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Doszły do nas wiadomości, że jedna 

osoba opracowała sobie prywatnie pro 

jekt wywłaszczający potomków pow- 

stańców z 1831 i 1863 r., a dotego wy- 

właszczający bez odszkodowania, czy- 

li w sposób niezgodny nawet z konst. 

17 marca z jej 99 artykułem. Jeżeli pi- 

szemy ten artykuł to nie dlatego, abyś- 

my sądzili, że pomysł tak maloza- 

szczytny ma jakiekolwiek szanse przej 

ścia przez radę ministrów. Sądzimy, że 

mniej niż kiedykołwiek można się te- 

go obawiać. Prezesem Rady Mini- 
strów jest zasłużony żołnierz niepod- 

ległości, wśród członków tej rady wi- 

dzimy kilka oficerów. Wojskowi z na- 

tury rzeczy są skłonni do żądania o- 

fiar od społeczeństwa. Lecz wojskowi 
są ludzie czuli na honor państwa, tak 

jak na honor osobisty. Pomysł, aby 

żołnierzy polskich wywłaszczać za to, 

że bili się za Polskę nie jest tego ro- 
dzaju, aby mógł nie zwrócić na siebie 

potępiającej uwagi. 

Dłaczego więc piszemy ten artykuł? 

Dlaczego podnosimy tą bolesną spra- 
wę, kompromitującą nas wszystkich 

4 po trochu nietylko wobec  powstań- 
ców, łecz i wobec inwalidów i wobec 

każdego nowozaciężnego żołnierza pol 

skjęgo, któremu się powiada: „masz 
życie położyć za Ojczyznę” i przecież 

nie objaśnia się dodatkówo: „jeśli je- 

dnak będziesz zbyt bohaterski, jeśli 

będziesz walczyć wtedy, gdy położe- 
nie Ojczyzny - Polski będzie bardzo 

ciężkie wtedy to rząd polski twojemu 

synowi lub wnukowi skonfiskuje mie- 
nie, które mu zostawisz”. A przecież 

powstania 31 i 63 r. możemy chyba 

nazwać ciężkiemi chwilami Ojczyzny, 
a powstańców mamy chyba prawo na- 

zwać bohaterskiemi żołnierzami Pol- 
ski. 

Nietylko w tym szlachetnym, za- 
iste rycerskim projekcie, lecz nawet w 

całej dyskusji nad nim jest jakaś przy 

kra makabryczność. Rodzi się ona z 

  

tej niewspółmierności stawiania 

pomników na grobach  powstan- 
ców w asystencji muzyki wojsko- 

wej i tym projektem, który odmawia 

potomkowi powstańca tej opieki pra- 

wa, które posiada u nas każdy cudzo- 

ziemiec, każdy spadkobierca naszych 

ciemiężycieli, który grozi mu  konfi- 

skatą jego mienia bez odszkodowania. 

Dlaczego więc — raz jeszcze 
2 piszemy ten artykuł, przykry, bolesny 

Xi jak stwierdzamy, raczej niepotrzeb- 

ny, skoro ani Rada Ministrów, ani 

Sejm na taki projekt zgodzić się nie 

może? 

Odpowiemy na to pytanie wyraż- 
nie i dobitnie. 

Piszemy ten artykuł, bo słuchy o 

próbach podsuwania pocichu do pod- 
pisu ministrom tego rodzaju projektów 

dochodzą nas zbyt często. Słuchy te 

wzbudzają w nas wstyd. Dlatego więc 

chcemy. wywlec te słuchy na światło 

dzienne, obudzić w czytelniku naszym 
całą brzydotę i odrazę, jaka w każdym 

z nas na widok tych wiadomości, cho 

wanych j ukrywanych przed opinią pu 
bliczną powstanie. Chcemy poprostu, 

aby amatorom tworzenia pomysłów 

konfiskowania majątków na podsta- 

wie udziału czyjegoś w polskiem po- 

wstaniu odechciało się tego zajęcia 

raz na zawsze. 

PROJEKT 

Projekt przedstawia się jako usta- 

wa, zmieniająca prawo spadkowe w 

stosunku do spadkobierców b. pow- 

stańców, których ziemia znajduje się 

4_dziś w posiadaniu skarbu państwa. 

Byłaby to ustawa o mocy wstecz- 

nej, gdyż stosowałaby się do spad- 

ków otwartych przed jej wydaniem. 

Ustawa ta pozostawiałaby wolny 
bieg procesów tych spadkobierców 
powstańców, którzy dochodzą swoich 

praw na majątkach, należących do о- 
sób prywatnych. Ustawa ta wstrzymy- 
wałaby bieg procesów tylko tych spad 
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kobierców b. powstańców, których ma- 

jątki są w posiadaniu skarbu państwa. 
Ustawa ta cechowana jest jeszcze 

jako ustawa wywłaszczająca jeszcze 

jednym przepisem. Oto synom rodzo- 

nym (nie wnukom, lub innym krew- 

nym) wykraja się z ich ziemi 300 hekt. 
na Kresach, a 180 w Kongresówce i 

zwraca. Wszystko ponad to ulega, 

jak mówiliśmy, konfiskacie bez żadne- 

go odszkodowania. 

KONFISKATA, A RESTYTUCJA 

Przystąpmy teraz do rozpatrzenia, 

czy nie mylimy się, używając wyra- 

zów konfiskata, lub wywłaszczenie. 
Otóż nie mylimy się, inaczej tego 

procederu nie nazwie żaden prawnik, 

będący w zgodzie z teorją prawa. 
Wiemy, że przez kilka lat toczył 

się w Polsce spór o restytucję. Spór 

ten skończył się wyrokiem Sądu Naj- 

wyższego. Otóż przed zapadnięciem 

tego wyroku oczywiście nie można 

było mówić o wywłaszczaniu, czy nie 

wywłaszczaniu, a tylko o restytucji, 
czy nie restytucji. 

Sąd Najwyższy na plenarnem ze- 

braniu wydał wyrok rozstrzygający 

sprawę na korzyść restytucji. Jako 

prawnicy rozumiemy doskonale, że 

Sąd Najwyższy musiał zważyć argu- 

meny contra, Bynajmniej nie osłabimy 

treści tego arykułu, jeżeli objektywnie 

przyznamy, że te argumenty contra 

były bardzo ważkie. Chodziło tu o za- 
sadę zasiedzenia, tak głępoko 

sadnioną jeszcze przez prawo rzym- 

skie, znane wszystkim  ustawodaw- 

stwom. Majątek został zabrany prze- 

mocą, gwałtem, bezprawiem, lecz za- 

wisło nad niem zasiedzenie, mające za 

sobą blisko sto, łub blisko 70 łat. Ale 
Sąd Najwyższy po bardzo zasadni- 
czych debatach na swojem zebraniu 

plenarnem uznał, że zaszedł tu okres 

również znany w prawie rzymskiem, 

że zasiedzenie nie biegło Bieg zasie- 
dzenia rozpoczyna się dopiero od wzno 
wienia działalności sądów polskich. 

Z chwilą ogłoszenia przez Sąd Naj 
wyższy zasady restytucji, został oby- 

watelom polskim zwrócony szereg ma 

iątków. Inne procesy są w biegu. Cho- 

dzi już teraz nie o zasadę, która stwier 
dzona przez Sąd Najwyższy obowiązu 
je dziś każdego sędziego, lecz o nale- 
żyte wylegitymowanie się jednostki 

do swoich praw w każdym poszcze- 
gólnym wypadku. 

ZUPEŁNIE CO INNEGO PRZEDSTA- 
WIA NOWY PROJEKT 

uza- 

Autor, czy autorowie nowego pro- 
jektu zrobili absolutnie wszystko, co 
mogli, aby uwypuklić, podkreślić, u- 

ujaskrawić, że ich projekt nie ma nic 
wspólnego z zasadniczą sprawą  re- 
stytucji, że projekt ich schodzi wogóle 

z płaszczyzny dyskusji prawniczej, że 

jest poprostu ustawą czrezwyczajka 

poza normami prawa i normalnem u- 
stawodawstwem. Powiemy, nawet, że 

zrobili wszystko, co mogli, aby ułatwić 

krytykę ich projektu, że sami podkreś- 

lili te cechy, które aż krzyczą, że ma- 

my tu do czynienia z projektem konfi- 

skaty, łamania biegu procesu, łama- 

nia prawa spadkowego, łamania 
wszystkich pośrednio i bezpośrednio 
wchodzących w grę artykułów  ko- 
deksów cywilnych, obowiązujących w 

Polsce. 

Zważmy bowiem: 

Projektowana ustawa nie wstrzy- 

muje biegu we wszystkich procesach 
0 restytucję dóbr, czyli potwierdza, u- 
trzymuje, uznaje zasadę restytucji u- 
stanowioną przez Sąd Najwyższy. Ła- 
mie tą zasadę tylko w stosunku do 

pewnej, ograniczonej, przypadkowej 

kategorji osób. Łamie zasadę ze wzglę 

dów nic z samą zasadą restytucyjną 
nie mających wspólnego, ze względów 

grubo pojętego fiskalizmu, na mocy 
przekonania, że „siła przed prawem”. 
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Projektowana ustawa uznaje rów- 

nież prawo dziedziczenia po byłych 

powstańcach. Nie” powiada bynaj- 
raniej: „jest zasiedzenie — dziedziczyć 

nie macie prawa*. Przeciwnie, ten syn, 

który ma otrzymać 300 dziesięcin z 

majątku swego ojca, jest dowodem 

jaskrawym, że nowa ustawa uznaję 

całkowicie zasadę dziedziczenia także 

w stosunku do dóbr, będących w po- 

siadaniu państwa, jak nie stawia żad- 
nych przeszkód normalnemu dziedzi- 

czeniu, gdy chodzi o dobra dochodzo- 

ne przez potomków b. powstańców, 

o ile te dobra znajdują się w rękach 
s prywatnych. Ustawa nie wprowadza 

więc jakiegoś nowego prawa spadko- 

wego, ani nawet nie zmienia istnieją- 
cego, tylko poprostu konfiskuje te 

PRZEDSTAWICIELSTW A: 
BARANOWiCZE — ul Szeptyckiego — 
DUKSZTY -— Bniet Koiejowy. 
GLĘBOKIL —- tł. Zamkowa -- W, Włodzimierow. 
GRODNO —- Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — 

KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
NIESWIE2 — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

A. Łaszuk. N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA — Xsięgarcia Spółdz, Naucz. 

K. Smarzyński. 

PIŃSK — Księgarnia Połeza -- St. Bednarski, 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM -- Księgarnia T-wa „Ruch“. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24. F. Juczews* . 

WARSZAWA -— T-wo Msięg. Koi. „Ruch“. ; 

WOLKOWYSK — 

- 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy nastronie 2-ej i 3-6į gr. 40, Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 
drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 

niane 
zagraniczne 509% 

SPECJALNY RODZAJ WYWŁA- 
SZCZENIA 

Bywały wywłaszczenia i konfiska- 

ty dóbr za przestępstwa wobec pań- 

stwa. Takie właśnie stosował Mu- 

rawjew. 
Bywały wywłaszczenia zresztą Z 

odszkodowaniem obywateli, uważa- 

nych za niepożądanych posiadaczy zie 

mi. Tutaj można mieć na myśli sprze- 

daż przymusową ziemi, nakazaną си- 

dzoziemcom przez Rosję za czasów 

Aleksandra II i Ili-ego. Do tej kate- 

gorji stosuje się takie wywłaszczenie 

za czasów Biilowa, uchwałone przeciw 

ziemianom Polakom, uznanym przez 

rząd pruski za niełojalny element w 

państwie. 

Bywały też wywłaszczenia w imie- 

niu reformy agrarnej. Na takiem stano- 

wisku stoi też ustawodawstwo polskie, 

uznając wywłaszczenie dla cełów re- 

formy agrarnej, lecz także za odszko- 

dowaniem. 

Wywłaszczenia projektowanego w 

tej pięknej ustawie nie sposób -zaliczyć 

spadki, które przypadkowo zresztą 

dziś się znajdują we władaniu skarbu 

państwa. 

Wzywam wszystkich prawników 

polskich, czy ktokołwiek może nazwać 
ten projekt inaczej, jak konfiskatą, 

wywłaszczeniem? 

  

Marszałek Piłsudski odpłynął 
do Polski 

PARYŻ. (PAT). — Kontrtorpedowiec „Wicher* z Marszałkiem. Piłsu- 
dskim na pokładzie opuścił w piątek rano port Cherbourg w kierunku moa- 
rza Północnego. W Cherbourgu ambasador Chłapowski złożył wizytę admi 
rałowi Berthelot, prefekiowi morskiem, dziękując mu za wzgłędy, okazane 
Marszałkowi Piłsudskiemu, oraz za poczynione ułatwienia komendantowi 
„Wichru“ i załodze w czasie pobytu w porcie. „Wicher, opóźniony przez 
mgłę, dopiero 27 marca rano wyruszył z Cherbourga. 

ZDROWIE MARSZAŁKA JEST W DOSKONAŁYM STANIE 

CHERBOURG. (PAT) — Towarzyszący Marszałkowi Piłsudskiema dr. 
Woyczyński oświadczył, że zdrowie Marszałka Piłsudskiego jest w doska- 
małym stanie. Wszelkie ślady bronchitu, na który cierpiał, zniknęły. Klimat 
Polski, który, zwłaszcza na wiosnę, jest tak samo łagodny jak we Francji, 
nie przedstawia dła Marszałka żadnego niebezpieczeństwa. 

SZCZEGÓŁY POBYTU MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO W CHERBOURGU. 

CHERBOURG. (PAT) — Agencja Havasa ogłasza następujące szczegóły, otrzy- 
mane od swego korespondenta z Cherbourgu o pobycie tam Marszałka Piłsudskiego. Wi- 
zyta admirała Berthelota na pokładzie „Wichru* trwała kwadrans i nacechowana była 

niezwykłą uprzejmością i prostotą. Marszałek był w skromnej kurtce wojskowej bez 
galonów. W doskonałym języku francuskim oświadczył on, że odniósł jak najmilsze 

wrażenia ze swej podróży do krainy słońca. Madera — powiedział Marszałek — jest 
krajem poprostu uroczym i obawiam się trochę powrotu do chłodnych krajów. Marsza- 
łek wychwałał zalety „Wichru”* na którym odbył doskonałą pod każdym względem 

podróż. 

  

Poseł austriacki w MSZ 
ZAPYTANIE RZĄDU POLSKIEGO 

WARSZAWA. (PAT). -— Kierujący pod nieobecność min. Załeskiego 
Ministerstwem Spraw Zagranicznych podsekretarz stanu Beck wezwał . w 
dniu 27 bm. posła austrjackiego Heina i prosił go o wyjaśnienia ca do ukła- 
du austrjacko - niemieckiego, wyrażając równocześnie zdziwienie rządu pol 
skiego z powodu faktu, że rząd austrjacki który docenia niewątpłiwie dotych 
czasowy rozwój stosunków austrjącko - połskich, szczegółnie w dziedzinie 
gospodarczej, nie zawiadomił dotychczas rządu połskiego © pewnych posu- 
nięciach, mogących wywrzeć wpływ na dalszy rozwój tych stosunków. 

Komunikat Sekretarjatu Marsz. Piłsudskiego 
_ WARSZAWA. (PAT) — Sekretarjat osobisty Pana Marszałka Piłsudskiego ko- 

munikuje: Wobec tego, że liczba powinszowań, otrzymanych przez p. Marszałka Pił- 
sudskiego w roku obecnym z okazji imienin, ma charakter masowy, sekretarjat osobi- 
sty nie ma możności wystosowania, jak to dotychczas było w zwyczaju osobnych po- 
dziękowań do każdego z gratulantów. Niniejszem więc z połecenia p. Marszałka sekre- 
tarjat ossbisty dziękuje serdecznie wszystkim tym, którzy w. intencji uczczenia solenizan 
ta i zrobienia mu przyjemności nadesłali bądz do Warszawy, bądź na daleką wyspę 
Maderę depesze, listy, pocztówki, adresy i upominki, a specjalnie dziękuje sekretarjat 
osobisty wielebnemu duchowieństwu i zgromadzeniom zakonnym, robotnikom fabryk i 
warsztatów rolnych, oraz dzieciom szkół, przedszkoli i ochronek. Sekretariat osobisty 
prosi prasę o powtórzenie tego komunikatu jak najszerzej. 

Proces prasowy w Krakowie 
KRAKÓW. (PAT). —W czoraj w drugim dniu rozprawy przeciwko „prof. Uni- 

wersytetu Jagiellońskiego dr. Zygmuntowi Mysłakowskiemu oraz odpowiedzialnemu re 
daktorowi „Głosu Narodu" dr. Józefowi Warchałowskiemu, oskarżonemu przez posła 

Dąbrowskiego o obrazę czci, popełnioną przez zamieszczenie w „Głosie Narodu" arty- 
kułu pod tyt. „Antyczeska kamrpanja krakowskiego pisma* po zamknięciu przewodu są 
dowego i przemówieniach pełnomocników obu stron na propozycję trybunału toczyły 
się pertraktacje pomiędzy stronami co do ugodowego załatwienia tej sprawy. Pertrak 
tacje, trwające dość długo, jednak rozbiły sie, gdyż prof. Mysłakowski nie zgodził się 
na ogłoszenie deklaracji, przepraszającej posła Dąbrowskiego. Wobec tego trybunał po 
naradzie ogłosił wyrok, uznający prof. Mysłakowskiego i red. Warchałowskiego winny 
mi występku obrazy czci, popełnionej w inkryminowanym artykule. Prof. Mysłakowski 
skazany został na Ż dni aresztu z zamianą na grzywnę w kwocie 200 zł., zaś red. War 
chałowski na 7 dni aresztu z zamianą na grzywnę w kwocie 70 zł., nadto obaj na 
poniesienie kosztów rozprawy i ogłoszenie wyroku po uprawomocnieniu w „Głosie 
Narodu" i „Ilustrowanym Kurjerze Codziennym". Obrońca prof. Mysłakowskiego zapo 
wiedział apelację. 

Zima w Zakopanem 
ZAKOPANE. (PAT) — W šrod dnia 25 bm. nastąpiło nowe oziębieni Šni Е ь х ® © . pi ebienie. Šnieg 

padający już od dwóch dni, gęsto całe Podtat: с i iesięci y Zie : 3:4 ее arze.  Kilkudziesieciocent po 
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do żadnej z powyższych  kategoryj. 

Nie można bowiem uważać to za ka- 

rę za przestępstwo, ponieważ udział 

w powstaniu nie jest w naszych о- 
czach, ani na mocy ustaw polskich 

żadnym przestępstwem. Nie jest wy- 

właszczeniem „nielojalnych obywate- 

li“, poniewaž synowie i wunkowie, lub 

inni krewni powstancow nie mogą byč 

uznani, bez żadnych innych dowodów, 

a tylko na podstawie pochodzenia od 

powstańca, za „nielojałnego obywate- 
la". Nie jest to wreszcie urzeczywi- 

stnianie reformy rolnej bo dla czegożby 

miało dotyczyć tej specjalnej kategorji. 

Zresztą mamy już reformę rołną, a ona 

właśnie lasy zostawia w spokoju, a 
projekt tej ustawy dotyczy lasów. 

Projekt więc omawiany  usta- 
nawia zupełnie nową  dotych- 
czas nieznaną formę  wywlaszcze- 

nia.  Konfiskuje on majątek dlate- 
go, że ojciec czy dziad danej osoby 

byti żołnierzami polskiemi. Ale na mi- 
łość Boską! jeżeli można mieć jakieś 

wątpliwości co do powstania 63 r., czy 

to była ruchawka, czy wojna reguiar- 

na, to przecież wojnę 1831 r. prowa- 

dził Sejm i Senat Polski, prowadzili ją 

obrani przez ciała ustawodawcze dyk- 

tatorzy, wojsko regularne. Żołnierz 31 

roku wałcząc w mundurze, w regular- 

nych szeregach pod państwowym 

sztandarem spełniał elementarny, naj- 

naturalniejszy obowiązek wobec pań- 
stwa. Za to jego wnuk ma być karany 

konfiskatą majątku? 

Rzeczywiście!  Niewymienianemu 

przez nas pomysłowemu  człowieko- 

wi można powinszować.  Wymyślił 

coś takiego, o czem świat dotychczas 
nie słyszał. 

ста     

Titulescu a kwestja 
rządu koalicyjnego 

W RUMUNII 
Rumuński poseł w Londynie, bawią 

cy obecnie w Bukareszcie, przez cały 
tydzień odbywał konferencje z różne- 
mi osobistościami  politycznemi. W 
tych dniach zamierza Titulescu wyje- 
chać do Londynu, a do Bukaresztu 
wróci po Świętach wielkanocnych. 
Fakt ten, jak również wrażenia, ja- 
kich doznali różni. politycy w czasie 
rozmowy z Titulescu, wskazują na to, 
że obecnie Titulescu zupełnie poważ- 
nie zapatruje się na możliwość utwo- 
rzenia rządu koalicyjnego. 

Organ partji liberalnej  „Parerea 
Noastra'* pisze, że sytuacja po tej stro 
nie jest stale jeszcze niejasna, chodzi 
bowiem tylko o przygotowanie i bada 
nie gruntu. Również kwestją jest, czy 
król powierzy misję utworzenia ga- 
binetu koalicyjnego min. Titułescu. Do 
tychczas jeszcze nie można twierdzić, 
że król wyraził w tej kwestji swoją 
opinję, Dlatego należy się tyłko ogra- 
niczać na przypuszczeniach, że 61 
žyczytby“ sobie utworzenis gabinetu 
koalicyjnego į že kr6l zgadza się na- 
to, aby Titulescu zbadał sytuację i 
niewątpliwie powierzy mu misję utwo 
rzenia rządu koalicyjnego, o ile uzyska 
zgodę stronnictw politycznych. 

Warunkiem utworzenia rządu koali 
cyjnego jest zgoda wszystkich partyj 
politycznych i uznanie powszechnego 
planu gospodarczej odbudowy pań- 
Stwa, w odpowiednim terminie. Plan 
ten musi poprzednia zatwierdzony zo- 
stać przez króla, O ile dotyczy składu 
przyszłego rządu, wspomniane pismo, 
zaznacza, że Titulescu zamierza zapro 
ponować przywódcom poszczegółnych 
stronnictw poważne miejsca w nowym 
rządzie. 

Jeżeli przywódcy partyj nie przyjmą za 
proponowanych tek, Titulescu powoła 
do rządu polityków mniej wybitnych 
na zasadzie kłucza politycznego i jed 
nolitego programu, co umożliwiłoby 
rządowi spełnienie zadań bez prze- 
szkód jak i z zewnątrz, tak i z we- 
wnątrz. 2 

W. rumuńskich kołach politycznych 
śledzony jest rozwój wypadków poli 
tycznych z wielkiem zainteresowaniem 
a wyniki obrad Titulescu oczekiwane 
są z napięciem. 
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WDZIĘCZNOŚĆ A OBOWIĄZEK 

Należy przyznać, że dotychczas 

państwo polskie nie wybierało się nig-. 
dy karać za udział w powstaniach. 

Przeciwnie we wstępie do konstytu- 
cji wyrażało wdzięczność „tym, co a 
niepodległość walczyli*, a specjalna 

ustawa z dn. 2 sierpnia 1919 r. przy- 

znawała weteranom powstania z 31 i 

63 r. tytuł podporucznika i pensje spe 

cjalne. j 2 

Były to objawy wdzięczności. Uwa | 
żamy je za słuszne. Lecz nie konfisko- — 
wanie majątków nie jest żadną wdzię- 

cznością. Jest to raczej elementarnynt 

obowiązkiem państwa. 

ARGUMENTY POMOCNICZE 

Argument, że państwo nie może 

konfiskować dóbr b. powstańców bę- 

dących w posiadaniu skarbu państwa, 3 

skoro jednocześnie to samo państwo - 
współdziała w  restytuowaniu tych 

dóbr, gdy znajdują się one w posia- 

daniu osób prywatnych — jest argu- 
mentem tak kapitalnym, że właściwie 

nie potrzebuje żadnej pomocy. Wy- | 

mieńmy jednak i te argumenty pomoc | 

nicze, a więc słabsze: 
1) Projektowana ustawa byłaby 

grubą interwencją władzy ustawodaw- | 
czej do normalnej pracy władz sądo- 

wych. Naruszałoby więc tą ideologję | 

wyraźnego podziału kometencji władz, 

której tak broni obóz Bloku Bezpar- | 
tyjnego. 

    

      

     

  

   

   

      

   

   

  

    

    

    
    

   
   
     

   

  

    

     
   
    

     

    

     

   

    

  

     

    

    

     

  

    

   
   

  
2) Przez zwrot majątków  pad- 

stwo nie ucierpi. Przedewszystkiem | 

nie będzie tych zwrotów tak wielę. 
Wszystkiego powództw wytoczono na | 

niecałe 150 tys. ha. Więcej powództw | 
wytaczać nie można, bo zaszło już na- 
sze polskie zasiedzenie  dziesięciolet- | 
nie. Od tych 150 tys. ha wielu powts | 

dów odstąpi, bo nie potrafi należycić 

dowieść swych praw przed sądem, 

więc ta cyfra jeszcze się zmniejszy. 

Po drugie lasy, gdy przejdą w posja+ 
danie prywatne, będą płaciły podatki. 

Nie będzie to dla skarbu państwa żad: | 
ną stratą w porównaniu ze stanem O: | 

becnym. 12 
3) Obawa, że przejście lasów w 

ręce prywatne zagraża drzewostanowi | 

tych lasów jest bezzasadne. Istnieje 

przecież ochrona leśna, która pilnuje 1 

prywatnych właścicieli. Natomiast wła 

śnie dyrekcji lasów państwowych nie 

wszędzie reguł jej przestrzegają. Spe= | 

cjalnie puszcza Różańska została nie- 

dawno wyharatana do niemożliwości. 

PACHCIARZ I DZIEDZE 
Chcemy wierzyć, że projektodaw- Ą 

ca prywatny tej znakomitej ustawy nie | 
miał nic innego na myśli, jak tylko in: 
teres fiskalny, bardzo grubo pojęty. 
Ale można rozumieć interesy materjal- 
ne państwa, jak i interesy jednostki | 
mniej lub więcej grubo. Wyobraźmy | 
sobie dziedzica folwarku, który w | 
1863 roku do powstania nie poszedł. + 

Taki pan mógł w tym ciękim czasie na 
każdym kroku zrobić dobry interes got | 

tówkowy. I mógł go jego pachciarz db | 

dobrego, lecz nietadnego interesų 
namawiać. I mogło się zdarzyć, że 
taki nie-powstaniec odpowiedział ia 
mało subtelne propozycje słowami w | 
rodzaju: id 

„Mój Mojżeszu. idź sobie ze swe- | 
mi radami do djabla“. a 

Konfiskowanie ziemi potomkom b. 

powstańców jeżeliby nawet stanowiło 
wzbogacenie skarbu państ., nie byłoby 
procederem zbyt subtelnym. Ale pułk. 
Walery Sławek nie jest człowiekiem, 

który do powstania nie poszedł, Prze- 
ciwnie jest weteranem bojów o Nie- 
podległość, a partyzanci 1863 i ofice- 
rowie i żołnierze 1831 r. to jego naj 

bliżsi towarzysze broni. To też przy: 
puszczamy, że da odpowiedź jeszcze 
energiczniejszą, niż ten fantastycz- 

ńy dziedzic z naszego przypuszcze- | 
nia: Cat. ) * AŽ



   
   

          

    
    

      

   
     
      

  

    
    

     

    

    

    

GŁĘBOKIE - 
‚ — — Pobyt p. wojewody w Giębokiem. W 
dniu 25 marca r. b. p. wojewoda Kirtiklis 
przeprowadził inspekcję w Głębokiem. Do 
łębokiego p. wojewoda przybył dnia 25 b. 

m. rano, witany na dworcu przez starostów: 
p. Jankowskiego i p. Chrapowickiego, przed 

_ stawicieli miejscowych urzędów i kompanię 
_ strzelców.. Po zlustrowaniu urzędu starościń 

skiego i wydziału powiatowego, w sali sej 
mikowej zostali przedstawieni p. wojewodzie 

_ kierownicy urzędów niezespolonych. Poczem 
| w obecności urzędników i delegacyj społe 

_ czeństwa p. wojewoda  udekorował krzy- 
żem Połonia Restituta p. starostę Jankow- 

® в!‹іеёо. 
iš d godz. 1l wojewoda przyjmował dele 
gacie organizacyj społecznych, które przed 

_ tożyły p. wojewodzie szereg dezyderatów, 
x p wystuchaniu ktorych odwiedzit šwietlicę 

Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet, Dom Lu- 
| dowy, Macierz, świetlicę strzelecką, spół- 

dzielnię „Rolnik“ į gimnazjum im. Unii Lu 
belskiej. P. wojewoda bardzo zainteresował 
się sprawą budowy gimnazjum. Delegacja 

 'powarzystwa Popierania Szkoły Średniej w 
| składzie prezesa, p. Chrapowickiego, dyrek 
" tora p. Kozickiego, dr. Brytaniszskiego przed 
_ tożytła p. wojewodzie płany gmachu gimnaz 
< peco, oraz środki, ' įakiemi rozporządza. 
 P. wojewoda bardzo życzliwie przyjął spra 
wę budowy gimnazjum, obiecując poparcie 
ze swej strony, zwłaszcza po obejrzeniu, w 
jak ciężkich warunkach odbywa się praca 
w KE dn 

> godzinach popołudniowych p. wojewo 
da był obecny na czernej kawie, urządzonej 
staraniem Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet , podczas której udekorował krzy- 
żem Połonią Restituta dyrektora gimnazjum 
z Dzisny, p. Staniewicza. Równocześnie wy 

oszono szereg referatów, w których pod- 
reślano niezbędne potrzeby powiatu. L 

3 19 marca wszystkie domy w miešcie by- 
ty udekorowane flagami. W oknach skie- 
gów i domów prywatnych widniały portrety 

  

   
    
    

    
   

   
    

    

      

  

     

    

    

  

    
       

    
     

    

250: Szer. “E p. Fierlej Jan, 2) szer. 
56 p. p. Milej Walenty, 3) szer. 15 p.a.p. 
Braniewski jan. 4) szer. 61 p p. Nowara Sta 

 misław, 5) szer. Szpital Pol. 705 Walczyk 
Stanisław, 6) szer. Szpital. Poł. 705 Stusz- 

| niak Władysław, 7) szer. 59 p. p. Bujalski 
 Wałenty, 8) szer. 15 Dyw. Wielkop. Tabaka 
Władysław. 9) szer. 62 p. p. Pisarski Mi- 

CMENTARZ WOJENNY W FOLW. 

1) łegjon. 1 p. p. Lep. Zdanowicz Igna- 
EA 2) ES 1 p. p. Leg, Chojnowski Bole 

aw, egjon 1 p p. Leg. Maliszewski 
Aleksander, 4) legion 1 p. p. Leg. Rosiński 
Bolesław, 5) legjon 1 p. p. Leg. Kołodowski 
Stefan, 6) legjon 1 p. p. Leg. Kołsutowicz 

  

1) Kapr. 57 p. p. Powolny Franciszek 2) 
szer, 57 p. p. Jaskowiak Tadeusz, 3) strz, 
l p. st, Nowak Franciszek, 4) strz, 1 p. st. 

| twański, 5) strz. | p. st. Sankowski, 6) strz 
| tp. st. Włodarz Jan, 7) strz. 1 p. st. Przy 

lewski, 8) strz 30 p. p. p. Jegerski Stani 
ław, 9) strz 30 p. p. Zuwczakiewicz Wil. 
0) szer. 58 p. ę Brakoniew Konstanty, 11) 
er. 61 p .p. Cyrunowski, 12) kapr. 57 p. 

" Ratajski Jan, 13) kapr. 57 p. p. Helin, 
44) szer. 57 p. p. Kujawa. 15) strz. 1 p. 
strz. Piatatkowski Stanisław, 16) szer. 1 
E p. Zamostny Wojciech, 17) szer. 1 p. p. 

Duda Józef, 18) szer. 58 p. p. Just Franci- 
szek, 19) sap. XIV sap. jęderkowiak, 20) 
sap. 57 p. p. Kryniczak, Stanisław, 21) szer. 
58 p. p. Milczarek Piotr, 22) szer. 58 p. p. 
Siciński Konstanty, 23) szer. 58 p. p. Woj- 
łalik Bolesław, 24) szer. 56 p. p. Nowak 

Wacław, 25) kan. 14 Šš p. p. Stelmas zyk 
| Jan, 26) szer. Liegner Konst. 27) szer. Dzi 

ich Jan, 28) plut. Kołbecki Stanisław, 29) 
por. Wnuk Stanisław, 30) żona porucz. Ro- 
mana z Rogowskich, Degorska, 31) szer. 

p. Mrosiński, 32) szer. 57 p. p. Liwowski, 

1) Kapr. 47 p. p. Michalski Edmund. 2) 
apr. 21 p. Plackowski Józef. 3) Ułan 21 

p. Germas Bartł. 4) Szer. 21 p. Kazimier- 
Czak Jan 5) Szer. 21 p. Ruzek Kazimierz. 

) SE 21 p. p. Orenkowski Lucjan. 7) 
"Szer. p. p. Wróblewski Jan. 8) Szer. 45 

Ą jk Kocał Stanisław. 9) Szer 47 p. p. Ko 
alski Stanisław. 10) Szer. 47 p. p. jerzew 

ski Piotr. 11) St, szer. 47 p. p. Oleński Jó 
zet. 12) St szer. 2 p Parkotny Bronisław 

3) Szer. 47 p. p. Zaręba Wojciecha. 14) 
zer. 47 p. p. Kasperczyk Stanisław. 15) 

szer. 59 p. p. Bronowicz Wiktor. 16) Szer 
59 p.p. Wojciechowski Jan, 17) Kan. 12 
p. art. C. Kuśnierek F. 18) Szer 58 p. p. 
Brachaniec. 19) Kapr 57 p. p. Ratajski. 20) 
Szer. 14 komp. tel. Strożyk. 21) Szer 58 
A Krolkiewicz J. 22) Szer. 571 9 p. Mig 
dał B., 23) sierż. szt. 58 p.p. "Milczewski L. 

) Szer. 58 p. p Kalman Tomasz 25) Szer. 

  

    

  

    

  

    
    

    

         
     

     

     
   

“O tem, jak głęboko odczuwał 
mistrz Jan Matejko tragedję dziejową 

- wypadków z lat 1862 — 1864, te roz- 
 paczliwe zmagania się Polaków z prze 

оса tyrana moskiewskiego, świadczy 
dostatecznie jego korespondencja ów- 

 czesna — te mianowicie z niej ustępy, 
tóre zacytowane były przeze mnie nie 
awno na tem miejscu. ; 

Spotęgowaty one jak wiadomo siłę 
twórczą jego genjusza malarskiego, 
Skrystalizowaną w  pierwszem jego 

- arcydziele z danej epoki w słynnem 
„Kazaniu Skargi*. Obraz ten należał 

lo rzędu tych, głębszego znaczenia 
prac wielkiego artysty, które udowod- 
"nily, že Matejko nie należał do bez- 

zględnych apologetów przeszłości 
aszej, czego dowodem był może tak 
Iramatycznie upostaciowany bohater 

słynnego jego obrazu na tle sejmo- 
wem wykońanego, p. t. „Tadeusz Rej- 

tan“. že 

__ Spokojniejsza w nastroju, ale rów- 
ież głęboko odczuta była przez arty- 

stę postać znakomitego  trefnisia kró- 
 iewskiego, Stańczyka, który nawet za- 

oczątkował szereg dzieł Matejki, po- 
zętych z ducha krytycyzmu jego hi- 

storycznego w dziedzinie malarstwa, 
ka że dzieło to było wykonane na lat 

  

        
   
   

     

     

     
     

arę przed skomponowaniem obrazu z 

  

  

  

(ECHA KRAJOWE  mizade 
Marszałka, ozdobione festonami, szarfami i 
kwiatami, wieczorem 'wspaniałe iluminowa- 
ne. Ludność z samego rana tłumnie wyległa 
na ulice miasta. W świątyniach wszystkich 
wyznań odbyły się nabożeństwa na inten- 
cję Marszałka. 

Po nabożeństwie odbyło się uroczyste 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej na gmachu 
Starostwa. Poczem na ulicy Zamkowej od- 
była się defilada wojska, oddziałów przy- 
sposobienia wojskowego, organiazcyj spo 
łecznych i zawodowych, oraz młodzieży. 

O godz. 18 odbyła się uroczysta akade- 
mja w sali domu ludowego. Po odegraniu 
hymnu narodowego i przemówieniach oko- 
licznościowych została odegrana sztuka w 
jednym akcie p. t. „rozkaz” przez podofice- 
rów KOP. Ładny był obrazek  scenicz- 
ga Przedszkoła P.M.S. oraz obraz sceniczny 
„Pod Belwederem“. 

Młodzież gimnazjum Unji Lubelskiej ucz- 
ciła dzień imienin Marszałka Piłsudskiego 
poświęceniem numeru miesięcznika „Ziemia 
Dziśnieńska* Marszałkowi. L. 

TURMONT 

— Obchod imienin Marszałka Józefa Pit- 
sudskiego w Turmoncie obchodzono w dniu 
22 marca bardzo uroczyście. 

Po uroczystem nabożeństwie odbyła się 
defilada, w której ai K.O.P., Ko- 
lejowe Przysposobienie Wojskowe i Federa- 
cja, następnie w sali odbyła się 
akademja, 

Po wygłoszeniu przez zawiadowcę sta- 
cji p. B. Kobusa okołicznościowego  prze- 
mówienia, nastąpiła część koncertowa, w 
czasie której chór szkoły powszechnej, or- 
kiestra smyczkowa i dęta związku strzełec- 
kiego, oraz chór męski Kołejowego Przy- 
sposobienia wojskowego wykonały cały sze 
reg utworów, zaś dziatwa wypowiedziała 
kilka wierszyków. 

Wieczorem tegoż dnia zespół artystycz- 
1 strzeleckiego odegrał dramat 
„Więzień Magdeburga". 

dworca 

  

WYKAZ. 
| żołnierzy armji polskiej poległych w latach 1916 —. 1920 

na terenie Województwa Nowogródzkiego 

CMENTARZ WOJENNY W M. MIR POW. STOŁPECKIEGO 

chał, 10) szer. 61 p. p. Czub Franciszek, 
11) kaprał 60 p. p. Siła Józef, 12) szer. 59 
p. p. Paluszek Józef, 13) szr. 60 p. p. Ku- 
jawa Franciszek, 14) pluton. Szpit. Pol. 701 
Solarczyk Wojciech, 15) szer. Szpit, Pol. 
701 Piechnicki Kazimierz, 16) ułan 18 p. u- 
łanów  Marchlik Jan, 17) szer. Szpit. Pol. 
705 Marek Ignacy. 

BEREZOWIEC, POW. STOŁPCE 

Aleksander. 7) legion 1 p. p. Leg. Sienkie- 
wicz Władysław, 8) legjon 1 p. p. Leg Wi- 
skian Jan, 9) legion, 1- p. p. Leg. Kąkoł 
Jan, i0) legjon 1 p. p .Leg. Dębczyński 
Władysław, 11) legjon, 1 p. p. Leg. Skrup- 
ski Stanisław. 

I CMENTARZ WOJENNY W NO WYM ŚWIERZNIU POW. STOLPECKI 

33) strz. Słowiak Stanisław, 34) szer. 58 — 
4 p. p. Pluta Stanisław, 35) szer. 58 — 4 p. 
p. Szymański Franciszek, 36) szer. 58 — 4 
Głowiński Franciszek, 37) szer. 58 — 4 Ta 
daszak Jan, 38) teł. 58 p. p. Troczyński Sew 
39) szer. 61 — 1 p. p. Tebilski Marjan, 40) 
szer. 61 — 1 p p Chlebiūski, 41) kapr. 57 

5 p. p. Kowalski Teofil, 42) kapr, 57 
— 5 p. p Dubałski, 43) kapr 5 1— 1 p. 
Będaczyk Franciszek, 44)  kapr. 58 p. p. 
Karczmarek, 45) strz. Kamiński, 46) strz. 
57 p. Napierało Józef, 47) strz. 58 p. p. Pia 
secki Antoni, 48 strz 58 p p. Wlikliński, 49) 
strz. 1 p. p. Worwa, 50) szer 58 — 4 p. p 
Sokołowski, 51) szer 1 p strz, Boćko Piotr, 
52) szer. 55 p. p. Secicki, 53) szer. 57 p. 
p. Gołowka Jozef, 54) star. tel. Ciechocki 
Kan 55)) szer. 1 p. strz. Kokoszka 
Jan, 56) szer. 1 p. p. Wojciechowski, 57) 
kapr. 1 p. p. Wikzura, 58) kapr. 1 p. p. 
Arans Mieczysław, 59) szer. 1 p. st. Jan-- 
kowski Józef, 60) szer. 57 p. p. Wałczak Jó 
zef, 61) szer. 56 p. p. Korak jan, 62) strz. 
Szostak Józef. 

   

GM. HORODZIEJ, POW. NIEŚWIESKI CMENTARZ WOJENNY WE WSI UŻAŃCE 

46 p .p .Piechocki jan. 26) Plut. 26 p. ° 
Duszota Jacenty. 27) Ułan 26 p. Grobiek 
Dominik, 28) ułan 26 p. Miecicki Stani- 
sław, 29) ułan I — 26 p. Poturalski Alek- 
der. 30) Szer. Jamrosik A. 31) Szer. Świta 
ła W. 32) Szer. 55 p. p. Kowalski J. 33) 
Szer. 56 p. p. Gocol St 34) Szer, 58 p. p. 
Borowski W., 35) szer. 17 p.p. Górecki 

0 szet. 56 p.p. Kamiūski W., 38) Szer. 
egrzyniak P. 39) Szer. 58 p. p. Michałek 

Cz., 40) szer. 64 p.p. Krzyżanowski Stani- 
sław. 41) Szer. 55 p. p. Nowak M. 42) 
Szer. 57 p. p Zak |, 43) Szer. 27 p. p. Wit 
kowski L. 44) Szer. 55 p p Tomiak A. 45) 
Szer. 55 p. p. Pistrzak. 46) Szer 47 p. p. 
Kwarciak Stan. 47) Szer 46 p. SĄ Rdzanek 
Andrzej 48) Wachm. 21 p. uł. Kalwelis Jó- 
zef, szer. 56 pp. Kwašniak J. 

  

genjałnym „Kazań 
wych“. 

Koroną koncepcji twórczej Jana 
Matejki, który wysnuwał niekiedy z 
dziejów ojczystych wspaniałe, pod 
względem ujęcia  psychołogicznego 
kreacje, była jego „Rzeczpospolita 
Babińska* tak niezmiernie 'trafna, pod 
względem plastycznego oddania cha- 
rakterystycznej grupy, stworzonej na 
podłożu satyrycznej idei z XVI w. Sta- 
nisława  Pszonki i Piotra Kaszow- 
skiego. 

W usposobieniu twórczem mistrza 
Matejki, jako autora szeregu  świet- 
nych dzieł pendzła, ilustrujących kar- 
ty z dziejów cywilizacji i obyczajowo- 
ści w Polsce, o wiele było mniej pier- 
wiastku satyrycznego, jak spodziewać 
się należało po artyście w znacznej 
mierze romantyka, kfóremu chodziło 
głównie o krzepienie udręczonych nie- 
wolą jego epoki serc połskich, za po- 
mocą przedewszystkiem rzeczy pod- 
niosłych. 

Aczkolwiek znów tężyzna mistrzow- 
skiego rysunku Matejki, już przez 
swą wyrazistość formy doskonale nie- 
raz się nadawała do tworzenia figur i 
kompozycji, nietylko charakterystycz- 
nych, ale tryskających  jowialnością 
wyrazu i właściwego humoru, lecz 
rzadko to się objawiało w jego krea- 

twórcą sejmo- 

st 

komunistyczne w gimnazjach DLACZEGO NIESŁYCHAĆ WARKOTU MOTORU? 
częstochowskich 

ow © 

CZĘSTOCHOWA (PAT) — Miejscowe organa policyjne wykryły wśród ucz- 
niów 8 klasy I i II gimnazjum państwowego organizację komunistyczną. Ogółem are- 
sztowano 6 uczni. Podczas rewizji znaleziono obiity materjał kompromitujący w postaci 
wydawnictw komunistycznych zagranicznych i krajowych. Sędzia śledczy zastosował 
wobec trzech osób bezwzględny areszt, trzech innych oddał pod opiekć 
areszcie zatrzymani zostali: Mojżesz Perec, Maurycy Pruśnicki i Henryk 

rodziców. W 
encer. 

Tragiczny finał jazdy na dachu 
LWÓW. (PAT) — „Gazeta Poranna" donosi: Wczoraj po południu niejaki Jan 

Tomaszewski jechał pociągiem bez biletu. Obawiając się kontroli, wszedł na dach wago 
nu. Kiedy pociąg przejeżdżał pod żelaznym mostem na przedmieściu Lwowa, Tomasze 
wski uderzył głową o żełazne wiązania mostu tak silnie, że stracił przytomność. Na 
jednej z dalszych stacyj zauważono Tomaszewskiego, wobec czego zatrzymano pociąg 
i w stanie grożnym odwieziono go do szpitala. Jest mała nadzieja utrzymania Toma 
szewskiego przy życiu. 

  

Lotnicy polscy znów przecinają równik 
LEOPOLDVILLE. (PAT) — Lotnik kpt. Skarżyński i por. inż. Markiewicz lądo- 

wali tu w dniu wczorajszym. Jutro start do Duala, głównego portu Kamerunu. Lotnicy 
li dotychczas rzeń, 032; szło 10 tysięcy km. w linji ietrznej przeby y przestrzeń, wynoszącą prze: у чгшроі 1 

a zatem więcej, niż połowę trasy po jej skróceniu. W etap. 
przekroczą lotnicy równik w locie na północ. 

Poseł niemiecki opuścił Kowno 
KOWNO. (PAT) — W dniu 27 bm. wyjechał z Kowna poseł niemiecki 

Morath, wezwany do Berlina w sprawie oświetlenia kwestji wysiedlenia 0- 
bywateli niemieckich z obszaru kłajpedzkiego. 

Litwa nie godzi się na tranzyt 
pasażerski do Polski 

KOWNO. (PAT) — Na konferencji kolejowej Litwa nie zgodziła się na 

tranzyt pasażerski z Polski i do Polski przez własne terytorjum. 

Plebiscyt w sprawie Domkirche 
RYGA. (PAT) — W dniu 27bm. u jednego z notarjuszów w myśl kościoła Miej] 

ustawy został złożony wniosek co do urządzenia plebiscytu w sprawie kościoła Mar, 
t.zw. Domkirche, pozostawionego przez Sejm we władaniu gminy niemieckiej. 

Światowa konferencja zbożowa w Rzymie 
RZYM. (PAT) — Na wczorajszem popołudniowem posiedzeniu świa- 

towej konferencji zbożowej hr. Karoly zaproponował wybór włoskiego mini- 
stra rolnictwa Acerbo na przewodniczącego konferencji. Acerbo jednak 
zrzekł się kandydatury, proponując ze swej strony de Michaelisa. Wybór de 
Michaelisa przyjęty został jednomyślnie. De Michaelis, podziękowawszy za 
wybór, zaproponował dokonanie wyboru prezydjum na posiedzeniu dzisiej- 
szem. Następnie konferencja przystąpiła do ogólnej dyskusji nad kwestjami, 
znajdującemi się na porządku dziennym. Minister Acerbo wygłosił przemówie 
nie, w którem przedstawił linje wytyczne włoskiej akcji rządowej w stosun- 
ku do omawianych kwestyj, podkreśłając przytem doniosłość zagadnień, do- 
tyczących kredytów na cele rolnicze. 

Ucieczka robotników sowieckich 
MOSKWA. (PAT) — „Raboczaja Gazieta” pisze, że z chwiłą nastania cieplejsze- 

go okresu zwiększyła słę ogromnie ucieczka robotników z kopalń zagłębia Donieckie- 
go. Uciekają już nietylko zwykli szeregowi robotnicy, ale nawet-członkowie takich or- 
anizacyj, Komsomot. 

ciężkie ainiai egzystencji 

Śnieg na 

Przyczyną ucieczki mają być, zdaniem gazety, wyjątkowe 
robotników, a przedewszystkiem brak mieszkań 1 odzieży. 

Węgrzech 
BUDAPESZT. (PAT). — W piątek rano obniżyła się w całych WL tempe- 

ratura w Budapeszcie i okołicy Cisy spadł drobny Śnieg. W okolicy To 
wielkie opady Śnieżne. 

aju nastąpiły 

  

wylew Warty 
ŁÓDŹ (PAT) — Urząd wojewódzki w Łodzi otrzymał meldunek o wylewie rzeki 

Warty. Województwo łódzkie w bieżącymi roku nie zostało dotychczas dotknięte klę- 
1 1 ogólnie przypuszczano, iż niebezpieczeństwo 0. Wczoraj wieczorem 

poziom Warty nagle się podnióst i nastąpił wylew, który nie wyrządził jednak poważniej 
szych szkód. Powódź nie dotknęła żadnej ze wsi nadbrzeżnych. Zalane został 
szosy w okolicy Sieradza. Ruch kolejowy został całkowicie wstrzymany. Wy: 

jedynie 
'owano 

oddział saperów celem zabezpieczenia zagrożonych miejscowości od powodzi. 
  

SPODEK 

  

—тоотоотПеНЕИОННЕНЕКИЕ 

NIECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 
£łóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
ma konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 
3 ' o Szkołę Polską. : 
  

[ MODNE ELEGANCKIE OBUWIE PA*SKE p 
GWARANTOW"NFE POLECA 

POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA 

WACŁAWA NOWICKIEGO 

EC. 

30 Wilno, wielka 
SKŁAD KONFEKCJI, GALANTERJI i TRYKOTAŽY 

Nowinki sezonoweł 

cjach, zazwyczaj nastrajanych na wy- 
soką nutę. 

W młodszych jednak latach, gdy 
usposobienie niefrasobliwe służyło mu 
przy stosunkach ze swymi przyjaciół- 
mi, lub dziećmi, które bardzo kochał, 
wówczas to humor wielkiego artysty 
wyrażał się już to w listach uciesz- 
nych, kreślonych do osób bliższych, 
już to w rysuneczkach o zacięciu ka- 
rykatury, któremi zabawiał  dziatwę. 

Jak słyszałem, tego ostatniego ro- 
dzaju wesołe próbki tałentu, nie po- 
spolicie dowcipnego, przechowały się 
w spokrewnionej z Janem Matejką ro- 
dzinie p.p. Serafińskich w Koryznówce 
pod Bochnią. Podobno pamiętnik o ży- 
ciu i pracach mistrza, o latach jego 
„górnych i chmurnych”, skreślony rę- 
ką Stanisławy Serafińskiej, znanej ze 
znakomitego portretu Matejki p. t. 
„Kasztełanka* ma być również przy- 
ozdobiony i temi ciekawemi próbkami 
talentu wiełkiego artysty. 

Nawiasem dodajmy, że z polskich 
malarzy historycznych, najbardziej za- 
słynął jako karykaturzysta Aleksander 
Orłowski. Bardzo słaby jako malarz, 
autor wprost naiwnych niekiedy dzieł, 
z zakresu dziejów ojczystych, Win- 
centy Smokowski, adjunkt cenionego 
prof. Uniwersytetu wil. Jana Rustema, 
należał jako biegły rysownik również 
do niepospolitych  karykaturzystów 
polskich. 

Cany zniżoneł 

Dziś, gdy karykatura, jako rodzaj 
sztuki godny bliższej uwagi spo- 
chmurniałej inteligencji naszej, ma ta- 
kich utalentowanych przedstawicieli 
jak Kamil Mackiewicz, Czarmański, 
Szwajcer, Głowacki i in. pozwala nam 
przypuszczać, że niezadługo znajdzie 
się w Polsce nakładca takiego retro- 
spektywnego albumu szkiców i rysun- 
ków humorystycznych, w których oto 
naprzykład, celowali dawniej u nas 
okrom Orłowskiego również i wileń- 
scy artyści: Jan Rustem, Artur Barbels 
autor „Łapigrosza” prof. Stanisław B. 
Siestrzeńcewicz i inni. 

Wracając do pamiątek po Matejce, 
nadmienimy wreszcie i o jego autogra 
fach, respektive listach, w których oto, 
gdy tu już chodzi o humor autora „Rze 
czypospolitej Babińskiej"', wyjątkowo 
wesoło zadzwięczała nuta rubasznego 
jego nastroju. 

Otóż. mianowicie list M. do ks. 
Stanisława Giebułtowskiego, jego ser- 
decznego przyjaciela ' a. przyszłego 
szwagra z dn. 14 października 1861 r. 
„Ulica Florjańska Nr. 363, boś może 
zapomniał adresu. 

Kochany Stasiu. 
Może tam bardzo głową kiwasz, 

że mnie u siebie nie widzisz, ale jak 
w każdym wypadku, tak i w tym, 
znajdzie się tysiące argumentów da 
usprawiedliwienia. 

Lotnicy polscy Skarżyński i Markiewicz 

dotarli do Elisabethville w Kongo belgij- 
skiem. Motor pracuje doskonałe. 

Tyle depesze. PAT. nie podaje ani sło- 

wa więcej, departament lotniczy uważa wi 

docznie, że to wystarcza, , że publiczność 
jest poinformowana. 

Tak nie można. Taki olbrzymi raid kosz 
tuje masę pieniędzy — naszych, ciężko wy- 

duszonych pieniędzy. Skoro postanowiono 

sfinansować lot, to trzeba umieć go wyko- 

rzystać propagandowo. Trzeba trąbić O 

nim w kraju, trzeba zmusić zagranicę do 

zainteresowania się wyczynem naszych а- 

sów. 
Co parę dni dwuwierszowa, sucha, nud- 

na depesza — to wszystko, co się robi dla 

reklamy. 

Prasa zamieszcza te kilka słów gdzieś na 

końcu depesz, — wspaniały raid przechodzi 

niepostrzeżony. 

Czyja wina? Oczywiście, nie dzienni- 
ków, ale „miarodajnych czynnikėw“ — są 

dzę — kierownictwa departamentu lotni- 
ctwa. Dzienniki nie mają swych korespon- 

dentów w Kongo, nie otrzymują depesz mel 
dunkowych od lotników, dzienniki tyle wie- 
dzą, co PAT. raczy donieść. 

A PAT. tyle podaje, co departament mu 

łaskawie zakomunikuje. 
Jeżeli się wydało na sam raid paręset 

tysięcy złotych, to gdzie sens oszczędzać 

parę tysięcy na telegramy, kablogramy, ra- 
djodepesze? Przecie chodzi tylko o reklamę. 

Lot, jako taki, nie ma żadnego znaczenia, 
jest zupełnie zbyteczny — chodzi wyłącz- 

nie o wykazanie walorów naszego lotni- 
ctwa. Z chwilą, gdy wyczyn przechodzi 

niepostrzeżenie — nie spełnia swego zada- 

nia, jest zbędny. 

Pamiętamy raidy Coste“a, i Le Brix, Co- 

ste“a i Bellonte, Pelletior d“Oisy, dr. Ecke- 
nera czy choćby tej niezdary Amy Įohn- 

Nipy karmovy 
WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 

SYND' KAT ROLNICZY 
w Wilnie, Zawalna 9, tel. 2-23 

adres telegr. „R''lnicze* 

  

  

   

    

    
22 Poiska Państwowa Loterja 

Kłasowa 
5-a kłasa, 15,ty dzień ciągnienia 

PRZED. PRZERWĄ 
Główniejsze wygrane 

Po złotych 15,000 wygrały n-ry: 13812 
180998. 

Po złotych 5,000 wygrały n-ry: 130981 
146648. 

Po złotych 3,000 wygrały n-ry: 83010 
83574 120444 197947. 

Po złotych 2,000 wygrały n-ry: 20134 
22492 25248 41665 65240 77861 111199 
166568 175394 179254. 

Po złotych 1,000 ały n-ry: 4819 
41254 42741 69265 18411 19642 32351 

69551 71537 87346 88208 88513 89051 
100569 104366 120307 122821 124028 
131927 132258 141372 176006 190663 
197008. 

Po złotych 500 wygrały n-ry: 560 2582 
5443 7772 10765 12897 15385 18424 
26590 31287 40834 54283 54779 58531 
59140 59389 62163 61920 65321 67361 
71406 75256 75600 77219 83941 86210 
88162 80418 90154 92316 92821 97190 
100874 104022 114538 114855 117220 
119797 121414. 125749 126724 126848 
131918 133816 133023 138319 141210 
142715 148020 150898 159092 159687 
159900 160691 162074 168782 168863 
170733 171915 173013 184109 184458 
184773 186227 194849 195584 199658 
is 204077 204686 207814 208646 
208675. 

PO PRZERWIE 

Po złotych 10,000 wygrał nr. 94932 
Po złotych 2,000 wygrały n-ry: 5210 

27973 — 34487 36061 88299 121181 
165450 173637 175411 204253 204998. 

Po złotych 1000 wygrały n-ry: 5078 
8187 10020 36896 48044 73091 81993 
86822 123246 129901 136104 155748 
162036 165282 191021 197453. 

Po złotych 500 wygrały n-ry: 929 7330 
18820 23482 23900 25492 30842 10651 

41016 41532 42943 46632 47798 54132 
58958 62286 66560 68174 72940 73382 
74909 70429 81381 86986 88624 89712 
90964 96910 97988 99570 103776 104705 
104926 104515 118430 129498 129096 
131355 135702 137340 137821 138265 
134066 145024 147008 147878 148611 
154618 154632 155239 150312 160297 
161559 163973 165047 165177 167935 
171560 174609 178240 182646 184085 
185114 185789 186301 190405 190638 
Ao 201045 201660 203446 203652 

son. Ile hałasu, w naszej prasie, która prze- 

cie zamieszczała ledwie dziesiątą część te- 

go, co zagraniczna, ile infromacyj, pogło- 
sek, szczegółów. Każdy krok naprzód, każdy 
obrót śmigła był notowany, rozgłaszany, 

klarowany. 

U nas cisza. lłuż czytelników gazet, i to 

pilnych, nawet nie wie, że Skarżyński i Mar 

kiewicz lecą. 

Dlaczego referat prasowy departamentu 

nie rozsyła dziennikom mapek z oznacze- 

niem trasy raidu, z zaznaczoną już przeby- 

tą drogą, z wskazaniem dalszej.? Skąd 
dzienniki mają co wiedzieć? Chodzić, py- 

tać, informować się telefonicznie — kto zna 

stosunki wojskowe, wie, że to się na nic 

nie zda. 
A publiczność by się pasjonowała rai- 

dem. jest mapka, — o tu Elisabethville, tu 

Kongo, teraz polecą tam, potem skręcą tam 

tędy, do Tumbuctu 370 km., do Dakaru — 

3000. Czy dadzą radę? Czy co nie pęknie? 

Zamiast „dzień dobry!" mówilibyśmy so 

bie: „Dziś lądujemy nad Pchadem*. A za- 

miast mówić: — „ależ spryciarz z pana!“ 

wystarczyłoby: — „no, no, drugi z pana 

Markiewicz! 

Niestety, nic z tego. Cały raid jest trzy- 
many vod korcem, nie wyda on żadnych 

owoców. Bo choćby nasi lotnicy dobrnęli 

szczęśliwie do mety, to — już będzie zapóź 
no. Ogłosi się wtedy, że dokazali wspania 

łego dzieła, — nikogo to nie zachwyci. Sle- 
dzić perypetje walki, wyczekiwać codzień 

na wiadomości, lecieć sercem z tamtymi, po 
konywać z nimi trudności — oto, co. pory 

wa publiczność. Gry się dowie, że już po 
wszystkiem, że już przylecieli z powrotem, 
—to wzruszy ramionami. Eh, — nic nie by- 

ło trudnego, żadna sztuka. 
Jeśli my nic nie wiemy i nic nie piszemy 

o raidzie, to cóż dopiero zagranica. Tam już 

formalnie ani słówka. W dalszym ciągu bę- 
dą sądzili, że w Połsce był i jest tylko jeden 

lotnik, mianowicie Orliński. 

Bezrozumna ta taktyka sprawia, że 

Skarżyński i Markiewicz czy dołecą, czy 

kark skręcą, czy gdzie ugrzęzną — wszy- 

stko jedno, nikt się o tem nie dowie. 
Wobec tak prowadzonej reklamy i pro- 

pagandy mogliby z powodzeniem zostać w 

domu. Karot. 

„CZYŠSZCZENIE“ w SOWIECKIE! 
ADMINISTR=CJI FINANSOWEJ 

Sowieckie organy kontrolne zwró- 
ciły w ostatnim czasie swą uwagę na 
komisarjat skarbu i czynią starania, 
aby komisarjat ten „oczyszczony* *z0- 
stał przez usunięcie różnych kapitali- 
stycznych i „obcych”* żywiołów. Po 
przeprowadzonej „oczystce”, Central- 
ny Komitet Wykonawczy partji komu- 
nistycznej skonstatował, że osiągnię- 
to znaczną poprawę w personalnym 
składzie organów finansowych chociaż 
wyniki te nie są jeszcze dostateczne i 
chociaż dotychczas centralny zarząd 
finansowy jakoteż miejscowe zarządy 
przepełnione są żywiołami obcemi. W 
poszczególnych organach kornisarjatu 
skarbu, według zdania centralnego 
komitetu wykonawczego partji komuni 
stycznej, jest bardzo mało  komuni- 
stów. 

W związku z tem centralny komi- 
tet wykonawczy partji komunistycz- 
nej Z.S.S.R. polecił komisarjatowi 
skarbu, aby wspólnie z organizacjami 
komunistycznemi postarał się o zmia- 
nę w całym aparacie finansowym, 
przeprowadził kontrolę miejscowych 
urzędników finansowych i wysłał z 
centrali 50 pracowników finansowych 
dła utrwalenia rejonowych organów 
finansowych w Środkowej Azji, Ka- 
zakstanie, Wschodniej Syberji i w kra- 
jach Dalekiego Wschodu. 

Podziękowanie 
Tą drogą składam podziękowanie kierow- 

nikowi IV Komisarjatu P. P. m. Wilna p. 
aspirantowi Piskozubowi i zast. kierowni- 

ka III Komisarjatu P. P. m. Wilna p. aspi- 

rantowi Żmudzińskiemu, dzięki energji 
których odzyskałem w godzinę po гате!- 

dowaniu przywłaszczony przez niesumien- 

ną osobę cenny dla mnie przedmiot. 

Józef Mackiewicz. | 

  

  

1) Kaszel, niepokojący osobę mo- 
ją, na który dzieci Eskulapa wynale- 
źli nowy sposób uskromienia, w dość 
łagodnem obejściu się z pacjentem; 
przytrzymuje się język jakimś kawał- 
kiem deski i następnie wsuwa się w 
gardło rodzaj drąga, używanego do 
czyszczenia armat (ze szczotką na 
końcu), umaczany w zupie, na wspom 
nienie której cała kolera i melankolija 
umykają w wielkie palce od nug, a 
którą dziś zowią niedokwasem srebra, 
co, jak uważasz, wspominając na Ri- 
miją, dość zabójczy i dostateczny šro- 
dek, aby wygonić ów nieszczęsny ka- 
szel z mojej szanownej  fizyonomiej. 
2) Oczekiwałem na flotyllę, która po 
dość długiej żegludze nareszcie raczy- 
ła spłynąć w upragnione ramiona por- 
tu, z którego, o zgrozo, Z zachodem 
słońca (tego szczęsnego dnia) zamie- 
niła się w marzenie słodkie, nadciąg- 
nąć mającej rodzoniuteńkiej siostry tej 
że. Tertciów, Quart i Centów wreszcie, 
których mam obecnie trochę w kiesze- 
ni, mógłbym ci nie mało naprzytaczać 
dla zniesienia z siebie wszelkich za- 
rzutów twoich na mnie rzuconych. Te- 
mi czasy (zaczynam  summaryusz, 
czynności moich) skończyłem Św. Ka- 
zimierza i odesłałem X. Leszyńskiemu 
nie bez bicia serca, czy jego laskawo-- 
ści przypadnie do smaku ów landszaft. 
Namalowałem cudnej piękności p. t. 
moją gospodynię, która bezmała mo- 
głaby iść o lepsze z Heleną trojańską. 

0 przygodnych Matejki „joviali tates“ Na parę godzin przed wyżej wspom 
nianym konterfektem wykończyłem ko 
losalną szkicę do  kolosalniejszego 
Dzwonu Zygmunta, który podług zda- 
nia znawców ma iść w zawody z na- 
turalnym — a zresztą różne, małe, 
długie, krótsze. wyższe,szersze, niż- 
sze landszafty i kupersztychy, poka- 
zują się naocznie w mojej mózgowni- 
cy, jak w latarni rzęsisto oświeconej, 
nie przymierzając jak ta, co wisi u 
nas w sienį na podniebiu, pod którą 
wygodnie można łeb rozbić. Otóż wi- 
dzisz, co mam artykułów, aby cię 
przekonać o prawdzie słów moich. 

Z początkiem przyszłego miesiąca 
zniżam się o parę tonów niżej i dalej, 
bo na Krupniki, nie wiem, czy to bę- 
dzie mi poczynatem na znak pokory 
i cnoty, którą wspomina temi słowy 
Pismo św.: „Kto się poniża, będzie 
podwyższony*. Wreszcie nie chcąc 
docinać jeszcze jednej kartki, aby był 
list po formie przyjętej przez tych, co” 
listy obszerne pisać lubią, kończę mój 
szereg haczyków; wreszcie całuję i 
przepraszam za głupstwa, które są 
zupełnie podobne do twoich, któremiś 
mnie taczył czasem obdarzyć. 

Twój Jan 

List powyższy cytujemy z wyboru 
listów Jana Matejki, ogłoszonego w 
osobnej broszurze w r. 1895 w Krako- 
wie przez Macieja Szukiewicza, ku- 
stosza „Domu Matejki”. 
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Od roku 1921/22 do roku 192, /28 

owierzchnia pod lnem w wojewó- 

dztwie wileńskiem stale się zwiększa 

ła. W roku 1928/29 i następnym, 

skutkiem  niepomyšlnych  konjunktur 

dla producentów Inu, nastąpiło zmniej 
szenie się areału gruntów pod uprawą 

Inu. 

W poniższej tabeli cyfry za lata 
1921/22 — 1926/27 podane są wed- 
lug danych, skorygowanych przez U- 

rząd Statystyczny. Mianowicie staty- 

styka upraw do 1928 r. prowadzona 

była na podstawie doniesień korespon 
dentów i nie odźwierciadlała rzeczywi 
stego stanu. Tak. naprzykład, za rok 

1926/27 liczono pod lnem w wojewó- 

dztwie wileńskiem tylko 13,8 tysięcy 

ha, wówczas, gdy rok później staty- 

styka przeprowadzona sposobem reje- 

stracyjnym, wykazała 38,8 tysięcy ha. 

Główny Urząd Statystyczny. skorygo- 

wał zatem poprzednie do 1927/28 r. 

dane statystyczne, biorąc za podstawę 

statystykę roku 1927/28. Trudno u- 

stalić, rzecz prosta, w jakim stopniu 

te skorygowane liczby są wiarygodne, 

 — to jednak nie ulega wątpliwości 

sam fakt stałego wzrostu powierzch- 

W niedzielę, dnia 22 marca r. b. odbyło 
się VIII Plenarne Zebranie Izby Przemysło- 
wo-Handlowej w Wilnie. Obszerny porządek 
dzienny, zawierający 14 punktów, dzięki 
rzeczowemu traktowaniu odnośnych zagad- 
nień przez zebranych został wyczerpany 
względnie szybko, gdyż w ciągu 4 i pół 
godzin. Przewodniczył prezes lzby p. R. 
Ruciński. 

Na początku zebrania została definityw- 
nie załatwiona sprawa budowy gmachu Izby 
przyczem po referacie p. M. Bohdanowicza, 
przewodniczącego Komisji Budowy Gmachu 
1.pa wniosek tej Komisji uchwalono budowę 

achu według projektu inż. Tarasina, na- 
| *śŚrodzonego |-szą nagrodą na konkursie, roz- 
pisanym przez lzbę. Koszty budowy mają 
wynieść zł. 665.006 Budowa będzie rozpo- 
częta jeszcze w' roku bieżącym. Ze względu 
na ciężką ogólną Sytuację, postanowiono 
jedno piętro gmachu wydzierżawić innej 
instytucji. Następnie dyrektor Izby — prof. 
Wł. Zawadzki wygłosił sprawozdanie z dzia- 
łalności izby za rok 1930 — pierwszy nor- 

 Mmalny rok działania Izby. P. dyrektor omó- 
Wił ogólne prace Izby (sprawozdanie o sy- 
tuacji gospodarczej Okręgu lzby w r. 1929, 

porównaniu z sytuacją przedwojenną, 
konferencję na Zamku), akcję organizacji 
przemysłu i handlu, oraz akcję starań i in- 
terwencyj u władz, która ze względu na 
ciężką sytuację musiała być szczególnie in- 
tensywna. Dyrektor zakończył swe sprawo- 
zdanie podaniem szeregu dat z najważniej- 
Szych dziedzin pracy lzby w r. 1930, oraz 
osiągniętych wyników. 

W jednym z następnych punktów po- 
Tządku dziennego p. dyrektor Zawadzki 
dał w skrócie charakterystykę sytuacji go- 
Spodarczej Okręgu lzby w r. 1930. da 
szczegółową uwagę zasługuje bardzo zwię- 
zła ogólna charakterystyka sytuacji gospo- 
darczej w roku sprawozdawczym. Ze spra- 

aus tego podajemy najbardziej jaskra- 
© y. 

į Wykupiono w r. 1930 świadectw prze- 
mysłowych w porównaniu z ilościami, wy- 
kupionemi w r. 1929. 

Wykupiono świadectw: r. 1929 r. 1930 

w Woj. Wileńskiem 20.966 19.604 
w woj. Nowogródzkiem 14.844 14.091 
w Woj. Białostockiem 29.586 28.655 

{ 
„Szczegółne zmniejszenie wykupionych 

świadectw nastąpiło w wyższych  katego- 
Е oh Tak więc dla całego okręgu Izby (z 

oj. Połeskiem) ilość wykupionych šwia- 
dectw handlowych I kat w r. 1930 w po- 
tównaniu z r. 1929 spadła na 48 z 58; ilość 
wykupionych świadectw przemysłowych II 
BRE spadła na 5 (9 w r. 1929); zaś ilość 

` adectw przemystowych III kat. spadła 
do 26 (w r. 1928 — 46). Ilość zakładów 

_ Przemysłowych czynnych w Okręgu Izby zre 
— dukowała się ze 194 (styczeń 1930 r.) do 

159 (styczeń 1931 г.). Čo ge najbardziej 
charakterystyczne i podkreśla szczególną 

3 kryzysu na terenie okręgu Izby, to 
Stosunkowe cyfry bezrobotnych. Stosunek 

: robotnych do zatrudnionych w wiekszych 
zakładach przemysłowych okręgu łzby sta- 

i Ustęp początkowy powyższej żar- 
tobliwej epistoly M. czyż nie zawie- 
tą w sobie zacięcia humoru Wiljama 
Hogarth'a? Być może w liczbie listów 
leszcze nie ogłoszonych, a przechowy- 
wanych nietylko w samej rodzinie Se- 
rafińskich, znajdą się również podob- 
ne w koncepcji swej jowialnej auto- 
grafy autora_ Stańczyka? 

Niepospolicie cenny obraz Į. Ma- 
tejki, wyobrażający wielkiego ' trefni- 
Sią królewskiego, upowszechniony w 
świetnym miedziorycie Henryka Redli- 
cha, był, jak wiadomo niektórym ze 
Starszych inteligentów wileńskich, do- 
Stępny do oglądania w niezrównanej 
galerji arcydzieł sztuki polskiej ś. p. 
gnacego hr.  Korwin-Milewskiego. 

Przed 35 laty właściciel wywiózł 
* Wilna ten obraz do Geranon swoich 
w „Oszmiańszczyźnie, a następnie do 

iednia. Ostatecznie za pošredni- 
г em warszawskiego handlarza obra 
„ „Ab. Gutnajera, rodzina Zmarłego 
|. Milewskiego skierowała „Stańczy- 
ka" do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Tenże antykwarjusz 
G. sprzedał do tegoż muzeum również 
przepiękny autoportret mistrza Matej- 

1, jakowy znajdował się przed laty w 
żej pomienionej galerji wił. I. Mi- 

lewskiego. 
. Tak więc Wilno postradało pomie- 

Hioną parę arcydzieł niezrównanego 
twórcy polskiego malarstwa historycz- 
nego, a przecież łudziło się ono, że na-       

   

  

Uprawa Inu według lat w w-wie Wileńskiem 
ni za rozważany okres. Oprócz tego 

przyjmujemy, że w roku 1928/29 pod 

uprawą Inu znajdowało się 35668, nie 

zaś 40742 ha, jak to podaje Główny 
Urząd Statystyczny, a to dlatego, że 

do urzędowej statystyki wkradł się 

błąd: w powiecie wileńsko - trockim 

w roku 1928/29 pod lnem było 2050 

ha, a nie 7144 ha. Wreszcie zastrzec 

się musimy, że cyfry za rok 1929/30 

są narazie prowizorycznie obliczone. 

Otóż według lat powierzchnie pod 

inem w województwie wileńskiem by- 

ły następujące: 

Rok Tys. ha. 

1921/22 32,5 
1922/23 32,5 
1923/24 33,3 
1924/25 35,2 
1925/26 36,0 
1926/27 37,1 
1927/28 38,8 
1928/29 35,7 
1929/30 33,9 

Od roku 1921/22 do roku 1927/28 
powierzchnia pod Inem zwiększyła się 

o 19,4 proc. W roku 1928/29, zmniej 
szyła się w porównaniu do roku po- 

przedniego o 3,1 tysięcy ha, czyli o 

8 ргос., zaś w roku 1929/30 — © 

4,9 tysięcy ha, czyli 12,6 proc. Zmniej 

PLENARNE ZEBRANIE IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 
W WILNIE 

nowił 104 proc., podczas, gdy w całej Pol- 
sce ten sam stosunek wynosił 77 proc. 

Jednocześnie spadły w okręgu Izby prze- 
wozy kołejowe w r. 1930 o 27 proc. w sto- 
sunku do przewozów w roku 1929. S 

Mimo tak ciężkiej sytuacji przemysłu i 
handlu, obciążenie podatkowe w badanym 
roku nietylko nie zmniejszyło się, lecz na- 
wet uległo pewnemu zwiększeniu. Tak na- 
przykład wzrósł wymiar podatku obrotowe- 
go, mimo spadku obrotów z powodu ogra- 
niczeń w stosowaniu niższych stawek po- 
datkowych. Jest charakterystycznė że 
protesty wekslowe tak wzrosły w roku 
1930, że suma weksli zaprotestowanych 
(118,5 miljonów) równała się w przybliże- 
niu sumie wpływów z podatków bezpośred- 
nich państwowych i samorządowych. Okre- 
Ча to w dostatecznej mierze pogorszenie 
wypłacalności w r. 1930. 

W dalszym ciągu przedstawił prelegent 
sytuację poszczegółnych dziedzin gospodar- 

, podkreślając między innemi, że obniże- 
nie cen na zboże w większych ośrodkach 
nie daje jeszcze miary zmniejszenia zdolno- 
ści nabywczej ludności rołniczejj gdyż z 
powodu fatalnych środków komunikacji, ob- 
niżka cen u producentów była jeszcze 
nacznie siłniejszą. Zmniejszenie zaś zdoł- 
ości nabywczej ludności rolnej odbiło się 

fatalnie na sytuacji handlu i przemysłu, któ- 
re z drugiej strony ucierpiały niemniej wsku 
tek ogólnego kryzysu gospodarczego. 

Po omówieniu poszczególnych dziedzin 
przemysłu i handlu, których omówienie bę- 
dzie podane w innem miejscu, p. prof. Za- 
wadzki przedstawił płenarnemu zebraniu 
następujący projekt rezolucji. 

„VIII Pienarne Zebranie Izby P. H. w 
Wilnie, po wysłuchaniu sprawozdania o Ssy- 
tuacji gospodarczej stwierdza: 

1) wyjątkowo silne pogorszenie sytuacji 
we wszystkich bez wyjątku dziedzinach, do- 
prowadzające niektóre z nich do zupełnej 
dezorganizacji i upadku; 

2) związek tego pogorszenia z przyczy- 
nami charakteru strukturalnego, omówione- 
m4 w* rezolucji IV Pilenarnego Zebrania z 
dn. 4 maja 1930 r.; 

VIII Plenarne Zebranie stwierdza dałej, 
że uwzględnienie postulatów, zawartych w 
tej rezołucji, a rozwiniętych w przemówie- 
niu prezesa Izby na Zamku w dn. 16-X 
1930 r., jest koniecznym warunkiem — w 
chwili obecnej — ratowania gospodarki te- 
renu Izby od progresywnego upadku, a przy 
polepszeniu się konjunktury ogólnej —wszel 
kiego postępu gospodarczego okręgu Izby. 

Sprawozdanie o sytuacii gospodarczej, 
jak również rezołucja zostały przyjęte jed 
nogłośnie przez zebranych. Na zakończenie 
dyskusji p. radca Cytarzyński podziękował 
w imieniu zebranych Zarządowi Izby, oraz 
iej Dyrekcji za energiczną i celową akcję, 
tak konieczną w trudnych warunkach, ja- 
kie przeżywa okręg Izby, 

W dalszych punktach porządku dzienne- 
go został poruszony szereg spraw bieżących. 
Między innemi został uchwalony statut sty- 
pendjum imienia P. Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej lgnacego. Mościckiego, ufundowane- 
go dla uczczenia bvtności p. Prezydenta w 
Wilnie w czerwcu 1930 r. 

wet cała galerja przepysznych obra- 
zów naszych malarzy szkoły mona- 
chijskiej, posiadana przez mecenasa 
sztuki ś.p. Ig.  Korwin-Milewskiego 
pozostanie tu na zawsze... Dzisiaj tyl- 
ko ci z pośród poszukiwaczy dosko- 
nałych kopersztychów Redlicha, obra- 
zujących szereg arcydzieł matejkow- 
skich, którzy natrafia dajmy na to, na 
sztych z „Kazaniem Skargi”, lub „Bit- 
wą pod Grunwaldem“, kontentować 
się muszą odnośnemi reprodukcjami 
i pieszcząc swój zmysł piękna, ubole- 
wać, że żaden z lepszych oryginałów 
Matejki nie znajduje się w posiadaniu 
muzeów wileńskich. 

Coprawda właścicielem cennego 
obrazu „Stefan Batory pod Pskowem* 
jest dziedzic Wiałej pod  Wołożynem 
w  Oszmiańszczyźnie, Benedykt hr. 
Tyszkiewicz. 

Przed laty pomnę, zmarły niedaw- 
no ś.p. Michał hr. Tyszkiewicz, ów- 
czesny dziedzic Woložyna, posiadał 
w swym zbiorze obrazów malarzy 
polskich i prześliczny oryginał Matej- 
ki „Gryfina w sporze małżeńskim z 
Leszkiem Czarnym*. Nieduży ten 
obraz, rozpowszechniony był swego 
czasu w bardzo udatnej pod względem 
efektu kolorystycznego reprodukcji 
a ale kopja ta dobra by- 
a jedynie w pierwszem wydaniu tego 
odbicia. й LU > 

$ 

urjer Gospodarczy Ziem Wschodnic 
szenie się powierzchni pod Inem w ro- 

ku 1929/30 w zestawieniu do roku 
1928/29,»wynosiło 1,8 tysięcy ha, czy 

li 5 proc. 

Według przewidywań rolników w 

roku bieżącym nastąpi dalsze zmniej- 

szenie się uprawy Inu. 

Poniższa tabela obrazuje wahania 

powierzchni w ha pod Inem w poszcze 

gólnych powiatach województwa w 

okresie 3-ch lat 1927/28 — 1929/30: 

Powiaty 1927/28 1928/29 1929/30 
Brasławski 4217 7186 7064 
Dzišnienski 10028 8963 8473 
Mołodeczański 2651 2470 2589 

Oszmiański 4233 4045 4129 
Postawski 4235 4256 3488 
Święciański 4145 3902 4046 

Wilejski 2379 2196 2143 
Wilensko-trocki 18,76 2050 1966 

Województwo 38764 35668 33898 

Jak widać z przytoczonej tabeli, 

poważniejsze zmniejszenie się uprawy 

inu miało miejsce w powiecie brasław 

skim i dziśnieńskim, po części i w 

postawskim. W pozostałych powia- 

tach wahania pod tym względem były 

nieznaczne. H-ski. 

  

Zżycia Stow. Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan 

w Wiinie 
Zarząd Stowarzyszenia pomiędzy innemi 

sprawami rozpatrzył też na ostatniem posie 
dzeniu sprawę miejskiej komunikacji auto- 
busowej. W związku z projektem Magistra 
tu odebrania koncesji dotychczasowemu 
koncesjonarjuszowi „Spółdzielni* i oddania 
jej innej firmie, Zarząd uchwalił, że nie prze 
sądza swego stanowiska co do racjonalnoś- 
ci oddania eksploatacji komunikacji autobu 
sowej tej lub innej tirmie. Natomiast Za- 
rząd jest zdania, iż w razie oddania konce- 
sji innej firimie, r...eżałoby stworzyć  dla 
„Spółdzielni" takie warunki likwidacji, aże- 
by nie narazić na straty interesów jej wie- 
rzycieli. Szereg bowiem firm samochodo- 
wych, benzynowych i gumowych, opierając 
się na dotychczasowym porządku eksploata 
cji komunikacji autobusowej, udzieliło „Spół 
dzielni" poważnych kredytów. Zbyt szybka 
likwidacja dotychczasowego stanu niesłu- 
sznie mogłaby zagrosić egzystencji tych firm 
które są wierzycielami „Spółdzielni”. 

W sprawie powyższej Zarząd Stowarzy- 
szenia wysłała odpowiednie pismo do Ma- 
gistratu. 

Na temże. posiedzeniu przyjęto do  Za- 
twierdzającej wiadomości powstanie przy 
Stowarzyszeniu Sekcji kupców branży dro- 
geryjnej. Prezydjum Sekcji stanowią: p. W. 
Narbutt (przewodniczący) p. Dąbrowski 
(wiceprzewodniczący) i p. Sosnowski (se- 
kretarz). Sekcja ma za zadanie reprezenta- 
cję i obronę interesów chrześcijańskich kup 
ców drogerzystów. R 

W Sekcji bławatno - gałanteryjnej praca 
ześrodkowuje się checnie w Komisiach cen 
nikowych, w których biorą też udział i przed 
stawiciele kupiectwa żvdowskiego. Komisja 
cennikowa branży bławatnej zajmowała się 
sprawą kalkulacji cen i doszła do wniosku, 
że w bławatnym handlu detalicznym obcią 
żenie z tytułu wszelkich kosztów handlo- 
wych wynosi 21 proc. ceny kupna. 

  

Zebranie Izby Rzemieślniczej 
w Wilnie 

Dnia 25 marca 1931 r. odbyło się kwar 
talne Zebranie Członków Izby Rzemiešlni- 
czej w Wilnie, na którem Dyrektor Izby p. 
Jan Łazarewicz złożył sprawozdanie z dzia 
łalności Izby za pierwszy kwartał 1931 r. 
Ze sprawozdania wynika, że nasz młody 
Samorząd rzemieślniczy pomyślnie się roz- 
wija i obejmuje zakresem swojej działalnoś 
ci coraz większe kręgi, dowodem tego może 
być chociażby fakt, że zakres załatwianych 
przez Izbę spraw wzrósł w stosunku do ro- 
ku ubiegłego czterokrotnie. 

Na wniosek Zarządu Izby Zebranie po- 
stanowiło polecić Izbie przystąpić do wy- 
miany starych dyplomów " mistrzowskich, 
wydane bądź przez władze zaborcze, bądź 
przez Cechy na jednolite dyplomy polskie i 
pobierać za tą wymianę po 15 zł.ź którą to 
sumą po potrąceniu kosztów druku dyplo- 
mu przekazaną będzie na fundusz budowy 
domu rzemieślniczego w Wilnie. 

„W związku z opieszałością naszych rze 
mieślników w przestrzeganiu przepisów pra- 
wa przemysłowego, uboju rzemiosła, 
a w szczególności przepisów regulujących 
sprawy terminatorskie, Zebranie poleciło Za 
rządowi przystąpić w porozumieniu z Urzę- 
dem Przemysłowym I Instancji do lustra- 
cji warsztatów rzemieślniczych na terenie 
całego Województwa i nakładać kary porząd 
kowe na tych rzemieślników wobec których 
lustracja ustali fakt nieprzestrzegania prze 
pisów regulujących sprawy terminatorskie. 

„Prócz tego przyjęto cały szereg wnio- 
sków natury organizacyjnej i. gospodarczej. 

  

    

; wszystkich aptekach i 
siładach sptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
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Zjazd grup regionalnych B.B. w.R. w Wilnie 
Wczoraj miał miejsce w Wilnie 

Zjazd senatorów i posłów BBWR z 
województw Poleskiego, Nowogródz- 
kiego i Wileńskiego. Przewodniczył 
poseł pułk. Wędziagolski w towarzy- 
stwie asessorów prezesa Wysłoucha i 
pułk. Perkowicza. 

Niesłychanie ważną dla Wileńszczy 
zny sprawę Inu referowali dr. Jagmin 
i dyr. Maculewicz. W ożywionej dysku 
sji zabrali głos pułk. Perkowicz, min. 
Staniewicz, sen. Wańkowicz, pos. Po- 
niatowski, pos. Stankiewicz. Wyłonio- 
no komisję Iniarską z pułk. Perkowi- 
czem na czele. Do sprawy tej powró 
cimy często na łamach „Słowa*. 

Sprawę Targów Północnych w Wil 
nie referował inż. Łuczkowski. Zdania 
w dyskusji były podzielone. Wniosek 
inż. Łuczkowskiego, aby jeszcze w 
nadchodzącym lecie znowu organizo- 
wać Targi Północne w Wilnie nie u- 
zyskał żadnego poparcia. 

Mamy w tej sprawie właśnie przed 
oczami sprawozdanie prywatne o posie 
dzeniu grupy regjonalnej które głosi 
„postanowiono aby komitet Targów 
był instytucją stałą”. Dziwimy się, że 
był instytucją stałą”. Otóż zjazd 
kół regjonalnych senatorów j posłów 
nic nie mógł w tej sprawie „postano- 
wić”. Może tylko uchwalić rezolucję i 
wyrażać opinię. To też istotnie więk- 

szość zebranych, pomimo opozycji 
red. Mackiewicza i dwóch innych człon 
ków zebrania, wypowiedziała swą о- 
pinję, żeby komitet Targów był insty- 
tucją stałą, skreślając jednak z przed- 
stawionej przez inż.  Łuczkowskiego 
rezolucji życzenia, aby Targi odbywa- 
ły się rokrocznie. 

Dyr. Radosław Ostrowski wypowie 
dział referat o postulatach ruchu bia- 
łoruskiego w dziedzinie szkolnictwa. 
Na zjazd. prócz niego przybyli inni po- 
ważni. przedstawiciele ruchu  białoru- 
skiego. W odpowiedzi p. Ostrowskie- 
mu głos zabrał red. Mackiewicz, a tak 
że prezes klubu sejmowego Tadeusz 
Hołówko wygłosił głęboko przemyśla- 
ne przemówienie. 

Z powodu braku czasu spadł z po- 
rządku dżiennego referat p. Świder- 
skiego o ruchu robotniczym w Wilnie. 
P. Świderski w kilku słowach 'moty- 
wował rezolucję, którą uchwalono. 

Wieczorem o godz. 17 wojewoda 
wileński i p. Janina Kirtiklisowa podej 
mowali uczestników zjazdu „Czarną 
Kawą“ w Pałacu. W tem zebraniu to- 
warzyskiem uczestniczyli również  li- 
cznie przedstawiciele społeczeństwa 
wileńskiego jak władz, sfer  nauko- 
wych, prasy, p. prezydent miasta Fole- 
jewski, przedstawiciele wojskowości, 
Uniwersytetu i t.d. i t.d. 

Krwawa tragedja rodzinna w pow. Wilejskim 
KOCHANKĘ ZAMORDOWAŁ SIEKIERĄ 1 SAM SOBIE PODCIĄŁ GARDŁO 

We wsi Słoboda gminy krzywickiej pow. wilejskiego Edward Popkie- 
wicz usiłował zamordować współżyjącą z nim Leokadję Zimnoch, zadając jej 
kilka ciężkich ciosów siekierą w głowę, a następnie targnął się na życie pod- 
cinając sobie nożem gardło. 

W godzinę po wypadku gdy jeden z sąsiadów zajrzał do ich mieszka- 
nia, znalazł Zimnoch i Popkiewicza leżących na podłodze w kałuży krwi, ze 
słabemi oznakami życia. 

Popkiewicz w parę chwil potem zmarł, Ziemnoch zaś odwieziono do 
szpitała powiatowego w Wilejce w stanie beznadziejnym. 

Powodem usiłowania morderstwa była rzekomo zdrada Zemnochówny, 
którą Popkiewicz podejrzewał o romans z parobkiem. 
  

Czy wiesz. że w każdym 

można się 

UBE 

URZĘDZIE POCZTOWYM 

ZPIECZYĆ NAŻYCIE 
(bez badania lekarskiego) w PKO     

REALIZM A ABSTRAKCJONIZM W SZTUCE 
DWA ODCZTY ART. MAL. 

Czy realizm i abstrakcjonizm są zasada- 
mi sztuki, czy tylko jej przejściowemi ce- 
chami w pewnych okresach, czy mogą te 
pojęcia być miarą artystycznej wartości 
dzieła sztuki, skąd one biorą swój począ- 

tek, dalej — czy istnieją wogóle objektywne 
zasady w sztuce (malarstwie w szczególno 
ści) i jakie one są, oto kwestje, które po- 
rusza p. Kajruksztis w swych odczytach o 

sztuce, 06 
Rozumowania i wnioski swe prelegent 

opiera na bogatym, z całą świadomością rze 
czy dobranym 1 zademonstrowanym mater 
jale ilustracyjnym (przeźrocza i epidjoskop) 

Pierwszy odczyt poświęcony był sztuce 
ROL okresu starokamiennego (paleo- 
litu).. 

Okazy sztuki tej zostały odkryte w ja- 
skiniach we Francji, Hiszpanji, Szwajcarji, 
przez archeologów w. drugiej połowie „ubieg 
łego stulecia i stanowią bodaj że najciekaw 
szy dokument z życia człowieka z przed 
trzydziestu tysięcy laty. Człowiek ten był 
jeszcze tylko myśliwym — nomadą, nie znał 
uprawy roli, hodowli zwierząt domowych, 
żelaza i — jak wykazuje właśnie analiza 
wizerunków, przez niego wykonanych 
nie umiał jeszcze my: nie posiadał wy- 
obraźni, ani też wierzeń religijnych. Dobit 
nie świadczą o tem rysunki i malunki, od- 
twarzające zwierzęta (mamuta, nosorożca, 
bizona, renifera, dzikiego konia) i w rzad- 
kich tylko. wypadkach — postacie ludzkie. 
Wykonane są te wizerunki na ścianach 
jaskiń lub ryte na kamykach, rogu, i kości 
z zadziwiającym realizmem, a często z 
wielką ekspresją, chociaż zawsze w położe- 
niu bocznem (w profilu) i — co najciekaw 
sze — pozbawione one są jakiegokolwiek 
tematu, akcji, poczucia porządku. 

_ Realizm tych wizerunków, przez wielu 
historyków sztuki przeceniany i źle rozumia 
ny, jest jednak tylko odruchowym objawem 
pamięci wzrokowej, skutkiem ciągłego ob- 
serwowania zwierząt, pobudką zaś do odtwa 
rzania zwierząt, był nadmiar uczuć, rzec 
można — _ucziicie „zabawy* w psycholo- 
gicznem tego słowa znaczeniu, t. j. przyjem 
ności powtarzania i odtwarzania już przeży 
tych wrażeń. Brak zaś schematów (ides- 
piastyki), brak opowieści o czemkolwiek, 
brak poczucia pionu i wogóle elementów 
geometrycznych (krąg, linia, prosta i t. p.) 
wskazuje na bardzo niski jeszcze stopień 
rozwoju umysłowego u człowieka pałeoli- 
tu. 

Pierwsze przebłyski, fragmenty myśli po 
wstają dopiero w następnym okresie me- 
zolitu, z końcem epoki lodowcowej. W sztu 
ce tego okresu spotykamy już pierwsze u- 
grupowania i sceny z życia człowieka, prze 
ważnie sceny polowania i walki łuczników. 
W tej też epoce (pomiędzy 14 a 10 tys. lat 
temu) biorą początek uczucia estetyczne w 
istotnem znaczeniu tego słowa, na co wska 
zują naprz. małe malowane kamyczki i ma- 
lowanie różnych kropek, kresek i figur mniej 
łub więcej abstrakcyjnych na į 
skin i skałach (Hiszpanja, Francia). 

Sztuka współczesnych nam Buszmenów 

   

odpowiada właśnie tej epoce przejściowej 
3 (mezolitycznej). Ten wymierający, najprymi 

tywniejszy szczep ludzki również wykazuje 
ogromne zamiłowanie do odtwarzania zwie- 
rząt, scen połowania, zabaw i tańców. Po- 
dobnie do poprzednich są te wizerunki rea- 
listyczne (fizjoplastyczne), posiadaja już 
jednak stosunkowo dużo życia i ruchu, Ze 
sztuki łudów o kulturze pierwotnej prele- 
gent pokazał na ekranie 1 omówił jeszcze 
pady sztuki Australczyków i Eskimo- 

„W drugim swoim odczycie omówił p. 
Kajruksztis sztukę neolityczną (epoki kamie 
nia gładzonego), następnie sztukę okresu 
bronzu i żelaza, nareszcie wogóle sztukę 

prymitywną. 
Sztuka neolitu, zupełnie odmienna co do 

formy i treści od sztuki okresów poprzed- 
nich, jest wynikiem nowej psychiki człowie 
ka, która przeistoczyła się pod wpływem 
nowych, 

WITOLDA KAJRUKSZTISA) . 

zmian klimatycznych, innej flory i fauny, 
nowych form bytu, zapożyczonych od przy 
byłych z Azji i Afryki ludów. Od tego cza 
su (10 —8 tys. lat temu) zaczyna się upra 
wa roli hodowla zwierząt, domowych, wy 
rób naczyń z gliny, słowem — bierze poc: 
tek cała nasza kultura współczesna. W tej 
też epoce powstają dualizm (podział zja- 
wisk życiowych na „duchowe“ i „cielesne“) 
i pierwsze wierzenia religijne. 
„ Objektem sztuki neolitu jest człowiek z 
jego wierzeniami, w sztuce tej znajdują od- 
bicie w formach prymitywnych, lecz już 
wymownych poczucia, które prelegent — о- 
kreśla jako poczucia porządku i harmonii. 
— tej najważniejszej zasady sztuki i wogó 
le dzieł rąk ludzkich. Najbardziej uwidocz 
nia się ta cecha w stawianiu menhirów, dol- 
menów, kromlechów i t. p. głazów (prawdo 
podobnie grobowców) w pewnym 
W dziełach sztuki znajduje swój wyraz dą- 
żenie do schematyzowania, do form i ele- 
mentów geometrycznych, wreszcie — wiel 
kie zamiłowanie do ornamentacji (zdobni- 
ctwa). Prełegent wyciąga stąd wniosek, iż 
sztuka ideopłastyczna neolitu, to nie upadek 
jak sądzą niektórzy badacze i historycy 
sztuki, lecz dałszy etap w jej rozwoju. 

W dalszym ciągu p. Kajruksztis zademon 
strował dzieła sztuki z archaicznych okre- 
sów innych krajów pozaeuropejskich, oraz 
sztuki prymitywnej, w szczególności rzeźby 
murzyńskiej, podkreślając wartości artystycz 
ne, które często posiadają dzieła sztuki pry- 
mitywnej, któremi są:  barwność, umiejęt- 
ność operowania zasadniczemi formami, a 
przeto — wyrazistość, i prostota myśli i 
założenia artystycznego, wielkie poczucie 
materjału i faktury i poczucie zdobnictwa. 

Następnie prelegent dał kilka przykładów 
sztuki ludowej: tutejszej, przeprowadzając 
analogję pomiędzy sztuką ludową a sztu- 
ką prymitywną egzotyczną i nareszcie, pro 
stujac rozpowszechnione błędne mniemanie 
o identyczności sztuki i psychiki dziecka 
įkraiow cywilizowanych) a jaskiniowca. 

i wskazał na różnicę, jaka tu zachodzi. 
Dalsze dwa odczyty: trzeci— o rozwoju 

poczucia porządku (konstrukcji) w sztuce, 
ze szczególnem uwzględnieniem malarstwa 
renesansu italskiego, i czwarty. — o sztuce 
nowej (impresjonizm,  kubizm,  ekspresio- 
nizm i inne) — będą wygłoszone w tejże 
Nowej Sali Miejskiej (Końska 1) w połowie 
kwietnia. A. Kr. 

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusl—szkice historyczne zł, 6-— 

Uwaga: Książkę tę w okresie ta- 
niego tygodnia ksiąžki—od 21 
marca do 4 kwietnia można 
nabyć we wszystkich wileń- 
skich księgarniach po cenie 
zł, 4.00 za egz. 

Placyd Jankowski (John of Dycalp)— 
życie i twórczość .  . zł. 10— 

Bez steru I busoll (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumn tu Pa- 
pieskiego w Wilnie . 

„Żyrowice—łask krynice . 
Pierwsze trudy i walki wi- 

leńskich kolejarzy —. —. 
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idko dla najbiedniejsz' 
jek Taibotkowieć 

Zarząd Związku Sybiraków Okręgu 
leńskiego składa 25 złotych na święcone 

odmiennych warunków życia: najbiedniejszych. 

Wi- da 

ZĄ kowskie Boya - 

3 

ZWIASTUNY WIOSNY 

  

Pisma warszawskie donoszą © przyło- 

cie do Kongresówki bocianów, co 

wroży szybką wiosnę. 

„Środa'* Magdaleny 
Sawozwaniec 

Ściągneła tłumy do Celi Konrada 
na dzień 25 marca. Tłumy były ogrom 
nie zaciekawione i nastawione na to, 
że się będą bardzo śmłać. Śmiały się 
rzeczywiście, ale tylko w miarę, może 
dlatego właśnie, że były nastawione. 
Humor jest kapryśny i nie zjawia się 
na zawołanie. Mimo 'to nastrój na sali 
był dobry; prelegentkę witano oklaska | 
mi, żegnano rzęsistemi brawami, wy- | 
słuchano jej odczytu z wesołem zainte 
resowaniem. Film polski i nie połski 
jest tematem, na który zawsze dużo 
dowcipnych rzeczy powiedzieć można: 
ale też tyle takich rzeczy zostało już 
powiedzianych, że rozśmieszyć do iez — 
nie łatwoby się dało. Świetna prełe- | 
gentka wybrnęła z trudnego zadania | 
jak umiała najlepiej. I jakkolwiek. nie 
było łez ze śmiechu, — śmiechy nie- 
zaprzeczenie były. Oprócz Magdaleny 
Samozwaniec — środę zaszczycił lau- 
redt - kompozytor Maliszewski, który | 
zechciał na chwilę siąść do fortepianu | 
i odegrał parę swoich motywów 

  

  

  
Tygodnik liustrowany — mr. 12. Trochę 

niby — wilna w tym numerze, dyrektor dr. 
St. Rygiel, który naszej bibljotece uniweTsy- 
teckiej nadał wygląd europejski, dobrał się 
do bibljoteki uniw. Warszawskiego i że 210 | 
bił tam rewolucję (zbawienną!) Świadczą o 
tem_fotografje, ilustrujące dokonane przerób 
ki, Treść numeru bardzo bogata. Mamy cie 
kawą rozprawę St. Przybyszewskiego „O 
moralności w sztuce", fragment z nowej po- 
wiešci J. Woloszynowskiego p. t. „Demon 
puszczy“ | (Zz r. 1863), ien: bkra- 

Želenskiego, wražeiia z Rio 
de Janeiro B. Lepeckiego i in. Bardzo zy- 
wo 1 zajmująca jest prowadzona kronika ża 
graniczna, dowcipnie ilustrowana przez K 
Mackiewicza i M. Walentynowicza, 

    

— „Nasza przyszłość" — marzec. Tom | 
IX tego miesięcznika zachowawczego przy | 
nosi następujące tematy, zaczerpnięte prze- | 
ważnie z najaktualniejszych zagadnień we- Ч 
wnetrzno - krajowych i ara SAB 

P. Maksymiljan Goryński kreśli w cie- < 
kawym artykule wstępnym p.t. „Naród || 
Panów — Das Herrevolk"? obraz imperjali | 
stycznego absurdu, w jaki wpadał stopni > 
wo świat naukowy niemiecki, aż wreszcie | 
zamienił się obecnie z nielicznemi wyjątka | 
mi, w posłuszne narzędzie najbardziej roz- | 
wydrzonego nacjonalizmu, uzasadniając z | 
katedr szkolnych i uniwersyteckich tezę o | 
„Czystej rasie  germańskiej*, powołanej | 
przez oOpatrzność do panowania nad świa- | 
tem, w przeciwieństwie do wszystkich in- 
nych „bastardowych* narodów europejskich 
niezdolnych do prawdziwie twórczej roli. | 
Tej niebywałej dotąd w dziejach megaloma 
nji „naukowej“ przeciwstawia autor na pod 
stawie bezspornego materjału twierdzenie, | 
że właśnie większa część ludności dzisiej- | 
szych Niemiec, a zwłaszcza Prus, składa się 
z różnorodnych mieszańców, siedzących na 
obcej ongiś ziemi. 

P. Marja z Paygertów Bobrzyńska, a- 
nalizując stosunki naszego bezro bocia, wy- 
suwa projekt zastąpienia dotychczasowego 
systemu zasiłków gotówkowych, demoralizu 
jących rzesze bezrobotne, systemem dostar 
czania im produktów, i ewentualnie ciepłej 
strawy, drogą skupu tych produktów przez 
rząd i samorządy, przez co zarazem i popyt 

   

  

о 
(i 

na nie i ceny sprawiedliwie wzrošė mu: : 
Hr. \ W6zet Tyszkiewicz kreśli w Dae ž 

części swej rozprawy „Ta_ trzecia....!" ży = 
cie i stosunki w Stanach Zjednoczonych. bi: 

Hr. Adam Romer zestawia w zarysie | 
zaborczość rewołucyjną Sowietów, wspoma 
ganych przez Niemców. = 
, Autor przewiduje, że jak poprzednio, tak 
1 na przyszłość Polska będzie praktycznie | 
odosobniona w misji swej przedmurza chrze 
ścijaństwa, wobec naporu wschodniego bar 
barzyństwa. . 3 a 

Odruchem przeciw niszczącej hipertrofji 
dzisiejszego gospodarstwa światowego, о- 
partego na maszynowo - seryjnej produk 
cji, jest projekt 
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ct d-ra Jana Bobrzyńskiego | 
pewnej „Prymitywizacji życia gospodarcze- | о“ 

. Prof, Władysław Studnicki zamieszcza 
pierwszą część swej  obszetniejszej pracy 
nad „Rosją sowiecką w polityce światowej” 
przynoszącą dużo ciekawych szczegółów: 0 
wzajemnej roli dyplomacji rosyjskiej i in- 
nych państw w Okresie wojny Światowej”. 

. ]. Czarnecki dotyka w artykule „U 
podstaw polityki chrześcijańsko - społecz- 
nej, zaopatrzonym obszernym komenta- 
rzem Redakcji, bolesnej spówy sprzeniewie | 
rzenia się stronnictwa chrześcijańskiej de- 
mokracji, sewmu właściwemu zadaniu, ak-- 
cji chrześcijańsko - ZEE 

Prąd — marzec 1931 r. 
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Ukazał się zeszyt marcowy „Pradu“. у 
Rozprawy M. Manteuffla i Cz. Strzeszew | 

skiego omawiają stosunek między myślą ka 
tolicką i życiem gospodarczem, w sze: е 
ności kapitalistycznem. X. dr. $. Wyszyński 
daje syntetyczny i doskonały obraz typów 
Akcji Katolickiej, w szczególności we Fran 

stron 
cj-i, Belgii i Holandji. < 

Red. wykazuje ujemne t ck R 
prawa małżeńskiego Komisii yfikacyj | 
nej i osądza gor bardzo surowo. X. A. $. — 

usza sprawy religijne w Komisji Spraw 
agranicznych. oświetłając je nieco tenden- | 

сурме i komentując nie zanadto właściwie. — 
Por zamykają recenzje książek oraz kro | 
nika. 22 

<
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R A D J 3 w | L E R S$ Ki E Od dnia 28 do m.rca do 3 kwietnia 1931 1. włącznie uędzie ayswieuany film. 

A M K sosom ona mua „Kino | CUDBĄAWGÓRACH ĄAS$$ABIELLSKICH 
11.58: Czas. MIEJSKIE (Cudowne życie Bernadetty) 

пстнаесуис 3 
, SOBOTA 

BD 2В Е W.sg 5m8 
Kap. Ba Z. s. g. 5 m. 43 

N. Palmowa 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOG U.S. B. W WILNIE. 

« dnia 27 ill. Gi 

Ciśa'enie średnie w mm 766 
Tesperatu'2 średnia -1- 3 
Tengera a najwyżs:2 -|- 8    

T*mp ratura najni'Sze — 5 

Opid * mm. 

War poludn.-zachodni 
Terdži.:+: staly, polem spadėk 

Uwagi: półpochmurno 

  

URZĘDOWA 
-— Pensje urzędnicze nie będą obniżone 

w dn. da, Wobec rozsiewanych wer 
na temat tego, że zniżka poborów urzęd 

miczych ma być przeprowadzona już w dniu 
1 kwietnia, dowiadujemy się, że wiadomość 
ta nie odpowiada prawdzie. ' 

Przeprowadzenie tej zniżki w tak krótkim 
czasie byłoby niemożliwe ze względów te- 
chnicznych natomiast zniżka ta może na- 
stąpić dopiero od dnia 1 maja. 

MIEJSKA 
— PKO wypłacać będzie zasiłki Kas 

Chorych. W najbliższym czasie zreformowa- 
ny zostanie w Kasie Chorych na terenie ca- 
łej Polski sposób wypłaty zasiłków, które 
będą wypłacane ubezpieczonym przez PKO. 

— Woda załewa jatki na ul. Katwaryj- 

skiej. Wczoraj znaczne masy wody zalały 
część płacu Kałwaryjskiego i jatki z mię- 
sem. Komunikacja z ulicą odbywała się po 

ułożeniu desek, które co chwile tonęły. 
Powodem powodzi były znaczne zwały 

Śniegu i lodu, które przez całą zimę nie by- 
ły wywożone i obecnie gdy słeńce przy- 

grzało powodują zalanie prawie całego ryn- 

ku. < 

° Осхувхстаме ulic należy do właścicieli 
domów, którym grożą wysokie kary za nie- 

zastosowanie do nakazów porządkowych 

połcji. 

Plac Kałwaryjski jest we władaniu Ma- 

głstratu ściślej sekcji porządkowej. Czas 

najwyższy term zaradzić. 

WOISKOWA 
— Przeniesienia i nominacje w armji. 

Ostatni „Dziennik personalny" Min. Spr. 
Wewn. przynosi szereg zmian w szeregach 
armji. Przytaczamy tu dotyczące naszego 
garnizonu. 

Na stanowiska dowódców baonu wyzna 
czeni zostali: mjr. Jaxa Leopold — 1 pp.leg. 
mjr. Kordziński St. — 5 ppleg. Przeniesieni 
zostali: por. Gorączko St. 1 ppleg.—na stan. 
kmdta ośrodka WF w Białymstoku, por. 
Wroński M. 6 ppłeg. do 84 pp., kpt. Wasilew 
ski P. 1 ppleg. — 5 ppleg. 
Na stanowisko dowódcy baonu: mjr Koś- 

miński K. 6 ppłeg. — do 34 pp., mjr. Zgłobice 
ki Br. 5 ppleg. — do 43 pp. 

Do szkoły Podch Rezerwy — por. Romi 
szewski A. 6 leg. por. Borka M. 1 ppleg. 
rtm. Zawadzki Ż. 13 p uł — do DOK III, 
kpt. Bąkowski i 1 RB leg. — do DOK III, 
mjr. Błaszczyk E. 3 DAK — do 3 PAP. 

— Służba wojskowa nie będzie skrócona 
W niektórych dziennikach pojawiły się no- 
tatki o zamierzonem skróceniu służby woj- 
Skowej w piechocie z 18 miesięcy na 12. 
Dowiadujemy się, że taki projekt nie jest 
narazie aktualny. 

— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i By 
łych Wojskowych. Podaje się do wiado- 
mości wszystkich członków, że dnia 29 bm. 
(niedziela), o godzinie 10 w lokalu Woje- 
wódzkiej Federacjj PZOO (ul. Żeligowskie 
go 4,) zostanie wygłoszony przez Inspek- 
tora LOP i PG p. Korowajczyka, odczyt na 
temat „Zbrojenia chemiczne Stanów Zje- 
dnoczonych Ameryki Północnej i Rosji So- 
wieckiej“. 

Obecność wszystkich członków obowiąz 
kowa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY . 
-— Doroczne walne zebranie Stow. Tech 

ników. Rada Stowarzyszenia Techników Pol 
skich w Wilnie uprzejmie prosi kolegów o 
PE na Doroczne Walne ebranie 
złonków Stowarzyszenia, wyznaczone na 

środę I kwietnia 1931 r. o godz. 19. Wobec 
doniosłości spraw, podlegających uchwale 
Walnego Zebrania, uprasza się o knieczne 

i punktualne przybycie. W myśl par. 24 sta 
tutu Walne Zebranie odbędzie się niezale- 
źnie od ilości przybyłych członków. 

Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 
czy w Wilnie podaje do wiadomości, że w 
niedzietę dnia 29 marca r. b. o godz. 1-szej 

SHPRIDAN, 

„Tajemnica amuleiu 
Tak przynajmniej pomyślał kapitan 

Farucid, gdy rozkazał karawanie za- 
trzymać się. Przez towarzyszącego mu 
tłomacza, wezwał do siebie dowódcę 
karawany. 

Ezdra-el-Razuli wyjechał naprzód, 
zeszedł z konia i ukłonił się z godno- 
ścią oficerowi angielskiemu. 

Na pytanie, jak się nazywa i do- 
kąd dąży karawana, odpowiedział: 

— Nazywam się Sulejman-el-Gaz- 
da, effendi. Ałe jakiem prawem wstrzy 
mujesz mnie i żądasz odpowiedzi? 

— Takiem prawem, że z za moich 
płeców patrzą na ciebie działa okręto- 
we, — Odpowiedział Farucid, a tłu- 
macz powtórzył ściśle jego słowa. 

— Jestem handlarzem koni, —ciąg 
nął dalej Arab. Oto moi słudzy i ich 
żony. Wracamy do Dżeddy. Czy to 
już wszystko, czego chce od nas twój 
młodzik ze złotem wyszyciem na czap- 
ce? — zapytał tłomacza. 
*  Tłomacz uśmiechnął się j taktow- 
nie przetłumaczył tylko pierwszą część 
zdania. Farucid był skonsternowany. 
Zadaniem jego było przekonać się, że 
Arabowie nie wiozą nikogo gwałtem. 
W ostatnich czasach handel niewolni- 
kami doszedł do zastraszających roz- 
miarów, mimo zakazów i kar. Okręty 
angielskie pilnowały wybrzeży Czer- 
wonego morza, ale nie mogły się po- 
chwalić wielkiem powodzeniem. 

— Zapytaj go, — rozkazał dum- 
nie Farucid. — Kim są te kobiety. 

po poł. odbędzie się w sali Chrześć. Domu 
Ludowego przy ul. Metropolitalnej 1 pub- 
liczny odczyt p. t. „Wysokość zapłaty” (z 
cyklu: „Encyklika Rerum Novarum'), który 
wygłosi p. Konstanty Iwaszkiewicz. Wstęp 
wolny. 

— Odczyt w Ognisku Kolejowem. W 
niedzielę dnia 29 marca, r. b. o godz. 18 

zespół artystyczny Polskiego Radja w sali 
Ogniska (Kolejowa 19) wygłosi odczyt, ilu 
strowany muzyką i śpiewem, pod tytułem: 
„Pochwała Wielkiejnocy*. Wstęp wolny. 

sŹ ОА 

— Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej w 
Wilnie przystąpił już do przygotowania 
zbiórki na „Das Narodowy 3-go Maja* Wy 
łoniona z pośród zarządu komisja na posie 
dzeniu swem w dniu 26-tym b. m. opraco 
wala plan akcji. 

Zwyczajem lat poprzednich na czele ko- 
mitetu „Daru Narodowego* stoją przedstawi 
ciełe władz kościelnych, obu Izb Ustawo- 
dawczych, R ządu, wyższych uczelni i społe 
czeństwa. 

— Ferje wielkanocne. Kuratorjum okrę- 
gu szkolnego rozesłało w dniu wczorajszym 
okólnik do wszystkich kierowników szkół, 
zawiadamiając, że ferje wielkanocne w szko 
łach powszechnych i średnich w roku bież. 
rozpoczynają się w dniu 1 kwietnia i trwać 
będą do dnia 13 kwietnia włącznie, 

RÓŻNE 

— „Bryki“ stały się literaturą nielegal- 
ną. Sąd Najwyższy wydał w tych dniach 
doniosłą decyzję w sprawie popularnych 
wśród młodzieży szkołnej t.zw. „bryków*, 
od niemieckiego słowa „Bricke“ (most), a 
zwanych w b. Kongresėwce „kluczami“. O- 
rzeczenie Sądu Najwyższego jest ostatecz- 
nym wyrokiem potępienia na wspomniane 
bryki, uznającym je za wydawnictwa niełe- 
alne 

Е Sprawa toczyła się czas dłuższy i miała 
następującą genezę: Dwu autorów wypi- 
sów szkolnych i klasyków rzymskich wy- 
stąpiło ze skarga przeciw autorowi bryków 
do tvch wypisów. Twierdzili oni, że wy- 
danie bryka działa na szkodę wydawców 
podręczników, gdyż szkoły wycofują pod- 
ręczniki, posiadające drukowane  „klucze”, 
Sąd okręgowy, a następnie i apełacyjny, 
przyznał rację skarżącym i uznał wydanie 
bryka za naruszenie praw autorskich. 

Sprawa przeszła do najwyższej instancji 
sądowej i Sąd Najwyższy po szczegółowem 
rozpatrzeniu, zatwierdził wyroki sądu okrę 
gowego i apełacyjnego, potępiając tem sa- 
mem wydawnictwa bryków. 

Orzeczenie to, tak ważne w dziedzinie 
wydawniczej podręczników szkolnych, ma 
duże znaczenie dla pedagogji z jednej strony 
jak i dla wspomnianych wydawnictw z dru- 
giej. Istnieją bowiem specjalne wydawnic- 
twa, iabrykujące masowo bryki do wszyst- 
kich niemal języków w szkole wykładanych 
a nawet, jak podnosił to nasz świetny felje 
tonista dr. Zygmunt Nowakowski, bryki sta 
rały się oduczyć naszą młodzież od czyta- 
nia Sienkiewicza w oryginale. 

Obecnie więc bryki I! klucze, uznane za 
wydawnictwa nielegalne, wydawane być mo 
ga tvlko drogą konspiracyjną, sprowadzając 
jednak w razie wykrycia kary sądowe na 
wydawców. 

— Żydowska audycja literacka w Radjo. 
W sobotę dnia 28 b. m. o godz. 4 m. 15 
po poł. odbędzie się staraniem Żyd. Tow. 
Naukowego żydowska audycja literacka, po 
święcona 100-letniemu jubileuszowi urodzin 
poety hebrajskiego wialnianina I. L. Gor- 
dona, która będzie nadana przez Radjo. 

Referat o Gordonie wygłosi lektor jęz. 
hebr. USB. p. dr. Dawid  Neiger. Adepci 
Hebr. Studjum Dramatycznego w Wilnie za 
recytują kilka utworów tego poety. 

POCZTOWA 
— Nowa agencja pocztowa. Dyrekcja 

Poczt i Tełegrafów komunikuje, iż z dniem 
11 kwietnia rb. uruchomiona będzie agencja 
pocztowa Prudy w pow.  mołodeczańskim 
oraz w dniu 2 kwietnia zostanie uruchomio 
na takaż agencja k Kuropołu, pow. postaw 
skiego. 

TEATR I MUZYKA 

‚ — Teatr Miejski na Pohulance. Wystę- 
py Kazimierza |Junoszy-Stępowskiego. Dziś 
o godz. 8 „Ten, którego biją po twarzy”, 
pełna napięcia tragicznego sztuka L. An- 
drejewa. Świetna obsada z K. Junoszą-Stę- 
powskim na czele, znalazła szerokie pole 
do popisu w szeregu niezwykle plastycznie 
przez autora nakreślonych postaci. 

Charakterystyczpy „nastrój cyrku został 
umiejętnie wydobyty przez oryginałne de- 
koracje J. Hawryłkiewicza, oraz przez ilu- 
strację muzyczną pod kierownictwem E. 
Dziewulskiego. Barwne to i wzruszające wi- 
dowisko cieszy się w Wilnie dan 
powodzeniem. 

— Teatr Miejski w „Lutni“. Dziś o godz. 
8 ukaże się arcyciekawa sztuka K. Leczyc- 
kiego „Sztuba”, poruszająca zagadnienia, 
ziwązane ze stanem obecnym szkoły  poł- 
skiej. Obsadę tej oryginalnej nowości sta- 
nowią najwybitniejsze siły zespołu z Seve- 

Podejrzewam, że są to przebrane mu- 
rzynki z Sudanu. Poruszają się jak 
manekiny, a poprzez szpary w zasło- 
nach, nic zobaczyć nie można. Niech 
więc zdejmą z nich płaszcze i pokażą 
nam je. 

Tłomacz zmieszał się, ałe powtó- 
rzył rozkaz kapitana. Rezultat był zu- 
pełnie niespodziewany. Arab wybuch- 
nął całym potokiem przekleństw, nie- 
zrozumiałych połajanek, płując ze zło- 
ścią na ziemię. 

— On mówi, — rzekł ponuro tło- 
macz, — że jeżeli kobiety odkryją twa 
rze przed białemi wieprzami, wszyst- 
kie pójdą do Gehenny. A niewierny, 
który ośmieli się sprzeciwiać wyro- 
kom Proroka, pójdzie za niemi. 

-— Ach, łotr! Jak on śmie mówić 
tak do oficera marynarki angielskiej! 
Świerzbią mi ręce, żeby mu dać naucz 
kę. Jak myślisz Hassanie? Czy mam 
mu dać w kark i sam zdjąć płaszcze? 

— O, nie, sir. Oni zabiją pana 
Kobiety arabskie nie mogą pokazywać 
twarzy cudzoziemcom. Kobieta, na 
którą spojrzy biały człowiek jest prze- 
kięta. 

— To idjotyczne! — wzruszył 1a- 
mionami z pogardą młody oficer. —- 
Zaryzykowałbym z  przyjemnościa, 
gdyby nie te przeklęte międzynarodo- 
we konflikty. 

Możesz powiedzieć mu, żeby szli 
do djabła. A my wracamy na oksęt 
chłopcy! 

Odwrócił się i podszedł ku morzu. 
— Dziwne kobiety, — mruknął 

pomocnik kapitana, oglądaiąc się na 
karawanę. Jedna z nich patrzała na 

12.5 — 12.50: Muzyka popularna (płyty) 
13.10: Komunikat meteorołogiczny. 
15 — 15.20: Odczyt dla maturzystów z 

Warszawy. 
15.30 15.50: „Co nas boli* — prze- 

chadzki Mika po mieście. ы 
15.50 — 16.10: Skrzynka techniczna z 

Warszawy. . 
16.10 — 16.15: Komun. žeglugi z War- 

szawy. "148 
16.15 — 16.45: Audycja literacka w 

związku z setną rocznicą urodzin poety heb- 
rajskiego l. L. Gordona. 1. Przemówienie dr. 
Dawida Neigera lektora U.5.B., 2. Recyta- 
cje poezji l. L. Gordona w wykonaniu ucz- 
niów hebrajskiego studjum dramatycznego 
w Wilnie (w języku hebrajskim z tłum. 
połsk.). 

16.45 — 17.15: Koncert z Warszawy. 
17.15 — 17.40: „Żarty. logiczne" — od- 

czyt ze Lwowa, wygłosi proi. A. Ajdukie- 
wicz. 

17.45 — 18.45: Audycja z Krakowa i kon 
cert z Warszawy dla dzieci. 

18.45 — 19: Komunikat Wil. Tow. Org. 
i Kółek Rolniczych z 

19.25 — 19.30: Uwagi dla detektorowi- 
czów z Warszawy. 

19.30 — 19.40: Kwartet oe (pły 
ty) 1. Beethoven — kwartet H-dur op. 18. 
Nr. 6, 2. Schubert — Moment musical. 

19.40 — 19.55: Prasowy dziennik radjo- 
wy z Warszawy. - 

20 — 20.15: „Jeszcze wczoraj" — felj. 
z Warszawy wygłosi I. Dehnełówna. 

20.15 — 20.30: Feljeton humorystyczny 
w wykonaniu Wacłąwa Malinowskiego, art. 
dram. 

20.30 — 21.10: Recital skrzypcowy Mi- 
kołaja Doderonka. 

21.10 — 22: Muzyka lekka z Warszawy. 
22 — 22.15: „Nieznajomi przyjaciełe* — 

feljeton z Warszawy wygłosi B. Hertz. 
2215 — 2235: Koncert chopinowski z 

Warszawy. U Ą 
22.50 — 24: Komunikaty i muzyka ta- 

neczna z Warszawy. 
 PRZPZYTSDOW TY PYRA REŻZYTACAZA 

rinówną, Balcerzakiem, Łubiakowskim, oraz 
Wasilewskim na czele. 

—- „Azais“ na przedstawieniu ucdnio 
wem w „Lutni*, Dowcipna komedja Ver- 
neuilla „Azais”, grana z ogromnem powo- 
dzeniem również na scenie wileńskiej, uka- 
że się w nadchodzącą niedzielę dnia 29 
m. o godz. 3 m. 30 p.p. po cenach zniżo- 
nych — specjalnych, w Teatrze „Lutnia*, 

Kapitalną rolę barona Wiirtza odtworzy 
Kazimierz Junosza-Stępowski, który zalicza 
rolę tę do najlepszych w swoim bogatym 
dorobku artystycznym. 

—— „Koniec i początek* M. Maszyńskiego 
W nadchodzący wtorek dnia 31 b. m. odbę- 
dzie się w Teatrze „Lutnia” premjera prze- 
miłej, słonecznej komedji Marjusza Maszyń- 
skiego: „Koniec i początek”. Debiut autor- 
ski niezwykle popularnego w: stolicy arty- 
sty, stanie się niewątpliwie ewenementem 
dla kulturalnych sfer Wilna. 

Reżyserja spoczywa w doświadczonych 
rękach Karola Wyrwicz-Wichrowskiego, któ 
ry jednocześnie objął jedną z ról głównych. 

artnerami jego będą: Halina Dunin-Ry- 
chłowska, Irena Jasińska-Detkowska, Czesła 
wa Szurszewska, Józef Łubiakowski, oraz 
Marjan Wyrzykowski.- 

— „Requiem Mozarta. Jutro, t.j. w nie 
dzielę 29 bm. w sali Konserwatorjum Muzy 
cznego (Wielka 47 — wejście od Końskiej) 
odbedzie się koncert religijny, z udziałem 
chóru mieszanego T-wa Lutnia, chóru Po- 
cztowego, oraz orkiestry i sołistów: W. Hen 
drich (Śpiew), ]. Pekarówny (alt), A. Lud 
wig (baryton) i E. Olszewskiego tenor). 

W drugiej cześci programu usłyszymy 
arcydzieło Mozarta „Requiem*. 

Dyrekcja spoczywa w rękach J. Leśniew- 
skiego. Bilety nabywać można dziś od: g. 
9 rano do 4 w biurze „Orbis* Mickiewicza 
11-а, jutro zaś od 6 wiecz w kasie Konser- 
watorium. 

Bilety od 50 gr. Początek o godz. 8 w. 
— Z Tow. Filharmonicznego. Dziś w 

sali konserwatorium myzycznego wszyscy 
miłośnicy muzyki bedą mieli sposobność bvć 
na wiełkim koncercie symfonicznym poświę 
convm twórczościn kompozytora Witolda 
Maliszewskiego, tembardziej, że. orkiestrą 
dvrvgować będzie sam kompozytor. W 
koncercie laureata państwowej nagrody mu 
zycznej biorą udział: pianistka Hanna Dic- 
stejnówna i znana na naszym terenie śpie 
waczka Zofia Bortkiewicz - Wyleżyńska. 
„„Orbis* (Mickiewicza 11 а) sprzedaje bi 
lety do godz. 16 — potem kasa konserwa 
torjum. 

Początek o godz. 20 m. 15. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Cuda w górach Mas- 
sabieliskich. 

Heljos — Mełodja serc. 

Hollywood — Kobieta, która cię nigdy 
nie zapomni. 

Casino — Z Byrdem do bieguna połud- 
niowego. 

Pan — Pojedynek w przestworzach 

  

mnie takiemi oczyma, jakbv ńasypano 
jej soli! 

— Bóg z niemi! — machnał reką 
kapitan, — Czyż to są kobiztv? 
Wstrętnem byłoby dla mnie dotknąć 
do nich. 

Zahuczały maszyny -i okręt odbił 
od brzegu, otoczony pianą i wzburzo- 
nemi falami. ]eńcv nie mooli otworzyć 
zaciśniętych szczęk i z rozpaczą ра- 
trzyli za oddalaiacemi sie wybawca- 
mi, którzy nie przeczuwali nawet, jak 
bardzo byli tu potrzebni i oczekiwani. 

ROZDZIAŁ XIV 

żywy rynek w Dżeddzie 

-— O co chodzi, Tomasku? 
Panienka niosła w obu rękach mnó- 

stwo kolorowych tkanin į zatrzymała 
sie przed ojcem, mrugając porozumie- 
wawczo. 

-— Mam zamiar zmienić sie w Fat- 
me — Gwiazde Wschodu. Pamietasz 
oicze, naszą przygodę z pełzającymi 
Beduinami? Wówczas maskarada przy 
dała się nam bardzo, może się i teraz 
przydać! 

— Czemu tak przypuszczasz? Od 
czasu, kiedy twój wielbiciel - Еага 
zniknał, niema ani jedneso Araba, w 
odległości setek mil dookoła. 

— A jednak mój doświadczony i 
szanowny ojcze, twoja piękna i chy- 
tra córka miała widzenie w nocy. 
Mózg jej pracuje bezustanku. Całą 
noc nie spałam i myślałam, dodając 
do dwóch dwa i wciąż wychodziło 
sześć. Summę tę dają: Antonio Parei- 

'na jego głowę nielada- burzę, 
b. owiec przeszło na pole Tomasza Kubare- 

  

  

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Prawdziwa historja w 10 aktach W rolach głównych: Be nadetta — Constantine Aleksandra. Biskup w Tarbes 
— Louis de Matrat, Abbe Peyromal — 6. M thilion. Przy nagrywaniu tego flmu zos ała 
rekonstruowana p d nadzorem J E. Ka'dynała Duoo s, tak jak "ygąiała w r. 

Matki Boskiej Bernadecie. Pod.źas seansów szereg pieśni ieligjnych wykona p Hanna J0:dan 
od g. 4ei Następnv program: „Lotnik** zyana od g. 3.30. Początek 

  

   

    
   

Grota w Lourdes 
1858 w czasie objawiemia się 

  

„Dźwiękowy „ Dziś! Największy wszechświatowy Sukces lilmu dźw ęko ego! Usubiony amaut SWiala 
KINO-TEATR Wiili Fritsch i prześliczna gwiazda Dita Pario s = Wielki film 

„H ELIO $“ tańczą, mówią i śpiewają w arcyfilmie ŻE ĖS 3 a 8 ER ż miłosny 

Ui. Wileńska 38 reżys. genjalnego Eryka Pomera Zachwycając: pieśni cygańskie w wyk. kapeli cyganow JANCZI BOLOGH'A- 
Tel: -026. Każdy musi usłyszeć jak brzmi „Melodja Serc*, którą odśpiewa Willi Fritsch Nad pr: dram: „Raosod a Węgierska”. 

Na pie S'V se2ns Cenv zniżoni. 

  

   
    

Początek seansów o g dz. 4, 6 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

„NOLLYWSOGE' 

Mickiewicza 27   Daiš „00 proc, przebój dźwiękowy. Najwyv t icjs e gwiazdy ekranów europej-nich Lit Dagoveri iwan Petrowicz 
we wspaniatyim poemacie dźwiękowym p & 

„Kobieta, Która cię nigdy nie zapomni” |, 
Nad program: Dodatek dźwiękowy p t. Płomyczek słońca*. Pocz. o godz. 4, *-,8 i 0.15. Na I-szy Seans tenv zniżome 

  

     
  

BZWIĘRUWE BENT 

C6/INS 
Dziś! Film dźwięko *y, który wywoł ł wielkie Zanieresowanie Całego > Ма та 

Z BYRDEM DO BIEGUNA POŁUDNIOWEGO 
Film ilustruje czyn boha erski Kontradm rała Rycharda E Byrda przy ekspedscji jego do 
bieguna południowego. Przez cały szereg lat t zymał 

  

   
    

w nspięciu Świat cały i uznany 

  

  

  

WiELAM 47. tel. 15-41 zosiai przez wszystkie narody, 2е jest jedynym człowiek em, który przeleciał ponad 
biegunami i oglądał je z lotu ptaka. Pocz og. 1, 6. 81 10.5, Na |-szy Seans cenv zniżone 

т Dzis! Poraz pierwszy w wiinie uajpols uiejsze arcydzieło erotyczne p i. 
KINO-TEATR sa 

Ad POJZDYREK W PRZESTWORZACH 
" Wzruszający d:amat žyciowo-erotyczny w 0 akt, ilustrujący dzieje nienawiści dwuch rywali. Zbrodnia przeciw 
WIELKA 42 

Największy Bsziagier Wkrótce”":: 
ZSĄDÓW 

WALKA NA RŻYSKU. 

Na rżysku, należącem do jednego z go- 

spodarzy wsi Hajduny gm. Mickuńskiej pa- 

sło się stadko owiec, pilnowane przez pa- 

stucha Wincentego Rodziewicza. 3 
Leciwy pastuch, zmęczony całodziennem 

dreptaniem za stadkiem, usiadł pod gruszą 
i zasnął. 

Niewinne to sprowadziło przewinienie 
gdyż ‹ КИКа 

wicza, a ten rozsierdzony srodze, począt Ižyč 
pastucha. 3 

Wywiązała się bójka, w trakcie 
obaj walczący schwycili za kamienie. 

Zwyciężył Rodziewicz. Kamień puszczo- 
ny z jego ręki, trafił w pierś przeciwnika. 

Dwa złamane żebra, kilkudniowa choro- 
ba i zgon — oto następstwa celnego strzału. 

W rezultacie końcowym Sąd Okr., które 
mu przewodniczył sędzia Brzozowski, ska- 
zał Rodziewicza na 6 miesięcy więzienia z 
zawieszeniem wykonania wyroku na okres 
trzech łat, oraz na zapłacenie 300 zł. rodzi- 
nie zmarłego. $ 

Obronę oskarżonego wnosi. mec. M. Sa- 
wiński, powództwo cywilne 
L. Kulikowski. 
ORZECZENIA ZETOR O "TRZA OWO RPOSEAWOSKI 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zgłaszają się oszukane przez 

„Spółdzielnię Pracy*. Śledztwo w spra 
wie oszustw, popełnionych przez ]óze 
fa Tarajło „dyrektora“ 
Pracy" z ul. Garbarskiej, prowadzone 
jest przez władze sądowe, które prze- 
słuchują obecnie świadków w sprawie 
tej niezwykłej afery. ‚ 

Jednocześnie poczęli się zgłaszać 
poszkodowani, którzy składają zaża- 
lenia. 

" M. in. ofiarą oszusta j jego pomoc 
ników padł Józef Sokołowski (Zawal 
na 28) który złożył na ręce Tarajło 500 
zł. mając przyrzeczoną posadę. 

Ponadto Sokołowski wskazał 
szcze kilka osób, które w identyczny 
sposób zostały oszukane. 

— Kradzież węgia i garderoby. Na gorą 
cym uczynku kradzieży węgla z wozu przy 
ul. Piwnej zatrzymany został Łukaszewicz 
Antoni, ul. Olimpii nr. 2. 3 

Również na gorącym uczynku kradzieży 
z mieszkania przy ul. Flisowej nr. 2 został 
zatrzymany Tatjumow Jozef, Majowa nr. 70 

— Zatrucia. Werkul Sonia, Witkomier- 
ska nr. 28 wypiła spirytusu skażonego. Po- 
gotowie Ratunkowe odwiozło desperatkę do 
szpitala żydowskiego. 

Kukulski Feliks Garbarska 16 zatruł się 
spożytemi piklingami. Pogotowie Ratunkowe 
odwiozło Kuklińskiego do szpitala żydow- 

skiego. osz 
„— Podrzutki. Przy ul. Chocimskiej nr. 

44 znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wie 
ku około 1 tygodnia. 

Również przy l. Piłsudskiego nr.20 zna 
leziono podrzutka płci męskiej w wieku o- 
koło 4 tygodni, którego umieszczono w 

której 

ra, Elly Theese, dwóch amuletów i 
t. p. składników. 

Rozwinęła nakrycie i otuliwszy 
się niem, patrzała śmiejąc się na oj- 
ca, poprzez wąskie szpary na oczach. 

— Tó wszystko wina słońca, — 
pokiwał głową Ralf Veston. — wie- 
działem, że nie ochronię cię przed tą 
chorobą. Przewidywałem, że będę 
musiał zamienić się w pielęgniarkę i 
pielęgnować nietylko Traversa, ale i 
ciebie! 

— Słońce nic tu nie zawiniło, oj- 
cze. To gwiazdy — mówiłam ci prze- 
cież — Gwiazda Wschodu. Ale žart 
na stronę, ojcze, zostawiam cię tutaj 
z Traversem, a Sama pojadę Szukać 
naszego przyjaciela Antonia. Niepo- 
doba mi się ten jegomość i pewne po- 
dejrzenia bardzo mnie niepokoją. Je- 
stem wierna swoim przyjacielom i mu- 
szę ich bronić, gdy grozi im niebez- 
pieczeństwo. Muszę sprawdzić, czy 
wszystko w porządku. Jeśli Antonio 
nie zamierza nic złego, dam mu po- 
kój, ale gdyby moje podejrzenia się 
sprawdziły — będę okrutna i dam mu 
porządną nauczkę. Co powiesz na to 
ojczulku? 

— Czyż mogę zaprzeczyć? — u- 
śmiechnął się ojciec. — Nie mam wła- 
dzy rodzicielskiej nad tobą. Jedź, To- 
masku, ale proszę cię, nie gub po 
drodze rewolwerów. 

— Zły człowieku! — obroniła się 
dziewczyna. — Jak można dokuczač 
mi tym nieszczęśliwym wypadkiem, 
jedynym w mojem życiu! Niedobry ta- 
tusiu! 

Z udanemi łkaniami wybiegła z 

sezonu! 
ŁU 

popierał miec. 7. 

„Spółdzielni * 

je- @ 

prawu! W rol. gł. Mady Christians i Gabrjel Gabrio Film ten ега i wzruszającymi momentami porusza każdego 
; widza. Ceny od 46 gr. 

NATAW MĘDRZEC” 
NA SEZON WIOSENNY 

poleca najtaniej najlepsze towary galanteryjne 

tima „JĄANUSZEK“ 
ul. św. Jańska 6 (były lokal Friiczki) 

Wielki wybór trykotów, pończoch, skarpetek i rękawiczek. 

— Najmodniejsza b'elizna damska i męska — 

  

    
           

według nieśm ertelnego dzieła Lessinga 
z czasów wojen krzyżowych 

do odnajęcia. Nadaje 
się pod biuro. Cały 
domek  osobniak. 
Dowiedzieć się — ul. 

  

   |tekAsz | 
RRSO ZAKRES 

Br. „Kenigsberg    

p z NA RATY 
Load  Szł.tygodniowo 

F-ma „Wygoda”, W. 

Wyżymaczki amerykaf- |czych. Pośrednictwo 
skie gwarantowane, oraz | wykjuczone 
wszelkie wy r-platėro- | = A 
wane Norbilna ! Frageta. Taksówka i 

Pohulanka 16, m. 36. półciężarówka 
do sprzedania wiado 

Sierakowskiego 4, 
tel. 7-84 

Wileūskie T-w0 Orga- 
nizacyj i Kėlek Rolni- 

    

  

     

      

  

  

  

bołóstwa   
Żarybek Karpia 
pierwszorzędnej jakoś i, pochodzący 
tailaków prz «ontrorowany h na pasorzyt: 
i zarazki, sprowadzonych 

Dieżkowice w 
wypredukowany w nowozałożonych stawach 
jest do sprzedania w maj, 

czta Chocieńczyęe, St. Kol. Usza 
Ignecy Borowski 

     

     
    

   

mo:ć w *imie 
Zy munt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

„| tel. 6-87. į 
od 

| Za 4510 dolarów 
zedamy ładny 

osobniek murowany: 
mi szkaniach. 

W domu wo ociąg, 
z ew, elektryczność. 
Piacu . koło 300 sąż. 

ze znaaego Ry 
Luvelszczyźnie 

  

Czerwiaki, po-     

Komornik Sądu 
VI rewiru, Jan 

  

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosmety- 
czny, ustwa zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. tacji na sumę złotyc 

  

   | KSSMETYKE 

  

Komornik Sądu 

GABINET 
RACJONALNĘJ 
KOSMETYKI LECZ- 

NICZEJ 
WILENO, MICKIEWI- 

CZA 81 н 
| r g d kobiecą 

konserwu- 
je, dosko- 

nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie) 
Sztuczne opalanie cery. 
Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- nieduży ze 

nalnej. mi wyg 'dami 

nie przy 

  

i kosztami. 

Pokój 

Codziennie od g. 10--8,najęcia osobie inteli- 
gentnej i solidnej. Pań- mier a 

unieważn a się. 

PS T NTT TS T I ONTT TOS TSS ITS II III TIT ITT III 

W Z. P. 43. 
- ska 4 m. 4   

namiotu i zabrała się do przygotowań 
do podróży. Wybrawszy broń i zapa- 
sy żywności, wróciła do ojca. 

— Wyruszam bez zbytecznych ba- 
garzy! Zabiorę tylko czterech ludzi, 
w tej liczbie Maruli i Gazeli. Kiedy 
Travers wyzdrowieje, przyjedźcie do 
Tangi i tam czekajcie na mnie. Po- 
trzebujecie obaj wypoczynku nad mo- 
rzem. Możecie przytem sprzedać kość 
słoniową. To  rozproszy nieco nudę 
oczekiwania na mnie. No, dowidzenia. 
Już jadę! 

Objęła obu rękami szyję ojca i po- 
całowała go mocno. Odważnie, z u- 
śmiechem, ałe z wilgotnemi oczyma 
wyszła z obozu, skinieniem ręki, żegna 
jąc go zdaleka. 

Bez trudu udało się jej odnaleźć 
ślad Pareiry: pierwszy napotkany kra- 
jowiec dał jej wskazówki, których 
szukała i wskazał kierunek, w Którym 
udał się przebiegły zbój. Krajowa 
poczta „pantoflowa w Afryce działa 
zadziwiająco sprawnie. W rejonie pięć 
dziesięciu mil nie może się zdarzyć 
najmniejszy wypadek, któryby po kil- 
ku godzinach nie stał się tematem roz- 
mów wszystkich tubylców. 

Żaden człowiek biały nie potrafił 
jeszcze przeniknąć tajemnicy tej świet 
nej organizacji. W okresie wojen, wie- 
ści o klęskach i zwycięstwach rozcho- 
dzą się po całym kraju, o wiele szyb- 
ciei, niż przy pomocy kurjerów docho- 
dzą do wiadomości europejskich do- 
wódców. Tommy wiedziała dobrze, że 
poczta krajowa nie zawiedzie jej na- 
dziei. 

Р 1 " Mókkzikh 
bi) i iii 

OBWIESZCZENIE 
Grodzkiego w 

Lepieszo mający siedzibę 
w Wilnie przy ul. Zamkowej 15 m. 2 
zasądzie art. 1030 U. 
w dniu 14 kwietnia 1931 roku od godziny weksli 
10 rano w Wilnie przy ul Mickiewicza 11 u: żyrowanych przeż - 
m. 9 odbędzie się sprzedaż z licytacji publicz ze mnie nie mam i o 
nej ruchomości,. należącej do dłużnika Mie- e takowe okazalyby 
czysława Albrechta, składającej się Z UFz4 :ę nie pł-cę. 
dzenia mieszkaniowego oszacowanej dla licy 

pretensji Władysława Bądzyńskiego. 
Komornik sądowy J. Tae 

Uin 
OBWIESZCZENIE 

Grodzkiego w Wilnie omość { 
3-go rewiru Wacław Leśniewski, zam. W śred i. Warun-i skrom* | 
Wilnie przy ul. 3-go Maja 13 na zasadzie e. 
art. 1030 UPC. obwieszcza, iż w dniu 31; 
marca 1931 roku o godzinie 10 rano w Wil pokój Nr. 31. 

ul. Straszuna 6, odbędzie się sprze 
daż z licytacji publicznej majątku ruchome- 
go, należącego do Abrama Chzanowicza, 0- tytsczasowe 
Szacowanego na sumę zł. 433, składającego cz nie wydane przez | 
się z maszyny do pisania i inn. na zaspokoP. K U. Wilno, na 
jenie pretensji Biura Techniczno - Handlo- mię Kaz mierza Achra- | 
wego inż. Kiersnowski Krużołek i sp-ka w mowicza zam. we wsi 
Wilnie w sumie 456 zł. 02 gr. z procentami M żuśuny gm. Szum- 

ora Komornik sądowy W. Leśniewski kiego unieważnia si 

Ei bk ii bibi 
- Zgubiono 

Zgubioną ksiażkę woskową wy: 
książkę wojskowa idaną przez P. K U- 

wszystkie- kartę 
do wy-wydaną przez P K U Januszkiewicza Tadeu“ 

Wilno, па imię Kazi- sza, zam przy ul. CE“ 

     

       

    

  

    

  

    

        

    

    

   

     

     

    

    

     

    

  

     

  

    

      

    
   

    

      

kw ogród owo.owy 
Dam M=f. „ła” 
thęta" Mickiewt“ 

cza 1, tel. 8-05, Wilnie 

na prie do wiadomo* 
P. C. obwieszcza, iż ści, że  żadrych P 

wystaw onych 

Leonid Solłohub L 
Po-zukuję bony 

do dwojga dz eci(5-cio | 
1 8 fetni-). Na wyjazd 
do majątku Wymaga” 
ne świadectwa i zna” 

wiek 

490 na zaspokojenie 

szy ia, 

Zgłas ać się od 
— 4 p p. Bristol 

Zgubione 
ašwiad- 

skiej pow. Wil. Troc- 

  

f
p
c
:
 

mobiliza yjną Wilno Miasto, na imi 

Żukowskiego, drowei 2—2 uniew$” ы 
żnia s ę. Т 

  

— A więc on udał się na północ? 
— zapytała czarnego informatora. — 
Spodziewałam się tego, przyda mi się 
to arabskie ubranie! 3 

W szybkiem tempie zaczęła gonić 
dziewczyna swego wroga. W drodze 
dowiedziała się, że Pareira podróżuje 
w towarzystwie białego człowieka 1 
kilku tragarzy. Zapewne dążyli do 
niedużego miasta portowego  Sorab, 
leżącego nad brzegiem morza Czerwo- 

Tommy, nie bez niechęci, włożyła na 
siebie ubranie arabki. 

Podczas, gdy siedząc na  terasie 
kawiarni, Antonio Pareira i Larri- 
Szczur, rozpytywali gospodarza © spo* 
soby przedostania się na drugi brzeg, 
nie przyszło im nawet do głowy zwrd- 
cić uwagę na kobietę, która z iście 
wschodnią cierpliwością stała u stóp | 
terasy. : | 

Antonio Pareira siedział na prze” 
dzie żagłowca, patrzał na gwiazdy i 
palił papieros za papierosem. Wypo- 
częty, po całodziennym pobycie w So- 
rabie, miał ochotę zabawić się nieco, 
by skrócić nudną podróż Na pokładzie 
pełno było pielgrzymów, którzy jechrli 
do Mekki, handlarzy koni, milczącyć: 
Arabów, dumnych etiopów w skórza- 
rzych butach, ugrzecznionych  Egip- 
cjan, Murzynów z rozmaitych szcze- 
pów i plemion i wreszcie kobiet, kry- 
jących starannie twarze pod zasło- 
nami. Kobiety siedziały przeważnie 
małemi grupami i miłcząc paliły aro- 
matyczny tytoń. p 

  

  

  

jos Pinta MMącziawisz, kHzdsktor odpowiedziainy Witold WozdyBo Wrukatnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkczm *   


