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RJ JE R aa NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

"OSTRZEŻ 
Wzrastające z roku na rok powodzenie naszego Mydła A Nr. 1002, 

będącego niedoścignionym pierwowzorem mydeł wazelinowych wogóle, spowodo- 
wało ukazanie się licznych naśladownictw, wprowadzających w błąd kupującą pub- 
liczność przez łudząco podobne opakowanie. 

Przeciwko niesumiennym podrabiaczom wystąpiliśmy ną drogę sądową. Na mo- 
cy nakazu prokuratora zostały u nich dokonane liczne rewizje, w których wyniku 
opieczętowano wielkie zapasy gotowego podrobionego mydła i etykiet. 

W walce tej, prowadzonej w interesie zarówno naszym, jak i ogółu, liczymy na 
poparcie tego ostatniego i prosimy o baczne zwracanie uwagi przy kupnie na uwi- 
docznione obok opakowania oryginalae naszego bezskutecznie podrabianego i na- 
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i Zamieszczając artykuł p. Stanisława Brzo- 
| stowskiego, musimy zaznaczyć, iż jego stano- 
| wisko nie we wszystkiem pokrywa ze stano- 

wiskiem Redakcji. Uważamy np., że dotych- 
czasowy przewód sądowy wcale nie wyjaśnił 
roli, którą w akcji „Hromady* odegrały ele- 
menty komunistyczne. 

"A Pomimo to uważamy, że artykuł zawiera 
bardzo wiele słusznych myśli. Zamieszczamy 
go z tem większą przyjemnością, iż p. Stani- 

| sław Brzostowski jest człowiekiem daleko 
| stojącym od ebozu reprezentowanego przeż 

j " nasze pismo. 
< Dotychczas społeczeństwo polskie starało 

się nad kwestją t. zw. mniejszości narodo* 
wych nie myśleć. Występowano bardzo ostro 
przeciwko każdemu, kto wysuwał jakikolwiek 
bądź projekt pozytywnego załatwienia [tego 
pierwszorzędnego, z punktu widzenia przy+ 
Sałości państwa polskiego, zagadnienia. Fakt 
zabrania w tej sprawie głosu przez p. Stani- 
sława Brzostowskiego dowodzi, że i w obo- 
zie naszych przeciwników jednostki światlej- 
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„ Panstwowy Bank Rolny 
nabywa nieruchomoš<i ziemskie na cele parcelacji. 

Oferty na objekty, położone na terenie wojew. wileńskiego, nowogródz- 
kiego oraz pow. grodzieńskiego i wołkowyskiego (wojew. białostockiego) przyj- SS 
muje i informacyj udziela ODDZIAŁ PAŃSTWOWEGO BANKU ROLNEGO (e) 
w WILNIE, WYDZIAŁ AGRARNY, W. POHULANKA 24. 

Przy. składaniu ofert opłata za oszacowanie nie pobiera się, 
jedynie uiszcza się w wypadku dokonania tranzakcji kupna. 

QO00006060 0060 = i 

Spółdzielczy Bank dla Handlu i Rzemiosł 
(z ogr. odpow.) 

w Wilnie, MICKIEWICZA 7, tel. 201. 
Załatwia wszelkie operacje bankowe. 
Przyjmuje wkłady na książeczki oszczędnościowe i na r-ki SA 

na najwyższe oprocentowanie. 
i Wydaje pożyczki przemysłowcom, handlowcom, rzemieślnikom i podmiej- 
5 skim. a Załatwia we: Herc najniższe ma Pe: 

W obliczu procesu „Hromady” 

  

  
  

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł nasz 
ukochany mąż, ojciec i brat — 

| ABRAM SZELUBSKI 
(kupiec leśny). 

Eksportacja zwłok odbędzie się dziś w środę 25 kwietnia 
o godz. 1 popoł. z domu żałoby przy ul. Portowej 5. 

STROSKANA RODZINA. 

© 
© 
© 

    

1271-1 

И
М
А
 

1278-4   
sze zaczynają uświadamiać sobie konieczność 
utworzenia warunków, któreby uczyniły zno- 

śnem współżycie Białorusinów z państwowoś- 
cią polską, Głos p. Stanisława Brzostowskiego 
witamy jako zwiastuna pewnego przełomu w 
nastrojach naszego społeczeństwa, który oby 
prędzej nastąpił! Red. 

Obecny proces białoruskiej Hromady 
odbywa się w atmosferze ; znacznego zain- 
teresowania publicznego. Problemat poli- 
tyczny, będący podłożem sprawy, staje 
się w obliczu tego przewudu sądowego 
wyjątkowo aktualnymdla opinii politycznej 
naszego społeczeństwa. Z drugiej jednak 

strony — jest on również użyty jako od- 
skocznia demagogiczna przez „wrogów 
Rzeczypospolitej, gdy usiłują oni obecnie 
wyžyskač dany proces, aby uknuć z niego 
agitacyjne wybryki przeciw naszemu pań- 
stru w opinji Zachodu i u siebie. 

Mydła Wazelinowego Nr 1002 
Fabryka Mydeł Toaletowych, Perfum 

i Kosmetykow 

„FORNARINA“ sp. Akc. 
Warszawa. 

  

  

Przeciw złej woli naszych sąsiadów— 
nie istnieje możność reagowania polemiką. 

Natomiast są dostateczne racje ku temu, 

by zastanowić się nad istotą podłoża, na 
którem możliwemby było u nas powstanie 
tego rodzaju złośliwych wpływów, jakie 

ujawnia akt oskarżenia na gruntie naro- 

dowego ruchu białoruskiego — zatruwanie 
j go jadem antypaństwowej działalności. 

Nie przesądzajmy, jak to czyni p. S.W. 
w Nr. 90, „Kurjera Wileńskiego"* gdy w 
artykule p. t. „Najwyższy czas* podaje, że 
„wygrana prokuratury (w procesie Hro- 
mady) jest równoznaczna z udowodnieniem 
przegranej polityki polskiej na wschodzie“, 
Nie należy w oceniania danego faktu iść 
aż tak daleko we wnioskowaniu, gdy ma 
się przed sobą problemat tak skompliko- 

wany. Przecież nie o karalność samej pro= 

pagandy ńarodowej Białorusinów tu chodzi 

nie o tamowanie ich emancypacji, ani też 

o osłabianie ich woli zbiorowej idzie. Isto+ 
tą przecież tego jest wyłącznie i jedynie 

konieczaość wyłuskania z żywego organiz- 

mu narodu białoruskiego wpływów „ageń- 

tury obcej*, o zoperowanie zdrowego jego 
organizmu z zaszczepionych mu zzewnątrz 
chorobotwórczych nowotworów. 

I więcej o nie. Dla wspólnego dobra 
obu narodów — ich i naszego. 

Inną jest rzeczą, że polityk polski, w 
obliczu danego procesu sądowego, ma wie: 
le do powiedzenia. Ma obowiązek газ!апо- 
wić się, skąd doszliśmy u siebie do takich 

warunków, które ułatwiły zagnieżdżenie się 
zakaźnych bakteryj w młodym, odradzająe 
cym się organizmie białoruskim. 

Wbrew pana S. W. wydaje nam się 
słusznem twierdzenie, że nie tyle była 
zródłem tego zła niewłaściwa polityka pol- 
ska w stosunku do danej mniejszości na- 
rodowej, ile był tem zródłem nasz dotych- 
czasowy brak  idkiejkolwiek polityki pań* 
stwowej w tym kierunku. 

W Warszawie Od czasu pierwszego 

gabinetu aż do roku 1926 w zakresie za- 

gadnień mniejszościowych albo wogóle nie 
umiano zdecydować się na jakąkolwiek 
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    1220 
wyraźną linję polityczną, albo tež — 

bodaj było jeszcze gorszem złem — Z 

rzucano się z jednej koncepcji do drugiej, 
załatwiano rzeczy z dnia na dzień, od wy” 
padku do wypadku, raz tak, drugi raz na- 
odwrót. Ta dwutorowość polityki uprzed- 

nich rządów była dla ruchu białoruskiego 

złem gorszem, niż żadna polityka. 

Istnieje w nauce Ścisłej, w fizyce, pra- 
wo, które określa, że na to, aby nastąpiło 

takie lub inne oddziaływanie między  ele- 
mentami, — których wzajemny związek 

jest ściśle przez natkę określony formułą 

nankową, — niezbędną jest dla zaistnienia 

tej sformułowanej czynności t. zw. tefnpe- 

ratura właściwa. Różne są te temperatury 
właściwe, ale są one konieczne i ściśle 
określone. Bez zastosowania danej tempe” 
ratury właściwej nie nastąpi dana reakcja 

fizyczna. Inaczej powstanie albo rozkład, 
albo wybuch. 

'|lw zakresie zjawisk życia spolecz- 
nego, mimo ich ścisłego sformułowania, 
istnieje prawo temperatury właściwej. Tej 

właściwej temperatury psychicznej dla 

właściwego wzajemnego reagowania na 

siebie narodowości w państwie naszem 

dotąd nie było. | w tem tkwiła druga 

przyczyna omawianego zła. 

A t. z. nasza Oopinja publiczna? Ście- 
rała się ona z sobą. Zresztą i dotąd ma- 
my pod tym względem, choćby w dyskusji 
prasowej, rozbieżne poglądy, czy Rzeczpo- 

spolita ma być państwem narodowem, czy 

narodowościowem, i czy ma być w związ- 

ku z tem prowadzona przez Rząd taka, czy 

też inna polityka w stosunku do mniejszo- 
ści narodowych. A jednak i ten spór, po- 

zornie trudny do rozstrzygnięcia, ma roz- 

wiązanie proste, jeśli zagadnienia tego nie 
mechanizować suchą formułą, ale rozwa- 

żyć go we współrzędnych nie abstrakcji 
politycznej, ale realizmu demokratycznego. 

Państwo, w którem prawie trzecią część 

ludności stanowią narodowości niepolskie, 

— jeśli pragnie ono prowadzić  poliiykę 
'mocarstwową, — dążyć winno najzupełniej 
realnie do oparcia tej polityki na aktyw- 
ności państwowej wszystkich obywateli. Za- 
daniem sfer rządzących jest w zakresie 
swoich poczynań, w jakiejkolwiek dziedzi- 
nie ogólnego życia, jednakowo traktować 
wszystkich obywateli państwa, — i odwrot- 
nie, przy istnieniu pełni takich naturalnych 
warunków każdy obywatel, który się po- 

czuł państwowo twórczym, nabiera prawa 

udziału w budowaniu państwa. Na tem o- 
parte są głębsze podstawy zgodnego spół- 
życia narodów w państwie. Nie da się te- 
go osiągnąć ani schlebianiem, ani repre- 

sjami. 
Wiemy już, że pierwsze lata naszego 

obecnego bytu niepodległego dawały nam 
nietylko w danej dziedzinie, ale i we wszy* 

stkich zagadnieniach publicznych dużo trosk 

z powedu wpływów destrukcyjnych, które 
zastaliśmy po zaborcach, po Okupantach, 

lub też, którę w chaosie okresu tworzenia 
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N. GLEZER, wyroby gumowe, 
Gdańska 6, tel. 421. 1282 
  

podstaw państwowych misternie nam pod- 
rzucały  zzewnątrz różne „agentury*. W 
żądnej jednak dziedzinie nie wstrzymywa- 

liśmy reform lub postępu — z wyjątkiem 

dziedziny zagadnień mniejszości narodo- 

wych. Z wyjątkiem tej jednej — w każdej 
innej posłowie nasi w Sejmie umieli mniej 

lub więcej trafnie unermować  problematy 
ustawami, i ich realizowanie wywalczač. 

Natomiast politykę mniejszościową trakto= 
wano tam od wypadku do wypadku, jako 

sui generis kłopotliwe zagadnienie kreso- 
we. Sfery prawicowe broniły w Sejmie przy 

tej kwestji hasła, że „najpierw uspokojenie, 
a potem rełormy*, sfery zaś demokratycz= 

ne głosiły, że „najpierw reformy, a potem 

przyjdzie uspokojenie". To ostatnie hasło 
<= słuszne w zasadzie — stawało się įed- 
nak teorją nietylko w obliczu braku wy- 
raźnej polityki tych reform dla mniejszo- 

ści narodowych, ale było trudnem, wobec 

zmienności rządów, a nadewszystko cięż- 

kiem skutkiem braku silnego rządu i jed- 

nocześnie trwałego rządu. 

Dziś realizowanie tej zasady demo- 
kracji uprościło nam samo życie. Możemy 
już niedwuznacznie i realnie stanąć u ha- . 
sła, że w Rzeczypospolitej każdy obywatej 
ma możliwość realną stać się czynnym o- 
bywatelem wspólnej Ojczyzny, gdyż przy 

przy trwałym i sii- 

nym rządzie, polityka demokratyczna, obli- 
czona na dłuższą metę, ma w każdym za- 

kresie możność jej realizowania bez lęku o 

państwo. Zarówno art. 109, jak art. 110 i 

inne artykuły Konstytucji nie są w tych 

warunkach dla bezpieczeństwa państwa 
grožnėmi. 

l nietylko Konstytucja staje sięwów- 
czas realną. Ustawy również nie będą 

martwemi. 

Ale żadna ustawa nie może osłabiać 

zdolności państwa do obrony. Dlatego też 

najbardziej liberalny rząd nie może się za- 

wahać, gdy chodzi O usunięcie, powstałych 

z tych czy innych przyczyn—cherobotwór- 

czych naleciałości zewnętrznych, które o- 

bywatelom naszym narodowości niepolskiej 

zatruwają studnie ich narodowego życia, a 

nam dają troskę, że powodować mogą cd- 

suwanie chwili—ich z nami wspólnej twór- 

czości nad zbiorowem jutrem, dla wspó!- 

nej naszej mocy wewnętrznej. 

Ze sprawozdań z procesu Hromady 

wiemy, że część Świadków stwierdziia, iż 

istotnie wkradły się do ruchu białoruskiego 

u nas przeciwpaństwowe wpływy zewzętrz- 

ne. Czytamy jednak również, że przed są- 

dem zeznawali i przedstawiciele demo- 

kracji polskiej o niektórych podsądaych i 

o tych podsądnych wydali Świadectwo ich 

czystych intencyj. My te ostatnie zeznańia, 

w odniesieniu do tych Białorusinów, któ- 

rych ideowa czystość dążeń narodowych 

jest z ich przeszłości należycie ceniona, a 

była znaną jeszcze w obliczu wspėlsego 

ucisku rosyjskiego, — ujmijmy choćby ja- 

ko swojego rodzaju akt społecznej amne- 

stji, dawany im przez demokrację polską 

wzamian za dotychczasowy brak w Polsce 

jasnej polityki narodowościowej i chwiejne 

warunki rządzenia, oraz jako dokument, 

odróżniający chwasty w ruchu białoruskim 

od samej jego istoty, której przecież Rzecz- 

pospolita szczerze przyznaje pełne prawo 

obywatelstwa. Stanisław Brzostowski. 

  

Najeudowniejszy film świata. 

„UPIORNE OCZY* 
w rolach głównych 3 gwiazdy Ekranu 

IWAN PETROWICZ, 
PAUL WEGENER, 

ALICE TERRY. 

Jutro premiera w kinie „POLONJA” 
PGODNGOWGONGEJ 1281 > 

Popierajcie Ligę 

Morską i Rzeczrą!



Wyniki konferencji herlińskiej z bituinam!. 
Onegdaj powrócili z Berlina do Warszawy 

dwaj delegaci rządu polskiego do rokowań z 
Litwą Kowieńską, mianowicie naczelnik Wy- 
działu Wschodniego p. Tadeusz Hołówko i 
naczelnik Wydziału Ustrojów Międzynarodo- 
wych p. Adam Tarnowski. 

Ponieważ podróż naszych wysokich urzę- 
dników M. S. Z. do Berlina wzbudziła ogrom- 

a A 
pismo S aopaiaikiesi Hołówką, który Od- 
zai na zadawane mu pytania w poniż- 
szy sposób ocenia wyniki konferencji z przeć- 
stawicielami Litwy w Berlinie. 

— Z wyników konferencji berlińskiej, 
która miała na celu jedynie wykonanie 
uchwał konferencji w Królewcu, delegacja 
polska jest całkowicie zadowolona—oświad- 
czył nasz rozmówca. 

— Jak zachowywała się delegacja - 
tewska? 

— Trzeba z wielkiem uznaniem pod- 
kreślić zachowanie się delegacji litewskiej, 
która sprawy zarówno miejsca, jak i ier- 
minu zebrania się. przewodniczących po- 
szczególnych komisyj traktowała jedynie 
rzeczowo. 

Tu p. naczelnik Hołówko przypomi- 
„na terminy obrad poszczególnych ko- 

misyj. A więc komisja w sprawie paktu 
o nieagresji i strat za r. 1920 zbiera się 
dn. 7 maja w Kewnie (przewodniczący 
ze strony polskiej p. Hołówko, ze strony 
litewskiej p. Balotls), druga komisja — 
ekonomiczna i tranzytowo - komunikacyjna 
zbiera się dn. 18 maja w Warszawie (p.p. 
Szumlakowski—Polska i Zaunius—Litwa), 

trzecia— prawnicza komisja rozpocznie swe 
obrady po dn. 20 maja w Berlinie (p.p. 
Tarnowski i SidikauskaS). : 

— Gzy zarysowały się jakie różnice 
zdań przy ustalaniu tych dat? 

— Nie, różnic żadnych nie było. 
— A dlaczego daty są tak odległe od 

siebie? # 
— Rėžnice w Ooznaczeniu terminėw 

zostały spowodowane tem, że delegaci li- 
tewscy do rokowań z Polską są jednocze- 
Śnie delegatami do rokowań z Niemcami. 
Zresztą również zaważyło 10-cio lecie nie- 
podległości Litwy, które będzie w sposób 
uroczysty obchodzone dn. 15 maja w Ko- 
wnie. Z tych wszystkich względów delega- 
cja polska szła jaknajbardziej na rękę Li- 
twie, całkowicie oceniając dobrą wolę de- 
łegacji litewskiej. Tę dobrą wolę widzimy 
choćby w tem, że rokowania polskó-litew- 
skie rozpoczną się od prac komisji w 
sprawie przygotowania paktu o nieagresji. 

— Jakie są osobiste wrażenia p. na- 
czelnika z konferencji? 

«m ją odnoszę się do rokowań pol- 
sko-litewskich z optymizmem — oświadcza 
p. Hołówko.—Uważnie śledząc prasę litew- 
ską i orjentując się w nastrojach społe- 
czeństwa litewskiego, stwierdzić mogę, że 
konkretne rezultaty konferencji królewiec- 
kiej zostały przez społeczeństwo litewskie 
przyjęte w sposób pozytywny. Rząd p. Wal- 
demarasa, który liczy się z nastrojami spo- 
łeczeństwa, widzi w tem aprobatę swojej 
polityki. Z drugiej strony samo życie, sil- 
niejsze od formułek, nakazuje dojście do 
jakiegoś porozumienia. Ze względu na to, 
że konferencja królewiecka odsunęła kwe- 
stje sporne, a ograniczyła się do kwestji 
życia codziennego, należy wnosić. iż dalszy 
ciąg rozmów polsko-litewskich doprowadzi | Ś 
do pozytywnych wyników, przynażmniej w 
rzeczach podstawowych. 

— A mianowicie? 

KU R 

— Wymienię przedewszystkiem „ma- 
ły* ruch graniczny, który zresztą faktycz- 
nie istnieje, ale który należy ująć trakta- 
towo, dalej ruch handlowy, też istniejący 
de facto, a wymagający ulegalizowania itd. 

— Zresztą — ciągnie dalej p. Ho- 
łówko — Europa idzie w kierunku niwe- 
lacjf*pozostałości okresu przedwojennego. 
Telegraf bez drutu, radjo, aeroplan zbli- 
żają kulturalne narody, przekraczają gra- 
nice. Ta ściana, która istnieje między Pol- 
ską a Litwą — jest anachronizmem. Bez 
względu na to, kto zawinił, należy spory 
między Polską a Litwą załatwiać w innej, 
miż dotąd płaszczyźnie. Wierzę, że znajdu- 
jemy się w przededniu nowej ery stosun- 
ków polsko litewskich. 

— A więc jaknajdalej 
mizm... 

— Optymizm — tak, ale nie ozna- 
cza On wiary w zbytnią łatwość prowadze- 
nia rokowań. 

— Dlaczego? 
— Dlatego, że zbyt wiele nagroma- 

dziło się wzajemnej nieufności i różnic, 
aby 8-letnia ich suma mogła być szybko 
zlikwidowana. 

— Więc, jakie wnioski? 
== Będziemy szukać takiego modus 

vivendi, które będzie zgodne z interesami i 
godnością obu krajów. Msże mmie upo- 
ważnia do tego optymizmu podniesiony 
przezemnie fakt, iż pierwszą komisją, któ- 
ra rozpocznie swe obrady, jest komisja, 
mająca na celu przygotowanie paktu o 
nieagresji. Może właśnie wysunięcie tej 
kwestji na czoło będzie punktem wyjścia do 
ugruntowania się w społeczeństwie litew= 
sklem prawdy, którą naród litewski, od- 
dzielony chińskim murem niechęci i żalu 
do Polski, zrozumie: że państwo polskie 
jest tem państwem, które głęboko i szcze- 
rze pragnie utrwalenia i ugruntowania się 
niepodległości państwa litewskiego. Naród 
litewski, w miarę rozwijających się roko- 
wań, przekona się, że Polska jest tem paf- 
stwem, które samo szanując niepodległość 
Litwy, będzie pragnęło, aby i inne państ- 
wa tak samo szanowały niepodległość 
państw narodowych, niezależnie od ich 
wielkoścj i sytuacji geograficznej. 

Traktat handlowy polsko-łotewski. 
30 marca parlament łotewski ratyfiko- 

wał tymczasowy traktat handlowy z Polską. 
Artykuł 1*y stanowi, że produkty rol- 

ne i przemysłowe przy ich przywozie do 
każdego z tych dwóch państw koržystają 
z wszystkich przywilejów, które są przy- 
znane lub będą w przyszłości przyznane 
innym państwom. Klauzula największego 
uprzywilejowania rozciąga się również na 
towary tranzytowe. 

Art. 2-gi przewiduje to samo w od- 
niesieniu do podatków i opłat wywozowych 
na towary, które z jednego z tych państw 
do drugiego będą wywożone. 

Art. 3-ci dotyczy świadectw pochodze- 
nia towarów, które przy ich przywozie 
muszą być przedstawiane. Świadectwa te 
wydawać mają: właściwe urzędy pafstwo- 
we, izby handlowe, do których należą eks- 
porterzy, lub też inne organy i organiza- 
cje, które do tego zostaną upoważnione. 
wiadectwa powyższe muszą być poświad- 

czone przez dyplomatycznych i konsular- 
nych przedstawicieli tego państwa, które 
towar otrzymuje. 

idący opty- 

  

JE R WILER SKI 

Z Sejmu. 
Dalsze obrady nad budżetem. 

WARSZAWA, 24.IV (Pat). O godz. 
10 min. 30 sejmowa komisja budżetowa 
przystąpiła do dalszych obrad mad budże- 
tem Ministerstwa Rolnictwa. Na wstępie 
posiedzenia na wiceprzewodniczącego ko" 
misji wybrano pos. Wyrzykowskiego (Wyzw.) 
poczem przystąpiono do głosowania nad 
budżetem M-stwa Rolnictwa. Przyjęto wszyst: 
kie wnioski, zwiększające ogół dochodów 
o 3.103867 zł. Przyjęto następnie i pozo- 
stałe wnioski referenta w dziale wydatków. 
Pozatem przyjęto 13 głosami przeciwko 12 
wniosek pos. Dąbskiego (Str. Chł.) o zwięk- 
szenie zasiłków na popieranie rolnictwa © 
3.320.000 złotych. Dalej przyjęto zwiększe- 
nie pozycji na popieranie specjalnych ga- 
łęzi wytwórczości o 1.600 000 złotych. 

Przyjęto również wniosek pos. Kier- 
nika o zwiększenie pozycji na: meljoracje 
rolne o 1.000.000 złotych, wniosek pos. 
Kalinowskiego (Wyzw.) o podwyższenie po” 
zycji na instytut meteorologiczny o 250 000, 
wreszcie wniosek pos. Rataja (Piast) o 
zmniejszenie dochodów z lasów pafistwo- 
wych o 1 złoty. Następnie komisja przy- 
stąpiła do budżetu M-stwa Przemysłu i 
Handlu. 

Sprawozdawcą pos. Zarański (BBWR) 
zaznacza, że przemysł nasz zupełnie jest 
wyzbyty z rezerw i to nie z własnej winy, 
a z winy systemu podatkowego, przyczem 
jeden z naszych sąsiadów zachodnich po- 
siada takie rezerwy co jest bardzo poważ- 
nym czynnikiem przewagi nad naszym 
przemysłem. Należy zatem domagać się, 
aby w przyszłości były stworzone rezerwy 
także w naszym przemyśle, ażeby mógł on 
przeprowadzać inwestycje, a to możliwe 
będzie tylko przy dość zasadniczej zmianie 
naszego systemu podatkowego. Mówca o- 
mawia inne systemy gospodarcze i stwier- 
dza, że Polska nie miała czasu na ekspe- 
rymenty. Musiała. ona się jąć dawnych za- 
sad kapitalistycznych, jednak w porówna- 
niu z kapitalizmem zachodniej Europy nasz 
system jest to kapitalizm spóźaiony. Kapi- 
talizm zachodnio -europejski stopniowo roz- 
wijał urządzenia socjalne. 

Polska zaś w dziedzinie regeneracji 
przemysłu i stworzenia własnego systemu 
kapitaistycznego stanęła wobec koniecz- 
ności rychłego, niemal natychmiastowego 
tworzenia urządzeń socjalnych. Na ten roz- 
wój wpływały w znacznym stopniu mię- 
dzynarodowe Organizacje, a także repre- 
zentanci kapitału zagranicznego, który zaw- 
sze wskazywał, że pod tym względem Pol- 
ska jest zacofana. System kapitalistyczny 
stwarza teraz nowe formy współdziałania— 
oprócz kartelów także porozumienia mię- 
dzynarodowe. 

Nasz przemysł będzie musiał wraz z 
rządem ustalić zasady, na których będzie 
mógł do takiego porozumienia przystąpić. 
Konkurencja wogóle obca od czasu straj- 
ku doprowadziła angielski przemysł węgio- 
wy do utworzenia syndykatu, którego -ce- 
lem jest walka z Polską i Niemcami. Skut- 
kiem ostatecznym będzie jednak jakieś po- 
rozumienie z przemysłami polskim i nie- 
mieckim, którym zostaną przyznane odpo- 
wiednie kontyngenty. Przemysł nasz powi- 
nien ten rozwój sprawy przetrwać w spo- 
sób zwycięski, aby dostatecznie dojść do 
takiego porozumienia nietylko w interesie 
naszego przemysłu węglowego, lecz i w 
interesie naszego prestigu państwowego. 
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1-ej klasy Polskiej Loterji Państwowej - 

są do nabycia w największym i najszczęśliwszym Kantorze 
w kraju : 

| „Nadzieja” Lwów, śykstuska 6 
Główna wygrana 700.000 zł я \ 

Ponadto wygrane: 

1 na 400.000 zł. = 400.000 złotych 
1 „ 300000 zł. = 300.000 złotych 
2 po 100000 zł. = 200.000 złotych 
2 „ 80.000 zł. = 160.000 złotych 
2 „ 75.000 zł. = 150.000 złotych 
2 „ 70000 zł. = 140.000 złotych 
3 „ 50000 zł. = 150000 złotych 
2 „ 40000 zł. = 80.000 złotych 
2 „ 35.000 zł. = 70.000 złotych 
6 „ 25000 zł. = 150.000 złotych 
2 „ 20.000 zł. = 40000 złotych 

20 „ 15000 zł. = 300000 złatych 
38 „ 10000 zł. = 380.000 złotych 
68 „ 5.000 zł. = 340000 złotych 

tt d, Lt-d, it. d 

Co drugi los musi wygrač! 

Ogólna suma wygran. około 24 miljon. zł, 

Ceny losów: 1/4 losu—zł. 10,—; 1/2 losu—zł. 20.—; М1 los—zł. 40.— 

Na zamówienia wysyłamy natychmiast losy oryginalne, załączając planfgry 

i nasz blankiet P.K.O. na bezpłatną przesyłkę należytości. 
  

W tem miejscu wyciąć i wypełnione przesłać nam w liście. 
  

Karta zamówień W. K. 
Do „Nadzieji*, Lwów, Sykstuska L. 6. 

Niniejszem zamawiam do I ej klasy Państw. Loterji Klasowej: 
losów całych 

. połówek . . 
ia, „ćwiartek . . . 

Należytość Zł. ...-....------...-.. uiszczę 

   

kietem P. K. O., przez Firmę do losów dołączonym. 

Imię i nazwisko 

. . po ZŁ 40.— 

В . . po Zł 20.— 

ae MO dk 

po otrzymaniu losów blan- 

  

Dokładny adregS..----.....------.--e-------------- 

badania cenioświadcza, żew porozumieniu 

z rządem wńosi o podwyższenie kredytów 

na ten instytut. Prace ministerstwa w po- 

lityce morskiej prowadzone są Z energją. 

Jest nadzieja, że port w Gdyni ukoń- 

czony będzie przed terminem. Buduje się 

tek w Gdyni port rybacki. Rozwój żeglugi 

morskiej jest szybki. Zamówiono w Anglji 

nowe statki. Sprawozdawca wymienia na- 

stępnie zmiany, jakie w porozumieniu z 

rządem proponuje w poszczególnych pozy- 

cjach tego budżetu. Zmiany te w docho- 

dach wynoszą łącznie 534,140, w wydat- 

kach wstawia się nową pozycję 450,000 zł. 

na udział w powszechnej wystawie krajo- 
wej w Poznaniu oraz 229,000 zł. więcej na 

instytut badania konjunktur. | 

Razem w budżecie zwyczajnym zwięk- 

  
szenia zaproponowane wynoszą 1.138.,000 
złotych. Następnie minister przemysłu i 
handlu Kwiatkowski wyjaśniał pozycje a- 
mortyzacji i oprocentowania pożyczki in- 
westycyjnej miasta Gdyni na co jest prze- 
znaczonych 500,000 zł. Chodzi o to, aże- 
by miasto zaciągnęłe pożyczkę subwencjo- 
nowaną przez rząd pod warunkiem uzy- 
skania wpływów na rozbudowanie miasta. 
Na tem posiedzenie odroczono do wie- 
czora. « 

  

Jan Bułhak 
ARTYSTA-FOTO GRAF. 
J-glellońska 8, telefon 968, przyjmuje 

od godz. 9—ó. 1041 
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Książka 0 wyznaniach 
w Polsce, 

Sprawy wyznaniowe w Polsce stano- 
wią pierwszorzędny interes dla trzech czyn- 
ników, bezpośrednio w nich zainteresowa- 
nych: państwa, kościołów poszczególnych 
1 szerokich nias wyznawców. 

Dla państwa nie jest to dziedzina tyl- 
ko zainteresowań ze względu na przepisy 
ustawy konstytucyjnej, przewidującej sto- 
sunki pomiędzy państwem a  poszczegól- 
nemi związkami religijnemi, jak to się 
dzieje gdzielndziej—z czego wynika konie- 
czność utrzymywania państwowej admini- 

" stracji wyznań. W Polsce, gdzie posiadamy 
osiem wyznań i niezliczoną ilość sekt, po- 
wstałych z owych wyznań, gdzie istnieją 
trzy odmienne ustawodawstwa, wychodzą- 

‚ сё 2 odmiennych założeń w określaniu 
stosunku państwa do wyznania danego, 
gdzie sprawy wyznaniowe najściślej się 
łączą z zagadnieniami narodowościowemi 
(prawoslawje, częściowo katolicyzm, wy- 
znanie mojżeszowe), gdzie ilość wyznań 
niekatolickich wynosi pokaźną liczbę koło 
dziesięciu miljonów ludzi na ogólną liczbę 
trzydziestu miljonów ludneści, gdzie miej- 

' scem zamieszkania różnorodnej wyznanie- 
wo ludności jest teren Ziem Wschodnich, 
najbardziej eksponowany państwowo — w 
Polsce zagadnienia wyznasiowe nabierają 
wyjątkowego znaczenia państwowego prze- 
dewszystkiem z powodu Ich charakteru 
wybitnie politycznego. 

Dodać do tego trzeba, że na poszcze” 
gólńych terenach Polski ścierają się ze so- 
bą wzajemne wpływy i ekspansja poszcze- 
gólnych wyznań, tworząc często bardzo 
powikłane stostnki prawne i wywołując 
nastroje religijne ludności, która uważa 
wogóle zagadnienia wyznaniowe za blisko 
ją obchodzące 8 natury ich charakteru 
ardzo osobistego i pozostające przedmio- 

tem nietylko zainteresowań, ale i mocnych 
przekonań. 

Widać już z tego, jak pierwszórzędny 

interes stanowią zagadnienia wyznaniowe 
dla państwa i ludności. Poszczególne ko- 
ścioły zaś traktują je jako dziedzinę swoich 
praw i wpływów, a przeto i przyszłości da- 
nego wyznania. 

To są czynniki wewnętrzne zaintere- 
sowane zagadnieniami wyznań religijnych. 

Ale w kilku wypadkach dochodzi jesz- 
cze do tego czynnik pewnych zaintereso= 
wań zewnętrznych. Ustrój Kościoła Katolic- 
kiego nie pozwala Watykanowi zrezygno- 
wać z zainteresowań Kościołem Katolickim 
w Polsce. Odwieczna tendencja Rosji, nie- 
zależnie od tego, czy. carskiej, czy sowiec- 
kiej, przejawia się w faktach bardzo zabor- 
czych zamierzeń w narzuceniu kontroli Mo- 
skwy nad prawoslawjem polskiem. Układ 
stosunków terytorjalnych Polski Odrodzo- 
nej mie pozostawił obojętnymi Niemców 
na sprawy wyznania ewangielickiego (unij- 
nego) u nas. Walka Żydów pomiędzy sobą 
i zabiegi u czynników państwowych o cha- 
rakter gminy wyznaniowej żydowskiej. 
(świecka, narodowa, czy wyznaniowa?) 
znajdują echo wśród żydów zagranicą. Nie- 
liczne wreszcie wyznanie muzułmańskie łą- 
czy nas ze światem Islamu, nieobojętnego 
na los swych współwyznawców w poszcze- 
gólnych państwach. Poszczególne sekty zaś, 
powstałe na gruncie badania Pisma Św. 
mają oparcie zzewnątrz finansowe i mo- 
ralne. 

Na tem dopieró tle występuje z całą 
wyrazistością to wielkie znaczenie państ- 
wowo-polityczne, jakie posiadają zagadnie- 
nia wyznaniowe w Rzeczypospolitej. 

To też ukazanie się na półkach księ- 
garskich książki *), poświęconej wyznanjom 
religijnym w Polsce, a napisanej przez kie- 
rownika bezpośredniego instytucji, powoła- 
nej do administracji wyznaniami, którą jest 
Departament Wyznań, wywołało zrozumiałe 
zainteresowanie. 

Zainteresowanie to słabnie w miarę 
zapoznawania się z pracą p. Piekarskiego. 
Powstała ona z wykładów, jakie miał autor 

*) Dr. Stanisław Piekarski, b, dyrektor De- 
partamentu Misist. W. R, i O. P. „Wysnania reli- 

gijne % Ро!все“. Wyd. M. Arcta w Warszawie, 
tr. VIIL-188,   

wobec urzędników państwowych w Polskim 
Instytacie Administracyjnym i stąd jej cha- 
rakter jednostronny. Autor „ograniczył się 
bowiem do stanowiska ściśle prawniczego, 
do objektywnego przedstawienia zasad praw- 
nych, które obowiązują administrację wy- 
znafi“. Oczywista, że tak pomyślana praca 
chybiła właściwie celu, a to ze względu na 
to, że prawna strona zagadnień wyznanio- 
wych schodzi na plan drugi wobec znacze- 
mia ich narodowościowego i ogólnie poli- 
tycznego, w naszych zaś specjalnie warun- 
kach—wobec nieposiadania ustaw rodzi- 
mych, z wyjątkiem konkordatu i dekretu o 
gminach żydowskich (a ostatnio i ustawy 
o kościele staroobrzędowym)—prawna stro” 
na tych zagadnień schodzi na plan trzeci. 

Ale w tak nawet pomyślanej przeż 
autora pracy tkwi jakaś wewnętrzna sprzecz- 
ność; p. Piekarski uważa „za najlepszą po- 
litykę urzędników administracyjnych ścisłe 
i sumienne stosowanie obowiązujących u- 
staw*—ale tuż zaraz dodaje, że „wstrzy- 
mał się od krytyki tych ustaw”, od kryty- 
ki zwłaszcza ujemnej (?) „do której tak 
szerokie pole dla prawnika przedstawiają 
nasze ustawy*, 

Z tych oświadczeń autora wynika, że 
najlepszą polityką urzędników.jest stosowa- 
nie kiepskich ustaw, Zgódźmy się na chwi- 
lę z tem stanowiskiem autora. Ale wów- 
czas już z całą oczywistością wystąpi po- 
stulat krytyki tych ustaw, od czego autor 
się uchyla, wyrażając pomimó to, taż za- 
raz nadzieję, że „jeżeli praca moja zdoła 
nietylko ułatwić zrozumienie i stosowanie 
istniejących ustaw, lecz nadto wpłynąć 
choćby w najdrobniejszej mierze na ulep- 
szenie przyszłych, to cel jej będzie w zu- 
pełności osiągnięty". 

Co zdanie to sprzeczność wewnętrzna 
założeń pracy i dążności autora. Przedmo- 
wa p. Piekarskiego świadczy o daleko po- 
suniętej kompromisowości autora w trakto- 
waniu zagadnień wyznaniowych. Ta kom- 
promisowość znalazła swój wyraz w tezie 
o „najlepszości* stosowania obowiązują- 
cych ustaw przez urzędników, co ma być 
wyrazem ich polityki. Ale jeżeli się uwzględ- 
ni brak ustawodawstwa połskiego w odnie-   

sieniu do pięciu wyznań i przeszło pięt- 

nastu sekt, istniejących w Polsce—wynik- 

nie z twierdzeń p. Piekarskiego dla urzęd- 

ników konieczność ścisłego stosowania 

ustiw państw zaborczych, eo autor uwsżać 

musi w konsekwencji swej za najlepszą po- 

litykę urzędników administracyjnych. 

Można zrozumieć obawy autora pra- 

cy przed rozwijaniem wobec urzędników 

państwowych o odmiennych często przeko- 

naniach polityczńych osobistych jakichś 

teoryj politycznych, uznaaych za nieomyl- 

ne w dziedzinie polityki wyznaniowej. Ale 

na to jest sposób inny przy traktowaniu 

zagadnień wyznaniowych. Na tle stanu 

prawnego i faktycznego należało postawić 

i wszechstronnie oświetlić te zagadnienia i 

problematy polityczne, narodowościowe i 

państwowe, które nurtują w poszczegól- 

nych związkach religijnych, względnie łączą 

się z niemi nierozdzielnie. Z objektywnego 

przedstawienia rzeczy wynikałyby wnioski, 

które co inteligentniejszy urzędnik wy- 

ciągnąłby, w najgorszym zaś razie posiadł- 

by urzędnik materjał do samodzielnego 

rozważenia i przetrawienia zagadnień wyz- 

naniowych w Polsce. 1 

Praca p. Piekarskiego traktuje, i to 

jednostronnie, tylko właściwie 0 konkor- 
dacie. Inne wyznania, niemniej ważne z 
punktu widzenia polityki państwowej, au- 

tor zbył na paru stronach swej książeczki. 

Traktując tylko stronę prawną stosunków 
pomiędzy państwem i Kościołem Katolic- 
kim autor nie miał możności omówienia 

tak zasadniczych zjawisk jak obrządek 
wschodni, akcja unijna i t. d. 

A jak się ubogo przedstawiają roz- 
działy książeczki, dotyczące prawosławja i 
wyznań: ewangielickich i mojżeszowego, 
to znaczy dziedziny zagadnień reprezentu- 

jących pierwszorzędny interes polityczny 
dla państwa! 

Traktowanie Cerkwi Prawosławnej 
bez związku z bogatą tradycją i przeszłoś- 
cią tej Cerkwi w Rzeczypospolitej i W. Ks. 
Litewskiem, bez związku z rozwojem i u- 
padkiem tej Cerkwi w Rosji, bez porusze- 
nia zagadnień ustrojowych i narodowoś- 

cydujących dziś e jego istnieniu — daje 
wyniku żałosny obraz ubóstwa materjału 
argumentów dla przedstawienia zegadnie- 
nia prawosławja w Polsce. 

Te same zarzuty nalaży postawić 
autorowi z powodu traktowania przez nie- 
go spraw wyznania ewangielickiego 1 moj- 
żeszowego. Przy tem drugiem — nie omó- 
wił p. Piekarski interesującego precesu 
ideowo -politycznego, odbywającego się w 
umysłach społeczeństwa żydowskiego na 
tle sporów i walki o charakter gminy ży- 
dowskiej—narodowa, Świecka, czy wyzna- 
niowa? — i nie poruszył kwestyj natury 
praktycznej, wynikającej x faktu rozciąg- 
nięcia na Złemie Wschodnie mocy obo- 
wiązująsej dekretu o organizacji gmin wy- 
znaniowych żydowskich. A jest tych kwe- 
styj cały zastęp. 

Zakończenie wreszcie pracy p. Pie- 
karskiego Świadczy dobitnie o nieprzemy- 
śleniu głębszem przez autora zagadnień, 
wynikających z tego lub innego uregulo- 
wania stosunku państwa do poszczegól- 
nych wyznań, zwłaszcza dotyczy ten za- 
rzut uwag autora wypowiedzianych z po- 
wodu konkordatu. Jak te uwagi wyglądają 
w świetle doskonałej pracy ks. prof. Wi- 
lanowskiego, poświęconej konkordatowi, 
niech ciekawy czytelnik zajrzeć raczy I 
niech sobie porówna: nietylko głębię, ale 
i poziom traktowania tych zagadnień. 

Niesprawiedliwością byłoby nie stwier- 
dzić, że praca p. Piekarskiego ma pe-, 
wien swój walor: po raz pierwszy przed- 
stawiono tu szerszej publiczności stan 
prawny w dziedzinie wyznaniowej u ras i 
stan faktyczny—pobieżnie zresztą i nie za- 
wsze dokładnie (naprz. twierdzi autor, że 
posiadamy w Polsce 17 parafij muzułmań- 
10. tymczasem naprawdę istnieje ich 

Ale biorąc pod uwagę nawet tę 
dodatnią stronę książki p. Piekarskiego 
stwierdzić też należy, że czyni ona zadość 
kobieczności opracowania zagadnień wy- 
znaniowych w Polsce zaledwie, powiedz” 
my, w dziesiątej części. W.P,     ciowych, nurtujących w prawosławiu 1 de- 
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Groteskowy plan zdobycia Wilna. 
KOWNO, 23.IV (Ate). Pułkownik | 

armji litewskiej Byromtas opublikował 
artykuł w półoflcjalnej „Liet. Aidas"* o 

_ „strategicznych możliwościach zdobycia 
Wilna przez wojska litewskie. Autor twier- 
dzi, że przeważająca liczba armji pol- 
skiej nie powinna odstraszać Litwinów, 
ponieważ małe armje zwyciężają częste 
wielkie, jak to widać z przykładów hi- 
storji podczas walk np. pod Tanneber-   

giem, Termopilami i t. d. 
Z odpowiedzią na tea artykuł wy- 

stąpił chrz. demokratyczny „Rytas“, pi- 
sząc, iż przykłady starożytności nie mo- 
śą być miarodzjne dla wojen współczes- 
nych. „Rytas* wskazuje, że nawet wzo- 
rowo zorganizowana armja niemiecka 
musiała w końcu ulec przeważającej li- 
czbie przeciwników. 

  

Posiedzenie wileńskiego i nowogródzkiego 
koła regjonalnego Jedynki. 
(Telefonem od własnego żerespondenia в Werszasyj. 

Wczoraj wieczorem odbyło się posie 
dzenie grupy regionalnej wileńsko nowo- 
gródzkiej posłów Bloku Prorządowego pod 
przewodnictwem sen. Jana Piłsudskiego. 

Przyjęto regulamin grupy, opracowa- 
ny przez specjalną komisję. Zasadniczo 
uznano za pożądane pozostawienie jednego 

_ „Koła wileńsko-aowogródzkiego. Posłowie i 
4 senatorowie woj. nowogródzkiego jednak 

_' mają w ciągu kilku dni ustalić formę zała- 
twienia odrębnych spraw lokalnych, doty. 
czących tych województw. 

  

sem będzie przedstawiciel woj. nowogródz- 
kiego, który stosunku do zagadnień, doty- 
czących specjalnie jego województwa bę- 
dzie miał te same uprawnienia, co preze$ 
grupy wileńfsko - nowogródzkiej w 
sprawach ogólnych. Wiczprezesem grupy 
wileńsko-nowogródzkiej jest sen. Kamie- 
niecki. Dalej postanowiono utworzyć dwa 
odrębne sekretariaty — jeden w Wilnie, 
drugi w Nowogródku, przyczem sekretar- 
jat wileński będzie załatwiał zarówno spra” 
wy woj. wileńskiego, jak i wogóle wo-   Regulamin przewiduje, iż wice preze- jewództw wschodnich. 

Zagranica o sytuacji w Sejmie. 
BERLIN. 24. IV. (Pat), Warszawski 

korespondent „Berliner Tageblattu* dono- 
Sząc o kampanji prasowej socjalistów prze- 
ciw budżetowi Ministerstwa Spraw Wojsko- 
Wych wyraża powątpiewanie, by opozycja 
lewicowa na f>rum Sejmu miała przybrać 
formę bardziej poważną. Z detychczaso- 
Wych doświadczeń nalażałeby wnosjć, że 
dyskusja w Szjmie będzie wprawdzie о- 

chwalony. Korespondent przypomina zli- 
kwidowanie konfliktu w łonie komisji bud” 
żetowej przea marszałka Sejmu Daszyń- 
skiego, przyczem jak stwierdza opozycia 
na całej linji musiała ustąpić orzz docho- 
dzi do wniosku, że fakt ten jest dalszem 
potwierdzeniem porozumienia jakie do- 
szło do skutku między marszałkiem  Sej- 
mu  Daszyńskim, a Marszałkiem Piłsud-   Stra, ale mimo tego budżet zostanie u- 

GDAŃSK. 24.IV. (Pat), Do pism 
tutejszych donoszą z Działdowa, że w 
ubiegłą sobotę usiłowano w pobliżu 
stacji Działdowo w Prusiech Wschod- 
nich dokonać zamachu na niemiecki po- 
ciąg tranzytowy.  Niewykryci dotych- 

Zbrodniczy zamach pod Działdowem. 

  

skim. 

  

drutem zwrotnicę i położyii kamień po- 
między zwrotnicą, a torem, uniemożli- 
wiając w ten sposób jej przesunięcie. 
Przeszkodę tę zauważono dopiero w o- 
statniej chwili i przy pomocy sygnałów 
zatrzymano pociąg. 

czas sprawcy zamachu owinęli grubym | 

Dalsza walka wyborcza we Francji. 
PARYŻ, 24.1IV. (Pat). Największe 

zainteresowanie kół politycznych wzbu- 
"dzą obecnie kwestja, jakie stanowisko 
zajmą poszczególne partje przy wybo- 
rach ściślejszych. Komentowana jest też 
Żywo sprawa prowadzonych w związku 
tem rokowań W niektórych departamen- 
tach socjaliści i radykali postanowili po- 
czynić sobis wzajemne ustępstwa w ce- 
u przeprowadzenia kandydatów lewico- 
wych, którzy przy pierwszem glosowa- 
niu otrzymałi największą ilość głosów. 

decyzja, jaką powezmą dziś radykalni 
socjaliści departameniu Sekwany w zwią- 

| zku z nieuzyskaniem mandatu przez lea- 
dera partji Bluma. „Humanite” donosi, 
że partja komunistyczna podtrzymywać 
będzie wszystkich swoich kandydatów 
przeciwko kandydatom socjalistycznym. 
Prasa lewicowa nawołuje do koncentra- 
cji grup lewicowych. Prasa umiarkowana 
wzywa republikanów naredowych, ażeby 
zachowali jaknajściślejszą dyscyplinę w 
celu zwiększenia jeszcze sukcesu osią-   Z wielkiem napięciem oczekiwana jest gniętego przy pierwszych wyborach. 

Z za kulis Czarnej Reichswehry. 
BERLIN. 24. IV. (Pat). W dalszym 

ciągu sensacyjnego procesu szczecińskiego 
©О morderstwa  kapturowe w _ Czarnej 
Reichswehrze doszło dziś do sensacyjnych 
starć pomiędzy jednym z głównych šwiad- 
ków gen. von Pawelsem, który przeprowa- 
dzał rozbrojenie nielegalnych Organizacyj 
wojskowych oraz był przedstawicielem 
Reischwehry w związku ze sprawą rozbro- 
jenia Niemiec, a obywatelem ziemskim von. 
Bodungenem, który był komendantem jed- 
nej z okręgowych organizacyj wojskowych 
Rosbacha. 

„ Zatarg między tymi dwoma świadka- 
mi powstał przedewszystkiem na tle sprze- 
czności, jaka wyłoniła się w związku z u- 
staleniem terminu pobytu gen. v. Pawelsa 
w Szczecinie. en. v. Pawels utrzymywał 
między innem', że Reichswehra chciała u 
żyć oddziałów Rosbacha do tłumienia nie- 

® 

gen twierdzi kategorycznie, że mobilizacja 
ta miała zwracać się przeciwko  zewaętrz- 
nemu wrogowi Niemiec. W końcu posie- 
dzenia gen. 
kopję planu organizacyjnego oddziałów 
Rosbacha, znalezionego przez Reichswehrę 
w kwaterze głównej tej organizacji na Pe- 
morzu w czasie dokonywania tam rewizji. 

Plan ten, który miał być wówczas 
nieznany Reichswehrze zawiera poza  sze- 
regiem szczegółów erganizacyjnych wyraž- 
ne instrukcje nakazujące usuwanie przy- 
wódców zaburzeń wszelkiemi środkami i 
za wszelką cenę. Na podstawie tego doku- 
mentu gen. Pawels oświadczył kategorycz- 
mie, że morderstwa polityczne dokonywane 
przez te organizacje były istotnie przewi- 
dziane w ich statutach organizacyjnych. 
Statuty te jednak były nieznane Reichsweh-   pokojów wewnętrznych, natomiast Bodun- 

Trzęsienie zi 
ATENY. 24. IV. (Pat). Onegdaj 

między godz. 9 min. 30, a 10 wieczo- 
rem trzęsienie ziemi nawiedziło północ- 
no-wschodnią część Peloponezu. Dało 
słę ono odczuć nawet w Atenach. Bar- 
dzo wiele domów uległo zniszczeniu do 
tego stopnia, że stały się niemożliwe 
do zamieszkania. Wiele innych domów 
grozi runięciem. Według dotychczaso- 
Wych danych 7 osób poniosło śmierć, а 
6 jest rannych. Na powierzchni ziemi 

rze i przed nią ukrywane. 

emi w Grecji. 
bem. Władze zorganizowały śpieszną 
pomoc. W miejscowości Kalamakien po- 
łożonej nad kanałem Koryckim prawie 
wszystkie domy uległy zniszczeniu. Miej- 
scowość kąpielowa Lutrakion mniej u- 
cierpiała pomimo to jednak zagrożonych 
tam jest kilka hoteli. Wskutek ostatnie- 
go trzęsienia ziemi w Koryncie uległy 
zniszczeniu wszystkie prawie domy, te 
zaś które ocalały grożą zawaleniem. 
Rząd wyasygnował 5 miljonów drachm   potworzyły się w licznych punktach szcze- 

liny. Ludność obozuje pod gołem nie. | 
na akcję ratunkową. 

Wstrząsy podziemne w Filipopolu. 
SOFJA. 24. IV. (Pat) W ciągu mocy 

Z dn. 22 na 23 b. m. odczuto w Filipo- 
Polu dwa dość silse wstrząsy podziemne. 

Do Sofji przybyli przedstawiciele 
Ligi Międzynarodowej Czerwonego Krzyża 
i delegaci włoskiego Czerwonego Krzyża. 

В му Rowleńskiej, 
Konferencja handlowo-przemysłowa państw 

nadbałtyckich. W dniu 21 ij22 kwietnia r..b. w 
gmachu komitetu rządowego w Rydze odbyła się 
konferencja przedstawicieli handlu i przemysłu 
łotewskiego, estońskiego i litewskiego. Na po- 
rządku dziennym Sprawy następujące: perjodyczne 
zwoływanie nadbałtyckiej konierencji ekonomicz- 
nej, założenie stałego biura informacyjnego, zna- 
czenie gospodarki kapitalistycznej w normalnym 
roawoju ekonomicznym państw nadbałtyckich, u- 

'Z zagranicy napływają w dalszym ciągu 
zapomogi dla ludneści nawiedzonej żywio- 
łową katastrofą. Prasą bułgarska denosząc 
o akcji pomocy ze strony zagranicy wy- 
raża jej swą wdzięczność w imieniu do- 
|tkniętego nieszczęściem kraju. 

———— SIS S ITS W OE CEE O PRE ESO” 

nych w zakresie importu i eksportu, wspólne 
traktaty handlowe i wspólna polityka celna, ta» 
ryty kelejowe i kwestja komunikacji. 

Zgodnie ze wstępnemi postanowieniami 
przedstawiciele każdego kraju rozporządzali jed- 
nym głosem degus, Z Estonji przybyto 0- 
koło 20 delegatów, z Litwy — około 6, z Łotwy 
zaś — po trzech delegatów każdej z 11 organiza- 
cyj ekonomicznych. 

W skłąd delegacji litewskiej wchodzą: wi- 
Cerprezes kowieńskiej Izby Handlowo-Przemysło- 
wej. konsul A. Vosylus, naczelny referent Izby 
p. Baltusaka, syndykat kłajpedzkiej Izby Handle= 
wo-Przemysłowej dr. Szrejber, przedstawiciel   zgodnienie ustaw w zakresie gospodarczym, umo- 

wy pomiędzy przedstawicielami poszczególnych 
Związku Fabrykantów Litewskich p. I. Fronkiel 

Pawels przedstawił sądowi. 

0ŻTLLER-SZKOLNIK 
w Wilnie — tylko 3 dni! 

W Piątek 27, Sobota 28 i Niedziela 29 kwietnia 
1928 roku—w hotelu „Bristol“, od godz. 9 rano | 
do 8 wiecz. przyjmować będzie Światowej sła- : 

wy psycho-grafolog 

Redaktór SZYLLER-SZKOLNIK 
określa charakter, zdolności i przeznaczenie. 

SŁYNNE MEDJUM 

M-LLE EVIGNI-RARA 
pod wpływem sugestji p, SZYLLERA SZKOLNIKA 
odgaduje twoje imię, nazwisko wiek, kim jesteś? 

kim być możesz? 

Przesiłość! —— Teraźniejszość! — Przyszłość! 
Każdy przyjęty będzie oddzielnie. 1273 

  

Wieści z kraju. 
KRONIKA WILEJSKA. 

— Ospałość pow. wilejskiego. Nasz 
powiat zabity deskami od świata, pomimo 
bliskości kolei. żel. (2 klm.) w przeciwień- 
stwie do sąsiedniego: mołodeczańskiego 
ma bardzo ładne położenie. Miasto poło- 
żone na wzgórzu Opodał wijącej się długą 
wstęgą Wilji przedstawia szczególnie latem 
przepiękny widok i nikt by się nie spodzie- 
wał, że w takim miłym zakątkużycie za- 
miara. Niestety tak jest. Nie wiem czyja to 
wina i nie chcęw te wchodzić, gdyż trudno 
na barki jednostek cały ciężar odpowie- 
dzialności zrzucić. Zdaje się jednak, że wi- 
nę za to ponosi całe społeczeństwo nasze. 
Wilejskie sfery rekrutujące się przeważnie 
z urzędników tak tubylczych jak przejazd. 
nych poza pracą zawodową nic zgoła nie 
robią ani w dziedzinie społecznej ani w po- 
litycznej i kulturalnej. Dlaczego? Dlatego, 
iż wstydzi się imać pracy z ludem biało- 
ruskim. Tutejszy lud nieznajdując żadnego 
kulturalnego oparcia, rzuca się na hasła 
demagogiczne, czego dowodem były chociaż- 
by wyniki ostatnich wyborów do ciał sa- 
morządowych i ustawodawczych. Gdybyśmy 
prowadzili tutaj tobotę rzeczowo-eświatową 
opartą na polityce rządowej, napewno wy- 
nik byłby inny, napewno lud zmieniłby ©- 
blicze, Jest u nas wprawdzie wiele towa- 
rzystw © charakterze kulturalnym, oŚświa- 
towym i t. p. cóż z tego, że one de nomi- 
ne egzestują? De facto nic się tam nie ro 
bi. Bo praca społeczna nie polega przecież 
na zawiązaniu jakiegoś kółka, daniu mu 
nazwy, na wyborze prezydjum no — i na 
zatwierdzeniu statutu przez odnośne wła- 
dze administracyjne, nie wystarcza autorytet 
tego cty owego prezesa. Na niwie społe- 
cznej potrzebną jest przedewszystkiem pra- 
ca. Tej u nas niems, nic więc dziwnego 
że niemasz tak zaniedbanego powiatu, jak 
nssz. Chętnych do pracy ludzi u nas nie 
brak. Wiemy dobrze, że insp. szk. Płomiń- 
ski, inż pow. Bułarewicz, kontroler skarbu 
Żołądkiewicz mogą zrobić więcej aniżeli 
tuziny innych, cóż jednak znaczy wysiłek 
jednostex wobec zaniku poczucia obowią- 
zku ogółu. W jesieni u. r. zostało założo- 
ne w Wilejce przez p. Rubczaka Romana, 
koło „Partji Pracy*, które miało na celu 
organizację spółdzielczości, kas pożyczko- 
wych, kółek rolniczych i t. p. Wprost wie- 
rzyć się nie chce, z jaką nieufnością odno- 
sił się gros społeczeństwa do inicjatora 
i pierwszego prezesa tego koła, ile trudno» 
Ści trzeba było pokonać, by się udało gar- 
stkę ludzi pozyskać do pracy! A jakie po- 
jęcia kiełkowały w umysłach ludzi bądź co 
bądź inteligentnych, którzy uważali koło za 
jakieś „niebłagonadioźne” gniazdo konspi- 
ratorów! Po pewnym czasie przy wielkim wy- 
siłku inicjatorów założono placówki; w każ- 
dej gminie odbył się b. liczny zjazd powia- 
towy kół P. P. i t. d. Cóż jednak z tego 
gdy tylko Ówczesnego prezesa przeniesio- 
no, robota stanęła w pół drodze! 

Tych parę słów skreślonych pod ad- 
resem przeważnie inteligencji pracującej 
niech posłuży do ocknienia się z letargu. 

` Antoni Mal. 

Ceny w Wilnie z dn. 24-g0 
kwietnią 1928 r. 

  
W detal u. 

Mąka amer. za 1 kg. 110—120 
e _ żytnia 50 proc. 65—70 - 
ъ razowa 60—65 
ё kartoflana 85—95 
5 czana "1585 
3 czmienna 60—70 

chleb pytlowy 65 pro 0.65—0.70 
» TAŁOWY 0.57—0.58 

Mięso 
wołowe za 1 kg. 2.60—2.80 

' | cielęce 2.00—2.30 
wieprzowina 3.00 -- 3,30 
D r 6 b: й | 
kury za 1 sztukę 3.00—6.00 
kurczęta й 2.50—4.00 
kaczki 8.5 5.00—6.00 
kaczki bite ‚ 4.00—6.00 
gęsi a 12.00—15.0 
gest te 10—12 
ndyki = is 18—22 
indyki bite 12—15 
Tłuszcze : 
slonina kraj. 1 gat, 4.00—4.30 

* * 2 gat. 3.50—3,70 

smalec wieprzo 4.50-—4,70 

Ceny rynkowe. 
Olejć: 
Iniany 2.05 
pokost 2.40 
makuchy 52—54 

Nabiał ; 

Šmitas ai B | 180-200 śmietana za 1 litr ы 

adam м-Т masło niesolone "= 
»  Solone 6.00—6.50 

masło deserowe 1.00—8.00 
jaja za 10 sztuk 2.00—2.20 
twaróg 1,20— 1.40 

i przedstawiciel Związku Kupców Litewskich 
p. 3. Rochmielewiczius.     

KRONIKA. 
  

      

1 

Dziś: Marka Ew. 
Środa | Jutro: Kleta i Marc. 

25 Wschód słońcs—g. 4 m. 20 
kwietnia] Zachód 5 & 19 m. 02 

METEOROLOGICZNA. 
  

postrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B. z dn. 24, IV. b. r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 773. Temperaturą średńia 
-+8° С. Opad w milimetrach. — Wiatr przewa- 
żający północno - zachodni. Pół pochmurno, Mi- 
nimum na dobę— l" C. Maksimum +- 13 С. 

Tendencja z barometryczna — wzrost ci- 
śnienia. 

UBZĘDOWA 
— Zatwierdzenie uchwały Rady a ati, 

W dniu wczorajszym p. wojewoda zatwierdził 
dwie uchwały powzięte na jednem z ostatnich 
posiedzeń Rady Miejskiej, a mianowicie: 

1) sprawę pobierania podatków hotelowych 
w wysokości od hotelów I kategorji 15 proc. od 
rachunków i II kategorji 10 proc. Druga uchwała 
dotyczy wyasygnowania przez Magistrat 12 tys. 
zł. jako subsydjum na szkoły dokształcające. 

— Dziś od;7 rano do 2 ppoł. światła nie 
będzie. „Wydział Elektryczny Magistrata m. Wii- 
na zawiadamia pp. Abonentów prądu zmiennego, 
że z powodu zakładania rurociągów do nowo u- 
stawionej turbiny — prąd będzie wyłączony od 
godz. 7 rano do 2 popołudniu", 

— Wpływy podatkowe do kas miejskich. 
Według danych statystycznych do kas Magistratu 
Wileńskiego wpłynęło w terminie od 1 do 24 b. 
m. 40 proc. ogółu podatków, wyznaczonych przez 
sekcję Magistratu na m. b. > 

— Nowy zastępca komendanta Miejskiej 
Straży ogniowej. Magistrat m. Wilna mianowzł 
ostatnio na stanowisko zastępcy komendanta Wi- 
leńskiej Straży Ogniowej, byłego komendanta 
straży ogniowej w Siedlcach p. Ruseka, który z 
dniem 1 maja przystąpi do pełnienia swych o- 
obowiązków. 

— Choroby zakaźne. Sekcja Zdrowia Ma- 
gistratu w ciągu tygodnia ubiegłego zanotowała 
na terenie m. Wilna 77 zasłabnięć na choroby 
gakaźne z czego na tyfus brzuszny == 1; tyfus 
plamisty — 1; tyfus nieokreślony — 1; płanicę — 
10; błonicę — 4; odrę — 29; róże — 2; kratusiec— 
1, gruźlicę — 12 i zausznicę — 10. 

WOJSKOWA 

— Oficerowie rezerwy baczność! Jak na- 
leży stawić się na ćwiczenia wołskowe? W myśl 
rozkazu p. ministra Spraw Wojskowych, Marszał- 
ka Piłsudskiego, oficerowie i podchorążowie re- 
zerwy, mający odbyć ćwiczenia w r. b. otrzymają 
imienne karty powołania z wyznaczeniem miejsca 
i terminu stawienia się. Oficerowie i podchorążo- 
wie, którzy do 4 maja nie otrzymają karty po- 
wołania, winni zawiadomić o tem właściwą P.K.U. 
z podaniem dokładnego adresu, ci zaś, którz 
otrzymali już kartę powołania, lecz dla ważnyc 
powodów pragną uzyskać przesunięcie terminu 
na okres późniejszy, mogą wnieść podanie do 
dowódcy anas, formacji. Do próśb ze 
nie należy dołączać kart powołania. W razie cięż- 
kiej choroby samego powołanego, która nie po- 
zwala na odbycie ćwiczeń w r. b., należy dołą- 
czyć kartę powełania do podania z odpowied- 
niem zaświadczeniem lekarza. 

O ile powołany na ćwiczenia, na skutek 
swej prośby © przesunięcie terminu, nie otrzyma 
odreczenia przed terminem stawiennietwa, ozna- 
czonymi w karcie powołania, winien się bezwzględ- 
nle zgłosić do formacji w terminie, oznaczonym 
w karcie powołania. 

Władze państwowe, samorządowe i instytu- 
cje samorządowe i instytucje pracujące dla woj- 
ska mogą wystąpić z urzędu o przesunięcie ter- 
minu stawiennictwa, wnosząc reklamacje do D.O. 
K. tylko w stosunku do tych pracowników, któ- 
rych ze względu na tok służby nie można zastą- 
pić innymi. Zgłaszający się na ćwiczenia oficero- 
wie rezerwy winni stawić się w wojskowem u- 
mundurowaniu i uzbrojeniu własnem. Wyjątek 
stanowią oficerowie, mianowani w rezerwie, któ- 
rzy nie otrzymali dodatku na wyekwipunek, eraz 
podchorążowie rezerwy, 

Z UNIWERSYTETU. 

— „Egzaminy magisterskie ną Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Stefana Batore 
w terminie wiosennym roku akademickiego 1927/28 
odbywać się będą od 30 maja do 5 czerwca r. b. 
Do egzaminów zgłaszać się należy pisemnie w 
czasle od 7 do 12 maja r. b. 

  

— Powstanie nowego stowarzyszenia. O- 
negdaj powstało w Wilnie Koło Unji Katolickiej 
Studjów Międzynarodowych. Na prezesa koła 
wybrano prof. F. Bossowskiego, na wice-prezesa 
prof. MasSoniusa. 

— „Związek Właścicieli Autobusów woje- 
wództwa wileńskiego". Władze wojewódzkie zer- 
ganizewały nowepowstały „Związek Właścicieli 
Autobusów województwa wileńskiego". 

— Poświęcenie sztandaru. W dniu 3 maja 
w kościele św. Jana odbędzie się uroczyste po- 
święcenie sztandaru związku niższych funkcjona- 
rjuszy pracowników państwowych okręgu wileń- 
skiego. Po poświęceniu wymieniony związek niż- 
szych funkcjonarjuszy państwowych weźmie z 
aa udział w uroczystościach święta 3 

aja. 
— Z Kuratorjum nad Ociemniałymi w 

Wilnie. We czwartek, dn. 19 b. m. o gedz. 8 w. 
w dużej sali a: Urzędu Wojewódz* 

kiego, pod przewodnictwem marszałka Senatu 
prof. J. Szymańskiego odbyło się Walne Zgroma- 
dzenie Członków Kuratorjum nad Ociemniałymi 
w Wilnie. 

Po zagajeniu zebrania przez prof. Szymań- 
skiege, zebrani wysłuchali sprawozdania z dzia- 
łalności T-wa za rok ubiegły, wposzwogo przez 
mecenasa Milewskiege, referatu d-ra Dobrzańskie- 
go, z rozpatrzyli erea uchwalili preliminarz na roR 

Następnie wybrane "Paz Zarząd, w skład 
którego weszli: pp. prof. J. Szymański, ks. W. 
Meysztowicź, kurator 5. Pogorzelski, W. Epsztejn, 
S. €zarnocki, M. lwaszkiewiczowa, Ś, Węcławska, 
prezesowa Białasowa, A. Erdman, d-r S. Halicki, 
d-r Dowgiałło-Moszyńska, d-r M. Kisielowa, d-r 
J. O Ko = ais A (5 

o Komisji Rewizyjnej weszli: d-r J. Dą- 
browski, d-r Szabad i hr. H. Mohl. z 

Przez aklamacj stali wybrani: na pro- 
tektora generał Lucjan Żeligewski, na honoro- 
wego prezesa — prezes Izby Skarbowej Jan Ma- 
lecki i na honorowego członka d-r Grzego- 
rzewska, : 

OBOBNISZE. 

w zakładach Ku- 

    
       

"XSL 3 ) r 
3 A 

UA AE k i    

reca w Grzegorzewie wybuchł strajk. Ogółem za- 
strajkowało 150 osób. Śtrajkujący wystawili żąda- 
nie: 1) Pro płac robotnikom do 3 zł. 78 gr. 
dziennie | robotnicom do 2 sł. 50 £r.; o wypłaty 
zawal i 3) należytego obchodzenia się z pra- 

ującymi. 

— Zmniejszenie się bezrobocia. W termi- 
nie od 15 do 24 b. m. na terenie m. Wilna ilość 

( bezrobotnych zmniejszyła się o 12 osób. Do sy» 
i stematycznego zmniejszania się liczby bezrobot- 
„nych w Wilnie przyczynia się w pierwszym rzę- 
| dzie fakt rozpoczęcia robót budowlanych. W naj- 
bliższym czasie akcja budowlana zwiększy się 
jeszcze bardziej, gdyż w przyszłym tygodniu roz- 
poczynają przerwaną podczas zimy prace cegiel- 
nie wileńskie. 

SERĄWY ZYDOWSKIE 
— Przed wyborami do gmin žydowskich. 

W związku ze zbiłłającemi się wyborami do gmin 
żydowskich w dniu wczerajszym otwarto zjazd 
rabinów z trzech województw wschodnich (wileń- 
skiego, nowogródzkiego i białostockiego). Na 
zjazd przybyło 150 rabinów. Zjazd ma na celu 
utworzenie jednolitego bloku religijnego. 

NADESŁANE. 
— Koncert prof. Witolda Jodki. Któż z 

radjosłuchaczów w całej Polsce nie oczekiwał z bi- 
ciem serca występu prof. Witolda Jodki, którego 
cytra ma niezliczoną ilość zwolenników. 

Otóż cieszmy się wszyscyl!! : 
Prof. Jedko, a także słynna śpiewaczka 

p. Zofja Plejewska wystąpią w sobotę, dnia 28-go 
kwietnia r. b. w klubie kolejowców, Dąbrowskie- 
go 5. Po koncercie odbędzie się wspaniały dan- 
cing. Iiość biletów bezwzględnie R: 

  

JUŻ WYSZEDŁ Z DRUKU 

KODEKS 
Postępowania Karnego 
z ustawami dodatkowemi 

wydanemi do dnia 27 marca 1928 r. 

przypisami, skorowidzem 1 
tablicami porównąwczemi. 

Opracewali: 

RLEKSANOER MOGILNICKI 
„EMIL STANISŁAW RAPPAPORT 

Cz. I. TEKSTY 
cena w opr. płóc. zł. 12. 

Cz. Il. MOTYWY USTAWODAWCZE | 
w druku.     1270/10723 

— Wysiedienie żony zastrzelonego Doma- 
rańczuka. Onegdaj w rejonie Kalet litewska straź 

aniczna wysiedliła na teren polski żonę zastrze- 
ene przed paru dniami przez litewską straż 
graniezną, obywatela polskiego Domarańczuka. 

i -— Legalne przekroczenie granicy polsko: 
litewskiej. Na mecy porozumienia się miejsco- 
wych władz polsko-litewskich w ubiegłym tygod- 
niu za doraźnie wydanemi przepustkami przekro- 
czyło granicę polsko-litewską 76 osób. i 

+= Napad na żołnierza K. O. P-u. Prząd 
paru ddiami kapral K. O. P-a J. Tomasik prze- 
chodząc około wsi Ojrany na pododcinku Glin. 
ciszki został napadnięty przez kilku osobników. 
Jeden z napadających rozbił J. Tomasikowi gło- 
wę silnem uderzeniem kamienia. Po dokonaniu 
napadu napastnicy zbiegli. Onegdaj jeden z nich, 
jak się okazałe Grodziszka zestał ujęty, inni 
natomiast ukrywają się. Przeprowadzone śsledztwe 
ustaliło, iż był to napad członków bandy, u któ- 
rej, dzięki energii Tomasika znalezione swego 
czasa breń. 

ROZNE. 

— Odra, Wedlug danych statystycznych za 
ub. miesiąc w m. Wilnie zareještrowano 16 wy- 
padków zapadnięć na edrę. ` 

— Badowa gmachów urzędniczych. Dyrek- 
cja Robót Publicznych w Wilnie, zgodnie z opra- 
cowanym planem budowy gmachów dla urzędów 
państwowych, przystępuje od dnia 1 czerwca r.b. 
do budowy gmachów dla sądów w Święcianach i 
Mołodecznie. Nie zależnie od tych robót w r. b. 
na terenie województwa wileńskiego przeprowa- 
dzony będzię cały szereg innych robót budo-_ 
wlanych. 

— Pafstwowi urzędnicy z akademickiem | 
wykształceniem. Związek Stowarzyszeń Urzędni- 
ków z wykształe. akademickiem urządza Walne 
Zgromadzenie Związku w dniu 29 kwietnia b. r. 
o godzinie 10.30 w Warszawie, w salach Klubu 
Urzędników Państwowych, Nowy-Świat 67. 

Prócz spraw objętych Poz a CZE 
Rych Zgromadzeń  Związkowych poruszane 

  

państwowej. : 
W Walnem Zgromadzeniu wezmą udziai 

p Włądz Związku, także Członkowie Rządu, 
rzedstawiciele Urzędów i Władz państwowych, | 

Rektorzy Wyższych Uczelni oraz przedstawiciele | 
Sejmu i Senatu. pe: 2: a 

SAN Tara, 
к ż 

„Orły wojenne*. 
(Kinem „Picadilly“), 

Mila, bezpretensjonalna, prosta, iście ame- 

jennych na zachodnim froncie. Dobrze ułożony 
scenarjusz, dobre typy, niezłe pomysły reżyser- — 
skie. Zręczna dosyc fabuła, um nn wpiecione 

ustającem prawie napięcia, tembardziej, że temat 
ciekawy — be walki powietrzne (amerykafske-_ 

do szeregu ładnych zdjęć lotniczych. Z tem 

sik, groza niebezpieczeństwa i stereotypowe 
śliwe zakończenie”. 

Wrażenie psuje nieco to, 
sca są jakby powy 
kiem jego 
zarządu kina składamy życzenie aby na estatnich 

że niektóre miej-- 
nane co zapewne jest wyni- 

przed oczami widzów tak 
WCZOTAJ. 

2 .? ie można powiedzieć, aby te szczególnie | 
dobrze działało na wzrok widza. — (5К) ь 
      
  

Nakladem Е. Hoesicka, Warszawa. ` 

będą m. i. sprawy, detyczące stanowiska urzęd- — 
ników z wykształceniem akademickiem w służbie a 

NA SREBRNYM EKRANIE, | 

w nią epizody wszystko utrzymujące widza w nie- | 

ża е 

niemieckie), co reżyserji tego filmu dało asumpt | 

wszystkiem zwykła akcesorja kinowa — | roman- | Ką 
„SECEĘ- — 

wielokrotnego użycia. Pod adresem ®- 

   

  

rykańska lustracja, osnuta na tle wydarzeń wo- | 

= 

seansach obraz na ekranie nie drgał jak szalony | 
jak te było przed- e ŻE -



  

 „Polonja“ 

“SALA MIEJSKA 

4 

Teatr i muzyka. 
— Teatr „Reduta* na Pohulance. „Ptak*. 

Dziś o godz. 20-ej po raz drugi komedja w trzech 

odsłonach Jerzego Szaniawskiego „Ptak” z Juiju- 

szem Osterwą w głównej postaci. Oprawa sce- 
niczna lwa Galla. Muzyka Eugenjusza Dziewul- 
skiego. 

— Jutro i dni następnych „Ptak”. 
— Teatr Polski sala „Lutnia*. Występy 

Jadwigi Smosarskiej. Dziś Jadwiga Smosarska 
wystąpi po raz przedostatni w komedji Fodora 
„Małgorzata z Navarry*. 

— Jadwiga Smosarska w „Intrydze i mi- 
łości*. W piątek premjera dramatu Schillera „In- 
tryga i miłość" z Jadwigą Smosarską w słynnej 
roli Ludwiki. Ferdynanda gra p. Peliński, Lady 
Milford, E. Frenklówna. Resztę obsady tworzą 
najlepsze siły naszego Teatru. ` Фн 

— Popołudniówka niedzielna. W niedz elę 
o godz. 4 m. 30 popoł. grana będzie sensacyjna 
sztuka A. Tołstoja i P. Szczegolewa „Spisek ca- 

"rowej“ (Rasputin). — 
Ceny miejsc od 20 gr. 
Przekupnie. Plaga teatrów stołecznych, 

przekupnie biletowi, którzy od czasu występów 
Jadwigi Smosarskiej zaczęli grasować przy kasie 
Teatru Polskiego, wykupując zawczasu bilety, aby 
potem sp'eniężyć takowe drożej, została ukrócona. 

„Kasa Teatru nie sprzedaje jednej osobie 
więcej niż 3-ch biletów. 

— Wileńskie T-wo Filharmoniczne. Poże- 
B= koncert Judyty Bokor. Dziś o godz. 8 m. 

KU 

16.30. Audycja dla dzieci. „Wróbelkowe historje“ | 
wygł P. Minkiewiczówna. 

16.55. „Materja i sztuka* odczyt II z cyklu „O 
materji“ z działu „Filozotja* wygłosi prof. U. 
S. B. dr. Wincenty Lutosławski. 

17.20. „Zwrot zbiorów bibljot. Wileńskiej— Polsce 
czy Litnie?* odczyt I wygł. dyr. Stefan Rygiel. 

17.45. „Klaudjusz Debussy* odczyt z okazji 10-cio- 
lecią śmierci kompozytora wygł. dr. Tadeusz 
Szeligowski. 

SE a" koncertu popoł. z Warszawy 
uzyka lekka w wykonaniu orkiestry P. R. 

19.00. Gazetka tadas dis 
19.25. Sygnał czasu i rozmaitości. 
19.35. Transmisja z Warszawy. „Z biegiem pol- 

skich rzek* odczyt wygł. prof. Aleksander а- 
nowski. 

20,20. Transmisja z Warszawy. Koncert orkiestry 
dętej pod dyr. Aleksandra Sielskiego. 

22.05. Komunikaty P. A. T. 
22.30. Transmisja muzyki tanecznej z kawiarni 

„Gastronomja* w Warszawie. 

CZWARTEK 26 kwietnia. 
15.30. Transmisja z Warszawy. „Polska współcze- 

sna” odczyt z cyklu wykładów dla maturzy- 
stów szkół średnich wygł. prof. Aleksander 
Janowski. 

16.00. Chwilka litewska. 
16.15. Komunikat harcerski. || | < 
16.30. „Zwrot zbiorów biblioteki wileńskiej —Pols- 

ce czy Litwie?” odczyt II wygłosi dyr. Stefan 

Rygiel. 
16.55. „Amatorska i handlowa uprawa warzyw” 

  
  

  

      

  

  

  

  

Kino-Teatr 

„NGLIDŚ” 
k 

. Г 

ul. Wileńska 38. zakątków świata p. t 

Spieszc'e ujrzeć! Dziś ostatni dzień! Film ze śpiewem. Wspaniały atut kinematografii! 

— przepiękny dramat w 12 aktach z życia ary- 
stokracji rosyjskiej na emigracji. W rolach głów- 

nych słynni artyści kinematografji IWAN PETROWICZ, Vivian Gibson, Bruno Kast- 

Początek o godz. 4+ej, ostatni seans 10.25. 
Nad program: 1) Zdjęcia z bału filmowego w dniu 1 go lutego 1928 roku. 2) Wyniki 

M. ENGELSZTEJNĄ, który przyjmuje codziennie kąpiel na 

KINO 

Mickiewicza 22. 
wychowania fizycznego 

KINO 

„PIOGADIGbY 
UL. WIELKA 42. 

Miejski Kinematograf 

-kulturalno-Oświatowy 

(ul. Ostrobramska 5) 

Dziś i dni następnych | 

TRĘDOWATA 
Kino Kolejowe 

„Ognisko“ 
(obok dworca 
kolejowego). UWAGA: 

JÓZEFINA BAKER 
kich i najbardziej egzotycznych 

Gehenna miłości 
ner, George Aleksander. 

Dziś uroczysta premiera! 

Ostatnie dni Pompei 
Giallone. W rolach głównych: największy aktor świata BERNARD GOETZKE 
oraz MICHAŁ WARKONYI i MARJA CORDA. 

Wybuch Wezuwiusza. 

Sąd Boży 
JANIE W OBŁOKACH" w 1 akcie. W poczekalni koncerty-Radjo. Orkiestra pod dyr. 

p. Wł. Szczepańskiego. Ceny: parter 80 gr., balkon 40 gr. 

    
  

DZIŚ! ARCYDZIEŁO, KTÓREGO OCZEKUJE WILNO! Najpopularniejsza osobistość, kobieta 
najpiękniej zbudowana, za którą szaleje dziś cały świat, czarna królowa Paryża, której posągowa nagość 

jest przedmiotem zachwytów, twórczyni charlestona — mulatka + : 
ukaże się dziś w roli tytułowej we wspaniałym dramacie na 

tle olśniewających przepychem wielkich muzyc-hallów parys- 
w specjalnie „Czarna Venus“ 

tyzmu MAURYCEGO DEKOBRY. 
Film ten wzbudził niebywały entuzjazm na obu półkulach. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Wilii w zimie przy 20 stopniach mrozr. 

Walki gladjatorów. 

Odda. 25 do 29 kwietnia r.b. włącznie będzie wyświetlany wspaniały film historyczny 

(Maksymilian von Habsburg). Dramat w 10 akt. osnuty 
na tle powieści Charles Major'a, p. 
główa.: genialna MARJON DAVIES. 

Kasa czynna od g. 3.30. 
Następny program: „ZNAK LORRY““, 

Worotyūskiego. 

przez popularn. pisarza mistrza ero- 

Wielki film produkcji włoskiej! 

Gigantyczny film histor. 

režyserji genjaln.Carmine 

Nadzwyczajna wystawa. 

Rekordowy film produkcji krajowej! 
(Pieśń miłości). Współczesny dramat salonowy 
w 12 akt. wedł. głośnej powieści Hel. Mniszek. 

W rol. gł.: J. SMOSARSKA, J. WĘGRZYN iin, 

Początek o g. 5, w niedziele i święta o 4, Ceny miejsce: I 1 II-1 zł., III—75 gr., kupon do loży—1.40. 

kancelarji ZA przyjmująsię zapisy do „Kółza Operowego Młodzieży * 
pod kier. p. M. ‚ : 

R J E R 

— Z wagonu sanitarnego. Z wagonu sani- 
į tarnego na st. osob. Wilno, na szkodę Dyrekcji 

P. K. P. za pomocą wybicia szyby w drzwiach 
skradziono garderobę sanitarjuszów wart. 420 zł. 

Walki zapaśnicze w cyrku. 
Owacyjne powitanie mistrza Polski, 

Sztekkera. 

. Sensacją 14 wieczoru walk byto ukazanie 
się podczas prezentacji zapaśników, zdobywcy 1-€j 
nagrody na olimpiadzie zapaśniczej w Berlinie, 
wielokrotnego mistrza Polski, ulubieńca Wilna, 

Teodora Sztekkera, któremu zgotowano gorącą 
owacię. 3 : r 

Niemniejszą sensacją jest — wycofanie Się 

syberyjczyka Kiryłowa z turnieju. Zapaśnik ten, 

pewny był zdobycia nagrody, a po porażkach z 

Pinsckim, Poschofem i Bryłą stracił rezon i po- 

szedł jak niepyszny. " ; 

Wieczór rozpoczął się zwycięstwem Bryły 

odniesionem w 3 min. nad Kruminem. ‚ 
Budrus w 4 min. przerzutem przez biodro, 

pokonał Krystofa. : 
Emocjonująca walka Pineckiego z Orto- 

wem trwała 38 min., po którym to czasie Orłow 
wyczerpany i obezwładniony podwójnym nelso- 
nem, trzykrotnem uderzeniem dłonią © dywan, 
dał znak, iż poddaje się. Pineckiemu zgotowano 
gorącą owację. | i ; 

W oststniej parze ciężki Niemiec Willing, 
ciężarem swego cielska przytłoczył Petersena na 

  

  
  

WILEN SK E- 

Zjednoczenie stowarzyszeń wojskowo- | 
sportowych. ! 

Dnia 22 b.m. w m. Trokach odbyło się or- 
ganizacyjne zebranie stowarzyszeń przysposobie- 
nia wojskowego i wychowania fizycznego. Na ze- 
braniu tem postanowiono utworzyć specjalny ko- 
mitet, składający się z przedstawicieli stowarzy- 
szeń „Strzelca*, Sokoła, Młodzieży narodowej 
it. d. Komitet taki, reprezentujący wszystkie te 
stowarzyszenia miałby na celu m. inn. opiekowa- 
nie się poszczególnemi stowarzyszeniami, działa- 
jącemi ną terenie m. Trok. Następne zebranie w 
tej sprawie postanowiono zwołać na dzień 25 b.m. 

Lekka atletyka. 

Dzień sztafet pań i panów. 

: Dzień sztafet dla pań i panów, który miał 
się odbyć w dniu 2 maja b. r. zorganizowany zo- 
stanie łącznie z zawodami lekkoatletycznemi u- 
rządzanemi przez Wil. O. Z. L. A. na zakończe- 
nie pracy treningowej p. Norlinga. 

Sukcesy Halickiego i Wieczorka 
w Krakowie. 

Jak już donosiliśmy w odbywającym się 
obecnie w Krakowie kursie  przedolimpijskim 

M LM 7 

Sensacje piłkarskie. 
Do najbardziej sensacyjnych wyników w 

zawodach piłki neżźnej o mistrzostwo ligi należą / 
bezsprzecznie wyniki Legji warszawskiej i Warsza- 
wianki, osiągnięte z 4-krotnym mistrzem Polski 
Pogonią lwowską. р 

Jak wiadomo Pogoń przegrała z Legją 7:0, . 
a z Warszawianką 3:0. : 

Również i Čracowia poniosła ostatnio do- 
tkliwą porażkę, przegrywając nieoczekiwanie z 
Ruchem śląskim w stosunku 4:1. 

Hippika. 
Słabe wyniki jeźdźców polskich w Nicei. 

> Jak prasa sportowa donosi, jeźdźcom pol- 
skim, którzy biorą udział w konkursach hippicz- 
nych w Nicei niezbyt dobrze się wiedzie. 

W pierwszych 2 dniach konkursów najlep- 
szem miejscem, jakie osiągnęliśmy, było trzecie. 

Przyczyną tych niepowodzeń była podobno 
niedyspozycja naszych koni, które wogóle co do 
wartości swojej znscznie ustępują zagranicznym. 

l ių ši 0 ® 

Sprawa sen. Rogui. 

    

  bierze udział dwóch wileńskich lekkoatletów, a 
mianowicie: Halicki (Pogoń) i Wieczorek (3 p.' 
Sap.). 

  

  

  

Wczoraj w Sądzie Apelacyjnym miała być 
rozpatrywana sprawa b. pos., a obecnie senatora 

; Roguli. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowo- - 

  
   

     

  

  

  

  

dla miej opracowanym 

1285 

1274/480-1 

Ogłoszenie. | 
Poszukuje się gospodyni do majątku państw. De- 

latycze w pow. nowogródzkim, dla doglądu wychowu 
i żywienia trzody chlewnej, cieląt i krów. 

Oferty z życiorysem i Świadectwami nadsyłać na- 
leży do Urzędu Wejew. (Wydział Rolny) w Nowogródku. 

Warunki do omówienia. Posada do objęcia zaraz. 

      
zaułek 8—1. 

    
OKAZYJNIE do nabycia  2gebiono 

szafa, komoda, książki, samo- 
war, maszyna ręczna do szycia 

system stary, zegar ścienny, 
łóżko dla dzieci i aparat dete- 
ktorowy. Adres: 1-y Portowy 
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16.15. Komunikat Tow. Obrony Przeciwgazewej. | czono w przytułku Dzieciątka Jezus. organizacje sportowe. li B. Wojsk. KI. Sp. Pogoń. rozprawę Odroczył. 
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„BILANS SUROWY WileAskiego Prywatnego Banku Handlowego S. A. HERBATA 
Stan czynny. na dzień 31 marca 1928 r. Stan bierny. 

1 z a 

Kasa i sumy do dyspozycji w B-ku Polskim Kapitały własne > ® D e 
„K.U.. е : : š ; i — 303.550.21 1.0 c 

"Waluty zagraniczne | : — 246 22405 a a S AE 2, ja 
Papiery wartościowe własne: e) inne rezerwy а zawsze wyberna i ekonomiczna. 1229 

a) pożyczki państwowe . | | | 768.09 — ; i 0000 — = 1.018.283.49 
D papiery NIDOŃROBE. Area 131.089.62 — sk x P> NIERYZECHJBJE. : ов RA a 
c) akcje . : 2 2 х 135.170.22! 267 027.93 kla (Keva - Paris) 

Banki k : 2.7 71. 28 Institut de Beaute Mickiewicza 37—1, tel. 657. 

anki krajowe : . = 209.661.82 a) terminowe —. ci? 178.377. > Masaż twarzy, usuwanie zmarszczek. Leczenie wad cery. 
Banki zagraniczne —. į ь : ; . — 238.816.81 b) a vista . ё : : 2.419 360.63] 5.197.737.91 Elektryzacja. Przyjmuje od 9—2 popeł. 1186-1 

Weksle zdyskontowane . . . —. — | 3.255.601.86 Rachunki bieżące (salda kred.) . — 112.459.75 142 
Weksle protestowane . я ь — 45.782.01 Zobowiązania inkasowe ы — 81.167.43 ' 

Rachunki biežące (saldo debetowe) Redyskonto %eksli R — 1.816.996.82 | 
a) zabezpieczone : . . : ‚ | 2.820.167.15 — Banki krajowe . . : . . . tag 640.542.80 f-40 RÓ j 20601" b) niezabezpieczene . : i : : 411.493.—| 3.297.660,15 Banki zagraniczne = i ‚ ь ‚ : = 4.964.42 WOZY ” 

Požyczki terminowe : : e 374.196.57 Różne rachunki . —. SRR шам 85 — 188.749.43 Wydawnicze A c. Sp. z 0.0. 

Nieruchomości . : : : : ; s 7 730.000.— Procenty, prowizje i różne zyski : : : —- 241.155.30 . i 

Różne rachunki . . 5 3 х . ы i ‹ 197.284:37 Oddzialy —. ‚ . e ° za RUDY DRUKARKIA PAX“ 
Koszty, różnice kursowe i t. p.. Е — 146.919.85 | 2 „ ч 
Oddziały я ° . . * * . . > 314.514.61 | UL. Św. IGNACEGO 5, WIŁNO - R 

Suma bilansowa — 9.627.240.24 Suma bilansowa . — 9.627.240.24 i Telefon Ne. 8-93. 

Udzielone gwarancje : — 19.200.— Zobowiąz. z tyt. udziel. gwarancji : — 19.200.— WYKONUJE WSZELKIE ROBOTY 

Inkase $ . . ° я ” — 2.231.444.16 Różni za inkaso : a в ° 3 ‚ — 2.231.444.16 DRUKARSKIE i INTROLIGATORSKIE 

Razem . — 411.937.884.40 Razem я — 11.937.884.40 SZYBKO i DOKŁADNIE. 
WE error" : 

Егпіеі > aktem 
: ; upna domu i 

migdzy god:. 1—2 i 6—8 wiecz. weksel na 50 zł na im. Ju- 
styna Bołejszy. Łask. zna- 
lazcę proszę o zwrot pad 
adres.: ul. Trwała 11. 1272 

Poszukujemy wręcza 1 mnieje 
szym kapitałem do rozmaitych 

  

1227-2 
  

Urząd Woj. Nowogródzk. 
  

  

_1284 |znikają natychmiast. 

  

Ważne dla każdego! 5 
PLAMY przeszczotkowame niewielką ilością „ROVAX* 

czona staje się jak nowa itylko przy pomocy szczotki. 
Nabywać tylko z firmą „Fim. Comp." u firm: T-wo 
Segall, Narbutt, Rajman róg Wileńsk. i Ludwisarsk. 
Uszyłło Niemiecka 2, oraz w Sklepie wódek i tow. 
kolonj. Kolejowa 15 (naprzec. dworca) i „LOT”" na 
poczcie. Żądajcie „ROVAX* ze stempl. „FIM. COMP." 

  Odzież znoszona i zanieczysz- 

Bez kosztów 
załatwiąmy lokaty 

najpewniej 

Wileńskie Biuro 
Komisowo Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152, 

przedsiębiorstw. Wiadomóść w 
„KRESACH WILEŃSKICH* ul. 
Mickiewicza 1. 1292 

ti 24-osobowy, Rutobus „Benz” Z3conowy. 
4-cylindrewy w b. dobrym stanie 
sprzedaje się okazyjnie b. tanie. 

*_ lnform.: „Kresy Wileńskie* 
ul. Mickiewicza 1. 1289   1238-2 
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Poszukuję 
posady konduktora autobu - 
sowego lub ekspzdjenta. 

Mogę złożyć kaucję. Łask. 
oferty proszę nadsyłać do 
Administr. „Kur.Wil.“ 1271-1 

Kupie 
materace włosiane lub włos 

-- Mieszkań 
2, 3, 4, 5 pokojowych i 
większych poszukujemy dla 
solidnych lokatorów. „Kre- 
sy Wileńskie*, u!. Mickie- 
wicza Nr. 1. 1291 

5000, 2000, 1500, 600, 500 
i inne sumy dol. poszukujemy 
i lokujemy na 1 num. hipotecz. 
Warunki dogodne. „Kresy Wi- 

różne meble - 
używane i 

  

  

  

1216-7 

Czy zapisałeś się na członka 

Ligę Mor 

je na raty i wynajmuję. 
W. Pohulanka 9--23. 1286 

Rn Ža ; ||| i | [ i | | leńskie", Mickiewicza 1. 1290 

i © _ deskona- Cczenica 

JAWIOL Pianina ore. ill-go kursu Szkoły Han- 
PR PSA 515 szorzędnej fabryki sprzeda- _ dlowej Wieczorowej, 

paszakuje praty biurowej * 
za skromne wynagrodzenie. 

Popierajcie Oferty składać pod „Ucze- 
ica“, „Karjer Wileński”, 

L. O. P. P.? ską i Rzeczną. ul. Jagiellońska Nr 3. 908 
  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wile ńskim*. 

edakcja i Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99. C 
3 ‚ Мтіпі:а%: .к. 

CENA PRENLMERATYI © zcznie z odnoszeniem 60 damų lub grzasylka ową 4 ri. Zagrani a S S 
Wydawca: „Kurier Wileński”, s-ka z OGr. Odp. 

odz: 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł 
muje od 9—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się od 9 == 8 рро!. 1 7 — 9 

17zł. CENA OGŁGSZĘ wi milimetrowy przed tekstenr=25 
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„ Redaktor działu gospodarcze 
wiecz. 

„dla pozsukuj 
mowy, ne 

800% zniż AERO zn 

  

7 

onto czekowe 

6 lamowy. Adminisirarja znatyzego 

Tow. Wyd. „Pogóń”, Druk. „Pax“, ul. Św. Ignaeógo 5 

a 

K.O. 80.750. Drukarnia — ul. św. Ignacego 

gr. w tekśeje I i 
20% droże 

Bfewo s 

= 

—— 

о przyjmuje od godz, 10 do 10.30 przed połud. we nosį jk < g Rękopisów Redakcja nie zwraca 
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Redakior odpowiedsiaiay Józef Jarkiewich.


