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Niemcy na Łofwie. 
Dyneburg, 10.go listopad *. 

Opowiada się jak anegdotę po 
wyborach łotewskich, że na całym te- 
renie Łotwy tylko siedmiu Niemców 
nie głosowało. Złośliwie dodają, że 
w tej liczbie było 3-ch mężów — ro- 
gaczy od dnia wyborów i 4 konają- 
cych. 

A jednak tu na terenie Bałtyckim 
tu w tej byłej prowincji Niemiec, rzą 
dzącej Rosją, aż do 1917-go, tu w 
ojczyźnie Rennenkampfa, który :ongiś 
na czele hord kozackich tak po bar- 
barzyńsku pustoszył Prusy Wschod- 
nie, życie przeszło na stronę Łotwy. 

Nie nie pomogą 1-ki — symbole 
wiekuistej solidarności _ niemieckiej 
Do kolebki nadbałtyckiego germani- 
zmu zbliża się Śmierć. 

Niemieckość nad Bałtykiem jest 
dziś wysepką wulkaniczną kilku miast, 
podmywaną ustawicznie przez morze 
wsi. Niemcom jest brak ziemi — te- 
go naturalnego fundamentu wszelkiej 
progresji. To nic, że na ulicach miast 

*Vaterlandu zbierane są zbiórki „na 
podtrzymanie niemczyzny zagranicą", 
to nic, że niemczyzna wewnątrz miast 
łotewskich zwinęła się w kłębek i je- 
żeli nie rośnie, to i nie zmniejsza się 
przynajmniej. Dzień po dniu młoda, 
zdrowa krew wsi łotewskiej sączy 
się do miast, przenikając wszędzie, jak 
woda rzeki podczas powodzi. Los 
który spotkał niemczyznę w Poznaniu 
Stanie się prędzej, czy później losem 
Rygi i Mitawy. Przyjdzie czas, kiedy 
subiekci awansują na kupczykow, 
kupczyki na kupców, a kupcy na 
miljonerów. Część zrobi to głową, 
część przy pomocy hymenu. Roztwo- 
rzy się, rozpuści kasta byłych wład- 
ców Kurlandji, jak kawałek mocnego 
wapienia w niemniej mocnym kwasie. 
Niebezpieczeństwo niemieckie z punktu 
widzenia ilości jest dla Łotwy nie- 
bezpieczeństwem odchodzącem. 

7 Nie znaczy to jednak bynajmniej, 
ażeby można było lekceważyć rolę 
awangardy niemieckiej nad Bałtykiem. 
„Uberalles* baltycki tkwi nie w ilości 

« jasnowłosych-Frau i nie. w- płodności 
ich, ten Uberalles baltycki — to rola 
starego guwernera w stanie półdy- 
misji. 
Aksjomatem utartym jest fakt, że 

niechęć Łotyszy do Niemców oparta 
była na nienawiści do baronów  kur- 
landzkich. Reforma agrarna usunęła 
tę barjerę, leżącą pomiędzy niemczyz- 
ną i ludem łotewskim. 

‚ Rok 1905 i eskapada Awałowa 
„Bermondta przeszły z życia do pod- 
cęczników historji, stając się czemś 
w rodzaju „kozaków** w Polsce. Wy- 
rosły nowe niebezpieczeństwą i nowe 
zagadnienia. U wschodniego wybrzeża 
szumi Ocean zawsze potężny i dziki, 
a głównie nieobliczalny. | w duszy 
nowych generacyj może powstać to, 
co jeden z najlepszych znawców sto- 
sunków łotewskich określił jako ,„przy- 
zwyczajenie do słuchania Niemca". 

Drugim czynnikiem, osłabiającym 
prądy antyniemieckie na Łotwie jest 
poczucie, że ocean germański, który 
przed wojną tak silnie parł na Bał- 
tyk, zmuszony został do odpływu. 
Korytarz pomorski, Litwa - dwie nie- 
zgodne barjery, zasłaniające zgodnie 
Łotwę od „drang nach ost'u", czynią 
tu niebezpieczeństwo niemieckie pro- 
blematem przeszłości i przyszłości, 
ale nie teraźniejszości. 

Otóż to wszystko „liderzy nie- 
mieccy, z właściwem swojej rasie 
poczuciem lojalności i taktu potrafili 
zdyskontować, doprowadzając stare- 
go guwernera od stanu dymisji z ro- 
ku 1918-go do stanu półdymisji w 
roku 1928, Liderzy mniejszości nie- 
mieckiej na Łotwie zachowują się tak, 
jak stary, sympatyczny profesor w 
okularach, w stosunku do młodego 
ucznia, z którym rozstanie było nie 
zupełnie comme il faut. No, bo cóż 
tam jest O co się gniewać, od tego 
jest młodość, ażeby się popelniato 
rzeczy, niezgodne z rozsądkiem i 
przezornością... | stary guwerner-spe- 
cjalista, dajmy na to od historji, za- 
czyna ostrożnie— mądry... wykład?... 
nie, broń Boże, to byłoby „niepsy- 

schologiczne”", zaczyna ostrożne wy- 
powiedzenie „swego odrębnego zda- 
nia* o zmiennych losach narodów, o 
potędze Niemiec, o naturalnej sile 
Rosji, o konieczaej ostrożności @а 
młodych wyrosłych w aan. 
nieostrożnymi przyjaciółmi i 
ВЫа ТЕ @; : 

„Odrębne zdanie"  nadbałtyckie- 

go guwernera jest niebezpieczeństwem 
nadchodzącem, a może już nawet i 
niebezpieczeństwem dnia dzisiejszego. 

K. Leczycki. 
EDERESUOKZKZEUBECWEZE M GW 

! Najpiękniejsza artystka świata 
Doiores Del Rio 

w pięknym poemacie miłości i po- 
święcenia p. t. „RAMONA“ 

wkrėtce w kinie „POLONJA“. 
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przesyłką pocztowa 4 zł. | 

Sprawa polsko-lifewska na porządku dziennym 
posiedzenia Ligi Narodów 

Reprezentantem Litwy będzie Woldemaras. 

KOWNO, 23. XI. PAT. Generalny sekretarz Ligi Narodów 
sir Drummond zakomunikował rządowi litewskiemu, że sprawa 
polsko-iitewska została wniesiona na porządek dzienny najbliż- 
szego posiedzenia Ligi Narodów, a jednocześnie zapytał, kto 
będzie reprezentował na sesji Ligi Litwę. Rząd litewski odpo- 
wiedział, że w charakterze delegata Litwy do Genewy pojedzie 
Woldemaras. 

Obrońcy bwowa obradują. 
LWÓW, 23-11. PAT. Wczoraj w czasie przerwy w obradach Związku Obrońców 

Lwowa odbył się wspólny obiad przy udziale zgórą 400 osób. Na obiedzie tym wygło- 
szono szereg przemówień oraz, wzniesiono toasty na cześć Paną Prezydenta Rzplitej 
i Marszałka Piłsudskiego. 

Z pośród przemawiających wymienić należy gen. Bułak-Bałachowicza, który wy- 
głosił żołnierskie przemówienie rzęsiście oklaskiwane. Przemawiali również generałowie 
Górecki, Norwid Neugebauer. Tokarzewski, woj. Grażyński i inni. W serdecznym na- 
stroju obiad przeciągnął się do zmroku. Wieczorem odbyło się galowe przedstawienie, 
na którem wystawiono „Damy i Huzary*. 

śłan zdrowia króla Jerzego nie jest zadawalniający. 
LONDYN, 23-11. PAT. Wczoraj jprzed północą odbyło się przy łożu chorego 

króla Jerzego konsyljum. Konsyljum trwało do godz. 1 po północy. Dziś o godz. 13 
ogłoszono biuletyn o stanie zdrowia króla. Okazuje się, że ośrodek zapalenia rozszerza 
się. 

Gorączka dochodzi do 38,3. Noc ubiegłą król spędził bezsennie, ale ' zachowuje 
pełnię sił. „Daily News* donosi, że w związku z chorobą króla rozważano dzisiaj pro- 
jekt wezwania księcia Walji, który obecnie znajduje się w Afryce Wschodniej. Dotych- 
czas tego rodzaju depeszy nie wysyłano. 

Kompromisy wyhorcze w Rumunii. 
Porozumienie partji rządowej z socjalistami i mniejszościami 

BUKARESZT, 23-11 Socjaldemokraci zawarli z narodową partją chłopską kom- 

promis wyborczy, wegług którego otrzymają 9 miejsc w nowym parlamencie: 3 w 

Siedmiogrodzie, 2 w Banacie, 2 na Bukowinie, 1 w Besarabji i 1 w starej Rumunii. 

Pomiędzy Niemcami zamieszkałymi w Rumunji a rządem Maniu stanął układ w spra- 

wie wyborów. 

Maniu zapewnił partjom chłopskim ogółem 12 mandatów, a mianowicie: 6 man- 
datów w. Siedmiogrodzie, 4 w Banacie, 1 na Bukowinie i 1 w Bessarabji. Poseł partji 
niemieckiej Brandes oświadczył dziennikarzom, że Niemcy spodziewają się, że rząd 

narodowej partji chłopskiej rozwiąże sprawiedliwie kwestję mniejszości narodowych, 
w szczególności zaś sprawy szkolnictwa i kościelne. 

Sprawa swakuacii Nadrenii. 
BERLIN, 23-11 PAT. Korespondent londyński „Local Anzeiger** twierdzi z po- 

wołaniem się na informacje wi odnych kół londyńskich, iż między: rządami byłych 
mocarstw aljanckich toczą się jużjjobecnie rokowania w sprawie utworzenia  kormisfi 
bezpieczeństwa Nadrenji, która miałhby rozpocząć działalność na terenach okupowanych 
przed upływem roku 1935. Rokowania te — twierdzi korespondent — dowodzą, że ża- 
den z rządów aljanckich nie myśli poważnie o ewakuacji przed upływam tego czaso- 
kresu. 

Nowy kryzys w niemieckim przemyśle mefalowym 
BERLIN, 23-11. PAT. Z Magdeburgu donoszą: Związek pracodawców przemysłu 

metalurgicznego w Środkowych Niemczech, obejmujący prowincję Saską i Sasko-An- 
halską, wypowiedział związkom robotników metalowców umowę taryfową, upływającą 
z końcem bieżącego roku. 

Związek pracodawców powołuje się na pogorszenie konjunktury, zaznaczającej 
się już od dłuższego czasu w przemyśle metalurgicznym Środkowych Niemiec, lecz 
wyraża zarazem gotowość przedłużenia obecnej umowy pod warunkiem, iż robotnicy 
metalowcy zgodzą się na zawarcie umowy długotrwałej. 

Zmiany w rządzie czechosłowackim. 
PRAGĄ, 23 XI. Prasa donosj, że nowa sesja parlamentu odbędzie się w 

dn. od 11 do 19 grudnia r. b. W tym czasie należy oczekiwać rekonstrukcji 
za. zwłaszcza na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i ministra 
skarbu. 3 

Prasa donosi z kół parlamentarnych, że dymisję ministra Englisha można 
uważać już za załatwioną, ponieważ zostanie ona niewątpliwie przyjęta. Co 
do następcy ministra Englisha, wydział wykonawczy ma się porozumieć w tej 
sprawie ze stronnictwem koalicyjnem, które wybierze nowego ministra z po- 
śród trzech kandydatów, którymi są: gubernator Banku Narodowego dr. Po- 
spieszył, dr. Brdki i Wlasek,tyrmczasowy kierownik ministerstwa skarbu. 

Stany Ij. nie chcą mieć interesów z Sowietami. 
BERLIN, 23 XI. PAT. jak donosi „Deutsche Al'gemeine Ztg.", konsulat 

amerykański odmówił wizy wjazdowej dwum delegatom gospodarczym z So- 
wietów Osińskiemu i Michlankowi, którzy mieli udać się do Stanów Zjedno- 
czonych, by zawrzeć tam ummowę z dwiemia wielkiemi fabrykami automobilo- 
wemi w sprawie wybudowania w Rosji Sowieckiej fabryki samochodów. Obiekt 
co do którego toczyły się rokowania przedstawia wartosć 20 miljon. dolarów. 

Fiasko rokowań handlowych łotewsko-litewskich. 
RYGA, 23 XI. Podczas pobytu Zauniusa w Rydze odbyły się nieurzędo- 

we rokowania łotewsko-litewskie o zawarcie traktatu handlowego. Rokowania 
te nie doprowadziły do żadnego pozytywnego wyniku. Okazało się, że różnice 
poglądów pomiędzy obydwoma państwami są tak znaczne, iż bezcelowem by- 
łoby narazie oznaczenie terminu rozpoczęcia rokowań urzędowych. 

Nowa wyprawa do bieguna. 
BERLIN, 23 XI. Dzienniki donoszą, iż znany podróżnik podbiegunowy 

Nansen oraz niemiecki konstruktor balonów w sterowych dr. Eckener, zawarli 
porozumienie w sprawie wspólnej wyprawy do bieguna północnego na Zep- 
pelinie. 

Mussolini skoniiskował dziennik swego brafa. 
RZYM, 23 XI. Redagowany przez brata Mussoliniego dziennik „Popolo 

d'ltalia" został skonfiskowany przez prefekta medjolańskiego za zamieszczenie 
wiadomości z napisem: „Zasztyletował narzeczoną i zabił się w obecności 
ojca”, Jak wiadomo, istnieje we Włoszech zakaz podawania w prasie podob- 
nych wypadków. 

Krwawe starcie w Berlinie. 

BERLIN, 23. XI. — Wczoraj wieczorem doszło w jednej z dzielnic 
berlińskich do krwawego starcia między hittlerowcami a członkami gwardji 
komunistycznej. 

Jeden robotnik został ciężko ranny strzałem rewolwerowym, a kilka 
osób odniosło lekkie obrażenia cielesne. 

Policja dokonała szeregu aresztowań wśród hittlerowców i komu- 
nistów. 

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

„ ły swą solidarność. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
DĄBROWICA (powiat) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierryński. 
KLECK — Sklep „„Jedność” 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 

  

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGDÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY: — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 

Kroniki Sejmowe 
  

(Telefonem z Warszawy). 

WARSZAWA, dnia 23 listopada. 
Dzisiejsze posiedzenie plenarne zaj- 

mowało się dwoma sprawami: usta- 

wą 0 czynszownikach na ziemiach 
wschodnich i czterema ustawami po- 

datkowemi, wniesionemi przez Rząd. 

Do ustawy o czynszownikach zgło- 

szono tyle poprawek, że Klub BB 

wniósł o ponowne odesłanie jej do 

komisji. Ponieważ wniosek ten nie 

przeszedł, więc Klub BB nie brał 

udziału w głosowaniu. Dla Sejmu był 

to ewenement nielada: puste ławy BB 

podczas głosowania i to, że wnioski 

i poglądy Rządu popierał przeważnie 

Klub endecki. . 

Dzień dzisiejszy stanowi wielką 

wygraną Rządu. Oto projekty podat- 

kowe, wniesione dziś przez Rząd, są 

bardzo zbliżone do tych, które Mini- 

ster Czechowicz wnosił już na wiosnę 
i które Sejm głosami lewicy i mniej- 

Szości odrzucił demonstracyjnie już 

w pierwszem głosowaniu, bez odsy- 
łania ich do komisji. Jeśli wtedy ta- 
kie postępowanie uznał Sejm za słusz- 

ne i godziwe, to doprawdy nie miał 

żadnego merytorycznego powodu, aby 

dziś to postępowanie zmienić. Myśmy 

fakt odrzucenia w pierwszem czytaniu 

podatku gruntowego, dlatego, że zno- 

si progresję, wtedy uważali za absurd, 

ale skoro Sejm wtedy to uważał za 
rozumne, to nie było żadnego powo- 

du, dlaczegoby miał dziś stanowisko 

swe zmienić. Wystarczyło jednak, aby 

Rząd kiwnął palcem, a część opozy- 
cyjnych i to najzajadlej opozycyjnych 

stronnictw głosowała dziś według ży- 

czenia Rządu za odesłanłem do. ko- 

"misji Zwróciło także uwagę, że stron- 
nictwa, które tworzą „komisję dla 

obrony republiki i demokracji'' złama- 

PPS była za 

odesłaniem do komisji, czyli poszła 

po linji życzeń Rządu, a Wyzwolenie 
i Stronnictwo Chłopskie wraz z Ukraiń- 
cami, Białorusinami i komunistami 

były za odrzuceniem proponowanych 

ustaw podatkowych już w pierwszem 

czytaniu. 

Wszystkie wypadki, w których 
stronnictwa opozycyjne okazują taką 

ustępliwość wobec życzeń Rządu, 

tłumaczę swoją formułą: „jest to 

opór ciał miękkich". Opór ciał mięk- 

kich jest zresztą najtrudniejszy do 

przełamania. W tej ustępliwości, któ- 

rą okazuje Sejm wobec Rządu, a w 

której specialnie się odznacza PPS, 

widzę taktykę Marszałka Daszyńskie- 

go. Świetny parlamentarzysta chce 
parlament uratować. Wie, ;że dziś go 
może ratować tyko  okazywaniem 

skrajnej ugody, skrajnej ustępliwości. 

Niewątpliwie, gdyby stronnictwa lewi- 

cowe ponownie odrzuciły w pierwszem 

czytaniu projekty ustaw podatkowych, 

stosunek pomiędzy Sejmem a Rzą- 

dem uległby ponownemu zaostrzeniu, 

a także stanąłby przed sytuacją, wy- 

magającą decyzji wyraźniejszej. Mar- 

Szałek Daszyński wie, że dziś jeszcze 
stosunek sił Rządu do Sejmu Zprzed- 

stawia się bardzo wyraźnie na ko- 

rzyść Rządu. Dlatego nie chce tej 
„rozegrywki”, jak się to dziś mówi, 
a jeśli jako patrjota nie chce jej mo- 

że za swego życia widzieć, to jako 

socjalista chce ją w dalszą przyszłość 

odsunąć. Od niego to idzie wpływ 

temperujący PPS. 

Imieniem Klubu PPS przemawiał 
poseł Prager, który ogłosił, że Klub 

PPS zgadza się na odesłanie projek- 

tów do komisji, lecz przy tej sposob- 

ności wygłosił nieznośnie arogancką 

mowę, arogancją swą uwypuklając 

najmniej miłe cechy rasy, do której 

ten przedstawiciel ludu należy. 

Gazety sensacyjne są nadal prze- 

pełnione wiadomościami o  tarciach, 

wewnątrz Klubu BB. Od czasu nie- 

fortunnego incydentu z 'listem posła 

Targowskiego także gazety obozu 

rządowego, jak „Kurjer Poranny" 
gdzie się Qukazał dowcipny artykuł 

„Zając z buraczkami”, piszą O nie- 

uzgodnionych poglądach wewnątrz 

Klubu BB. Wiadomości o tarciach są 

nieprawdziwe, ale że wewnątrz Klubu 

BB mieszczą się różne orjentacje, co 

do stosunku do ;Sejmu, tego dowo- 
dem jest ,chociażby stanowisko na- 

szego pisma, które, popierając BB, 

stale utrzymuje, że wyjściem koniecz- 

nem i jedynem jest  oktrojowanie 

konstytucji. 

To ostatnie stanowisko nazywane 

jest stanowiskiem skrajnem. Napraw- 

dę, nie jest to wcale stanowisko 

skrajne, lecz stanowisko logiki myśli, 

albo, jeśli kto woli, odwagi myśli, Wy- 

chodzimy z założenia, że Polska po- 
trzebuje naprawy konstytucji i że w 

Sejmie nie znajdzie się nigdy więk- 

szość — &а uchwalenia tej па- 
prawy  konstytucjj Stąd _wypły- 

wa konieczność oktrojowania. Ludzie, 

którzy wierzą we współpracę z Sej- 

mem, zapominają, że dziś funkcjono- 
wanie Sejmu odbywa się pod wpły- 

wem dwuch czynników. Czynnikiem 

pierwszym jest żelazna | dyscyplina 

wewnątrz Klubu BB, czynnikiem dru- 

gim lękliwość lewicy, która boi się 

Rządu. Z chwilą, kiedy na czele Rzą- 

du nie będzie jaśniał ten autorytet, 

który mu dziś przyświeca, oba te 

czynniki automatycznie odpadną.! Wte- 

dy zaś należy się spodziewać reakcji 

anarchji w parlamencie polskim. 

Te obawy są dla nas źródłem 

nadziei i źródłem także poglądu, że 

uprzejmości premjera Bartla na ko- 

misji budżetowej nie mają znaczenia 

historycznego i nie są, jak się może 

komuś marzy, żadnym zakrętem 
dziejowym. Cat. 

  

POSIEDZENIE KOMISJI SKARBOWEJ. 
WARSZAWA, 23-11. PAT. W dniu dzi- 

siejszym obradowała pod przewodnictwem 
posła Krzyżanowskiego sejmowa komisja 
skarbowa nad wnioskiem w sprawie niepra- 
widłowego wymiaru podatku dochodowego 
drobnym rolnikom. W rezultacie ożywionej 
dyskusji przyjęto większością jednego  gło- 
su wniosek większości podkomisji, która 
wzywa rząd do natychmiastowego wstrzy- 
mania egzekucji podatku dochodowego, 
wymierzonego drobnym rolnikom posiadają- 
cym niżej 15 ha ziemi, położonej w odległo- 
ści ponad 5 kilometrów od granic miasta z 
ludnością wyżej 100 tysięcy, o ile podatek 
wymierzono wyłącznie z gospodarstwa rol- 
nego, a nie także z tytułu innych źródeł do- 
chodowych, a to aż do przeprowadzenia 
rewizji wymiaru przy uwzględnieniu potrą- 
cenia kosztów utrzymania rodziny.  Wnio- 
sek mniejszości przewiduje 10 ha ziemi użyt- 
kowej. 

Z KOMISJI OŚWIATOWEJ. 

WARSZAWA, 23-11. PAT. Na posie- 
dzeniu komisji oświatowej, obradującej pod 
przewodnictwem posła Kalinowskizgo znaj- 
dował się wniosek pos. Próchnika w sprawie 
zmiany ustaw, dotyczących kwalifikacyj za- 
wodowych do nauczania w szkołach šred- 
nich. Wszyscy mówcy łącznie z wicemini- 
strem Czerwińskim byli zgodni z tem, że 
należy wydać nowelę do ustawy z dnia 
26-11 1922 roku i z dnia 6-7 1924 roku. 
Zachodziły jedynie różnice co do terminu 
nowelizacji. W głosowaniu przeszedł wnio- 
sek pos. Próchnika, by teraz dokonać no- 
welizacji. Wybrano podkomisję w składzie 
Jaworska, Chrucki, Langer, Dubois, Kornec- 
ki w celu uzgodnienia wyłonionych w toku 
obrad projektów i peprawek. 

OBRADY KOMISJI REFORM ROLNYCH. 

WARSZAWA, 23-11. PAT. Komisja 1e- 
form rolnych, obradująca pod  przewodni- 
ctwem posła Pluty rozpatrywała wniosek 
pos. Michałkiewicza w sprawie zmiany kre- 
dytów krótkoterminowych na długotermino- 
we. 

Postanowiono odroczyć tę sprawę do 
czasu przeprowadzenia ogólnej dyskusji nad 
całokształtem działalności kredytowej Pań- 
stwowego Banku Rolnego. Następnie przyję- 
to w drugiem czytaniu projekt , ustawy w 
w sprawie uporządkowania stanu 
prawnego na obszarach powiatu  Brasław- 
skiego oraz gminy Duksztańskiej w pow. 

ECROCK w zakresie wykonania reformy 
rolnej. 

Polsko-rumuńskie porozumie- 
nie prasowe. 

Wczoraj po południu odbyła się w Sej- 
mie konferencja prasowa, zwołana przez 
komitet polsko-rumuńskiego porozumienia 
prasowego, przy udziale przedstawicieli 
MSZ. i poselstwa rumuńskiego, p. Litaue- 
ra i Dragu, poświęcona omówieniu święta 
narodowego Rumunji, przypadającego na 1 
grudnia bież. roku. tym dniu bowiem 
upływa 10 lat od połączenia z Rumunją Bu 
kewiny i Siedmiogrodu a zatem powstania 
nowej, ziednoczonej Rumunii. 

“ Na konferencji podniesiono nader ży- 

wy i serdeczny odźwięk, jaki znalazła w 
prasie rumuńskiej dziesiąta rocznica niepo- 
dległości polskiej. Wszystkie pisma w Bu- 
kareszcie poświęciły jej po kilka bogato 
ilustrowanych artykułów, jedno zaś nawet 
(„Universul*) poświęciło Polsce cały swój 
numer niedzielny. 

WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

"CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej... Zagraniczne 
"50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20gr 

23. Xi. 28. 

Sir Drummond u wice-marszalka 
Senafu. 

WARSZAWA. 23.X1. Pat. W dniu 
dzisiejszym sekretarz generalny Ligi 
Narodów sir Eric Drummond oraz 
dyrektor sekcji politycznej Sekretarja- 
tu Ligi Sigimura przybyli do gmachu 
Senatu, gdzie złożyli półgodzinną wi- 
zytę wicemarszałkowi Senatu Posne- 
rowi, urzędującemu 'w zastępstwie 
nieobecnego marszałka Senatu. 

Dziennikarze włoscy opuszczają 
Polskę. 

KATOWICE, 23.X1. PAT. Wczo- 
raj O godz. 23 dziennikarze włoscy 
opuścili granice Polski w drodze 
powrotnej do Włoch. Odjeżdżający 
goście wyrazili serdeczne podzięko- 
wanie za przyjęcie, jakiego doznali w 
Polsce. 

W KATOWICACH POWSTANIE POLITE- 
CHNIKA. 

KATOWICE. 22-11 Rada Wojewódzka 
na dzisiejszem posiedzeniu zatwierdziła umo- 
wę z prof. Ludwikiem Szperlem z Warsza- 
wy w sprawie wykonania prac, związanych 
z projektowanem utworzeniem _ politechniki 
w Katowicach. . : 

ECHA ZAMACHU NA KONSULA LUBA- 
CZEWSKIEGO. 

PRAGA, 23-11. Jak się dowiaduje kore- 
spondent Ajencji Wschodniej, czeskie mini- 
sterstwo spraw zagranicznych otrzymało no- 
tę rządu polskiego domagającą się przepro- 
wadzenia skrupulatnego śledztwa w sprawie 
działalności antypolskich organizacyj ukraiń- 
skich, pozostających dotąd w Czechosłowa- 
cji. 

Jak informują dalej, nota polska złożona 
tu przed kilku dniami uczyniła w czeskiem 
ministerstwie spraw zagranicznych duże 
wrażenie. 

POLACY Z AMERYKI LICZNIE ZAPOWIA- 
DAJĄ SWE PRZYBYCIE W ROKU PRZY- 

SZŁYM DO OJCZYZNY. 

Do Komitetu Głównego Przyjęcia Wy- 
cieczek Polaków z Ameryki na rok 1929 
zostało zgłoszonych przez Polsko-Amerykań- 
skie Towarzystwo „Universal* osiem  wy- 
cieczek Połonii Amerykańskiej, organizowa- 
nych przez poszczególne organizacje  spo- 
łeczne i redakcje pism. 

.. Dyrekcja Powszechnej Wystawy  Kra- 
jowej w Poznaniu zgłasza 4-ry wycieczki z 
Ameryki, dwie wycieczki Polskich Kupców i 
Przemysłowców z Chicago, 1 wycieczka 
Związku b. Oficerów Armji Polskiej w Chi- 
cago, | wycieczka Unji Polskiej w Bufallo. 

Według otrzymanych wiadomości, pra- 
ca nad organizacją dalszych wycieczek w 
Ameryce jest w całej pełni, 

RUCH Z ROSJI DO POLSKI. 
We wrześniu rb. przewieziono z 

Rosji do Polski 1580 wagonów  róż- 
nych towarów. w tem 1215 wagonów 
rudy żelaznej. 

W tym samym okresie wysłano z 
Polski do Rosji 492 wagonów, w tem 
337 wagonów żelaza i blachy. 

PAŃSTWA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 
PRZECIW PAKTOWI KELLOGA 

LONDYN, 23-11 Prasa brazylijska 
donosi, że minister spraw  zagranicz- 
nych Brazylji oraz prezydent tega pań- 
stwa, mają ten pogląd na pakt Kelloga 
że ani Brazylja, ani inne państwa po- 
łudniowo-amerykańskie nie podpiszą 
go. 

Dziennik „Diaro Populaire'* dowia- 
duje się, że w tym duchu zawarto układ 
pomiędzy Brazylją, Argentyną i Chili i 
że zapewne do układu tego przystąpią 
Urugwaj i Paragwaj. 

STRESEMAN PREZESEM STRONNICTWA 
LUDOWEGO. 

BERLIN, 23-11. PAT. Na dzisiejszem ze- 
braniu zarządu głównego niemieckiej раг 
ludow'ej min. Streseman został wybrany 
przez aklamację przewodniczącym zarządu 
głównego, a temsamem prezesem  stronni- 
ctwa. 

Znaczny wzrost bezrobocia 
w Niemczech. 

Liczba bezrobotrych w Niemczech, po- 
bierających zapomogi, wzrosła w pierw- 
szej połowie października jo 16496 osób, w 
drugiej połowie miesiąca o 77407 osób, tak 
iż ogólna liczba bezrobotnych w całej Rze- 
szy wzrosła w ciągu października rb. z 577 
tys.. osób do liczby 670,997 osób. Osta- 
tnia cyfra przewyższa dwukrotnie liczbę bez 
OZI z tej samej daty w roku ubie- 

głym. › 

Nowe sprawozdanie p. Daweya. . 
Jak się dowiadujemy, doradca finanso- 

wy p. Charles Davey opracowuje obecnie 
sprawozdanie o swej działalności w Polsce 
oraz o stanie ekonomicznym państwa pol- 
skiego w chwili obecnej. 

Sprawozdania te zostaną złożone rzą- 
dowi amerykańskiemu i miarodajnym eko- 
nomistom Stanów Zjednoczonych A. P. 
podczas pobytu p. Devey'a w Ameryce. 

Cap      
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BARANOWICZE 

—Napad rabunkowy na szkołę. W dniu 
20 listopada o godz. 16-ej podczas lekcyj 
drugi ej zmiany do korytarza szatni szko- 
ły handlowej zakradł się jakiś drab w woj- 
skowym płaszczu i zabrawszy płaszcz i ko- 
żuszek oraz czapkę uczrłowskie chciał wyjść 
W tym właśnie trakcie w drzwiach wyj- 
ściowych spotkał go woźny szkolny Adolf 
Czapliński, który zapytał go, dlaczego wyno- 
si ubranie uczni. Podczas wałki jaka wywią- 
zała się między woźnym, a złodziejem ten 
ostatni uderzył jakimś tępym narzędziem Cza 
plińskiego w głowę, który upadł na ziemię. 
Złodziej, skorzystawszy z tego, zbiegł. Cza- 
pliński podpek zł do drzwi, otworzył je, ale 
dalej nie mógt pójść i tylko feżąc jęczał. 
Jęki usłyszała klasa i uczniowie okazali pier- 
wszą pomoc Czaplińskiemu i dali znać do 
policji, która zajęła się odszukaniem ama- 
tora cudzych palt. Dziwnym się wydaje owa 
kradzież, gdyż płaszcz uczniowski, oraz woj 
skowy został porzucony około szosy w ro- 
wie, zabrany nabrany natomiast kożuszek. 
Dziś rzeczy znalezione zostały przez uczni. 
Ciężko rannego Czaplińskiego odwieziono do 
szpitala miejskiego, gdzie pozostaje na ku- 

racji. $. 

MOŁCZADŹ. 

— O lekcje religii. Nowy Inspektor Szkol- 
ny na powiat Baranowicki p. j. Wojtowicz 
rozpoczął swoją działałność oświatową od 
tego, że o 50 proc. zmniejszył ilość godzin 
nauki religji Rz - Kat. w szkołach powszech- 
nych, w porównaniu z rokiem ubiegłym. I 
tak np. w Mołczadźi, w Mickiewiczach. Tłu- 
maczy sobie, że ma rozkaz robienia oszczę- 
dności właśnie na zmniejszeniu godzin nau- 
ki religji, lecz tylko dla dzieci katolickich. 

Miejscowy. 

DUKSZTY. 

— Nasza szkoła. Wielką prz. yjemność 
sprawiła nam nasza szkoła wystawieniem w 
niedzielę 18. 11. br. w sali Domu Ludowego 
pięknego przedstawienia. Dzieci 
baśń sceniczną: „W pałacu króla Bałtyku”, 
ze śpiewami i tańcami w oryginalnych ko- 
stjumach, zakończoną żywym obrazem. Prze 
dstawienie poprzedziło przemówienie jednej 
z' miejscowych pań nauczycielek, na temat 
związany z najistotniejszą treścią i znacze- 
mem samej sztuki. 

Byłoby dobrze, aby całą tę rzecz powtó- 
rzyć raz jeszcze dla tych, którzy na pierw- 
szem przedstawieniu być nie mogli. Propo- 
nujemy również wyjazd z całą tą impiezą do 
sąsiednich miasteczek, a nawet do Święcian, 
raz, aby pokazać ludziom piękną rzecz, a po 
drugie, aby zebrać jak najwięcej funduszów 
na ten cel, jaki był podany w zaproszeniach, 
mianowicie na zakupno pomocy naukowych. 

Ww. S. 

OSZMIANA. 

— Kurs instrukcyjno .- społeczny i „Świę 
“to Miodziežy“ Na historycznej ziemi osz- 
miańskiej zaszczytnie w dziejach Polski 
zapisanej odbył się 1-szy kurs instrukcyjno- 
społeczny. 

Jedn odniowe obrady wypełniły referaty 
ks. prałata I. Olszańskiego o Lidze Katolic- 
kiej jej znaczeniu i organizacji, oraz ks. J. 
Jugielewicza, generalnego « sekretarza Ligi 
Kat. Arch. Wileńskiej o innych organizacjach 
mog ących wejść w skład Ligi. 

Specjalnie zatrzymywano się nad kwtest- 
jami związanemi z organizacjami młodzieży 
pozaszkolnej, zwłaszcza ze Stow. Mł. Pol- 
skiej, które na terenie pow. Oszmiańskiego 
rozwinęło się pomyślnie, tak że dziś jest już 
aktualną sprawą nie  obejmowanie swemi 
wpływami terenu, lecz raczej pogłębianie 
prac. 

Kurs instr. - społeczny zgromadził prze- 
szło 70 delegatów z miasteczek i wsi oraz 
ponad 30 z samej Oszmiany. Otwarcie i za- 
kończenie kursu odbyło się w obecności 
przedstawicieli władz: p. starosty Kowalew- 
skiego i insp. szkolnego p. Chłopickiego. 

W dniu „Święta Młodzieży” Stow. Mł. 
Polskiej obchodziło uroczyście poświęcenie 
sztandaru S.M.P. męskiego w Oszmianie. W 
uroczystości wzięli udział _ przedstawiciele 
w!adz i społeczeństwa. 

Dobrze rozwijający się i karny hufiec 
P. W. zrobił jaknajlepsze wrażenie. 

Przy sposobności zaznaczyć należy, że 
systematyczna i umiejętnie prowadzona pra- 
ca na terenfe przysposobienia wojskow=go 
zaczyna wysuwać na czoło organizacji przy 
sposobienia wojskowego Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej. 

      
    

  

odegrały ca 

oświata pozaszkolna na prowincji 

Naród, który ma najlepsze szko- 
ły, jeśli nie dziś — to jutro — sta- 
nie się pierwszym narodem na 
świecie... 

Ellen Key. 

Stał się niemal cud w dziedzinie oświaty 
ludu z pod strzechy: — przerwana bowiem 
od lat sześciu kulturalno - oświatowa akcja 
pozaszkolna Odżyła oficjalnie na nowo, okól- 
nikiem Pana Ministra W.R. i OP z 14 maja 
rb. Nr. 3984 - 28. 

W ten więc sposób skreślono jednem po- 
ciągnięciem pióra krzywdzącą lud  sanację 
skarbową z lat ubiegłych. 

Radość to nieopisana! Radość tem wię- 
ksza, że uczyniono de iure prezent ludowi 
nieoceniony, jakby w dniu wielkiego święta 
narodowego, w dniu Niepodległości. 

Nie można tu jednak pominąć ofiary ide- 
owego zawsze nauczycielstwa, które bez- 

interesownie akcję tę dotychczas w ciszy 
prowadziło. 

Dziś już wiadomo 
Rząd obecny za poniesione trudy i znoje na- 
gradza, że oświatę ludu stawia wyżej mo- 
nety. 

Dziś na podstawie okólnika p min. Świ- 
talskiego można wprowadzić w szkołach po- 
wszechnych dodatkową naukę śkróconą dla 
dzieci urodzonych w iatach 1915 - 1920 włą- 
cznie, które dotąd z jakichkolwiek bądź po- 
wodów nie uczęszczały na regularną naukę 
do szkoły i są analfabetami, za co nauczy- 
cielstwo otrzyma wynagrodzenie nadliczbo- 
we. (Około „trzydziestu zł. miesięcznie). 

Na skróconą tę naukę można przyjąć ró- 
wnież dzieci urodzone w latach 1913 -1914. 

Głównem zadaniem tej nauki, prowadzo- 
nej 2 lub 3 razy tygodniowo będzie naucze- 
nie czytania, pisania i elementarnych rachun- 
ków oraz podanie w drodze pogadanek wia- 
domości z zakresu przyrody, geografji, histo- 
rji i nauki o Polsce współczesnej. 

Nauka powyższa w myśl przepisów mi- 
nisterjalnych trwa już w niektórych szko- 
łach od 1-go listopada i skończy się 31 mar- 

   

  

Okólnik ten zezwala nauczycielstwu na 
prowadzenie nauki skróconej w wioskach 
nawet dalszych t.j. poza obwodem szkolnym 
leżących (więcej niż 3 klm.). 

Ma to niezmiernie ważne znaczenie, gdyż 
wioski te, często do żadnej szkoły nie przy- 
należne są pozbawione wszelkiej nauki. 

Najsłuszniej i najtrafniej przeto rzecze 
m. in. Marszałek Piłsudski w częstych swych 
przemyśleniach: „Ktoś gdzieś obowiązko- 
nauczanie wprowadza, nie myśląc ani o bu- 
dynkach, ani o nauczycielach". 

Odnosi się to, przypuszczać należy do 
tych właśnie, niestety licznych jeszcze na- 
szych wiosek, gdzie do dzisiaj nawet nie by- 
ło żadnej oświaty, z braku odpowiednich 
budynków, wreszcie i samych nauczycieli. 
Obecnie zaś znalazł się modus vivendi i nad 
strzechami naszych wiosek zabłysła już ran- 
na zorza oświaty. 

J. Hopko. 

na strzelnicy 6 p. p. Leg. zawody 
strzeleckie z broni śrutowej do rzut- 

| przyjmuje Sekretarz w lokalu T-wa 
LB Mickiewicza 23-0d godz. 20-ej. zo 
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Wielki wybór. 
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ków (talerzyków), na które to za- 
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Ceny konkurencyjne. 
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śliwskiego urządza w dniu 25 b. m. 

| wody uprzejmie zaprasza PP. My- 
śliwych. Informacyj udziela i zapisy 
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Zanim kupisz towar zagraniczny 
— Obejrzyj fowar krajowy. 

  

jest urbi et orbi, że - 

SŁOWO 

Zamordowanie idtykfafora Mandżurii 

Rewolucja pałacowa w Mukdenie. 

MOSKWA, 23 XI. Według nadeszłych tu wiadomości z Mukdenu wynikła 

tam rewolucja pałacowa. Według doniesień w pałacu zamordowano dyktatora 
Mandżurji Czan-Su-Li-anga i trzech Japończyków. W mieście doszło do po- 
ważnych zaburzeń. Jest cały szereg rannych. - 

Piekielną maszynę przesłano generałowi włóskiemu 
WIEDEN 23. XI. — Donoszą z Turynu, że przeciw gen. Bertole do: 

konano wczoraj zamachu bombowego. 
Generał otrzymał mianowicie paczkę pocztową, której zawartość po- 

dana była jako mydło. Przy otwarciu nastąpiła eksplozja. 
Odłamki bomby zraniły generała i jego żonę. Poszukiwania za spraw- 

'cą zamachu nie dały dotychczas żadnych rezultatów. 

Wielka kafastrofa kolejowa w Czechach. 
PRAGA, 23. XI. — Wczoraj wydarzyła się wielka katastrofa 

kolejowa na stacji Nimmyurg, na linji Praga—Znaim. 
Pociąg pośpieszny Nr. 24 najechał na pociąg towarowy. 

Obie lokomotywy, wagon służbowy oraz jeden wagon osobowy 
pociągu pośpiesznego zostały poważnie uszkodzone. 

Wśród pasażerów dwie kobiety oraz jedno dziecko ponio- 
sły śmierć na miejscu, 30 osób odniosło cięższe obrażenia. 

Silne trzęsienie ziemi w Rumunii 
BUKARESZT, 23-11. PAT. Dziś rano odczuto tu silne trzęsienie ziemi. 

Obserwatorjum astronomiczne podaje, że apanaty sejsmograficzne zanoto- 
wały o godz. 6.24 wstrząsy podziemne, których ognisko znajdowało się w 
niedużej odległości. Trzęsieniu ziemi towarzyszyły huki podziemne. Trzęsie- 
nie trwało jedną minutę. 

(zamachy ferrorystyczne w Sowiefach. 
RYGA, 22-11 „Wieczerniaja Moskwa* donosi, że w Riazaniu zaaresztowano 35 

członków organizacji terorystycznej, która 
sowieckie, spaliła 28 gmachów rządowych 

dokonało 38 napadów zbrojnych na urzędy 

i zamordowała 24 dygnitarzy komunistycz- 

nych. Według doniesień, organizacja ta do takiego stopnia steroryzowała miejscowych 

komunistów, że bali się prowadzić swą działalność i musieli przejść do akcii konspira- 

cyjnej. 
* 

Z Moskwy. donoszą, że w Baku został zakończony proces biskupa 

* * 

Arsenjusza 

i kilku duchownych. Wszyscy oni zostali skazani na 5 lat ciężkiego więzienia. 

Po dwóch latach odnaleziono zwłoki turysty w Tatrach. 
ZAKOPANE, 23-11. żandarmeria czechosłowacka zawiadomiła władze polskie 

w Zakopanem o znalezieniu pod Osterwą koło Jeziora Popradzkiego zwłok mężczyzny, 
prawdopodobnie polskiego turysty, który spadł tam ze ścianki 70 do 80 metrów wyso- 
kiej. 

Komisja lekarska, która zbadała zwłoki, orzekła, że tragicznie zmarły był męż- 
czyzną liczącym około 20 lat. trup przeleżał na miejscu wypadku przeszło dwa lata. 
Przy zabitym znaleziono polskie pieniądze 
ubrania i jeden zniszczony but. 

oraz guziki z orłem polskim, oraz część 

Zamachy hombowe na łamistrajków. 
LONDYN, 23.XL. W dniu wczorajszym w Melbourne, wydarzyły się 

«dwa nowę zamachy bombowe, z których jeden w samem mieście, a drugi 
w prowinłji Victoria. Nieznani złoczyńcy rzucili bomby na dom, w którym 
znajdowała się restauracja. Kilka osób, które właśnie znajdowały się w 
restauracii, odniosło lekkie obrażenia. Właściciel otrzymał poprzednio list 
anonimowy z zapowiedzią zamachu, jaki był umotywowany tem, że w jego 
domu mieszka wraz z rodziną robotnik portowy, który złamał strajk. 

Nowy prezes ministrów Mac Pherson zapowiedział ostrą walkę z 
terrorystami. Nagrody za wykrycie sprawców zamachu zostały podniesio: 
ne do 2.000 funtów szterlingów. 

Znów zamęt w Chinach: 
LONDYN. 23.X1. Prasa tutejsza zapowiada powrót zamętu w Chi- 

nach. Przedewszystkiem należy oczekiwać gwałtownych walk w łonie sa- 
mego Kuomintangu. Rokowania japońsko-chińskie w sprawie rewizji trak- 
tatu handlowego zostały zerwane wskutek nieustępliwości rządu chińskie- 
go. Zuchwalstwo piratów wzdłuż wybrzeża chińskiego wzmaga się z dnia 

na dzień. 

Tonie grecki parowiec „Virginia” 

LONDYN. 23.XI. Stacja radjowa w Landsend otrzymała dziś 

przed południem sygnały Ś. O. S. podane przez statek grecki 
„Virginia”, który znajdował się 
szerokości a 9,35 zachodniej długości i 

pod 41,05 stopniem północnej 
był bliski zatonięcia. 

„Virginia“ jest parowcem o pojemności 2.500 ton. 

Reparacje radjoaparatów lampowych najlepiej i najtaniej uskufecznia AU GNIWS“ 

Odkrycia w Gnieźnie 
Od szeregu lat Gnieźno stało się przed- 

miotem szczegółnego zainteresowania się hi- 
storyków, a to zarówno dzięki pracom, któ- 
re w sposób nowy i oryginalny oświetlają 
jego rolę w przeszłości, zwłaszcza przed- 
chrześcijańskiej Polski (zwłaszcza praca prof. 
Stanisława Zakrzewskiego), jak i dzięki od- 
kryciom jakie poczyniono na miejscu przy 
robotach prowadzonych około restauracji ka- 
tedry gnieźnieńskiej, oraz uporządkowania 
sąsiadujących z nią terenów. W ostatnich 
dniach obiegła prasę wiadomość o. odkryciu 
przy robotach prowadzonych w Gnieźnie cen 
nych zabytków, których część miała się- 
gać epoki dyłuwialnej, inne zaś-nosić mia- 
ły napisy runiczne. W związku z tem udał 
się do Óniezna prof. J. Kostrzewski, głośny 
prehistoryk, który nie ujmując znaczenia o- 
statnich odkryć sprowadzo je do właściwej 

miary, podkreślając zarazem zasługi jakie 

dla poznania przeszłości Gniezna położył 
ks. biskup Laubitz. 3 

„Na szczęście — pisze on — dla Gniez- 

na i jego pamiątek na stolcu biskupim gnież- 

nieńskim zasiadł wielki miłośnik sztuki i za- 

bytków historycznych, ks. biskup Antoni La- 

ubitz. Wśród imponujących prac nad odno- 

wieniem prastarej katedry gnieźnieńskiej, 
wzmocnieniem  nadwątlonych / murów jej 

wież, uregulowaniem i upiększeniem jej O- 

toczenia znajduje on także czas na badania. 

Odnajduje grób Dąbrówki i wydobywa zeń: 
szczątki doskonale zachowanych tkanin dro- 
gocennych; przekopując t. zw. Bożą Rolę 

przy katedrze znajduje dużą ilość ceramik i 
innych zabytków z' wczesrrego średniowie- 

cza, wreszcie przystępując do urządzenia o- 

grodu biskupiego odkrywa dałsze ciekawe za 

bytki historyczne. Zabytki o których mowa, 

odkryto w dwóch różnych miejscach. |ed- 

no z nich leży wpobliżu odnowionego i prze- 

budwanego pałacu biskupiego, w ogrodzie, 

wpobliżu stoku „Góry Liecha“, na której 
wznosi się katedra, drugie położone jest na 

łąkach bagnistych, rozciągających się między 

pałacem biskupiem a konwiktem, na miejscu 
gdzie rozlewało się dawniej jezioro Święte. 

W pierwszym miejscu znaleziono przy 

kopaniu ukończonej niedawno studni w głę- 

bokości przeszło 6 m. bruk ukośny i dwa 
stojące wśród kamieni pochyło chworogra- 

niste pale dębowe zaostrzone dołem oba za- 
opatrzone w zagadkowe nacięcia. Nie ma- 
jąc możności obejrzenia pali w pierwotnem 
położeniu, trudno mi kusić się o określenie 

ich przeznaczenia. Mogły to być ślady mostu 
lub wzmocnienia stoków wzgórza, nie jest 
też wykluczona możliwość istnienia w tem 
miejscu budowli jakiejś na pałach chaty czy 
młyna . Wyjaśnienie ostateczne przynieść mo 
gą tylko rozkopywania w tem miejscu. Zna- 
ki na palach, umieszczone u jednego po 
dwóch u drugiego tylko na jednej stronie, są 
nieco podobne do run, ale runami z pewno- 
Ścią nie są i kto wie, czy wogóle mają co 
wspólnego z pismem. Z drugiej strony jest 
ich za dużo, aby uznać je za zwykłe znaki 
ciesielskie czy gmerki. Co do wieku pali, to 

w świetle znalezionych wpobliżu skorup mo- 
żnaby odnieść je do wieków średnich, przy- 
czem najstarsze skorupy pochodzą z począt- 
ków 11 w. 

Znacznie młodsze są zabytki, wydobyte 
z torfu i znajdującego się pod nim szlamu na 
łąkach ku konwiktowi, gdzie ks. biskup pole- 
cił wykopać staw, w którym zbierałaby się 
woda z łąk, aby w ten sposób osuszyć mo- 
czarowity teren dawnego „Świętego Jezio- 
ra“. 

Pržy szlamowaniu projektowanego stawu 
znaleziono oprócz dwóch wioseł oraz topo- 
ra żelaznego, jeszcze inne zabytki, mianowi- 
cie / $ewniany talerz toczony na kołe'i kilka 
da ch kafli polewanych. Jeden z nich, wy- 
kopany przed tygodniem, przedstawia po- 
stać kobiecą pomiędzy dwoma zwierzęta- 
mi (jeleniami-). Wreszcie wydobyto na tem- 
%e miejscu czaszkę zwierzęcą i szereg dal- 
szych kości, pochodzących najwidoczniej od 
zwierząt wspóczesnych. Kości mamuta ani 
jakichkolwiek innych zwierząt dyluwialnych 
w. „Jeziorze Świętem" nie znaleziono  po- 
mijając inne względy, już ze względu na nie- 
znaczną głębokość, do jakiej doszło się do- 
tąd przy kopaniu, spodziewać się ich nie mo- 
żna. 

Wszystkie znałezione tu zabytki pocho- 
dzą najwcześniej z późnego Średniowiecza, 
co oczywiście nie przesądza, że przy dalszem 
kopaniu znaleźć się mogą zabytki znacznie 
Starsze. Już w czwartym dziesiątku lat u- 

biegłego stulecia poszukiwał tu hr. Edward 
Raczyński posągów bóstw lechickich, które 
Mieszko I miał tu zakopać. Chociażby jed- 
nak i tym razem nie ziściła się nadzieja od- 
nalezienia owych zabytków kultu naszych 
przodków pogańskich, to i odkrycie dalszych 
znalezisk nowszych, z bliższych nam czasów 
historycznych, mieć będzie niemałe znacze- 
nie, pomijając materjał zabytkowy, rzucają- 
cy cenne Światło na kulturę i sztukę wieków 
ubiegłych. : 

Wyniki osiągnięte dotychczas w Gnież- 
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nie w oświetleniu prof. Kostrzewskiego na- 
bierają właściwego znaczenia i są jeszcze fe 
dnym dowodem, na to, jak wiele dla о- 
świetlenia naszej wczesnej przeszłości histo- 
rycznej możnaby osiągnąć gdyby u nas zną- 
leźli się ludzie i środki, — zwłaszcza zaś k 
ostatnie — do prac na polu archeologji hi- 
storycznej. Oczywišcie nie wszędzie možna 
spodziewać się tak bogatych rezultatów, jak 
te, które osiągnięto na Wawelu, ale niemniej 
mamy cały szereg bardzo ważnych stano- 
wisk historycznych, gdzie poszukiwania a 
zwłaszcza należyte rozkopywanie terenu, mo- 
głoby dać. rezultaty bardzo cenne dla epoki 
pierwszych Piastów i przyczynić się bardzo 
do: rozszerzenia. naszej znajomości kultury 
tych czasów. 

0 czem nie wolno będzie czytać w 1Н 
Parlament irlandzki nosi się z zamia- 

rem wprowadzenia ostrej cenzury. Chcą 
się odseparować od zgnilizny moralnej An- 
glji i kontynentu. Najbaraziej niebezpiecź- 
ną wydaje się poczciwcom z Dublinu teorja 
Malthusa. Chcą ustrzec ogół przed tą nie 
nową ale tak w nowych .cząsąch rozpo- 
wszechnioną teorją. Małżeństwa mające w 
swym dorobku tuzin dzieci są na porządku 
dziennym w Irlandji. Uchodzi to tam nie 
za lekkomyślność albo bezmyślność ale 
za patrjotyzm i należyte wykonywanie swych 
obowiązków. Dane statystyczne stwierdza- 
ją, iż trudno rzeczywiście o bardziej su- 
mienny stosunek do postawionego sobie 
zadanią — przyrost ludności w Irlandji jest 
bowiem największy na Świecie. | 

O ile kwestja malthuzjańska jest jasna 
o tyle sprawa „złych* i „dobrych* książek | 
trudna do rozstrzygnięcia. Chodzi mianowi- 
cie o definicję co to jest zła książka. Istnie- 
je tendencja przyjąć następujące określe- 
nie: „książką złą jest taka, która godzi w 
moralność publiczną i mą szanse być pod- | 
nietą płciową*. jeżeli, a jest to więcej niż 
prawdopodobne, parlament uchwali zakaz 
sprzedawania takich książek to powstaje 
pytanie co będą czytali Irlańdczycy. Wła- 
ściwie nie co będą czytali ałe co im po- 
zwolą czytać cenzorowie. Jasnem jest prze- 
cie, iż wszystko będzie zależało od cenzo+ 
ra a raczej od jego mniej lub większej 
odporności na podniety płciowe. 

Jeśli cenzorem będzie jakiś eunuch albo 
bezsilny staruszek, tu „Chłopczyca*, wszy- 
stkie powieści Dekobry a nawet staroświe- 
cki Dekameron będą spokojnie wystawio- 
ne w księgarniach, , gdyż cenzor oświądczy 
ze smutkiem, że: „podniety nie doznałem 
żadnej, więc...*. Co innego, gdy na te od- 
powiedzialne stanowisko dostanie się jakiś 
ogier. Wtedy „Quo Vadis* zostanie wyklę- 
te razem z Petroniuszem, Eunicą, Tigellin- 
nem i jego pływającą ucztą, wtedy Balzak 
i Flaubert nie będą mogli sięzpokazać, ba, 
nawet biskup Benson bądzie zakazany bo i 
w jego książkach jest mowa o miłości nie- | 
platonicznej; ostatecznie dozwolone będą 
tylko książki, w których mężczyźni i ko- 
biety nie są razem wzmiankowani, ale to 
znowu będzie wyglądać podejrzanie... Naj- | 
lepiej tedy puszczać w obieg te dzieła, | 
gdzie wogóle o ludziach niema mowy. | 

Jednak i powieści zwierzęce nie są zu- | 
pełnie bezpieczne. Nikt nie zaprzeczy, że 
opis słonia i słoniowej, pary bocianów 
gnieżdżących się na dachu, czy nawet ko- 
mara i komarowej, mogą być również bar- 
dzo niestosowne. Flora i natura martwa 
—oto co jest naprawdę niewinne. Ъ 

Chociaż ci dranie poeci mają często ta- 
kie porównania, jak np.: „..morze szumiało 
i falowało jak pierś wzburzonej kobiety* 
pfel co za ohyda, albo: „..a listki drzew 
szemrały niczem szept dwojga kochanków* 
ohol co za nieprzyzwoite analogje. A więc, 
skoro nie wolnoby pisać ani o ludziąch, ani 
o zwierzętach, ani o mikrobach, ani o 
drzewach, ani o trawce nawet, więc o czem 
że wreszcie? 

Nigdy nie słyszałem, by lektura o sinu- | 
sach, funkcjach, kwadratach i tabliczce mno- 
żenia działała podniecająco, może więc o tem. 
Ale pod warunkiem, że nie wspominanoby | 
jednocześnie o „tym* OK io „tej“ | 
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Nowy biskup rosyjskiej ludności 
kafolickiej w Ghinach. 

Chiny posiadają biskuda, którego 
terytorjum rozciąga się na cały kraj. 
Jest nim Mgr. Fabian Abrantowicz, | 
ostatnio mianowany biskupem Char- 
bina, którego pieczy powierzeni zo- 
stali wszyscy katolicy Rosjanie obrząd- 
ku słowiańskiego w całej republice 
chińskiej. Nowomianowany biskup 
jest także obrządku wschodniego i 
otrzyma prawdopodobnie sakrę w | 
Kanadzie. | 
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NOTATKI MUZYCZNE 
Kwartet drezdeński. 

Pierwszy występ kwartetu drezdeń- 

skiego, w osobach: Gustaw Friszsche 
(1 skrzypce), Fritz Schneider 2 

skrzypce), Hans Riphahn (altówka) i 
Alex Kropholler (wiolonczela), bar- 

dzo obiecująco reklamowany, upowa- 

żniał do wykonań najwyższej miary. 

Odrazu stwierdzić należy, że tak 

wysokich oczekiwań kwarteciści nie 

zadowolili. Grają oni bardzo dobrze, 

ale zalet wyjątkowych nie wykazali. 

Bez przesady, można powiedzieć, że 

w Europie znajdzie się dobry „dzie- 

siątek zespołów kwartetowych, niczem 

nie gorszych, a nie jeden jest, bez 

wątpienia, lepszy od nich. Tylko chwi- 

lami, w końcu wieczora, osiągali oni 

poziom artyzmu, którego się miało 

prawo spodziewać, jako cechę Sta- 

łą, po tak wspaniałych zapowiedziach. 
Słuszność zniewala zaznaczyć dosko- 
nałe wyszkolenie i zgranie się wza- 
jemne, lecz tego, nie dającego się okre- 

Ślić słowami, właściwego artyzmowi 
miary najwyższej pierwiastka gen- 

jalności odtwórczej brak prawie .zu- 

pełny. Można byłoby się chętnie go- 
dzić na to, co dają kwarteciści dre- 
zdeńscy, gdyby nie przesadne obiet- 
nice jakichś wyjątkowych wartości 

artyzmu odtwórczego. Kto dobrze pa- 

mięta niezrównane produkcje „kwar- 

tetu czeskiego”, lub „kwartetu im. 

Szewczyka”, czy innych zespołów 

prawdziwie doskonałych, w swym ro- 

dzaju, nigdy się nie zgodzi na uzna» 

nie drezdeńczyków, jako równorzęd- 

nych z tamtemi, a szczególnie z 
„kwartetem czeskim”, w jego obsa- 
dzie pierwotnej (Karol Hofimann, Jó- 

zef Suk, Oskar Nedbal i prof. Ha- 

nusz Wihan), stanowiącym Szczyt 

„non plus ultra“ gry kwartetowej. 
Tyle co do charakterystyki ogólnej 
kwartetu drezdeńskiego. 

Przechodząc do oceny poszcze- 
gólnych sztuk programu, trzeba na- 
piętnować przedewszystkiem samo- 
wolną zamianę kapitalnego kwartetu 
Beethovena op. 131, cis-moll, stano- 
wiącego prawdziwy kamień  probier- 
czy dla oceny wartości artystycznej 
zespołu, pretendującego do miejsca 
w najpierwszym szeregu pomiędzy 
współzawodnikami, o który to utwór 
w programie, organizujące koncert Wi- 
leńskie Tow. Filharmonicz., specjalnie 
prosiło. W ciągu tygodnia, stale w 
komunikatach był ten koncert zapo- 
wiadany, a potem, w czasie drukowa- 
nia programów wieczorowych, bezce- 
remonjalnie zastąpiony względnie łat- 
wym kwartetem op. 18 A-dur Beet- 
hovena, młodzieńczym utworem, nie 
dającym nawet pojęcia o późniejszej 
wielkości genjalnego twórcy. Gdybyż 
jeszcze drezdeńczycy choć w części 
zrównoważyli uczynioną nam krzywdę 
wyjątkowo pięknem odtworzeniem 
tego kwartetu, ze stałego repertuaru 
uczniów konserwatorjum i zespołów 
amatorskich, ale wykonanie było dość 
szablonowe i poza wielką poprawno- 
Ścią techniczną mniczem się szczegól- 
nem nie wyróżniło. 

Zasadniczo, zmiany w ogłoszonym 
zgóry, przez afisze, programie nie po- 
winny być czynione, a w razie 5ko- 

nieczności nieuniknionej, kasa obo- 
wiązana musi być do zwrotu pienię- 
dzy za bilety tym, kto się nie chce 
zgodzić na taką zmianę. Afisz jest 
zobowiązaniem artysty do wykonania 
zapowiedzianego programu za opłatę 
ceny miejsc i nie może ulegać zmia- 
nom, bez zgody zainteresowanych. 
Dobrze sobie przypominam wypadek 
w Berlinie, gdzie jeden ze słuchaczy,. 
niezadowolony ze zmiany głównego 
numeru w programie, nie zechciał 
pozostać na koncercie i zwrócił się 
do kasy o wypłacenie mu pieniędzy 
za bilet, Nie otrzymawszy zadośćuczy- 
nienia swych słusznych wymagań, za- 
skarżył do sądu, gdzie mu przyznano 
nie tylko pieniądze za bilet, lecz i 
odszkodowanie za rozchody i stratę 
czasu oraz koszty procesu sądowego, 
motywując tem, że dostawca obowią- 
zany jest dać odbiorcy rzecz uprzed- 
nio obiecaną. Koroną zaś całego te- 
go incydentu była odpowiedź,  nie- 
wiadomo— czy naiwna, czy zuchwała, 
koncertantów na zapytanie kierowni- 
ka programowego radjostacji wileń- 
skiej p. W. Hulewicza, również obu- 
rzonego na taką zmianę samowolną, 
że oni nie uważali publiczności tutej- 
szej za dostatecznie umuzykalnioną 
do słuchania tak trudnego arcydzieła. 
Prasa miejscowa obowiązana jest 
jaknajbardziej stanowczo sprzeciwić 
się takiemu dowolnemu i lekceważą- 
cemu ocenianiu miejscowej  publicz- 
ności przez występujących tutaj artys- 
tów. Powinniśmy pójść za  przykła- 
dem Rygi, której prasa nie pozwala- 
ła, nawet najznakomitszym artystom, 
na jakiebądź lekceważenie „prowincji! 

i zmusiła do tego, że wszelacy wy- 

stępowicze jeszcze więcej dbali o po- 

wodzenie w Rydze, niżeli w stolicach, 

Dość już tego, żeby Wilno było 

uważane za jakąś więcej zaludnioną 
Psią Wólką, gdzie można byle czem 
traktować publiczność i lekceważąc 
zbierać pieniążki. Raz musi przestać 
Wilno być Eldoradem dla różnych 
przebrzmiałych wielkości, lub ;sensa- 
cyjnie reklamowanych spryciarzy,wsze- 
lakiego kunsztu. Przy współczesnych 
środkach komunikacyjnych, wszędzie 
publiczność jest mniej więcej jednako- 
wo dojrzała i zawiera w przybliżeniu 
jednakowy odsetek znawców. rzetel- 
nych. Jeżeli kto tego nie chce zrozu- 
mieć, może nie „„zaszczycać* Wilna 
swemi występami. Na taksowanie 

nas, jako publiczność jakiejś katego- 
rji podrzędnej, nie pozwolimy. Niech 
osoby zainteresowane dobrze to so- 
bie zapamiętają!... 

Wykonanie kwartetu d-moll—nie 
a-moll, jak mylnie podano w progra- 
mie— Schuberta, z warjacjami na te- 
mat jegoż pieśni „Śmierć i dziewica”, 
było lepsze, niżeli kwartetu Beetho- 
vena, chociaż nadmiernie prędkie 
tempo finału spowodowało niektóre 

niedokładności rytmiczne i częste za- 

tracanie tak charakterystycznych dla 

głównego tematu apodžia tur. 
Najlepiej się udał, piękny i boga- 

ty w pierwiastki czeskiej muzyki na- 

rodowej, kwartet op. 96. F—dur Ant. 
Dworzaka. Tutaj były momenty praw- 
dziwie pierwszorzędnego artyzmu. 

Dodane nad program, nieuniknio- 
ne w podobnych wypadkach „Andan- 
te cantabile“ z kwartetu D—dur Czaj- 

kowskiego nie było całkiem wolne 
od ckliwego przeczulenia, zamiast 
głębszego odczucia. Z  prawdziwem 
zainteresowaniem  wysłuchano drugi 
dodatek nadprogramowy—bardzo ład- 
nie zagraną, nieznaną część kwartetu 
c—moll Schuberta, wydaną już po 
jego zgonie, zawierająca wszystkie 
zalety, właściwe muzyce tego wielkie- 
go kompozytora. 

Operetka warszawska, 

Zawdzięczając polityce teatralnej, 
uporczywie przeprowadzanej na grun- 
cie wileńskim, lata mijają, a nie ma- 
my tutaj teatru muzycznego, tak po- 
trzebnego, wobec różnych narodowo- 
ści miejscowych mieszkańców. Publicz- 
ność jest wytęskniona i przy każdej 
zapowiedzi przedstawień operowych, 
czy operetkowych tłumnie się groma- 
dzi, korzystając z okazji usłyszenia 
tak jej rzadko dawanych widowisk, 
połączonych z muzyką. 

Głód ten formalnie wyzyskują 
różne przedsiębiorstwa o wartości 
wątpliwej. Na wiosnę zawitała do nas 
opera wędrowna; wcale nie będąca 
na wysokości, której mamy prawo w 
Wilnie wymagać, 

Teraz taki „Ersatz* operetki ma- 
my, a na pierwsze przedstawienie 
publiczność się waliła „drzwiamy i 
oknamy*, Operetka powinna być dzie- 
łem muzycznem, przeplatasem dialo- 
gami, jak to widzieliśmy w utworach 
Ofienbacha, Straussa, Suppego i in., 
a potem Lehara, Falla, Kalmanai t. d. 
Cóż nam teraz przywieziono? Farsę 

francuską dość nieprzyzwoitą, znaną 

z Teatru Polskiego, pod nazwą „Pa- 

ni prezesowa”,  przeflancowaną na 
grunt polski, całkiem jej niewłaściwy, 
z opuszczeniem niektórych części dia- 
logów. ! 

Do tej trawestacji dodano z pół 
tuzina modnych teraz fox-trottów, jak: 
„Czy Anna jest panna?", albo boston | 
„Ramona“ it. p. kawałków, wcale 
się niełączących z treścią sztuki. 
Wszystko to wystawiono z towarzy* 
szeniem małego zespołu z  tortepia* 
nem zamiast orkiestry. | to ma być 
operetka? Naprawdę, taka sztukow2- 
na łatanina nie nadaje się do spra- 
wozdania muzycznego i może do 
reszty zdyskredytować już i tak dO-etk 
statecznie, w ostatnich latach, sponie- I 
wierany rodzaj — operetki, który nie- + 
gdyś święcił zasłużone triumfy 
wszechświatowe. 

Szczera szkoda, że artyści 0 re- 
telnie zdobytej sławie, jak: Lucyna 
Messal, Józet Redo, Bolesław Horski 
i in. wraz z dzielnym kapelmistrzem 
M. Kochanowskim poświęcają swe 
siły takim wyrobom tandeciarskim. 

Wykonawca roli urzędnika  mini- 
sterstwa powinien był się nauczyć u 
pierwszego lepszego woźnego wileń- 
skiego naśladowania mowy „tutejszej”, | 
a nie wpadać w niesmaczne Szaržo- 
wanie, które—może—gdzieś w innych | 
dzielnicach Polski uchodziło za dow- 
cipe i bawiło. Tutaj tylko raziło i 
wzbudzało niesmak. = 

Dobruduszna publiczność nasza 
nawet taką zbieraninkę, podawaną za 
operetkę, życzliwie przyjmowała. ! 

Michoł Józefowicz.
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Blędne 
Są dwa rodzaje zarządzeń: jedne z 

nich to takie, które przechodzą gład- 
ko; mało się o nich mówi, mało pisze, 
mało kto dobija się o ich wydanie, a 
jednak pewnego pięknego dnia takie 
zarządzenie lub ustawa wychodzi rap- 
tem na światło dzienne, już z mocą obo 
wiązującą, robiąc nawet dużo dla kogo 
miłą niespodziankę, jak naprzykład by- 
ło z ustawą łowiecką. 

' Drugi rodzaj — to zarządzenia, u- 
stawy pechowe, dużo się o nich i pi- 
sze i mówi, ogół zeznaje, że musi być 
taka ustawa wydaną, że brak jej przy- 
nosi dużo strat dla kraju, zeznają to i 
sfer y miarodajne, a jednak sprawa ta- 
ka idzie jak z kamienia; wszystkie wy- 
siłki schodzą na marne, — nie można 
jej ruszyć z miejsca. Do takich „,pe- 
chowych'* ustaw stanowczo trzeba za- 
liczyć ustawę rybacką. Dużo się o niej 
mówiło i mówi, i w prasie i 
w rozmaitych memorjałach urzędowych 
a jednak nie udało się dotychczas ze- 
pchnąć tę kwestję z martwego punktu 
dotychczasowej polemiczno - wiecowej 
formy; odbija się to wszystko, jak fale 
© skałę, ale niestety skała ani drgnie. 

Słyszeliśmy już w roku zeszłym że 
ustawa rybacka zostanie prędko wy- 
daną, słyszeliśmy o tem i w tym roku; 
obecnie dochodzą z Warszawy głuche 
wieści, że nad ustiwą rybacką usilnie 
pracują, ale że przy opracowywaniu 
jej zachodzą duże trudności, które o- 

£statecznie załatwienie tej sprawy od- 
wiekają, lecz na jak długo — nie wia- 
domo. 8 

W tej sytuacji, jaka się wytworzyła 
najgorsze jest to, że co się dotyczy na- 
szych województw wschodnich (Wileń 
skie, Nowogródzkie, Białostockie, Po- 
leskie) idzie tu. praca w dwóch bie- 
gunowo przeciwnych kierunkach: jed- 
na — to praca sier miarodajnych nad 
wydaniem ustawy, druga—to praca, 
przy obecnych warunkach, dzierżaw- 
ców jezior i rzek i większości naszych 
rybaków nad zniszczeniem tego natu- 
ralnego bogactwa naszego kraju; jest 
to wyścig, a ktc. zwycięży--przewidzieć 
trudno, lecz nie jest wykluczony i ta- 

, ki rezultat, że nim ustawa rybacka wy;   
r 

| 
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dżie, nasze rybołóstwo zostanie dosz- 
czętnie żdezelowane trzeba będzie całą 
pracę zaczynać literalnie od 'abecadła, 
a ile na tem kraj straci, o tem niema co 

*mówić. 
Mocno niepocieszającym objawem 

jest to, że sfery miarodajne, chcąc wy 
kazać, że się interesują tą sprawą, że 
chcą dla niej coś zrobić, robią niek:6- 
re posunięcia, o których niestety wąt- 
pimy, by przyniosły jakie dodatnie wy- 
niki. A więc naprzykład Urząd Woje- 
wódzki miał dotychczas Inspektora Ry- 
bactwa i przy Urzędzie Woj. było ze 
20.000 hektarów iządowych jezior; 
obecnie jeziora te zcstały przeniesione 
do Dyrekcji Lasów Państwowych, cóż 
się wytworzyło? Przy Urzędzie Woje- 
wódzkim Inspektor Rybactwa bsz -je- 

« zior (jak minister bez teki), a przy Dy 
rekcji Lasów Państwowych jeziora bez 
Inspektora; powstał narazie chaos, któ- 
ry napewno dodatnich wyników nie 
da. Jeżeli grupa jezior rządowych, jaka 
była dotychczas w zarządzie Dyrekcji 
Lasów szwankowała pod względeni or- 
ganizacji, bo nie miała sił fachowych, 
któreby mogły tę sprawę skierować na 
właściwe tory, to tembardziej dzisiaj, 
po otrzymaniu jeszcze 20.000 ha. je- 
zior, sytuacja narazie, chyba się. nie 
poprawi. Nie wątpię, że władze myślą 
o tem, by to jakoś zorganizować, lecz 
nim to wszystko wprowadzi się w 
czyn,, sytuacja jaka się wytworzyła, po 
mimo woli napomina ustęp z baśni Kiry 
łowa — „kot Waśka słuszajet da jest*. 
Dla rybołówstwa ważne nie to, czy to 
będzie Inspektor rybactwa, czy też in- 
struktor rybactwa, czy ta będzie przy 
Urzędzie Wojewódzkim, czy też przy 
Dyrekcji Lasów Państwowych, a wa- 
żne to, by działalność takiej jednostki 
fachowej obejmowała całą połać kraju 
w identycznych kulturalnych, klimaty- 
cznych i ekonomicznych warunkach, 
formując okręg rybacki; żeby kierowni- 
ctwo spoczywało w rękach fachowców 
i żeby była ciągłość tej pracy, bo dwa, 
trzy miesiące bez tego dozoru i kierun- 
ku mogą zniszczyć całą pracę, jaka by- 
ła ku podniesieniu rybołówstwa prze- 
prowadzona. 

Czy nie należało przedtem stworzyć 
przy Dyrekcji Lasów Państwowych po 

< sadę Inspektora lub instruktora Rybac- 
twa (co napewno nastąpi), dać mu 
możność oznajomić się z miejscowemi 
warunkami, z terenem swojej przyszłej 
działalności, a już wtedy przenosić je- 

x ziora z Urz. Woj. do Dyrekcji Lasów? 

W projekcie wydanie ustawy ry- 
backiej z jednoczesnem uregulowaniem 

sprawy serwitutów wodnych, a jezio- 
ra rządowe i wstępy wydzierżawiają 
się na 12 lat. Czyż wydanie ustawy 
rybackiej i uregulowanie serwitutów 
wodnych nie zmieni zasadniczo cało- 

kształtu naszego rybołówstwa? A jeże- 

li punkty przyszłej ustawy ryback. oka- 

żą się sprzeczne z warunkami długoter- 

minowych umów? Jak wyjść z takiej 
sytuacji. Czyż tych dzierżawców ogól- 

‚ » no państwowa ustawa rybacka nie bę- 
dzie obowiązywała i czy możebna ta- 

ka sytuacja, że ustawa wejdzie w ży- 
cie, a rabunkowa gospodarka rybna 
pozostanie jeszcze przez 12 lat. 

Przedemną leży umowa dzierżawna 
na jeziora, opracowana w Dyrekcji La- 
sów Państwowych w Wilnie. Jak odra- 

„kurjer Oogpodarczy Zjem Wschodnich 
kało 

zu wyczuwa się ten brak fachowej wie- 
dzy przy układaniu tebo projektu, ile 
tam wsadzono rzeczy, nic wspólnego z 
rybołówstwem nie mających, a ile po- 

minięto takich, które dla prawidłowe- 
go rybołówstwa są wprost niezbędne, 
podstawowe. Wyliczać te wszystkie u- 
sterki zadużo zajęłyby czasu, to też 
pozwolę sobie zwrócić uwagę tylko na 
parę więcej 'charakterystycznych iak- 
tów: 

„rybak winien oczyszczać dopływy 
do jezior i stosować się do wydanych 
w tym przedmiocie zarządzeń Dyr. La- 
sów Państ „“ А jeżeli dopływ — rze- 
ka zamulona, na czem cierpią rządowe 
lasy koło jeziora, — więc dzierżawca 
jeziora ma czyścić .rzekę? „,Dzierżaw- 
ca jest obowiązany na miejsce drzew 
uschniętych i połamanych zasadzić no- 
we tegoż: gatunku'*. Ileż tych drzew i 
gdzie one są — Bogu jedynie wiado- 
mo. 

A załącznik I do artykułu 18, w któ- 
rym podano czas ochrony, minimalne 
rozmiary ryb, dozwolonych do połowu, 
oraz minimalny rozmiar oczek sieci. 

A więc: „nie wolno poławiać i sprze 
dawać 'siei poniżej 30 cm. diugošci“— 
tej siei, której w całej Wiłeńszczyźnie 
ani jednej sztuki niema. 

Są w załączniku minimalne rozmia- 
ry ryb, dozwolone do połowu, odnośnie 
do 11 gatunków ryb. Czyż na Wileń- 
szczyźnie mamy tylko 11 gatunków? 
Nie będę mówił o gatunkach ryb rzad- 
ko spotykanych, lecz dla czego nawet 
tak rozpowszechnione gatun. jak szczu 
pak, karaś, okoń zostały po macosze- 
mu potraktowane i zupełnie pominięte? 

A już najlepszy jest dalszy ciąg za- 
łącznika: „gdyby do sieci trafiły ryby 
powyżej oznaczonych miar minima|- 
nych, należy je natychmiast z należytą 
ostrożnością wpuścić z powrotem do 
wody. A cóż zostanie temu biedakowi 
rybakowi, jeżeli on i małą i większą 
rybę musi wpuszczać z powrotem? — 
to już zupełnie zakrawa na humoreskę. 
(Ostatni fakt tłumaczę sobie tylko złą 
korektą) A rozmiar oczka w sieci mat- 
ni — 9 mm., — wszak takiego rozmiaru 
oczek ustawa rybacka napewno nie do- 
puści. 

Mnie się zdaje, że dalsze komenta- 
rze są zbyteczne. 

Byłem obecny na przetargach je- 
zior w Dyrekcji Lasów Państwowych; 
gdy znalazłem się w sali licytacyjnej, 
odniosłem wrażenie, że jestem nie 
wśród rybaków zawodowych. Sala by- 
ła pełna lecz z wyjątkiem kilku za- 
biedzonych rybaków, reszta — typ do- 
brze znany. Co ci panowie mają wspól- 
nego z rybołówstwem? 

Czyż może być przy takim zespole 
mowa o podniesieniu rybołówstwa? 
Wysoko naiwnym jest ten, kto sądzi, 
że przy tych warunkach ustawa губас- 
ka dużo pomoże. 

INFORMACJE. 
ZJAZD INSTRUKTORÓW ROLNYCH. 

W dniu 18. 11. rb. odbył się w Warsza- 
wie Ogólno Krajowy Zjazd Instruktorów Go- 
spodarstwa Wiejskiego, na który przybyło 
zgórą 300 instruktorów. 

Zjazd zaszczycili swoją obecnością: Pan 
Minister Reform. Rolnych prof. Staniewicz, 
przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i 
Spraw Wewnętrznych, Warszawskiego Urzę- 
du Wojewódzkiego, delegacji  organizacyj 
rolniczych z p. prezesem Przedpełskim na cze 
le, Rektor Szkoły G.G.W. prof. Pomorski i 
inni. 

Po wygłoszeniu referatów przez prof. WŁ. 
Grabskiego „O studjach przygotowawczych 
do agronomji społecznej” i dyr. Szmydta 
z stosunku instruktorów do aktualnych za- 
gadnień organizacyj rolnictwa oraz złoże- 
niu przez sekr. Związku A. Zacharskiego spra 
wozdania z działalności Zw. Instruktorów w 
1927 T. przeprowadzono jeneralną dyskusję, 
w wyniku której powzięto szereg uchwał w 
sprawach podniesienia produkcji rolnej, sa- 
morządu rolniczego, unifikacji  organizacyį 
rolniczych, którą to sprawę uznano za do- 
niosłą i z zadowoleniem przyjęto do wiado- 
mości zapowiedź unifikacji tych organiza- 
cyj. 
2 Ponadto uchwalono wnioski dotyczące za- 

gadnień związanych z pracą instruktorów i 
warunkami ich bytu. 
Poważny przebieg obrad i omówienie na 

nich żywotnych spraw związanych bezpoś- 
rednio z pracą instruktorów, niewątpliwie 
przyczyni się do rozwoju pracy społecznej i 

gospodarczej na_wsi. 
Do Zarządu Związku Instruktorów zosta 

li wybrani: J. Bielecki, T. Geisler, W. Kazi- 
mierski, Z Kobyliński, J. Płatek, ]. Szmydt, 
J. Sondel, B. Wieliczko i A. Zacharski. 

ZWOLNIENIE OD CŁA WYWOZOWEGO 
KWALIFIKOWANYCH NASION PSZENICY 

ŻYTA I OWSA. 

Weszło w życie rozporządzenie Ministrów 
Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa, 
mocą którego zostały zwolnione od cła wy- 
wozowego kwalifikowane nasiona pszenicy, 
żyta i owsa, wywożone zagranicę na pod- 
stawie zaświadczeń Ministerstwa Rolnictwa. 

FUNDUSZ MELJORACYJNY. 

„Na podstawie ustawy z dnia 26 paź- 
dziernika 1921 r. o popieraniu publicznych 
przedsiębiorstw meljoracyjnych Ministerstwo 
Robót Publicznych bierze udział w poniesio- 
nych przez te przedsiębiorstwa kosztach re- 
gulacji rzek, osuszaniu terenów i tp., przy- 
czyniając się w ten sposób do szybszego 
tempa akcji meljoracyjnej Udział państwa wa 
ha się od 30 - do 100 proc. kosztów robót 
przeważnie jednak wynosi 40 — 50 proc. 
W roku budżetowym (od kwietnia do kwiet- 
nia) 1928 - 29 na ten cel asygnowana by- 
ła suma zł. 6.100.000, na rok następny 1929- 
30 Rząd doceniając znaczenie meljoracyj dla 
życia gospodarczego kraju sumę tę powię- 

zył do 7.150.000 zł. co wobec całego bud- 
żetu Min. Rob. Publicz. obejmującego sumę 
146 mil. zł. stanowi około 5 proc. 
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Zamknięcie lokalu Stowarzyszenia Emerytów. 
Wczoraj z rozporządzenia władz został zamknięty lokal Stowarzyszenia Emery- 

tów. Przyczyną tego kroku są ponoć wielkie nadużycia finansowe ostatnio wykryte. 
Na czele Stowarzyszenia stoją p. p. Dyla i Kostrowicki. : 

  

KRONIKA 
  

SOBOTA 

24 Dziś Wschód sł. g. 6 m. 56 

Jana od Krz. Zach. sł. o g. 16 m. 12 
jutre 

Katarzyny p.   
  

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. 6. 

z dnia — 23-XI 1928 r. 

Ciśnienie j 
średnie w m. ] 788 

T at aj w +20 

Opad za do- ) 
bę w mm į 

Wiatr ! ;, 
erzeważający 1 Potudniowy 

Uwagi: pochmurno, drobne opady 
przelotne, wichura. 

Minimum za dobę -|- 49C. 

Maximum na dobę 4C. 
Tendencja barometryczna: silny spadek 

ciśnienia. 
ASKA 

URZĘDOWA. 
— Starostwo Grodzkie wzywa przedsta- 

wicieli kas oszczędności -pożyczkowych i 
zapomogowych, kas przezorności, kas brac- 
kich, kas emerytalnych, kas pogrzebowych o 
zgłoszeniu się w godzinach urzędowych do 
Starostwa Grodzkiego (Żeligowskiego Nr. 4 
pok. 16) w terminie do dn. 1. 12, 28 r. w 
sprawie prowadzenia Kas. 

— Ministerjałna komisja kolejowa. W 
dn. 27 b. m. przybędzie specjalnie do Wilna 

ministerjalna komisja kolejowa i przepro- 
wadzi lustrację odcinka Święciańskiego. 

— Stała komisja do badania cen przy 
Starostwie Grodzkiem. Przy Starostwie 
Grodzkiem zorganizowana zostanie stała ko- 
misja badania cen na artykuły żywnościowe, 
pierwszej potrzeby. W skład komisji, której 
będzie przewodniczyć referent Starostwa p. 
Szczepowski wejdą przedstawiciele organiza- 
cyj kupieckich i związków. 

Komisja składać się będzie z czterech 
sekcyj i powstanie jeszcze w b. miesiącu. 

WOJSKOWA. 
— Lustracja biur meldunkowych. Ko- 

mendant P. K. U. mjr. Ossowski przeprowa- 
dził ostatnio lustrację biur meldunkowych 
funkcjonujących na terenie Wilna. Lustracja 
ta miała na celu ustalenłe czy kierownicy 
biur stosują się do wydanych ostatnio in- 
strukcyj i pouczeń w Sprawie prowadzenia 
ewidencji wojskowej i meldunków. 

— Organizacja pożarnictwa wojskowe- 
go. Poczynającą od dn. 27'b. m. rozpoczy- 
na się w Wilnie 7dniowy kurs. instruktorski 
wojskowych straży ogniowych dla oficerów 
i podoficerów. Kurs ten odbywać się będzie 
w 3 p. a. c. a komendantem jego będzie 
por. Praeger. . 

KOMUNIKATY 
— IV Tydzien Spoleczny „Odrodzenia“. 

Dziś, w sobotę, dn. 24 b. m. o godz. 7 wiecz. 
w Sali Śniadeckich U. S. B. Siódmy i ostat- 
ni odczyt z cyklu: „Idea wychowawcza w 

życiu* w IV Tygodniu Społecznym. Odczyt 
na temat „Wychowawcze znaczenie literatu- 
ry” wygłosi p. prof. dr. Stan. Cywiński. Po 
odczycie dyskusja i zamknięcie IV Tygodnia 
Społecznego przez Zarząd „Odrodzenia. 

Bilety.w cenie 50 gr. (dla mł. po 20 
gr.) przy wejściu na salę. 

— Dancing Koła Białostoczan. Akade- 
mickie Koło Białostoczan urządza jutro t. j. 
w ostatnią niedzielę przedadwentową w lo- 
kalu Ogniska Akademickiego (Wielka 24) 
Dancing p. n. „Hulaj dusza”, 

Początek o godz. 22. Wejście 2 zł. akad. 
1. 50 gr. Stałe powodzenie zabaw Koła Bia- 
łostóczan będzie najlepszą zachętą dla wszy- 
stkich, by przyszli na powyższą zabawę. 

— Zabawa studentów Białorusinów. W 
dniu 24 i 25 b. m. w lokalu Białoruskiego 
Inst. Gosp. i Kult. (Ostrobramska 8—1) z 
inicjatywy związku studentów Białorusinów, 
odbędą się dwa przedstawienia. 

W programie: „Zaloty* — komedja w 
3-ch aktach W. Dunin-Marcinkiewicza po 
przedstawieniu tańce. Początek o godz. 8 

wiecz. Dochód przeznaczony na rzecz Związ- 
ku Stud. Białorusinów. U. $. В. 

— Sobótka z koncertem i tańczmi odbę- 
dzie się w dniu 24. 11. w kóle Pol. Mac. Szk. 
im .T. Kościuszki - przy. ul. Turgielska 12. 

Zaproszenia można nabyć przy wejściu 
Ceny biletów od 30 gr. do 50. Początek o 
godz. 8 wiecz. 

RÓŻNE. 
— Kursy miernicze w Wilnie. Wobec o- 

gromnego zapotrzebowania ludzi fachowych 
do pracy w dziedzinie miernictwa, stojącego 
przed ogromem przebudowy ustróju rolne- 
go i regulacji większych osiedli, T-wo Kur- 
sów Technicznych w Wilnie, otwiera obok 
istniejących już kursów dozorców i majstrów 
meljoracyjnych, kursy miernicze, w celu wy- 
kształcenia zastępu pomocników mierniczyca. 

Kursy otwarte zostaną w tych dniach. 
Dla zapisania się nałeży wylegitymować się 
świadectwem z 7 kl. szkoły powszechnej 
lub 4 klas gimnazjum. 

. — Petycja mieszkańców ul. Kalwaryj- 
skiej. Mieszkańcy ul. Kalwaryjskiej i okolicz- 
nych zbierają podpisy na petycji do Magi- 
stratu, w której proszą o przyśpieszenie ro- 
bót przy uporządkowaniu chodników. 

— Sześć lisów padło na polowaniu. W 
okolicy Landwarowa odbyło się przed kilku 
dniami polowanie, na którem zabito sześć 
lisów. Wynik tego polowania świadczy wy- 
mownie o ilości lisów w lasach landwarow- 
skich. 

— Fałszywe mapy w szkołach litewskich 
Ponieważ ostatnio władze szkolne ujawniły 
w kilku szkołach prywatnych z litewskim ję- 
zykiem wykładowym map Litwy, na których 
granice Rzeczypospolitej są oznaczone w 
sposób fałszywy, Kuratorjum szkolne wyda- 
ło okólnik, w którym zapowiada, że szkoły, 
w których używane będą takie mapy ulegną 
zamknięciu, nauczyciele zaś winni używania 
takich map, pozbawieni będą prawa nau- 
czania. 

— Prof. uniwersytetu w  Helsingforsie 
przekroczył granicę. Korzystając z udzielo- 
go mu zezwolenia władz polskich i. litew- 
skich na pododcinku granicznym  Rykonty, 
przekroczył granicę  polsko-litewską prof. 
uniwersytetu w _ Helsingforsie p. Monsire 
Wilhelm. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*) Ostat- 
nie występy Karola Hanusza. Oprócz wy- 
stępu Karola Hanusza, który dziś daje po- 

wtórzenie wczorajszego zupełnie nowego 
programu, gdzie nasi artyści pod wodzą Ka- 
rola Wyrwicz - Wichrowskiego, mają ró- 
wnież wielkie pole do popisu w skaetczach, 
tańcu i śpiewie pod nazwą „To trzeba zo- 
baczyć*, dana będzie niezmiernie dowcipna 
krotochwila M. Neall'a i M. Ferner'a „Co on 
robi w nocy? 

— Przedstawienie dla młodzieży  szkol- 
nej. Jutro w niedzielę o godz. 3-ej pp. grane 
będą specjalnie dla młodzieży szkolnej „„Da- 
my i huzary*. Ceny specjalnie zniżore, a 
mianowicie cały parter od 1-g0 do 15-go 
rzędu po 1 zł. cały balkon i amfiteatr po 50 
gr. zaś wejściowe bilety po 20 gr. 

— Popołudniówka niedzielna. Kończący 
niebawem swe występy Karol Hanusz, dziś 
o godz. 5.30 pp. wystąpi w dodatku Nr. 1 
do 2-ch żartów scenicznych France'a i Twa- 
ina „Historja o człowieku, który. wydawał 
gazetę rolniczą" i  „Historja o człowieku, 
który zašlubit niemowę“. 

— Poranek taneczny 'w Teatrze Polskim. 
Wybitnie utalentowana tancerka - plastycz- 
ka Lidja Winogradzka - Gregor, założyciel 
ka własnego zespołu tanecznego, wystąpi na 
poranku niedzielnym w Teatrze Polskim. 
Program poranku będzie zawierał pokaz pra- 
cy za ostatni okres, a więc efektowne tańce 
z muzyką Albenitza, Bayera, Brahmsa, Cho- 
pina, Debussy, Griega, Niedbala, Niemana, 
Scharwenko. Wszystko to ujęte w odpowie- 
dnie ramy sceniczne i efekty świetlne. 
. Przy fortepianie dyr. Szczepański. Ceny 

miejsc od 50 gr. 

— Reduta na Pohułance. Dziś, po raz 
trzeci arcywesoła operetka w 3-ch aktach 
C. Nexa p. t. „Pan Minister na  ispekcji". 
Udział biorą niezrównani artyści stołecznej 
operetki z Lucy Messal, J. Redo, B. Horskim 
i B. Romaniszynym na czele. Przy pulpicie 
-dyr. M: Kochanowski. 

Pozostałe bilety nabywać można w 
„Orbisie* do godz. 4. 30 i od godz. 5-ej w 
kasie teatru, 

Nieodwołalnie po raz ostatni „Pan Mini- 
ster na inspekcji". 

— Reduta na prowincji. Dziś w Brze- 
ściu nad Bugiem. „Car Paweł I* z K. Juno- 
szą-Stępowskim w postaci tytułowej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

Dokoła wileńskiego pomnika Nickie- 
Wiczow. | 

(garść informacyj). 
Dzięki uprzejmości p. dyrektora — ]6- 

zefa Korolca, który jest zarazem skarbni- 
kiem i kierownikiem sekcji finansowej głów 
nego Komitetu Budowy Pomnika. Adama 
Mickiewicza w Wilnie, udało się nam uzy- 
skać garść interesujących szczegółów i in- 
formacyj, któremi się tu dzielimy z naszy- 
mi czytelnikami. 

Otóż przedewszystkiem parę słów co 
do samego projektu pomnika. 

Utarło się wśród społeczeństwa "mnie- 
manie, jakoby Komitet Budowy zamierzał 
wznosić pomnik Mickiewiczą według pro- 
jektu artysty-rzeźbiarza Szukalskiego, któ- 
ry to projekt jak wiadomo uzyskał pierw- 
szą nagrodę na odnośnym ;konkursie w 
Wilnie. jest to pogląd z gruntu mylny, bo- 
wiem nawet takie wyróżnienie projektu 
przez jury, jak przyznanie mu pierwszej na- 
grody, w niczem jeszcze nie przesądzało 
sprawy. | 

Zgodnie ze słowami odezwy swej: 
„Wzniesiemy go (pomnik) w Wilnie takim, 
jakim wola będzie narodu polskiego, aby 
stanął...*, Komitet Budowy postanowił zwró 
cić baczną uwągę na przyjęcie, jakiego do- 
zna projekt p. Szukalskiego wśród społe- 
czeństwa polskiego, zwłaszcza — wileńskie- 
go, Przyjęcie te, o iłe odbiło się ono na 
łamach prasy, tej generalnej . wyrazicielki 
opinji publicznej, było w przeważającej swej 
części negatywnem. 

Mimo to Komitet, zdając sobie spra- 
wę z niepoślednich walorów artystycznych 
tego oryginalnego modelu, zaproponował 
p. Szukalskiemu КИКа przeróbek w jego 
projekcie, które mogłyby ostatecznie umo- 
żliwić wykorzystanie jego pracy. Jednak 
ambitn, artysta odmówił z punktu jakich- 
kolwiek zmian w swym początkowym po- 
mysle, co przesądziło definitywnie całą tę 
sprawęl 

Ponieważ pierwszy konkurs, niestano* 
wiący niemal żadnych ograniczeń w stosun- 
ku do biorących w nim udział artystów; 
dał wyniki, o ile mową o walorach arty- 
stycznych nadesłanych modeli, dość mier- 
ne, obec ie Komitet zamierza powtórzyć 
konkurs, ograniczając go jednak tym razem 
do szczupłego grona osób, specjalnie zapro 
szonych z pośród elity rzeźbiarskiej Polski. 
Obyż ten nowy konkurs—o ile dojdzie do 
skutku—okazał się bardziej szczęśliwym od 
swego poprzednikal 

A teraz parę szczegółów z działalno- 
ści samego komitetu Komitet ten, jak wie- 
my, zawiązany jeszcze około roku 1924-go 
pod prezesurą gen. Jj. Żeligowskiego, to 
zamierał na pewien czas, to znów wszczy- 
nał ożywioną działalność, wyrażającą się 
głównie w zbieraniu ofiar na budowę po- 
mnika. Otóż co do ofiar; dzięki uprzejmo- 
ści p. Dyrektora mamy cyfrę ogólną do- 
tychczasowych składek z dnia 17-go b. m. 

‚ № dniu tym wynosiła ona około 200,000 
— „!1 pełno zbójców na drodze". Oneg- 

daj, na przejeżdżającego mieszkańca wsi 
Lejpuny Szlomę Michelsona przy zbiegu ulic 
Nowogródzkiej i Wingry napadło kilku nie- 
znanych mu mężczyzn. Napastnicy wciągnęli 
go siłą do bramy, pobili mocno poczem prze- 
szukawszy kieszenie uciekli z furą. W kilka 
minut potem, obchodowy przodownik policji 
przytrzymał na zaułku Strażackim znanego 
policji złodzieja i bandytę Eljasza Prużana, 
który jechał furmanką i zdradzał zdenerwo- 

wanię. Prużan nie umiał wyjaśnić przodow- 
nikowi jakie nazwisko napisane jest na ta- 
blicy. przy wozie. Zdecydowało to o jego 
aresztowaniu. 

» »=lBadany"w urzędzie śledczym nie. ujaw= 
tił współtowarzyszy tłomacząc się, że przy- 
trzymał konia, którego chciał odprowadzić 
do policji. Śledztwo prowadzone w tej spra- 
wie ujawni niewątpliwie sprawców. 

Furmanka oraz znajdujące się na niej 
przedmioty zwrócone zostały właścicielowi. 

— Wielka kradzież na kolei, Wczo- 
raj na bocznicy Bunimowicza niewykryci 
apasze obrabowali parę wagonów. Siraty 
nie ustalone, ale w kaźdym razie olbrzy= 
mie. Cała policja porwała się na nogi. 

Z SĄDÓW 
Chciał dołary, otrzymał kozę. 

Michał Suswiłło, funkcjonarjusz agencji 
pocztowej wKiemieliszkach nie mogąc po- 
dołać wydatkom powziął myśl „podskubania* 
szczęśliwców, którym dobrzy krewni przy- 
sylają ż Ameryki listy z dolarami. Jakiś czas 
praktyki udawały się, uwagę jednak wszy- 
stkich zwróciły  utyskiwania okolicznych 
mieszkańców na systematyczne _ginięcie 
listów amerykańskich. Śledztwo dało ma- 
terjał stwierdzający niezbicie, że listy, a 
wraz z niemi i nadsyłane dolary ginęły w 
kieszeni Suświłły. Oddano go pod sąd, który 
w dniu wczorajszym przystąpił do  rozpo- 
znawanią sprawy. Poszła ona gładko. Oskar- 
żony przyznał się całkowicie. Wobec czego 
Sąd nie badając świadków wyniósł wyrok 
skazujący go na sześć miesięcy więzienia. 
Połowę kary skreślono na mocy amnestji. 

UKRAINE SOS OOROOROOZEO ZA 

RADJO. 
Sobota dn. 24 listopada 1928 roku. 

   

11,56—12,10: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał cząsu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, komunikat meteorologiczny. ' 
15,10—16,00: Muzyka z płyt gramofonow. 
16,00—16,20: Odczytanie programu dzien- 
nego i chwilka litewska. 16,20—16,35: Ko- 
munikat Zw. Kółek i Org. Roln. z. Wil. 
16,35-17,00: Kącik dla pań. 17,00 — 18,00: 
Transmisja nabożeństwa Opieki M. Bożej z 
Kaplicy Ostrobramskiej. 18,00 — 19,00: Tr. z 
W-wy: Audycja dla dzieci: „Św. Mikołaj*- 
19,00— : Odczytanie programu na na- 
stępny tydzień i komunikaty. 19,30 — 19,55: 
Tr. z W-wy: „Radjokronika*, 19,55 — 20,00: 
Sygnał czasu z Warszawy. 20,00 20,25: K 
kułka wileńska. 20,30— —: Tr. z W-wy: 
Operetka „Domek trzech dziewcząt". 22,00 
—23,30: Transmisja z Warszawy: Komuni- 
kąty. 

ROTO ORYYTOORORURTCA RACOT FEEOBEAA 

BIEŁDA WARSZAWSGA 

23 listopada 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86 
Kopenhaga 237,70 238,30 237,10 
Londyn 43,25 43.35 43,14 

Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34,85 34.94 34.76 . 

Praga 26,43 26.48 26.36 

Belgja 123.92 124.23 123,61 

Holandja 358.05 358.95 357.15 

Stokholm 238,40 239, — 237,15 

Szwajcarja 171,73 172.16 171.30 
Wiedeń 125,32 125.63 125.01 

Włochy 46,74 46,86 46,62 

Marka niem. 212.48 

   

złotych (ściśle: 192,909 zł. 05 gr.) 
Wobec tego, że składki napływają dość 

ospale, a według obliczeń Komitetu po- 
trzebna mu jest suma 700,000 dla przystą- 
pienia do budowy, Komitet w najbližszym 
czasie zamierza rozszerzyć swą działalność 
na Polonję amerykańską, propagując wśród 
niej ideę budowy pomnika Mickiewicza w 
Wilnie, oraz odwołując się do ofiarności 
i patrjotyzmu naszych rodaków za oceanem. 

Na ostatek wspomnijmy tu o sympa- 
tycznym i godnym wszelkiego uznania ge- 
ście naszej Rady Miejskiej, która na po- 
siedzeniu swem w driu 15 b. m. na wnio- 
sek radnego dyr. Koyolca uchwaliła jedno- 
myślnie, bez różnicy, narodowości, wyznań 
i przekonań politycznych, 100,000 zł. na 
pomnik Mickiewicza. Wniosek ten w jego 
części merytorycznej brzmi jak następuje 

„Rada Miejska ; uchwalić raczy: Ku 
uczczeniu 10-lecia odrodzenia Państwa Pol- 
skiego wnieść do budżetów 1929/30 roku, 
1930]31 i 1931'32 r. zł. 100,000 na bude- 
wę w Wilnie pomnika Adama Mickiewicza*. 

Razem więc mamy niezgorszą sumkę— 
około 300,000 zł.! 

Mimo to wszystko stwierdzić należy, 
iż pomnik Mickiewicza w Wilnie pozostaje 
i w dalszym ciągu symfonją mniej—więcej 
odległej od nas przyszłości i — obym był 
złym prorokiem! jeszcze nie rok i nie 
dwa będziemy zmuszeni kontentować się 
wyzierającym z poza Wilji Mickiewiczem 
Pronaszki, tym niezupełnie udanym owo- 
cem dobrych chęci Komitetu Wojskowego. 

Poradnia esfefyczna będzie nie” 
czymią przez tydzień! 

Pan  Nemezjisz Klemens  Ogórkie- 
wicz został _ wczoraj wezwany  tele- 
graficznie do jednej ze stolic europejskich, 
aby czuwać nad stroną estetyczną przyję- 
cia na cześć cudzoziemskich ciekawskich 
dziennikarzy, przybywających do owego 
państwa w charakterze gości. . 

Zaszczyt to nielada dla naszego estety, 
i radość z powodu tego wyróżnienia przy- 
tłumia nieco tylko świadomość, że przez 
czas nieobecności p. Nemezjusza, jego pora- 
dnia estetyczna, ciesząca się tak wielkiem 
uznaniem i frekwencją — będzie nieczynną, 
a chorzy na atrofję estetyki— popełniać 
będą nanowo błędy i nietakty. 

Z racji też nagłego wyjazdu został od- 
łożony solenny obchód imienin, i wydanie 
tomu jego poezyj. е В 

O dniu przyjazdu, wznowieniu przyjęć 
i innych czynnościach sławnego 'estety — 
ogłoszono będzie we wszystkich « pismach 
wileńskich. 

Mister Watermans Przyjaciel 

DIE 
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Na srehrnym ekranie. 
„Burza“ (kino „Polonja“'). 

= Po niezłym „Arcyzłodzieju z Damasz- 
ka*, ustępującym jednak o całe niebo swe- 
mu prawzorowi: „Złodziejowi z Bagdadu“, 
wyświetla obecnie kino „Polonja* jeden z 
najlepszych obrazów sezonu: „Burzę*, arcy 
dzieło reżyserji Turżańskiego i Taylor'a z 
udziałem w roli tytułowej - gwiazd filmo- 
wych tej miary co odtwórca „Don Żuana* 
słynny John Barrymore i urocze dziewczą- 
tko, które swego czasu podziwialiśmy jako 
Małgorzatę w „Fauście* - Camilla Horn. 

Za treść obrazu służą przeżycia pewne- 
go żołnierza, prostego chłopa rosyjskiego, 
który dzięki pilnej nauce i zdolnościom 
uzyskuje szlify oficerskie oraz dzieje jego 
miłości do księżniczki córki generała ro- 
syjskiego. Akcja obrazu rozgrywa jsię w 
Rosji przed wojną, podczas wojny oraz w 
początkach rewolucji bolszewickiej. 

Zwraca uwagę doskonale opracowany 
scenarjusz. Środowisko rosyjskie zostało 
oddane bardzo dobrze. Sceny z okiesu re- 
wolucji są odtworzone z budzącym grozę 
realizmem. Artyzm zdjęć i gra artystów— 
ponad wszelkie pochwały! 

Niestety, ilustracja muzyczna daleka od 
wysokiego poziomu obrazu! Zresztą jest to 
stała bolączka naszych kin R 

; Alfa. 

Historia tytoniu. 
Niema z pewnością narkotyku, któryby 

tak był rozpowszechniony na całej kuli ziem- 
skiej, stał się ulubionym nałogiem tylu setek 
miljonów ludzi, i wreszcie tak olbrzymią po- 
zycję w budżetach wszystkich państw zajmo- 
wał, — jak tytoń. d 

Prawdopodobnie jednakże rzadko który 
palacz wie jakie jest pochodzenie tej ro- 
śliny i od kiedy jest używaną do palenia. 

Otóż według twierdzenia niektórych bada- 
czy, którzy powołują się na świadectwo grec- 
kiego historyka Herodota — znały podobno 
tytoń i używały go do palenia i żucia nie- 
które ludy Azji Mniejszej. Prawdopodobną 
jest również rzeczą, że Chińczycy i Japoń- 
czycy odurzali się już przed wiekami dymem 
tytuniowym.. Natomiast jest rzeczą pewną, 
że do Europy został tytoń przywieziony z 
Ameryki, co miało miejsce niedługo po od- 
kryciu tej części świata przez Krysztofa Ko- 
lumba 

Mianowicie hiszpański mnich, Romano Pa 
no który towarzyszył Kolumbowi podczas je- 
go drugiej wyprawy do Ameryki, pisze w 
swojej książce z r. 1447, że tamtejsi miesz- 
kańcy palą suszoną roślinę zwaną „cohob- 
Ба“ w rurkach, nazwanych „tabacco”. 

W roku 1588 król hiszpański Filip Il wy- 
słał dla dokładnego zbadania Meksyku swo- 
jego przybocznego lekarza, nazwiskiem Her- 
nandez do Toledo, który stwierdził, że Mek- 
sykańie również palą tytoń, a przywiózłszy 
nasżenie tytuniowe do Europy, począł je pie- 
lęgnować w Lizbonie w Portugalji. Hernan- 
dez de Toledo zalecał palenie i żucie tytoniu 
przeciw różnym chorobom skórnym, moro- 
wemu powietrzu i innym zarazom. 

Tym jednak człowiekiem, który przyczy- 
nił się najbardziej do rozpowszechnienia ty- 
toniu w całej Europie — był poseł francuski 
w Lizboniejan Nicot, od którego nazwiska 
pochodzi słowo „nikotyna*. On za czasów 
króla francuskiego Ffanciszka II zaczął pierw- 
szy pod koniec XVI wieku uprawę tytoniu we 
Francji, skąd zawieziono tę roślinę do Włoch 
i do Anglji, gdzie zaczęto palić fajki, głównie 
wśród marynarzy. 

Do Niemiec dostał się tytoń przez hiszpań- 
skich żołnierzy Karola V, zaś powszechne za- 
stosowanie, zwłaszczawśród wojskowych zna 
lazł nałóg palenia tytoniu w czasie wojny 
trzydziestoletniej, t. zn. w pierwszej połowie 
XVH wieku. 

Do nas miał pierwszą, zaszuszoną rośli- 
nę tytuniową przysłać w roku 1590 Uchański 
poseł polski w Konstantynopolu. Przysłał ją 
w darze dla siostry króla Zygmunta III, któ- 
ra nadzwyczaj lubiła botanikę i sama zbie- 
rała zioła. Polska nazwa rośliny „tytoń* — 
pochodzi od tureckiego słowa „tutun“.. 

W. początkach przypisywano nowej rośli- 
nie niebywałe wartości lecznicze, nazywając 
ją nawet zielem świętem. Później jednak kie- 
dy zaczęto palić tytoń i fajki wszędzie, nie 
wyłączając kościołów, zaczęła się gwałtow- 
na walka z rozpowszechniającym się niezwy- 
kle szybko nałogiem. Królowi wydawali za- 
kazy pakenia tytoniu, nazywając go djabel- 
skiem zielem, grożąc palaczom chłostą, wię- 
złeniem i karami pieniężnemi. Nawet papież 
Urban VIII wydał w roku 1624 bullę, w której 
groził klątwą za używanie tytoniu. 

Jednak ta przeciw tytuniowa kampania nie 
<trwała zbyt długo, bo przedewszystkiem nie 
wiele pomogła, a następne rządy ówczesne 
szybko przyszły do przekonania, że nałóg pa- 
lenia może stać się źródłem niezgorszych do- 
chodów dla państwa. 

Pierwszy król angielski Karol I wprowa- 
dził w r. 1625 coś w rodzaju monopolu tytu- 
niowego, po Anglji rzeczpospolita wenecka, 
Portugalja, państwo papieskie, Austrja Fran- 
cja i szereg innych państw. 

Obecnie przeszło 10 państw europejskich 
(między niemi od roku 1925 i Polska) po- 
siada monopol, zaś w państwach, gdzie go 
niema, skarb w inny sposób ciągnie olbrzy- 
mi zyski z tego tak powszechnego, chociaż 
szkodliwego nałogu. 

Trzeba bowiem dodać, że nikotyna dzia- 
ła bardzo szkodliwie na system nerwowy, a 
nawet, przy nadużywaniu palenia, może do- 
prowadzić do zatrucia organizmu, które ob- 
jawia się przez ogólne osłabienie, brak wo- 

Ii P, 
Pólieważ jednak dzisiaj prawie niepodo- 

bieństwem byłoby usunąć z naszych przyzwy 

czajeń nałóg palenia, — więc powinniśmy dą 
żyć do tego, by palić jak najmniej. 

O'ODNAWIANIA ; FARBOWANIA OBUWIA 
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4) ROMANTYZM 1 1! H CAsó kryjąc się szybko w zaroślach tak, że kańskich, gdyż droga da Moshi prowa powej drogi ocenialiśmy na podstawie my w odległości jakichś dwustu kilka Gdym strzelił po raz drugi, cztery Iwy 

l Iš [ W nasz operator kinematograficzny led- dziła przez równiny, porośnięte wyso- kontrastu wspominając nasze przeżycia kroków od naszego obozu mięsną przy w odległości 200 metr. wyskoczy ły z 

BEZMYŚLNA ŻĄDZA KRWI wie zdążył pochwycić je na film. Są- ką trawą. Miejscami ślad drogi był zna nad rzeką Ruvu. nętę, od której poprowadziliśmy krwa- trawy, lecz zanim Ali podał mi strze|- 

Ą WI. dząc, że sam widok samochodu wystar- czny, lecz w niektórych miejscach by- Pewnego popołudnia straciliśmy zu wy ślad ku sąsiednim zaroślom. Rozł»- bę naładowaną loftkami, Iwy zdążyły 

Każdy kto udaje się w podróż przez Cza w zupełności, aby nastraszyć no- żyliśmy ognisko. Dym podnosił się pro zniknąć w zaroślach. : ` : 

Arfykę, musi być nietylko dobrze ki sotożca i w ten sposób uchronić się od stym słupem w powietrze. Myśmy sie- Następnego dnia Iano, gdyšmy jesz 

jony, lecz musi umieć być dobrym, o bezpośredniego spotkania się z nim, dzieli dokoła ogniska i rozprawialiśmy cze pozostawali w łóżku, usłyszeliśmy 

zimnej krwi strzelcem, żeby w razie po- nie uważaliśmy za konieczne trzymać na temat naszych wydarzeń z dni u- dwa strzały, jeden po drugim. Wysko- 

trzeby zrobić należyty użytek z broni. W pogotowiu naszych karabinów. Dro- biegłych. Wtem nasz pies Polly, ma- Rami T is I co się 

Myśmy używali broni bardzo rzad- ga była względnie niezła. Ciężarówka skot ekspedycji, zaczął gwałtownie okazało?... Kap. Lacey, chcąc poweto- 

ko sika w takióli wypadkach, gdzie tym razem szła pierwsza, a za nią w szczekać w kierunku przynęty. Słysze- wać swe niepowodzenie dnia ubiegłego 

nie można w inny sposób uniknąć nie- odległości kilkuset metrów jechał se- liśmy jakby ktoś coś ciągnął przez za- postanowił sam zapolować na lwy. 
bezpieczeństwa, lub gdy trzeba było dan. Wtem, z zarośli wytoczyło się ol- rośle. To było wszystko. Przynęta zgi- Wstał rano z zamiarem udania się na 

dopełnić nasze zapasy zwierzyna. Nie brzymie cielsko nosorożca, który zaczął nęła. Postanowiliśmy założyć drugą bli poszukiwanie ich lecz nie zdążył odejść 

chcieliśmy bowiem niszczyć bezcelowo pędzić w kierunku sedanu. Postanowi- żej obozu. Przywiązaliśmy całą ćwia,- nawet kilkanastu kroków od obozu gdj 

i tak przerzedzającej się fauny airy- liśmy ustąpić z drogi potworowi i skrę tkę mięsa, skierowaliśmy na nią refle- zauważył podejrzane ruchy trawy, któ- 

kańskiej, jak to czyni wielu podrėžni- ciliśmy w bok. Nosorożec za nami. Nie ktory samochodów i przyszykowaliśmy re wskazywały że zwierz. zbliża się w Ą 

ków, których — gdy dostaną się na ró- 
wniny afrykańskie opanowuje jakaś dzi 
wna, nieokiełzana żądza krwi. Poczy- 
tują oni sobie wprost za obowiązek u- 
sianie swej drogi jak największą iloś- 
cią trupów. Zupełnie więc słusznie wła- 
dze afrykańskie stawiają tarie temu 
bezmyślnemu mordowaniu dzikich zwie 
rząt, których cała wina jest to, że są 
dzikie. 

NOSOROŻEC NIEBEZPIECZNiEJSZY 
OD SŁONIA. 3 

Wpobližu granicy Tanganiki i Su- 
danu w ciągu jednego dnia spotkaliś- 
my trzy stada nosorożców po kilka- 
naście sztuk. Zwierzęta spłoszone tur- 
kotem motoru, pierzchały trwożliwie, 

widząc możliwości ucieczki przed no- 
sorożcem w zaroślach, kap. Lacey po- 
stanowił uciekać przed wściekłym, nie- 
wiadomo z jakich przyczyn zwierzę 
ciem dokoła stojącego obok rozłoży- 
stego siebie. Nosorożec zrobił dwa 
tury, dał za wygraną i popędził prosto 
przed siebie. Koledzy, którzy jechali 
ciężarówką, ob serwowali nie bez stra- 
chu, a jednocześnie z zaciekawieniem, 
ucieczkę sedanu przed nosorożcem. Żar 
towaliśmy później wesoło, że jednak 
sedan Chevrolet okazał się zwinniej- 
szy od nosorożca. 

NA ŚLADACH LWÓW. 

Po ciężkiej przeprawie przez rzekę 
Ruvu suszyliśmy się w stepach afry- 

  

  

Równina Bahora pod wodą. (Południowa Tanganika). Na 
dachu sedanu stoi kpt. Lacey, komandor Ekspedycji Che- 
vroletowej, kierując przeprawą. ** Jeziora takie powstałe 
wskutek powodzi ekspedycja spotykała prawie na każdym 

kroku podczas podróży przez Tanganikę. ' 

ła ona tak zarośnięta trawą, że bez 
kompasu określenie jej kierunku było 
„wprost niemożliwe. Droga była mięk- 
ka, ale jazda ogromnie twarda, żarto- 
wał kap. Lacey. Całą rozkosz tej ste- 

pełnie drogę w gęstej i wysokiej tra= 
wie. Wobec tego, że noc już zapadała, 
postanowiliśmy zatrzymać się na noc- 
leg na pobliskiej polance. Zauważyliś- 
my liczne ślady w okolicy, połażyliś- 

wszystkie nasze strzelby. W ciągu 
trzech godzin nic nie zaszło. Zmęcze- 
ni wyczekiwaniem, poszliśmy spać. 
Około godziny trzeciej nad ranem ope- 
rator Williams obudził się i poszedł 
sprawdzić, czy mięso jest na miejscu. 
Okazało się że nietylko mięso zniknęło, 
ale i sznur, na którym było przywiąza- 

ne. ' 
Następnego dnia spotkaliśmy ol- 

brzymiego Iwa, który siedział spokojnie 
obok drogi. Gdyśmy się nieco zbliżyli, 
król pustyni skrył się w gąszczach. Pa 
południu napotkaliśmy stadko perli- 
czek afrykańskich. Strzeliłem i zabiłem 
dwie. Gdy zamierzyłem się po raz dru- 
gi, Ali, towarzyszący nam tubylec, szar 
pnął mnie za rękaw i nerwowemi ru- 
chami rąk starał mi się coś pokazać. 

kierunku polany. Po paru chwilach wy- 
sunęła się ostrożnie głowa króla pusty 
ni, a pa chwili cała jego wspaniała po- 
stać. Lew oglądał się ostrożnie. Gdy 
zobaczył postać ludzką, jakby zastano- 
wił Się na chwilę, poczem dał susa w 
gęstwinę trawy. W tym momencie padł 
strzał: zraniony lew przysiadł na tyl- 
nych łapach. Wówczas kap. Lacey cel- 
nym strzałem położył go trupem na 
miejscu. Załadowaliśmy zdobycz na 
ciężarówkę i ruszyliśmy w dalszą dro- 
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