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20sūdų, 
Mniej więcej przed tygodniem po- 

dawaliśmy wślad za agencją Press 

p „niektóre szczegóły dotyczące nowo- 

opracowanego przez Ministerstwo Re- 

form Rolnych projektu ustawy o ob- 

rocie nieruchomościami  ziemskiemi. 

Dziś na podstawie dalszych informa- 

cyj, które w. międzyczasie ukazały się 

w prasie, a które ze strony: urzędo- 

wej nie wywołały zaprzeczenia, można 

dokładnie zorjentować się tak co do 

treści jak zamierzeń i intencyj nowego 

projektu, który nadaje. organom 

państwowym prawo jaknajdalej idącej 

kontroli i ingerencji do wszystkich 

tranzakcyj ziemią. 

Na czem polega projekt ustawy? 

Jeden z artykułów postanawia, że 

wszelkie akty prawne mające za przed- 

miot przeniesienie lub zobowiązanie 

się do przeniesienia prawa własności 

hieruchomości ziemskich, nie wyłącza- 

jąc obszarów leśnych, w całości lub 

w części, lub oddanie takich nierucho 

mości w całości lub w części w dzier- 

żawę, lub użytkowanie na czas dłuż- 

szy niż lat 6,— podlegają, z wyjątkiem 

kilku ściśle określonych wypadków, 

nadzorowi urzędów ziemskich. Urzę- 

dy ziemskie zgłaszają Sprzeciw co do 

zamierzonej tranzakcji, jeżeli stoi ona 

w sprzeczności z zasadami racjonal- 

nego ustroju rolnego, jeżeli zmiana w 

osobie właściciela lub wydzierżawienie 

względnie oddanie w użytkowanie nie- 

ruchomości, mogłaby uniemożliwić lub 

ograniczyć zastosowanie przepisów 

ustawy z dnia 28 grudnia 1925 roku, 

ło wykonaniu reformy rolnej. Dalej, 

urzędy ziemskie mogą uznać tranzak- 

cję za sprzeczną z zasadami racjonal- 

nego ustroju rolnego również w wy- 

padkach: jeżeli wskutek przeniesienia 

prawa własności lub wydzierżawienia 

(oddania w użytkowanie) nastąpiłby 

podział nieruchomości nieodpowiada- 

jący zasadom ustawy o wykonaniu 

reformy rolnej oraz obowiązujących 

w danem miejscu przepisów 0 ogra: 

niczeniu nadmiernego podziału grun- 

tów; jeżeli wskutek projektowanej 

tranzakcji powstałaby szachownica; 

jeżeli projektowana tranzakcja ze wzglę- 

du na osobę nabywcy, względnie dzier- 

żawcy bądź użytkownika, lub.z innych 

przyczyn nie daje gwarancyj należyte- 

go gospodarowania na nabytym (wy- 

dzierżawionym) obszarze, w szczegól- 
ności jeżeli tranzakcja, dotycząca ob- 

szarów leśnych w całości zagraża de- 

wastacji lasów lub nie daje gwarancyj 

należytej gospodarki leśnej; wreszcie, 

jeżeli według opinji właściwych władz 

ochrony lasów zamierzony podział 

gruntów leśnych, lub oddzielenie tych 

gruntów od gospodarstwa rolnego by- 

łoby sprzeczne z zasadami racjonal- 

nej gospodarki leśnej. 
Urząd Ziemski poza .sprzeciwem 

może zastosować wykup nieruchomo- 

ści, będącej przedmiotem przeniesienia 

prawa własności, w wypadkach i ze 

względów wyżej wymienionych, jak 

również wówczas, gdy przenoszenie 

prawa własności ;następuje w drodze 

przetargu przymusowego. Urząd Ziem- 

ski może w porozumieniu z władza- 

mi ustalić inne warunki tranzakcyj 
albó zażądać ustalenia innych warun- 

ków przez sąd, jeżeli uzna, że cena 
kupna ustalona przez strony, wyższa 

„jest od cen rynkowych. By już wy- 

czerpać całokształt projektowanej usta- 
wy o obrocie nieruchomościami ziem- 

skiemi, dodajmy, że według projektu 
kontroli nad obrotem ziemią obejmu- 
je również przechodzenie prawa wła- 
sności w drodze dzićdziczenia, jeśli w 

związku z tem następuje podział fizy 
czny nieruchomości i wreszcie podział 

nieruchomości pomiędzy współwłaści- 

cieli oraz za'mianę. 

Intencja projektodawcy jest tu cał- 
kiem wyraźna i bynajmniej nie jest 

(przezeń w jakikolwiekbądź sposób 

askowana: chodzi O wykorzystanie 
każdej nadarzającej się sposobności 
w celach zwiększenia zapasu grunto- 

wego dla potrzeb reformy rolnej, 

Posiedzenie Trybunału Stanu.  Mrogziowania Komunistów W Kovai 
WARSZAWA, dnia 11 kwietnia (te!. 

wł. „Słowa”). Dziś przed południem 

odbyło się gospodarcze posiedzenie 

Trybunału Stanu w ścisłym składzie 

t j. w składzie 3 osób. Zgodnie z 

art. 16 ustawy o Trybunale Stanu 
trzy-osobowy komplet poruczył w po- 

rozumieniu z Sądem Najwyższym 

przeprowadzenie śledztwa w sprawie 

b. Ministra Skarbu p. Czechowicza 

sędziemu Sądu Najwyższego p. Sta- 

nisławowi Zaleskiemu. W posiedzeniu 

dzisiejszem brał udział Prezes Sądu 

Najwyższego p. Supiński oraz człon: 

kowie Trybunału Stanu pp. Bielawski 
i Lednicki. : 

Konfiskaty pism opozycyjnych. 

WARSZAWA, dnia 11 kwietnia (tel. 
wł. „Stowa“). Dziš w Warszawie skon: 
fiskcwane zostały 3 tygodniki, a mia- 
nowicie: „Wyzwolenie“, Gazeta Chtop- 
ska“ (organ Stronnictwa Chłopskiego) 
i „Pobudka* (organ PPS), oraz 2 
dzienniki: „Robotnik“ za artykuł pod 
tytułem „Gwóżdź do trumny“ i „ABC“ 
za artyku! pod tytulem „Nie rozumie- 
my“. W godzinach wieczornych skon- 
fiskowano jeszcze w Warszawie cza- 
sopismo „Kurjer Niedzielny* a w 
Poznaniu uległ dziś koniiskacie nu- 
mer „Kurjera Poznańskiego". 

Nie będzie zakazu pochodu w 

dn. 1-go maja. 

WARSZAWA, dnia 11 kwietnia (tel. 
wł. „Słowa*). Dowiadujemy się, że 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za- 
decydowało nie wydawać zakazu ob- 
chodów w dniu 1 maja. Taka ten- 
dencja istniała, a myśl wydania zaka- 
zu obchodów ulicznych  wysuwały 
pewne koła, które wskazywały na 
tragiczne skutki walk ulicznych, jakie 
rozegrały się w Warszawie w ciągu 
dwuch lat ubiegłych w dniu 1 maja 
pomiędzy uzbrojonemi bojówkami ko- 
munistycznemi i socjalistycznemi. Wła- 
dze bezpieczeństwa postanowiły jednak 
ze względu na tradycje obchodów po- 
zostawić wolną rękę w urządzaniu 
uroczystości i pochodów 2 tem, że 
przywódcy uroczystości ponoszą wszel- 
ką odpowiedzialność za spokój i bez- 
pieczeństwo. Jednocześnie władze za- 
równo w Warszawie, jak i w więk- 
szych ośrodkach robotniczych na pro- 
wincji, opracowały szczegółowy plan 
zapewnienia porządku i spokoju w“ 
dniu 1 maja. 

Poseł Maioni wręczył listy od- 
woławeze. 

WARSZAWA. 11.4. Pat. Pan Prezydent įakt 
Rzeczypospolitej przyjął w dniu dzisiejszym 
o godz. 13 na Zamku posła włoskiego w 
Warszawie p. Maioniego który wręczył p. 
Prezy_entowi listy odwoławcze. Po audjen- 
cji odbyło się ną Zamku śniadanie, w któ- 
rem oprócz Pana Prezydenta, p. posła Ma- 
ioniego i najbliższego otoczenia '« Głowy 
LEE, wziął udział p. minister Za- 
eski. - 

Dekoracja urzędników Min. Ref. 
Rolnych. 

WARSZAWA. 11.4. Pat. Dziś w godzi- 
nach popołudniowych p. minister reform 
rolnych prof. Staniewicz w obecności wyż- 
szych urzędników gMinisterstwa udekoro- 
wał krzyżem komandorskim z gwiazdą or- 
deru Polonia Restituta wiceprezesa Banku 
Rolnego p. Anusza, krzyżem komandor- 
skim  Połonia Restituta dyrektora Banku 
Rolnego p. Staniszewskiego, krzyżem ofi- 
cerskim Polonia Restituta adwokata Popo- 
wa, radcę prawnego Ministerstwa oraz na- 
czelnika wydziału finansowego p. Ciborow- 
skiego. 

Zamizst Bremy Gdynia i Gdańsk. 

WARSZAWA, dnia 11 kwietnia (Tel. wł 
„Słowa*). Długotrwałe rokowania o kiero- 
wanie transportów bawełny, przeznaczonej 
dla fabryk polskich przez porty w Gdańsku 
i w Gdyni, zamiast przewożenia ich przez 

port. niemiecki w Bremie, zostały uwień- 
czone pomyślnym rezultatem. Podczas 
ostatnich kilku konferencyj stwierdzono, że 
przewożenie bawełny przez Gdańsk i Gdy- 
nię przyczyni się nietylko do znącznego 
wzmożenia ruchu w obu portach i do przet 
niesienia transportów kolejowych z kolei 
niemieckich na koleje polskie, lecz spowo- 
duje także potanienie transportu bawełny: 
o 1,40 dolara na 1 beli bawełny. Związek 
przemysłu włókienniczego w Polsce we- 

zwał już wszystkich swoich członków do 
kierowania transportów bawełny zamiast 
przez Bremę przez oba porty, znajdujące 
się w polskim obszarze celnym. 

| Opłata pocztowa uiszczone ryczałtem. 
| Redakcja rękopisów niezamówionych mie zwraca. Administracja 

nie uwzgiędnia zzstrzeżeć 40 do rozmieszczania ogłoszeń, 

Z ZA KORDONÓW 

Z Kowna donoszą: W tych dniach 
kryminalna policja w Kownie wykryła 
konspiracyjne miejsce zebrań komuni- 
stów. litewskich. Mieszkanie to była 
urządzone w piwnicy * miało kilka taj- 
nych wyjść. Podczas rewizji znalezio- 
no wielką ilość bibuły komunistycznej, 
szapirograf oraz świeżo odbite ulotki. 
W związku z tem przeprowadzono ге- , 
wizję jeszcze w kilku mieszkaniach. W 
wyniku tej akcji aresztowano dziewię- 
ciu komunistów. Prawie wszyscy ko- 
muniści z” wyjątkiem jednego — żydzi. 
Wśród nich 2 kobiety. 

Przed tygodniem policja kryminal- 
na aresztowała znanego komunistę Szi- 
mensa Wulfa, który ukrywał się przed 
sądem od 1925 r. Znaleziono u niego 
ważną korespondencję . partji komuni- 
stycznej. 

Jak Niemcy dotrymują układa handli- 
wego 2 Litwą. 

Z Kowna. donoszą: Pomimo, iż 
litewsko-niemiecki układ handlowy na- 
brał już mocy, konsul niemiecki w 
Kłajpedzie odmówił udzielenia niektó- 
rym mieszkańcom Kłajpedy wiz na 
wjazd do Niemiec. "W tych dniach 
konsułat niemiecki odmówił udziele- 
nia wizy b. urzędnikowi 
p. Szlaży. 

Polska materjalnie popiera Ploczkajtisa(12) 
KOWNO, 11-IV. PAT. Usposobiony fa- 

szystowsko dziennik „Tautos Kelias“ uważa 
współpracę socjal-demokratów z pleczkajti- 
sowcami za udowodnioną i domaga się zasto- 
sowania do socja!l-demokratów odpowiednich 
środków represyjnych. Zdaniem „Tautos Ke. ' 
lias*, należy zlikwidować partję socjal-demo- 
kratyczną i skonfiskować całe jej 
nabyte rzekomo za poiskie pieniądze. Osoby, 
przylapane ma rozpowszechnianiu literatury 
pleczkajtisowców, należy oddawać pod sąd 
polowy. Dziennik protestuje.przeciwko zwol- 
nieniu z więzienia przywódców socjal-demo- 
kratycznych Belinisa i Kairisa. Pozatem ostro 
napada na organy laudininków i chrześcijań- 
skich demokratów za to, że dotychczas nie 
potępiły socjal-demokratów. Ma to być sy- 
mptomiem solidarywania się ze zdrajcami oj- 
czyzny, jakimi są bezwai ia socjal-demo- 
kraci. — Z lobnemi zarzutami zwraca się 
do wymienionych dwóch partyj, organ urzę- 
dowy obecnego gabinetu „Lietuvos Aidas“ 
zapytując, czy łaudininkowie i chrześcijańscy 
demokraci nie sympatyzując czasem z Po- 
lakami. — Od osób, zbliżonych do obu par- 
tyj, słyszeć się dają jednak zapewnienia, że 
między socjal-demokratami a pieczkajtisow- 
cami nie ma żadnego kontaktu i że cała ta 
aiera wszczęta została przez policję krymi- 
nalną w cełach 'wokacyjnych. Dziennik 
oświadcza, że podobna taktyka ze strany lau- 
dininków, zbliżonych do socjał-demokratów 
jest zrozumiała, tr”dno jnatomiast zrozumieć 
uprawianie tego rodzaju polityki ze strony 
chrześcijańskich demokratów, którzy inie ma- 
ja wszak nic wspólnego z socjalistami. Mo- 
żna to wytłumaczyć jedynie dążeniem do u- 
trzymywania za wszelką cenę opozycji do 0- 
becnego rządu. Dolej dziennik wskazuje, że 

otrzymywania przez  Galinisa, członka 
centralnego komitetu partji socjal-demokra- 

tycznej, literatury i szyirowanej 
kares; ji od Poplauskasa w celu orga- 
nizacji stania w miejscowo- szeregu 
ŚĆ tlłewskich, demaskuje w dostatecznej 
mierze istotne tendencje socjal-demokratów. 
Od Poplauskasa otrzymywario rzekomo nie- 
tylko literaturę, lecz także i granaty. W koń- 
cu artykułu „Lietuvos Aidas'* zaznacza, 
Pieczkajtis wykluczony został z partji socjal- 
mo-demokratycznej nie na zawsze, a jedynie 
czasowo. 

Sprawa płk. Kina 
Z Kowna donoszą: Pułkownik ar- 

mji litewskiej Reingarten, b. kapitan 
rosyjskiej marynarki wojennej, 
wodu dwudziestopieciolecia promocji 
w rosyjskim morskim kadeckim kor- 
pusie, zamieścił w wydawanym w 
Pradze ' przez emigrantów rosyjskich 
tygodniku morskim artykuł, nawołu- 
jący do uczczenia tej rocznicy. Arty- 
kuł podpisał nie jako pułkownik ar- | 
mji litewskiej, lecz jako „kapitan 2-ej 
rangi". Za podpis w tej formie płk. 
Reingarten został pozbawiony prawa 
noszenia munduru Oraz prawa do 
emerytury. 

Lotnik Cznchnowski ma przyjechać 
do Kowna. 

"Z Kowna donoszą: Słynny z wy- 
bawienia wyprawy gen. Nobille, lotnik 
sowiecki Czuchnowski, po wygłosze- 
niu odczytu w Rydze o swej wypra- 
wie podbiegunowej ma przyjechać do 
Kowna, by również wo tu od- 
czyt. | ! 

chodzi o takie Ograniczenie prawa nowień poszczególnych artykułów pro- a tam gdzie do tych nawet zasad ny“, „brak gwarancyj należytego go- 
rozporządzalności własnością ziemską jektu ustawy, a się na trudno nagiąć ograniczenie prawa roz- spodarowania“ i t. p. 

które mogłoby zapewnić w maximum obowiązek przestrzegani: 

gubernatury- 

mienie, , 

„swoje artykuły od prasy burżuazyjnej i odpowia: 

IE 

Zz po- 

zasad racjo- porządzalnošci—na tak mgliste i tru- 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZB — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk 
BIENIAKONIE — Batet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy $. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki, 
MOLODECZNO -- Ksiegamis T-wa „Ruch”. 

NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

NIEŚWIEŻ -— ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Rińch”, 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolrrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. ” 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Koi. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. 2-ej 1 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
Kronika reklamowa _ milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji © 25 proc. dro- 

żej. Zagraniczne 50% drożej. 5 złoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

| oraz nadesłane milinietr 50 

  

Przed rozstrzygnięciem przesilenia gabinefowego 
Konferencje Pana Prezydenta i Marszałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA, dnia 11 kwietnia (tel. wł. „Słowa”). Pan. Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął wczoraj późnym wieczorem ministra Oświaty dr. 
Kazimierza Switalskiego, z którym odbył dłuższą konferencję, pozo tającą, 
oczywiście, w ścisłym związku z będącem w toku zestawianiem personalji 
nowego rządu. Dziś o godz, 6 po poł. rozpoczęła się w Generalnym 
Inspektoracie Sił Zbrojnych, od kilku już dni zapowiadana, konferencja 
Prezydenta Mościckiego z Marszałkiem Piłsudskim i Premjerem dr. Bart- 
lem, która doprowadzić ma do konkretnych wyników i przynieść czeki: 
wane już z niecierpliwością rozwiązanie kryzysu rządowego. Konferencja 
powyższa trwała 3 godziny, a wydany po jej zakończeniu komunikat urzę- 
dowy nie zewiadomił o przebiegu rozmów, lecz tylko poinformował o sa- 
mym fakcie odbycia się spotkania 3 kierowników nawy państwowej. W 
ten sposób oczekiwane na dziś zakończenie przesilenia rządowego nie na- 
stąpilo. W ciągu najbliższych dni spodziewane są dalsze konferencje, któ- 
re mają do wyników doprowadzić. - 

- Tworzenie się gabinefu w Niemczech 
, BERLIN, 11 IV. Pat. Prezydent Hindenburg przvjął kanclerza Miille- 

ra dziś po południu. W czasie tej audjencji kanclerz przedłożył prezyden- 
towi sprawozdanie o sytuacji wewnętrznej: i zaproponował -zwolnienie miai- 
stra sprawiedłiwości Kocha oraz mianowanie trzech ministrów centrowych. 
Prezydent zaakceptował propozycję kanclerza. 

Po audjencji kanclerza u prezydenta Rzeszy odbyło się ostatnie po- 
SA ano gabinetu Miillera w dawnym składzie, 
ącym. 2 

W końcu posiedzenia kanclerz pożegnał ustępującego demokratyczne- 
go ministra sprawiedliwości Kocha, wyrażając mu podziękowanie za doko- 
naną pracę na jego stanowisku. as 

Mianowanie nowych ministrów nastąpi w dniu jutrzejszym. 

Prasa niemiecka o nowopowstającym rządzie 
BERLIN. 11.4. Pat. Rozwiązanie kryzysu gabinetowego, które prowadzi do wejś- 

cia, trzech ministrów centrowych do gabinetu Muellera, wywołało żywą radość na le- 
wicy, szczególnie na łamach prasy demokratycznej, która wczorajsze porozumienie 
między gabinetem a frakcjami uwąża za wstęp do powstania zwartej wielkiei koalicji, 

> Prasa nacjonalistyczna natomiast ocenia sytuację ironicznie, określając wynik 
wczorajszych narad, jako stworzenie prowizorycznego związku stronnicw dla załat- 
więnia budżetu w miejsce pożądanej koalicji. 

Zbliżona do niemieckiej partji ludowej „Deutsche Allgemeine Zeitung“ stwier- 
dzą, że na wczorajszem posiedzeniu frakcji ludowej zarysowały się poważne sprzeci- 
wy, przeciwko obecnemu rozwiązaniu sytuacji Szczególną przykrą rzeczą dla frakcji 
ludowej miało być wysunięciem przez centrum kandydatury dr. Wirtha, który ma 
objąć ministerstwo terenów okupacyjnych. 

Ddezwa Trockiego do robofników rosyjskich 
BERLIN, 11-IV. PAT. Organ lewicy komunistycznej, czyli t. zw. opozycji tro- 

ckistowskiej, ogłasza odezwę ITrockiego do robotników rosyjskich, (polemizującą z ata- 
kami prasy sowieckiej przeciw giemu. Trocki nazywa kłamstwem twierdzenia. prasy , 
sowieckiej o planowanem przez trockistów zbrojnem powstaniu ji oświadcza, że naj 
większą zbrodnią, jaką może popełnić rewolucjonista, jest oszukiwanie 'własnej partji i 
zatruwanie świadomości klasy robotniczej przez ustawiczne kłamstwa. 

- _ Trocki broni się przeciwko zarzutowi, iż era wysokie honorarje: idolarowe za 
viada na te zarzuty, zarzutem ze swej stro- 

ny, iż sowiecka urzzędowa agencja telegraficzna T. :A.S.S. dostarcza stale prasie bur- 
żuazyjnej materjału. 

Trocki oświadcza, że honorarja swe, które otrzymuje w dolarach, bierze dlatego, 
by je użyć ma wydanie mów, artykułów i listów Lelina, dotychczas w Rosji sowieckiej 
zakazanych. . 

Między innemi Trocki z naciskiem, że (testament Lenina dotychczas 
traktowany jest w Rosji sowieckiej jako idomument kontrrewolucyjny. za którego Kol- 
portowanie władze sowi aresztowują i nų 

W związku z tem Trocki twierdzi, że A walkę przeciwko całemu 
leninizmowi i wskazuje, iż wszycsy wybitniejsi uczestnicy 4 pierwszych kongresów IKo- 
minterriu, którym przewodniczył Lenin, zostali bezpośrednio zgonie Lenina usunięci 
z Kominternu, a jna ich miejsce wprowadzeni ludzie przypawkówi, nie biorący dawniej 
udziara w kierownictwe akcją komunstyczną za czasów Lenina. 

Kongres Sfahlhelmu odhędzie się w Królewcu 
Z Bo Gdańsk nie zgodził się. 
GDANSK, 11 IV. Pat. Wedle doniesień z Królewca, zarząd wscho- 

dnio-pruskiego Stahlhelmu, postanowił wobec utrzymania przez senat wol- 
nego miasta Gdańska zakazu urządzenia kongresu Stahlnelmu w Gdańsku 
kongres ten odbyć w Królewcu w dniach 4 15 maja rb. Część 
prasy gadńskiej wyraża z tego powodu zadowolenie, że wolne miasto 
Gdańsk uniknęło goszczenia u siebie tego niebezpiecznego zjazdu. 

Zamach hombowy na uen. Gallesa 
MEKSYK, 11 IV. Pat. Kilka dni temu dokonano nieudałego zamachu 

bombowego na pociąg, w którym Calles przejeżdżał przez stację Jalisco. 
Policja wdrożyła energiczne dochodzenia celem wykrycia sprawców za- 
machu. 

Miasto Juarez w rękach wojsk związkowych 
WIEDEŃ, *11.IV. PAT. United Press. donosi z El Pazo (stan Texas), 

że najważniejszy punkt obronny powstańców meksykańskich, miasto Jua- 
rez, wpadło w ręce wojsk. związkowych bez walki. Meksykański konsul 
generałny w El Pazo objął prowizorycznie administrację miastem. 

Ameryka kokiefuje Sowiefy 
*Ewentualne uznanie SSSR przez Stany Zjednoczone. 

WIEDEŃ, 11.IV. PAT. „Neues Wiener Tageblatt* donosi z Wa- 
szyngtonu, że wedle wiadomości z kół dobrze poinformowanych, zanosi 
się w najbliższym czasie na urzędowe dokładne zbadanie kwestji uznania 
Rosji sowieckiej przez Stany Zjednoczone. Mówi się o tem, że prezydent 
Hoover zamianuje specjalną komisję, która sprawę tę zbada i ustali pod- 
stawy 'dla ewentualnego uznania Rosji przez Stany Zjednoczone. 

Chór akademików krakowskich u Ojca Św. 
" RZYM, 11 IV. Pat. W dniu wczorajszym krakowski chór aka- 

demicki był przyjęty na specjalnej audjencji u. Ojca Świętego. W 
czasie wizyty w Watykanie, akademicy odśpiewali papieżowi 
szereg pieśni. - 

Ojciec Święty był specjalnie życzliwie usposobiony do pol- 
skich akademików, którym udzielił błogosławieństwa, mówiąc do 
nich po polsku po wysłuchaniu pieśni: „Dziękuję, bardzo dzię- 
kuję“. f 

Ie czasie audjencji chórowi akademików towarzyszył amba- 
sador Skrzyński. W godzinach popołudniowych odbył się w po- 
selstwie raut, na którym akademicy odśpiewali „szereg pieśni 

skich. . 
„p Liczne grono osób z towarzystwa rzymskiego oraz sfer ar- 
tystycznych zgotowało akademikom gorące przyjęcie. Dziś rano 
akademicy śpiewają podczas mszy w kościele św. Stanisława, po 
południu zaś dają koncert publiczny. 

  

"Jest taki dekret z dnia 16 grudnia 
podaż ziemi dla celów reformy rolnej. nalnego ustroju rolnego ustanowionych dne do zdefinjowania,. ale za to ela 1918 r., dotąd jeszcze obowiązujący, 

Stąd stałe, w usprawiedliwienie posta- ustawą z' dnia 28 grudnia '1925 roku, Styczne pojęcia jak „interes publicz- który daje prawo ustanowienia przy- 
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poświęcone sprawom bie- 

musowego zarządu państwowego mię- 
dzy innemi nad nieruchomościami 
ziemskiemi, jeżeli za tem przemawia 
interes państwowy lub publiczny. Na 
podstawie tego dekretu, który światło 
dzienne ujrzał wówczas kiedy władza 
spoczywała w ręku socjalistów, można 
byłoby właściwie, niczem się nie krę- 
pując, uskutecznić tak dalece idące 
ograniczenia prawa rozporządzalności 
własnością, że mało kto z właścicieli 
pozostałby na swojej ziemi. A jednak 
życie nad tym dekretem przeszło do 
porządku dziennego i nikt się nie po- 
kusił o wykorzystanie postanowień 
jego chociażby w znikomym ułamku, 
poza wypadkami, które nie nasuwały 
najmniejszej wątpliwości, że rzeczy- 
wiście interes publiczny wchodzi tu w 
grę. 

Przez asocjację idei przychodzi mi 
na myśl ten dekret z dnia 16 grudnia 
1918 r., gdy zastanawiam się nad 
wstrząsem politycznym i gospodar- 
czym w razie wcielenia w życie. oma- 
wianego projektu ustawy o obrocie 
ziemią, —i sądzę, że pomimo wszystko, 
pomimo całej bezwzylędności postę- 
powania, gdy chodzi o reformę rolną, 
— ustawa taka nie znajdzie, nie po- 
winna znaleźć zastosowania. - Chyba, 

że psychoza destrukcyjnej zasady przy- 
świecającej ustawie o wykonaniu re- 
formy rolnej, zwycięży Świadomość 
konsekwencji, którem grozi złamanie 
zdrowej zasady postanowień Kon- 
stytucji o prawie własności. 

Taką tylko psychozą można so- 
bie wytłumaczyć możliwość wogóle 
ukazania się podobnego projektu ja-' 

kim jest rozważany projekt ustawy o 

obrocie nieruchomościami ziemskiemi. 
Pomijam już to, że niektóre postano- 
wienia projektu są często sprzeczne z 

ustawą postępowania cywilnego, że. 
nie wolno opierać zarządzeń na po- 

jęciach, które nie mogą być Ściśle zde- 
finjowane a które dają powód' do 
subjektywnego i stronniczego ' trakto- 
wania w poszczególnych wypadkach, 
że wreszcie projekt nie jest wywołany 
koniecznością państwową ani też wzglę- 

dami braku zarządzeń w tej mierze. 

Musimy jednak zdać sobie sprawę z 

tego, że podstawą dobrobytu w na- 
szym kraju jest rolnictwo, które nie | 

może istnieć, rozwijać się i prospe- 

rować bez kredytu hipotecznego. Ogra- 

niczając prawo rozporządzalności wła- 
Snością ziemską, wytwarzamy atmo- 
sierę depresji, która bynajmniej nie. 

sprzyja a wręcz odmiennie: zabija 
produkcyjną inicjatywę, z drugiej zaś 

strony podrywa zauianie do hipoteki, 
zwęża lub wprost przegradza tamą 

dostęp kredytowi hipotecznemu przez 

gwałcenie praw wierzyciela. ” 

Więc czi bono? Chyba tylko gwoli 
zwiększenia zapasu ziemi dla celów 
reformy rolnej, gwoli możliwie więk- 

szego rozdrobnienia własności ziem- 
skiej. : 

Zasada, którą nazwałem  destruk- 
cyjną, zasada rozdrabniania własno- 
Ści ziemskiej, zmusza projektodawców 
z ministerstwa reform rolnych zamy- 

kać oczy na skutki niebacznych za- 
rządzeń byle przysporzyć kilka hekta- 

rów, byle nie wywołać podejrzenia,. 
że niedość sprawnie odbywa się de- 
strukcja rolnictwa. Możliwość urządze- 
nia na ziemi kilku bezrolnych ma tu 

większe znaczenie niż kredyt hypo-. 
teczny, niż interesy rolnictwa, niż ;za- 

ufanie zagranicy. Dziś zwraca się 
uwagę urzędów ziemskich, by broń 
Boże nie dopuszczały do uszczuple- 
nia zapasu gruntowe przez zakłada. 
nie stawów rybnych, czyńią się wstrę- 
ty tym, którzy zamierzają zalęsiač 

grunty. Byle o, jeden hektar więcej 

chociażby nawet pół ha tego zapasu 

— mniejsza o to jakim kosztem. 
Psychoza  destrukcyjnej zasady 

działa bez przerwy, systematycznie po- 

tęgując skutki ujemne, Dziś wyrazem 

jej działania jest "projekt ustawy o 

obrocie ziemią. 
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©, TEATR POLSKI Z * (LUTNIA) To komenfarzy nie wymaga! o 

wielka rewja w 2 cześciach 
na Schronisko im. K. Zubowicza 

łowa ofensywa na sowieckim „froncie antyreligijaya“. ECHA KRAJOWE 
  

— Przez małą szybkę. Gdy od cząsu 
do cząsu z nąszej zapadłej wsi wileńskiej 
zajrzysz do ruchliwego miasta, gay poro- 
zmawiasz z luoźmi otartymi w Świecie i 
politycznie wyrobionymi, to po powrocie 
do swego zabitego deskami od świata kąta 
czujesz się tak—jak niewidomy po zdjęciu 
katarakty. Bez przesady—daleko lepiej się 
orjentujesz i trzeźwiej na świat patrzysz. 

„ Po czteromiesięcznej nieobecności w 
Wilnie uderzył mię naupis, który bodaj czy 
nie powinien stać się dewizą obecnych 
czasów. Wykoncepował go sławetny Wileń- 
ski Magistrat, umieszczając w różnych pun- 
ktach miasta ostrzeżenie: „Ostrożnie je- 
chać— roboty zimowe!* Odrazu przechod- 
nią chwyta za serce wysoko pojęta troska 
Magistratu o los obywatela, konia i wozu, 
nie mówiąc już, iż obecną troska jest dal- 
szym ciągiem poprzedniej troski o los bez- 
robotnych, którym, dbały o dobro ludu 
pracującego Magistrat, dał możność w 40- 
stopniowe tegoroczne mrozy zarobkowania! 
Co za misterna robota w tym splacie kon- 
sekwentnie powiązanych poczynań socjal- 
nych, z których każda dobitnie świadczy o 
głębokiej myśli nie tylko twórczej, ale i 
głębokiem przemyśleniu mogących nastąpić 
konsekwencyj. A troska uwidoczniona w 
tym skromnym, a prostotą swą wzruszają- 
cym nadpisie, wywołuje podwójną wdzięcz- 
ność: obywatela, iż ma możność uniknięcia 
grożącej mu katastrofy, jak również bez- 
robotnego, iż prawdziwie życzliwy mu Wi- 
leński Magistrąt stwarza nieprzerwane pa- 
smo stałej roboty, którą Ożywcze wiosen- 
ne słoneczkó po roztajaniu ziemi znowu 
dostarczy: 

Te cztery słowa: „Ostrożnie jechać — 
roboty zimowe”, tak szczerze przez Magi- 
strat Wileński na skrzyżowaniu ulic umie- 
szczone, wybornie mogą być zastosowane 
w całej Polsce, już nie w znaczeniu dro- 
gowego ostrzeżenia, lecz jako memento 
państwowe systemu  socjalistyczno-etaty= 
stycznego, który w Polsce zapanował. Już 
obywatel sąsiadującej z nami bolszewji ro- 
syjskiej tą mądróść socialistyczną wybor- 
nie na własnej skórze wyprobował i wy- 
próbowuje, wyczekując na mrozie w ogon- 
kach żywnościowych na 1|4 klg. chleba, 
wypieczonego ze stęchłej mąki. Gdy jed- 
nak zgłodniały dorwie się do swego „pajka”, 
jakżesz jest wdzięczny rządowi za jego 
opiekę i troskliwość, zapominając, iż wła- 
śnie tegoż rządu system stworzył całą ka- 
tastrofalną sytuację. 

Po dziesięciu latach uszczęśliwiania 
ludności reformą rolną katastrofalny rok, 
który obecnie przeżywa Wileńszczyzna 
wskutek klęski nieurodzaju, czyż nie jest 
najlepszym dowodem do czego system ten 
państwo doprowadzić jest zdolny. Gospo- 
darując 30 lat bez przerwy w Dziśnieńskim 
i wybornie orientując się w życiu tutej 
szem, bezapelacyjnie twierdzę, iż za cza- 
sów dobrze zagospodarowanych majątków 
i folwarków, sytuacja taka, jaka się w tym 
roku u nas wytworzyła byłaby nie do po 
myślenia. Każdy dwór i folwark, byłby 
zakładem aprowizacyjaym sąsiedniej lud- 
ności, która na, odrubek otrzymałaby po- 
trzebne do przetrwania ciężkiego tegorocz- 
nego przedmiotu kartofie i żyto. 

U nas ciągle rozdmuchują się roz. 
maite klęski: więc klęska nieuroazaju, klę- 
ską śnieżycy, klęska powodzi. Dla rolnika 
wychowanego w atmosferze tych zwykłych 
przejawów natury, których nigdy w żad- 
nych gospodarczych kalkulacjach przewi 
dzieć nie jest zdolen, nasze zło państwowe 
leży nie w klęskach atmosferycznych. lecz 
w klęsce doktryny socjalistycznej, która 
uważa życie jako kotlet, który da się we- 
dług formułek teoretycznych usiekać. 

Strukczaszy. 

— Nowe kółka romicze. Równolegie w 
z wzmagającym się wśród rolników uświado- 
mieniem w zakresie konieczności organizo- 
wania się w kółka rolnicze ilość ich wzra- 
sta znacznie. 

Ostatnio powstały nowe w następują- 
cych miejscowościach: w Bezdanach, gminy 
miemeńczyńskiej, (skład zarządu Zyndram- 
Kościałkowski — prezes, Gustaw Przewłocki 
i Bohdan Dąbrowski — wiceprezesi. józef 
Juchniewicz — sekretarz, Bronisław Gaspe- 
rowicz — skarbnik). / : 

W  Mejłunach, gminy  mejszagolskiej 

Mówienie brzydkich słów — naj- 
aktualniejszy to narazie temat rozmów 
prywatnych. Z wdziękiem tę dyskusję 
zainaugurował red. Kaz. Ehrenberg, 
gdy pisze w swoim „Kurjerze Poran- 
дут“: 

Kiedy Marszalek Pitsudski po raz pierwszy 
zdecydował się na zastosowanie w swoich 
piorunujących wystąpieniach tych właśnie 
„rażących oczy” i „rozdzierających  uszy* 
wyrażeń, oświadczył dziennikarzowi, które- 
mu wręczał rękopis co następuje: „U nas 
na Litwie nie używa się nigdy takich ordy- 
narnych wyrażeń. Kiedy po raz pierwszy obi 
dy mi się o uszy w męskim zebraniu w Wił- 
nie, skarciłem tego który pomiędzy nas z 
Wars zawy przybył zarzucając mu brak sza- 
cunku dla towarzystwa, w którem się zna- 
Ча2!. Skarcony przezemnie okazał wielkie zdu- 
mienie i ttomaczył się tem, że w Królewstwie 

nikogo to nie gorszy; tak wszyscy mówią. 

Przyznaję się, że nie wierzyłem temu. Kiedy 

jednak ten właśnie człowiek w wiele łat po- 
tem znalazł się pamiędzy pierwszymi dostoj- 
nikami p«ństwa, cóż? musiałem uwierzyć . 

Pozostawmy na uboczu kwestję na- 
leży czy nie należy mówić brzydkie wy- 
razy, trzymajmy się pytania kiedy się 
chce je wymawiać najbardziej. Poszu- 
kajmy dokładnej formuły dla tej spra- 
wy. Zapadło mi w pamięć, na ławie uni- 
wersyteckiej w Krakowie, słyszane 
Schopenhauerowskie określenie komiz- 
mu „Komizm polega na niezgodzie te- 
ot, z praktyką” określał to Schopenha- 
uer. у 

Istotnie, gdy badamy sytuacje ko- 
miczne rozpoczynając od najbardziej fi- 

nezyjnych, od takich dowcipów, z któ- 

rych śmieją się tylko ludzie a wypiesz- 
czonych intelektach, a kończąc na żar- 

tach trywjalnych, zawsze istotę tego co 
wzbudziło w nas śmiech będziemy mo- 

gli podciągnąć pod tą formułę „niezgo- 
dy teorji z praktyką”. 

Poszukajmy więc formuły dla na- 
szego pytania. : 

Będzie ona wiele dłuższa niż okre- 

(skład zarządu Adam Chmielewski prezes; 
Franciszek Kazurys — sekretarz i Kazimierz 
Pawłowski — skarbnik). 

W Smogórach, gminy solecznickiej (skład 
zarządu: Ludwik Papor — prezes, Juljan Ku- 
rjan — sekretarz, Ignacy Baranowski — 
skarbnik. 

OSZMIANA, 

— Żydzi nal fundusz dyspozycyjny. Sta- 
raniem kół żydowskich, sympatyzujących z 
Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem 
odbyło się w Oszmianie pod przewodnictwem 
Abrama Strugacza zebranie dla omówienia 
sprawy funduszu dyspozycyjnego, Ministra 

Skarbu Spraw Wojskowych. Po zreferowa- 
niu sprawy przez przewodniczącego oraz na- 
stępnych mówców p, p. Sołoducho, Wasilew- 
skiego i Gurwicza, zebranie uchwaliło nastę- 
pującą rezolucję: „Ponieważ pierwszy Mar- 
szałek Polski' położył nieśmiertelne zasługi 
dla wskrzeszenia Polski, ponieważ jest on 
jedynym wodzem narodu, który bezpartyjnie 
traktuje narówni wszystkich obywateli, pra- 
cujących dla-dobra Kraju i ponieważ życzy : 
on szczęścia i dobrobytu Polsce i wszystkim 
jej synom, musimy Mu pomóc ile sił starczy. 
Wobec tego, że skreślono sumę  potrzebrią 
Marszałkowi na obronę całości Rzeczypospo- 
litej, my żydzi Oszmiany, łączymy się z tymi 
prawymi obywatelami, którzy dobrowolnie 
chcą się opodatkować i wręczyć tę sumę 
Marszałkowi, złożymy nasze ciężko zapraco- 
wane grosze i niech Marszałek przekona się, 
że On i Ojczyzna liczyć mogą na nas za- 
wsze. 

  

STOŁPCE, dnia 10 kwietnia (tel. wł. 
„Stowa“ P. Kuroczycki zastępca starosty 
w Stołpcach otrzymał odznakę honorową 
Korpusu Ochrony Pogranicza za położone dla 
K.v.P. zasługi. Należy przytem przypomnieć, 
iż p. Kuroczycki odpiera* swego czasu napad 
dywersyjny na Stołpce w r. 1923. 9 

NOWOGRODEK, dnia 10 kwietnia (tel. 
wł. „Slowa“). W dniu dzisieįszym wyjechal 
do Warszawy dyrektor robót publicznych 
inż. Zubelewicz, a to celem uzyskania u od- 
nośnych władz aprobat: 1) projektu regula- 
cji rzeki Serwecz, 2) projektu budowy dróg 
Jurysdyka—Orany i Wołożyn — Horoczki, 
oraz 3) nowego warjantu projektu budowy 
koszar w Snowiu. 

NOWOGRÓDEK, 10 kwietnia (tel. wł. 
„Słowa”*). W najbliższych dniach wyjeżdża 
przedstawiciel urzędu wojewódzkiego do 
D.O.K. 3 w Grodnie i D.O.K. 9 w Brześciu, 
celem przejęcia stamtąd akt dotyczących 
spraw inwalidów wojennych, w związku z 
mającem nastąpić utworzeniem urzędu. Il-ej 
instancji dla spraw inwalidzkich przy urzę- 
dzie wojewódzkim i I instancji w Barano- 
wicžach i w Lidzie. Do wymienionych urzęd. 
władze wojskowe mają odkomenderować od- 
powiednich pracowników. 

  

rzędowe, rzutowe i do nawozów 
sztucznych 

Poleca 

„ygpnt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna lt-a, zórl-1i 
o aa a] 
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Same się reklamują. 

dać wszędzie. 

I 
I 
: 

« 

šlenie Schopenhauera. Zdaje mi się, že 
stan, przy którym człowiekowi najbar- 
dziej chce się mówić brzydkie wy- 
razy, najsilniejszą ma pokusę używania 
wymysłów, przekleństw, że stan taki 
u człowieka szlachetnego, in- 
teligentnego i wykształco- 
nego zachodzi, gdy się skumulują ra- 
zem, aż cztery okoliczności: 

1) Gdy człowieka coś bardzo obu- 
rzy. ! 

2) Gdy człowiek wie, a przynaj- 
mniej wierzy, że to oburzenie wy- 
płynęło u niego z jego lepszych, szla- 
chetniejszych instynktów. Gdy wie, 
że to oburzenie w nim powsta- 
łe to nie jest dowód jego egoizmu, 
lecz przeciwnie, że jest to oburzenie na- 
prawdę altruistyczne, niezależne od je- 
go interesów materjalnych, 'a związane 
jest ze Światem idei. Zwłaszcza silnie 
działa chęć mówienia brzydkich wyra- 
zów właśnie wtedy gdy obrażony jest 
w człowieku jego zmysł estetyczny, gdy 
ktoś w sposób*» trywjalny naruszył w 
danym człowieku jego równowagę wra 
żeń estetycznych. Wtedy podobno i 
hrabia Stanisław Tarnowski wzór po- 
sągowej powściągliwości umiał powie- 
dzieć wyraz brzydki. 

3) Gdy człowiek wie, albo przy- 
najmniej wierzy, że chociaż jego. świę- 
te oburzenie jest słuszne i wszyscy się 
mniej więcej z tem zgadzają, to jednak 
ci wszyscy nietylko nie są tak podnie- 
ceni danym oburzającym faktem, jak on 
— lecz przeciwnie wobec tego faktu 
zachowują się dość zimno, potępiając 
go w sposób łączący spokój z obojęt- 
nością. 

4) Gdy wreszcie cziowiek oburzo- 
ny czuje, że mimo to że jego święte o- 
burzenie jest słuszne i szlachetne i wy- 
pływające nie z egoistycznych pobudek 

Starcia Heimwehry z socjal-demokrafami 
WIEDEN. II.4. Pat. W Fliessingen pod Wiedniem doszło do nowych starć mię- 

dzy narodowymi socjalistami a socjal-demokratami. W powstałej bójce 6 narodowych 
socjalistów zostało silnie poturbowanych. Policja aresztowała 15 osób. Na zgroma- 
dzeniu odbytem wczoraj przywódca socjal demokratyczny dr. Bauer oświadczył, że 
socjalni demokraci nie obawiają się pogróżek Heimwehry, że jednak dążą do poro- 
zumienia, ażeby zaoszczędzić państwu trudności. 

W razie gdyby porozumienie nie doszło do skutku, wówczas grożą nam—mó- 
wił dr. Bauer gabinetem silnej ręki. Cokolwiek będziemy sądzili o ks. Seiplu, jedno 
jest емпе, że silna ręka nowego rządu będzie słabsza tak pod względem siły fizycz- 
nej, jak i pod względem siły moralnej od ięki ks. Seipla. 

Bułgarja drze koty z Jugosławią 
Wpływ komitetu macedońskiego. 

WIEDEŃ, 11 IV. PAT. Dzienniki podają z Białogrodu: Prasa białoruska zamie- 
szcza zgodne w treści artykuły, w których oświadcza, że konferencja jugosłowiańsko- 
bułgarska, która odbyła się w Pirocie, nie poprawiła stosunków między obu krajami. 

Najważniejsze sprawy nie zostały załatwione, a mianowicie sprawa podwójnych 
właścicieli i sprawa kontroli granicznej. Stanowisko 'rządu bułgarskiego dowodzi, że 
Bułgarja nie chce poprawić stosuńków 
wpływem komitetu macodońskiego. | 

z Jugosławią i że jest jeszcze ciągle pod 

Wojska amerykańskie. jako hufar. 
BISDEE (ARIZONA), 11 IV. PAT: Wzdłuż granicy stanu Arizona skoncentro- 

wano oddziały amerykańskie w liczbie 1500-osób Siły te mają zapobiec ewentualnym 
zajściom w razie, gdyby gen. Calles zaszedł od tyłu wojska powstańcze w stanie 

Pogrzeb założyciela Associated Press 
WASZYNGTON, 11 IV. PAT. W pogrzebie zmarłego tu założyciela Associated 

Sanora. 

Press Stone'a wziął udział między innymi prezydent Hoover, viceprezydent Curtis ; 
wiele innych członków korpusu dyplomatycznego. Zwłoki złożone zostały w anglikan- 

skiej katedrze Waszyngtonu, gdzie spoczywają prochy prezydenta Wilsona i gen 

Dawey'a. 

Srtraszliwy huragan przyczyną śmierci 500 osób 
LITTLE ROCK (Arkanzas). 11.4. Pat. Okolice położone pomiędzy miasta- 

mi Alicia i Swifton, położonemi na półros od New-Port, ucierpiały najwięcej 
z powodu tornado. Liczba zabitych ma tam dochodzić do 500 osób. Nie zosta- 
ło to jednak dotychczas ostatecznie stwierdzone. W sposób nie ulegający wąt- 
pliwości skonstatowano Śmierć 90 osób. 

Wielki pożar domu fowarowego 
BERLIN. 11.4. Pat. Dziś po południu w jednym z olbrzymich domów towaro- 

wych na placu Hermana w Berlinie wybuchł wielki pożar, który wyrządził olbrzymie 
szkody. 14 oddziałom straży ogniowej po;kilku godzinach udało się opanować groź- 
ny żywioł. 

200 domów zalanych- 2 kobiety utongly 
MOSKWA. 11.4. Pat. W wielu okolicach Ukrainy rzeki wystąpiły z brze- 

gow, zaiewając liczne obszary. 
Między innemi powódź dotknęła miasta Pawłograd i Dniepropetrowsk, 

gdzie zgórą 200 domów zostało porwanych przez wodę. Dwie kobiety utonęły. 
Strkty są bardzo duże. 

Wybuch na pokładzie okręfu. 
HOBOQUEN, (stan New jersey), 11 IV. PAT. Skutkiem wybuchu ma pokładzie 

stojącego w dokach tutejszych parowca „Prezydent Roosevet* jedna osoba została 

zabita, 3 5 odniosło ciężkie rany i poparzenia. 

Tanio do sprzedania ! 
HUDSON torpedo 7-mio osobowe, Model 1925 rok. 

mi KUDSON torpedo 7-mio osobowe, Model 1928 rok, specjalnie 
budowany i karosowany. 

ESSEX torpedo 6-cio cylindrowy, 5-cio osobowy, Model 1925 rok. 

E. 
Przedstawicielstwo samochodów „CHEVROLET* 
„AUTO - GARAŻE* WILEŃSKA 26, TEL. 13 - 61. 
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Czytajcie Myśl Notarstwwowa 
jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce. 

Kiedy się chce mówić brzydkie wyrazy? 
lecz przeciwnie z altruizmu, lub świata 
idei — to jednak żadnemi argumenta- 
mi nie potrafi on przekonać swoich bli- 
skich, aby tak samo strasznie się obu- 
rzali, jak oburza się on. Gdy zobaczy 
dokoła siebie tą współczującą załedwie 
obojętność — wtedy choć głową o mur 
bij. 

) Wtedy najwięcej chce się 
wyrazy brzydkie. 

Jako przykład podam epizod, któ- 
ry mnie wprawił w taki stan właśnie 
świętego oburzenia połączony z nieprze 
partą pokusą mówienia brzydkich wy- 
razów. Było to dla większego wstydu 
i grzechu w pierwszy dzień Wielkiej- 
nocy, czyli w uroczyste święto. Zaszedł 
fakt tak drobny, że oczywiście nikt nie 
uwierzy, abym pisał to szczerze. A jed- 

mówić 

nak tak. Oto w jednem z codziennych * 
pism wileńskich, znalazł się „list z Pa- 
ryža“ napisany przez jakiegoś by d- 
laka. Ten „list“ byt wlašnie takim 
faktem łączącym wszystkie okolicznoś- 
ci poprzednio pod punktami od 1-go 
do 4-go wymienionemi. Ten list prze- 
dewszystkiem był dla mojej równowagi 
estetycznej tem, czem bujający okręt 
jest dla człowieka czułego na morską 
chorobę. 

Artykuł ten ukazał się w innym pi- 
śmie wileńskim, ale tak samo dobrze 
mógłby się ukazać w „Słowie”, jak 
mógłby być umieszczony w „Świecie*, 
w „Tyg. Ilustr.* w „„Czasie”, w każdym 
z pism wreszcie. Nie wymieniam tego 
pisma, ale zgóry przepraszam jego re- 
dakcje i jego członków redakcji za ten 
mój teljeton, bo nie chcę, aby ktokol- 
wiek myślał, że mam do redakcji tego 
pisma jakikolwiek żal, że ten artykuł 
puściła. Cała szkodliwość tego artyku- 
lu polega właśnie na tem, że napozór 
był to artykuł, jak artykuł, „list z Pa- 
ryža“ jak „list z Paryża”. Wiem z do- 
świadczenia jakby z takim artykułem 
postąpionoby np. w naszej redakcji 

  

przy gorączce tworzenia wielkanocne- 
go numeru. Ktośby go obejrzał, zdarłby 
z koperty marki dla znajomego filate- 
listy, przeczytał ze środka dwa zdania, 
zobaczył czy tam nie ma coś przeciw 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych, 
które popieramy i artykuł poszedłby 
„do druku. 

Właśnie, że bydłak piszący ów 
„List z Paryża, nie dopuścił się w 
swoim artykule żadnego takiego kon- 
kretnego przestępstwa za które można 
byłoby za rękę chwycić i powiedzieć: 
„pójdziem na Łukiszki*. Oczywiście 
śmieszne jest, że człowiek, który wi- 
dać bez przesiadania i wysiadania po 
ra: pierwszy przejechał rutę Warsza- 
wa-Zbąszyń-Berlin-Kolonja-Liecge-Pa 
ryż, czyłi w obecnych czasach rutę 
dość banałną i którą dość dużo ludzi 
jeździ, nietylko opowiada o tej swojej 
podróży w sposób niesłychanie pou- 
czający i ogólno - kształcący ale i wy- 
powiada o krajach które przejechał są- 
dy tak syntentyczne, i „głębokomyśl- 
ne“, że się płakać chce. Oto próbka: 
„tragarze belgijscy patrzą tylko na mo- 
„ją kieszeń — jest to cecha, która we 
„Francji wystąpi jeszcze silniej", albo 
„naogół podróż .od granicy belgijskiej 
„do Paryża nie przedstawia niczego cie 
„kawego'*. Uprzedzam, że nie cytuję tu 
bynajmniej najbardziej charakterysty- 
cznych ustępów, gdyż nerwowa odraza 
do nieprzełamania nie pozwala mi na 
przeczytanie po raz drugi tego „listu 
z Paryża”. Wiem tylko, że się zaczyńa 
od kapitalnego poprostu w swej auto- 
rytatywnošci ; zdania: ‹ „зА już dla 
„kogoś, zajmującego się dziatalno- 
„Ścią artystyczną, malarstwem rze- 
„źbą lub muzyką, przedstawia Fran- 
„cja atrakcję niebywałą, jako domici- 
„lium wszystkiego co piękne i wznios- 
„łe. Jest w tym poglądzie niewątpli- 
„wie wieje słuszności ale i sporo za- 
„strzeżeń, widocznych wszakże dopiero 

J 

W związku ze zbliżającemi się pra: 
wosławnemi świętami wielkanocnemi 
obserwować można na sowieckim 
„troncie antyreligijnym“ znaczne oży- 
wienie. Pojedyńcze ataki przeciwko 
kościołowi mnożą się z dnia na dzień, 
ponadto zaś czynione są przygotowa- 
nia do zbiorowej oiensywy, która 
podjęta ma być w pierwszych dniach 
miesiąca maja (początek Świąt wiel- 
kanocnych przypada według starego 
stylu na dzień 5-g0 maja). Tak zwa- 
ne „związki bezbożników* przygoto- 
wują się gorączkowo do ; Specjalnej 
„kampanji przeciwświątecznej”, która 
polegać ma na urządzaniu widowisk 
i rozrywek antyreligijnych w czasie 
świąt, na propagowaniu normalnej 
pracy we wszystkich zakładach prze- 
mysłowych, biurach, urzędach i t. p. 
podczas Wielkiej Nocy i . zastąpieniu 
dni świątecznych specjalnemi dniami 
wypoczynkowemi latem r. b. 

Ciekawy obraz obecnej sytuacji na 
„froncie antyreligijnym“  skrešlit w 
tych dniach przewodniczący lenin- 
gradzkiego okręgowego związku bez; 
bożników, komunista Dułow. 

Stwierdził on przedewszystkiem, że 
w chwili obecnej istnieje na terytorjum 
ZSSR około 50.000 cerkwi, około 500 
klasztorów, kilka tysięcy domów 
modlitwy i około 25.000 organizacyj 
sekciarskich. Personel _ kościelny 
Składa się z 500,000 osób, a sekty 
liczą około 6.000.000 organizowanych 
członków. W ciągu jednego t Iko ro- 
ku 1927 dochody kościołów w Rosji 
(głównie z tytułu składanych przez 
wiernych ofiar) wynosiły 300.000.000 
rubli. 

Dułow zaznaczył dalej, że w mia- 
stach rosyjskich wpływy cerkwi wpraw- 
dzie stopniowo maleją, ale po wsiach 
zato systematycznie, choć powoli, ro- 
sną. Bardzo charakterystyczne pod 
tym względem stosunki panują w 
okręgu leningradzkim. Na podstawie 
specjalnych obliczeń stwierdzono, że 
w okręgu tym jest 2.700 kościołów 
i zaledwie około 600 czytelń komuni- 
stycznych. W roku 1927 w okręgu le- 
ningradzkim było 2.406 związków re- 
ligijnych, a w dniu 1 stycznia 1929 
roku liczba ich wynosiła już 2.724 

W czasach ostatnich działacze re- 
ligijni wzmożyli agitację zwłaszcza 
wśród kobiet i młodzieży. Dułow po- 
daje, że działaczom luterańskim uda- 
ło się w ciągu ubiegłego roku nawró- 
cić około 3.000 młodych ludzi, którzy 
dotychczas wobec zagadnień religij- 
nych zajmowali stanowisko wybitnie 
negatywne. Liczne sekty, działające w 
ZSSR., korzystają z pomocy materjal- 
nej zagranicy. Tak naprzykład bapty- 
Ści otrzymali w roku 1927 z Ameryki 
około 518.000 dolarów. 

Do rozwoju ruchu religijnego w 
okręgu leningradzkim przyczyniło się 

zdaniem Dułowa - w wielkiej mie- 
rze wydane w roku 1928 rozporządze- 
nie władz miejscowych, w myśl któ- 
rego zebrania w prywatnych mieszka- 
niach, o ile uczestniczy w nich nie 
więcej, jak 50 osób, odbywać się mo- 
gą bez specjalnego zezwolenia ze stro 
ny milicji. Agitatorzy religijni po wy- 
daniu tego rozporządzenia wzmożyli 
znacznie swą działalność, urządzając 
swe prelekcje w domach prywatnych. 

Dułow zarzuca organom sowiec- 
kim, że ' częstokroć same popierają 

„tu, na miejscu”. Pisze to człowiek, któ 
ry sądzi że mały łuk stoi koło pałacu In 
walidów, czyli człowiek, piszący swój 
list może w parę godzin po przyjeździe 
do Paryża. Wogóle cały list jest tak na- 
pisany, jakby mógł pisać ktoś kto był 
powiedzmy na księżycu czy na Marsie 
i którego się wszyscy pytają: „no po- 
wiedz-że cokolwiek, co tam widziałeś, 
wszystko dla nas będzie ciekawe, 
wszystko będzie rewelacją".  By- 
dlak udziela trochę swoim czytelni- 
kom studjów nad  kolejnietwem 
pruskiem, które przeprowadził w cza- 
sie tego jednodniowego przejazdu przez 
Niemcy w sposób następujący: „„Pocią- 
„gi pruskie zupełnie podobne do pol- 
„skich. Punktualność pociągów—możli- 
„wie staranna". Pisze także „rewizja 
„celna podobna jak polska" i t.d. 

Wszystko to jednak jest tylko śmie 
szne, wszystko to tylko wypływa z tej 
śmiesznej zarozumiałości, nabranej wi- 
dać w specyficznych warunkach życia 
autora „listu* w Wilnie, która wyrobi- 
ła w nim przekonanie, że może o wszy- 
stkim pisać jak Sienkiewicz. Oczywiś- 
cie, Sienkiewicz w. swoich nieśmierte|- 
nych „listach z Ameryki* pozostawił 
nam także opis najprostszych szczegó- 
łów swej podróży przez Niemcy, ale to. 
było dzieło sztuki ten opis. Tam każ- 
dy wyraz miał swoją plastykę, swoją 
barwę, gdy Sienkiewicz pisał: „„wagon'* 
tośmy ten wagon widzieli, jak się dziś 
widzi obraz na ekranie kinowym, a mo- 
że lepiej, tak Sienkiewicz swoim pió- 
rem umiał malować kolory i cienie, na- 
dawać swoim opowiadaniom wypuk- 
łość i wklęsłość, nadawać im dźwięk i 
barwę i smak i zapach. 

Wszystko to więc co pierw ej z „listu 
z Paryża” zreferowałem, wskazuje tyl- 
ko na śmieszność na tępą zarozumiałość 
autora, na brak samokrytycyzmu literac 
kiego, na niekulturalność wreszcie — 
ale to wszystko nie jest jeszcze prze- 

rozwój ruchu religijnego w kraju. Tak 
naprzykład stwierdzono, że spółdziel- 
nie państwowe zajmują się wypiekiem 
ciast i babek wielkanocnych, i że roz- 
maite drukarnie sowieckie (naprzykład 
drukarnia „Komintern*) przyjmują od » 
związków religijnych zamówienia na 
wydawanie biblji. W drukarni Komin- 
tern drukuje się,--według słów Duło- 
wa, - na zlecenie organizacyj kościel- 
nych 25.000 egzemplarzy biblji. 

Podczas gdy ;ilość wierzących wy- 
nosi w Rosji kilkadziesiąt miljonów 
osób, a: samych tylko aktywnych dzia 
łaczy religijnych jest w ZSSR. ponad ; 
pół miljona, liczba organizowanych 
„bezbożników* nie przekracza 400000 
W okręgu leningradzkim według ob- 
liczeń Dułowa—ilość bezbożników wy- 
nosi zaledwie 25.000. 

Dułow domaga się, by każdy or- 
ganizowany komunista zobowiązany 
był prowadzić „robotę antyreligijną* 
w domu, w którym mieszka. Zagadnie- 
nia antyreligijne winny stać się przed- 
miotem nauczania w szkołach niższych 
i średnich (w przyszłym roku szkol- 
nym postulat ten zostanie spełniony 
w szkołach moskiewskich). Wreszcie 
wysuwa Dułow żądanie, by wszystkie 
organizacie publiczne zjednoczyły się 
do wspólnej akcji na ironcie antyreli- 
gijnym. 

Tegoroczne Święta wielkanocne ma 
ją być początkiem nowej wielkiej oien- 
Sywy przeciwko religii w Rosj sowie- 
ckiej. Obecne przygotowania „bezboż: 
ników" do tej ofessywy mają na celu * 
zmobilizowanie wszystkich sił, które 
mogą być rzucone na front antyreli- 
gijny. Oficjalne czynniki moskiewskie 
akcję tę usilnie popierają, wydając od- 
powiednie dyrektywy organom rządo- 
wym i partyjnym na prowincji. Mimo 
to jednak zdaje się, że wielka ofensy- 
wa bezbożników i tym razem nie zdo- 
ła poszczycić się pełnem zwycięstwem. 

Wygrane Lotorji Państwowej 
W 27-\ут dniu ciągnienia 18-tej Pań- 

stwowej Loterji klasowej padły następują- 
ce POZA , 

o 3,000 zł. wygrały №гу: 8451 
100007 131543. 

Po 2,000 zł. wygrały N-ry: 23289 
143613. 

Po 1,000 zł. wygrały N-ry: 2917 13792 * 
22887 53192 71649 102045 '129657, 

Po 600 zł. wygrały Nry: 238 7328 
18929 28809 29091-36641 48773 53483 57607 
19707 80339 81322 83644 87220 102241 
115091 124265 131160 140965 144811 161374 
171113. 

Po 500 zł. je „N-ry: 1336 2640 
2796 2821 3215 4347 4534 6003 778! 8412 
9114 9211 10896 12880 13042 13383 13881 
13916 14220 15574 17031 17310 17734 20570 
22161 22466 22646 22856 23202 23919 
24703 25447 25568 25979 27397 28012 28239 
28245 30028 30367 31853 32055 32431 33825 
35714 35928 36301 47514 4429647176 49548 
50816 51181 52865 54324 58330 63385 
69000 69235 71194 71194 72139 13031 73446 
73418 13126 75625 75807 17655 80457 80788 
89971 81997 63186 83912 84039 8017 85389 
86254 30591 87749 89074 89-94 90075 
90144 90159 92353 93690 94345 95304 96204 
96341 96643 98313 100517 10881 1 2329 
103005 494950 105401 105771 — 108751 
105532 110086 111315 112385 113810 114920 
117172 117203 118690 119460 120684 121391 
121992 123745 127152 128505 129540 131306 
132019 232254 134032 _134326 133365 
135793 157477 137118 140173 141826 143081 
143682 147836 1519.8 152893 153028 154905 
155210 157131 157506 158082 159557 161439 
161774 16,891 161945 162225 163437 167178 
169315 169856 17097 172179 172711 
173056, 

stępstwem.  Oburzenie wywolato we 
mnie dopiero uplasowanie przez autora 
swej osoby wobec Paryża. Oburzył 
mnie ten ton niedbale komplementujący 

.. powiedziałby nieomal protekcyjny 
z jakim to bydlę pisze o Paryżu. „Pier- 
„wsze wrażenie odrazu dodatnie i trze- 
„ba przyznać imponujące". Nie chodzi 
mi o to, że bydle nie umie sobie dać ra- 
dy nawet z własną korespondencją, bo 
oczywiście albo „dodatnie“, albo „im- 
ponujące“ od biedy možna powiedzieč 
„dodatnie, a nawet imponujące", a w 
żadnym razie nie „dodatnie i imponują- 
ce“, ale chodzi mi o ten fakt pewności 
siebie wobec takiego jedynego na świe- 
cie zjawiska, jak Paryż. On „przyznaje, 
że jest dodatnie" — widzieliście go! 
Chciałoby się krzyknąć najdonioślej: na 
kolana przed Paryżem, barbarzyńco! 
„Co ty masz tu do przyznawania. Tutaj 
każda ulica, każdy dom to nerw czuły 
i delikatny tego mózgowia Świata, mó- 
zgowia kultury globu, którym jest Pa- g 
tyż. To co bydle nazywa „dodatnie i 
imponujące“ to przecież ten ruch parys 
ki nie mający sobie 1ównego w świecie. 
Są większe zbiegowiska na globie: 
Londyn, New York, Chicago. Ale tylu 
już Amerykan przyznało, że tam ten 
ruch nie ma dziesiątej części tego tem- 
peramentu, tej nerwowości, tej inteligen 
cji wreszcie. „Cóż tam tak nadzwyczaj 
nego w tym Paryżu* — zapytał mnie 
ktoś. — „Ruch Panie, zobaczy Pan 
tam jak jedzie paryski automobil“. 
Wielkie bulwary! Potężny patok pę- 
dzacycli aut w potężnych snopach świa 
teł reklam, któremi żarzą się te wielkie , 
ulice nieomal od pierwszego do ostat- 
niego piętra. Blask iest tak: duży, ruch” 
na ulicy tak porywający, że nie wie się 
czy to huk tak płonie, czy żar światła 
tak huczy. Wszystko się miesza w tym 
wspaniałym pulsie wielkich ulic wiel- 
kiego miasta. Mogłem chodzić od 9-ej 
do 1-ej do 2-ej w nocy po wielkich bul- 
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AUKJEA 60520001 
Gena pladdw colnych a rozwój produkcji*rolnej 

Wysoki poziom cen zbożowych w 
latach 1926 - 27 i 1927 -'28 wpłynął 
|bardzo dodatnio na rozwój rolnictwa 
'maszego. W związku z tem zwiększyła 
się konsumcja nawozów pomocniczych 
omal że nie w dwójnasób, nastąpiła zna 
€zna intensyfikacja wiełu gospodarstw 
„olnych i niemały ruch w kierunku ich 
/ przemysłowienia. 

Zdawała się, że stoimy u progu u- 
sdrowienia stosunków w rolnictwie, tak 
opłakanych w pierwszych latach powo- 
jennych, że wkraczamy na drogę cał- 
kowitego zi ozumienia potrzeby po- 
parcia produkcji rolnej, od której zależ- 
ny jest nietylko dobrobyt przeważają- 
gej części łudności państwa, lecz,i ro- 
zwóż przemysłu krajowego, uzaležnio- 
ny w pierwszej linji od siły nabywczej 
ludności wiejskiej. 

- Do takiego poglądu  upoważniały 
również liczne enuncjacje rządowe, pod 

kreślające że rozwój ekonomiczny pań- 

stwa naszego uwarunkowany jest prze 
dewszystkiem pomyšlnemi konjuktura- 

mi w rolnictwie. Niestety rzeczywistošč 
zgotowała rolnikom boleśną  niespo- 
dziankę. Katastrofalny spadek cen zbo- 
ża w bieżącym roku gospodarcz. ujaw- 
nił wadliwość obecnej polityki zbażo- 

wej. Spadek cen poniżej poziomu opła- 

calności produkcji własnej musi nie- 

wątpliwie w najbliższej przyszłości uje 

mnie odbić się na wysokości urodzajów 
©0 pociągnie za sobą cały szereg wyso- 
ce niepożądanych  konsekwencyj dla 

całokształtu naszego życia gospodarcze 

go. Stąd też sprawa polityki zbożowej 

staje się na nowo przedmiotem dużego 
zainteresowania się sfer gospodarczych 

Sprawie tej został poświęcony w Ca- 

łości lutowy zeszyt „Rolnictwa”, jak 

wiadomo półoficjalnego organu Mini- 

sterstwa Rolnictwa. Na łamach powyż 

'szego pism szereg wybitnych znawców 
'stosunków rolnych u nas zabiera głos 

'w kwestjach bieżącej sytuacji gospo- 

darczej, omawiając w szczególności ak 

tualny dziś bardzo temat poziomu cen 

zbożowych. Zagadnienie polityki zbo- 
„Žowej zostało potraktowane przez au- 

torów poszczególnych artykułów pod 
różnemi kątami widzenia. P. St. Szwal- 
be, Naczelnik Wydziału Aprowizacyj- 
nego M.S. Wewn. stwierdza w swym 
"artykule, że celem polityki państwa win 

+ no być utrzymanie cen „chleba codzien 

nego* na takim poziomie, aby zape- 

wniły one opłacalność produkcji rolni- 

Śsczej, a jednocześnie były przystosowa- 

ne tlo poziomu zarobkowych płac robo- 

tniczych, innemi słowy, muszą być, 

zdaniem autora, uwzględnione w rów- 

nej mierze interesy konsumcji, jak in- 
teresy produkcji: Poziom zaś cen mo- 

żna regulować drogą wywierania przez 

państwo wpływu na ustosunkowanie 
się podaży do popytu. Tem się tłoma- 

. czą środki przedsięwzięte przez pań- 
/ stwo w tym roku gospodarczym, jak 

, tworizenie rezerw, O graniczenie wywo 

| zu, ograniczenie przemiału i t.p., ma- 

jące na celu przeciwdziałanie jak zniż- 

ce tak i nadmiernej zwyżce cen. 
Teoretycznie biorąc punkt widze- 

| nia p. Szwalbego może się wydać słu- 
sznym, gdyž w sposób sprawiedliwy 

i godzi interesy producentów z interesa- 
mi konsumentów, na praktyce jednak 
taki „złoty .środek** nie da się nigdy 
osiągnąć. Ceny pokrywające koszta pro 
dukcji będą uważane przez konsumen- 

‚ ta zawsze za zbyt wysokie i dlatego 
będą przez niego zawsze zwalczane, a 
rola czynnika regulującego będzie w 

tym wypadku trudna i wysoce kłopot- 
liwa. : 

| Stosowanie takiej polityki cen wy- 

wołało bardzo ostrą krytykę ze strony 
p. Jerzego Gościckiegoa . znanego w 
tej dziedzinie specjalisty, zamieszczo- 
ną w 'kwietniowym zeszycie „Rolnika 
Ekonomisty*. P. ]. Gościcki twierdząc 
iż p. Szwalbe chcąc zadowolnić jedno- 
cześnie producenta i konsumenta, staje 
wobec zagadnienia równie trudnego do 
rozwiązania, jak zagadnienie kwadratu- 
ry koła, pisze: ;,Realny program poli- 
tyki gospodarczej w zakresie cen zbożo 
wych, podobnie zresztą jak i w każdej 
dziedzinie, musi jesno i wyraźnie okreś 
lać cele, jakie osiągnąć zamierza. Je- 
żeli prawdą jest, że przyszłość nasze- 
go życia gospodarczego zależy ad ro- 
zwoju rolnictwa, a warunkiem tego ro 
zwoju jest utrzymanie cen na poziomie 
zapewniającym opłacalność produkcji 
rolniczej, to w takim razie do osiągnię- 
cia tega celu winna zmierzać polityka 
państwa, podporządkowując mu wszel- 
kie inne momenty. Taką wlašnie poli- 
tykę zbożową prowadzi ogromna wię- 
kszość państw współczesnych, idą- 
cych coraz dalej w kierunku ochrony 
celnej rolnictwa, podnoszenia wewnę- 

trznych cen zboża dragą podwyższania 
ceł przywozowych. Taką politykę, po- 
zonie antikonsumencką, stosują pań- 
stwa znacznie bardziej uprzemysłowio- 
ne, niż Polska, rozumiejąc, że polityka 

wysokich cen produktów rolnych, po- 
dnosząc zdolność nabywczą ludności 
rolniczej i zwiększając pojemność ryn- 
ku wewnętrznego dla wytworów pro- 
dukcji przemysłowej jest w rezultacie 
"również korzystna i dla interesów lud- 
ności niewiejskiej'. 

Również zdecydowanym zwolenni- 
kiem podniesienia cen płodów rolnych 
jest prof. Wł. Grabski, którego ciekawe 

wywody na ten temat znajdujemy w 
tymże numerze „Rolnictwa”, wślad za 

artykułem p. Szwalbego. Bezwzględne 
wypowiedzenie się prof. Grabskiego 
przeciwko polityce obniżania cen pro- 
duktów rolnych-jest tembardziej zna- 
mienne, iż w swoim czasie, jako dykta- 
tor polityki gospodarczej, p. Grabski 
zaniedbał całkowicie interesy rolnictwa 
Z prawdziwem przeto zadowoleniem 
stwierdzamy zmianę poglądów tego za- 

służonego działacza na polu gospodar- 
czem. W sprawie lansowanej przez p. 

Szwalbego polityki dostosowywania 
cen zbożowych do płac robotnika miej- 
skiego, prof. Grabski pisze: „że polity- 
ka ta zawiodła i nic w tem niema dzi- 
wnego, bo realna wartość płac zależy 
nietylko od cen chleba, ale od wielu in- 
nych czynników kosztów żywności i u- 
trzymania. Z tego powodu w krajach o 
starej kulturze zarzucono dziś zupełnie 
politykę tanich cen zbożowych — poli- 
tyk .ę, którą stworzyła wojna i podtrzy- 
mała inflacja, a która dziś nie ma racji 
bytu*. Na .poparcie swego twierdzenia 
prof. Grabski przytacza dane, statysty- 
czne, według których ceny żyta w sto- 
sunku do roku 1927 spadły o 19 proc. 
przy równoczesnem podniesieniu się 
kosztów utrzymania o 5,9 proc. ko- 
sztów produkcji przemysłowej o 4,25 
proc. i podniesienia płac o 20 proc. Fa- 
kty te potwierdzają w zupełności bez- 
podstawność akcji rezerw zbożowych, 
która według p. Szwalbego miała ode- 
grać rolę sprawiedliwego regulatora 
cen, przeciwnie polityka przezeń stoso- 
wana ugodziła w sposób niezmiernie 
dotkliwy w nasze rolnictwo. Tu nad- 
mienić należy, że projekt akcji rezerw 
zbożowych wyszedł w swoim czasie od 
organizacyj rolniczych, w zrozumieniu 
jednak jako zakupu zboża dla potrzeb 
armji i wielkich miast wokresach wy- 
wozu zboża, kiedy paziom cen na na- 

BŁOWO 

И ИЗСНОВМИ 
szym rynku jest nižszy!i od poziomu 
na rynkach międzynarodowych. Projekt 
ten w wykonaniu został znacznie roz- 
szerzony i przybrał cechy monopolu 
zbażowego, dezorganizując prywatny 
handel zbożowy i przynosząc znaczne 
straty producentom. 

Prof. Grabski jest zdania, iż wzo- 
rem rolników z zachodu, winniśmy u- 
prawiać taką politykę zbożową, która- 
by w rezultacie dała stabilizację cen 
produktów rolnych, opartych na bada- 
niu kosztów produkcji zboża u produ- 
centa. Jak bardzo dalecy jesteśmy od 
takich cen, świadczą cyfry przytoczo- 
ne przez p. Grabskiego, a zaczerpnięte 
z badań Instytutu Naukowego w Puła- 
wach nad rentownością gospodarstw 
włościańskich w roku - gospodarczym 
1926—27. Wyniki tych badań wskazu- , 
ją, że w tym samym czasie, gdy rolnik 
za swoją pracę na własnym  zagonie 
otrzymywał 1 zł. 90 gr. dziennie, otrzy- 
mywali robotnicy niewykwalifikowani 
od 3, 44 do 5, 28 zł. a wykwalifikowa- 
ni od 5,84 do 12,73 zł. dziennie. „Jeżeli 
rolnik — pisze dalej prof. Grabski — 
na własnym zagonie będzie nadal uzy- 
skiwał tak nędzne wynagrodzenie za 
swoją pracę, jak dotychczas, to nie bę- 
dzie on stanowił żadnej poważnej siły 
nabywczej dla przemysłu krajowego i 
robotnik fabryczny ostatecznie na tem 
znacznie gorzej będzie wychodził, niż 
gdyby przez podwyższenie cen ra pro- 
dukty rolnictwa poprawiła się opłącal- 
ność pracy ludzi, stanowiących więk- 
szość społeczeństwa. Badania naukowe 
potwierdzają tu to, co każdemu i tak 
wiadomo, że rolnik ma pracę ciężką, a 
mało opłacalną. Nie można przeto po- 
grążać go jeszcze bardziej w nędzę 
przez obniżanie cen artykułów  rolni- 
czych“. ы 

Dalej, w tymże numerze „Rołnictwa'* 
p. I. Rudowski, wice-prezes С. Т. R.. 
omawiając środki zaradcze dla podnie- 
sienia produkcji rolniczej wypowiada 
między innemi zdanie, iż rolnicy wów- 

czas tylko będą mieli wpływ na bieg 

polityki gospodarczej, o ile powstanie 
jeden skonsolidowany i istotnie repre- 
zentujący wszystkich rolników obóz 
rolniczy. Zorganizowani rolnicy,  zda- 

niem p. Rudowskiego, zrozumieli już 

konieczność stworzenia wspólnego fron 

tu. Zagadnienie to znajdzie w najbliż- 
szym czasie swój wyraz przez złącze- 
nie się organizacyj rolniczych i wów- 
czas przedstawiciele skonsolidowanego 
rolnictwa winni dokonać ścisłej analiży 
dzisiejszej sytuacji. 

W końcu zaznaczyć należy, że acz- 
kolwiek dla podniesienia produkcji w G 
rolnictwie, sprawa cen na płody rolne 
odegrywa niezmiernie ważną rolę, je- 
dnakże same ceny tylko sprawy rozbu- 
dawy produkcji rolnej na większą skalę 
nie rozwiążą. Jedną bowiem z przyczyn 
najbardziej deprymująco oddziaływają- 
cych na rozwój produkcji rolnej jest, 
niezaprzeczenie, sprawa reformy rolnej. 
Czynnik niepewności, jaki wprowadziła 
ustawa o reformie rolnej, podważając 
zasadę prawa własności, oraz wciąż 
wysuwane dla celów demagogicznych 
przez różne partje polityczne nowe pro- 
jekty agrarne — wszystko to razem 
Stwarza warunki wysoce ujemne dla 
rozwoju i podniesienia naszych gospo- 
darstw. Nakłady w rolnictwie, oblicza- 
ne nieraz na 10-ki lat na przyszłość 
znajda pełne zastosowanie jedynie 
wówczas, gdy właściciel swego war- 

iego prawni następcy. a nie kto inny, 
będzie korzystał z plonów jego pracy. 

Zygmunt Bortkiewicz 

Szczegóły napadu na zarządzającego synagogą 
. główną. 

We wtorek wieczorem zdarzył się w śródmieściu wypadek zbrojnego najścia na 
mieszkanie w celach rabunkowych, który tylko dzięki zdecydowanemu stanowisku 
jednego ż napadniętych, spowodował że sprawcy napadu nic nie wskólali i omal że 
nie zostali ujęci. 

Wczoraj dowiedzieliśmy się o tem pokrótce, dziś zaś dajemy szczegóły na- 
padu. Około godziny 10 wieczorem, do mieszkania zarządzającego główną synagogą 
żydowską Gordona (ulica Niemiecka, dom synagogi) weszło dwóch młodych, porząd- 
nie ubranych osobników, którzy zapytali o Gordona. Wobec tego że był on na mie- 
ście nieznajomi twierdząc, że mei niecierpiący zwłoki interes, -poprosili o zezwolenie A > 
zaczt kania w mieszkaniu. Żona i ieci Gordona nie podejrzewając nic złego chętnie 
sią zgodziły i zaprosiły przybyłych do pokoju jadalnego wdając się z nimi w rozmo- 
wę. "momencie, gdy Gordonowa zbliżyła się do kredensu, nieznajomi podnieśli się 
z krzeseł i dob;wszy błyskawicznie rewolwery rzucili się na bezbronne kobiety z 
wezwaniem podniesienia rąk do góry. Jeden z bandytów zątarasował sobą drzwi, 
drugi zaś grożąc bronią zażądał wydania pieniędzy. 

' Gdy napastnicy ponowili swe żądania jedna z córek Gordona nie bacząc па 
grożące jej niebezpieczeństwo rzuciła się do okna i otworzywszy je poczęła wzywać 
pomocy. Zaskoczeni tem bandyci widząc, że ladą chwila mogą być schwytani rzucili 
się odrazu do ucieczki i ną oczach Śpieszących z pomocą wybiegli na ulicę Niemiec- 
ką, kierując się wstronę przecinających tę ulicę zaułków. Kilku mężczyzn pobiegło 
za nimi w Sład goniąc uciekających aż do ulicy Nowogródzkiej, gdzie ci korzystając 
z ciemności zdołali ukryć się. Goniący nie chcieli zanadto zbliżyć się do bandytów, 
k órzy, posiadali broń i mogli zrobić z niej użytek a liczyli, że spotkają po drodze 
policjanta. Niestety przez cały czas pościgu policjanta wpobliżu nie zauważono. Gdy 
powiadomiono o wszystkiem policję było już za późno i sprawcy napadu zdołali 
ukryć się. 

W. policji śledczej córce Gordona okazano album wszystkich notowanych prze- 
stępców i na jednej z fotografij poznała ona jednego ze sprawców napadu. Gdy go 
aresztowano i zarządzono konfrontację okazało się, że Gordonówna omyliła się i że 
aresztowany w tym wypadku nie jest winien. Natychmiast go z aresztu zwolniono. 
Dalsze śledztwo w toku. 
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Temperatura | 10 
średniz. l + 

Opad za do- | 2 
bę m. m. | f 

Wiatr ! SE: przeważający ) Połudn.-wschodni. 

Uwagi: pogodnie 
Minimum za dobę — 4%. 
Maximum na dobę -l- 59C. 
'Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

RA 

` URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. P. W »je- 

woda Raczkiewicz przyjął w dniu wczoraj- 
Szym p. Kokocińskiego, który z ramienia 
Związku Rewizyjnego Polskich  Spėldzieini 

rolniczych, przybył zaprosić p. Wojewodę na 
zjazd mający się odbyć 15 i 16 b. m. w sali 
Klubu Kupieckiego, Mickiewicza Nr. 33. W 
imieniu. Polskiej Macierzy Szkolnej byli na- 
stępnie u p. Wojewody Witold Bańkowski i 
ustaw Kiersnowski z prośbą o przyjęcie 

udziału w, komitecie honorowym w związku 
z urządzaną przez Macierz Szkolną zbiórką 
w dniu święta narodowego 3 maja. 

Przyjęty był następnie inspektor Okr. 
Zakł, Ubezpieczeń Pracowników Umyslo- 
wych w. Wilnie p. Arcimowicz w związku z 
rozpoczyńającą Się dzisiaj, 12 b. m. w Wil- 
nie w sali Stowarzyszenia Techników, Wi- 
leńska 33 konferencją, na której w ciągu 
trzech dni delegaci Zakł. Ubezp. Prac. Umysł. 
z Warszawy wykładać będą dla delegatów 
Kas Chorych o zasadach ubezpieczenia. 

— Wyjaśnienie urzędowe w sprawie 
przystanków autobusowych przed teatrami. 
Urząd Wojewódzki zarządził swego czasu 
aby na żądanie publiczności jadącej do teatru 
Polskiego, w godzinach przedstawień teatral- 
nych, autobusy zatrzymywały się przed do- 
mem Nr, Ory ulicy Mickiewicza obok Te- 
atru „Lutnia. Ponieważ napływają ze strony 
publiczności skargi na niestosowanie się kon- 
duktorów autobusów do tego 
Urząd Wojewódzki wyjaśnia, że zaintereso- 
wane osoby mogą zwracać się do najbliż- 
szego posterunku P. P. celem pociągnięcia 
winnych konduktorów do odpowiedzialności 
karno-administracyjnej. 

  

— Urzędnicy województwa na fundusz 
dyspozycyjny. Urzędnicy Wileńskiego Urzę- 

warach, wtulać się w ten puls giganty- 
, <zny i myśleć, że gdy Sienkiewicz pi- 

'_ sał swój opis pożaru R zymu, to arcy- 
dzieło potęgi i grozy, które nas trzy- 
ma w napięciu przez kilka rozdziałów 
książki nieprzerwanego opisu, że ten 0- 
pis, który trzęsie wyobrażnią wcielając 
w siebie maximum potęgi, maximum 
ruchu, maximum ognia to tu, te właś- 
nie bulwary paryskie służyły mu nat- 
chnieniem, były mu modelem. Bulwary 
paryskie w nocy, a płonący Rzym — to 
naprawdę są dwa obrazy sobie współ 
mierne! 

Nie jestem erudytą i nie mo gę na- 
wet szkicować tego, Co w Paryżu wy- 
rosło i co z Paryża Się rozrosło. Ale to 
miasto przedziwne jest przedewszyst- 
kiem jak ta zabawka dziecinna, pudeł- 
ko wewnątrz którego drugie pudełko, 
wewnątrz drugiego pudełka znowu pu- 

łko, potem znów mniejsze pudełko i 
t$k jakgdyby bez końca. Ta nie jedno 

asto, to dziesiątki miast zrośniętych 
Z sobą, albo raczej to splot miast z so- 
bą w przedziwny sposób powiązanych. 
Tu dość jest zrobić 10 kroków w pra- 
wo lub lewo aby z jednego do drugie- 

jg0 przejść środowiska i tak, aby te šro- 
owiska pozostawały do siebie w Sto- 

sunku zupełnej egzotyki. Aby. dla pier- 
wszego środowiska środowisko drugie 
było egzotycznym. W Paryżu dość jest 
zrobić 10 kroków, aby przejść taki dy- 

stans jaki dzieli kulturę Sydney od kul- 
tury Petersburga, lub Berlina od Tokio. 
Raz jeszcze: to nie jedno miasto lecz 

Splot dziesiątków miast. Każda ulica 
Tha tu inną zupełnie fizjonomię. Bądź- 
cpbadź wszystkie ulice starego, cudne- 
go Wilna są do siebie podobne, nie mó- 
wiąc już o szablonie ulic warszawskich. 
Tutaj każda prawie ulica jest inna, in- 
ną ma fizjonomję, inaczej na nas patrzv, 
inacze| pachnie. Ach'tak ten zapach Pa 
ryża! Leon Daudet polityczny krzykacz 
i fantasta, talent zadzierżysty, ale kla- 

sy pierwszej, władca języka francuskie- 
go i wielki pan w kulturze francuskiej, 
który wymyśla jak pijany dorožkarz, a 
na swej palecie literackiej ma tyle barw 
— ten Daudet po szeregu bezmyślnych 
powieści napisał teraz pyszną książkę: 
„Paris vecu“. Wyszedł narazie tylko 
pierwszy tom: rive droite opisu- 
jący prawy brzeg miasta olbrzyma. 
Ale widzimy tego „grubego Leona' jak 
Daudeta na wiecach nazywają, jak się 
przechadza po dzielnicach, zatrzymuje 
Się na wielu ulicach i wciąga w siebie 
ich powietrze, napawając się ich zapa- 
chem. Ten Daudet opisujący kamienice 

Paryża, lub znakomitsze, ponętniejsze 
kuchnie Paryża. Tu tak jest potrzebny 
umysł smaku. Aby rozeznać ile jest 
dystynkcji, ile szkoły, ile kultury w ta- 
kim czy innym wygięciu linji, w tonach 
architektury Paryża i aby rozpoznać 
tony smaków wina, który ci podadzą w 
niedużej restauracji, do której cię znaw- 
ca Paryża żaprowadzi. 

Wróćmy jeszcze myślą do wielkich 
bulwarów. Można się zapytać: czy ty 

wiesz, maleńka, że może istnieć nostal- 
gja wielkich bulwarów. Nie w tym po- 
jęciu że się po nich i do nich tęskni , 
lecz, że tam na bulwarach wśród po- 
tęgi światła i ruchu ogarnia się nostal- 
gla, Smutek jakbyś był nie w natłoku 
pędu * ruchu, lecz na stepie. A pacho- 
dzi to z tego że nerwy twoje tak porywa 
ruch, że zaczynasz bać się chwili sa- 
motności. I strach przed samotnością, 
obawę myśli o samotności, nazywam 
nostalgją, która jest chorobą opadającą 
cię na wielkich bulwarach Paryża, jak- 
by zła, złośliwa grypa. Takie sa sprze- 
czności we wrażeniach człowieka. Mo- 
żna przecież pisać o mistycyzmie w po- 
wieściach Dickensa i o gemiihtlichkeit 
w dziełach Dostojewskiego. 

Opuśćmy plac opery, który na u- 
mvsłowości naszej takie robi wrażenie, 
jak na oczach ludzkich lampa łukowa, 

elektryczna przyciśnięta do twarzy, 
przyciśnięta do źrenic. Nad brzegi Sek- 
wany, daleko na quai d'Orlćans tutaj: 
na moście słup wysoki, spiczasty, coś Z 
modernizmu owiane szarym sentymen- 
tem neo-gotyku. Na szczycie słupa 
wykuta święta Genowefa, katolicka pa- 
tronka Paryża. Przed jej kolanami ma- 
ła dziewczynka, której główkę trzyma 
święta w swych dłoniach. To Paryż 
ta mała dziewczynka. Artysta usymbo- 
lizował Paryż w małej dziewczynce z 
kamienia, potrzebującej opieki. Sek- 
wana ma taki dziwny blękitna - stało- 
wy ton swej wody. sap 

Chciałem opisać przynajmniej ou- 
bliettes paryskie i apaszów, powiedzieć 
coś © muzeum Rodina, chciałem -na- 
pisać o ludziach, którzy mi.Paryż tłó- 
maczyli, Kazimierzu Smogorzewskim, 
jednym 
dziennikarzy i dzielnym człowieku, Za- 
ćwilichowskim, któremu tak specjalna 
rola przypadła w historji współczesnej 
polskiej, Adolfie Bocheńskim i jeszcze 
jednem nazwisku un nom mouillė du 
sang un nom presque illustre. 

Dalem ten feljeton do przeczytania 
osobie zdanie której cenię zupełnie wy- 
iątkowo. I tu napadnięto na mnie z całą 
bezwzględnością. Nie można pisać „by- 
dlak*o kimś, że mu się artykuł nie u- 
dał, kto ci powiedział, że twój lepszy. 
A co ludzie powiedzą. Że jak Piłsudski 
nawymyślał to i ty jego naśladujesz. 
Quod licet Jovi i f. d. 

Bóg mi świadkiem, że mi autor „li- 
stu z Paryża” nic nie zrobił. Wiem że 
był tu w Wilnie urzędnikiem na pocz- 
cie i cenionym przez swoich przyjaciół 
muzykiem. Naprawde nigdy mnie nic 
złego nie zrobił, i ja dotychczas go ni- 
czem nie obraziłem. Żyliśmy na tyle 
zgodnie, na ile dwuch Wilnian szańu- 
jących siebie nawzajem żyć potrafi. I 
wyraz „bydlak* rzucam tylko dlatego, 
że swoją korespondencją obraził mój 

z najzdolniejszych polskich . 

zachwyt, który czuję do Paryża. Może 
zarząd literatów wyda uchwałę, że na 
przyszłość zabrania używania wyrazu 
„bydlak'** w stosunku do swoich człon- 
ków. Ale też zgóry uprzedzam, że roze- 
ślę wszystkim nie-wileńskim, ale tak- 
że wybitnym krytykom literackim i li- 
teratom korespondencję bydląka i po- 
proszę pięknie o. odpowiedź, godzi się 
czy nie: godzi się w ten sposób spisywać 
swoje. turystyczne rewelacje. Dotych- 
czas nię rozumiałem a teraz rozumiem 
sadystyczne uczucia tych, którzy po 
różnych perjodykach literackich prowa 
dzą rubrykę „książki najgorsze* lub 
w odpowiedziach da redakcji znęcają 
się nad wierszokletami. Myślałem sobie 
co *m ten nieszczęśliwy wierszokleta za 
winił, poco go obrażać osobiście. Teraz 
rozumiem ca to jest, gdy zaboli czło- 
wieka jego zmysł estetyczny. 

Panowie literaci wileńscy! Wyście 
sami. tu trochę winni. Ma wiel- 
ką rację Boy, pisząc o Кта- 
kowie, z czasów gdy powstawało „„We- 
sele', że tam jeden drugiego opisywał 
i było w tej atmosferze „coś z party- 
kularza i coś z renesansu". Ale tam 
wszyscy byli utalentowani od Wyspiań 
skiego do Malczewskiego, a u was?Jak 

„że u was jest dużo auto i nawzajem ado 
racji, a jakże niedużo talentu. Ta atmo- 
siera adoracji i wymiany komplemen- 
tów bez umiaru jest przyczyną że ta- 
ki to jedzie do Paryża i pisze takie ka- 
respondencje. A ja muszę narażać re- 
daktora „Słowa” ną wszelkie prawne i 
towarzyskie konsekwencje mego wy- 
stąpienia. * 

Klemens Nemezjusz 
Ogórkiewicz. 

zarządzenia, 

NIKA 
du Wojewódzkiego z p. Wojewodą na czele, 
popierając akcję zbiórki na fundusz dyspo- 
zycyjny, złożyli na ten fundusz do tej pory 
kwotę zgórą 500 złotych. Zbiórka trwa je- 
szcze w dałszym ciągu. Nadto akcja zbiórki 
prowadzona jest również we wszystkich staro 
stwach województwa wileńskiego. 

; - MIEJSKA 
— (0) Budżet miejski. W dniu wczoraj- 

szym komisja finansowa prawie, że zakoń- 
czyła obrady nad budżetem miejskim. Preli- 
minarz budżetowy w głównych zarysach zo- 
stał przyjęty. Zmiany wprowadzone do bud- 
żetu wogóle nie znaczne. в 

west eisi budżet będzie podany 
pod obrady Rady miejskiej w następny czwar 
tek. Spodziewana jest dłuższa dyskusja. W 
celu udostępnienia dla publiczności wysłucha 
nia popisów radnych miejskich, posiedzenie 
Rady odbędzie się nie jak zwykle w sali 
miejskiej na Dominikańskiej, lecz w sali, przy 
ul. Ostrobramskiej. 

— (o) Uruchomienie miejskiej kasy 
oszczędności. jak się dowiadujemy, poświę- 
cenie lokalu kasy oszczędności: m. Wilna 
przy ul. Mickiewicza zostało wyznaczone na 
dzień 21 kwietnia. Uroczystości poświęcenia 
dokona j. E. ks. biskup Bandurski. Urucho- 
mienie kasy nastąpi w dniu 22 kwietnia. 

POCZTOWA. 
(o) Adresowanie listów. Min. poczt 

i telegrafów stwierdziło, że wiele trudu przy 
rozsyłaniu listów nastręcza urzędom poczto- 
wym chaotyczne i nieprawidłowe adresowa- 
nie przesyłek pocztowych. Wobec powyższe- 
go będą we wszystkich urzędach poczto- 
wych wywieszone wzory adresowania 
listów. Znaczki pocztowe dla ułatwienia stem 
płowania mechanicznego winny być nalepia- 
ne po prawej stroniz koperty. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
. — (0) Doroczne zebranie Wilegsko-Tro- 

0 iatowego banku spółdzielczego. 
Dnia 10 kwietnia odbyło się w sali sejmiku 
przy ul. Wileńskiej, walne zgromadzenie 
członków Wileńsko-Trockfego powiatowego 
banku spółdzielczego w Wilnie. 

Po przyjęciu do zatwierdzającej wiado- 
mości sprawozdania z działalności Banku za 
1928 r., oraz zatwierdzenie budżetu na rok 
1929 w sumie 24000 zł., zebranie przystąpiło 
do wyborów nowych członków Rady. 

Wybrano p. p. starostę powiatu Wileń- 
sko-Trockiego Jana Radwańskiego, Romual- 
da Węckowicza i p. Gumowskiego. 

Na tem-że zebraniu powzięto uchwałę, 
upoważniającą Radę nadzorczą do pertrakta- 
cyj z innemi bankami drobnego kredytu w 
Wilnie w celu zlania się w jedną instytucję 
kredytową. KOM TY 

— Komunikat Ł. O. P. P. Oelem uwido- 
cznienia wyników prac modelarskich  mło- 
dzieży szkolnej, zajmującej się modelarstwem 
lotniczem, czy to na terenie szkół, czy to 
pracujących samodzielnie, Zarząd Główny 
organizuje Ogólnokrajowy Konkurs modeli 
latających. Oprócz młodzieży szkolnej udział 
w konkursie będą mogli wziąć również i in- 
struktorzy wydzieleni w oddzielną grupę. 

"Do konkursu ogólnokrajowego przystą- 
pić będą mogli zwycięscy eliminacyjnego 
konkursu modeli latających Komitetu Woje- 
wódzkiego, który się: odbędzie w pierwszych 
dniach czerwca r. b. 

Bližszych szczegółów tyczących się kon- 
kursów udziela, jak również zgłoszenia przyj 
muje biuro Komitetu Wojewódzkiego L. O. 
P. P. codziennie w godzinach urzędowych, 
uł. As DYS 07 aš 

— wa do posiadaczy yį T-wa 
Akcyjnego Drogi żelaznej nawy Kielce. 
Obligacje Twa Akc. Dr. Żelaznej Herby — 
Kielce podlegają waloryzacji, przywrócone 
być winno ich wylosowywanie. 

Kupony zaś od nich, płatne co pół roku 
w frazie niezrealizowania ulegać będą  dzie- 
sięcioletniemu przedawnieniu. 

Dla podjęcia Vopóiej akcji w pomienio- 
„nej sprawie Zarząd Związku Obrony Mienia 
(Warszawa — Długa 38 tel. 428—65) wzy- 
wa posiadaczy tych obligacyj do zgłoszenia 
swych adresów oraz posiadanych obligacyj 
względnie kwitów depozytowych na nie, nie- 
zależnie od dokonanej takiej czy innej reje- 
stracji takowych. 2 

i Zarząd Zw. Obrony Mienia. 

RÓŻNE 

— Kary dła szoferów. Wileńskie Staro- 
stwo Grodzkie skazało za nieostrożną jazdę 
kierowcę taksometru 14321 Józefa Pleczkow- 
skiego na dwa tygodnie bezwzględnego are- 
sztu, Bernarda Twarogala, zamieszkałego 
przy ul. Wąwozy za kierowanie taksometrtem 
bez zezwolenia, na tydzień bezwzględnego 
aresztu, kierowcę autobusu 14411 Jana Józe- 
fowicza za prowadzenie rozmowy w czasie 
jazdy na tydzień aresztu oraz kierowców Jó- 
zefa Rutkowskiego i Grzegorza Tokarowa na 
karę grzywny po 100 zł. każdego za nieo- 
strożną jazdę, Teodora Wasiutowicza za pro- 
wadzenie autobusu po lewej stronie jezdni 
na 100 zł. kary, Edwarda Krygiera i Włodzie 
mierzą Szewczenko za nieostrożną jazdę na 
grzywny po 75 zł. każdego, zaś  szoferów 
Stanisława Jarmułkowicza, Jana Bohdziewi- 
cza, Edwarda Różyckiego, Jaria Koreckiego i 
Wacława Lewandowskiego za nieprzepisową 
jazdę na grzywny po 50 zł. każdego. 

— Przygotowania do marszu „Szłakiem 
Batorego" W dniu wczorajszym odbyła się 
konferencja poświęcona sprawom związanym 
z organizacją tradycyjnego marszu „Szlakiem 
Batorego“ Na konferencji omówiono wytycz- 
ne, które Wojewódzki Komitet W. F. i P. W. 
otrzymał z Ka U. W. F., i ustalono sklad ko- 
misii regulaminowej, która niezwłocznie przy 
stąpi do opracowania nowego regulaminu 

Z SĄDÓW. 
Echa nadużyć na stacji towa- 

rowej. 

Niepierwszy to już raz sprawozdawca 
sądowy ma okazję do omówienia proceSu, 
powstałego na tle nieuczciwych machinacyj 
dokonywanych na stącjach „towarowych. 
Tyle tu przechodzi ładunków. idących wed- 
ług najrozmatszych iaryf, że jako tako 
sprytny, a nieuczciwy urzędnik zawsze 
może znaleźć okazję do „przyrobienia* so- 
bie cośniecoś do pensji. 

Na ten raz mówić będziemy o ekspe- 
dytorze Al. Zawistowskim 1 pom. kasjera 
Ant. Borkowskim ze stącji Wilno. 

- Przestępstwo polegało na tem, że Bor- 
kowski świadomie, w celu zysku przerobił 
dane w dokumentach przewozowych poda- 
jąc nazwę gatunku. mycła fałszywie, a to 
dla uzyskanią niźszej taryfy. Przeróbka ta 
polegała na tem, że zamiast „mydło do 
prania" wpisano „naftanowe*. Klient wy- 
grał tu różnicę stawki między 4, 7 klasą, 
no a pomagający w tem urzędnik też 
„miał coś z tego". oł 

Straty Skarbu Państwą obliczone zo- 
stały na 1476 zł. X о 

W toku przewodu sądowego. wyszło 
na jaw, że nadużycie popełnione zasię 3 
włąściwie przez Borkowskiego, gdyž  Za- 
wistowski jako ekspedytor mógł w nawale 
pracy nieżaopatrzeć poprawek na liście 
przewozowym. ы 

'Prokurątor Szemioth w mowie swojej 
domagał się skazania oskarżonych, twier- 
dząc, że obydwie przesyłki (ze pLwowa i 
Katowic) zawierały mydło i poprawki po- 
czynione w ceaułach były identyczne, co 
wskazuje na systematyczną robotę Oskar- 
żonych. SE z 

Sąd, po wysłuchaniu przemówień me- 
cenasów: Szyszkuwskiego . (broni Borkow= 
skiego) i Andrejewa (Zawistowskiezo) ska- 
zał Borkowskiego na 6 miesięcy. więzienia 
uniewinniając całkowicie „Zawistowskiego. 

  

Choć ukrywa się, dosł go 
sprawiealiwość.. 

Dnia 10 kwietnia “r. b. Sąd Grodzki m. 
Wilna skazał za radjopajęczarstwo: Kagana 
Lipę za niestawienoictwo na 25 zł. grzyw- 
ny t zatwierdził wyrok poprzedni *z dnia 
30.1 r. b., którym skazał zaocznie na 200 
zł. lub miesiąc aresztu. Niezaleźnie od tego 

będzie wytoczone powództwo cywilne. = 

marszu Szłakiem Batorego: Do komisji we- 
szli p. p. poseł Brokowski, mjr. Fieldori, kpt. 
dr. Gołyński, kpt. Kawalec, komendant Strzel 
ca Muzyczka, Bezpośrednio po zatwierdze- 
niu nowego regulaminu będzie on opubliko- 
wany. + 

—)— Powstanie Komiteta obrony katolickiej 

rodziny w Wilnie. W Komisji Kodyfikacyjnej 

obecnie toczą się prace wstępne nad prawem 

małżeńskiem, a ogół katolicki, mając, pewne 

zastrzeżenia, co do tego projektu, pragnie 

wypowiedzieć swe zdanie w tej ważnej kwe- 

stji, którą jest życie rodzinne. W dniu 8 b. 

m. zostało zwołane organizacyjne zebranie, 
celem utworzenia miejscowego , Komitetu 
obrony katolickiej rodziny. Na przewodniczą- 
cego zebrania przez aklamację został powo- 
łańy prof. Parczewski, który w słowie wstę- 
pnem nakreślił zebranym obraz dzisiejszego 

życia a mianowicie: wróg ze wschodu usta- 

wicznie wysuwa macki na teren ziem  pol- 

skich, a szczególnie prowincji naszej, ceżem 
zniszczenia wiekopomnego dzieła — odrodze- 
nia Ojczyzny. Macki demoralizacji, anarchii, 
sięgające do komórek życia rodzinnego — 

mianowicie do rodziny, przysięgające: coraz 
bardziej przeto ucieczką jedyną staje się bez- 

względne skupienie pod sztandarem kościo- 

ła. Następnie zebrani powołali wydział wyko- 
nawczy K. O. K. R. z prof. Parczewskim 
(przewodniczący) na czełe. do prezydjum 
weszli: p. Józefowa Jeleńska, p. Ołszewski 
Wacław, p. Rubel jan. (KAP). 

— Tytus w dzielnicy żydowskiej. Ma- 
sowe żasłabnięcia na tyfus plamisty zanoto- 
wano w dzielnicy żydowskiej. Składają się 
na to nieodpowiednie warunki sanitarne i 

urządzenia domowe. Np. na ulicy Stefańskiej 

prawie w każdym domu są chorzy na tyfus, 
większość zasłabniętych są to żydzi z niż- 

szej sfery. 
NADESŁANE 

-— Pianino we współczesnej rodzinie. 

Miarą estetyczną kultury człowieka jest w 

pierwszym rzędzie jego stosunek do muzyki. 

Człowiek muzykalny jest zawsze wrażliwy n. 

piękno, wyrażające się w różnorodnych 

przejawach sztuki. Jeśli właściwym uniwersy- 

tetem naszych czasów jest posiadanie wła- 
snego księgozbioru, posiadanie eleganckiego 
pianina jest rzeczą nieodzowną w mieszka- 
niu człowieka kulturalnego, względnie zamoż- 
nego. Z pianin krajowych za najmilsze uzna- 
ne zostały instrumenty znanej fabryki B. So- 
merielda w Bydgoszczy. Dowodem popular- 

ności jest cyfra 1.500 pianin, jaką wspomnia- 

na firma wyrabia rocznie. Największe powagi 

muzyczne, jak nip. Artur Rubinstejn i Egon 
Petri wyrażają się o pianinach B. Somerfelda 
w słowach pełnych uznania, podkreślając 

zwłaszcza ich dźwięczny i pełny ton oraz 
doskonałą mechanikę i precyzyjne wykonanie 

Wyłączne przedstawicielstwo pianin B. 
Somerfelda pośiada egzystująca od przeszło 
50 lat znana firma Gebethner i S-ka (War- 
szawa, Krakowskie Przedm. 17). 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sała „Lutnia”). Dzisiej- 

sza rewja dobroczynna „To komemtarzy nie 
wymaga". Dziś, Teatr Polski użyczył gościny 
zespołowi amatorskiemu, który wystąpi w re- 
wji, składającej się z 25 numerów p. t. „To 
komentarzy nie wymaga”, na rzecz schroni- 
ska dla sierot im. K. Zubowicza wileńskiego 
T-wa Opieki nad dziećmi. ; A 

W wykonaniu programu biorą udział p. 
p. L. Majewska, W. Maryńska, W. Radwan, 
H. Tchėrzanka, A. Kisielėwicz, J. Konstanty- 
nowicz, i I. Świętochowski. et 

Osoby, które: widowisko to widziały na 
próbie generalnej, twierdzą, że jest nadzwy- 
czaj zajmujące, a konstrukcją swą: przypomi- 
na żywo słynne wileńskie „Achy”, które tąk 
piękną dotąd mają tradycję. Początek o g. 
8.30 wiecz. Pozostałe bilety w kasie Teatru 
Polskiego od g. Il-ej. , 

——%чігщз:а premjera. „Samolot Nr. 13“ 
oto dowcipna krotochwila S. Marynowskiego, 
którą jutro po raz pierwszy ujrzy , Światło 
kinkietów w Teatrze Polskim, a która swym 
dowcipem, humorem, dialogiem zaćmi inne 
dotąd grane. Premjera zapowiada się nad- 
zwyczaj wesoło. 

. — „Przedmieście* — Langera. W nie- 
dzielę o g. 3 p. p. grana będzie niezwykle 
ciekawa, pełna grozy i swoistego realizmu 
sztuka czeska Langera „Przedmieście”* (Peri- 
terie), na wszystkich scenach europejskich 
grana z wyjątkowem powodzeniem. Widowi- 
sko to nie jest odpowiednie dla młodzieży. 
Ceny od 20 gr. 

— „Dwaj panowie B*, którzy narobili 
takiego krzyku i hałasu w Wilnie, grani bę- 
dą w niedzielę wyjątkowo o g. 5 m. 15 p. p. 
po cenach zwykłych. 

— „Książę Józei Poniatowski*, słynna 
sztuka historyczna Jana Adolfa Hertza, grana 
będzie na przedstawieniu uroczystem w dn. 
19 kwietnia w dziesiątą rocznicę oswobodze- 
nia Wilna. 

— Reduta na Pohułance. „Włamanie*. 
Dziś, po raz T-my „Włamanie” A. Grzymały- 
Siedleckiego w premjerowej obsadzie. 

Początek o godz. 20-ej. 
Bilety po cenach normalnych wcześniej
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do nabycia w „Orbisie* i od godz. 17-ej w 
kasie teatru. 

— „Złota kaczka”. W sobotę dnia 13 b. 

m. i w niedzielę, dnia 14 b. m. po południu 

przepiękna bajka Heleny Zakrzewskiej p. t. 

„Złota kaczka” z udziałem niemal całego ze- 
społu Reduty. 

Początek przedstawień — w sobotę o g. 
16.30 — a w niedzielę o godz. 15-j. 

Biłety w cenie od 20 gr. już są do na- 
bycia w „Orbisie*. 

— Reduta na prowincji. Dziś, w Zdołbu 

nowie komedja A. Słonimskiego p. t. „Mur 
rzyn warszawski. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Papierosy „domowe”. Skład papiero- 
sów wyrabianych z tytoniu litewskiego ujaw- 
niono w mieszkaniu Szejny Sztamler (Nie- 

miecka 7). Papierosy skonfiskowano. A 
Okradzenie oficera. Wczoraj w dzień 

okradziono sekretarza prokuratury wojsko 
wej porucznika Dąbrowieckiego zam. w gma- 
chu Sądu Wojsk. przy ulicy Subocz. Nieuja- 
wnieni sprawcy wynieśli bieliznę znacznej 
wartości. 

— Miłe służące. Zuzannie . Lejbowskiej 
(W. Pohulanka 14) i Natanowi Grygazowi 
(Niemiecka 5) służące Marja Andrejew a i 
Anna Kisiel ukradły zegarki. Sprawczynie zo- 
stały zatrzymane i do okradzenia swoich 
chlebodawców przyznały się. 

— Podrzuciła dziecko i На зато- 
bójstwo. Na schodach domu „Nr. 5 przy ulicy 
Żeligowskiego znaleziono podrzutka a przy 
nim kartkę, w której matka prosi o zaopie- 
kowanie się maleństwem, ponieważ sama 
nie mając sił do wałki o egzystencję posta- 
nowiła utopić się. Podrzutka skierowano do 
przytułku. + 

— Wypadek z dorożką. We wtorek, pó- 
źnym wieczorem przejeżdżająca ulicą Wielką 
dorożka powożona przez Dawida Gobsztejna 
wpadła na kupę piasku wskutek czego wy- 
wróciła się grzebiąc pod sobą woźnicę i pa- 
sażerkę Wiktorję Ostrąg (Trynitarska 1), 
która odniosła ogólne potłuczenie ciała. 

— Przejechany przez samochód. Wczo- 
raj w południe jadący ulicą Wielką samochód 
nieustalonej tożsamości wpadł na  przecho- 
dzącego przez jezdnię koło poczty 55-letnie- 
go Kazimierza Miśkiewicza (Ciesielska 9). 
Uległ on ciężkiemu uszkodzeniu głowy i zo- 
stał przewteziony do szpitala żydowskiego. 

— Kradzież w związku kolejarzy. Nocy 
onegdajszej z lokalu związku zawodowego 
kolejarzy (Kijowska 19) nieujawnieni spraw- 
cy skradli maszynę do pisania firmy „Unter- 
wood“ i garderobę, należącą do radnego nie- 
jakiego Kurana. Ogólna suma skradzionych 
rzeczy wynosi 1400 złotych. 

— Kominiarz co kradnie ze strychu. Przed 
paru miesięcami ze strychu domu Nr. 25 przy 
ulicy Mickiewicza na szkodę Edwarda Gun- 
buta skradziono różne rzeczy wartości 2 ty- 
sięcy zł. Policja zdołała ustalić, że kradzieży 
dokonał pracujący w tym domu kominiarz, 
Ale$sander Nagat, który do tego przyznał się. 

— Samobójstwo dziewczyny  Onegdaj 
w.eczorem w majątku Daginie gminy Troc- 
kłej wystrzałem z rewolwezn w piersi popzł- 
niła samobójstwo 19-letnia Weronika Goły- 
e na. Ranną natychmiast przewieziono do 
szpitala kolejowego w Wilnie, gdzie po paru 
godzinach zmarła. Policja przypuszcza, że 
powodem targnięcia się na życie był zawód 
miłosny. 

     

— Niespodziewany zgon. Niewyjašniony 
narazie wypadek spotkał gospodynię bawią- 
cego obecnie w Budapeszcie J. M. rektora 
Zdziechowskiego, 60-letnią Karolinę Markie- 
wiczową: Onegdaj rano mieszkańcy domu 
Nr. 54 przy ulicy Antokolskiej powiadomuli 
policję że zamieszkała w .tym domu Markie- 
wiczowa od wczoraj nie wychodziła z mie- 
szkania i nie odpowiada na pukania. Fun- 
kcjonarjusze policji wyłamani okno i tą dro- 
gą dotarli do mieszkania, gdzłe znaleziono 
Markiewiczową leżącą w łóżku w stanie nie- 
przytomnym. Wezwany lekarz nie mógł okre- 
ślić co z nią się stało, stwierdził jedynie zna- 
czne podniesienie temperatury i obrzęk cia- 
la, Ze względu na stan chorej ulokowano ją 
w szpitalu, gdzie w parę godzin nie odzy- 
skawszy przytomności zmarła. 

LYRK 
Dziś pierwszy występ mistrza 

Polsk: Šztekkera. 

1l-ty dzień turnieju, przy dużem zain- 
teresowaniu dał rezultaty następujące: 

Bokser wiedeński Marko w 3 rundzie 
„znokantował* w meczu bokserskim silne- 
go lecz niezaprawionego м tej dziedzinie 
sportu Motykę. 

Walka Kohlera z potężnym Garkawien- 
ką po 20 min. rezultatu nie dała. 

Kolosalny student chorwacki Stibor w 
3 min. pokonał Vogtmana. 

Ciężki Wolke w decydującem spotkaniu 
w 20 mia. pokonał złamaniem mostka 
dzielnie broniącego się Szczerbińskiego. 

Murzyn Siki złożył 300 zł. wyzywając 
Marko na mecz bokserski, 

Dziś w piątek sensacyjny występ mi- 
strza Polski Sztekkera w walce z Voztma- 
nem, pozatem walczą murzyn Siki—Wolke, 
Motyka Stibor i decydująca Szczerbiński — 
Poochoiff. 

OFIARY. w 
Profesor Bossowski na Fundusz 

Dyspozycyjny Min. Spr. Wojsk. 1 dol. 

ZE ŚWIATA 
— życie klubowe w Ameryce. Od czasu 

wprowadzenia prohibicji rozwinęło się w 
Ameryce życie klubowe. W Nowym Jorku na 
każdej niemal ulicy, w każdym zaułku mie- 
ści się jakiś klub o mniej lub więcej orygi- 
nalnej nazwie. Przy ulicy 44-ej istnieje klub 
„Amatorów cyrku". Przed wejściem do loka- 
lu figurują krzyczące napisy: „Nona — dzie- 
cię dżungli". Nie rrozumie żadn. języka ludz- 
kiego. Cały dzień spędza w otoczeniu jado- 
witych żmij”; lub: „Przepiękna róża Wscho- 
du, królowa pustyni, faworyta sułtana". W 
restauracji klubowej wszystko przypomina 
cyrk: stoliki ustawione są wokół sztucznej 
areny, Ściany pooblepiane są różnokolorowe- 
mi plakatami. Na członków klubu przyjmo- 
wani są tylko prawdziwi zwolennicy sztuki 
cyrkowej. 

Przeróżni dziwacy tworzą w Ameryce 
najbardziej oryginałne kłuby. Istnieje więc 
klub łysych pod głośną nazwą „Rycerzy bły- 
szczących Czaszek" — podobno najweselszy 
w Stanach Zjednoczonych; istnieje również 
klub lotników, którzy kiedykolwiek opuszcza- 
li się na spadochronach. Starzy dziennikarze 
utworzyli „klub wykopalisk”, radjotelegrafi- 
ści — klub „Zjednoczenia sów o gumowych 
uszach. Osoby, cierpiące na chroniczne cho- 
roby, posiadają też swój klub, w którym go- 
dzinami całemi dzielą się swemi wrażeniami 
o dolegliwościach i bółach. Skąpcy utworzyli 
klub „Złamanego szeląga”. Nie brak też 
„klubu żebraków” i „klubu włamywaczy”. 

KTO ODKRYŁ AMERYKĘ? 

Podobno nie Kolumb, a dwaj Niemcy. 

Prasa berlińska podaje artykuły omawia- 
jące obszernie nową książkę uczonego duń- 
skiego Lersena o odkryciu Ameryki, podkre- 
Ślając, że badania uczonego duńskiego mia- 
ły wykazać że pierwszymi odkrywcami Ате- 
ryki byli dwaj Niemcy Dietrich Pining i Hans 
Pothurst, którzy w roku 1672, a więc na dwa 
dzieścia lat przed Kolumbem,mieli być wysła- 
ni na czele ekspedycji przez króla duńskie- 
go dla odnalezienia kolonji duńskiej, założo- 
nej w 1261 w Gremlandji, z którą Danja stra 
ciła wszelką łączność. Ekspedycja kolonii 1ej 
nie odnalazła natomiast, miała dotrzeć pierw- 
szą do lądu stałego amerykanskiego w okoli- 
cy Labradóru, mniej więcej w tem samem 
miejscu gdzie wylądowali w ub. roku Kuehn 
i Hunefeld. аЙ 

RADJO. 
Piątek, dn. 12 kwietnia 1929 roku. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 16.00 —16.20: Odczytanie programu 
dzien., repertuar teatrów i kin i chwillka 
litewska. 16.20—16.40: Kurs języka włoskie- 
go. 16.35 17.05: „Audycja dla dzieci. 17.05 
-— 17.25; Muzyka z płyt gramofonowych. 
17.25 17.50. „Z wędrówek po więzieniach 
wileńskich* odczyt. 17.50—18.15: Audycja 
wesoła. 18.20—18.45: „Ameryka współcze- 
sna*. 18.45 — 19.10: „Skrzynka pocztowa 
Nr. 69*. 19.10—9.35: Tr. z W-wy: Odczyt z 
dziąłu „Hihjena i Medycyna". 19.35—19.55: 
Muzyka z płyt gramofonowych. 19.55—20.00: 
Sygnał czasu z Warszawy. 20.00—20.15: Od- 
czytanie program na sobotę i komunikaty. 
2015 2200: Transm. koncertu symfonicz- 
nego z Filharm. Warszawskiej. 22.00—: .Tr. 
z W-wy: Komunikaty: P. A. T., policyjny, 
sportowy i inne oraz „Spacer detektorowy 
po ec” (Retransmisja stacyj zagranicz” 
nych). i 

KRANTO 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
11 kwietnia 1929 r. 

Dewizy i waluty; 

  

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja . 123.85, 124.16, 123,54 

Budapeszt 158,— 155,90 155, — 

Holandja 358,00 358,90 357,10 
Loadyn 43,28 43,39, 43,18, 

Nowy-York 8,90 © 8.92 8.88 
Paryż 34.85, . 34.94, 34,76 

Praga 26,38,5 26.45,  26,32,5 

Szwajcarja 171,63,5 172.06 171.20,5 

Stokholm 238,12 [238,72 237,52 
Wiedeń 125,26, 125.57, 124,95 

Włochy 46,69, 46,81 46.57. 

Berlin w obr. nieof. 211.46.5 

  

KA ZSZ NAJ 
1Е NARCISSE BLEU 

PARIS : 
VARSOVIE 

    

      

Drzewo opałowe 
ębowe, brzozowe, sosnowe, śŚwier- 
owe, osikowe i olchowe kupuje w 

większej ilości tak w Wilnie, jak i 
na prowincji . 

Gazownia w Wilnie 
"UL. CICHA 5. 
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Reiestr Handlowy 
Bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

A : w dniu 2. III. 1929 r. 
9638. I. A. „Gurwicz Utjan i Kaganowicz, Biuro Przewo- 

zewo - Transportowe TRANSPOL — spółka firmowa". Biuro 
przewozowo - transportowe. Siedziba w Wilnie przy ul. Rudni- 
ckiej 17. Spółka istnieje od 1 czerwca 1928 
zam. w Wilnie: Elja Gurwicz przy ul. Sawicz 11. Aron Utjan 
przy ul. Słowackiego 1 i Józef Kaganowicz przy ul. Zawalnej 
42. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 9 czerwca 

9642. I. A. „Dłot Luba* w Postawach, ul. Brasławska, 84, 
sklep galanteryjno - bakalejny. Firma istnieje od 1929 roku, 
Właściciel Dłot Luba, zam. tamże. я 

9643.. I. A. „Dikensztejn Lejzer* w Wiszniewie, pow. Wo- 
łożyńskim, sklep spożywczy i gałanterji. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Dikensztejn Lejzer, zam. tamże. 

9644. 1. A. „Ejdelman Załman*.w Święcianach, Ryńek 28, 
sklep żelaza, fajansu i szkła. Firma istnieje od 1912 roku. Wła- 
ściciel Ejdelman Załman, zam. w Święcianach, ul. Łyntupska 14. 

roku. Wspólnicy 

1928 roku na czasokres pięcioletni poczynając od dnia 1 czer- 
wca 1928 r. z automatycznem przedłużeniem 
ciolecie, o ile na trzy miesiące przed upływem 
wspólników nie zawiadomi 
przedsiębiorstwa, 

pisemnie o chęci zlikwidowania 
Zarząd należy do wszystkich wspólników. 

Wszelkie zobowiązania wydawane w imieniu spółki nie wyłą- 
czając zobowiązań weksłowych, oraż wszelkie umowy pod- 

na następne pię- 
"terminu każdy ze 

pisują dwaj wspólnicy pod stemplem firmowym. Otrzymywa- 
"nie wszelkiego rodzaju korespondencji, nie wyłączając pienięż- 
nej i wartościowej — może uskuteczniać każdy ze wspólników. 

48 NL. 

2 — VI. 

53—VI. 

54 — VI. 

w dniu 5. IL. 1929 r. 
9645. |. A. „Fiszer Basia* w Swirze, pow. Święciańskim, 

sklep bakalejno - galanteryjny. Firma istnieje od 1919 roku. 
Właściciel Fiszer Basia zam. tamże. 55 — VI. 

SŁOWO 

  

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38, 

Dziś! Sensacyjny superfilm! Największa sława ekranu, niezrównana 

Dolores Dei Rio. 

JAKO 

TancerkazMoskwy. 
oraz bohater obrazów „Aniół ulicy* i „Siódme Niebo" CHARLES FARRELL w 
Michała w wstrzasającym dramacie „TANCERKA*. Obraz ilustruje szereg postaci histor. ust. С2а- 

działaczy bolsz. oraz romantyczne przygody wielk. ks. 
Michała. Prawdziwa miłość góruje ponad wszelkie przesądy i różnice klasowe! Sensacyjne wyda- 
sów caratu: Mikołaja li, jego dwór, 

roli 

rzenia, przepych wystawy. Seansy o godz. 4 6, 8 j. 10.'5. 

Wieik. 

  

   Ks. 

  

Dziś dramat 

budzącej się miłości 
KINO-TEATR 

„POLONIA ” 
Mickiewicza 22. 

„„DZIEWCZĘCY RAJ 
W rolach głównych: piękny LIVIO PAWANELLI, czarująca MARJA PAUDLER i dowcipny GEORG 
ALEKSANDER. Akcja rozgrywa się w wytwornych salonach, i na tle. przepięknych krajobrazów. Początek 
seansów o godz. 3.20, ost. 10.25. 

(NOWOCZESNA 

PANNA) 

  

Kino „Picadilly“ twórcy „Siódmego Nieba* 9 Anidl ulicy 

Dziś! Dawno oczekiwana premiera! Najgenńjalsza i najpopularniejsza para artystów JANET' GAYNOR i 
HARLES FARRELL, znane z filmu „Siódme Niebo* w nowem olśniewającem arcydziele Franką Borzage'a, 

6 dramat erotyczny w 12 akt. Film, pełny nastrojowego 
czaru i poetyckiego polotu. Flim, ilustrujący dzieje nie- 

szczęśliwych dziewcząt, zmuszonych przez fatalny los i skrajną nedzę do kupczenia swem ciałem. Film ėla 

  

  

„. OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 

Urząd Wojewódzki, Dyrekcja Robót Pu- 
błicznych w Nowogródku ogłasza przetarg 
na budowę piętrowego murowanego budyn- 
ku Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Wo- 
łożynie o kubaturze 2.300 m3. Oferty należy 
składać w: zapieczętowanych kopertach do 
godz. 12 do dnia 15 kwietnia rb. Do oferty 

, należy dołączyć wadjum w wysokości 3 proc. 
od zaoferowanej sumy. Otwarcie kopert na- 
stąpi w tymże dniu o godz. 13. Dyrekcja za- 
strzega sobie prawo: wyboru oferenta, oraz 
ewentualnego przeprowadzenia dodatkowego 
przetargu ustnego. Ceny winny być podane 
za jednostkę roboty na podstawie ślepych 
kosztorysów, które można otrzymać w Dy- 
rekcji, gdzie także będą podane szczegó- 
łowo warunki co do wykonania robót. Przy- 
gotowane materjały: kamień, cegła i t.p. bę- 
dą po cenie kosztu przekazane utrzymujące- 
mu się na przetargu wykonawcy budowy. 

i Dyrektor inž. (—) A. Zubelewicz 

  

Og'oszenie, 
Firma „Electrolux“ w Wilnie ul. 

Zamkowa 2, przyjmie od zarąz kilku 
inteligentnych ludzi w charakterze 
sprzedawców, warunki: pensja i 
prowizja. i 

Zgłaszać się w godzinach: od 
10-ej do 2 p. p. i od 5—7 wiecz. -p 
  

  

UWEZA TA ED ABA CHR EKO SER CEE MA FA MTA CENY 

BURAKI Eckeńdorfy žėite i czer- 
: wone ; 
Mamuty, 

Półcukrowe. ' 

MARCHEW białą z zieloną główką. 
St. Valery, 
Żółto- pomarańczowa. 

OWIES  Najwcześniejszy Niemier- 
czański 

znanej hodowli nasion „K. Buszczyń- 
ski i Synowie" —0 

posiada na składzie 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 

SYNDYKAT ROLNICZY 
w Wilnie, ul. Zawalna Nr. 9. 

  

Czopki he- l i | (& kogutkiemj 
moroidalnė @ПСО usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 

  

Dbajcie o Swoje zdrowie| 
„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
(z marką „Kogut“ są stosowane prz 
chorobach . ZOŁĄDKA, SA EK, 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
ZIOŁA* są naturalnym. łagodnym 
środkiem  przeczyszczającym,  uła- 
twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚCI. ILSS—0 

Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. 

P LEKARZE ;BLUKOGICZ 
B Choroby. weneryczne, 

BAWASAES syfilis i skórne. 

„ Wielka 21. 

    

DOKTOR ĮOd9 1i3—8. 
/ (Telef. 921 - D.ZELROWIEZ | 7 

chor. weneryczne, n 
sylilis, narządów | 
moczowych. od 9 
—1, od 5- 8 wiecz. Į Likas est В 

ESA RED 
Lekarz-Dentysta 

Kobieta-Lekarz 

KOBIECE, WENE- |  MARYA 
RYCZNE, NARZA- | Ožyfska-Smolska 
DOW MOCZOW. | Choroby jamy ustnej. 
od 12—2 i Od 4-0, ; Piombowanie i usuwa 
ul. Mickiewicza 24, [gk zębów bez bólu. 

  

tel. 277. phi lanowe i złote 
—— 6497 kOrONY. Sztuczne zę- 

W: Zar, Nr. 152 by, Wojskowym, ue 
rzędnikom i uczącym DOKTOR > Е 
się zniżka. Ofiarna 4 

L. GINSBERG „5. Przyjmuje: od 
choroby weneryczne 8—1 i od 4 -7. 
sytilis i skórne. Wil- Wydz. Zdr. Nr. 3 
no, ul. Wileńska 3, te- ш 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 i od 4 doB. Śp 

“2 Š AKOSZERKI 68 
októr-Medycyny СЕа EEA 

A. CYMBLER aaa 
choroby „t Akuszerka Smialowska we- 
nerycznė moczo- i 
płowe: Elektrotera- 9747 Gabinet Kosme- 

pia, słońce gorskie, tyczny usuwa. zmar- 

diatermja. _Sollux. SZCzki, piegi, wągry, 
Mickiewicza 12, rog tuPiež, brodawki, ku-. 
Tatarskiej 9—2 i 5—5 rzaiki, wypadanie wło- 

® W.Z.P 43,50w. Mickiewicza 46. 

  

  

  

  

   

locka Nr 4 m. 12 

WIELKA 42. loka i dla Serca. 

‚ „KINO Dziśl Największe arcydzieło 1 raz w Wilnie, jedyny film, który ukazał się w Polsce poa prutektoratem posła 
« Ameryki. Największe odzwierciadlenie, zniszczenia potęgi niemieckiej na lądzie i morzu NAJWIĘKSZY 

„Wanda TRYUMF „ŚWIATA Miłość i krew” potężny niebywały dramat w 12 akt. w którym udział bierze 
Wielka 30. czyli 3 cała armja amerykańska przy zastosowaniu najnowszych 

zdobyczy technicznych. W rolach gł.: RICHARD BARTELMERS i MOLLY ODAY. 

ŚWINIA WRGNTYSH 1 REYNENO 13 КОУО 

wielkiej angielskiej 
a i 
a P 0 8 A D Y B rasy, Opatrzona do- 
BUS UI SERA 8 ОН umentami, urodzona 

ы 5 maja 1928 r., ży- 
zz służąc wej wazi około 8 i 

na 1/5 pudów, z braku 
do wszystkiego z do- k'ernoza sprzedaje się, 
bremi _ poleceniami. ul. Połocka 20—5, -i 
Wiadomość w adm. środek — starej 
„Słowa* pod K. siedziby, 3 kim. 
Zgłaszać się między | od st. kol., obsza- 
gadz. 9 a 10 rano. —| ru 75 ha z uregu- 
    

do majątku, zyłosze- 
nia kierować: Zarząd 
dóbr Rudnia — Bere- 
sniewicze W. i A. 

Nowickich, poczta 
Nieoźwiedzice, wojew. MENOUSRNME KN 
Nowogródskie. -0 RÓŻ [| E 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; 
Mickiewicza 21, | 
tel 152. 061 07 

kis AR 
sprzedamy zą 5.000 

Potrzebny _| dolarów z długiem 
sezonowy ogrodnik bankowym i 

Ё 

  

  

mes: 

da. RD Solidnie р 

    

  

wyjechać na wieś jako ( 
korepetytor. Oferty „rzepisujemy, 
do adm. „Słowa* pod | wjj, Biuro Komi- 
„Akademik“. 9| sowo - Handlowe, 

2 go ri 205 
tel. 152, 8 

POlrZEBOW CZ 
do cegielni gospodar- PORE ną 
czej Strycharz i pa- oprocentowanie 
lacz cegły, zgłoszenia | w każdej kwocie ; 
kierować: poczta Nie- | lokujemy solidnie, ; 
džwiedzice _ Zarząd! na absolutnie pew-, | 
dóbr Rudnia — Bere-| ; ne gwarancje | 

sniewicze. —g/ Wil. Biuro omi- | 
sowo - Handlowe, / 

AWWAWAW| ui ei e 

KUPNO | SPRZEDAŻ prancia, 1 
wavawaw | LKUJEMY 

  

    

   
     

  

  

d i „| KAPITAL pod gwa- 
1 rancje wekslowe i Sprzedaje się| raus veksios 

byle w dobre ręce| D. H.-K. „Zachęta“ 
roczny PIES — газу { Mickiewicza 1, 
bul ег !Сепн 50 zł.] tel. 9-05. —Ė 

IL Świętego Jacka н «Оа oO 

PE  TGUE 
1. Taksówha 4 SOA książkę 

Fotd sprzedaje się w -< AV I o ads 
dobrym stanie, PO- słąwą Horbacza, rocz- 

+ "8 nik 1901, wyd. przez. 
P. K. U. Lida, unie- 

MIENICĘ DO- | wažnia się. z 
CHODOWĄ w gubiony dowód 

centum o 5 mie- osobisty wyd. 
szkaniach sprzeda- przez Ekspozy- 
my natychmiast za 

8.000 dolarów 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, tel. 
-05. CAL) 

turę Starostwa Wilej- 
skiego w Mołodecz- 
nie, na imię Kopela 
Alperowicza, unie- 
ważnia Się. —o 

  

W. BRIDGES. 

». SOBOWTÓR 
Spojrzał na mnie z wdzięcznością 

i szepnął: 
— Dziękuję panu, sir. 

W tej chwili rozległ się dzwonek 
przy drzwiach. 

— To zapewne Raychy, — zauwa- 

żyłem, zaraz dowiemy się co to za cho- 

roba. '. 
Ale to nie był doktór. Za chwilę u- 

kazała się we drzwiach pokojówka, 0- 
znajmiając:. o, 

— Master Foorniwil, sir, czeka w 

jadalni. 
Zmarszczytem-brwi nie mogąc przy 

pomūieč sobie, ktoby to mėgt byč, na- 

gle przypomniałem sobie, że Maurycy 

Foorniwol był kuzynem mego sobow- 

tóra i że Narscot odnosił się doń nie- 

ufnie. 
— Dobrze, — rzekłem, idę do nie- 

go. Jeżeli tymczasem przyjedzie doktór 

poproście go, by wstąpił do mnie, 
prz. d odjazdem. 

"Wchodziłem na górne piętro z przy- 
krem uczuciem niepokoju. Zbyt krótko 
jeszcze odgrywałem swą rolę, żebym 
mógł być pewnym siebie,, podobieńst- 
wa moje do Norscotta mogło mnie 
zawieść, mimo że dotąd prócz Milforda 

nikt nie zwrócił na zmianę, która zasz- 
la w ich panu. Kuzyn jednak mógł mieć 

baczniejsze oko i dostrzec zmianę. Opa 

nowałem niepokój i ze spokojną twarzą 
wszedłem do jadalni. 

Gość mój odrazu mi się nie podobał 

Wysoki, sztywny, zgrabny mężczyzna, 

b 

o czarnych włosach staranie i gładka 
przyczesanych, siedział rozparty w fo- 
telu przy oknie. 

— Dzień dobry, — przywitał mnie. 
Cóż to tak wcześnic wstałeś dzisiaj. 
Co się stało?, 

— Milford zachorował. 
— Cóż mu jest? 
— Nie wiem, — odpowiedziałem 

sucho. — Posłałem po Raychega. 
, Mój kuzyn wzruszył ramionami. 
— Oszalałeś. Wzywać najlepszego 

doktora do jakiegoś lokaja — to szałeń 
stwo! Jabym, na twoim miejscu za- 
dowolnił się skromniejszym lekarzem. 

— Nie wątpię w to! 
Było w moim tonie coś, co dałó mu 

do zrozumienia, że nie jestem usposo- 
biony zbyt przyjaźnie. Zmienił natych- 
miast swoje zachowanie. 

— Nie gniewaj się, ja pożartowa- 
łem, uśmiechnął się fałszywie. — Bar- 
dzo: mi żal Milforda. Przykra mi, że 
masz kłopoty. 

— Tak, — przyżnałem, — jestem 
tem bardzo przygnębiony. Czy chcesz 
cygaro? ' 

Wziął cygaro z podanego mu przez 
mnie pudełka zapalił je. | 

— Cóż nowego słychać! — zapytał 
Nie wiem dlaczego, mimo że pyta- 

nie jego dźwięczało zupełnie natura|- 
nie, wydała mi się, że jest w niem ja- 
kaś myśl ukryta. Czyżby wiedział o noc 
nej wizycie Marji ?Nie było to prawdo- 
podobnr a jednak postanowiłem to 
sprawdzić. 

— Tak, rzekłem chłodno, — zda- 
rzyła mi się nocy ciekawa przygoda. 

Wparywałem się badawcza w jego 

twarz i zdawało mi się, że usta jego 
drgnęły. 

— Ach, tak- — ździwił się. 
to takiego? 

Uśmiechnąłem się i odpowiedziałem 
już innymitonem: 

— Rożmyśliłem się, wolę tego nie 
opowiadać! . 

Jeśli odpowiedź moja była dłań 
przykrą, nie okazał tego po sobie i za- 
krył usta ręką i, ziewając, rzekł: 

— Masz zawsze skłonność do ta- 
jemniczości. Życie pod przybranem na- 
zwiskiem, widocznie źle działa na twe 
nerwy. ‚ a 

Wiadomość ta była dla mnie nieo- 
czekiwaną nowiną, ale muszę przyznać, 
że przyjąłem ją spokojnie. 

— Najwidoczniej tak jest, 
rzekłem, wybierając cygaro. - ., 

Zamilkłem na chwilę. 
— Kiedy przyjedziesz da mnie? — 

zagadnął wreszcie Maurycy, zakładając 
nogę na nogę i opierając się o poręcz 
fotela. ‚ ' 

Pamiętałem dobrze radę Norscot* 
ta, który przestrzegał mnie przed po- 
bytem kuzyna. Ale przyrodzony mi u- 
pór silniejszy by ł od głosu rozsądku. 
Przypuszczam, że decyzja moja była 
wywołana tem, że w głębi duszy już 
najzupełniej podzielałem zdanie Nors- 
cotta o tym młodzieńcu, który mnie za- 
praszał. Nie byłem jednak przyzwycza- 
jony do cofania się przed niebezpieczeń 
stwem i uważałem to za czyn niehono- 
rowy. ` ' 

— Kiedy oczekujesz mnie? — za- 
pytałem. 

—-Czy możesz przyjechać we czwar 

—- Cóż 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

tek? — zaproponował. — O drugiej wy 
jedziesz z Londynu, a ja spotkam cię w 

Woodfordzie. | 
„ — W czwartek, to we czwartek! — 

odpowiedziałem. — Doskonale. 

— Zbierze się u mnie miłe towa- 
rzystwo, — ciągnął dalej, otrząsając 
popioł. Przyjedzie Sangatti York, Jerzy 
Wan będzie również i oczywiście pań- 
stwo Bardaless... : 

Przy tych słowach spojrzał na 
mnie chytrze. Widocznie znajomość mo 

ja z Bardalessami miała jakiś szcze- 
gólny charakter. 

— W każdym razie polowanie za- . 

powiada się doskonale. Rays mówił mi, 

że nad jeziorem pełno ptactwa... 

Kiwnąłem głową w zamyśleniu. Po- 

lowanie nie pociągało mnie zbytnio, 

szczególnie zaś niepokoiła mnie myśl, 

kto będzie stał przy. mnie. 

Zanim zdążyłem coś odpowiedzieć, : 

ujrzałem przez okno podjeżdżający do 

domu samochód. 
— Oto Raychy, — krzyknąłem, — 

Muszę się z nim zobaczyć i zapytać o 
zdrowie Milforda. 

Maurycy nie zadawał sobie trudu 
wstać. Machnął leniwie ręką mówiąc: 

+ —ldz, ja poczekam tutaj. 
Miałem ochotę wyrzucić go za 

drzwi, ale rozum wziął górę nad uczu- 

ciem, odłożyłem więc to do stosowniej 

szej chwili. Szybko wyszedłem, itrzaska 

jąc drzwiami. 
Doktora spotkałem w przedpokoju. 

Był to siwy, starannie ogolony mężczy 

zna, lat pięćdziesięciu z miłą, dobro- 

duszną twarzą. Zbliżył się do mnie i 

uścisnął mocno dłoń. 

— Dzień dobry, master Norscott. 

Bardzo mi żal pańskiego lokaja. Zdaje 
się, że bardzo porządny człowiek! 

— Tak, — odrzekłem, — Milford 
to prawdziwy skarb, gdybym go miał | 

stracić, był bym niepocieszony. Chodź- 
my, pokażę go panu, doktorze. Oba- 
wiam się, że to jest coś poważnego. 

Razem weszliśmy do pokoju Milfor 
da. Biedak wyglądał jeszcze gorzej, niż 
pierw ej. Na twarzy ukazały się ciemne 

plamy, usta pobładły mu i ukazywała 

się na nich piana. Widząc nas, usiło- 
wał podnieść się. : й 

— Nie, nie trzeba, — powstrzymał 

go doktór. — Proszę się nie ruszać! 
Usiadł na krzesle przy łóżku i a 

dając szereg pytań choremu, oglądał 
jego spuchnięte oczy, badał puls. 
Twarz: jego przybierała wyraz niepo- 
koju. : 

— Czy nie zjedlišcie wczoraj cze- 
goś niedobrego, — zapytał 

Milford zamknął oczy i wyszeptał 

cicho: : 
— Czy umrę sir? 
— Alež, mój przyjacielu, cóż zno- 

wu? — Uśmiechnął się.uspakająco do- 
któr. — Za tydzień będziesz zdrów. Ale 
narazie musimy się zająć poważnie le> 
czeniem, proszę wypełnić wszystko, co 
powiem. Przyślę tutaj pielęgniarkę, a 
a wieczorem wstąpię raz jeszcze. 

* Milford pi óbował słabym głosem 
protestować, ale przerwałem mu: 

— Nie, Milfordzie, proszę się nie 
sprzeciwiać! Musisz zrobić wszystko to 
co każe doktór, nie zajmuj się niczem, 

poza swem zdrowiem. : 
Bladym uśmiechem podziękował mi 

'za troskliwość. Poprawiłem mu podusz- 
ki i razem z doktorem wyszliśmy z po- 
koju. 

W korytarzu zapytałem Raychego: 
— (Co to jest, panie doktorze. co 

to za choroba? 
— Chodzi o to, — odrzekł spokoj- 

nie, że pański lokaj został otruty. 

_ Rozdział VI. Biuro Sygrew i Sp. 

Wstrząsnięty tą wiadomością, za— 
trzymałem się i chwyciłem doktora za 
tekę. |; 

— QOtruty! — zawołałem. — Pan 
naprawdę myśli, że go otruto? 

Raychy zmarszczył brwi. 
— Nie wiem. Pewne symptomaty 

zastanawiają mnie bardzo, ale niema 
wątpliwości co do tego; że zostały one 
wywołane przez truciznę. Nie wiem 
nara zie przez jaką: Pięć, sześć rodzaiłr 
trucizn działa w ten sposób na cztowie- 
ka, różniąc się bardzo mało. 

— Cóż mam z nim robić? 
— T czeba przemyć żołądek i kisz- 

ki i trzymać go w cieple. Niech leży | 
spokojnie. Przyślę pielęgniarkę ze szpi- | 
tala, której dam szczegółowe instruk- 
cje. A potem sam jeszcze go odwiedzę. 
Starałem się nie okazywać, jak bardzo 
byłem wzburzony tą wieścią. Czyżby 
Milford padł ofiarą zamachu, skiero- 
wanego przeciwko mnie? A może jego 
wierność była powodem, dla którego 
wrogowie moi postanowili go sprząt- 
nąć? й 

— ) 
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