedo- 

stateczną znajomość historji Polski, 
ponieważ w ciągu czteroletniego 
okresu jej nauczania w klasach wyž- 

szych w zupełności opanowują cały 

program w stopniu nie mniejszym 

niż w'gimnazjach polskich. 

Nauczanie historji w niższych 

klasach gimnazjalnych ma zupełnie 

specyficzny charakter i dla tego nic 

dziwnego, że sfery pedagogiczne za- 
interesowanych gimnazjów tak go- 

rąco reagują na zarządzenie p. Ku- 

ratora. Specyficzny ten charakter 

polega na tem, że myślą przewo- 
dnią programu pogadanek history- 

cznych, prowadzonych w klasach 

niższych, jest zaszczepienie w du- 

szach młodzieży miłości dla swej 

przeszłości narodowej swej kultury 
i kraju ojczystego. Historja jest 

podwaliną kultury narodowej i dla 

tego też pozbawienie możności jej 

dokładnego poznania jest dotkliwym 

ciosem dla szkoły o charakterze 

narodowym. Nauka historji nigdy 

nie może być traktowana jako dy- 

scyplina równoznaczna z innemi 

naukami, a musi być kultywowana 

szczególniej pieczołowicie i umie» 
jętnie. 

Ale jest jeszcze jedna strona 

sprawy, niestety zupełnie pomija- 

na przy układaniu programów nau- 

ki historji w szkołach polskich, a 

którą w pewnym stopniu uwzględ- 

niają gimnazja litewskie i biało» 
ruskie. 

Jest to silniejsze podkreślenie 

momentów przeszłości dziejowej 

naszego kraju. Wspaniała prze 

szłość ziem Litwy historycznej z 

temi olbrzymiemi zdobyczami kul- 

turalnemi i duchowemi jest prawie 

zupełnie pomijana w programach 

naszych szkół na ziemiach dawnej 
Litwy. 

Najwspanialsze pomniki litera- 

tury polskiej są tak bardzo prze- 

pojone głęboką miłością kraju ro- 

dzinnego, swego rodzaju partyku- 

laryzmem dzielnicowym. Można po- 
wiedzieć, że właśnie ta miłość 
swojskości dała nam największych 

bohaterów ducha narodowego. Dla- 
tego też pierwszym obowiązkiem 

jest krzewienie w duszach naszej 

młodzieży tej miłości rodzinnego 

kraju nadniemeńskiego. Pierwszym 

zaś warunkiem jest poznanie prze- 

szłości tego kraju. Stanowczo bliż- 

szą psychicznie jest nam historja 

Wilna i Mińska, niż np. Gniezna i 
Warszawy. Otóż nie uwzględnianie 

tych momentów regjonalnych jest 

zasadniczym brakiem naszego рго- 

gramu gimnazjalnego. I jest to tem 

większa strata, że naprawdę prze- 

szłość ziem litewsko-biatoruskich 
jest dziwnie piękna i bohaterska i 

tak bardzo nadaje się do zapalenia 

sere naszej młodzieży szczytną i 

głęboką miłością rzeczy wznio« 

słych. Sew. W. 

Wilno, Wtorek 8 marca 1927 r. 

   

  

/ ogł. zagraniczne—50% drożej, 
miejscowe—15% drożej. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 10-cio łamowy. Terminy druku ogł 

RJER_WILENŃSKI 
NY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

Marcowa sesja Rady higi Narodów. 
O czem rozmawiali Briand ze Stresemannem. 

GENEWA. 7 Ill. (Pat). Podczas wczorajszej rozmowy Brianda ze 
Stresemannem poruszone zostały najważniejsze zagadnienia stanowiące 
przedmiot porządku dziennego obrad obecnej sesji Rady Ligi Narodów. 

W szezególności omówiono sprawę Saary, sprawy gdańskie i kwe- 
stję podjęcia polsko-niemieckich rokowań handlowych. 

Prasa francuska o rozmowie. 

PARYŻ. 7 Ill. (Pat). Według doniesień genewskich korespondentów 
„Petit Parisien* i „Petit Journal* Briand w czasie wczorajszej rozmo- 

wy ze Stresemannem zwrócił jego uwagę na oświadczenie hr. Westarpa, 
dotyczące Alzacji i Lotaryngii. 

„Petit Parisien* pisze w związku z tem, iż ważną jest rzeczą wie- 
dzieć dokładnie, jak ocenia kierownik Wilhelmstrasse, zawierające grož- 
bę twierdzenia przywódcy nacjonalistów. 

Według „Petit Journal” Stresemann pokazał Briandowi niemiecki 
tekst przemówienia hr. Westarpa, który jakoby miał być niezbyt do- 
kładnie przetłumaczony. 

Oświadczenie delegata Chin. 

GENEWA, 71II. (Pat). Delegat chiński Chao-Hsin-Szu oświadczył 
przedstawicielom prasy, że niema on zamiaru przedstawiać Radzie Ligi 
Narodów konfliktu Chin z mocarstwami. 

Poufne posiedzenie Rady Ligi Narodów. 

GENEWA, 7.III. (Pat). Rada Ligi Narodów odbyła dziś zrana po- 
ufne posiedzenie, na którem ustaliła ostatecznie porządek dzienny obrad 
obecnej sesji 
Stresemana. 

Rady. Posiedzenie to odbyło się pod przewodnictwem 

Wyjazd posła niemieckiego w Warsza- 
wie do Genewy. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Poseł niemiecki p. Rauscher wyjechał wczoraj do Genewy. Wyjazd 

ten potwierdza wiadomości, iż w Genewie prowadzone będą rozmowy 

między ministrem Zaleskim a delegacją niemiecką w sprawie przerwa- 

nych rokowań gospodarczych. 
  

Nowy gabinet estoński. 
TALLIN, (tel. wł.) Toemant otworzył dzia trzeci gabinet, w skład którego we- 

szli tylko trzej nowi ministrowie: Huonerson, z partji włościańskiej, który objął 
sprawy wewnętrzne, Mesing z partji miejskich właścicieli—opieka społeczna, i Reck, 
poseł niezawisły, który objął ministerstwo wojny. Parlament wyraził votum zaufania 
nowemu gabinetowi 51 głosami przeciw 35. 
  

Szanghaj zagrożony. 
LONDYN. 7. Ill. (Pat.) Wiadomości otrzymane z Szanghaju 

potwierdzają doniesienia ze źródeł prywatnych o posuwaniu się 
wojsk południowych w kierunku Su-Czou, leżącego na zachód od 
Szanghaju z oczywistem zamiarem zaatakowania linji kolejowej, 
prowadzącej z Szanghaju do Nankinu. Su-Czou jest dotąd w rękach 
wojsk Czang-Tsun-Czanga. 

Wojska północne dokonywują przegrupowań jakgdyby unikając 
większych starć z wojskami kantońskiemi. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń było wylądowanie w tych 
dniach większych sił piechoty marynarki japońskiej, która obsadziła 
pięć przędzalni japońskich znajdujących się na terytorjum dzielnicy 
międzynarodowej w Szanghaju. 

Z ZAGRANICY. 
Prasa niemiecka o polityce za- 

granicznej Polski. 

GDANSK. (Pat) „Dan- 
ziger Neueste Nachrichten“ poš- 
więcają obszerny artykuł pogłos- 
kom pojawiającym się w prasie e- 
uropejskiej na temat zbliżenia pol- 
sko-angielskiego w związku ze sta- 
nowiskiem Avglji wobec Rosji. 

Dziennik pisze między innemi: 
„Znając dokładnie położenie, musi- 
my powiedzieć, że Polska szczerze 
pragnie poprawy swych stosunków 
gospodarczych z Rosją i możliwie 
jaknajwiększego rozszerzenia z nią 
stosunków handlowych. 

W związku z tem należy przy- 
pomnieć stanowisko zajęte przez 
polskiego ministra spraw zagra- 
nicznych w tej tak przykrej dla 
Polski sprawie traktatu litewsko- 
rosyjskiego. I tu także nie można 
było stwierdzić przeciwieństw mię- 
dzy marszałkiem Piłsudskim a mi- 
nistrem Zaleskim. Marszałek Pił- 
sudski popiera pod każdym wzglę- 
dem rozsądną i ostrożną politykę 
Zaleskiego. Polityka ta — musimy 
to z naciskiem podkreślić, pisze 
„Neust Nachr.*, zmierza do bez- 
względnego unikania z Rosją ja- 
kiegokolwiek zatargu“. 

Wyšmiewając fantastyczne kom- 
binacje prasy berlińskiej na temat 
zbliżenia polsko-angielskiego i pol- 
skich projektów pożyczkowych 
stwierdza autor artykułu w końcu, 
że pożyczka, która rząd polski za- 
mierza zaciągnąć, przeznaczona jest 
wyłącznie na produktywne cele 
gospodarcze. 

Możliwość zerwania stosunków 
St. Zjednoczonych z Meksykiem. 

NOWY YORK, (Pat). Za- 
nosi się na zerwanie stosunków 
dyplomatycznych między Stanami 
Zjednoczonemi, a Meksykiem. Po- 
seł meksykański Teller odjechał 
wczoraj do Meksyku. Kellog wy- 
stosował notę do rządu meksykań- 
skiego, w której żąda odwołania 
posła meksykańskiego, gdyż zor- 
ganizował on w dziedzinach amery- 
kańskich propagandę prasową skie- 
rowaną przeciwko Stanom Zjedno- 
czonym. 
  

LEKARZ-DENTYSTA 

I. FELDSZTEJN 
przeprowadził się z ul. Wielkiej 

na ul. Wileńską 16. 3806 
  

Loterja klasowa. 
Ciągnienie loterji 5 klasy. 

Dzień dwudziesty trzeci. 
W dwudziestym trzecim dniu cią- 

gnienia V kl. ye Wg odj głów- 
niejsze wygrane padły na Nr. Nr.: 

100.000 zł. — 79628. 
25.000 zł. — 31889. 
10.000 zł. — 9515. 

Po 5.000 zł. — 20866, 29793, 
Po 3.000 zł. — 9802, 76424. 
Po 2.000 zł. — 1273, 2700, 43517, 

Po 1.000 zł. — 12425, 35176, 54446, 
51250. 

Po_ 600 zł. — 6682, 31604, 31407 
43067, 47447, 64299, 75582, 75720. 

Po 500 zł. — 31811, 35600, 37309, 
51441, 55862, 76209. 
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Wyniki obrad Związku Miast, 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W ubiegłą sobotę i niedzielę o- 
bradował w Warszawie Zarząd 
Związku Miast Polskich. 

W pierwszym dniu załatwiono 
szereg spraw organizacyjnych, zaś 
niedzielę poświęcono dyskusji ge- 
neralnej nad projektem ustawy 
miejskiej, przyczem przyjęto za pod- 
stawę projekt ustawy o gminie 
miejskiej, uchwalony w drugiem 
czytaniu przez sejmową komisję 
administracyjną, oraz projekt usta- 
wy Związku Miast Polskich, uchwa- 
lony na ostatniem walnem zebra- 
niu Związku. 

W dyskusji wypowiedzieli się 
prawie wszyscy uczestnicy zebrania. 
W wyniku obrad przyjęto następu- 
jącą rezolucję: 

Zarząd Związku Miast Polskich 
po rozpatrzeniu projektów ustaw 
o ustroju miast, uchwalonych w 
drugiem czytaniu przez sejmową 
komisję administracyjną — uważa, 
że 1) projekty te odbiegają od pro- 
jektu Związku Miast Polskich i 
wskutek tego nie odpowiadają isto- 
tnym interesom miast polskich, 2) 
Zarząd Z-ku Miast Polskich wyraża 
zdanie, że jedynie Sejm może być 
powołany do uchwalenia zasad u- 
staw ustrojowych i 3) Zarząd u- 
chwala odbyć konferencję z kluba- 
mi sejmowemi, w której winni 
wziąć udział również przedstawi- 
ciele miast Polski zachodniej i Ma- 
łopolski. 

Parija Pracy i M. P. R. lewita. 
KIELCE. (Pat). W niedzielę dn. 

6 b. m. odbył się wielki wiec de- 
mokratyczny Partji Pracy i N.P.R. 
lewicy przy udziale 1500 osób. 
Uchwalono następującą rezolucję: 

„Widząc w dotychczasowych po- 
czynaniach rządu drogę, mogącą 
wyprowadzić państwo polskie z 
trudnych warunków, w jakich zna- 
lazło się wobec nieumiejętnej go- 
spodarki poprzednich władz, wyra- 
ża nadzieję, że rząd obecny: 1) 
zdoła zapewnić Polsce należne sta- 
nowisko w rzędzie wielkich mo- 
carstw, 2) otoczy opieką najszer- 
sze rzesze ludzi pracy umysłowej i 
fizycznej, 3) zdoła urzeczywistnić 
zasady szczerej i uczciwej demo- 
kracji, przeciwstawiając się dema- 
gogicznym zakusom zarówno Z 
prawa jak i z lewa, obroni repu- 
blikański ustrój państwa i zapewni 
wszystkim obywatelom — pełnię 
praw politycznych oraz rozwoju 
instytucyj narodowościowych i kul- 
turalnych“. 

Zebranie wysłało depeszę z wy- 
razami czci i hołdu do Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej i do Mar- 
szałka Piłsudskiego oraz do wice- 
premjera prof. Bartla. 

Powrót witepremjera Bartla. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W piątek o godz. 10 wiecz. po- 
wrócił z Krakowa do Warszawy 
p. w.'premjer Bartel, który spędził 
tam dzień swoich imienin. 

Po swym powrocie p. w.-prem- 
jer zastał bardzo wiele depesz m. 
in. od członków rządu, wojewo- 
dów, instytucyj społecznych, go- 
spodarczych i t. d. 

W sobotę w godzinach popołud= 
niowych p. w.-premjer Bartel przy- 
jęty był na Zamku na blisko dwu- 
godzinnej audjencji przez Pana 
Prezydenta Rzplitejj z którym о- 
mawiał szereg spraw bieżących. 

Cena 20 groszy. 
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Bonina konferencja. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj przed południem p. w.- 
premjer Bartel odbył dłuższą kon- 
ferencję z prezesami trzech komi- 
syj przy Komitecie Ministrów, a 
mianowicie: z pos. Ziemięckim 
(komisja pracy), pos. Zwierzyń- 
skim (komisja przemysłowa) i pos. 
Poniatowskim (komisja rolna). 

Konferencja miała charakter 
ściśle poufny. 

Przyjazd ambasadora Skrzyńskiego do 
Warszawy. 

(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

W nadchodzącą środę rano przy- 
bywa do Warszawy ambasador pol- 
ski przy Watykanie p. Władysław 
Skrzyński. 

P. Skrzyński został wezwany 
telegraficznie przez p. ministra Za- 
leskiego. Podróż jego prawdopo- 
dobnie dotyczy spraw związanych 
z działalnością naszej piacówki 
watykańskiej. 

Po inspekcji gen. Składkowskiego. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Minister spraw wewnętrznych 
gen. Składkowski powrócił w dniu 
wczorajszym z objazdu inspekcyj- 
nego po Ziemiach Wschodnich. 

Mówią, iż w rezultacie tej pod- 
róży inspekcyjnej nastąpią zmiany 
na stanowiskach kilku starostów 
na Ziemiach Wschodnich. Między 
innemi jest pewne, iż p. Zdzisław 
Mackiewicz, b. pułkownik piechoty, 
będzie mianowany starostą w wo- 
jewództwie wileńskiem. Prawdo- 
podobnie wchodzi również w grę 
starostwo w Baranowiczach lub w 
Mołodecznie. 

Lapraniczna oferta budowy sieci 
telefonicznej, 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W dniu wczorajszym jedno z 
konsorcjów zagranicznych przedło- 
żyło Ministerstwu Poczt i Telegra- 
fów projekt budowy sieci telefo- 
nicznej, niezależnie od istniejącej 
już sieci telefonicznej „Pasty. No- 
wa sieć telefoniczna obsługiwałaby 
Ziemie Wschodnie, Warszawę, Za- 
głębie Śląskie i Dąbrowskie, Łódź, 
Kraków i Poznań. 

Konferencja W sprawie robół. - 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W bieżącym tygodniu przybywa 
do Warszawy wojewoda lubelski 
p. Remiszewski, krakowski p. Da- 
rowski, łódzki p. Jaszczolt, oraz 
lwowski p. Garapich celem ustale- 
nia na konferencjach ministerjal- 
nych planów wiosennych robót. 
Przy robotach tych będą brani pod 
uwagę  przedewszystkiem  bezro 
botni. 

W sprawie podniegienia wychowania 
fizyCZNEgO. : 

WARSZAWA. 7 Iil. (Pat). W 
związku z uchwałami Rady Minis- 
trów w sprawie podniesienia wy- 
chowania fizycznego w szkołach 
Ministerstwo W. R. i O. P. wydało 
ostatnio do kuratorów okręgów 
szkolnych okólnik zapoczątkowują- 
cy szeroko zakreśloną akcję w tym 
kierunku. 

Okólnik zawiera szereg wytycz- 
ai zorganizowania powyższej 

akcji. 

Uroczyste otwarcie Rady Finansowej. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Uroczyste otwarcie Rady Finan- 
sowej ma się odbyć między 15— 
20 b. m. 

Na posiedzeniu tem minister 
skarbu p. Czechowicz wygłosi . 
szczegółowe expose o obecnej sy- 
tuacji finansowej. Następnie p. mi- 
nister przedłoży Radzie do zaopi- 
njowania projekt nowych ustaw po- 
datkowych, stanowiących  cało- 
kształt reformy podatkowej, opra- 
cowanej obecnie przez Minister- 
stwo Skarbu.



  

Z pobytu parlamentarzystów polskich we Francii. 

CAHORS, 7-III. (Pat). Wyciecz- 
ka parlamentarzystów polskich przy- 
była tu w dniu 5 b. m. o godzinie 
1-ej wieczorem, witana gorąco 
przez ludność miejscową, licznie 
zgromadzoną na ulicach w pobli- 
żu ratusza pomimo silnego desz- 
czu. Ratusz, oraz inne ważniejsze 
budynki były wspaniale oświetlo- 
ne. Orkiestra miejska wykonała 
hymn narodowy polski i marsyl- 
jankę. : 

Parlamentarzyści polscy przy- 
jęci zostali na ratuszu przez sen. 
de Monzie, b. ministra, a obecnie 
mera miasta Cahors. Uczestnicy 
wycieczki złożyli swe podpisy w 
złotej księdze miasta Cahors, po- 
czem udali się do hotelu Ambasa- 
dorów, gdzie odbył się obiad, wy- 
dany na ich cześć przez władze 
miejskie, poczem udali się do tea- 
tru miejskiego. Z chwilą przybycia 
gości polskich chór miejscowy wy- 
konał hymn polski. 

Wobec przepełnionej sali sen. i 
mer de Monzie wygłosił wielką 
mowę. Mówca zaprotestował prze- 
ciwko przypuszczeniu, że walki, 
stoczone w maju na ulicacii War- 
szawy, są wstępem do walk na 
granicach Polski. 

Patrjotyzm Piłsudskiego nie 
stanowi groźby dla Niemiec lub 
dla Rosji, a tem mniej dla trakta- 
tów lokarneńskich. Stwierdza to sen. 
de Monzie na zasadzie niezapom- 
nianych wrażeń, jakie odniósł, ja- 
dąc do Moskwy w październiku 
1923 r., podczas widzenia się z 
bohaterem niepodległości Polski. 
Mówca otrzymał wówczas te same 
zapewnienia co do pokojowości 
dążeń Polski ze strony Marszałka 
Piłsudskiego. 

Dalej sen. de Monzie prosił o 
pozwolenie dorzucenia do hołdu, 
oddawanego parlamentarzystom 
polskim, uzupełnienia, polegające- 
go na oddaniu sprawiedliwości 
przez Francuzów pierwszemu Mar- 
szałkowi Polski, który był przez 
długi czas niedoceniany. 

Francja zarzucała Piłsudskiemu, 
że walczył on z Rosją, wówczas 
kiedy Francja zwalczała Niemcy, 
wskutek czego Piłsudski przeciw- 
stawiał się w pewnym stopniu pla- 
nowi walki,  przyjętemu przez 
sprzymierzonych. Ten zarzut prze- 
ciwko Piłsudskiemu był wypowie- 
dziany nawet z trybuny Izby De- 
putowanych w dniu 29 listopada 
1918 r. przez Stefana Pichont. 
Mówca zadowolony jest, że może 
dzisiaj stwierdzić, że Ów sąd był 
lekkomyślny. 

Po przedstawieniu z wielkim 
talentem biografji Piłsudskiego mów- 
ca podkreślił fakt, iż Piłsudski, nie 
chcąc się godzić na propozycje 
Niemców, którzy żądali współdzia- 
łania z nimi żołnierzy polskich 
przeciw Francji, został wtrącony 
przez Niemców do więzienia. 

Marszałek Piłsudski _ posiadł 
wielką władzę i mógł zostać dyk- 
tatorem, lecz tego nie chciał i wo- 
łał zelegalizować fakt dokonany, 
oświadczając, że chciał wykorzenić 
w Polsce zwyczaj żądania wszyst- 
kiego od jednego człowieka przy 
równoczesnem odmówieniu mu 
wszelkiej pomocy. 

Mówca, oddawszy hold nie- 
zrównanemu charakterowi Mar 
szałka Piłsudskiego, nakreślił jego 
wysiłki, mające na celu odrodze- 
nie systemu rządów parlamentar- 
nych i oświadczył, że jeśli to Pił- 
sudskiemu się nie uda, parlamen- 
towi będzie groziło niebezpieczeń- 
stwo. Sen. de'Monzie wyraża na- 

    

Liryzm lłłakowiczówny najpeł- 
niej i najjaśniej wyraża się w tych 
wszystkich wierszach, które w ten, 
czy inny sposób wiążą się z bytem 
dziecka. Należy tu cykl „Jeszcze 
rymy dziecięce", z takiemi perełka- 
mi, jak „Córka korsarza" i „Dziew- 
czynka“. Z tego samego źródła 
powstała piękna „Bajka o złej 
matce*, gdzie temat główny znako- 
micie przeprowadzony został przez 
polifonję iście bajecznych, fantas- 
tycznych półtonów. 

Forma autorki „Płaczącego pta- 
ka* jest wyrazem artyzmu zupełnie 
dojrzałego, posiłkującego się rozle- 
głą skalą środków poetyckich, ope- 
rującego rytmiką i dynamiką wier- 
sza celowo i świadomie, stosownie 
do przebiegu emocjonalnej fali. 
Nawet w takich drobnych, co do 
rozmiarów, utworach, jak naprz. 
„Skrzydło grające" osiąga poetka 
rzetelne efekty: 

„Skrzydło mego Anioła 
zwieszone nad tobą jak drzewo 

płaczące, 

LT 

dzieję, že porozumienie na Wscho- 
dzie zostanie zrealizowane, bez 
czego niema bezpieczeństwa w Eu- 
ropie. Nadzieja, której wypowie- 
dzenie pod znakiem Marszałka 
Piłsudskiego nabiera szczególnego 
znaczenia, jest odczuwana przez 
wszystkich myślących Francuzów. 
Wszyscy oni, przez usta mówcy, 
wydają dzisiaj okrzyk na cześć 
Polski, na cześć jej bohaterów, na 
cześć jej wybrańców. 

Następnie zabrał głos poseł 
Niedziałkowski. Daiękując w imie- 
niu swych kolegów za objawy sym- 
patji względem Polski, oświadczył 
on, że zagadnienia polityki we- 
wnętrznej nie należą do tych kwe- 
styj, o których pragną dyskutować 
z parlamentarzystami francuskimi. 
Cała Polska schyla czoło przed 
zasługami Marszałka Piłsudskiego, 
wobec tego jednak, że Marszałek 
Piłsudski jest politykiem, lepiej po- 
zostawić przyszłości sąd o jego 
osobie. Miejsce to nie jest właści- 
we dla rozważania ukrytych walk. 

Ostatnio przemawiał deputowa- 
ny Capgras, wyjaśniając rolę grupy 
parlamentarnej francusko - polskiej 
i polsko-francuskiej. 

W niedzielę rano parlamenta- 
rzyści polscy zwiedzili zabytki mia- 
sta Cahors, poczem odbyło się 0- 
ficjalne przyjęcie w izbie handlo- 
wej, która wydała na ich cześć 
śniadanie. Po Śniadaniu wycieczka 
odjechała samochodami do Tuluzy. 

  

Z całej Polski. 

Stan bezrobocia. 

WARSZAWA. 7.III. (Pat). We- 
dług danych Państwowych Urzędów 
Pośrednictwa Pracy, ostatnie tygod- 
niowe sprawozdanie z rynku pracy 
za czas od 19 do 26 lutego wyka- 
zuje 212,948 bezrobotnych, którzy 
zarejestrowali się w P. U. P. P. 

W stosunku do poprzedniego 
tygodnia sprawozdawczego  licz- 
ba zarejestrowanych bezrobotnych 
wzrosła o 646 osób. 

Odkrycie nowej gwiazdy. 

KRAKÓW. (Pat). Asystent ob- 
serwatorjum krakowskiego p. Ka- 
zimierz Kordylewski odkrył wczo- 
raj o godz. 1 nad ranem w pobli- 
żu gwiazdy S. Kruka, gwiazdę 
zmienną szczególnego rodzaju. 
Gwiazda była 12-tej wielkości. Od- 
krycie dokonano zapomocą lunety, 
wypożyczonej przez obserwatorjum 
harwardzkie w Ameryce. 

Dzika zemsta rywala. 

Prasa łódzka donosi: W  List- 
kowie pod Łodzią dokonano ostat- 
nio strasznej zbrodni. Niejaki Cho- 
mala zwabił do lasu Andrzeja Ro- 
bakiewicza i przy pomocy kilku 
przyjaciół obezwładnił go, poczem 
końmi nabił na pal. Robakiewicz 
po długich cierpieniach zmarł. Cho- 
malę aresztowano. Powodem tej 
zbrodni miał być fakt, że Robakie- 
wicz zalecał się do córki miejsco- 
wego wójta, której narzeczonym 
był Chomala. 

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. 

  

odzywa się muzyką, 
kiedy je potrącę. 
A gdy zasypiasz i milczenia wzy= 

wasz, zrazu kryje się pozorem 
ciemności, aby później purpuro- 

wym i złotym rozbłysnąć kolo* 
rem“. 

W inny šwiat wkracza Iltakowi- 
czówna z drugim tomem swych 
poezyj, gdzie zawarta została znana 
„Opowieść o moskiewskiem mę- 
czeństwie"', poświęcona pamięci 
księdza Konstantego Budkiewicza i 
cykl legend p. t. „Złoty wianek*. 
Nie ustępują one wcale dopiero co 
omówionym utworom, a świadczą 
nadomiar o szerokim horyzoncie 
twórczym, łączącym harmonijnie 
zjawiska i sprawy bardzo się róż- 
niące i bardzo sobie dalekie. Stwier- 
dzają one, że lłłakowiczówna nie 
zacieśnia swych zainteresowań do 
pewnej wyłącznie kategorji, nie 
tworzy sobie t. zw. genre'u, jeno 
ujmując je z własnego stanowiska 
poetyckiego, zawsze niezmiennego, 
tworzy rzeczy noszące wyraźne ce- 
chy jej oryginalnej i ciekawej in- 
dywidualności. 

Pani Marja Pawlikowska, która 
świeżo wydała dwa zbiorki poezyj, 
również posiada zdecydowaną wła- 
sną formę i... pewne predyspozycje 

Posiedzenie Rady Ligi 
Narodów. 

GENEWA, 7.III. (Pat). Na odbytem dziś pod przewodnictwem 

Stresemanna posiedzeniu Rady Ligi zajmowano się zapytaniem, zgło- 

szonem przez Wysokiego Komisarza Ligi w Gdańsku w sprawie jego 
kompetencyj co do czasowego magazynowania i tranzytu materjału wo- 
jennego. 

Rada postanowiła przekazać sprawę do zaopinjowania stałej komi- 

sji doradczej wojskowej Ligi, upoważniając tymczasowo Wysokiego Ko- 

misarza do wydania pozwolenia w imieniu Rady. Następnie przyjęto 

sprawozdanie komisji mandatowej, przyczem w myśl odpowiedzi mo- 

carstw mandatarjuszy uznano, że przy przesłuchaniu skarżących przez 

komisję mandatową nie jest celową zmiana dotychczasowej procedury, 
stosowanej przez komisję. 

Z kolei przyjęto sprawozdanie komitetu higjeny, poczem  wyslu- 

chano sprawozdania, dotyczącego propozycji norweskiej co do zasady 
reprezentacji proporcjonalnej, przy wyborach członków Rady. Postano- 
wiono propozycję tę zakomunikować członkom Ligi. 

Na tajnej części posiedzenia Rady aprobowano opinję komisji kon- 
troli, pozostawiającą w mocy dotychczasowy system opłacania kosztów 
utrzymania Wysokiego Komisarza i jego biura w Gdańsku wbrew pro- 
pozycji komisarza pokrywania tych wydatków z budżetu Ligi. 

Rejestracja traktatu polsko- 
rumuńskiego. 

GENEWA, 7.II1 (Pat). Dziś złożono ze strony polskiej i rumuń- 
skiej w sekretarjacie Ligi Narodów do rejestracji traktat gwarancyjny 
polsko-rumuński podpisany w Bukareszcie 26 marca 1926 roku. 

Żądania Chin. 
GENEWA, 7.II1 (Pat). Wobec krążących licznych wiadomości o 

mającem nastąpić podczas obecnej sesji Rady omawianiu sprawy sto- 
sunków angielsko-chińskich liczni dziennikarze międzynarodowi zwrócili 
się do przybyłego wczoraj wieczorem delegata chińskiego Chao o wy- 
jaśnienia. 

Chao oświadczył między innemi: Mogę, Panom oświadczyć, że 
żadna inicjatywa z naszej strony nie będzie miała miejsca. Chao dodał: 
Nasze stanowisko jest pojednawcze. Nie żądamy nic innego poza cal- 
kowitem poszanowaniem naszej suwerenności i całości naszego tery- 

WZZCZRKSZACBZA 

Cyklon na Madagaskarze. 
PARYZ, 7-Ill. (Pat). W sobotę dnia 5 b.m. wyspę Reunion nawiedził cyklon, 

który zwłaszcza w północno-wschodniej części wyrządził znaczne szkody. 
Spustoszenie, dokonane przez cyklon na wschodniem wybrzeżu Madagaskaru, 

jest olbrzymie. Miasto i port Tamatabe prawie nie istnieją. 

torjum. 

Wiele statków zatonęło. 

Komentarz do 
Prezes Dyrekcji Poczt i Tele 

grafów p. Popowicz nadesłał nam 
sprostowanie notatki jego działal- 
ności, zamieszczonej 12 grudnia 
r. ub. Przepisy prasowe nie pozwo- 
liły nam wraz z owem sprostowaniem 
(patrz numer niedzielny!) zamieścić 
komentarzy. Czynimy to teraz. 

Otóż wbrew twierdzeniu p. Po- 
powicza stwierdzamy, że zwrócenie 
się do policji obyczajowej w spra- 
wie urzędniczki K., podejrzewanej 
przez niego o chorobę  wenerycz- 
ną, miało miejsce. Dalej stwierdza- 
my, że cała procedura odbywała 
się na piśmie (przez kancelarję) a 
nie drogą poufną. W ten sposób 
p. Popowicz naraził na szwank do- 
bre imię swej pracowniczki bez 

sprostowania. 
żadnych do tego podstaw, a to nie 
jest ani „prawem' ani „obowiąz- 
kiem'* prezesa Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów. 

Rzucanie publicznie podobnych 
podejrzeń naraża na zatarg 2 Ко- 
deksem Karnym, który miejmy na- 
dzieję wkrótce doprowadzi do od- 
kładanej dotąd dwukretnie rozpra- 
wy sądowej, której p. Popowiczo- 
wi w szybkiem tempie życzymy. 

Dłuższy czas nie zajmowa- 
liśmy się osobą p. Popowicza. P. 
prezes sam jednak uważał za słu- 
szne przypomnienie się nam.Skorzy- 
stamy z tego, by już w najbliž- 
szym numerze złożyć dowody 
wdzięcznej o p. Popowiczu pa- 
mięci. Red. 

Aresztowanie kolportera bibuły komunistycznej. 
й W dniu wczorajszym władze policyjne przytrzymały w okolicy dworca kole- 
jowego w Wilnie, niejakiego Mojżesza Gejsin*, członka miejscowej organizacji mło- 
dzieży komunistycznej, przy którym znaleziono cały transport blisko 4000 egzem- 
piarzy drukowanych w Mińsku w językach: rosyjskim, polskim i białoruskim naj- 
nowszych druków Komunistycznej Partji Polskiej, Komunistycznej Partji Zachodniej 
Białorusi i Centralnego Komitetu Mopru. 
2 „Przychwycona nielegalna bibuła zawiera najnowszej edycji okólniki, dotyczące 
jaknajwiększego rozwinięcia agitacji po wsiach, zalecające organizowanie demonstra- 
cyj, przeciwko dokonanym niedawno aresztowaniom członków Białoruskiej Wł.-Ro- 

botniczej Hromady. Są tam dalej odezwy nawołujące do prowadzenia intensywnej 
zbiórki pieniędzy na rzecz aresztowanych członków Hromady. 

Inne znów druki zawierają materjały, w których partja komunistyczna tenden- 
cyjnie oświetla położenie w Polsce i w związku z tem przedstawia zadania partji. 

W liczbie skonfiskowanych druków znaleziono również paczkę odezw komi- 
tetu wykonawczego międzynarodówki komunistycznej do robotników i włościan na 
Litwie. Cały ten transport został drogą nielegalną przewieziony z Mińska. 

tematyczne. Miałem sposobność pi- 
sać już o tem w recenzji z jej „Po- 
całuaków*. jest to mianowicie 
skłonność do traktowania wierszy 
jako porcelanowych cacek, które 
pieszczą zmysł estetyczny, ale nie 
działają głębiej poza wzrok. 

Stąd zamiłowanie do krótkiej, 
epigramatycznej formy wiersza, sta- 
nowiącego przeważnie jedno zda- 
nie, mniej lub więcej rozwinięte. 
Typowy jest tomik, zatytułowany: 
„Dancing. Kanet balowy*. Jest on 
jak gablotka, pełna misternych ca- 
cek, stworzonych kobiecą ręką, ja- 
kichś szkatułek, figurynek i wazo- 
ników, w których nieraz znaleźć 
można subtelny kwiatek refleksji. 
Oto—„Strach“. 

»Zmęczyłam się charlestonem 
ach chodźmy odpocząć 

wśród parawanów chińskich, gdzie 
się smoki drczą 

o tunatych poduszkach podtym 
abażurem 

lecz o czem pan rozmyśla w mil- 
czeniu ponurem 

pan tak pobladł i oczy ma pan 
jak ze stali 

Boże on chce mię objąć tak 
jak tam na sali"*.. 

Zachowuję tu wiernie przesłan- 

„kowanie poetki. W całym gustow- 
nie wydanym tomiku niema ani je- 
dnego przecinka lub kropki — a i 
to ma swój — kobiecy wdzięk. Mo- 
że zresztą decydowały tu względy 
typograficzne, bo inny tom p. Pa- 
wlikowskiej „Wachlarz* napisany 
został z zachowaniem obowiązują- 
cych znaków. Ten tom jest niewąt- 
pliwie lepszy. Zawiera tu rzeczy 
bliższe istocie poezji, mniej batiko- 
we, więcej żywe. Takie wiersze jak 
„Ranny ptak*, „Co się porwie z 
gałęzi, to o ziemię ciśnie — prze- 
latuje z jabłoni na kwitnącą wiśnię,— 
jak mało błyskawica siwa i różo- 
wa“, — jak „Lenartowicz“, ktėrym 
zachwycał się kiedyś Żeromski, jak 
„Bandyta i djabeł*, jak wreszcie 
„Daleka podróż* są wyrazem isto- 

tnej potrzeby przemiany posunię- 
cia w poezję. Szkoda, że w stosun= 
ku do całokształtu twórczości p. 
Pawlikowskiej jest ich nieco zamało... 

I oto w alfabetycznym porząd- 
ku, dochodzimy do litery Z, i bie- 
rzemy do ręki „Dom jalowcowy“ 
Emila Zegadłowicza. Pokaźny du- 
ży tom, obejmujący zgórą trzysta 
stronic, a zamykający okres twór- 
czości od roku 1920—1926. Są to 
więc wszystkie pomniejsze utwory 
Zegadłowicza, które pisane były w 

Prezydent Rzplitej protektorem 
yłowiańskiego zjazdu: peograiczno- 

etnografiznego. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

przyjął na audjencji profesora Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego p. Sa- 
wickiego i profesora Akademji Gór- 
niczej w Krakowie p. Getla, którzy 
prosili Pana Prezydenta o objęcie 
protektoratu nad drugim zjazdem 
słowiańskim geograficznym i etno- 
graficznym, który się odbędzie od 
1—11 czerwca w Polsce. 

Zjazd rozpocznie się i zostanie 
otwarty w Warszawie poczem u- 
czestnicy zjazdu obradować będą 
w różnych miastach Polski. 

Naieży zaznaczyć, iż poprzedni 
zjazd odbył się w Pradze czeskiej 
pod przewodnictwem prezydenta 
Masaryka. 

Uttwały Rady Ministrów. 
WARSZAWA. 7. III. (Pat.) Dn. 

7 b.m. o godz. 5 po południu od- 
było się pod przewodnictwem p. 
wicepremjera Bartla posiedzenie 
Rady Ministrów, na którem mię- 
dzy innemi zatwierdzono projekt 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej w sprawie zmiany roz- 
porządzenia o utworzeniu Rady 
Prawniczej. 

Z kolei Rada Ministrów uchwa- 
liła projekt rozporządzenia w spra- 
wie utworzenia Państwowej Rady 
Samorządowej oraz projekt rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypos- 
politej w sprawie unormowania sta- 
nu prawnego województw wschod- 
nich. Projekt ten wyjaśnia, które z 
dawnych ustaw i rozporządzeń ma- 
ją obecnie moc obowiązującą. 

W końcu Rada Ministrów u- 
chwaliła projekt rozporządzenia, mo- 
cą którego ustawa o lzbach Han- 
dlowo-Przemysłowych ma być roz- 
patrywana w trybie przyśpieszonym 

Iniila ten Cukru. 
WARSZAWA, 3. III. (Pat). Ra- 

da Ministrów na posiedzeniu w dniu 
7 marca b. r. po wysłuchaniu re- 
feratów i wniosków, które w osta- 
tnich miesiącach zostały ustalone 
na podstawie szczegółowego bada- 
nia położenia przemysłu cukrowni- 
czego Oraz położenia plantatorów 
buraków ustaliła następujące wyty- 
czne w sprawie ceny cukru Oraz 
sanacji tego przemysłu: 

1) ustalonej bez porozumienia 
z rządem ceny cukru w wysokości 
90 zł. za 100 kilo nieakceptuje się, 

2) wobec braku rozporządzenia 
o cenie cukru poleca się ministrom 
skarbu, przemysłu i handlu oraz 
rolnictwa wydanie bezzwłocznego 
rozporządzenia zmniejszającego ma” 
ksymalną cenę cukru do Złotych 
87.50 gr. za 100 kilo. 

3) władze zastosują prawem 
przewidziane rygory celem zapew- 
nięnia bezzwłocznego . poszanowa* 
nia rozporządzenia o cenie cukru, 

4) równocześnie minister Skar- 
bu w porozumieniu z zaintereso- 
wanymi ministrami zawiadomi 
związki cukrowników i plantato- 
rów, iż w razie nieuregulowania 
stosunku cen za buraki przez cu- 
krownie b. IKongresówki i Mało- 
polski oraz w razie nieprzedsta- 
wienia do dni 30 planu sanacji 
cukrownictwa, rząd podda dalszej 
rewizji zarówno obowiązujące obe- 
cnie ceny, jak też i samą ustawę 
o obrocie cukrem. 

liealna pasta do zebów 
Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

  

tym samym czasie, co jego drama- 
ty i kapitalny przekład całego Fau- 
sta". Zegadłowicz jest w Polsce po- 
wojennej najpracowitszym poetą: 
nikt z młodych nie napisał w tym 
czasie tyle, co on. Jest to indywi- 
dualność, która przebyła długą ewo- 
lucję w ścisłem współżyciu z przy- 
rodą, która wyhartowała sobie wia- 
rę w człowieka i Boga prostą, a 
mocną jak granit. W „Domu jałow- 
cowym* można śledzić tę ewolucję 
faza po fazie. Od mglistego misty- 
cyzmu, nużącego swą rozlewnością 
i bezkształtnością jak w „poemacie 
symfonicznym: U dnia, którego nie 
znam stoję bram*, gdzie zjawiska, 
myśli, przedmioty i emocje krążą 
wokół siebie pozbawione spójni 
kompozycyjnej, prócz „Ballady“, 
gdzie poeta zwracając się po two- 
rzywo do Świata prostaczków, mu- 
si upraszczać i ściskać formę, wkra- 
czając tem samem na drogę kon- 
strukcji i „organizowania własnej 
wyobraźni* — aż do arcydzieła 
zwartości i bezpośredniej, natural- 
nej prostoty, jakim jest cykl p. t. 
„Krąg*. Wiersze te są jak krąg 
geometrycznie skończone i nieo- 
mylne. Forma ich: a więc koncep- 
cja utworu, budowa, rytm i rym 
i słownictwo — jest naprawdę wy- 
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Tadeusz Zeleński (Boy). 

  

Autor wesołych „Słówek*, świetny 
tłumacz arcydzieł literatury francus- 
kiej odbywa obecnie podróż po 
Francji gdzie wygłasza odczyt o li- 
teraturze. W czasie pobytu w Pa- 
ryżu udekorowany został krzyżem 

„Legji Honorowej". 
  

  

—————— 

Kultura Wilna, 
„Malarstwo wileńskie” odczyt prof. 
Jerzego Remera z cyklu wykładów 

Powszechnych U. 5. В. 

W doskonale przemyślanym cy- 
klu odczytów, poświęconych histo- 
rji i kulturze naszego miasta zna- 
lazł się z kolei odczyt o malar- 
stwie wileńskiem historyka sztuki 
i konsewatora zabytków prof. 

„ Jerzego Remera. 
Prelegent ujął w zwięzły i przej- 

rzysty wykład wszystkie nieomal 
ważniejsze dzieła malarstwa, znaj- 
dujące się w Wilnie, specjalną u- 
wagę zwracając na t. zw. „szkołę 
wileńską* w malarstwie, powstałą 
w końcu XVIII i w początkach 
XIX wieku przy Wszechnicy Bato- 
rowej, a jaśniejącą w całokształcie 
malarstwa polskiego nazwiskami 
Smuglewicza, Rustema, Wańkowi- 
cza, Czechowicza, Peschkego i in- 
nych. 

Bogaty dobór przeźroczy, HK 
których znałazły się nieznane - 
cze fotograije niedawno odkrytych 
fresków w murach pobernardyń- 
skich, uwypuklił plastycznie najważ- 
niejsze momenty i fakty prelekcji, 
której licznie zebrana publiczność 
przysłuchiwała się z niesłabnącem 
ani na chwilę zajęciem. (ski) 

  

Przypomnienie. 
WARSZAWA, 7-1 (Pat). W 

dniu 15-g0 marca r. b. upły 
termin rejestracji i ostemplowania 
imiennych pokwitowań  instytucyj 
kredytowych oraz innych instytu- 
cyj państwowych i prywatnych na 
zdeponowane listy zastawne, b. 
prywatnych rosyjskich banków ziem- 
skich petersbursko-tulskiego 
kiewskiego, kijowskiego i połt: 
skiego, oraz obligacje b. żytomier- 
skiego miejskiego tow. kredytowe- 
wego, dokonywanej na mocy rozpo- 
rządzenia ministra skarbu z dnia 
15 stycznia 1927 roku (Dz. Ust. 
P. P. N6 poz. 35) przez za- 
rządcę państwowego nad mieniem 
b. prywatnych Banków Ziemskich 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 8. 

Posiadacze tych pokwitowań w 
interesie własnym winni dbać o 
niedopuszczenie powyższego termi- 
nu prekluzyjnego dla rejestracji H. 
ostemplowania, po upływie które” 
go pokwitowania nieprzedłożone 
do rejestracji w trybie wyżej wska- 
zanym, rejestracji i ostemplowaniu 
podlegać nie będą. 

razem jakiejś absolutnej koniecz- 
ności poetyckiej, sprawiającej, iż 
skoro utwór pod wpływem tajem- 
niczego procesu duszy przybrał 
kształt słowa, wszystkie elementy 
jego są jedyne i niezastąpione. 

A poza temi wartościami for- 
malnemi mieszczą się w tych wier- 
szach sprawy wielkiego, miłujące- 
go serca, które wyznaje: 

„Z wieczności w wieczność idę! 
W tym jednym żywocie 

odrobić mi trza wiele i zaskar- 
bić wiele — 

rozdać się wszystkim sercom i 
spłonąć w tęsknocie, 

aby kiedyś zmartwychpows 
w miłującem dziele” 

Filozoficzne predyspozycje po! 
ty znalazły w tym cyklu wykła 
idealny. Przebija w nich spokojna 
mądrość duszy, która odbyła nieje- 
den wielki lot przez ziemię i niebo. 
Samowiedza jej, zdobyta wtedy 
staje się jednocześnie samowiedzą 
przyrody, z którą łączą ją wieku- 
iste związki, ale dusza nie roztapia 
się w niej, w panteistycznem bał- 
wochwalstwie, jeno z jej form i 
kształtów buduje wspaniały wielki 
s„dom jałowcowy*, na gospodę 
Bogu i sobie. T. Łopalewski, 
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Žycie gospodarcze. 
O koniecznošci užywania tylko zba- 

danych i ocenionych nasion. 
Na prośbę Związku Kółek i Or- 

ganizacyj Rolniczych z. wileńskiej, 
oraz wileńskiego T-stwa Rolnicze- 
go zamieszczamy następujący ko- 
munikat: 

„Związek Kółek i Organizacyj 
Rolniczych ziemi wileńskiej i Wi- 
leńskie Towarzystwo Rolnicze zwra- 
ca się do sprzedających i nabywa- 
jących nasiona rolnicze, ogrodowe 
i leśne z apelem wymagania oce- 
ny tych nasion i stwierdzania ich 
dobroci na Wileńskiej Stacji Oceny 
Nasion. Dokonywane na Stacji ba- 
dania jakości nasion rolniczych 
wykazują w wielu wypadkach ni- 
ską siłę kiełkowania, duże ich za- 

nieczyszczenie i wilgotności. Na- 

siona zbożowe bardzo często po- 

siadają małą wagę hektolitra. 

Osobliwie doniosłą jest sprawa 

zanieczyszczeń naszych koniczyn 

kanianką, która jest okropną pla- 

gą dla rolnictwa. W roku bieżą- 
cym jedna ze zbadanych na Stacji 
próbek koniczyny czerwonej za- 
wierała 8120 ziarn kanianki w 
jednym kilogramie. (Normą dla za- 
wartości kanianki w koniczynach 
jest najwyżej 10 ziaren na kilo- 
gram). 

Szkody na jakie jest narażony 
kupujący nasiona są wprost olbrzy- 

mie. Detaliczna sprzedaż nasion 
koniczyny w niewielkich ilościach 
przeważnie oparta jest na zbyciu 
produktu, otrzymanego z czyszcze- 
nia koniczyny od kanianki. Kieru- 
jąc się często taniością, rolnik, 
szczególnie drobny, kupuje towar 

na rynku, za który płaci ogromne 
stosunkowo ceny, jeżeli się przyj- 
mie pod uwagę ogólny procent 
zanieczyszczenia, słabą siłę kiełko- 
wania i wogóle małą wartość u- 
żytkową nabywanych nasion. 

Nie wiedząc, jakie w takim ra- 
zie nabywają się nasiona, rolnik 
nietylko może zanieczyszczać SWO- 
je pola chwastami i to w dodatku 
tak szkodliwemi jak naprzykład 
kanianka, ale i w dalszym ciągu 

jest ogniwem w rozpowszechnianiu 
zanieczyszczeń, obniżających war- 

tość polskiego nasiennego mater- 
jału. Ma to miejsce np. w wypad- 
ku zanieczyszczenia naszych koni- 
czyn gruboziarnistą kanianką. O- 

becnie gruboziarnista kanianka, tak 

SPRAWY PODATKOWE. 

Podatki w miesiącu marcu. 

Ministerstwo Skarbu przypomi- 
na płatnikom, że w m-cu marcu r. 
1927 przypadają do zapłaty nastę- 
pujące podatki bezpośrednie: 

1) do 15 marca wpłata |-szej 
raty państwowych podatków grun- 
towych za rok 1927; 

2) do 15 marca wpłata państwo- 
wego podatku przemysłowego od 
obrotu, osiągniętego w bezpośred- 
nio ubiegłym miesiącu przez przed- 
sięb. handl. li Il kat. i przemysłowe 
I-—V kat. prowadzące prawidłowe 
księgi handlowe, oraz przedsiębior- 
stwa sprawozdawcze; 

3) podatek dochodowy od upo- 
sażeń służbowych, emerytur i wy- 
nagrodzeń za najemną pracę — w 
ciągu 7-miu dni po dokonaniu po- 
trącenia podatku. 

Nadto płatne są zaległości z ty- 
tułu podatku majątkowego oraz 
PE na które płatnicy otrzyma- 

i nakazy płatnicze z terminem płat- 
ności w miesiącu marcu r. b., tu- 
dzież kwoty odroczone i rozłożone 
na raty z terminem płatności w 
tymże miesiącu. 

  

Giełda Wileńska w dniu 
1. III. r. b. 

żąd. płac. tranz. 
Dolary St. Zjed. 8,92 8,921/4 8,921/4 
Ruble złote 4,131/a 472 — 

Giełda Warszawska w dniu 
7-IIL b. r. 

I. Waluty 

sprzedaż kupno 
Dolary 892 8,94 8, 

II. Dewizy 
Londyn 43,53 4364 43,42 
Nowy-York 8,95 8,97 8,93 
Paryž 35,09 35,18 35,00 

Praga 26,57 26,63 26,51 
Genewa 172,50 172,93 172,07 
Rzym 39,46 39,56 39,36 

AKCJE 

Bank Handlowy 5,55—5,60 
Bank Polski 110,06—109,00—109,75 
Związ. spółek zarobk. 14,25—14,00—14,25 

0С 

D-r STEFAN BOGUSŁAWSKI 

Szkolnictwo jaklem jest, 
jakiem być powinno? 

Wydawnictwo Związku Strze- 
leckiego. Cena 2 złote. 

Do nabycia w Komendzie 
Okręgu Zw. Strzel., 

ul. Jagiellońska 3/1. 

  

  

    
    

  

rzadki gość przedwojenny, zaakli- 
matyzowała się u nas na dobre i 
znalazła swoje naturalne stanowis- 
ko w Polsce. I gdy zapotrzebowa- 
nie na koniczynę wzmaga się ze 

strony zagranicy, gdyż wywóz tego 

cennego towaru może wpłynąć w 

wysokim stopniu na ulepszenie na- 

szego bilansu handlowego i popra- 

wę waluty, ile trudności sprawia, 

aby zebrać partję koniczyny, wol- 

ną od gruboziarnistej kanianki. To 

samo da się zauważyć i w handlu 

innemi nasionami, kiedy sprzeda- 
wane nasiona są stare, o słabej 
sile kiełkowania w rozmaity spo- 
sób zafał:zowane, co szczególnie 
tyczy się nasion traw. A przecież 

w ręku rolnika znajduje się możli- 

wość samoobrony przez odsyłanie 

próbki nabywanego nasienia do 

kontroli na Stację Oceny Nasion. 

Stacja robi w tym kierunku u- 

łatwienia rolnikom przez obniże- 

nie taryfy opłat za analizy do 50%, 

jeżeli bezwzględnie będzie udowod- 

niona, że partja nasion nie jest 

przeznaczona dla handlu, a rolnik 

w tym wypadku powoła się na 

firmę, skąd nabywa nasiona. Stacja 

może zawierać i zawiera również 

umowy gwarancyjne z poszczegól- 

nemi firmami i również daje 25% 
rabatu z cennika, aby tylko w wy- 

padku gdy firma wykona w ciągu 

roku umowy gwarancyjnej nie 
mniej jak 100 prób i złoży 100 zł. 
na koszta badań wykonywanych na 
zlecenie firmy. Stacja Oceny Na- 

sion ma za zadanie popierać roz* 
wój rolnictwa i leśnictwa przez 
kontrolę nasion i tem zapobiegać 
ewentualnie wypadkom sprzedaży 
nasion niezdolnych do kielkowa- 

nia, zanieczyszczonych i zafałszo- 

wanych. W interesie więc rolnika 

jest wykorzystanie pracy Wileńskiej 

Stacji Oceny Nasion (Wilno, Za- 

kretowa Nr. 1 tel. Nr. 93). 

Należy pamiętać, iż w Danii 
Państwowa Stacja Oceny Nasion 
kontroluje na drodze dobrowolnej 
umowy bez przymusu prawnego 

około */s ilości używanych nasion, 
a w innych państwach konieczność 
kontroli nasion sprzedawanych 
przez firmy nasienne jest ogólnie 
uznaną. 

0GD0GD000D0——00! 

Dziewczątko 
z Prateru 
z Igo Sym 

w roli głównej 

wkrótce 3809 

w kinie „Polonja“. 

0GODWGOO0GOWGOO 

SPORT. 
Pierwszy wiosenny bieg 

naprzełaj. 

W niedzielę, dnia 13-III b. r. 
odbędzie się w Wilnie pierwszy 
wiosenny bieg  naprzełaj o mi- 
strzostwo Wil. O. Ż. L. A. 

Organizacji powyższego biegu 
podjął się ośrodek wychowania fi- 
zycznego „Wilno“. 

Warunki i regulamin biegu są 
następujące: 

1) Początek biegu o g. 12-ej, 
zbiórka zawodników o g. 11-ej. 

2) Frada: 3 klm. 
3) Start i meta przy b. boisku 

sportowem A. Z. S. na Zakrecie 
(obok gmachu uniwersyteckiego). 

4) Bieg dopuszczalny dla człon- 
ków Towarzystw Sportowych, sto- 
warzyszeń p/w i niestowarzyszo- 
nych. 

5) Uczestnicy biegu zostaną 
przed biegiem poddani badaniu le- 
karskiemu. 

6) Kontrolę biegu przeprowa- 
dzać będą cykliści, oraz konni. Po- 
nadto zostaną zorganizowane stałe 
punkty kontrolne. 

1) Trasa będzie wyznaczona 
chorągiewkami. 

8) Szatnia dła zawodników mie- 
ścić się będzie w gmachu uniwer- 
sytetu przy b. boisku A. Z. S. 

9) Zawodników obowiązuje strój 
lekkoatletyczny. 

10) Zwycięscy (3 pierwsi) zo- 
staną nagrodzeni żetonami, ofiaro- 
wanemi przez ośrodek w. f. Wilno. 

11) Zgłoszenia do biegu przyj- 
muje ośrodek wych. fiz. „Wilno“ 
(ul. Dominikańska 13) codziennie 
w godz. od 11—13 i od godz. 
16—18. х 

Lista zgłoszeń zostanie zamk- 
nięta w dniu jedenastego marca r. b. 

   
   

  

KUP OJER      
  WILEN SKI 

Wieści i obrazki z kraju 
BRZEŚĆ N/BUGIEM. 

W obronie Związku Kółek 
Rolniczych. 

Pan Władysław Studnicki, ostat- 

niemi czasy na łamach „Słowa* 
porusza działalność organizacyj rol- 
niczych na terenie Województwa 
Poleskiego, oraz Omiawia pracę 

niektórych działaczy społecznych. 

Najwięcej uwagi zwraca p. Stud- 
nicki na Radę Wojewódzką Towa- 
rzystw Rolniczych i Poleski Woje- 
wódzki Związek Kółek Rolniczych, 
chwaląc iwyolbrzymiając działalność 
i znaczenie pierwszej z tych orga- 
nizacyj i ganiąc drugą, jako szkod- 
liwą, nieżyciową i nie zasługującą 
na uwagę i poparcie. 

W numerze 42 „Słowa* z dn. 
2 marca r. b: p. Studnicki omawia 
działalność p. P. Olewińskiego — 
Prezesa Wojewódzkiego Związku 
Kółek Rolniczych, nazywając go 
„gorącym piłsudczykiem,  lichym 
gospodarzem i żadnym znawcą 
stosunków gospodarczych". Naj- 
więcej boli p. Studnickiego to, że 
p. Olewiński został członkiem ko- 
misji ankietowej. 

Otóż wszystkie te koresponden- 
cje z terenu Województwa Poles- 
kiego są inspirowane widocznie 
przez działaczy i kierowników Wo- 
jewódzkiej Rady Towarzystw Rol- 
niczych, którzy przywłaszczyli mo- 
nopol pracy kulturalno-rolniczej na 
terenie Województwa dla powyż- 
szej organizacji i nie uznawali i 
nie uznają pracy innych organiza- 

cyj, a tem bardziej takich demokra- 
tycznych jakiemi są Związki Kó- 
łek Rolniczych. 

Należy wziąć pod uwagę, że 
Rada Towarzystw Rolniczych skła- 
da się z przedstawicieli kilku po- 
wiatowych Tow. Roln., zrzeszają- 
cych przeważnie większą własność 
i to w małej ilości, z których to 
Towarzystw tylko 3 były coś nie- 
coś czynne. Do chwili powstania i 
rozpoczęcia działalności, blisko 2 
lata temu, Poleskiego Wojewódz- 
kiego Związku Kółek Rolniczych, 
organizacyj zrzeszającej znaczną 
ilość Kółek Rolniczych, przeważnie 
posiadających w swym składzie 
drobnych rolników, Rada Tow. 
Roln. otrzymała wszystkie zasiłki 
Min. Roln. coś z górą 6000 zł. 
miesięcznie, dobrze zaś płatni in- 
struktorzy i pracownicy tej insty- 
tucji mogli dużo o sobie pisać i 
reklamować siebie. Ale zaczęła 
działalność Związków Kółek Rol- 
niczych rozwijać się na terenie 
wszystkich powiatów, wpływ zaś 
Kółek Rolniczych wśród szerokie- 
go ogółu zaczął stale wzrastać, jak 
również i zaczął rozszerzać się za- 
kres pracy, co spowodowało udzie- 
lenie Wojewódzkiemu Związkowi 
Kółek Rolniczych części zasiłków 
Min. Roln. i to wywołało ogrom- 
ny gniew i niezadowolenie leade- 
rów Wojewódzkiej Rady Tow. Roln. 
przeważnie z obozu endecji, do- 
tychczas uważających siebie za je- 
dynie powołanych do pracy rolni- 
czej na terenie Województwa Po- 
leskiego i do otrzymywania wy- 
łącznie dla siebie wszystkich za- 
siłków. 

To wszystko posłużyło za im- 
puls do wystąpienia p. Studnickie- 
mu na łamach „Słowa* przeciwko 
Wojewódzkiemu Związkowi Kółek 
Rolniczych i jego przedstawicielom. 

Należy też uspokoić p. Stud 
nickiego co do osoby p. Olewifi- 
skiego i jego pracy w komisji an- 
kietowej. : 

P. Olewiński nie jest tylko „go” 
rącym piłsudczykiem i lichym go- 
spodarzem*, ale ma ukończone 
wyższe studja rolnicze, jest, jak 
wspomniałem, prezesem Wojewódz- 
kiego Poleskiego Związku Kółek 
Rolniczych, prezesem Zjednoczenia 
Związków Kółek i Organizacyj 
Rolniczych Ziem Wschodnich, zrze* 
szającego Wojewódzkie Związki 
Kółek Rolniczych 4 Województw 
Kresowych, członkiem Zarządu 
Centralnego Związku Kółek Rolni- 
czych, członkiem Zarządu i b. pre- 
zesem Centralnego Związku Mło- 
dzieży Wiejskiej i jest członkiem 
Zarządu Poleskiego Związku Kó- 
łek i Organizacyj Rolniczych. 

Jako przedstawiciel tych wszyst- 
kich organizacyj drobnych rolni- 
ków wszedł p. Olewiński do komi- 
sji ankietowej i te organizacje re- 
prezentuje i cieszy się ich zaufa- 
niem. 

Wycieczki na łamach prasy pra- 
wicowej przeciwko działączom, re- 
prezentującym interesy drobnych 
rolników i stojącym na czele tych 
demokratycznych organizacyj by- 
najmniej nie wpłyną ujemnie na 
rozwój i znaczenie ich i nie Od- 
straszą kierowników tych organi- 
zacyj Od wytężonej i ideowej pra- 
cy nad rozwojem rolnictwa i pod- 
niesieniem kulturalnem szerokich 
mas drobnych rolników. H. 

  

Wstępujcie do Związku Strzeleckiego. 

POSTAWY. 

Zagadkowe samobójstwo. 

W dniu 3 marca bieżącego roku 

na posterunek  policjj w Koz- 

łowsku powiatu postawskiego, zgło- 

sił się niejaki Józef Grochowil, 

który zameldował, że w folwarku 

Buki w dniu 2. Ill. b, r. w jego 

mieszkaniu pozbawił się życia wy- 

strzałem z rewolweru parobek, za- 

trudniony w tym folwarku Jan Rze- 

czycki. > 

Natychmiast zjechała na miej- 

sce wypadku komisja śledcza, któ- 

ra w wyniku dokładnych oględzin 

trupa skonstatowała, że otwór ku- 

li znajduje się z tyłu głowy, więc 

wątęliwem jest czy denat sam się 
pozbawił życia. Zachodzi podej- 
rzenie, że ma się tu doczynienia 
z morderstwem. 

Sledztwo trwa w dalszym cią- 
gu. (z) 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Wydział Elektryczny Magistratu 
m. Wilna prosi na mocy art. 22 
Dekretu z dnia 7. Il. 1919 r. (Dz. 
Pr. ex 1919 r. Nr. 14, poz. 186), 

o umieszczenie sprostowania no- 

tatki, wydrukowanej w „Kurjerze* 
Nr. 51 (800) z dnia 4 marca b. r. 

Stosownie do warunków do- 

starczania prądu z elektrowni miej- 

skiej ($ 16 D) elektrownia nie 
bierze na siebie  odpowiedzial- 

ności za skutki czasowego niedo- 

starczania prądu, a więc w wypad- 
ku opisanym za przerwanie drutu, 
łączącego linję sieci miejskiej z 
gmachem redakcji „Kurjera* przez 
opadający z dachu śnieg z lodem. 

Reperacje domowe są zalat- 
wiane przez monterów  elektro- 
wni do godziny 23-ej, po tej go- 
dzinie tylko „w nadzwyczajnych 
wypadkach, kiedy trzeba montera 
specjalnie wysyłać, jak to miało 
miejsce z uszkodzeniem linji na 
wysokości Ill piętra w „Kurjerze*, 
kiedy monter nie mógł ze wzglę- 
dów technicznych ostatecznie usu- 
nąć uszkodzenia. 

Za umieszczenie notatki, treści 
uwłaszczającej, Magistrat skierowu- 
je sprawę na drogę sądową. 

Dyrektor Elektrowni Miejskiej 
Inżynier (—) Glatman. 

* Ž * 

Do powyžszego listu kilka u- 
wag.- Nie są nam znane „warunki 
dostarczania prądu z elektrowni 
miejskiej" (umowa? czyja? z kim?) 
natomiast wiadomem nam 'jest, że 
w każdem kulturalnie zarządzanem 
mieście wypadki przerwania prądu 
są nieznane. Jeśli wyjątkowo się 
zdarzą, stosowane są natychmiast 
Środki zaradcze. 

Jeśli nasza elektrownia urządzo- 
na jest tak skandalicznie, że przer- 
wanie prądu staje się zwykłem cier- 
pieniem mieszkańców, to obowiąz- 
kiem, powiadamy wyraźnie, obo- 
wiązkiem władz miejskich jest u- 
dzielić natychmiast pomocy, bez 
względu na to, czy tego jakieś nie- 
znane nam bliżej „warunki“ wyma- 
gają, czy też nie. 

Co się tyczy przerwania prądu 
w redakcji „Kurjera* w nocy z 
czwartku na piątek, to: 

1) w czasie trwającej już na 
dobre odwilży Śniegu ani lodu na 
dachu znaleźć niepodobna i jego o- 
padanie nie może być przyczyną 
przerwania prądu, 

2) twierdzenie, że monter nie 
mógł usunąć uszkodzenia mija się 
z prawdą, ponieważ na skutek na- 
szej interwencji po dwuch godzi- 
nach oczekiwania przywrócono nam 
drogocenne — ale należne nam — 
światło magistrackie. 

Idzie zatem tylko o drobiazg, o 
dwie godziny oczekiwania, które z 
powodu niedbalstwa magistrackiego 
spowodowały opóźnienie pisma, 
świadcząc raz jeszcze, że przedsta- 
wiciele naszych władz magistrac- 
kich nie mają kwalifikacyj, jakich 
wymaga ich stanowisko. Red. 
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OSOBISTE. 

— P. Wojewoda w Głębo- 
kiem. W niedzielę, dnia 6 marca 
b. r. wojewoda wileński p. Włady- 
sław Raczkiewicz bawił w sprawach 
prywatnych w Głębokiem i wrócił 
do Wilna w poniedziałek rano. 

MALJSKA. 

— Kaziuk. Przywędrował mokry 
po błocie i brnął dzień po kostki 
w kalužech, pokrapiany deszczem, 

który na szczęście ustał w połud- 

nie. Otucha wstąpiła w serca prze- 
kupniów i serduszka piernikowe 
nie rozmokły do reszty. Wśród 

tego działu dało się zauważyć naj- 

większe ożywienie i rozmaitość, 

kramy z łakociami były oblężone, 

drewniane sprzęty rozchwytywano 

również chociaż ceny ich były dość 

wygórowane. Natomiast w zabaw- 

karstwie i t. zw. galanterji nie było 

nic nowego, ani ładnego. Mimo 
błota i kałuż tłumy tłoczyły się 
chrupiąc obwarzanki, pierniki, któ- 
re przyjechały na wielkich wozacn 
ze Smorgoń; piszczały gwizdki, 
piały kogutki, popychano się, 
śmiano, Ot zwyczajnie jak to na 
Kaziuka. 

— Stan wody na rzece Wilji. 
Dn. 6 b. m. stan wody na rzece 

Wilji wynosił 300 cm. t.j. 64 cm. 
wyżej ponad normalny stan wody. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Na instytucje dobroczynne. 
Władze wojewódzkie wypłaciły in- 
stytucjom dobroczynnym m. Wilna 
sumę 9.594 złotych, jako pomoc 
na miesiąc marzec, Niezależnie od 
tego Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej wyasygnowało za ubieg- 
ły miesiąc 18.500 złotych na in- 
stytucje dobroczynne i 3.000 zło- 
tych na stację opieki nad matką i 
dzieckiem.(z) 

— Pomoc ofiarom pożaru w 
Nowym-Pohoście. P. wojewoda 
wileński, rozumiejąc potrzebę przyj- 
ścia z pomocą ludności ze wsi No- 
wy-Pohost, pow.  brasławskiego, 
dotkniętej pożarem, zwrócił się do 
władz centralnych z prośbą o 
przyjście jej z pomocą materjalną. 
Jak się dowiadujemy wniosek ten 
został załatwiony przychylnie i wy- 
asygnowana została na ten cel su- 
ma 3.150 zł. 

Repartycją tej sumy zajmą się 
lokalne władze administracyjne w 
najbliższych dniach. 

— Zapomogi dla bezrobot- 
nych pracowników umysłowych. 
Dowiadujemy się, iż Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej dla bez- 
robotnych pracowników umysło- 
wych przyznało dodatkowych 5000 
zł. Ogólna suma więc przyznana 
na zasiłki dla wspomnianej kate- 
gorji bezrobotnych wynosi 25000 
zł. Dużo jednak z ubiegających 
się, w myśl nowej ustawy wydanej 
w tej sprawie przez Ministerstwo 
Pracy i Op. Społecznej, będzie 
musiało zrezygnować z pobieranych 
dotychczas zasiłków. (s) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Bezrobocie w liczbach. 
Jak nas informują, ogólna przy- 
bliżona liczba bezrobotnych na te- 
renie działalności Państwowego U- 
rzędu Pośrednictwa Pracy w Wil- 
nie za czas od 28 lutego do 5 
marca b. r. wynosiła 5.500, w czem 
robotników hutniczych—10, robot- 
ników metal. — 315, robotników 
budowlanych—632, innych wykwa- 
lifikowanych—1344, niewykwalifi- 
kowanych—1535, robotników rol- 
nych—281, pracowników umysło- 
wych—1383. Co razem wynosi 
niewesołą cyfrę 5500 robotników. 
Część z nich w liczbie 1857 u- 
prawnionych jest do pobierania 
zasiłków z Obw. Biura Funduszu 
Bezrobocia. 

Pozatem Państw. Urz. Pośr. Pr. 
skierował 68 miejscowych kandy- 
datów na własne miejsca wolne, 
zapośredniczonych zaś zostało 37 ta- 
kichże kandydatów. 

Jeżeli chodzi o liczbę bezrobote 
nych zamieszkałych wyłącznie na 
terenie m. Wilna, to przeprowa- 
dzona rejestracja w ub. tygodniu 
zaciągnęła na listę 5300 bezrobot- 
nych, w tej liczbie mężczyzn—3717 
i kobiet—1583. (s) 

ZE ZWIĄZ. I STOWARZ. 

— Z Syndykatu Dziennikarzy. 
Na posiedzeniu, odbytem w dniu 
2 b. m., Zarząd Syndykatu Dzien- 
nikarzy Polskich przyjął w poczet 
członków Syndykatu następujących 
kolegów: p.p. Zygmunta Boguckie- 
go, Stefana Klaczyńskiego, Eugen- 
jusza Schummera i Władysławę 
Życką. 

„dochodzenie nie doprowadziło do 

Zarząd postanowił uważać legi- 
tymacje (dowody osobiste), posia- 

dane przez członków byłego roz- 

wiązanego Syndykatu, za prawne i 

prawomocne. Koledzy, posiadający 
rzeczone legitymacje (dowody oso- 
biste), zechcą w celu ich przedłu- 

żenia złożyć je w sekretarjacie 
Syndykatu (P. A. T. Urząd Woje- 
wódzki). Prolongowane legitymacje 

będą do odebrania nazajutrz po 

najbliższem posiedzeniu Zarządu 

Syndykatu, t. j. od dnia 16 b. m. 

— Ze Związku Zaw. Naucz. 

Polskich Szkół Średnich. Na swo- 
jem zebraniu w dniu 3 marca b.r. 
Zarząd Główny Związku Zawodo- 
wego Nauczycielstwa Polskich Szkół 
Średnich ukonstytuował się jak 
następuje: Przewodniczący—Apoli- 
nary Rudnicki, wiceprzewodniczący 
—Marja Nowicka, sekretarz gene- 
ralny—Dr. Eugenjusz Seifert, oraz 
skarbnik—Wanda Dudkiewiczówna. 

— Z zebrania Związku Do- 
zorców Domowych i służby do- 
mowej W dniu 6 marca bieżącego 
r. w lokalu Związku Zawodowego 
Kolejowców odbyło się ogólne 
zgromadzenie dozorców domowych 
i służby domowej. 

Po zagajeniu zebrania przez p. 
F. Smosarskiego powołane zostało 
prezydjum zebrania, poczem od- 
czytano protokuł z ostatniego po- 
siedzenia, na którem został wyb- 
rany prezesem związku p. Markie- 
wicz. Zebrani wybór ten przyjęli 

z ogólnym zadowoleniem do wia- 
domości. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Wybory władz Zarządu 
Bratniej Pomocy Akademickiej. 
W dniu dzisiejszym, o godzinie 
6-tej po południu w sali Sniadac- 

kich U. Ś. B. odbędzie się dorocz- 

ne walne zebranie członków -Brat- 
niej Pomocy Akademickiej. 

Na porządku dziennym: spra- 
wozdanie z działalności zarządu za 
rok ubiegły, sprawozdanie komisji 
rewizyjnej, sprawa zmiany statutu 
T-wa, wybory władz na rok 1927/28 
i nowe wnioski. 

Nadmienić należy, iż w tym ro- 
ku wybory nowych władz bądą 
miały charakter bardzo burzliwy. 
Wszechpolacy, związki prowincjo- 
nalne, korporacje i Odrodzenie 
będą walczyły o pierwszeństwo. W 
każdym razie należy się spodzie- 
wać, iż Wszechpolacy stracą kilka 
mandatów na rzecz Związków Pro- 
wincjonalnych, które postanowiły 
solidarnie przystąpić do wyborów. 

—  Jugosłowiańsko - Polski 
wieczór akademicki. Dnia 24 lu- 
tego b. r. odbył się w Wiedniu 
pierwszy przyjacielski Jugosłowiań- 
sko-Polski wieczór dwóch stowa* 
rzyszeń akademickich: Jugosł. Akad. 
Udruženje „Sloga“ i Polskie Akad. 
Stow. „Ognisko*. Przy licznym u- 
dziale sfer dyplomatycznych Jugo- 
sławji i Polski i wielkiej liczbie 
studentów obu narodowości odbył 
się ten wieczór w nastroju bardzo 
serdecznym, dając prawdziwy wy- 
raz bliższego złączenia duchowego 
dwóch sobie bratnich narodów sło- 
wiańskich. Przemowy przedstawi 
cieli obu stowarzyszeń oraz nie- 
milknące toasty: „Żywieli Bracia 
Polacy* i „Niech żyją Bracia Ju- 
gosłowianie" podkreśliły tę wspól- | 
ną manifestację oraz połrzebę bliż- 
szego zżycia się i współpracy na 
przyszłość. ' 

   

       
   

    

   

  

60G-0 

Uwadze Rolników! 
Wielki wybór książek 
Z ZAKRESU GOSPODAR- 

STWĄ WIEJSKIEGO 

poleca KSIĘGARNIA 

Wacława MIKULSKIEGO 
Wilno Wileńska 25. Tel. 664. 
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Morń w Kryszówe pow.  nowo- 
gródzkiego miał podłoże rabunkowe. 

Przed kilkoma dniami dono- 
siliśmy, iż we wsi Kryszówka pow. 
nowogródzkiego zostali zamordo= | 
wani przez niewykrytych narazie 
sprawców Aksenty i Helena Hłud- 
kowie. Ponieważ zamordowani byli 
žlejusposobieni względem „Hurtków* 
początkowo przypuszczano, iż mor- | 
du dokonano na tle politycznem. | 

Jak się obecnie wyjaśniło mord 
ten miał podłoże czysto rabunko- | 
we. Ranna bowiem córka zamor- 
dowanych po przyjściu do przy- | 
tomności zeznała, że zabójstwa do- | 
konali znani jej bandyci Jan Bur- 
dziej, Leon  Burdziej i J. Trosko. 
Pozatem bandyci zrabowali 60 rubli | 
złotem i cenniejsze rzeczy z miesz- 
kania. 7 

Prowadzone w dalszym ciągu © 
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     ujęcia bandytow. Bandyci bowiem | 
po dokonaniu potwornego mordu | 
zbiegli w kierunku Rosji Sowieckiej. |



SPRAWY ROLNE. 

— Polubowna Komisja Rolna. 
W dniu 12 marca b. r. w Inspek- 
toracie Pracy odbędą się polubow- 
ne komisje rolne celem zawarcia 
umowy zbiorowej dla ordynarju- 
szy folwarcznych, rzemieślników i 
pracowników rolnych. (s) 

+ SPRAWY SZKOLNE. 

— Poświęcenie lokali szkół 
powszechnych. W dniu 14 marca 
b. r. o godzinie 11-tej rano J. Е. 
arcybiskup  Jałbrzykowski dokona 
uroczystego poświęcenia lokali 
szkół powszechnych Nr. Nr. 3, 38 
i 41 m. Wilna, mieszczących się 
przy ul. Ostrobramskiej 5. 

Na poświęceniu obecni będą 
przedstawiciele władz administra- 
cyjnych z p. Wojewodą Raczkiewi- 
czem na czele, oraz przedstawicie- 
le władz szkolnych. (s) 

ZEBRANIA I ODCZYTY, 

— Z Towarzystwa Prawni- 
czego im. Ignacego Daniłowicza 
w Wilnie. Zarząd Towarzystwa za- 
wiadamia, iż w dniu 8 marca 1927 
roku o godz. 8 wieczorem (gmach 
Sądów pok. 40) odbędzie się od- 
czyt Rektora U. S. B. p. Alfonsa 
Parczewskiego p. t. „Projekt prawa 
egzekucyjnego". 

Goście mile widziani. 
— Z Wil. Tow. Lekarskiego. 

Dnia 9 b. m. o godz. 20-ej odbę- 
dzie się zwyczajne posiedzenie To- 
warzystwa Lekarskiego w lokalu 
własnym (Zamkowa 24). 
O A EC 

TEATR Ostatnie 
„Kakadu“ 
Dąbrowskiego 5. 

  

występy 

Porządek dzienny: 1. Prof. Ja- 
kowicki — Pokaz chorej. 2. Prof. 
Szymański — Własny sposób o0- 
perowania jaskry przewlekłej. 3. 
Prof. Jakowicki — Pokaz prepara- 
tu ciąży pozamacicznej. 4. Dr. 
Sedlis — Nowe sposoby rozpozna- 
wania i leczenia niepłodności u 
kobiet (pertubacja, salpingografia, 
salpingotomja, transplantacja. 5. 
Sprawy administracyjne. 

ROZNE. 

Wykłady pedagogiczne 
przez radjo. W kwietniu odbywać 
się będą nadal w poniedziałki o 
godz. 17 min. 30 wykłady pedago- 
giczne przez radjo, przeznaczone 
przedewszystkiem dla nauczyciel- 
stwa, a zorganizowane staraniem 
Ministerstwa W. R. i O. P. Pro- 
gram ich będzie następujący: 4-go 
kwietnia b. podsekr. stanu p. Ta- 
deusz Łopuszański: Kolonie, obo- 
zy i wędrówki młodzieży szkolnej 
i ich wartość wychowawcza; 11-go 
kwietnia p. Gustaw Wuttke: Wy- 
cieczki krajoznawcze młodzieży 
szkolnej i ich organizacja; 18-go 
kwietnia p. Stanisław Majcher: Tu- 
rystyka wioślarska dla młodzieży 
szkolnej; 25 kwietnia p. dr. Sta- 
nisław Kopczyński: Kolonje letnie 
dla młodzieży szkolnej, 

— Jubileusz Marji Rodziewi- 
czówny. Obchód w stolicy jubile- 
uszu Marji Rodziewiczówny wyzna- 
czony został na dzień 13 marca 
b. r. podczas którego doręczoną 
zostanie Jubilatce teka zawierającą 
adres dziękczynny od społeczeń- 
stwa. 

BEN-ALI 

  

E UR JR R 

Wszystkie organizacje,  zrze- 
szenia, oraz osoby, którym jest 
drogie Imię autorki licznych dzieł, 
proszone są o składanie jaknajlicz= 
niej podpisów na przygotowanych 
w tym celu arkuszach. Arkusze te 
przedstawiciele organizacyj, zrzeszeń 
i szkół, otrzymać mogą bezpłatnie 
w księgarni Gebethnera i Wolffa i 
S-ki Wilno, Mickiewicza 7, gdzie 
również jest otwartą lista dla osób 
pragnących złożyć swój podpis. 
Poczem zostaną one zwrócone za 
tymże pośrednictwem Komitetowi 
Obchodu nie później niż 10 mar- 
ca Diar; 

Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. „Papiero- 

wy kochanek*, Dziś komedja w 3:ch 
aktach z prologiem J. Szaniawskiego „Pa- 
pierowy kochanek“, 

Ceny miejsc od 20 gr. 
— Jutro po raz ostatni „Papierowy 

kochanek". 
— Premjera „Żywej Maski“. We 

czwartek 10 b. m. po raz pierwszy „Ży- 
wa maska—Pirandelli'ego. ; 

Bilety i abonamenty sprzedaje со- 
dziennie biuro „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 10 do 4,30 popoł. w dnie powszednie, 
iod I0 do 12 w niedziele i święta. Ka- 
sa Reduty czynną jest od 5-ej popoł., w 
dniach przedstawień popołudniowych 
od 11-ej rano. 

— Wielki wieczór muzyki współ- 
czesnej w Reducie. Dnia 15 b. m. przy- 
jeżdża do Wilna świetny kompozytor Ka- 
rol Szymanowski, uznany w świecie za 
jednego z czołowych przedstawicieli mu- 
zyki współczesnej, twórca oper „Hagith” 
i „Król Roger", trzech symfonij i licznych 
dzieł instrument. i głosowych. Wilno mia- 
ło dotąd sposobność poznać jedynie do- 
skonałą śpiewaczkę Stanisławę Korwin- 
Szymanowską, siostrę kompozytora, oraz 

znakomitego, światowej sławy halucynato- 
ra, jasnowidzącego Egipcjanina, profesora 

uniwersytetu w KALKUCIE. Początek o godz. 8.15 wiecz. Ceny miejsc od 1 zł. 

telepatyczno-jasnowidzące- 
go dziecka. Przepowiada 

Dramat erotyczny w 6 akt. „CHŁOPCZYCE* p/g. po- 
lub miłości i śmierci) w 6 akt. 1 АПа Nazimową, Seansy Od g. 4. 

  

Kino - Teatr PREMJERA. Na scenie: Cud natury. 
Helios" Podziw Europy. Występ Aomėnalo, Wladzia Zwirlicza, э przyszłość. Odgadywanie myśli. NA EKRANIE: 1) 
Wileńska 38. wieści M. Prevosta „Pół-dziewice"i 2) „SALOME* (Ś 

Kino kameralne ky aa ze 

Polonja P 17 
Mickiewicza 22.   

  

OGŁOSZENIE. 
Nowogródzki Urząd Wojewódzki 

podaje do wiadomości, że w dniu 11-go 
w lokalu Wojewódz- 

twa w Nowogródku o godzinie 12-ej 
odbędzie się sprzedaż z przetargu ust- 
nego 4 młynów państwowych „BOGU- 
SZE* w pow. baranowickim, „DUDKI* 
i „Iwieniec” w pow. wołożyńskim, „TO- 
CIN" w pow. słonimskim, oraz cegiel- 
ni „KONDRACISZKI* w pow. lidzkim. 

Szczegółowe ogłoszenie umieszczone 
i „Młynarzu 

kwietnia 1927 r. 

w „Monitorze Polskim* 
Polskim*. 

O warunkach przetargu i sprzedaży 
udziela informacyj Urząd Wojewódzki 
w Nowogródku (Wydział Rolny). 

3803-28730 
1 ROCKA 

Urzędu Ziemskiego Ogłoszenie Okręgowego 
w Wil nie. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie 
p do publicznej wiadomości, że Okręgowa 
omisja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 

30 czerwca 1926 roku postanowiła zatwierdzić pro- 
jekt scalenia gruntów wsi Słoboda-Dryhucka, gmi- 
ny mikołajewskiej, powiatu dziśnieńskiego. 

Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 18-go 
sierpnia 1926 r. Wobec powyższego Okręgowy 
Urząd Ziemski niniejszem ogłasza o zamknięciu 
postępowania scaleniowego w powyższej sprawie. 

W rolach głównych 
ulubienica publiczności dlae Huray į John (ilhrt 

1927 r. włącznie. 

sumie 10.000 zł. 

Dzierżawa hotelu. 
Hotel George'a we Lwowie, 

plac Marjacki 1. 1 
pierwszorzędny o 86 pokojach gościnnych 
wraz z lokalem restauracyjnym (cztery sale), 
lokalami klubowymi, ubikacjami gospodar- 
czemi i pobocznemi, oraz całem urządze- 
niem hotelowem i restauracyjnem, odpowia- 
dającem wszystkim nowoczesnym wymo- 
gom hotelowego komfortu, do wydzier- 
żawienia od 1 listopada 1927 roku. 

Reflektanci winni wnosić oferty '-do Za- 
kładu Pensyjnego we Lwowie ul. Piekar- 
ska 1 A, (gdzie można otrzymać szczegóło- 
wy opis przedmiotu dzierżawy i ogólne wa- 
runki dzierżawy) do dnia 15-go kwietnia 

Do oferty należy dołączyć wadjum w 
w papierach pupilarnych. 

„4 66 Najweselsza ope- esoia мао ка о, 
Specjalny układ muzyczny według ope- 
retki. Początek o g. 4 pp.. ost. seansu 10.15. 

ВВ 

jego brata, pianistę Feliksa S. Zapowie. 
dziany koncert, z udzialem kompozytora 
i słynnej skrzypaczki Ireny Dubiškiej, 
wypełnią najnowsze utwory Szymanow- 
skiego, 

— Z Teatru Polskiego. Ostatnie 
przedstawienie „Uśmiech losu*. Dziś 
po raz ostatni przed zejściem na czas 
dłuższy z repertuaru, „Uśmiech losu* 
Wł. Perzyńskiego. : 

— „Płomienna noc*. Jutro raz je- 
den graną będzie „Płomienna noc”—Len- 
gyela. 

— Czwartkowa premjera. W czwar- 
tek wchodzi na repertuar komedja Fo- 
dora „Doktór Julja Szabo*. 

— Teatr Rewji „Kakadu“. Dzis 
ostatnie gościnne występy znakomitego 
wszechświatowej sławy halucynatora ja- 
snowidzącego Esgipcjanina, profesora uni- 
wersytetu w Kalkucie Ben-Ali'ego. 

Początek o godz. 8-ej m. 15. Ceny 
miejsc cd 1 zł. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
W Wilnie. 

— Ładna zabawa. W sali Krengla 
przy ul. Ludwisarskiej 4, podczas odby- 
wającej się zabawy, wywiązała się bójka 
w której został uderzeny nożem w pier- 
si Raupis Aleksander, zam. zauł. św. Mi- 
chalski 6. Poszkodowanego pogotowie 
ratunkowe odwiozło do szpitala żydow- 
skiego. 

— Podrzutek. Na schodach przy ul. 
Mickiewicza 39, znaleziono podrzutka 
płci męskiej w wieku około 3 tygodni. 
Podrzutka odesłano do przytułka Dzie- 
ciątka Jezus. 

— Przywłaszczenie. Jutkowski Ab- 
ram zam. W. Pohulanka 16, zameldował 
policji o przywłaszczeniu mebli na ogól- 
ną sumę 1500 zł. przez Harmaś zam. Pił. 
sudskiego 6. я : 

— Kradzieże. Bielawska Stefanja 
zam. Werkowska 7, DZE OLCI. 
ze z jej składu oraz na szkodę Tarasz- 
kiewicza Edwarda zam. tamże, ze stry- 
chu tegoż domu, skradziono różnej bie- 
lizny na ogólną sumę 200 zł, 

  

T-wo Akc. w Warszawie, 
MEBLE gięte fabr. „THONETA“; otomany, 
materace, kredensy, stoły, krzesła, 
garnitury salonowe, meble biurowe 

poleca 

D.H.F. Mieszkowski 
Wilno, ul. Mickiewicza 23, tel. 

Na prowincję wysyłamy towary za zaliczeniem. 

fabryki 
„KONRAD, 
JARNUSZKIE- 

WICZ i S-ka*, 
3624 Dziecinne kostjumy i palta od 15 złotych. 

SZ. KAC, Niemiecka 14. 

  

— Brockiemu Samuelowi zam. Szo- 
pena 3, skradziono różnych złotych i. 
srebrnych rzeczy na ogólną sumę 200 zł. 

— W nocy z 3 na 4 b. m. skradzio- 
no Marmutowi Chaimowi zam. św. Mi- 
kołaja 3, różną bieliznę wart. 250 zł. 

В За 
O zabójstwo. 

W 1923 roku zamieszkał w Ru- 
dziszkach z żoną Franciszką Piotr 
Andrzejewski. W kilka tygodni pó- 
źniej sprowadził się do nich jako 
sublokator posterunkowy Kalinow- 
ski, który zamieszkał wraz z nimi 
w jednej izbie. To wspólne miesz- 
kanie było dia Andrzejewskich nie- 
szczęściem. Od tego bowiem czasu 
pożycie ich zaczęło się psuć. Kłó- 
tnie i swary były na porządku dzien- 
nym. Dysharmonja w pożyciu mał- 
żeńskiem spotęgowała się, gdy do 
uszu Andrzejewskiego zaczęły do- 
chodzić słuchy, że żona jego zdra- 
dza go z Kalinowskim. 

Po pewnym czasie tuż obok 
mieszkania nieszczęśliwej pary mał- 
żeńskiej zamieszkał przyjaciel An- 
drzejewskiego Sarociński. Dla przy- 
pomnienia sobie starych czasów 
urządzono wspólną kolację, na któ- 
rą zaproszono Kalinowskiego. W 
czasie zakrapianej gęsto alkoholem 
libacji wynikła między małżeństwem 
kłótnia, przyczem Andrzejewska w 
silnem zdenerwowaniu zagroziła mę- 
żowi zerwaniem, oświadczając, iż 
czuje do niego fizyczny wstręt i 
więcej z nim żyć nie będzie. 

    

"Z powodu remontu 
sy zamcze, Królewska Nr.9. Śniadania, obiady i kola- : 

e Obiad z 3-ch dań 
CY 

Nr.] 54 (803) 

Andrzejewski ybkawizzym ru- 
chem wyjął z kieszeni rewolwer 
chcąc wystrzelić. (Przypadli jednak 
do niego Kalinowski i Sarociński 
chcąc go powstrzymać od niepoczy- 
talnego kroku. W tym momencie 
padł strzał. Sarociński runął na | 
podłogę. Po 2 godzinach zmarł. 
Andrzejewskiego aresztowano i po- 
stawiono w stan oskarżenia z art. 
455 K. K. 

Wczoraj został on skazany za 
nieostrożne zadanie ciężkiego usz- 
kodzenia ciała w stanie silnego po- 
dniecenia na 2 miesiące więzienia 
z zaliczeniem mu 1 miesiąca are- 
Sztu prewencyjnego. Rozprawa od- 
bywała się przy drzwiach zam- { 
knietych. (Zdan.) 

Amator maszyn do pisania. | 
W 'roku 1921 na terenie m. 

Wilna operowała złodziejska ban- 
da, złożona z 6 osób, która okra- 
dała urzędy wojskowe, zabierając 
maszyny do pisania. Między inne- 
mi okradzione zostały K. O. K. 
D-wo Wojsk Litwy Środkowej, 
Agencja telegraficzna „Orient“ it.d. 
Banda ta zostala w roku 1922 zli- 
kwidowana i 5 z jej członków za- 
siadło za kratami więziennemi. 

Wczoraj zasiadł na ławie o- 
skarżonych ostatni członek tej ban- 
dy Bolesław Broński, którego po- 
licja zatrzymała w chwili, jak niósł 
skradzioną z K. O. K. maszynę do 
pisania. 

Sąd pod przewodnictwem sędzie- 
go Jodziewicza skazał go na 6 
miesięcy więzienia. Zdan. 

  

awiarnia - jadłodajnia 
Społeczna dawn. Pod- 

zł. 20 gr. Gabinety. 

„Opiyk-Rabin" zm 

  

ki ы ь 
BR Wyprzedaż od 1-g0 do 15 marca. — 3730-2 "as" 

telef. 10-58, b-1236 

66 zakład opty- Та 4 zł. 95 gr. | МГ ст 
2-99. 

  

Pan w śred. wieku, 
Id inteligentna, e- 

nergiczna, ze szla- 
chetnem sercem i go- 
tówką, pracująca w 
branży handlowej, ze- 
chce wejść do spółki 
do organizującego 
się przedsiębiorstwa. 
Oferty do Administra- 
sh „Kur. Wil.” pod 
„Kawaler. 3799-1   

Do litościwych serą 
udaje się z prośbą była 
biuralistka, zredukowana, 
mająca na utrzymaniu 
ciężko chorych rodziców 
starców, a znajdująca się 
obecnie bez żadnych 
środków do życia. 

Chcąc, choć cośkolwiek 
zarobić na życie zajmuje 
się uliczną sprzedażą cu- 

  

3802-4438-VI. 

  

JACK LONDON. 

MIK 
XIII. 

Ciężko pracował kapitan Doa- 
ne w swej drodze za codziennym 
biegunem słońca po niebiosach, 
poprawiając równaniem czasu zbo- 
czenia, jakie wynikły z obrotu zie- 
mi wokoło olbrzymiego kręgu, i 
wnosząc na swoją mapę niezliczo- 
ne linje, opracowując przypuszczal- 
ne długości, które miały określić 
miejsce, gdzie się statek znajduje, 
tak ciężko, że wreszcie zupełnie 
mu się w głowie kręciło. 

Szymon Nishikanta drwił naj- 
wyraźniej z kapitana, który, zda- 
niem jego, nieobznajomiony był 
dostatecznie ze sztuką kierowania 

_ statkiem. Malował akwarele w dal- 
szym ciągu, gdy był w pogodnem 
usposobieniu i strzelał do wielory- 
bów, ptaków morskich i wszelkich 
żywych stworzeń, w chwilach  złe- 
go humoru, oraz zniechęcenia do 
morza, na którem nie dostrzegał 
dotąd szczytu Lwiej Głowy na wys- 
pie Starego Marynarza, gdzie cze- 
kały na niego ukryte skarby. 

„Dowiodę wam, że nie jestem 
skąpcem*, oznajmił Nishikanta 
pewnego dnia, po pięciogodzinnej 
warcie na szczycie głównego masz- 
tu. „Kapitanie Doane', „za jaką 

23 sumę moglibyśmy kupić chrono- 
metr dodatkowy w San Francisko 
dobry, lecz używany oczywiście?*'. 

„Mniej więcej za sto dolarów", 
odparł kapitan. Е 

„Dobrze. Stuchajcie, to nie jest 
propozycja skąpca. Koszt takiego 
chronometru byłby podzielony po- 
między nas trzech. Mam na myśli 
całą sumę kosztu. Niech pan po- 
wie majtkom, że ja, Szymon Nis- 
hikanta, zapłacę sto dolarów w 
złocie temu, który pierwszy do- 
strzeże ląd na szerokości i długoś- 
ci geograficznej wskazanej przez 
pana Greenleaf“. 3 

Marynarze, których cały rój 
obsiadł szczyty masztów, skazani 
byli jednak na gorzki zawód, za- 
ledwie dwa dni bowiem, mieli spo- 
sobność badać Ocean dla osiągnię- 
cia obiecanej nagrody. Nie było 
to wyłącznie winą Daga Daughtry, 
pomimo, źe jego zamiar i uczynek 
wystarczyłby do pozbawienia ich 
wszelkiej możności dalszego stud= 
jowania horyzontu. : 

Zdarzyło się, że przeglądał on 
Skrzynie z piwem, zabrane: do je- 
go specjalnego użytku, umieszcz0- 
ne na dole, w składzie pod podło- 
£a głównej kabiny. Przeliczył skrzy- 
nie, i niewierząc swym  spostrze- 
żeniom, zaczął przyświecać sobie 
zapałkami liczył znowu, następnie 
zbadał cały skład w nadziei, że 
znajdzie więcej skrzyń, wszystko 
to było jednak daremne. 

Wydawca Tow. Wydaw, „Pogoń” sp. z 68 «dn, 

Gimnazjum humanistyczne 

M. Dworeckiego w Lidzie 
(z prawem publicz.) 

poszukuje nauczyciela języka polskiego, 
łacińskiego i niemieckiego. 

Oferty przesyłać należy do Dyrekcji Gimnazjum 
Dworeckiego w Lidzie. 

-2  kierków. 
2! Nie mając jednak za co 

wykupić świadectwa na © WZEDRRYWEAY RZRZAS KEK OAK DZK KAT RERZERKEW handel uliczny, narażon « 
jest na częste areszty i 
pozbawianie i tak nędz- 
nego zarobku, 
Błaga więc ludzi lito- 

ściwego serca 0 pomoc 
pieniężną, aby nie umrzeć 
z głodu wraz ze staremi 
AL iR 

ary przyjmuje Re- 
dakcja „Kurjera Wileń- 
skiego”, Jagiellońska 2. 

3805 

Usiadł pod drzwiami, umiesz- 
czonemi w podłodze głównej ka- 
biny i przez całą godzinę oddawał 
się rozmyślaniom. To Żyd winien 
wszystkiemu, myślał, —Żyd, który 
chciał zaopatrzyć Mary Turner w 
dwa chronometry, lecz nie zgodził 
się na trzy; Żyd, który potwierdził 
umowę, że zabiorą dostateczną 
ilość, aby on Daughry mógł mieć 
codziennie swoje sześć kwart. Ste- 
ward raz jeszcze przeliczył skrzy- 
nie, by się upewnić. Było ich trzy. 
Ponieważ każda skrzynia zawierała 
dwa tuziny kwart, i ponieważ je- 
go porcja wynosiła pół tuzina 
kwart dziennie, nie było wątpliwoś- 
ci, że zapas, jaki ma przed sobą, 
starczy zaledwie na dwanaście dni. 
Dwanaście dni, — to nie zawiele 
czasu, by, dopłynąć z tego nieo- 
kreślonego miejsca na pustem mo- 
rzu do najbliższego portu, gdzie 
można byłoby kupić piwa. 

Steward nie tracił czasu, gdy 
już powziął postanowienie. Zegar 
wskazywał trzy kwadranse na dwu- 
nastą, gdy wyszedł ze składu, zam- 
knął za sobą drzwi i zabrał się z 
pośpiechem do nakrywania stołu. 
Usługiwał całemu towarzystwu pod- 
czas posiłku południowego, cho- 
ciaż z trudem mu przyszło po- 
wstrzymać się od wylania pełnej 
wazy grochówki na głowę Szy- 
mona Nishikanta. Wstrzymała go 
myśl czynu, którego — роз!апо- 
wienie powziął tam w  skła- 

     
    

    

    
      

INSTITUT de Beautć 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 37—1. Tel. 657 
Leczenie wad cery i ciała. Usuwanie zmar- 
szczek, wągrów, pryszczy, plam na twarzy. 
Specjalnie dla bałów i wieczorów! „Masque 
au Marie", ostatni wynalazek dla natychm. 
odświeżania koloru cery. Leczenie włosów 
od wypad. i łupieżu. WZP. 58 

reklamy, 

2137 ju i powszechnie cenionej 

  

Sp. Z ©. ©. 

Telefon Nr 8—93 

CZASOPISMA, 
KSIĘGI, RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKAT 

CENY NISKIE.   
dzie, i który zamierzał wykonać 
tego dnia jeszcze popołudniu w 
głównym składzie, gdzie trzymano 
beczki z wodą. O trzeciej, pod- 
czas, gdy Stary Marynarz, jak są- 
dzono, drzemał w swoim pokoju, 
a kapitan Doane z połową załogi 
siedział na masztach, usiłując wy- 
dobyć z szafiru fal Lwią Głowę, 
Dag  Daughtry przez otwarte 
drzwi spuścił drabinę do główne- 
go składu. Tutaj leżały bezpiecznie 
w długich szeregach, z przejściem 
pomiędzy niemi, beczki z wodą. 

Steward wydobył z kieszeni 
rzemyk, do którego przywiązany 
był półcalowy Świder. Ukląkł i 
prześwidrował pierwszą beczkę z 
brzegu, aż wreszcie woda zaczęła 
z niej wypływać i zalewać dolną 
część statku. Pracował szybko, 
świdrował jedną beczkę po drugiej 
wzdłuż całego rzędu, idącego w 
coraz to ciemniejszą część składu. 
Skoro doszedł do końca pierwsze- 
go rzędu beczek, iprzerwał robotę 
na chwilę, by posłuchać szmeru 
tych licznych półcalowych strumy- 
ków. Bystre jego ucho schwyciło 
podobny szmer z prawej strony, w 
kierunku następnego rzędu. Słucha- 
jąc uważnie, mógłby przysiądz, że 
słyszy dźwięk świdra, pracującego 
w twardem drzewie. 

Chwilę później schował staran- 
nie swój własny rzemień i świder 
i położył rękę na ramieniu męż- 
czyzny, którego nie zdołał rozpo- 
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znać w ciemności, i który klęcząc, 
jak on przedtem, pracował usilnie 
nad prześwidrowaniem beczki. Wi- 
nowajca nie próbował uciekać, 
Daughtry zapalił zapałkę i ujrzał 
twarz Starego Marynarza. 

„Słowo dajęl* szepnął cicho 
zdumiony steward. „Czemu u licha 
wylewa pan wodę?" 

Uczuł gwałtowne drżenie po- 
staci starca i wrodzona dobroć 
serca nakazywała mu łagodność. 

„To nic", szepnął. „Niech pan 
się mnie nie boi. Ile pan prześwi- 
drowal?“ 

„Wszystkie w tym  rzędzie“, 
brzmiała odpowiedź, również szep- 
tem. „Nie powiesz o mnie... tam- 
tym? * 

„Powiedzieć?* Daughtry zaśmiał 
się zcicha. „Nie lękam się powie- 
dzieć panu, że obaj robimy to sa- 
mo, chociaż nie wiem czemu właś- 
ciwie pan to robi. Skończyłem 
właśnie prześwidrowanie tego rzę- 
du od strony prawej burty. A te- 
raz niech pan stąd wyłazi spokoj- 
nie, póki czas. Wszyscy na górze 
i nikt pana nie zauważy. Ja pój- 
dę dalej i skończę tę robotę... wy- 
puszczę wszystko, zostawię tylko 
tyle, by starczyło na jakie dwanaś- 
cie dni. 

„Chciałbym z tobą  pomówić... 
wyjaśnić*, szepnął Stary Mary- 
narz. 

„Ma się rozumieć, i nie będę 
ukrywał, że szalenie jestem cieka- 
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tko. wicz. 

wy usłyszeć. Przyjdę do kajuty pa- 
na za dziesięć minut i będziemy 
mogli porozmawiać. W każdym 
razie, bez względu na cel, trzymam 
stronę pana. Co do mnie, mam 
dla niego wiele szacunku. Teraz 
niech pan wyłazi. Przyjdę za dzie- 
sięć minut". 

„Lubię cię bardzo”, wyjąkał 
stary. 

„I ja pana lubię — bez porów- 
nania więcej niż tych przeklętych 
poszukiwaczy złota. Ale odłóżmy 
to wszystko na później. Niech pan 
ucieka, ja zaś skończę wylewać 
resztę wody*. 

Piętnaście minut później, gdy 
cała trójka siedziała jeszcze na 
masztach, Charles Stough Green- 
leaf był już w swojej kajucie nad 
szklanką trunku, zaś Daughtry stał 
po drugiej stronie stołu i pił piwo 
wprost z butelki. 

„Może się nie domyśliłeś*, 
rzekł Stary Marynarz, „Jest to już 
moja czwarta podróż w poszuki- 
waniu tego skarbu". 

„Pan chce powiedzieć...” zapy- 
tał Daughtry. 

„Właśnie. Niema żadnego skar- 
bu. Nigdy go nie było — tak jak 
nie było Lwiej Głowy, łodzi, ani 
niezbadanych pokładów”. 

(D. 6. 1.) 
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