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MiIEZALEŽAYV ORGAN DEMOKRATYCZNY. 

omagocja nacjonalirmi żydowokiego. 
W Ne. 938 „Cajtu* ukazał się 

artykuł pióra posła dr. Wygodzkie- 
go p. t. „Jak może i jak powinna 

być rozwiązana sprawa żydowska 

w Polsce", artykuł, który ze wzglę- 

du na swą treść wymaga z naszej 

strony szerszego omówienia. Autor, 

zaznaczywszy, że chce tę sprawę 

rozpatrzeć nie dynamicznie lecz 
statycznie, a więc tak, jak się ona 

obecnie przedstawia, snuje mniej 

więcej tego rodzaju rozważania. 

Żydzi w Polsce uginają się pod cię” 

żarem niemożliwie wysokich podat- 

ków. Doprowadziła do tego wy- 

bitnie antysemicka polityka gospo 
darcza rządów polskich, polityka 
która szczególnie antyżydowski wy- 
raz znalazła ustawach podatkowych 
specjalnie obarczających Żydów i 

w szeroko stosowanym etatyzmie, 
z którego korzyści ciągnie „zniko* 

ma tylko liczba obszarnikow“ i 

„grupa antysemitników". Wyjściem 

z tego dla Żydów mogłaby być 

proletaryzacja mas żydowskich. Po- 

mieważ jednak cały szereg dziedzin 

państwowych i społecznych jest 

dla Żydów niedostępny, Żydzi sta- 
nęli przed klęską ogólnej paupe 
ryzacji. 

Omówiwszy dalej pretensje Ży- 

dów do Polski na innych polach 
życia państwowego, autor 'stawia 

tezę, że gdyby zapytać „ogromną 

większość” odpowiedzialnych czyn- 

mików rządowych i członków Sejmu, 

jaki jest ich stosunek do zagadnie- 

nia żydowskiego, otrzymałoby się 

, odpowiedź, żę wprawdzie większość a ` 
stoi na stanowisku, że Żydzi tworzą tej większości społeczeństwa "pol; 
odrębny naród, ale Polsce ten stan 
rzeczy jest niewygodny. Polska więc 

winna dążyć do zupełnego zasymi- 

lowania Żydów w zachodnich jej 

połaciach, tak żeby po Żydach 

śladu nie zostało. Podobną politykę 

winna prowadzić Polska w stosunku 

do innych mniejszości, tworzących, 

zdaniem autora, 400/5 mieszkańców 

Rzeczypospolitej. Jeżeli chodzi o 

ziemie wschodnie, to ponieważ Ży- 

dzi sa doskonałym elementem asy- 

milatorskim, Polska winna ich użyć 

jako narzędzie do spolonizowania 

tych terenów. 

W rezultacie włożywszy w usta 

większości Polaków tego rodzaju 

stanowisko w sprąwie żydowskiej, 

p. pos. Wygodzki stwierdza, że po- 

dobna polityka rządu polskiego, 

którą za pomocą „zdrajców i sprze* 

dawczyków" stosuje się obecnie 

stopniowo w życiu, gdyż przede- 

wszystkiem w sjonistów, których 

zwalczenie jest naczelnem zadaniem 

Polaków. Ale „rząd — pisze dalej 

pos. Wygodzki—musi zrozumieć, że 

sjonizmu nie zwalczy i nowa wojna 

dla „złamania go z wewnątrz... nie 

może się udać. Rząd musi nacjona” 

lizm żydowski zostawić w spokoju”. 

Kończą się wywody pos. Wygodz” 

kiego apelem do rządu, aby uczy- 

nił tego rodzaju posunięcia „ktėre- 

by ułatwiły sytuację Żydów w dzie- 

dzinie ekonomicznej i kulturalnej", 

przez co skieruje naród żydowski 

na drogę państwowego myślenia. 

Rozpatrzmy główniejsze zarzuty 

pos. Wygodzkiego. A więc przede- 

wszystkiem zarzut szczególnego o- 
barczenia podatkami Żydów. Za- 
rzut ten nie wytrzymuje w świetle 

objektywnem żadnej krytyki. 

Boć przecież nie nakłada się w 
Polsce specjalnych podatków na 

Żydów. System podatkowy jest po- 

wszechny, jednakowy jak dla Pola- 

ków tak i dla Żydów. A że tak się 
złożyło, że gross podatków przypa- 
da na miasta, w których Żydzi 

tworzą poważny odsetek, czy z tego 

można wyciągać wniosek, że usta- 

wy podatkowe w Polsce są anty- 
semickie? 

Dalej spawa etatyzmu. Przejmo- 

wanie szeregu przedsiębiorstw pry- 
watnych przez państwo odbywa się. 

"Temu zaprzeczyć nie można. Ale 

zachodzi pytanie dlaczego? Chyba 

nie dlatego, ażeby zwężać Żydem 

pole do działania, bo z podobnymi 

jak p. Wygodzki oskarżeniami pod 

adresem rządu występuje i „Gazeta 

Warszawska” i „Kurjer Warszawski” 

i—na co p. Wygodzki winien zwró- 

cić szczególną uwagę — „Dzień 

Polski”, a więc organ. grupy, która 

obecny rząd popiera. 

Te jednak i tym podobne za- 
rzuty mogą jeszcze przy szczegó- 

łowem a jednostronnem ich wy- 

czerpaniu znależć większe lub mniej- 

sze uzasadnienie. Jeżeli jednak cho- 

dzi o zasadniczy zarzut p. Wygodz- 
kiego, że ogromna większość Pola- 
ków, że rząd polski dąży do zu- 

pełnego zasymilowania wszystkich 

mniejszości, a szczególnie żydow- 

skiej, tak, by „w trzeciem pokole- 
niu po Żydach i śladu nie pozo- 
stało"—to doprawdy jest to — po- 
wiedzmy otwarcie — zarzut demago- 

giczny. Jest bowiem rzeczą pow- 

szechnie wiadomą, że reakcja pol- 

ska jest zasadniczym przeciwnikiem 

asymilacji, że odnosi się nawet bar- 

dziej wrogo do żydowskich elemen- 
tów zasymilowanych, niż do trwa- 
jących przy swych narodowych tra- 

dycjach. Jest również rzeczą znaną, 

demokracji pol- 
skiej, nie mówiąc już o skrzydle 

zupełnie czerwonem, uznaje, że Ży- 

dzi tworzą odrębny naród, który, 

jako taki winien korzystać ze wszy- 

stkich praw, jakie im—jak i wogó- 

le każdemu narodowi — przyznaje 

nowy duch czasu. Szukając więc 

że lewe skrzydło 

skiego, które na gwałt chce zwal- 

czyć Żydów, a specjalnie sjonizm, 

musimy się więc, logicznie rozu- 

mując, zatrzymać na obozie demo- 

kracji polskiej, do którego i my 

należymy. 

Otóż z naszego stanowiska, de- 

mokracji polskiej, obcą jest myśl dą- 

żenia do narzucania Żydom idei a- 

symilacji. Uważamy, że Żydzi mają 

pełne prawo do kultywowania swo- 

ich tradycyj narodowych. Posunie- 

my się dalej. Uważamy, że idea 

sjonizmu. jako wykwint nacjonaliz- 

mu żydowskiego, jak długo nie go- 

dzi w podstawowe interesy państwa 

polskiego, a obraca się tylko w sfe- 

rze dążeń do stworzenia własnej 

państwowości w Palestynie— zasłu- 

guje jeżeli już nie na nasze popar- 

cie, to na pogodzenie się z nią, ja- 

ko z faktem dokonanym. Jeżeliby 
jednak sjonizm wysuwał w państwie 

polskiem postulaty, które nie mo- 

głyby być zrealizowane bez szkody 

dla państwa, jako całości, to trudno 

byłoby demokracji polskiej ustosun- 
kować się do nich pozytywnie. To 

jest tylko jeden warunek, który 

mógłby demokrację polską nastawić 
do sjonizmu negatywnie. 

W każdym innym wypadku, gdy 
Żydzi jako naród, z nami współży- 

jący będą umieli pogodzić swoje 

własne interesy z interesami pań- 

stwa jako całości, tak by dobro tego 

państwa było naszą wspólną troską, 

naszym wspólnym celem, nie może 

być mowy 0 wrogim do nich sto- 
sunku. Ale nawet niezależnie od 
tego, nawet gdyby przypuśćmy Żydzi, 
a w szczególności sjoniści prowadzili 

z uporem politykę nie dającą się 

pogodzić z interesami państwa pol- 

skiego, nawet w tym wypadku nie- 

wyobrażamy sobie, by masowa asy- 

milacja była ze stanowiska polskie- 

go specjalnie pożądana. 

Wnioski więc, jakie w omawia- 

nym przez nas artykule wysnuł 

p. pos. Wygodzki są tak na niczem 

nie oparte, jak twierdzenie, że Żydzi 

na Ziemiach Wschodnich są dosko- 

nałym elementem asymilatorskim, 

który rząd polski chce wykorzystać 

do spolonizowania Ukraińców i Bia- 
łorusinów, jest absurdem. Podobne- 

go rodzaju jest dowodzenie pos. 

Wygodzkiego, że rząd polski zmo- 

  

Z państw ościennych. 
CZECHOSŁOWACJA, 

Powstanie klubu Czesko-Polskie- 
go w Mor. Ostrawie. 

MORAWSKA OSTRAWA, (kor. wł.). 
Dnia 14-go b. m. odbyło się konsty- 
tuujące walne zebranie nowopowsta- 
łego klubu czesko-polskiego w Mor. 
Ostrawie z udziałem szeregu wy- 
bitnych: osobistości z pośród społe< 
czeństwa polskiego i czeskiego na 
Morawach i Sląsku Czsł, Zebranie 
zagaił organizator klabu prof. dr. 
Franciszek Kral, który omówił za- 
dania powstającego stowarzyszenia, 
podkreślając jego wybitne znacze. 
nie dla polsko-czeskiego zbliżenia. 
Mówca akceptował też znaczenie po- 
wstania klubu na terenie Sląska cz. 
i zagłębia morawsko-ostrawskiego— 
gdzie dotąd miały miejsce nieporo- 
zumienia między mieszkańcami obu 
narodowości. Po uchwaleniu statu- 
tu wybrano prezesem przez akla- 
mację d-ra Franc. Krala, jego za- 
stępcami Polaka p. Marjana Paweł- 
ka, dyrektora szkół polsklch i pre- 
zesa Zarządu Naczelnego Polskiego 
Związku Szkolnego na Morawach i 
Czecha p. Rudolfa Tlapaka, profeso- 
ra gimnazjalnego i członka zastęp- 
stwa krajowego morawsko-śląskiego. 

Powstanie klubu czesko-polskie- 
go w Mor. Ostrawie o zbliżenie się 
narodów polskiego zyskuje wybitnie 
na sile dzięki okoliczności, że klub 
ten powstał na terenie Mor. Ostra- 
wy, gdzie tarcia między Polakami a 
Czechami, datujące się z czasów 
walki o przynależność Śląska Cie- 
szyńskiego, były szczególnie silne. 
Należy więc mieć nadzieję, że klub 
ten się przyczyni do stopniowego i 
sprawiedliwego wyrównania istnie- 
jących różnic i że przez to odegra 
wybitną rolę. w historji zbliżania 
dwóch narodów słowiańskich. 

ROSJA SOWIECKA. 
Sawiaty w poszukiwaniu pieniędzy 

MOSKWA, 19. 2. (kor, wł.) Ze 
względu na dotkliwy brak pienię” 
dzy, potrzebnych na zrealizowanie 
rozpoczętych imprez, władze sow. 
postanowiły raz jeszcze zwrócić się 
do kieszeni swoich poddanych. 
„Szczęśliwi, posiadacze poprzed 
nich pożyczek „industrializacyjnych" 
przeważnie robotnicy fabryczni i 
drobni urzędnicy sow. w tempie 
niezwykle szybkim wyzbywają się 
tych dowodów miłości dla rządów 
bolszewickich, zostawiając nabyte 
obligacje w bankach państwowych. 
Jedynym źródłem pieniężnym о- 
tychczas "Tbojkotującym pożyczki 
sow. i jeszcze nie zupełnie wys- 
chniętym jest chłop rosyjski, — i 
na niego tu postanowione zwrócić 
obecnie baczną uwagę. 

W celu skuteczniejszego wy- 
pompowania gotówki ze wsi, prze- 
prowadzają obecnie władze sow., 
zakrojoną na olbrzymią skalę akcję 
propagandowo-oszczędnościową pod 
hasłem: „oszczędności włościańskie 
dla ulepszenia gospodarstw włoś- 
ciańskich. W-g obliczeń kompeten- 
tnych czynników, przy powodzeniu 
tej akcji, w stosunkowo niedługim 
czasie — w przeciągu roku można 
będzie uzyskać około 200 milj. rub- 
li, koniecznie potrzebnych na wpro- 
wadzenie w życie bodaj części pla- 
nów, związanych z organizacją ol- 
brzymich majątków—fabryk chleba, 
sprowadzenie dla nich z zagranicy 
narzędzi rolniczych, kolektywizacją 
drobnych gospodarstw. 

Przesunięcie terminu wszechro- 
syjskiego zjazdu sowietów. 

MOSKWA, 19-II, (kor. wł.) Pre- 
zydjum centralnego komitetu wyko- 
nawczego ZSRR postanowiło prze- 
sunąć dotychczasowy termin zwo- 
łania wszęchświatowego zjazdu so- 
wietów z dnia 5-IV na dzień 10-V 
b. r. Przesunięcie to jest spowodo- 
wane znacznem opóźnieniem wybo- 
rów do sowietów i w związku z tym 
niedostatecznem wyświetleniem ich 
przyszłego składu. 

bilizował wszystkie siły „zdrajców 

narodu żydowskiego”, aby tylko 

zgnębić „sjonizm”*. W języku popu- 

larnym nazywa się to demagogją. 

Przyzwyczailiśmy się do dema- 
gogji uprawianej przez szowinistów 

polskich, w której tak świetnie ce- 
luje organ miejscowej endecji, ale 

jak widzimy ten sposób walki nie 

obcy jest i nacjonalistom žydow- 

skim. Nacjonalizm jest wszędzie jed- 

nakowy. ; Lit, 

  

  

Wszystkim instytucjom społecznym i osobom prywatnym, 

które okazały mnie tyle serca i współczucia z powodu śmierci 

MOJEGO MĘŻA 

ABRAMA POLAKA 
składam tą drogą serdeczne podziękowanie pozostała w nie- 

utulonym żalu 

ŻONA. 

Posunięcia komunistów niemieckich 
przeciw Trockiemu. 

Sprawa wydawania przestępców w Reichstagu. 

BERLIN, 19.11. (Pat.) Na posiedzeniu komisji prawniczej Reichstagu 
rozwsżany był pojekt ustawy o wydaniu przestępców. Obszerną dyskuję 
wywołał ustęp, dotyczący sprawy azylu i niewydawania przestępców po- 
litycznych. Projekt ustawy przewidywał, że nie mogą być wydawani 
przestępcy, których czyn nosiłby charakter polityczny, albo ściśle był 
związany z czynem politycznym. 

Punkt ten przewidywał jednak wyjątkową możliwość wydania, Fjeżeli 
czyn przestępny w zależności od okoliczności miał charakter szczególnie 
godny potępienia. Przeciwko ustępowi temu wystąpili posłowie socjali- 
styczni, oświadczając, że otwiera on zbyt szerokie szranki dla samowoli 
administracyjnej. ! 

Frakcja komunistyczna na wczorajszem posiedzeniu zglosila wniosek, 
który zmierza do 'nieuznawania za przestępstwo polityczne i wyklucza 
z pod prawa azylu czyny, dążące: 1) do obalenia władzy proletarjackiej 
i innej Sowietów, 2) do stworzenia władzy faszystowskiej w jakiejkolwiek 
formie i 3) do stworzenia monarcji. 

Przeciwko wnioskowi komunistycznemu wystąpili ostro socjaliści, 
oświadczając, że przy uwzględnieniu tego wniosku przeciwnicy sy- 
stemu sowieckiego, dążący do wprowadzenia w Rosji demokracji 
i szukający schronienia w Niemczech, musieliby być wydawani 
władzy sowieckiej, gdy tymczasem Niemcy, pragnący obalić republikę 
niemiecką w drodze powstania, znajdowaliby schronienie w Rosji. 

(Wniosek komunistyczny — zdaniem „Vorwaerts* — zmierza do 
tego, by Niemcy zmuszone były wydać władzy sowieckiej Trockiego 
w przyszłości, gdyby ogłosił on w jakiemś piśmie komunistycznem za- 
rzuty, zwrócone przeciwko władzy sowieckiej. 

mma prawo azylu. 
Ii Si R Gaga да Щ 

Stanowisko prasy niemieckiėj. | | 
BERLIN, 19/11 (Pat). Depesza Treckiego, nadesłana ze Stambułu do 

prezydenta Reichstagu Loebego, zawiadamiająca, że Trocki zwraca się do 
Niemiec o przyznanie mu prawa azylu, wywarła tu duże wrażenie. Więk- 
szość piśm berlińskich podaje tę informację bez dalszych komentarzy. 
Tylko soojaliytyczay „Vorwaerts“ zamieszcza obszerny artykuł, oświad- 
czając, że wszystkie zastrzeżenia przeciwko przyżnaniu Trockiemu azylu w 
Niemczech są bezpodstawne i nieprzekonywujące i domaga się przyznania 
Trockiemu wizy na wjazd do Niemiec. 

„Berliner Tegeblatt" wypowiada się kategorycznie za uwzględnieniem 
podania Trockiego. Nacjonalistyczny „Lokal Anzeiger* odnosi się do tej 
sprawy nieprzychylnie. 

Jest rzeczą nieprawdopodobną — pisze „Lokal Anzeiger* — aby 
Trocki zachowywał się jako wzór spokojnego obywatela i. powstrzymał 
się od wszelkiej działalneści politycznej. 

BERLIN, 19.II. (Pat). Prasa berlińska w dalszym ciągu omawia de- 
peszę Trockiego o pozwolenie na wjazd i osiedlenie się w Niemczech. 
Nacjonalistyczna „Deutsche Tageszig.* atakuje ostro prezydenta Reich- 
stagu Loebegu za poparcie przez niego u rządu Rzeszy tej prośby Troc- 
kiego. 

„Deutsche Tagesztg.* zarzuca prezydentowi Reichstagu niewiarogod- 
ną naiwność polityczną i niemal brak poczucia odpowiedzialności, oskar- 
żając go pozatem, że niema on prawa zajmować stanowiska i wypowią- 
dać się w ten sposób w spornych sprawach politycznych. Dzienniki ka- 
tegorycznie protestuje przeciwko wpuszczaniu go do Niemiec. 

"m" 
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Przystąpienie Hiszpanji do paktu 
Kellega. 

MADRYT, 19. II. (Pat). Rada gabinetowa uchwaliła przystąpienie 
Hiszpanji do paktu Kelloga. Na temże Ron: niu zniesiono świętowanie 
poniedziałków i wtorków zapustnych. Na przyszłość pochody masek i 
maskarady będą dozwolone tylko w niedzielę zapustną. 

Sprawa optantów węgierskich. 
SAN REMO, 19. II. (Pat). Przewodniczący obu delegacyj rumuńskiej 

i węgierskiej ogłosili komunikat oficja'ny. zaznaczający, iż wiadomość, 
donosząca o zawieszeniu rokowań w sprawie optantów węgierskich, jest 
przedwczesna, Komunikat dodaje, iż obie delegacje badają obecnie za 
wspólnem porozumieniem możliwość odroczenia toczących się rokowań, 
które wkrótce potem mają być znowu przez obie delegacje podjęte. 

Trudności w odszkodowawczych 
obradach. 

BERLIN, 19.Il (Pat). Prasa berlińska w dzisiejszych depeszach z Pa- 
ryża donosi, że w toczących się obecnie rokowaniach odszkodowawczych 
powstały pierwsze trudności, wynikające z tego, że dotychczas nie został 
ustalony konkretny program prac konferencji. Sprawa ta załatwiona zo- 
stała w ten sposób, że delegacje poszczególne uzyskały możność poro- 
zumienia się w sposób nieoficjalny co do programu prac najbliższych 
posiedzeń. + 

rezultacie utworzona została specjalna komisja z dwóch osób, 
mianowicie—prezydenta Banku Rzeszy dr. Schachta i delegata angielskie- 
go Jozuego Stampa, która opracować ma program prac dalszych. Głów- 
nie chodzi o ustalenie, czy dalsze obrady mają się toczyć na posiedzeniu 
plenarnem, czy zapomocą utworzenia specjalnej komisji, oraz o ustalenie 
kolejności, w jakiej poszczególne zagadnienia mają być dyskutowane. 

Zupełna klęska Amanullaha. 
WIEDEŃ, 19. .,(Pat.) Wedle najnowszych wiadomości, Amanullah 

miał opuścić Kardatar. celem udania się do miejscowości, położonej na 
północnym zachodzie Afganistanu. Istnieje tu przypuszczenie, że ma on 
zamiar wyjechać Go « topy, uważając dalszą walkę o tron za bezcelową, 
a to zę względu na brak wszelkiego poparcia. 
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DZIEN POLITYCZNY. 
W dniu wczorajszym Marszałek 

Piłsudski przyjął w ' Belwederze na 
audjencji posła niemieckiego w War- 

szawie Rauschera. Konferencja ta — 
jak się dowiadujemy — poświęcona 

była całokształtowi spraw, związa- 

nych z sytuacją polsko-niemiecką, 

przy specjalnem uwzględnieniu spra- 

wy traktatu handlowego i likwida- 
cji majątków niemieckich w Polsce. 

Konferencja trwała dwie godziny 
i traktowana jest przez koła poli- 
tyczne, jako konferencja o dużem 
znaczeniu politycznem. 

* 

Rząd polski przesłał L.N. w celu za- 
rejestrowania i ogłoszenia konwencję, 
zawartą między Polską a królestwem 
$. Н. $. w Białogrodzie, w sprawie 
stosunków prawnych swoich oby- 
wateli. 

* 

Prof. Koneczny z Wilna otrzymał go- 

dność członka zwykłego krėlewskiego 
czeskiego towarzystwa naukowego w . 

Pradze. 

Klęska partyjnictwa na terenie 
związków zawodowych. 

W miarę rozwoju organizacji 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem hasło walki z partyjnictwem 
przenika stopniowo do organizacyj 
zawodowych, zarówno robotniczych, 
jak i pracowników umysłowych. Do- 
onane w dniu wczorajszym wybo” 

ry do zarządu Związku pracowni" 
ków poczt i telegrafu okręgu war- 
szawskiego stanowią jaskrawy do- 
wód Klęski, jaką ponosi partyjnictwo. 
Dotychczas na terenie związku te” 
gó e La Polska 

„Partja Socjalistyczna. Ostatnie 
ю зі‘э‘“і’тг’*паишк ' ud 

pracy z Rządem, która otrzymała 
65 proc. głosów. Pozostałe 35 proc. 
podzielone zostały między zwolen- 
ników CKWPPS i PPS d. Frakcji 
Rewolucyjnej. Ogółem w głosowa- 
niu udział wzięło 75 proc. upraw- 
nionych. Porażka PPS na terenie 
związku pracowników poczt i tele- 
grafu jest bardzo szeroko komento- 
wana wśród ogółu pracowników 
państwowych. Zdaje się nie ulegać 
wątpliwości, że inne związki rów” 
nież decydująco zerwą z patrona- 
tem partyj politycznych, dla których 
związki zawodowe stanowiły tylko 
narzędzie gry politycznej. 

Kronika telegraficzna. 
= Katastrofa samochodowa w dniu 

wczorajszym na jednej z głównych arteryj 
Berlina, mianowicie Kuerfuerstendam, zde- 
rzył się autobus z samochodem ciężarowym, 
który wskutek zderzenia wjechał na chodnik, 
ciężko raniąc cały szereg przechodniów. 
Dwie osoby ranne musiano przewieźć do 
szpitała. 

= Śmiertelny wypadek, którego ofiarą 
padło 2 górników wydarzył się wczoraj w 
kopalni Ferdynand. Wypadek spowodowa- 
ny został eksplozją gazu po strzałach gór- 
niczych. Władze górnicze prowadzą w tej 
sprawie dochodzenie. 

= Niebywały od lat 40 wylew rzeki 
Tiete w Ameryce Południowej zniszczył na 
o'brzymiej przestrzeni plantacje kawy. 5.000 
domów stoi pod wodą. 25 tys. osób zna- 
lazło się bez dachu nad głową. 

== Minister handlu Jugosławji Mazura- 
nicz wczoraj powrócił do Białogrodu z Pa- 
ryża. W godzinach popołudniowych zebrała 
się rada ministrów, 

      

„POLONIA* 
Dyrekcja, chcąc udostępnić Sz. Pu- 
bliczności uczęszczania kina wyzna- 

cza od dnia dzisiejszego 

Ceny popularne: 
parter a miejsce 0 gr. 

9 ” 

  

SALA DOBRZE OGRZEWANA. 
  

  

Zamówienie a saletrę 
Chilijską Wapniową i Nitrofos 

odzki WILNO Lygmant Nagrodzki zawsina 112. 
Kto zamówi wcześnie—ten będzie miał 

transporty w drodze. 501       

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

    

+ : ite | zwycicstwO | 
lišcie Bezpartyjnego Bloku Współ- 
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ŻYCIE GOSPODARCZE, 
Charakterystyka obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce. 

Ukazał się drugi numer „Konjunk- 
tury gospodarczej* za miesiąc luty 
b. r., w którym lnstytut Badania 
Konjunktur Gospodarczych i Cen 
w następujący sposób charakteryzu- 
je obecną sytuację gospodarczą: 

Produkcja utrzymuje się nadal 
na wysokim poziomie, zmniejszenie 
wytwarzania $posiada zwykły cha- 
rakter sezonowy. 

Produkcję hut żelaznych w obe- 
cnym sezonie zimowym odznaczała 
tendencja. rosnąca w stopniu silniej- 
szym, niż w odpowiednim sezonie 
roku ub. 

Zmniejszenie importu gotowych 
wyrobów przemysłowych we wszyst- 
kich niemal grupach częściowo jest 
zjawiskiem sezonowem w większym 

stopniu świadczy o istniejących du- 

żych zapasach i o większej wstrze- 
mięźliwońci w zakupach zagranicz- 

nych. 
Ogólny wskażnik produkcji prze- 

mysłowej wykazuje w grudniu zna- 
czny spadek, który jednak wywoła- 
ny był działającemi normalnie w tym 

miesiącu zjawiskami sezonowemi. 
W górnictwie węglowem nastą- 

piła niewielka zniżka wydobycia 
dziennego, mniejsza zresztą od zwy- 
kłego. : 

W. przemyśle przetwórczym czyn- 
nikami sezonowemi, wpływającemi 
na zmniejszenie uruchomienia zakła- 
dów, są: ustanie ruchu budowlanego, 
a w związku z tem i „ograniczenie 
produkcji w przemyśle mineralnym, 
oraz zmniejszenie zatrudnienia w 
cukrownictwie. Zahamowanie ruchu 
budowlanego było w bieżącym se- 
zonie tem gwałtowniejsze, że w li- 
stopadzie jeszcze praca trwała w 
wielkich rozmiarach, w grudniu wa- 
runki atmosferyczne zmusiły do 
przerwania robót. Poza gałęziami 
sezonowemi znaczny spadek nastą- 
pił w przemyśle drzewnym (wygaś- 
nięcie umowy drzewnej polsko-nie- 
mieckiej), natomiast zwiększyło się 
zatrudnienie we włókiennictwie. Gdy 
więc przemysł przetwórczy jako ca- 
łość obniżył silnie produkcję, to jed- 
dnak po wyłączeniu gałęzi sezono- 
wych, poziom jego pozostał prawie 
niezmieniony. Spadek z powodu 
ograniczenia produkcji tartaków 
i przemysłu przetwórczego, produ- 
kujące dobra wytwórcze, pewien 
wzrost, wskutek poprawy w prze- 
myśle włókienniczym, gałęzie kon- 
sumcyjne. 

W zjawiskach obiegu towarowe- 
go, których wyrazem są ceny, zmian 
ważniejszych nie było. Obniżenie 
cen produktów rolnictwa o hodowli 
wytworzyło t. zw. „nożyce”,..t. zn. 

spadek cen rolnych w porównaniu 
do przemysłowych. 

Ceny w rolnictwie mają wogóle 

charakter sezonowy — w przebiegu 

roku gospodarczego zachodzą często 

odchylenia cen rolnych od krzywej 

cen przemysłowych, atoli te sezo- 
nowe odchylenia nie decydują o 
ogólnych zmianach siły nabywczej 
rolnika, należałoby bowiem jeszcze 
wiedzieć, jakie sumy otrzymuje on 
w każdym sezonie za sprzedawane 
towary. Ceny na jesieni mogą być 
niższe, ale rolnik posiada zboże do 
sprzedania, wysokie ceny wiosenne 
nie przyniosą mu korzyści, jeżeli 
się już dawniej wyprzedał. Wogóle 
dochód rolnika określa się nietylko 
przez ceny sprzedawanych przez 
niego towarów, lecz również ilości. 

Obecnie mamy paradoksalną sy- 
tuację, że mimo zniżki cen płodów 
rolnych i bydła, koszty żywności 
w miastach bynajmniej nie obniżyły 
się (nawet w porównaniu z tym sa- 
mym okresem r. ub. ). 

W dalszym ciągu daje się od- 
czuwać ostry brak kapitału pienię- 
żnego, zarówno z przyczyn struktu- 
ralnych szczupłości kapitałów wo- 
góle, jak i konjunkturalnych — wiel- 
kiego napięcia produkcji w ostat- 
nich miesiącach. Przenoszenie do 
organizmu gospodarczego kapitału 
obcego odbywało się niemal wyłącz- 
nie (prócz nieznacznych stosunkowo 
zakupów przez zagranicę akcyj i 
obligacyj) w postaci kapitału krót- 
koterminowego, służącego do finan- 
sowania bieżących operacyj gospo- 
darczych, a nie do finansowania 
inwestycyj. 

Sądząc z obiegu weksli (wskażnik 
obiegu weksli wynosił w styczniu 
1929 r. — 123, w styczniu 1928 r.— 
112.2), utrzymującego się od paż- 
dziernika na bardzo , wysokim po- 
ziomie, przypominając okres napię- 
cia przed kryzysem 1925 r., płynność 
gospodarstwa społecznego pogor- 
szyła się. 

Wielka ilość, wystawionych w 
styczniu, weksli jest przedewszyst- 
kiem wyrazem pogorszonej płatno- 
ści: wpływy przedsiębiorstw zawo- 
dzą, dlatego wystawia się weksle, 
albo się weksle prolonguje (większa 
ilość) weksli wyraża także wzrost 
sprzedeży na raty. Procent prote- 

stowanych weksli w Banku Pol- 
skim jest najwyższy z zanoto- 
wanych od kwietnia 1926 r., czyli 
od okresu przejścia z kryzysu do 
depresji. 

Ponadto wysoki poziom (około 
50/6 wyższy, niż w odpowiednim 
okresie roku .ubiegłego) kredytów 
wekslowych w Banku Polskim i 
bankach prywatnych oraz wzrasta- 
j korzystanie z. zagranicznych 
NS” krótkoterminowych, świad- 
czy o ujawniających się symptoma- 
tach napięcia w procesie obrotów 
towarowych. 

  

KRONIKA KRAJOWA. 

— Odroczenie terminu składa” 

nia zeznań o obrocie. Ministerstwo 

Skarbu odroczyło termin składania 
zeznań o obrocie za rok 1928 dla 

instytucji kredytu krótkoterminowe 

go (banków akcyjnych) do dnia 15 

marca 1929 r. włącznie. 

W tymże terminie t. j. do dnia 

15 marca 1929 r. winny być wpla- 

cone ėwentualne rėžnice pomiędzy 

kwotami podatku przypadającemi 

od wykazanego w zeznaniach za 

1928 r. obrotu a kwotami już wpła” 

conemi, przyczem od wpłaconych w 

powyższem terminie kwot nie będą 

pobierane tak kary za zwłokę jak i 

odsetki. 

— Dwutygodniowy kurs dla o- 
grodników. Zły stan sadów i ogro- 
dów Ziemi Wileńskiej, a temsamem 
małe zyski, jakie osiąga z nich wła- 
ściciel—oprócz innych przyczyn w 
dużym stopniu spowodowany jest 
nieumiejętnem pielęgnowaniem ro- 
ślin w nich rosnących, drzew i 
krzewów owocowych, tudzież nie; 
znajomością metod i sposobów 
walki ze szkodnikami. 

Chcąc dopomódz w tej sprawie 
właścicielom sadów i ogrodów, 
Związek Kółek i Organizacyj Rol- 
niczych Ziemi Wileńskiej, wzorem 
roku ubiegłego organizuje w Wilnie 
od 5-go marca b. r. dwutygodniowy 
kurs dla ogrodników praktyków, 
praktykantów zakładów  ogrodni- 

  

KTGERJ ER" 

Z całej Polski. 
Za obrazę Miarsz. Piłsudskiego. 

Sąd Okręgowy w Warszawie 
skazał na rok więzienia red. dwu- 
tygodnika „Szaniec" p. Wasilew- 
skiego za obrazę Marszałka Piłsud- 
skiego w artykule p. t. „Prawdziwy 
i fałszywy”. 

Koszta utrzymania w Krakowie. 

KRAKÓW, 19-II. (Pat.) Komisja 
lokalna dla badania zmiany kosztów 
utrzymania w Krakowie ustaliła, że 
w miesiącu styczniu r. b. koszty 
utrzymania rodziny pracowniczej, 
złożonej z 4 osób w porównaniu 
z miesiącem grudniem roku ubie- 
głego zmniejszyły się o 0,23"/e. 

- Jednorazowy zasiłok dla pracow- 
ników komun.kacyjnych i policji, 

W okresie największych mrozów 
delegaci Bezpartyjnego Bloku zwró* 
cili się do p. ministra Komunikacji 
z wnioskiem o wyznaczenie jedno- 
razowego zasiłku dla pracowników 
kolejowych, pełniących najcięższą 
służbę, bo związaną z pracą na 
mrozie. |Inicjatywa delegacji -B. B. 
spotkała się z uznaniem nietylko 
Ministerstwa Komunikacji, lecz i 
M. $. Wewn., Robót Publicznych о- 
raz Poczt i Telegrafu. Na podstawie 
wniosków wymienionych ministerstw 
Rada Ministrów uchwaliła wypłacić 
jednorazowy zasiłek w wysokości 
50—100 złotych tym pracownikom 
kolei, służb pocztowo-telegraficznej, 
telefonicznej, drogowej oraz fuukcjo” 
narjuszom Pol. Państw., którzy w 
okresie największych mrozów- peł" 
nili służbę zewnętrzną. 

czych i osób 
grodnictwem. 

Mniemamy, że w dobrze zrozu- 
mianym własnym interesie Pp. wła- 
ściciele ziemscy i właściciele zakła- 
dów ogrodniczych zechcą wysłać 
na ten kurs pracujących u nich 
ogrodników i inny personel fachowy. 

Zadaniem kursu będzie zapo- 
znać fachowy personel ogrodniczy 
z najnowszemi zasadami pielęgno- 

zajmujących się o- 

wania sadów i ogrodów, jak rów- 
nież z zasadami walki ze szkodni- 
kami w ogrodnictwie, organizacją 
zbytu owoców i jarzyn i t. p. 

Kurs rozpocznie się 5-go marca 
b. r, wykłady odbywać się będą 
cały dzień połączone z pracami i 
pokazami praktycznemi. Opłata za 
kurs wyniesie 10 złotych. Zapisy 
przyjmowane będą tylko do dnia | 
marca b. r. ‚ 

Zapisy przyjmuje Związ: Ko» 
lek i nizacyj niczych Ziemi 
Wileńskiej, Wilno, W. Pohulanka 7. 

   

Giełda wileńska z dnis 19.II. b. m. 
Papiery procent. państw. 

5% Pożyczka Premį. ser. II 1926 r. 110 
Listy zastawne: 

4'/,% Wil. Banku Ziemskiego 520 —510 
Akcje. 

Wileński Bank Ziemski . ‚ 183—179 

Giełda warszawska 2 dn. 19. Il. b.m. 
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Paryż 34.83*/,—34,75 
Praga 26,43—26,36 
Szwajcarja 171,52—171,09 
Włochy . < * 46,67—45,56 
Marka niemiecki Ъ + 211,80 

Akcje: Bank Dyskontowy 138. Polski 
176—178,50—177,50. Związku Spółek Zaro- 
bkowwych 85. Kijewski 96. Siła i Światło 
135—135. Cukier 43,50—43. Firley 52. Bank 
Mołopolski 27. Węgiel 90,50—91. Nobel 21,50. 
Lilpop 36,75. Ostrowiec 104,50--105. Para- 
wóz 31 — 31,50. Rudzki 41. Starachowice 
35,75—34,75. Haberbusch 215. 
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Wniosek „Wyzwolenia“ o postawienie min. Czechowicza 

w stan oskarženia. 

Rząd solidaryzuje się z min. Czechowiczem. 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Klub sejmowy  „Wyzwolenie“ 

postanowił jednak zrealizować wnio- 

sek o postawienie Ministra Czecho- 
wicza przed Trybunałem Stanu. Są- 

dząc ze stosunku większości sejmo- 

wej do konsekwencji, jaka z tego mo- 
że wyniknąć, wątpić należy aby zrea- 

lizowanie tego wniosku mogło się 

udać. W każdym razie na wstępie 

wczorajszego posiedzeniaSejmu wice- 

marsz. Wożnicki zgłosił w imieniu 

klubów „Wyzwolenia“, P.P.S. Sitron- 

nictwa Chlopskiego wniosek, w kto- 

rym wnioskodawcy domagają się 
postawienia ministra Skarbu Cze- 

chowicza w Stan oskarżenia z po- 

wodu naruszenia przez niego posta- 

nowień ustawy skarbowej z roku 

1927. Wnioskodawcy powołują się 

także na to, że minister skarbu do- 
puścił się przestępstwa z art. 636 

K. K. wskutek niezgodnego z przy- 

toczonemi ustawami wydatkowania 

kwoty przeszło 500 milj. zł. na cele 

nieprzewidziane w budżecie i niemie- 

szczące się w granicach kredytów 

w rubrykach jego ustalonych, jako 
też przez dokonanie otwarcia kre- 

dytów, nieobjętych budżetem bez 

złożenia w tym względzie wniosku 

Sejmowi i bez uzyskania na to przy- 
zwolenia w drodze ustawodawczej. 

Art. 636 K, K, opiewa, że urzędnik 

winny dokonania służbowego czynu, 

do którego nie był upoważniony z 

mocy ustawy, bez pozwolenia władz 

właściwych, o ile ustawa wymaga 

takiego pozwolenia, ulegnie karze 

aresztu. 

Przed porządkiem dziennym 

prezes Rady Ministrów prof. Bar- 

tel złożył w związku z tem nastę- 

pujące oświadczenie: „Wobec za- 
powiedzianego wniosku o pociąg- 

nięcie do odpowiedzialności konsty- 

tucyjnej ministra Skarbu Czechowi- 
cza za przekroczenia budżetowe w 

roku 1927—28, nieprzedloženia do- 

tychczas ustawy o kredytach dodat- 

kowych stwierdzam: |) przekrocze- 

nia budżetu czynione były przez 

wszystkie rządy poprzednie z tą 

różnicą, że przeważnie nie były, 

one nawet wnoszone na Radę Mi- 

nistrów, ale decydowane wyłącznie 

przez ministrów Skarbu. Tem nie- 

mniej nie usiłowano nigdy pociąg- 

nąć ministrów Skarbu do odpowie- 

dzialności konstytucyjnej. 2) Kre- 

dyty dodatkowe w r. 1927—28 były 

otwierane nie inaczej, jak na pod- 

stawie uchwały Rady Ministrów, w 

każdym poszczególnym wypadku 

po stwierdzeniu przez rząd koniecz- 

ności państwowej. 3) Uzależnienie 

terminu przedłożenia ustawy o kre- 

dytach dodatkowych przed żakoń- 
czeniem . zamknięć rachunkowych 

jest stanowiskiem rządu jako ca- 

łości. 

W związku z powyższem prem. 

Bartel uważa, że wniosek, skiero- 

wany wyłącznie przeciwko osobie 
ministra Skarbu jest nieusprawiedli* 

wiony. Wywołać on może niepożą- 

dane dla finansów państwa komen- 

tarze opinji kraju i zagranicy. Jeżeli 

Sejm uważa, że ten stan uzasadnia 
odpowiedzialność konstytucyjną, to 

wniosek odnośny winien być skie- 

rowany przeciwko całemu rzą- 

dowi. 

Wniosek o postawienie członka 

rządu przed Trybunałem Stanu musi 

być rozpatrzony przez Sejm w cią- 

gu 8 dni od daty jego złożenia, 

przyczem marszałek Sejmu na tem 

posiedzeniu, na którem wniosek zo- 

stał postawiony na porządku dzien* 

nym, ogranicza się do postawienia 

zapytania, czy Sejm przechodzi nad 

wnioskiem do porządku dziennego, 

czy też przekazuje go komisji kon- 

stytucyjnej do rozpatrzenia. Komisja 
winna dać ministrowi możność u 

dzielenia wyjaśnień, oraz ma prawo 

przesłuchiwania świadków, poczem 

dopiero komisja składa Sejmowi 

wniosek bądź o powzięcie uchwały, 

stawiającej ministra w stan oskar- 

żenia, bądź uchwały, uchylającej 

wniosek przeciwko ministrowi Skar- 

bu. Głosowanie nad wnioskiem musi 

się odbyć w obecności połowy po- 

słów, a uchwała musi być powzięta 

3/5 głosów. 

   Wczoraj Sejm zajmował się tak- 

że nowelizacją ustawy dekretu Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej o ustroju 

sądów powszechnych, przyczem mi- 

nister Sprawiedliwości Car wypo- 

wiedział się zasadniczo za noweli- 

zacją tej ustawy, jednakże tylko za 

nowelizacją niektórych artykułów, a 

nie tak, jak proponuje generalny 

referent komisji prawniczej, kilku* 

dziesięciu artykułów. 

  

Decyzja Sejmu jeszcze nie zosta- 

ła powzięta i nastąpi ona prawdo” 

podobnie dopiero na posiedzeniu 

następnem w piątek. 

Projekt zmiany Konstytucji B. B. w Sejmie. 

W piątek na posiedzeniu Sejmu 
na porządku dziennym znajdzie się 

wniosek klubu B. B. z projektem 

zmiany Konstytucji. Ma to być pierw- 

sze czytanie, podczas którego od- 

będzie się obszerna dyskusja ogól- 

na, poczem wniosek ten zostanie 
przesłany do komisji konstytucyjnej, 
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WŚRÓD PISM. 
— „Rolnik Ekonomista*. Wyszedł z dru- 

ku Nr4 „Rolnika Ekonomisty* organu Zwią- 
zku Polskich Organizacyj Rolniczych. 

Numer zawiera w treści: artykuły pp. 
d-ra S. Janickiego p. t. „Przesilenie i refor- 
my w rolnictwie angielskiem* i p. inż. St. 
Mierczyńskiego p. t. „Len i akcja podnie- 
sienia produkcji Iniarskiej w Polsce*, spra- 
wozdanie z działalności Związku Polskich 
Organizacyj Rolniczych, konjunktury cen, 
przegląd zagraniczny, kronikę krajową, kro 
nikę zagraniczną, przegląd piśmiennictwa 
krajowego i zagranicznego, recenzje i spra- 
wozdanie oraz statystykę. 

  

  

- parle akraiūakie w РО. 
Przed kilku dniami dr. M. Ko- 

walewski wygłosił w Instytucie Ba- 
dań Narodowościowych odczyt p. t. 
Kierunki polityczne wśród Ukraiń- 
ców w Polsce*. Według dr. M. Ko- 
walewskiego wśród Ukraińców w 
Polsce zarysowują się dwa zasad- 
nicze kierunki polityczne: kierunek 
nacjonalistyczny i kierunek o cha- 
rakterze klasowym i międzynaro- 
dowym. Pierwszy z nich wyznaje 
przedewszystkiem„Undo”, „Selanskij 
Sajuz*, Ukraińska Trudowaja*, „Par- 
tja i Ukraińska Socjalno-Demokra- 
tyczna Partja“. Zwolennikami drugie- 
go kierunku są; „Komunistyczna Par- 
tja Zachodniej Ukrainy“ i lewica „Sel- 
robu*. Najsilniejszem z tych ugru- 
powań jest „Undo“, przejawiające 
swą działalność przeważnie w Ma- 
łopolsce. „Undo* powstało w 1925 
roku jako polityczna organizacja, 
stawiając sobie za cel połączenie 
wszystkich ziem zamieszkałych przez 
Ukraińców w jedno niezawisłe pań- 
stwo, a w szczególności konsolida- 
cję wszystkich ukraińskich narodo- 
wych organizacyj w Polsce, Inicja- 
tywa w tym kierunku wyszła od 
„Ukr. Nacjonalno — Trudowoj Par- 
tji*, utworzonej w r. 1899 przez 
Michała Hruszewskiego i odgrywa- 
jącej już przed wojną w życiu po- 
litycznem Ukraińców dominującą 
rolę. Zasadniczą cechą tego ugru- 
powania, które było podstawą do 
utworzenia późniejszego „Unda”, był 
wrogi stosunek do Polski i Polaków, 
co znajdywało szczególny wyraz 
podczas bojkotowania wyborów w 
r. 1922 i przedtem w czasie walk 
polsko-ukraińskich. 

Dopiero po przyznaniu w r. 1923 
Wschodniej Małopolski Polsce po- 
lityka U. N. T.P. ulega pewnej 
zmianie. W programie partja <a w 
danym momencie ogranicza "się. 
do postulatu szerokiej autonomji. W 
1925 r. „Undo* powzięło znowu u* 
chwałę, wypowiadającą się za nie- 
zawisłością państwa ukraińskiego 
na wszystkich terytorjach zamiesz- 
kałych przęz Ukraińców, uchwałę | 
skorygowaną w 1926 r, do doma- 
gania się o „prawo stanowienia o 
sobie". To doprowadziło do rozla- 
mu, gdyż wydzieliła się „Ukraińska 
Trudowaja Partja" (U. P. P.), która 
opowiedziała się za orjentacją na 
Ukrainę Sowiecką. Ideowo do niej 
zbliżona jest „Ukraińska Socj. De” 
mokratyczna Partja“ na czele z. 
Lwem Gankiewiczem. Wreszcie zu” 
pełnie lewe skrzydło tworzą niele* 
galna „Komunistyczna Partja Za- 
chodniej Ukrainy" która jest frakcją 
Kompartji Polski i „Selrob“ podzie- 
lony na dwa skrzydła; lewe które 
zupełnie pomija w owym progra” 
mie moment nacjonalistyczny i pra- 
we, które domaga się w ramach 
5. 5. 5. R. narodowo-kulturalnej i 
gospodarczej autonomji i równo- 
uprawnienia Ukrainy w granicach 
S. S.S. R. Przejawia ono swoją 
działalność na Wołyniu, Polesiu, 
Podlasiu i w Chełmszczyźnie. 

Silne lotnictwo to potęga państwal 

EUGENJA MASIEJEWSKA. 

Dniąek Pracy Społecznej Nobiel 
w Wilnie. 

Zmrok zapadał, gdy podjeżdża- 
łam do niewielkiego domu przy uli- 
cy Fabrycznej na Zwierzyńcu. Mróz 
iskrzył się na pobielałych drzewach 
i mrugał rzęsiście na szerokiej śnie- 
żnej płaszczyźnie, schylającej się do 
rzeki. Czerwonawe światła okien 
patrzyły uparcie na ulicę, jakby li- 
cząc ściągających zewsząd gości. 
ostrym zapachu mrozu, w krzepkiem 
tężeniu powietrza dokoła twarzy, w 
migotliwości dalekich świateł, zapa- 
lających się nad miastem, czuć by- 
ło zapach bożenarodzeniowy. 

Weszłam do przedpokoiku roją- 
cego się od dzieci. Zakłopotane ko- 
bieciny wydobywały je ze stosów 
najrozmaitszego ubrania. Niektóre 
z małych starały się, sapiąc jak nie- 
dźwiadki, wyplątać same w chytrze 
skombinowanego przyodziewku, by- 
ły to jednak wysiłki daremne. Ja- 
kieś węzły, agrafki, chustki, szaliki... 
może kołderki?... Dzieci niecierpli- 
wiły się, przestępując z nóżki na 
nóżkę i pociągając zmarzniętemi no- 
skami. Lawirując w natłoczonym 
korytarzyku, przedostałam się wresz- 
cie do większej salki, gdzie nie zwró- 
cono na mnie najmniejszej uwagi, 
bowiem wszystkie panie tu obecne 
miały roboty po uszy. W kącie: sta- 
ła ogromna choinka, tak szczelnie 
zapełniona arcydziełami „własnej” 
roboty, że nawet zieleni widać nie 

było, Niziutkie stoliczki zestawiono 
razem i w drugiej stronie pokoju 
powstała z tego estrada. Coraz to 
któraś z pań chwytała jakąś figurkę 
w objęcia, stawiała ją na stoliczku i 
dopasowywała na nią najrozmaitsze 
barwne części papierowego stroju. 
O ile zdołałam zauważyć, owocem 
tych zabiegów były małe królewię- 
ta, bowiem wszystkie bobaski otrzy- 
mały złocone korony, jako oznakę 
tej wysokiej godności. 

Nie wiedziałam, że znajdę się 
w tak ukoronowanem towarzystwie— 
rzekłam, przyglądając się wysiłkom 
miluchnej pani Wery, która, prze- 
konawszy się, że nowoupieczony 
królik nie ma jeszcze spodni, odpo- 
wiednich jego stanowisku, z pośpie- 
chem starała się ten błąd naprawić 
i wsuwała na małe nóżki szkarłatne 
papierowe nogawice. Król był go- 
tów i stał jak mur na szeroko roz- 
stawionych nożynach. 

Może Wasza Królewska Wyso- 
kość raczy mi dać rękę do ucało- 

wania? —zaryzykowałam. 
Nie dostąpiłam jednak. tego za- 

szczytu. Błękitne, szeroko otwarte 
oczy mrugnęły niepewnie, a piąstka 
zamiast wyciągnąć się ku mnie usi- 
łowała wiłoczyć się do buzi. Ale 
pani Wera zmusiła rączkę do od- 
wrotu z ulubionej pozycji, bo—oka- 
zało się—że każdy przyzwoity król. 
musi mieć jeszcze brodę i wąsy. Ja- 
kieś fryzowane, białe grajcarki spo- 
częły pod noskiem małego Władka, 
który zareagował na to potężnem 
kichnięciem i zepsuł całą robotę. 
Nieustępliwe panie zaczęły pracę 
na nowo — no, bo jakże? Wszystko 
musi być jak należy! Posłałam więc 

Władkowi współczujące spojrzenie 
z racji wygórowanych wymagań, 
związanych z jego stanowiskiem, a 
sama poszłam zajrzeć do przyległe- 
go pokoju. Tu już się zaczynały 
niebiańskie regjony... Było to miejs- 
ce narodzin bieluchnych aniołków. 
Stawiano na krześle zawstydzoną 
dziewczynkę, upinano na niej prze- 
ścieradło, ztyłu zjawiały się skrzy- 
dełka, na główce świetlista przepa- 
ska z gwiazdą, a potem któraś z pań 
unosiła ją jak piórko i sadzała ostro- 
żnie na lilipuciem krzesełeczku przy 
ścianie. Już sześć gotowych anioł- 
ków siedziało tam białym rzędem. 
Niektóre ze wzruszenia poskładały 
małe rączki jak do pacierza, a wszy- 
stkie były takie grzeczne, takie grze- 
czne, jakby wogóle nie wiedziały 
co to znaczy tupać nogami, złościć 
się i kaprysić. 

Jeszcze potrzeba mi jednego a- 
niołka—odezwała się pani Janka. 

Jednocześnie na progu zjawił się 
malutki chłopczyna, zaczerwieniony 
od mrozu, z jasnemi włoskami i szero- 
ko otwartą z zachwytu buzią, w któ- 
rej połyskiwały wilgotne, ostre, ma- 
leńkie ząbki. Porwano go, jako nie- 
winne jagnię, zanim pisnąć zdołał, 
Wierzgnął na znak protestu nóżka- 
mi, ale ustawiono go mimo milczą- 
cej opozycji na krześle i któraś z 
pań szeptała mu do ucha różne ku- 
szące obietnice. Więc nie zdążył się 
rozpłakać i z rezygnacją przywdział 
anielskie szaty. Rząd białych anioł- 
ków przy ścianie poruszył się lekko. 

To chłopcyk — Wicuś — rzekł 
jeden z nich. Chłopcyk nie może 
być aniołkiem. 

_ Bywają cuda na świecie — uspo- 

koiłam anielskie towarzystwo. Ale 
zwykle to tylko dziewczynki mogą 
być aniołkami—dodałam na pocie- 
chę. W tym czasie przychodziły 
wciąż nowe dzieci. Prawie wszystkie 
ubrane były nędznie, ale rozradowa- 
ne i pewne siebie. Panna Czesia 
wkładała im na gwałt nowe fartusz- 
ki w paski i starała się przymoco- 
wać świeżuchne białe kołnierzyki. 
Aniołki na widok tej manipulacji 
poczuły pewne zaniepokojenie, ale 
powiedziano im, że dla nich też są 
przygotowane fartuszki i otrzymają 
je po zejściu z nieba na ziemię. Już 
pawie wszystko było gotowe, gdy 
nagle powstała panika. A murzyn? 
Boże drogi, jakże można było o tem 
zapomnieć? Służąca ochrony, jako 
jastrząb, rzuciła się na szeleszczące- 
go papierowym szkarlatem malca, 
który dłubał właśnie w nosku, sto- 
jąc z wypiętym brzuszkiem przy 
ścianie, i porwała go do kuchni. 

daje się, że ofiara okazała pewien 
sprzeciw, bo posłyszałam kapryśny 
pisk, a potem błagalny chór, mo- 
dlitewne inkantacje całego starszego 
otoczenia, które przedostało się do 
kuchni, chcąc zażegnać burzę. Skoń- 
czyło się wszystko pomyślnie, a słu- 
żąca przyniosła triumfalnie i posta- 
wiła na podłodze najczarniejszego w 
świecie murzynka, który łypnął na 
wszystkich białkami, jakby się parę 
miesięcy w Afryce tresował. Wywo- 
łał wstrząsające wrażenie. Paru kró- 
lom poodpadały ze strachu fryzo- 
wane brody, a mały pastuszek ukrył 
się pod stolikiem. 

Teraz panna Czesia zajęła się 
zapalaniem świeczek na choince; 
dzieci, które nie brały udziału w ja- 

  

selkach usiadły na swoich stolecz- 
kach koło drzewka. a z przybyłego 
pokoju poczęto przynosić jednego 
po drugim aniołków, oplątanych w 
prześcieradła i ustawiać na zaimpro- 
wizowanej estradzie. A potem usta- 
wiono i Przenajświętszą Rodzinę, 
otwarto drzwi do poczekalni, gdzie 
się zgromadzili rodzice i bobaski po- 
kazały, co umieją. Wyšpiewaly cie- 
niusieńko wszystkie kolendy, a na 
białą estradę wchodzili pastuszkowie 
i królowie, składając hołd Dzieciątku. 

Murzynek wywołał popłoch wśród 
aniołków, które oniemiały na chwi- 
lę, ale wszystko skończyło się szczę- 
śliwie. Przyszedł potem święty Mi- 
kołaj i przyniósł dzieciom z ochron- 
ki podarunki. Dzieciaki otrzymały 
na gwiazdkę jednakowe  fartuszki, 
białe kolnierzyki, chustecki do no- 
sa, pantofelki miękkie i ciepłe i 
woreczek łakoci.. Zresztą szczodro- 
bliwy święty woreczki z. łakociami 
po wszystkim dzieciom, 
tóre przyszły na zabawę do och- 

rony, bowiem woreczków tych miał 
aż 125, a dzieci w ochronie jest 40. 

Podopna uroczystość odbyła się 
i w drugiej ochronie przy ulicy Ko- 
szykowej. Tam też dzieci cieszyły 
się i śpiewały; cieszyły się wraz z 
niemi i ubogie matki, patrząc w za- 
chwycie na choinkę, o której jedna 
z pań powiedziała, że jak żyje nie 
widziała tak ładnego drzewka. Wszy- 
stkie zabawki robiła cierpliwa och- 
roniarka, malutka, jasnowłosa i ser- 
decznie do swego drobiazgu przy- 
wiązana. Niedawno zdarzyło mi się 

"być w tej drugiej ochronie w porze 
obiadowej. Trzydzieścioro sześcioro 
dzieci siedziało na tych zabawnych 

krzesełkach przy długim, niziutkim 
stole, utworzonym z zestawionych 
stolików. Na widok nieznajomej o- 
soby przestały szczebiotać i wszyę 
stkiefspojrzały na mnie. Oswoiły si- 
jednak prędko i powróciły do wy- 
próżniania miseczek. 

Gdy dzieci miały rączki i buzie 
zajęte, rozpytywałam o wszystko 
ich sympatyczną opiekunkę, Dowie- 
działam się, że dzieci są bardzo bie- 
dne i że ochrona jest dla nich wiel- 
kiem szczęściem. Matki przynoszą 
rano dziecko zawinięte w łachmany 
odwijają je, oddają ochroniarce, a 
same idą z ciepłemi szmatami po 
drugie. Dzieci bawią się tutaj pod 
opieką i 2 razy jeść dostają, a e 
zmroku matki zabierają je znowu. 

— Dzieci smutne były, kiedy tu- 
taj przyszły, ale teraz nauczyły się 
cieszyć — zauważyła  ochroniarka. 
To prawda, że były w tej chwili 
wesołe, a nawet jedno z wielkiej 
uciechy znalazło się z nóżkami na 
stole i wcale nie wzięło do serca 
bury od jasnowłosej pani. 

Po obiedzie pokazały mi, że u- 
mieją śpiewać i mówić wierszyki, 
a po kilkunastu minutach już wszy- 
stkie rzucały mi się na szyję, obej- 
rzały moje guziki, kieszenie, ręka- 
wiczki, zachowywały się tak,że zro- 
zumiałam, iż mają wielką ufność do 
świata, który do nich z zewnątrz 
przychodzi, nie spodziewając się 
stamtąd niczego złego. Czułam, że 
chciały się przede mną popisać, ol- 
śnić mię ogromem nowonabytej wie- 
dzy. Nie trzeba było zapraszać i na- 
mawiać. Co chwilę wyskakiwała 
jakaś dziewczynka (chłopcy mniej 
okazywali zapału) i zawiadamiała. 
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ŚWIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
З Rozwiazanie Rady Mieiskiej 
Ę m. Grodna. 

__ Niezdolność Rady do pozytywnej pracy. Przewidywania, 
|. Ostatnie wypadki w grodzień- 
skiej Radzie Miejskiej wywołują zro- 
ja miałe „zainteresowanie szerszego 
ogółu mieszkańców grodu Stefana 
Batorego. 

| Od dłuższego już czasu utarło 
się przekonanie, że Rada Miejska 
w obecnym swym składzie nie jest 
zdolna do pozytywnej pracy. Majo- 
Tyzacja jednego ugrupowania rad- 
nych (Frakcja Żydowska) w stosun- 
ku do innych grup (Frakcja Socja- 
istyczna i Koło 

ej) uniemożliwiała przeprowadze- 
najkonieczniejszych bodaj spraw, 

które nie szłyby po linji interesów 
t ajliczniejszej frakcji lub jej części. 
jPrzy każdej sposobności wszczyna- 

lo targi międzyfrakcyjne, szukano 
porozumienia w drodze targów o 
Korzyści tej czy innej części ludno- 
%ci miasta, nie bacząc na istotę in- 
teresu całości. 
_ Wystąpienie dyr. Biegańskiego z 
„Rady i ogłoszenie przezeń motywów 

        

  
  

‚ 

Pracy Gospodar-/ 

tego posunięcia zmusiło radnych z 
Koła Pracy Gospodarczej do zaję- 
cia wyrażnego stanowiska w sytu- 

acji, jaka się wytworzyła. Szereg 
radnych w uznaniu słuszności twier- 
dzenia, iż obecna Rada Miejska jest 
nieżywotna, złożyło mandaty. Rad- 
ny Horbaczewski znalazł wyjście w 
przeniesieniu larów i penatów do 
Frakcji Socjalistycznej. Paru innych 
radnych wystąpiło z Koła Pracy 
Gosp. i utworzyło grupę odrębną. 
Koło Pracy Gospodarczej rozpadło 
się, radni z Frekcji Polskiej przestali 
odgrywać jakąkolwiek bądź rol na 
na terenie naszego samorządu miej- 
skiego. Supremacja Frakcji Żydow- 
skiej stała się jeszcze wyražniejsza. 

Obecnie nikt już nie wątpi, iż 
władze nadzorcze znajdą jeden tyl- 
ko sposób przeprowadzenia sanacji 
samorządu miejskiego—rozwiązanie 
Rady Miejskiej i rozpisanie wybo- 
rów. Dekret w tej mierze spodzie- 
wany jest lada chwila. 

Dskret rozwiązujący. 
(Telegram własny z Grodma). 

Rada Miejska m. Grodna na posiedzeniu 
, kządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych na skutek nieudolności roz- 

      

viązana. 
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KRONIKA GRODZIEŃSKA. 
_ — Dwie królowe. Z. szeregu za- 
law urządzonych na zakończenie 
irnawału należy wspomnieć dwie: 
maskarada Polskiego Czerwone- 
Krzyża w Teatrze Miejskim, 2) 
awa taneczna Stowarzyszenia 
zerwistów i b. Wojskowych na 

tarym Zamku. 
_ Obie wypadły świetnie. Stowa- 
yszenie  Rezerwistów z okazji 

dało przedstawienie amator- 
kie. Grano jednoaktowkę „Cud 

opadowy" oraz satyrę na sto- 
i w administracji p. t „Mańka 
uje". Był to pierwszy występ 

ay asnago zespolu amatorskie- 
Sekcji Kulturalno - Oświatowej 

„Jtowarzyszenia Rezerwistów. 
‚ „Na balu rezerwistów wybrano 
akroową p. Janinę Szawierównę 

Orzeszkowej 21) na maskara- 
e Czerwonego Krzyża dokonano 
boru „Miss Grodno" w osobie 

. Halszki  Sienkiewiczówny (ul. 
„Mickiewicza 11). 

| — Teatr Miejski. Dyrektor te- 
ru p. Jaroszyński zdał wreszcie 

nwentarz teatralny  magistratowi. 
Teatr do końca sezonu będzie pro- 
adzony siłami obecnego zespołu 
rtystow Z ramienia Z. A. S. P. Tak 
się zakończyła smutna farsa tea- 

tralna „Jaroszynski — Skąpski“, ale 
zy nie zacznie się obecnie nowa 

| tragifarsa p. t, „Skąpski?“. 
° — Nowe pismo. Dowiadujemy 
ę, jakoby leaderzy Związków Za- 

3 w odowych Klasowych i P. P. S. w 
| Grodnie mieli zamiar wydawać pis- 

no agitacyjne. Ponoć redaktorem 
nz zostać p. Bronisław Skąpski, do 
edawna aktor, dyrektor teatru, re- 

yser, współpracownik demokraty- 
ego pisma z obozu jedynki. P 

kąpski zmienia przekonania, jak 
kawiczki względnie jak brudną 

    
     

  

   
   

   
      

    

   

    

        

    

  

   

          

    

    

    

          

—, Tełaz ja powiem o „Chołej 

  

— А ja o „Mojem zmałtwieniu." 

  

— A ja o„Panu Komendancie.“ 

gy. Ta ostatnia propozycja przypadła 
Malo gustu i mala Wandzia Zz po- 

żanemi włoskami i buńczuczną 
*. wyarzyczką, śpiesząc się i połykając 

wyrazy, recytowała z zapałem o ja- 
- dącym na koniku miłym Komen- 
- dancie. 

p 

-_ Zrobiło mi się ciepło koło serca, 
A uścisk gorący, którym ogarnęłam 
pięcioletnią dziewczynkę był dla mnie 

samej nieoczekiwanym wybuchem. 
Z trudnością poruszając się wśród 
j<zepiającej się mnie dzieciarni, roz- 
glądałam się po ochronce, myśląc, 
że przydałoby się troszkę zabawek 

la dzieci, jakieś cieplejsze ubranka, 
czoszki i t. d. A po szafach za- 
żniejszych domów często leżą 

izeczy zapomniane i niepotrzebne, 
Xtoreby tu sprawiły wiele radości. 
Ochroniarka mię informuje, że te 
prawy biorą do serca właśnie 
edniejsi i że wiele biednych ma- 
złożyło już co moglo dla tych 
uboższych i kilkanaście ubranek 
jest w Ochronie do rozdania. 

wiem matki, związane ze Stacją i 
hroną, utworzyły swoją samopo- 

i stały się członkami Związku 
"Tacy Społecznej Kobiet. 

  

  

   

   

  

    
    

  

   

     

   

   

    

   

Chcę wyjść z pokoju, żeby obej- 
Stację Opieki nad Meką 1 

=žieckiem, ale nie tak to łatwo. 
y się frozzuchwaliły i nie pusz- 

Nareszcie wyrywamy się z 
ych objęć natarczywych, przyczem 
'snowłosa pani jest mocno potar- 

  

18 lutego została rozpo- 

Prezydent m. Grodna obejmuje rejenturę? 
| Obiegają pogloski, jakoby prezydent m, Grodna p. Kazimierz Roga- 
lewicz miał zamiar po rozwiązaniu Rady objąć rejenturę w Krynkach. 

  

bieliznę. A może to tylko złośliwa 
plotka? 

— Nowy gmach pod urząd po- 
cztowy w Grodnie. Ponieważ do- 
tychczasowy lokal urzędu poczto- 
wego Grodno | w najmniejszym 
stopniu nie odpowiadał swemu 
przeznaczeniu, Wileńska Dyrekcja 
Poczti Telegrafów nabyła ostatnio 
na własność nowy gmach, do któ- 
rego w dniach najbliższych przenie- 
siony zostanie urząd pocztowy 
Grodno 1. 

KRONIKA NOWOGRÓDZKA. 
— Listy kandydatów do nowo- 

gródzkiej Rady Miejskiej. Do Głó- 
wnej Komisji Wyborczej zgłoszono 
12 list w tem 8 żydowskich i 2 
mahometańskie. 

Najpoważniejszą jest lista Bloku 
Polsko-Bialoruskiego (Nr. 8), która 
bezwątpienia skupi poza wszyst- 
kimi głosami polskimi i białorus” 
kimi większość pozostałych glo- 
sów bez różnicy wyznania i naro” 
dowości, figurują bowiem na niej 
ludzie fachowi i cieszący się jak 
największą popularnością. 

— Groźny pożar. Onegdaj z 
niewyjaśnionych narazie przyczyn o 
godzinie 2-giej w nocy w budynku 
przy ul. Grodzieńskiej, w którym 
mieści się betoniarnia sejmikowa 
powstał pożar. Sytuacja odrazu sta- 
ła się bardzo groźna, ponieważ 
wskutek wiatru chmury iskier nio- 
sło na sąsiednie drewniane budynki 
co mogło spowodować zapalenie się 
szeregu innych budowli. Obawy te 
jednak okazały się płonne, gdyż 
gruba warstwa śniegu leżąca na 
dachach, znacznie ułatwiła akcję 
ratowniczą. 

Po przybyciu na miejsce policji 
oraz Straży Ogniowej ogień zdoła- 
no nad ranem ugasić. Straty zna- 
czne. 

gana, i wychodzimy do sieni. Je- 

dnak mała Wandeczka zdołała i tu 
się prześliznąć. Stoi z minką zdecy- 
dowaną na wszystko; główkę prze- 
chyla na bok, jakby mówiła: No, 
i co mi zrobicie? 

Oczywiście, odniosła zwycięstwo 
i poszła wszędzie z nami. Weszłyś- 

myldo dużego, jasnego pokoju, gdzie 

siedziała biało ubrana higjenistka, 
zajęta zapisywaniem danych, tyczą- 

cych się dzieci, przyniesionych na 

Stację przez kobiety. Jedno z tych 

maleństw, wyłuskane już z ciepłych 

zawijaków, spoglądało  bystremi, 
ciemnemi oczkami z pod „bujnej 
czuprynki. Wyglądało ładnie i zdro- 

wo. No, bo wszakże co parę tygo- 

dni przychodzi tutaj się. ważyć, da- 
je się badać i opukiwać paniom w 
białych fartuchach. Ma rok i cztery 

miesiące. Wandeczka założyła rącz- 
ki. wtył i przyglądała się małemu 
krytycznie. Ale ponieważ wkrótce 
zaczęła się kręcić, wlazła pod stół 
i próbowała figlów, zabrałyśmy ją 
stamtąd, udając się do innego po- 
koju, również białego, gdzie po 
zważeniu i zapisaniu dzieci przez 
higjenistkę bada je dalej doktór. Do- 
wiedziałam się od mojej towarzy” 
szki, że matki w tej dzielnicy uzna* 
ły bardzo prędko wartość Stacji i 
przychodzą tutaj często po poradę, 
tembardziej, że Stacja udziela po- 
mocy i opieki kobietom ciežarnym 
i chorym, a higjenistka obchodzi 
kolejno mieszkania, kontrolując stan 
zdrowia pacjentek, które z tych czy 
innych powodów przyjść na Stację 
nie mogły. 

D. n.) 

KURIER 

SPORT. 
Przed zawodani o mistrzostwo Ami: 

Zespoły dywizyjne. 
Na mistrzostwa ńarciarskie Armji 

przybyły następujące patrole woj- 
skowe: |) patrol 13 d. p. z Równe- 
go pod dowództwem ppor. Lisow- 
skiego, patrol 29 d. p. z Grodna 
pod dowództwem kpt. Świdy, pat- 
rol 19 d. p. z Wilna pod dowódz- 
twem por. Pawłowicza, patrol | d. 
p. Leg. pod dowództwem por. 
Bielskiego, patrol 6 d. p. z Krako- 
wa pod dowództwem sierż. zaw. 
Piłarskiego, patrol 2 L. d.p, z 
Bielska pod dowódzwem por. Kas- 
przyka (dotychczasowy * mistrz Ar- 
miji) patrol 5 d. p. ze Lwowa pod 
dwództwem ppor. Rudzińskiego, 
patrol 20 dyw. p. pod dowództwem 
kpt. Machnowskiego, patrol 30 d.p. 
z Kobrynia pod dowództwem ppor. 
Renarda, patrol | brygady K. O. 
P. pod dowództwem porucznika 
Nowaka, patrol 2 brygady K. O. P. 
z Baranowicz pod dowództwem por. 
Rudlńskiego, patrol 3 brygady K. 
O. P. pod dowództwem por. Zy- 
berta, patrol 5 brygady K. O. 
P. z Łochwy pod dowództwem 
por. Machnowskiego, 6 bryg. K. O. 
P. z Wilna pod dtwem por. Gra- 
cy, 27 d. p. z Kowla pod dowódz- 
twem ppor. Kuczyńskiego, patrol 
Szkoły Podchorążych piechoty z 
Ostrowia Mazowiecka pod dowódz- 
twem st. sierżanta Ziółkowskiego. 
Zapowiedziały jeszcze przyjazd ze- 
społy: 22 dyw. p. z Przemyśla i Il 
dyw. piechoty ze Stanisławowa tak, 
że ogółem wezmie udział w biegu 
patrolowym 19 zespołów. 

Odprawa patroli. 

O godzinie 19 w sali Ośr. W. F. 
(Ludwisarska 4) odbyła się odpra- 
wa patroli wojskowych. 

Raport w całości zdał k-towi 
garnizonu gen. Krok-Paszkowskie- 
mu jeden z k-tów patroli, poczem 
generał przemówił w krótkich ser- 
decznych słowach, witając ich w 
kresowem Wilnie. 

Po raporcie i wspólnem zdjęciu 
nastąpiło losowanie numerów, oraz 
zapoznanie uczestników zawodów z 
regulaminem tychże. 

Wylosowane numery patroli. 
Poszczególne patrole wylosowa- 

ły następujące numery, pod które- 
mi będą startować w dniu dzisiej- 
szym: 20 d. p.—Nr. |., 27 d. p.—Nr. 
2, 6 d. p.—Nr. 3, 19 d. p.—Nr./4, 5 
brygada K. O. P.—Nr. 5, 30 d. p.— 
Nr. 6, | d. p. Leg.—Nr. 7, 29 d. p. 
—Nr. 8, 21 d. p.—Nr. 9, | brygada 
K. O. P.-—Nr. 10, 13 d. p—Nr. II, 
3 brygada K. O. P—Nr. 12, 6 bry- 
gada K. O. P.—Nr. 13, 5 d. p.—Nr. 
14, 2 brygada K. O. P.—Nr. 15, 22 
d. p.—Nr. 16 i szkola podchorąžych 
Nr. 17. 

Konkurs skokėw na Antokolu. 

W dniu 17.Il b.r. na skoczni nar- 
ciarskiej 6 p. p. Leg. na Antokolu 
odbył się konkurs skoków o mistrzo- 
stwo szkół wileńskich połączony z 
konkursem międzynarodowym. 

Wyniki powyższego konkursu 
były następujące. 

Grupa szkolna: 1) Ciechanowicz 
Wiktor (gimn. Lelewela) nota 17.0 
(długość skoków 20i21 mtr.). 2) Her- 
manowicz Jerzy (gimn. Czackiego) 
nota 15.04 (długość skoków 20 i 
20.5 mtr.). 3) Wójcicki Eugenjusz 
(gimn. Czackiego) nota 11.22 (diu- 
gość skoków 18 mtr. z upadkiem i 
17 mtr.). 

Grupa klubowa: 1) Stankiewicz 
Wiktor (A. Z. S.) nota 18.955 (dłu- 
gość skoków 18 i18 mtr.). 2) Halie- 
ki Wacław (Pogoń) nota 13.78 (dłu- 
gość skoków 16.6 mtr. i 18.5 mtr.). 
8) Skoruk Jan (Pol. Kl. Sp.) nota, 
18.049 (długość skoków 16117 mtr.) 

Apel do społeczeństwa, 
Od kierownictwa szkoły powszech- 

nej im. Henryka Sienkiewicza, jak 
wiadomo, żródło swe biorącej z ogól- 
nie znanej przed wojną ludności pol- 
skiej Zarzecza i Popław tajnej t—zw. 
„Szkoly Betlejemskiej“ otrzymujemy 
następującą odezwę z prośbą o umie- 
szczenie, 

Publiczna Szkoła Powszechna 
nr. || im. Henryka Sienkiewicza w 
Wilnie, pragnąc opracować dokład- 
nie swe dzieje od chwili założenia 
do dziś, „poprzez czasy niewoli, gdy, 
jako tajna „Szkoła Betlejemska" 
pełniła swe szczytne zadanie w 
dzielnicach Zarzecze i Popławy, —a 
dążąc zarazem do zebrania możli- 
wie najwięcej dokładnych wiado- 
mości, dotyczących wszystkich by- 
łych nauczycieli i uczniów tej szko- 
ły oraz udziału ich i innych miesz- 
kańców Zarzecza i dzielnic sąsied- 
nich w walkach o polskość Wilna 
i niepodległość Ojczyzny, — zwraca 
się niniejszem z serdeczną prośbą 
do całego społeczęństwa o dostar- 
czenie wszelkich dokumentów lub 
ich odpisów, fotografji i wiadomości, 
któreby ułatwiły możliwie najdo- 
kładniejsze opracowanie wyżej wy- 
mienionej. monografji. 

Ustne wiadomości przyjmuje kie- 
rownik szkoły codziennie od godz. 
10—1! przedpołudniem i od 5—6 
popołudniu. 2 

Informacje pisemne z podaniem 
dokladnego swego adresu uprasža 
się przesyłać pod adresem: Szkoła 
Powszechna nr. Il w Wilnie, ul. Za- 
rzecze 5. 
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Sad Dziś: + Leona 

isroćaj | Jutro: Maksymiljana 

20 Wschód słońca—g. 6 m. 30. 
lutego Zachód s g. 16 m. 8.       

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogicznego 
U. $. B.z dnia 19/I|—1929 roku. 

Ciśnienie | | 
średnie w 780 
milimetrach l 

Temperatura 
średnia a BK 

Opady w 
milimetrach 

Wiatr 
aa i Północny 

Uwagi: Rano pogodnie, wiecz. pochmur- 
no, drobny śnieg. 

Minimum: — 17° С. 
Maximum: — 894. 

Tendencja barometryczna: Stan stały. 

URZĘDOWA 

— Komunikat Konsulatu Lotew- 
skiego. Dziś dnia 20-go b. m. Kon- 
sulat Łotewski będzie nieczynny z 
„powodu święta, 

— Z posiedzenia Wydziału Woje- 
wódzkiego. W dniu 18-go lutego r. b. 
w Małej Sali Konferencyjnej Urzę- 
du Wojewódzkiego -w Wilnie pod 
przewodnictwem wojewody wileń- 
skiego p, Władysława Raczkiewicza 
odbyło się kolejne posiedzenie Wy- 
działu Wojewódzkiego, na którem 
między invemi wysłuchano opinji 
Wydziału Wojewódzkiego w spra- 
wie zestawienia inwestycyj komu- 
nalnych, które ze względu na stan 
finansowy danych samorządów oraz 
na potrzeby miejscowe powinny 
być w najbliższym czasie wykoń- 
czone względnie pobudowane; za- 
twierdzono wniosek wydziału pow. 
w Święcianach w przedmiocie usta- 
lenia norm podatku wyrównawcze- 
go w poszczególnych gminach po- 
wiatu święciańskiego; podano do 
wiadomości Wydziału Wojewódzkie- 
go decyzję Min. Spraw Wewnętrz- 
nych w porozumieniu z Min. Skar- 
bu o udzielenie zezwolenia kasom 
komunalnym-w Wilnie, Oszmianie i 
Głębokiem na zaciąganie pożyczek: 
odczytano pismo p. prezydenta m. 
Wilna z dnia 31.I 1929,roku w spra- 
wie odroczenia terminu przedłoże- 
nia preliminarza budżetowego m. 
Wilna na rok 1929/30; rozpatrzono 
i załatwiono protokół posiedzenia 
Rady Miejskiej z dnia 24-go stycz- 
nia 1929 roku; rozpatrzono 15 od- 
wołań od dokonanego przez Magi- 
strat m. Wilna wymiaru podatków; 
zatwierdzonouchwały sejmiku. dzi- 
śnieńskiego z dnia 9-go lutego r. b. 
w przedmiocie udzielenia gwarancji 
RA kasie komunalnej i 
wum spółdzielniom rolniczo-handlo- 

wym na ogólną kwotę 576800 zło- 
tych na uzyskanie kredytów na wio- 
senną akcję siewną, spółdzielni owo- 
carskiej w Ziabkach w wysokosci 
80009 zł. na uruchomienie owocarni 
i kapitał obrotowy oraz uchwałę te- 
goż sejmiku w przedmiocie zaciąg- 
nięcia długoterminowej pożyczki w 
Powszechnym Zakładzie Ubezpie- 
czeń Wzajemnysh w kwocie 75000 
złotych na budowę studni artezyj- 
skich w poszczególnych osiedlach 
powiatu dziśnieńskiego. 

MIEJSKA 

— Inwestycje miejskie. Gmina m. 
Wilna opracowała ostatnio wykaz 
najniezbędniejszych inwestycji na 
najbliższy okres czasu. 

Wykaz ten przedłożony został 
w celach orjentacyjnych do przej- 
rzenia władzom nadzorczym. 

OPIEKA SPOŁECZNA 

— Ukonstytuowanie się Zarządu 
Komitetu pomocy dla ludności dotknię- 
tsj klęską nieurodzaju. W dniu 18 
b. m. odbyło się pierwsze posiedze- 
nie wybranego dnia 14 b. m. zarzą- 
du komitetu pomocy dla ludności 
dotkniętej klęską nieurodzaju. W 
sali Wydziału Pracy i Opieki Społe- 
cznej Urzędu Wojewódzkiego zebrali 
się wszyscy członkowie zarządu w 
liczbie 9, w obecności p. wojewody 
wileńskiego i p. naczelnika Wydzia- 
łu Pr. i Op. Sp. 

Zarząd ukonstytuował się w spo- 
sób następujący: presesem został p. 
Aleksander Meysztowicz, a 
zesami: pp. Hipolit Gieczewicz i kpt. 
Fela, skarbnikiem dyrektor Banku 
Związku Spółek Zarobkowych Fe- 
liks Wodzinowski, sekretarzem p. 
Łoziński. К 

Po dłuższej dyskusji zarząd opra- 
cował plan swej działalności na 
czas najbliższy, Projektowane jest 
utworzenie trzech sekcyj: propagan- 
dowej, finansowej i sekcji rozdziału 
zapomóg. Następne posiedzenie Za- 
rządu Komitetu odbędzie się we 
czwartek 21 b. m. o godz. 5-ej po- 
O w Wydziale Pracy i Opie- 

i Społeczne. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Przewodniczący Koła Pracy 
Wewnętrznej Związku Polskiej Mło- 
dzieży Demokratycznej U. $. B., ni- 
niejszem zawiadamia, iż w dniu dzi- 
siejszym 0 godz. 19.80, w lokalu 
Związku (Jagiellońska 3/5 m. 38) 
odbędzie się kolejne dyskusyjne ze- 
branie Koła. Wstęp dla członków i 
wprowadzonych gości. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Zakończenie spisu dzieci w 
wieku Szkolnym. W dniu dzisiejszym 
ukończony zostanie spis dzieci w 
wieku szkolnym. Wobec tego z 
dniem jutrzejszym w szkołach pow- 
szechnych upływa spowodowana 
spisem przerwa w zajęciach szkol- 
nych. 

WOJSKOWA 
— W sprawie ulg przy odbyciu 

służby wojskowej. Pomimo wyraź- 
nych postanowień ustawy o po- 
wszchnem obowiązku służby woj- 
skowej i niejednokrotnych wyja- 
śnień przez władze administracyjne, 
tak za pośrednictwem pracy jak i 
samorządów o trybie ubiegania się 
o ulgi, zwracają się nadal zaintere- 
sowani do wszelkich instytucji władz 
wojskowych z prośbami o ulgi czy 
to z tytułu jedynych żywicieli ro- 
dzin czy też właścicieli  odziedzi- 
czonych gospodarstw rolnych, Szcze- 
gólnie liczne są te podania w okre- 
sach po wcieleniu poborowych do 
szeregu. Znaczną ilość podań stano- 
wią również nieuzasadnione usta- 
wowo prośby żon o zwolnienie z 
szeregów ich mężów jako jedynych 
ich i ich dzieci żywicieli. 

Wobec powyższego ze źródeł mia- 
rodajnych dowiadujemy się, że de- 
cyzja w sprawie ulg, o których wy- 
žeį mowa, należy wyłącznie do kom- 
petencji władz administracyjnych. 

Podania w tych sprawach należy 
wnosić tylko do odpowiednich sta- 
rostów, od decyzji których przysłu- 
guje odwołanie wyłącznie do Urzę- 
du Wojewódzkiego. Podania winny 
być wnoszone najdalej do 14 dni po 
uznaniu poborowego za zdolnego do 
czynnej służby wojskowej. Wszelkie 
nieuzasadnione przekroczenia tego 
terminu powodują utratę prawa u- 
biegania się o ulgę. Poborowym, 
którzy przed odbyciem służby woj- 
skowej zawarli związek małżeński, 
żadne ulgi z tego tytułu nie przy- 
sługują. 

Z KOLEI 

— Brak wagonów osobowych. Mi- 
nisterstwo Komunikacji zwróciło się 
do europejskich zarządów kolei z 
prośbą wypożyczenia na nadchodzą- 
cy sezon letni pewnej ilości wago- 
nów osobowych w związku ze spo- 
dziewanym wzmożeniem ruchu 0se- 
bowego podczas powszechnej wy- 
stawy krajowej. Webec tego, że 
wszystkie zarządy odmówiły pomo- 
oy, - tłumacząc się . wzmożonym ru- 
chem własnym, Min. Komunikacji 
będzie musiało cały swój wysiłek 
zwrócić w kierunku, aby rozporzą- 
dzalnym szczupłym taborem  włas- 
nym zorganizować dowóz podrėž- 
nych na wystawę w Poznaniu i po- 
wrót z wystawy. 

Z tego względu Ministerstwo Ko- 
munikaeji wyjaśniło, że w nadcho- 
dzącym sezonie letnim zarząd kolei 
będzie mógł udzielać oddzielnych 
wagonów dla wycieczek, nie mają- 
cych związku z wystawą, tylko w 
wypadkach wyjątkowych. 

: Z POCZTY 

— Ruch pocztowy. Jak wynika Z 
ostatnio opracowanych danych sta- 
tystycznych w miesiącu ubiegłym 
nadano w Wilnie: przesyłek listo- 
wych — 5.050.657; przesyłek pole- 
conych — 65.361; listów wartościo- 
wych — 2.734; paczek bez podanej 
wartości — 10.316; paczek z podaną 
wartością — 10.136; przesyłek za 
pobraniem — 2.599; zleceń poczto- 
wych — 8.541; wpłacono przekazów 
pa — 12.290; na łączną 
wotę — 1.954.899 Zi; wpłat na 

P. K. O. dokonano 10.264 na łączną 
kwotę 6.422.906 zł.; czasopism na- 
dano 403.906; telegramów 10.101; 
rozmów telefonicznych międzymia- 
stowych i międzynarodowych prze- 
prowadzono 17.403. 

W tym samym czasie do Wilna 
nadesłano: przesyłek listowych — 
2.5662.516; przesyłek poleconych — 
58.674; listów wartošciowyeh —5.400; 
paczek bez podanej wartości—1.720; 
przesyłek za pobraniem— 1.778; zle- 
ceń pocztowych — 2.728; wypłat P. 
K. O. dokonano 2.461 na sumę 
443.961 ał.; ezasopism nadeszło — 

264.237; telegramów — 12.168; TOZ- 

mów telefonicznych miejscowych 
przeprowadzono — 4.083.149. 

Rzeczywisty ogólny przychód u- 
rzędów i agencyj posztowych w о- 
mawianym czasie przyniósł 308.027 
złotych. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Doroczne Walne Zebranie A. Z. 
S-u. Zarząd Akademickiego Związku 
Sportowego w Wilnie, uprzejmie 
prósi szanownych kolegów o przy- 
bycie na doroczne Walne Zebranie, 
które się odbędzie w poniedziałek 
dnia 25-g0 lutego 1929 r. w lokalu 
Związku (Bakszta 11). 

Porządek dzienny: 1) Zagajenie, 
2) Wybór przewodniczącego zebra- 
nia, 8) Odczytanie protokółu po- 
przedniego Walnego Zebrania, 4) 
Sprawozdanie ogólne z działalności 
Związku, 5) Sprawozdanie kasowe, 
6) Sprawozdanie komisji rewizyjnej, 
5 Wnioski ustępującego zarządu, 
8) Wnioski ustępującej komisji re- 
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wizyjnej, 9) Wybóry nowego zarzą- 
du i komisji rewizyjnej, 10) Wolne 
wnioski. 

Początek zebrania o godz. 18-ej. 
W drugim terminie bez względu ną 
ilość obecnych członków o g. 19-ej. 

SPRAWY LITEWSKIE 

— Nowe pismo litewskie. 18 b. m. 
ukazało się nowe pismo w języku 
litewskim p. t. „Wilniaus Swies* — 
jako organ litewskiego Towarzy- 
stwa Oświatowego „Kultura*, 

Pismo zamierza szeroko uwzglę- 
dniać sprawy kulturalne zwłaszcza 
oświatowe, oraz dział literatury i pe- 
dagogiki. 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— „Krąg interesów". Dziś o'godz. 20-ej 
po raz ostatni krotochwila karnawałowa J. 
Benaventa, p.t. „Krąg interesów", iiustrowa- 
na muzyką Mozarta w oryginalnej insceni- 
zacji dyr. T. Trzcińskiego. 

—„Adwokat i róże”. Jutro po raz pierw- 
szy komedja w 3-ch aktach J. Szaniawskie- 
go — „Adwokat i róże*. Udział biorą: St 
Jaracz—mecenas, J. Kossowska— Dorota, 4. 
Zielińska—Dama, M. Zarębińska—siostrze- 
nica, S. Butkiewicz—Marek, K. Vorbrodt— 
Łukasz, T. Białkowski— przyjaciel, A. Miko- 
łajewski—agent, K. Pągowski—Jakób, J „Kle- 
jer—młodzieniec. Pozostałe bilety sprzedaje 
„Orbis*. 

REDUTA (na prowincji). 
— Dziś w Brześciu n/B. komedja J. 

Korzeniowskiego p. t. „Wąsy i peruka*, 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia*). 
—,„Dziękuję za służhę* najnowsza kome- 

dja Wł. Perzyńskiego, wypełni repertuar 
Teatru Polskiego dni najbliższych. 

Wczorajsza premjera wykazała, że pu- 
bliczność wileńska interesuje się nowemi 
sztukami autorów polskich i dodatnio na 
nie reaguje, to też „Dziękuję za służbę*, ma 
zapewnione u nas długotrwałe powodzenie, 
przedewszystkiem u płci nadobnej, której 
autor jest gorącym obrońcą. 

— „Dobrze skrojony frak*, ta zawsze 
aktualna i rozśmieszająca ;do łez satyra, 
grana będzie w najbliższą sobotę z K. Wyr- 
wicz-Wichrowskim w kapitalnej „roli krawca. 

— Widowisko dla dziaci.  Kontynując 
swój specjalnie dla dzieci repertuar, Teatr 
Polski przygotowuje na niedzielny poranek 
dla dzieci cudowną bajkę „Laleczka z sa- 
skiej porcelany*, z udziałem szkoły baleto- 
wej p. Rejzer-Kapłan, oraz całego zespołu 
Teatru Polskiego. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

ŚRODA, dn. 13 lutego. 
11,56—12.10. Transmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12.10—13.00. Transmisja z Warszawy. Odczyt 
i koncert dla dzieci wiejskich. 16.00—16.20. 
Odczytanie programu dziennego, chwilka 
litewska i repertuar teatrów i kin. 16.20 — 
16.35. Komunikat Związku Młodzieży Pol- 
skiej. 16.35—17.05. Muzyka z płyt gramof. 
17.05—17.55. Audycja literacka. „Przed wiej- 
ską. 'szkołą*.. Zradjofónizowany fragment 
dramatu „Róża* St. Żeromskiego. Radjofo- 
nizacja T. Łopalewskiego. 17.55 — 18.50. 
Transmisja z Warszawy Koncert symfonicz- 
ny popularny. 18.40—19.15. Pogadanka ra- 
djotechniczna. 19.15—19.40. Audycja „Nie- 
spodzianka*. 19.40—20.00. Odczytanie! pro- 
gramu na dzień następny, komunikaty, 
sygnał czasu z Warsrawy. 20.00 — 20.25. 
Kwadrans Akademicki. 20.30—22.00. Trans- 
misja z Warszawy. Koncert muzyki jugosło- 
wiańskiej. W przerwie recytacje autorskie An- 
drzeja Struga, 22.00. Transmisja z Warszawy. 
Komunikaty: P. A. T., policyjny, sportowy i 
inne, oraz muzyka taneczna. 

Środowa „Niespodzianka*.! 
Zwracamy uwagę radjosłuchaczy, szcze- 

gólnie miłośników ludowej rosyjskiej, na 
„Audycję — niespodziankę“ we środę © 
godz. 19.15. 

Z zebrań „Odrodzenia *, 
W ubiegłą niedzielę odbyło się 

drugie zkolei zebranie dyskusyjne 
St. MŁ Akad. „Odrodzenie*, ро- 
święcone referatowi d-ra Swianie- 
wicza na temat „Ekonomiczne mo- 
žliwošci socjalizmu“. 

Po okrešleniu socjalizmu jako 
idei dążącej do przeksztalcenia 
ustroju gospodarczego w kierunku 
zaniku prywatnej własności na środki 
produkcji, prelegent przeszedł do 
meritum zagadnienia. Trzy są tezy. 
Pierwsza teza, iż socjalizm jest nie- 
możliwy, na tle historji rozwoju sto- 
sunków gospodarczych nie wytrzy- 
muje krytyki. Według tezy socjali- 
stów przed marksowskich t. zw. 
utopistow zrealizowanie ustrOju so- 
cjalistycznego zależy przedewszyst- 
kiem od ilości ludzi dobrej woli, 
którzyby zrozumieli ideały socjali- 
styczne. Trzecia teza, iż socjalizm 
jest nieunikniony jest tezą Marksa, 
według którego ustrój ten musi wy- 
niknąć z panujących w świecie ka- 
pitalistycznym sprzeczności. Jerzy 
Sorel stoi na stanowisku, iż socja- 
lizm jest możliwy, ałe nie nieunik- 
niony. Oprócz warunków natury 
technicznej, materjalnej, duchowej 
szczególną rolę w rozwoju socjali- 
zmu odegra powstanie mitu socja- 
listycznego, wiary w socjalizm, jako 
w wielką misję dziejową. Mit socja- 
listyczny rozpocznie nową erę roz- 
kwitu gospodarczego. stanie się za- 
rodkiem nowej wielkiej cywilizacji. 
Powstanie jego zależy od szeregu 
warunków natury psychicznej. 

Referat wywołał bardzo ożywio- 
ną dyskusję, obracającą się przewa- 
żnie dokoła wytycznej, który z us- 
trojów gospodarczych jest ekono- 
micznie możliwy dla człowieka, ja- 
ko jednostki etycznej, oraz zgodny 
z zasadami etyki katolickiej, Z po- 
zytywnych wyników dyskusji pozo- 
stało zgodne przez szereg mówców 
stwierdzenie, iż obecny ustrój kapi- 
talistyczny w jego dzisiejszej formie 
jest przeciwny etyce katolickiej. 
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Zapowiedž walki. 
(Głos obywatela). 

W „Slowie“ z dnia 20 stycznia 
b. r. pojawił się artykuł zatytulowa- 
my: „Sprawa małżeńsw*; artykuł, 
który swą przerażliwą szczerością 
musi wstrząsnąć polskiem spole- 
ezeństwem, wykazuje bowiem, jak 
wielkie następstwa może wywołać 
tak niewinny pozornie upływ nad- 
miaru żywotności, który się przeja- 
wił w procesie, wytoczonym ks. Ja- 
strzębskiemu 

Nie będziemy prostowali fanta- 
stycznych kombinacyj powikłań mał- 
żeńskich, jakiemi autor artykułu 
chciał uzupełnić rzeczowe ich przed- 
stawienie we wspomnianym przez 
miego artykule „Epoki“ p. Ułaszyna. 
Nie będziemy tłumaczyli, że wszyst- 
kie trudności uregułowania przez 
państwo sprawy małżeństw, jak jest 
ma zachodzie, są równie wzięte z 
fantazji. Nie będziemy badali, czy 
2 twierdzenia artykułu, że „Kościół 
katolicki dla swoich wyznawców 
nie chce rozwodów*, wypływa, że 
i wszyscy wyznawcy Kościoła kato- 
lickiego ich nie chcą. Również zbi- 
cie dowodów 0 konieczności niero- 
zerwalności małżeństw zostawimy 
każdemu człowiekowi, myślącemu 
przeciętnie konsekwentnie. 

Są to wszystko rzeczy zbędne. 

Ale są w tym przerażliwie szcze- 
rym artykule rzeczy większe, grożne. 

Oto: obywatele Państwa pragną 
rozstrzygnięcia tej kwestji. Katolicy 
więcej, niż inni; choć nie chce tego 
Kościół katolicki, ale chcą katolicy 
— to fakt. W każdym razie, chce 
ogromna masa obywateli. 

Rozwiązując tę kwestję w myśl 
woli większości, Państwo nie miesza 
się do spraw „zostawionych przez 
Boga Kościołowi*, bo Kosciół ma 
prawo inne. Kościół może się usto- 
sunkować do swych wyznawców, 
może im odmówić dóbr kościelnych, 
wyłączyć wreszcie ze swej społecz- 
mości, ale zmuszać obywateli do po- 

—————— nace 

Od dn. 15 lutego 1929 r. Epopea filmowa p/g ой, @ i 

Kino MIEJSKIE będzie wyświetlany pierw PAŃ TADEUSZ nieśmiertelnego dzieła Adama Mickiewicza 

szy Polski film Klasyczny: w wykynaniu najwybitniejszych artystów polskich. 

słuchu wobec ustaw religji, do któ- 
rej należą, albo też należeli, a teraz 
należeć nie chą (bo proponuje au- 
tor artykułu, że sprawa rozwodu 
należeć ma pod rozstrzygnięcie Ko- 
ścioła katolickiego: dosłownie: „choć- 
by katolik zmienił wyznanie*), do 
tego Państwo nowoczesne nie ma 
prawa! Więc jak? Przekreślić usta- 
wodawstwe cywilne w tym wzglę- 
dzie? „Nie; ale wprowadzić tylko" 
— powiada artykuł—„dla tych grup 
wyznaniowych, które tego pragną. 
Kościół katolicki dla swoich wy- 
znawców ich nie chce”. (Z. treści 
projektu wypływa, że także i dla 
niewyznaniowców, o ile tylko w 
chwili śłubu należeli do Kościoła 
katolickiego). 

Czy zdają sobie wszyscy sprawę 
z tego, co to znaczył? 

To znaczy: owszem, niechaj so- 
bie Państwo polskie tworzy prawa, 
ale nie zastosują się do nich repre- 
zentanci Kościoła katolickiego i nie 
pozwolą, by stosowali się do nich 
ci, co są, lub choćby nawet tylko 
kiedyś byli w ich mocy! Ponad 
Państwem jest inna instytucja we- 
wnątrz Państwa, wyższa, nie potrze- 
bująca się z tem Państwem liczyć. 

Zbyt proste znajduje rozwiąza- 
nie przytaczany artykuł. Powiada; 
„Konstytucja nasza zawiera posta- 
nowienia o tem, iż Kościół rządzi 
się własnem prawem. Potwierdza 
tę zasadę Konkordat. Otóż do za- 
kresu tego własnego prawa należy 
i prawo małżeńskie". 

Słusznie. Ale Kościół jest insty- 
tucją, do której należeć można tyl- 
ko z własnej woli, jeśli więc ktoś 
usuwa się z pod jego duchowej opie- 
ki, to obowiązkiem Państwa jest 
normować sprawę tak ważną, jak 
małżeństwo i to nie według wska- 
zań czyichś, tylko według pojęcia 
sprawiedliwości i prawa obywateli, 
bacząc tylko, by przez to nikomu 
nie stała się krzywda. Ale praw, dla 
części tylko społeczeństwa obowią- 
zujących, nie może wydawać Recz- 
pospolita bez narażania swej godno- 
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KUR JER 

Na ulicy Beliny znaleziono 

r 

XILEAKSKI 

zamarżniętego mężczyznę. 

Weaoraj przed północą na ulicy Beliny znaleziono leżącego na śniegu 
nieprzytomnego i stężałego od zimna średnich lat mężczyznę. Gdy go 
przywieziono do komisarjatu, stwierdzono, że nieznajomy nie żyje. Śmierć 
nastąpiła w skutek zamarźnięcia. 

Zachodzi podejrzenie, że zmarły będąc pijany upadł na drodze 
i zasnął... snem wiecznym. 

Walka dwu niewiast o prawo do mężczyzny. 
Wczoraj wieczorem ulica Mickiewicza była terenen tragicznego zaj- 

ścia wywołanego przez żonę jednego z pracowników kina „kelios*. Pani 
ta mając ustalone poglądy na szóste przykazanie od dłuższego już czasu 
miała na oku pewną młodą osobę, którą podejrzewała, że ta usiłuje spro- 
wadzić jej męża z dotychczas sciśle przestrzeganej drogi cnoty mał- 
żeńskiej. 

Traf chciał, że obie damy spotkały się koło przystanku autobuso- 
wego przy zbiegu ulic Mickiewicza i Wileńskiej, Na widok rywalki, kocha- 
jąca, a cnotliwa żońa, tak dalece straciła nad sobą panowanie, że nieba- 
cząc na licznych w tym czasie przechodniów ręką zaczęła udawadniać 
swe prawa, przymawiając, że nie pozwoli bałamucić swego małżonka, 

Wynikła piekielna awantura i obopólne okładanie się pięściami, co 
naturalnie nie uszło uwagi stojącego w ee policjanta. Ku wielkiemu 
żalowi licznego tłumu bezpłatne widowis o- zostało przerwane i obie po- 
waśnione damy znalazły się wkrótce w komisarjacie, gdzie wykaligrafo- 
wano „fest* protokół za zakłócenie spokoju publicznego. (x) 

ści. Zaś dodrego katolika, rzecz pro- 
sta, prawo absolutnie nie będzie się 
starało zmusić, albo choćby nawet 
tylko skłonić do rozwodu. 

Ale i na to znaduje artykuł bar- 
dzo proste rozwiązanie: „Jesteśmy 
katolikami". 

Przepraszam: Kto? Są w Polsce 
wyznawcy wielu religij, a przytem 
niezawodnie nie wszyscy katolicy 
zechcą się solidaryzować z pogłąda- 
mi X. W. M. na kwestję prawa 
małżeńskiego. 

Niestety — Polska z temi wywo- 
dami musi się zgodzić, bo — zapo- 
wiada autor artykułu z grzecznością 
dyplomaty, ale i ze szczerością, od 
której dreszcz idzie po ciele: „Nie 
widzę, jak uniknąć falalnych skut- 
ków wewnętrznej wałki z kościołem 
katolickim: historja państw, które ta- 
ką walkę przeszły, poucza, ile te 
walki kosztują sił żywotnych”. 

kulturalno-oświat. | Aktów 10. W obrazach udział biorą: Legjony Polskie, Armja rosyjska, szlachta, szlachcianki, lud, Sceny bata- 

  

SALA MIEJSKA listyczne wykonano przy łask. współudziale 1-go pułku Szwoleżerów oraz IV-go Zaniemeńskiego pułku uła- 

Ostrobramska 5. | nów. Zdjęcie z natury wykon. w Wilnie, w Województwie Nowogródzkiemi nad Świtezją. Rzecz dzieje się w 

roku 1811 1 1812 na Litwie. — Kasa czynna od godz. 3 m. 30. — Początek seansów od godz. 4, 7 i 10-ej. 

igi |, PONAD ŚNIEG niań żeronskiego 
” z udziałem STEFANA JARACZA, Stef. Wysockiej, Zofji Koreywo, Mieczysława Cybulskiego. 

| Sceny do łez wzruszające. Film porywający siłą treśei i głęboką grą! Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.15. 

|“ zeyztazyce* ROMANS PANNY OPOLSKIEJ 
J l LONJE O poki Tenaśka m Warszawy Karimierza Przerwy-Tetmia jara. nych "znakomi- 

Mickiewicza 22 ta Bozewska Helena, piękna Czarnecka Danusia i znany Hnydziński Stefan i inni. Pocz. sóansów 4, 6, 8 i 10.15. 

_ Wileńska 38. 

KINO-TEATR 

Kto tego filmu nie zobaczy, 
LUX Ostatnie dni! Śpieszcie ujrzeć! ten sobie tego nigdy nie wybaczy. 

a R D ZN | C (LES MISERABLĖS) 2 serje pią młodzieży 
owy 

Miekiewicza 11. PE E WIKTORA HUGO 225 
KINO Film, o którym mówić będzie Wilno! Film tysiąca sensacyj. Najcudowniejszy film świata. Super-Superszlagier „Ufa“ 

nij SZPIEDZY óżórcza sz" Rudolf Klein-Rogge, Willi Fritsch, demoniczna Gerda 
Maurus i wicšniana Lien Deyers. 

42 Szczyt nowoczesnej techniki! Oszałamiające zdjęcia straszliwej katastrofy kolejowej! Kobiety szpiedzy i ich 

Wielka 42. * zwodnicza praca! Polowanie na ludzi! _ Każdy powinien widzieć, gdyż szpiedzy kryją się międ wamil zy 

dozwolone.   

Kino Kolejowe Dziś | Dzieje męższczyz- ® e 

i dni następnych! 
ny opętanego przez 

OGNISKO Potężny dramat 
° niebezpieczną ko- 

w 10 akta 
bietę. 

(obok dworca sh 

  

W rolach głównych gwiazda Ameryki Estella TAYLLOR i LEWIS STONE. Początek o godzinie 5 popołudniu. 

kolejowego). Ww niedzielę i ięók o godzinie 4-ej popołudniu. _ _— — — — — — Ceny miejse zwykłe. 

KINO-TEATR Dziś! Złota serja „Sowkino* w Moskwie. Wielki dramat erotyczno-obyczajowy w wykonaniu artystów 

Teatru Artystycznego Stanisławskiego w Moskwie 

EDEN |go_CZEG0 TĘSKNI KOBIETA i own 
ielka 36. Piękna nowoczesna wystawa! — — — Nadzwyczajna gra artystów. — — — — _ Rekordowy sukces, 

II! Od zaraz !!! B 
Sprzedam DWA DOMY 

na Zwierzyńca 424708. Dalelnėj i Giedyminowskiej 
Dowiedzieć się w Administracji „Kurjera Wileńskiego* Jagiellońska 3 
503-1 w godzinach 7—8 wieczorem. 

   
Wołyński Urząd Wojewódzki ogłasza 

konkurs 
ma stanowiska: 

1) urzędnika administracyjnego I kategorji 
VI stopnia służbowego, 

2) wojewódzkiego inspektora związków komu- 
nalnych w VII względnie VI stopniu służbowym. 

Od kandydatów na powyższe stanowiska wy- 
maga się nieprzekroczonego 40-go roku życia i po- 
siadania obywatelstwa polskiego, ponadto ubiegają- 
cy się o stanowisko ad 1 winni wykazać się dynie 
mem o ukończeniu studjów prawniczych oraz Świa- 
dectwami kilkuletniej praktyki sądowej, lub admi- @ 
nistracyjnej, zaś ubiegający się o stanowisko ad 3 
winni wykazać się świadectwami ukończenia conaj- 
mniej szkoły średniej oraz dowodami kilkuletniej 
pracy samorządowej, 

    

   
        

    

  

go) 
Każdy technik | 

Kandydaci pozostający obecnie w służbie czyta i ogłasza swoją fir mę 
państwowej lub panocydowej, winni podania swo- 

Dom Handlowy 

H.Sikorski 
POLECA 

w wielkim wyborze 

MEBLE 

je wnosić w drodze służ 
Podania z dołączeniem szczegółowego życio- 

rysu i uwierzytelnionych odpisów dyplomów nau- 

w 

kowych, świadectw poprzedniej pracy oraz referen- i Gi i 
cji należy madsyłać do Urządu Wojewódzkiego w OMOŚLIAL (NAT son 
Łucku w terminie do dnia 15 marca 1929 roku. 9° 

Wojewoda 

owej. 

  

  

    = oo| jytników Pali w Wiki | козеуконе 
WYPRZED AŻ | | Prenumerata: rocznie  — 12 @.. Pożyczki 

8 wieówk „DJABOLOĆ. | | kwartale = 30 || eto“ 
Komisowe - Handlowe 

Mic» iewicza 21, tel. 152 

Pianino : 
pierwszorzędnej fabryki 
i kredens nowego modelu 

do sprzedania, 
ul. Wiłkomierska 3—20. 

      Ceny znacznie zniżone, Kredyt długotermino- 
wy bezprocentowy. 

— — SKŁAD MASZYN ROLNICZYCH — — 

Nr. pojedyńczy — 1 złoty. - 
  

  

Redakcja — Wilno, ul. Wileńska 33, tel. 75. | 

ZYGMUNT NAGRODZKI Administracja — Wilno, ulica św. Jańska 1. | 
WILNO, ZAWALNA M 11-a. 502-0   Drukarnia „Znicz*. 

538 
Telefon 3-40.   

      

Oto dyplomatyczna greżba—grze- 
czna, ale nie mniej straszna. 

Polsko drżyj! Bo gotowa purpura 
zlać się z czerwienią swych wro- 
gów—bo gotowi na swą obronę zo- 
staś jedynie ci, którzy dzis Polaka- 
mi nazwać się nie mogą, bo nie są 
katolikami! 

Bo słychać złowrogie szepty na 
twą zgubę w najżywotniejszej pla- 
cówce dyplomatycznej świata — be 
słychać grochot polan drzewa, zno- 
szonych na stosy płomienne! Oby 
Bóg litościwy powstrzymał grozę 
wojny religijnej od naszej Ojczyzny! 

Tylko ostrzegam: Stoimy dzisiaj 
na wulkanie. Grożba rzymskiego dy- 
plomaty może się spełnić. Ale kie- 
dy raz rozleją się od wschodu stra- 
szliwe nurty rozgorzałej lawy, to 
mogą one wstrząsnąć nietylko Pol- 
ską—ale i całą Europą. 4: 

к -——— -— 

  

Ne 42 (587 о 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
t 

Katastrofa samolotowa. 
Zadziwiająca przytomność umysłu słynnego lotnika 

kpt. Orlińskiego. 
* 

Wczoraj w godzinach popołudniowych, zdążający z Paryża na lotni- 
sko mokotowskie w Warszawie samolot Międzynarodowego T-wa Żeglu si 
Powietrznej, prowadzony przez słynnego lotnika kpt. Orlińskiego uległ | 
katastrofie. W chwili gdy samolot znajdował się nad Józefowem, powi 
błońskiego, z niewyjaśnionych narazie przyczyn Śmigło przestało działać 
i aparat runął na ziemię. ВЫ 

Dzięki przytomności umysłu kpt. Orlińskiego złamało się tylko jedne 
skrzydło samolotu, zaś ludzie znajdujący się przy maszynie, jak i w ka4 
binie aeroplanu wyszli z katastrofy cało. Obrażeniu cielesnema uległy 
jedynie dwie osoby, które przewieziono do szpitala w Warszawie. || 

Powolne usuwanie skutków śnieżycy 
- Podjęcie komunikacji na linji Lwów — Podhajce i Lwów —Jaworówi 

LWÓW, 19. Il. (Pat). Lwowska Dyrekcja Kolejowa donosi, iż pó 
usunięciu zasp śnieżnych podejmuje się z dniem 20 b. m. ruch pociąg: 
pasażerskich na linji Lwów — Podhajce. Również podejmuje się ogó 
ruch pociągów na całej linji Lwów— Jaworów. Ao 
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Nowa rewolucja w Meksyku. | 

WIEDEŃ, 19.II. (Pat.). Dzienniki donoszą z Meksyku, że przecięjiii 
rządowi prowizorycznego prezydenta Gila wybuchła w północnych sta* 
nach Meksyku rewolucja, na czele której stoi kilku generałów. 2 

Ruch rewolucyjny w północnych Stanach Meksyku zatacza Гсогай 
szersze kręgi. Głównodowodzący stanu Sonora gen. Manzo stoi na czelf 
rewolucji i wedle niepotwierdzonych jeszcze wiadomości, rozporządza Bgyf 
żołnierzy. Także i gubernator cywilny stanu Topete przyłączył się 
ruchu powstańczego i wystosował do prezydenta Gila ultimatum domi 
gające się wydalenia z kraju dotychczasowego prezydenta Callesa, min 
stra wojny Avara i b. ministra pracy Moranesa, г @ 

Ultimatum zaznacza, že w razie wypełnienia tych postulatów p "a 
rząd, ruch rewolucyjny natychmiast zostanie zlikwidowany. ' e 

    

   

Znowu ujawnienie nadużyć skarbowych. 
Komisarze lzby Skarbowej ujawnili onegdaj w składzie drzewą рга 

ul. Łukiskiej 3 nadużycia, sięgające kilkunastu tysięcy złot. Stwierdzon 
jednocześnie, iż przedsiębiorstwo prowadziło buchalteryjne księgi fikcyjne 

Sprawę przeznaczono do kompetencji władz śledczych. A 
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KURJER WILEŃSKI S-a Z OGRAN. ODP. 
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piszemy na maszynach 

Wileńskie Biuro 
Komisowe-Handiowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

509-2 

POSIADAMY 
do ulokowania różne 1 

  

    INTROLIGATORNIA 
i 

  

sumy pieniężne od 
1.000 do 30.000 złotych 

Wileńskie Biure k 
Komisswe-Handiowe | WILNO е TELEFON 3-40 Mickiewicza 21, tel. 152 

i 

_          

  

  

DZIEŁA KSIĄŻKOWE, DRUKI, KSIĄŻKI DLA URZĘDÓW PAŃ- 
STWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, ZAKŁADÓW NAUKOWYCH. 
BILETY WIŻYTOWE, PROSPEKTY, ZAPROSZENIA, AFISZE 
1 WSZELKIEGO RODZAJU ROBOTY W ZAKRESIE DRUKARSTWA 

DEEESDAECEDACEE! 
jed 

LEKARZE 
piojojojojoojojof »|ajojcfoj 

DOKTÓR MEDYCYNY         Г A. GYMBLER | 
  

  
DRUKI JEDNO I WIELOBARWNE == OPRAWA KSIĄŽEK 
PUNKTUALNIE ======== TANIO 

   

  

CHOROBY WENERY- 
CZNE i SKÓRNE 

Elektroterapja, Diate 
mia, Słońce górskie, 

SOLIDNIE 
    

WĘGIEL. i koks 
3 lomb - 

WAONOWO OTAŻ (ONNOWO "nych wozach 

M.Deulv Wilnie 
JAGIELLOŃSKA 3-6, tel. 811. 
SKŁAD: Polski Lloyd, Słowackiego 27, cią, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne © 

tel. 14-46. 541 wanny, elektryczny masaż. : ŻE 

  

  Sollux, 330 

Mickiewicza 12 _ 
róg. Tatarskiej. | + 

Przyjmuje 9 — 2 1 5—7. 4 
  

LECZNICA = 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA o 

POMOCY SANITARNEJ D. Zeldowicz : 
WILNO, WILEŃSKA 28. Tel. 845. ь 

choroby weneryczne, sy- 'W przychodni przyjmują łekarze specjaliści. 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, nerwo- Bin iii A Nas 

wy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz w. *ócz Z R 
dla stałych chorych moczopłciowych. R ‚ 

Gabinet Roentgena i Elektro-Leczniczy. 
Leczenie premieniami Roentgena i elektrycznoś- 

    

  

Kobieta-Lekarz 

Przyjęcia od 10 — 3. 580| kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od12—2 || 

  

          

(Kursy Kierowców Samochodowych | 
STOWARZYSZENIA TECHNIKOW 

ul. Ponarska 55, tel. 13—30. 

Grupa XXIX * 
kandydatów na zawodowych kierowców samochodowych rozpocznie 

zajęcia dnia 25 lutego 1929 r. b. 
Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów ecdziennie 

od godz. 12-ej do 18-ej przy ul. Ponarskiej 55. tel. 13-30. 

| Przy kursach warsztaty reperacyjne dla samochodów i ciągówek. 

  

— 1 од 4 — 6 
Od r. 1843 istnieje ul. Mickiewicza 24, 

Wilenkin | - W. Zdr. Nr 182. — 

    

POLSKICH w WILNIE ul. TATARSKA 20. DOKTÓR GG 

|| | | | | BLUMOWIGZ > 
Choroby weneryczne, | 

syfilis i skórne, || 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, Wielka 21. Ay 

stoły, szafy, łóżka i td.j Od 9 — 1 i 3 — 8. 

Wykwintne. Mocne.| (Telef. 921). 240. 

Po
ra
 

  

  

QW. JUREWICZ 
były majster firmy 

„Paweł Bure* 

  

poleca najlepsze zegarki, sziućce, 

WILNO, Adama Mickiewicza 4. 
Tamże petrzebny pracownik zegarmistrzowski. | 

Zgubioną Siwa. ZgubiONĄ wojskową 
"przez Kasę Chorych w Li- wydaną na im. 
dzie za Nr 5042 na imię Narkuna rocz. 1896 zam. и rzyjmuje od g. 9 do 1. 
Wacława Marżało, unie- wieś Kurmince, gm. ol- | Mickiewicza 21, tel. 152 wicza 80 m. 4. W. Zdr. > » od 4 do G-ej. н 
ważnia się. 537  kienickiej, unieważn 

obrączki ślubne i inne rzeczy. 
Gwarantowana naprawa zegarków. 

i biżuterji po cenie przystępnej. 481. 

SZACUNEK KAMIENI-BRZPLATNT 

    

    

       

   
    

  

DZIERŽAWY | |"Unkach i na raty. 
Nadesz!: . 

majątków ziemskich ad Adak     Gotówkę:| 
= | Na dogodnych wa- i 

  

ES = © | kojemy bez kosztów | '«4neml osobami. 
Witonekia Biars EOEOEBAREKZENEBA | na mocne gwaraneje. 

* [5] 

Komisowo-Handlowe ku Dom H-K „ZACHETA“ 
Mickiewicza 21, tel. 152 g „Akuszerki Mickiewicza 1, tel.9-05. ы =" 1 

  

Г Akuszerka NFORMATOR 
6500 dołarów E. GRODZIEŃSKI Ę 6 2 . . 

w śródmieściu doche- Maria Aron BOENODOBCOARNE! 
dowe natychmiast Р asi 

spraedany 550 | przyjmuje od 9 rano M. Miszews й 
acieja Wileński» Biuro 5 7 w. ul. Miekie. LEKARZ - DENTYSTA 

Kemisowo-Hondlewa 

        ia się. 

  

Nr. 8098. 529 Grodno, ul. Koložaiska 8. 
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