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i Oddział 1 przedstawicielstwo: M. GIRDA,
Wilno, Szopena 8, tel. 16-72.

Liga Narodów a sprawa komunikacji mię-
dzy Polską a Litwą,

zmarłego,
zmarłego p. Adolfowi Kopciowi oraz Chórowi Amatorskiemu

w Gródku serdeczne podziękowanie składa

 

w szczególności drogiemu przy-

ŻONA.

DROGIE POŃCZOCHY |
zaoszczędzają się przez dorabianie |

podeszewek w dobrym gatunku przę- !

dzy na Trockiej 19 ŹRÓDŁO PRACY. ;
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czas odnowić prenumeratę

na miesiąc MARZEC.

Zapisujcie się na członków

Polskiegoa,Krzyża.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wice prezes komisji
dów, b. premjer Portugalji i b. poseł

komunikacyjnej Ligi Naro-
portugalski w Londynie Vas

Concelos bawił w Warszawie i był przyjęty w piątek przez p. prem-
| jera Bartla.

Wieczorem wyjechał do Genewy w towarzystwie naczelnika wy-
| działu wschodniego M. S. Z. p. Hołówki,
| komisja zbiera się na posiedzenie,
I Sprawozdanie ze swej bytnošci w Kownie i Warszawie,

ruch komunikacyjny między obu pań-trudności,
_ Stwami.

jakie napotyka

albowiem w poniedziałek
na którem Vas Concelos złoży

i przedstawi

i Nowa ustawa prasowa.
(Telefonem od własnego korespondenta).

$ WARSZAWA. Prezydjum Rady Ministrów rozpoczęło pracę nad
nową ustawą prasową.

   

 

Wiec przeciwko prześladowaniom religij-
4 nym w Sowietach.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wieczorem w sali T-wa Hygienicznego odbył się
„Wielki wiec przeciw prześladowaniu religijnemu w Sowietach.

Przemawiali: ks. biskup Szlagowski, Pepłowska, redaktor „ Walki
z bolszewizmem” adw. Glass, oraz przedstawiciel młodzieży p. Hein-

|rich.

zu Rusini i Białorusini urządzają obstrukcję.
106. | e

 

  

 

     

 

  

 

_ministra

-Dłuższe

| Zdaniem mówcy,
'na nie zostały dotychczas napra-

Z komisji rolnej.

a- „na
Apaprywkową 130 zł.

2 kz

   

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na posiedzeniu komisji Reform Rolnych przed-
 stawiciele Rusinów i Białorusinów usiłowali urządzić obstrukcję prze-
ciwko ustawie, zmierzajacej do nowelizacji ustawy o osadnictwie.

Gdy mimo obstrukcji prowadzono dalsze obrady, mniejszości
słowiańskie i socjaliści opuścili posiedzenie.

tiem czytaniu tę ustawę.

WARSZAWA. 7.3. (Pat.). Na
_dzisiejszem posiedzeniu sejmo-
wej komisji spraw zagranicznych

oMprzyjeto projekt ustawy o raty-
fikacji układu handlowego i
nawigacyjnego między Polską
a Łotwą.

'._ Następnie przystąpiono do
dalszej dyskusji nad exposć p.

spraw zagranicznych.
przemówienie wygłosił

(Stron. Chł.).
błędy Locar-

poseł Jan Dąbski

R WARSZAWA, 7.3. (Pat.) Dziś
na posiedzeniu sejmowej komisji
_rolniej pod przewodnictwem pos.
 Łuckiego, pos. Langer (Wyzw.)
„referowal projekt ustawy o zmia:
niepozycji taryfy celnej na tłusz-
cze zwierzęce. Projekt ustawy

przyjęto w drugiem i trzeciem
czytaniu, przyjmując następujące
_stawki: Na słoninę świeżą 100 zł.,

smalec 130 zł, na słoninę
Celem tego

rojektu ustawy jest zahamowa-
nie nadmiernego importu-ame-

 

WARSZAWA, 7.3. (Pat). Na
-dzisiejszem plenarnem  posiedze-
iu Senatu przystąpiono do dal-
zej dyskusji ogólnej nad prell-
inarzem budżetowym. W cza-

Bie dyskusji pierwszy zabrał głos
sen. Koerner (Koło Żydowskie),
twierdzając między

dochody budżetu są prelimino-
ane za wysoko wobec sytuacji
Eli Mówca wytyka cię-

dla podatników z powodu
przez państwo

Przedsiębiorstw. Mówca ošwiad-

 

innemi, že

Komisja jednakże, mając quorum uchwaliła w drugiem i trze-

Otwarcie targów praskich.
(Telefonem od własnego korespondanta).

1 3 WARSZAWA. P. min. Kwiatkowski wyjeżdża 15 b. m. do Pragi
J ge otwarcie targów praskich.

4 sejmu.
Z komisji spraw zagranicznych.

wione. Z konferencji haskiej wy-
szliśmy z pustemi rękami, gdyż
nie osiągnięto zrównania bezpie-
czeństwa granic na Wchodziei
na Zachodzie oraz gwarancyj po
ewakuacji Nadrenji, układ war-
szawski z Niemcami budzi niepo-
kój, gdyż daje uprzywilejowanie
żywiołowi niemieckiemu z krzyw-
dą polskiego chłopa. Wreszcie
podkreślił, że nie możemy osią-
gnąć sukcesów w polityce zagra-
nicznej, dopóki trwają obecne
stosunki wewnętrzne w Polsce.

rykańskiej słoniny i tłuszczów
zwierzęcych. Z kolei przystąpiono
do dyskusji nad planem doraźnej
pomocy dla rolnictwa, opracowa-
nymprzez rząd. W dyskusji za-
bierali głos posłowie Fiałkowski
(Kl. Nar.) i Pluta (Str. Chł.). Obaj
mówcy twierdzili, że plan ustalo-
ny przez rząd jest niewystarcza-
jący i dlatego zgłosili konkretne
wnioski dodatkowe. Dalszy ciąg
dyskusji odroczono do posiedze-
nia jutrzejszego.

i Pienarne posiedzenie Senatu.
cza, że budżet jest wyrazem uci-
sku podatkowego i niesprawie-
dliwego zużycia sum osiągnię-
tvc dlatego klub rnówcy nie

głosował za budżetem.
Sen. Kopciński (PPS) krytyku-

je ostro system rządów pomajo-
wych.

Sen. Hasbach (Niem.) omawia
kryzys gospodarczy. Krytykuje po-
litykę rządu.

Sen. Thullie (Ch. B.) krytykuje
kurs, panujący w Ministerstwie
Wyznan i O. P. i światopogląd

JZG

ministra, różniący się od zasad
wychowania katolickiego.  Kiub
mówcy nie może mieć do tego
ministra zaufania.

Sen. Kulerski (Piast) uważa
budżet za nierealny, apelując do
rządu nie o wyzyskiwanie uchwa-
lonych kredytów, ale o oszczę-
dności.

WARSZAWA, 7.3. (Pat.) . Na
posiedzeniu popołudniowem Se-
natu głos zabrał marszałek Szy-
mański, który oświadczył co na-
stępuje:

Dziś cały bratni i przyjazny
nam naród sąsiedzki czci 80-tą
rocznicę swego wielkiego czło-
wieka, prezydenta Czechosłowacji
Tomasza Masaryka. Senat Rzeczy-
pospolitej Polskiej przyłącza się
w uczuciach najgorętszych w ucz-
czeniu tego czcigodnego przyja-
ciela Polaków i w jego osobie
łączy jaknajlepsze życzenia i dla
całego bratniego narodu (oklaski).

Następnie przystąpiono do
dalszej rozprawy budżetowej.
Pierwszy przemawiał senator Sza-
franek (Str. Chł.), który bardzo
ostro krytykował obecny system
rządu. Między innemi mówca
użył takiego zwrotu: „Tak pan-
*stwem, panowie profesorowie1
wojskowi, rządzić nie można, bo
panstwo—to nie wasz folwark
dochodowy”, na co p. prezes
rady ministrów Bartel z ław rzą-
dowych odparł: „Co to zna-
czy „folwark dochodowy*? Do
kogo się to odnosi? Protestuję
przeciw temu“.

     

tagraniczne o 50 proc. drožej.
niem miejsca o 25 proc. drożej.

za gienicę 8 zi.
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Sen. Szafranek odrzek: „Nie Dr, Schacht ustepuje ze stanowiska prez.do pana*. Wówczas premjer Bar-
teł, uderzając w pulpit, oświad-
cza: „Mówił Pan o rządzie, ja
protestuję przeciw temu*. W tej
chwili obecni na sali ministrowie:
premjer Bartel, min. Józefski,
minister Janta-Połczyński oraz
wiceminister Wysocki opuszczają
salę obrad. Marszałek, zabrawszy
głos, oświadczy! co następuje:
Każdemu senatorowi przysługuje
prawo krytykowania rządu, ałe
nie wolno ubliżać rządowi i
nie wolno wyrażać się o pań-
stwie polskiem tak, jak to uczy-
nił sen. Szafranek, albowiem po-
rówiiywanie państwa polskiego z
folwarkiem dochodowym nie li-
<uje z powagą l|lzby. Dlatego
marszałek przywołuje sen. Szaf-
ranka do porządku.

Sen. Szuyski (BB), charakte-
ryzując obecny stan rzeczy, mów-
ca uważa, iż należy znaleść inne
określenie dla tego stanu i
zamiast terminu:  „dyktatura”
powinno się to nazwać:
„Autorytet Marszałka Piłsudskie-
go". Przyczyną obecnego kryzysu
i opłakanego stanu wsi, a jedno-
cześnie braku kredytów zagrani-
cznych, nie jest brak zaufania do
obecnych rządów, ani do Mar-
szałka Piłsudskiego.

Na tem porządek dzienny wy-
czerpano. Następne posiedzenie
jutro, w sobotę, o godzinie 10-ej
rano. Na porządku dziennym bud-
żety Ministerstwa Reform Rol-
nych i Robót Publicznych.

Gdańsk obniża stopę procentową
GDAŃSK, 7.3. (Pat.) Emisyjny

Bank Gdański postanowił, po-
cząwszy od dnia jutrzejszego, to
jest 8 b. m., obniżyć swoją sto-

pę dyskontową z 6 na 5 i pėl
proc., zaś stopę lombardową z 7
na 6 i pół proc.

Jubileusz prezydenta Masaryka.
PRAGA, 7.3. (Pat). Prezydent

Masaryk otrzymał ze wszystkich
okolic republiki, z okazji jubile-
uszu 80-lecia, telegramy gratula-
cyjne, oraz adresy hołdownicze.
Miasto Praga, przybrało z okazji
uroczystości, odświętną szatę. Z
wielu miast, a nawet miasteczek,
nadchodzą wiadomości o organi-
zowanych tam uroczystościach na
cześć prezydenta. Sumy, przezna-
czone z okazji 80-lecia urodzin
Masaryka na cele dobroczynne,
przekraczają już 50 miljonów ko-
ron czeskich. W dniu dzisiejszym
odbędzie się powszechna defila-
da, w której wezmą udział wszy-
stkie warstwy ludności.

PRAGA, 7.3. (Pat). Przedsta-

wiciele korpusu dyplomatycznego,
akredytowanego w Pradze, zjawili
się in corpore u prezydenta Ma-
saryka, składając mu życzenia i
ofiarowując wspaniały adres. Dzię-
kując, prezydent Masaryk wspom-
niał o swych wysiłkach, aby
uzgodnić politykę czechosłowacką
z ideałem doskonałej harmonii
między narodami. Po południu
ludność Pragi ugrupowana w/g
przynależności partyjnej, korpo-
racyj i stowarzyszeń, z niezliczo-
nemi chorągwiami, udała się po-
chodem na Zamek, gdzie złożyła
prezydentowi Masarykowi pełen
entuzjazmu hołd. Pochód przez
wspaniałe udekorowane ulice mia-
sta trwał przeszło 3 godziny.

Katastrofa lotnicza.
PRAGA, 7.3. (Pat). W czasie

wczorajszej rewji garnizonu pras-
kiego przed prezydentem Masa-
rykiem doszło do katastrofy lot-
niczej aparatów, krążących nad
miastem i tworzących w powie-
trzu inicjały prezydenta. Z przy-

czyn dotychczas niezbadanych,
zderzyły się w powietrzu dwa sa-
moloty. Obydwa spadły na wolną
przestrzeń na jednem z przed
mieść praskich, grzebiąc 4 lotni-
ków.

Pogrzeb kardynała Merry del Val.
CITTA DEL VATICANO, 7.3.

(Pat) — W biurze gubernatora
otwarto testament zmarłego kar-
dynała Merry del Val. Kardynał
Merry deł Val wyraża w  testa-
mencie życzenie, aby go pocho-
wano skromnie i jeżeliby to było
możliwe, chciałby być pochowa-
ny jak tylko można najbliżej gro-
bu swego ukochanego ojca i pa-
pieża ś. p. Piusa X. Natychmiast
po otwarciu testamentu zakomu-
nikowano Ojcu >wietemu žycze-
nie kardynała Merry del Val.
Pius XI z uśmiechem na ustach
odpowiedział, że z żalem nie
może zrealizować życzenia zmar-
łego kardynała, gdyż obok Piusa
X spocznie Pius XI, poczem
Ojciec święty polecił wyznacze-
nie odpowiedniego miejsca w
podziemiach Bazyliki w pobliżu
kaplicy z grobowcem Piusa X.

CITTA DEL VATICANO, 7.3.

(Pat). — W uroczystościach po-
grzebowych kardynała Merry del
Val, solennie odprawionych wba-
zylice św. Piotra, poza członkami
dworu papieskiego, świętego ko*
legjum, korpusu dyplomatyczne-
go oraz przedstawicieli kongre-
gacyj i zgromadzeń świeckichi
zakonnych, wzięły udział liczne
rzesze wiernych, zwłaszcza paraf-
jan z Zatybrza i Borgów, wśród
których kardynał! Merry del Val
cieszył się wyjątkowem przywią-
zaniem. Po południu trumna zo-
stała zamknięta w skrzynię oło-
wianą w obecności brata i bra-
tanka zmarłego, przedstawicieli
dworu papieskiego oraz msg. Ca-
nali, przyjaciela kardynała Merry
del Val i ustawiona Ww sarkofagų
na wskazanem przez msg. Caccia
Dominioni miejscu obok sarko-
fagu kardynala Yorku, ostatniego
z rodu Stuartów.

Reichstag o nrawach mniejszości naro-
dowych.

Piękne słówka nie zawsze harmonizują z czynami.

BERLIN, 7.3. (Pat)  Stron-
nictwa koalicji rządowej zgłosiły
siły dziś w Reichstagu rezolucię,
w której między innemi jest po-
wiedziane: Z uwagi na to, że
istotna pacyfikacja Europy możli-
wa jest tylko pod tym warunkiem,
o ile prawa mniejszościowe za-
gwarantowane w porozumieniu
międzynarodowem będą w peł-
nym zakresie stosowane, Reich-

stag wyraża oczekiwanie, iż rząd
Rzeszy niemieckiej stosownie do
obowiązków, ciążących na Rze-
szy, jako na państwie gwarantu-
jącem razem z innemi państwa-
mi międzynarodowe prawa mniej-
szościowe, zastosuje wszelkie
środki, przewidziane w prawie
międzynarodowem, celem zabez-
pieczenia mniejszościom prawi
swobody,

Banku Rzeszy.
„Wielkie wrażenie na giełdzie

BERLIN, 7.3. (Pat.) Prezydent
Banku Rzeszy dr. Schacht złożył
na posiedzeniu rady naczelnej
Banku Rzeszy oświadczenie, iż
zamierza ze stanowiska swego
ustąpić i w tym celu poczynił
już odpowiednie kroki celem roz-
wiązania swego stosunku służ-
bowego. Jako powód ustąpienia
dr. Schacht podał swe stanowi-
sko negatywne wobec umów
haskich. W sferach politycznych
utrzymują jednak, że ustąpienie
dr. $chachta pozostaje w związ-
ku z ewentualną nominacją
francuza Quesnay'a na dyrek-
tora generalnego Banku Wy-
płat Międzynarodowych. Rów-
nocześnie dr. Schacht oznajmił,
iż pozostanie na swym urzędzie
tak długo, aż powzięta zostanie
decyzja w sprawie jego następ-
cy. Na temże posiedzeniu rada
naczelna Banku Rzeszy powzięła
uchwałę, obniżającą z dniem 8
marca stopę dyskontową z 6 na
5 i pół proc., zaś stopę lombar-
dową—z 7 na 6 i pół proc.

BERLIN, 7.3. (Pat.) Wiado-
mość o ustąpieniu dr. Schachta
wywarłą na giełdzie berlińskiej
wielkie wrażenia. W ciągu przed-
południa notowano spadek kursu
poszczególnych papierów o 6—8
punktów.

berlińskiej. —Upadek kursów.

BERLIN, 7.3. (Pat). Ustąpienie
dr. Schachta ze stanowiska pre-
zydenta Banku Rzeszy uważane
jest w tutejszych kołach parla-
mentarnych za wydarzenie o
płierwszorzędnem znaczeniu
politycznem. Według dzienników
nacjonalistycznych, dymisja dr.
Schachta jest objawem, znamio-
nującym poważną sytuację dla
Niemiec. Dzienniki nacjonalisty-
czne wyrażają przytem nadzieję,
że wycofanie się dr. Schachta
nie pozostanie bez wpływu rów-
nież
nych stronnictw wobec umowy
likwidacyjnej z Polską. Prasa
demokratyczna, wyliczając wszyst-
kie zatargi, jakie począwszy od
konferencji paryskiej do ostat-
nich narad przedstawicieli ban-
ków emisyjnych w Rzymie, mia-
ły miejsce 'między prezydentem
Banku Rzeszy a rządem niemiec-
kim, charakteryzuje postępowanie
dr. Schachta jako stałe saboto-
wanie polityki rządu. Dzienniki
socjalistyczne zarzucają dr. Scha-
chłowi, iż konsekwentnie unie-
możliwiał on dojście do skutku
pożyczki zagranicznej dla krajów
związkowychi samorządów, przez
co pośrednio spowodował wzrost
bezrobocia

Demonstracje komunistyczne w Niemczech
BERLIN. 7.3. (Pat.). Wiadomo-

ści, napływające z prowincji i
poszczególnych krajów związko-
wych, wskazują na poważny
charakter wczorajszych demon-
stracyj komunistycznych.Wbrew
pierwszym doniesieniom, podczas
pochodów komunistycznych w
poszczególnych miastach docho-
dziło do poważniejszych starć,
połączonych ze strzelaniną. W
Kolonji np. policja została zaata-
kowana przez komunistów, któ-
rzy z dachów domów obrzucali
patrole policyjne gradem kamieni.

Do wieczora aresztowano
tam 300 demonstrantów. W Sak-
sonji policja napotkała na bardzo
silny opór ze strony komunistów.
W Halle w dzielnicy robotniczej
doszło do formalnej potyczki
między komunistami a policją,
w rezultacie której 2 robotników
zostało zabitych, 3 zaś—ciężko
rannych. W Dreźnie i Zittau ko-
muniści mimo zakazu demonstro-
wali w małych grupkach, niepo-
kojąc z nastaniem mroku patrole
policyjne. W Dreźnie aresztowano
przeszło 60 osób.

Nowe zamieszki komunistyczne w Berlinie
BERLIN, 7.3. (Pat.) Dziś wie-

czorem doszło wdzielnicy wscho-
dniej Berlina do krwawych starć
między policją a demonstranta-
mi. Wbrew wyraźnemu zakazowi

policyjnemu, komuniści wywołali
zamieszki, w czasie których 2
urzędników policyjnych odniosło
ciężkie rany postrzałowe.

Kompletne fiasco manifestacyj komuni-
stycznych we Francji.

PARYŻ. 7.II1. (Pat.). Z wyjąt-
kiem oficjalnego organu partji
komunistycznej „Humanite”, ca-
ła prasa podkreśla kompletne
fiasco, zapowiedzianych z takim
hałasem na wczoraj manifestacyj
komunistycznych- Mimo staran-
nego zmobilizowania przez stron-
nictwo komunistyczne oraz przez
federację generalną pracy wszyst-

kich swych sił, nie udało się wy-
wołać oczekiwanego na wczoraj
generalnego strajku. W przemy-
śle metalurgicznym i budowla-
nym prawie wszyscy robotnicy
stanęli do pracy. Tak samo więk-
szość szoferów wyjechała na mia-
sto. Wogóle na ulicach nie udało
się w ciągu dnia wczorajszego
zauważyć nic nienormalnego.

Skutki straszliwej powodzi.
TULGZA, 7.3. (Pat.) Sytuacja

w departamencie Tarn-et-Garonne
jest coraz poważniejsza. W miarę,
jak wody Tarnu i Garonny opa-
dają, szkody wyrządzone przez
powódź, występują coraz jaskra-
wiej. Liczba topielcow przekroczy
z pewnością 300. Poszukiwania,
rozpoczęte w Moissac, doprowa-
dziły do odnalezienia 72 trupów.
Akcja ratunkowa w Montauban
przedstawia ogromne trudności.

Dotychczas odnaleziono około
20 ciał. Ogólna liczba ofiar w tej
miejscowości nie jest jeszcze
znana, ponieważ nie udało się
dotrzeć do wielu odosobnionych
domów, położonych w. dolinie,
gdzie zginęły w wielu wypadkach
całe rodziny, zaskoczone powo-
dzią. W okolicy Montauban zna-
leziono przeszło 3 tysiące trupów
zwierząt domowych. Tysiące do-
mów leży w gruzach.

Konferencja morska wznowiła swe prace.
Locarno śródziemnomorskie. >

LONDYN, 7.3. (Pat). Konfe-
rencja morska wznowiła dziś peł-
ny bieg prac. Dzisiaj rano p.
Briand odbył naradę z p. Mac
Donaldem, po której odbyło się
posiedzenie szefów  delegacyj,
poświęcone dotychczasowym wy-
nikom prac konferencji. Premjer
Mac Donald udzielił koresponden-
towi PAT paruminutowego wy-
wiadu, w czasie którego wyraził
swe zadowolenie z podjęcia oży-
wionej pracy przez konferencję,
zapewniając, że pomiędzy dele-
gacjami panuje zupełne wzajemne
zaufanie. Konferencja — mówił
premjer Mac Donald—jest trudna,
jak każda konferencja międzyna-
rodowa, ale do celu doprowadzi.

Gdy obecnie przy rozmowie
inny dziennikarz zapytał o gwa-
rancje bez r: jakich do-
maga się Francja, premjer Mac

Donald odrzekł, iż gwarancji abso-
lutnej być nie może, zaś gwa-
rancji relatywnej udzielają Lidze
Narodów układy locarneńskie i
pakt Kelloga. Znamiennem jed-
nak jest, że Mac Donald nie od-
rzucił idei, jako takiej i nie pod-
kreślił niemożliwości zawarcia
Locarna  šrėdziemnomorskiego.
Przeciwnie dodając, że nigdy
zgóry nie można  przesądzać,
do jakich konkluzyj doprowadzi
konferencja międzynarodowa, Mac
Donald zastrzegł się tylko, że na-
ród angielski nie mógłby wziąć
na siebie ciężaru takiej gwaran-
cji, któraby go bezwzględnie zmu-
szała do operacyj wojennych na
rzecz innych. Co do czasu trwa-
nia konferencji, Mac Donald
oczekuje, że do połowy kwietnia
najpóźniej zostanie ona zakoń-
czona.
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Pomoc dla rolników.
Jest pewna piosenka, którą

śpiewają konserwatyści całego

świata, w ślad za junkrami nie-

mieckimi, zaczyna się ona od

słów: „Der Kaiser absolut wenn

er unsern willen tut” („Cesarz po-

winien być władcą absolutnym,

kiedy rządzi według naszej woli").

Coś podobnego widzimy także
u nas: tak lojalna w stosunku do

rządu, niekiedy wprost lokajsko

* ulegla konserwa z pod znaku

„Czasu“, „Dziennika Poznańskie-

go“, „Dnia“ i „Slowa“, potrafi

jednak podnosić swój głos bar-

dzo stanowczo, gdy chodzi o

własne jej interesy, zwłaszcza in-

teresy ziemiaństwa.

Przed paru dniami (w n-rze

niedzielnym z dn. 2 b. m.) za-
mieściliśmy w streszczeniu plan

doraźnej pomocy dla rolnictwa,

opracowany przez komitet eko-

nomiczny Rady Ministrów. Plan

ten, zamiast spodziewanych za-

chwytów i czołobitności, wywołał

niespodzianie ostrą krytykę kół

rolniczych, której wyraz, między

innemi, daje w słowach bardzo

dobitnych,  sanacyjno-konserwa-

tywno-ziemiański „Dziennik Po-

znanski".

Zaznaczamy i podkreślamy z

naciskiem, że w tym wypadku,

krytyka jest całkowicie uzasadnio-

na. Przewidziane przez komitet

„ulgi* są zupełnie niewystarczają-

ce. W ten sposób odracza się mo-

że nieco katastrofę, lecz nie usuwa

radykalnie zła. Niestety system

austrjacki „fortwurscbhteln” stał się

wzorem naszej polityki sanacyj-

no-gospodarczej, która od „ra-

dosnej twórczości* niespodzianie

przeszła do mizernej wegetacji

z dnia na dzień.

Przyjrzyjmy się bodaj pobież-

nie projektowi:

Na pierwszem miejscu mamy

tedy premjowanie wywozu żyta,

owsa i jęczmienia, które ma być

nadal utrzymane.

Mamy je obecnie — i jakoś

wyników z tego nie widać. W naj-

lepszym razie, jest to zastrzyk

kamfory, który daje się umiera-

jącemu, by przediużyć na kilka

godzin konanie. Ale nasze rolni-

ctwo nie może być skazane na

śmierć (mniejsza, czy dziś, czy

jutro), ono musi żyć, gdyż od

tego zależy życie całego narodu,

do normalnego życia zaś potrze-

buje normalnych, zdrowych pod-

staw, nie zaś sztucznej, chwilowej

podniety, jaką jest wszelkie pre-

mjowanie. f

Dalej — czytamy w projek-

cie — mają byč zniesione wszel-

kie ograniczenia przemialowe, ale

tylko w stosunku do žyta, prze-

znaczonego na wywóz. W jakim

celu to ograniczenie, wprost nie-

zrozumiałem jest utrzymanie ogra-

niczeń przemiałowych wewnątrz-

kraju, skoro żyta mamy poddo-

statkiem. Skutkiem bezsensow-
nego ograniczenia doszło do te-

go, że otręby są u nas droższe

od żyta, to też zamiast kupować

drogie otręby, rolnicy dziś już

skarmiają czyste zboże.

Co do owych 22 miljonów,

przeznaczonych na fundusz dla

konwersji krótkoterminowego dłu-

gu rolniczego i ożywienia handlu

rolniczego to — zdaniem kół fa-

chowych—jest to kropla w morzu.

Odroczenie podatków —jest
również tylko przedłużeniem kona-

nia. O iiłe rok ubiegły byłby ro-

2 prasy.
Kwiatki imieninowe.

„Polonja* podaje wzruszający
okólnik inspektora szkolnego w
Królewskiej Hucie do kierowni-
ków szkół w sprawie imienin p.
min. Piłsudskiego... Nakazuje im
p. inspektor zorganizowanie „uro-
czystości" imieninowych, ale tak,

„aby wywarły w duszach dziecię-
cych niezapomniane nigdy wrażenia te-
go pamiętnego dla wszystkich dnia".

Cóż zrobić, żeby te uroczy-
stości wypadły — naj, naj, naj—
wspanialej?

„Pod żadnym warunkiem nie mo-
żna opuścić pieśni „Pierwsza Brygada*,
ani też przemówienia o Józefie Pił-
sudskim*.

Musi jednak p. inspektor nie
wierzyć w powszechność senty-
mentów dla Solenizanta, bo kła:
dzie „na serce* pp. kierownikom,
żeby przemówienia o Józefie Pił-
sudskim powierzali tylko

„takiej osobie z grona nauczyciel-
skiego, która jest naprawdę przejętą+
ideologją marszałka Józefa Piłsudskie-
go i która potrafi wlać w swe przemó-
wlenie całą miłość ku osobie Marszał-
ka, która potrafi oddziaływać na maleń-
kie serduszka dziecięce, grać na ich
uczuciach i fantazji".

Dlaczego opierać to przemó-
wienie na fantazji. Czy p. in-
spektor obawia się, że prawda
historyczna mogłaby wy-
paść... kompromitująco? P. min.
Piłsudski coraz” częściej ma po-
wód do powtarzania znanego
przysłowia: „Strzeż mnie, Boże,
od przyjaciół"...

Powrotna fala.
Jednocześnie z deklaracją rzą-

du w sprawie reformy konstytucji
(podaną przez nas w n-rze wczo-
rajszym) utrzymaną w tonie bar-
dzo powściągliwym, prasa sana-
cyjna uderzyła znowu w ton wo-
jowniczy. Tak np. pisze „Słowo
„Polskie“

Z Litwy
iesSsienaeb
chodu 500 rocznicy zgonu

W. Ks. Witolda.

W środę 26 lutego w Kownie
odbyła się organizacyjna narada
polskich organizacji kulturalno-
oświatowych w Kownie, poświę-
cona sprawie uczczenia przez
polskie społeczeństwo w Litwie
500-ej rocznicy zgonu W. Ks.
Witolda. "W wyniku dyskusji,
w toku której pokazało się, iż
Polacy do Naczelnego Komitetu
obchodu zaproszeni nie zostali,
jednogłośnie powzięto uchwałę

 

„Zmiana Konstytucji w duchu „ostrej
koncentracji władzy* przeprowadzona
być może tylko poza parlamentem
i wbrew niemu*.

„Robotnik“ podobne wystąpie-
nie nazywa „powrotną falą nawo-
ływań do zamachu stanu”.

Jednocześnie zapewnia organ
PPS, že

Sejmprzeprewadzi rewizję Konstytucji
nie przeprowadzijej jednakw myšl projek-
tu BB. „Rewizja“ będzie przeprowadzona
do końca; będzie ona przeprowadzona
rzeczowo, zgodnie z układem realnych
sił społecznych, w drodze nieuniknio-
nego często kompromisu pomiędzy dą-
żeniami klas i obozów politycznych,
tkwiących korzeniami w rzeczywistości
polskiej; w żadnym wszakže wypadku
Sejm nie uchwali pomysłów garści po-
lityków, oderwanych od mas, opierają-
cych się w swym postępowaniu na biu-
rokracji i na części korpusu oficer-
skiego, jako na jedynych podstawach.

Jeżeli ktokolwiek żywił pod tym
względem jakiekolwiek złudzenia, —
musi z niemi się pożegnać. Ani teq
Sejm, ani źaden inny nie zatwierdzi
projektu konstytucyjnego B. B. nie
uczyni tego właśnie z powodu, że nie
jest w „rozkładzie”, jak sądzi redakcja

„Słowa Polskiego"; przeciwnie; Sejm
rozumie doskonale, że byłoby szaleń-
stwem  uirwalač konstytucyjnie stan
rozkladu życia zbiorowego Polski, któ-
remu na imię „pomajowy" system rzą-
dzenia.

Co do nas, stwierdzamy „na dzisiaj”
trzy punkty, określające „los bieżący”
sprawy Konstytucji:

1) prace nad rewizją będą prowa-
dzone nadal ściśle rzeczowo i w sensie
potrzeb demokracji;

2) gabinet p. Bartla unika — nara-
zie — czynnego udziału w pracach nad
rewizją;

3) projekt konstytucyjny B. B. po-
zostanie „teorją* tej swoistej a oso-
bliwej „organizacji*, która napełniać
będzie kiedyś zdumieniem — raczej we-
sołem — przyszłe pokolenia.

A „zamach stanu"? Zobaczymy, czy
go ktoś zacznie, jak to pójdzie i... na
czem się skończy.

Redakcja „Słowa Polskiego* nie
„zacznie* chyba z pewnością; a jeżeli
„zacznie*, to „skończy* w... krymi-
nałe. >

urządzenia przez polskie społe-
czeństwo obchodu własnego. W
tym celu obrano kilku osób dla
opracowania i zalegalizowania u
władz Polskiego Komitetu obcho-
du jubileuszu W. K. Witolda.

Odroczenie sprawy prałata
Olszauskasa.

Litewski Trybunał Najwyższy
po przesłuchaniu 4 świadków w
procesie prałata Olszauskasa po-
stanowił proces przerwać i za-
wezwać jeszcze trzech świadków
dia wyjaśnienia informacji poda-
nych sądowi z ust jednego z
więźniów jakoby Ulstjanowska nie
została zabita przez prałata Ol-
szauskasa.

 

kiem nieurodzaju, taka prolongata

byłaby celową. Ale rok 1929 był

urodzajny, tylko, że ceny są tak
niskie, że nie pokrywają nawet

kosztów produkcji, ponieważ zaś

niema widoków na rychłe po-

dniesienie się cen, więc mimo=

woli musi nasuwać się pytanie:

z czego rolnik zapłaci podatki

bieżące plus zaległe?

Tylko znaczne obniżenie sto-

py podatkowej na przyszłość,

oraz zanulowanie zaległych po-

datków mogłoby rolnictwu przy-

nieść prawdziwą ulgę, ale to by-

łoby możliwem tylko w tym wy-

padku, gdyby rząd szczerze po-

żegnał się z systemem „radości

twórczej" i zbawienną radę „za-

ciskania pasa” zastosował prze-

dewszystkiem do siebie, reduku-

jąc trzymiljardowy budżet przy-

najmniej o pół miljarda i to sa-

mo przeprowadził w stosunku do

samorządów.

Że projektowane przez Komi-
tet ekonomiczny doraźne ulgi dla

rolników są zgoła niewystarcza-

jące, niekiedy wprost bezcelowe,

stwierdził na wczorajszem posie-

dzeniukorńisji rolnej między in-

nemi także przedstawiciel Stron-

nictwa Narodowego poseł Fijał-

kowski.

Nie dziwią więc nas bynaj-

mniej skargi. pism  sanacyjno-

konserwatywnych, które są naj-

zupełniej słuszne i uzasadnione—

dziwi nas tylko krótkowidztwo

tych kół, które wtedy dopiero

zdobywają się na energiczny pro-

test, gdy ich własne, kastowe in-

teresy są zagrożone.

Czyż panowie ci nie rozumie-
ja, że rolnictwo jest częścią

państwowego organizmu gospo-
darczego, że dzisiejszy kryzys rol-

nictwa  najściślejj organicznie

zrośnięty jest z ogólnym kryzy-

„sem gospodarczym i politycznym,

że wszelkie doraźne środki pa-

mocy dla tej jednej gałęzi go-
spodarstwa krajowego na nic się

nie przydadzą, dopóki pień i ko-
rzenie toczone są przez robaka

nierządu.

Wprzód uzdrowić należy na-

sze niesłychanie zabagnione i

skorumpowańe stosunki wewnętrz-

ne — a wtedy, na uzdrowionym

gruncie, rolnictwo bez specjal-

nych pomocy samo, normalnie
rozwinie się, zakwitnie izrodzi

nam piękne owoce.

Doniagłę dla interesów polskich wskazówki.
Znamienna dyskusja w niemieckich kołach politycznych. —
Właściwy stosunek dzisiejszych Niemiec wobec Polski. — Dwa
zasadnicze poglądy. — Hasło rewizji granic polsko-niemieckich
jednoczy wszystkich pod zgodnym sztandarem. — Wnioski

których nie wolno iekceważyć.

(Własna służba korespondencyjna).

Berlin, w marcu 1930.
Obszerna dyskusja, jaka toczy

się ostatnio, zarówno w berliń-
skich kołach politycznych, jak i
na łamach całej prawie prasy nie-
mieckiej w sprawie ratyfikacji
polsko-niemieckiej umowy likwi-
dacyjnej — jest z punktu widze-
nia interesów polskich, niezwykle
doniosłem zdarzeniem  politycz-
nem. Nie chodzi tu jednak o sa-
mą umowę likwidacyjną ile
raczej o to, że w czasie dyskusji
nad tą sprawą, wypowiadane są
zarówno przez przedstawicieli rzą
du niemieckiego, jak i przez naj-
wybitniejszych przywódców par-
tyjnych programowe oświadczenia

które w niedwuznacznej formie
oświetlają właściwy stosunek dzi-
siejszych Niemiec wobec Polski.
| z tego też głównie powodu po-
siada owa dyskusja bardzo po-
ważne znaczenie. Na tej zasa-
dzie można się bowiem zorjen-
tować, czego Polska spodziewać
się może od dzisiejszych Nie-
miec — oraz w jakim kierunku
pójść winna polityka czynników
rządowych, — by odpowiednio
ustosunkować się wobec tendencji
niemieckich.

Dwa zasadnicze poglądy zary-
sowały się w czasie ostatnich dy-
skusyj niemieckich. Pierwszy —
to pogląd nacjonalistyczny, gło-
szony zarówno przez grupę, sto-
jącą na usługach Hugenberga,
jak i przez wszystkie inne stron-
nictwa, wchodzące w skład pra-
wicy niemieckiej. Pogląd ten prze-
ciwstawia się kategorycznie
wszelkim rokowaniom i porozu-
mieniu z Polską i wychodzi ze
stanowiska, że póki Niemcy nie
odzyskają od Polski straconych
ziem — tak długo należy pozo-
stawać „w stanie wojennym” z
Polską.

Drugi pogląd reprezentowany
jest przez stronnictwa lewicowe,
wszczególności zaś przez socjal-
demokratów, oraz przez niektóre
centrowe ugrupowania tworzące
dzisiejszą koalicję rządową w
Niemczech.—Ten drugi obóz nie
jest wprawdzie przeciwny roko-
waniom z Polską — ale domaga
się: by wszelkie układy traktowa-
ne były tylko pod kątem widze-
nia konieczności gospodarczych
Rzeszy niemieckiej. — A zatem
porozumienie z Polską tylko w
takich wypadkach, które uspra-
wiedliwione są korzyściami dla
interesów i konjunktury gospodar-
czej Niemiec.

Za taką konieczność gospo-
darczą uważają te koła umowę
likwidacyjną polsko-niemiecką, o-
raz przedewszystkiem polsko-nie-
miecki traktat handlowy.

Ale z temi „ustępstwami* łą-
czą się jednak bardzo ważne za-
strzeżenia: Oto wszelkie umowy
polsko-niemieckie w niczem nie
mogą przesądzać kwestji granic
polsko-niemieckich. — Na granice
te nie zgodzi się bowiem nigdy
żaden 1rząd niemiecki—i rewizja
ich nie może ulegać żadnej wąt-

pliwości. — Te wielomówiące za-
strzeżenia podkreślają z naciskiem
nietylko przedstawiciele stron-
nictw,—ale nawet prezydent mi-
nistrów Prus, socjalista dr. Braun
nie zawahał się ich głośno z ofi-
cjalnej trybuny parlamentarnej
zaakcentować.

atanowisko umiarkowanych
grup niemieckich nie różni się
zatem zbytnio 'od poglądów, gło-
szonych przez reakcjonistów nie-
mieckich. Cała różnica polega na
tem, że nacjonaliści niemieccy
stawiają sprawę jasno i brutalnie
—ugrupowania zaś umiarkowane
ukrywają swe antypolskie ten-
dencje poza zdradziecką maską
„dobrej woli* i „pokojowych za-
miarów'*. Jedni i drudzy, zgodni
są zaś w tem,—że dążą do bez-
względnych zmian na granicy
polsko niemieckiej i zasadę tę
uważają za najważniejszy postulat
niemieckiej polityki w stosunku
do Polski.

Czy w takich warunkach możli-
wą jest jednak jakaśkolwiek nor-
malizacja stosunków  polsko-nie-
mieckich? Odpowiedź na to py-
tanie ważna jest szczególnie sil-
nie ze względu na interesy poi-
skie. Czy można porozumiewać
się z przeciwnikiem, który bez
obsłonek przyznaje się, źe prę-
dzej, czy później wyciągnie rękę
po naszą własność?! Nad tem
należy się bardzo poważnie za-
stanowić.

W najbliższych już dniach za-
decydować mają się losy polsko-
niemieckiej umowy likwidacyjnej
— a wraz z nią rozstrzygnie się
sprawa polsko-niemieckiego trak-
tatu handlowego. Nie można za-
przeczyć temu, że obydwie te
Sprawy przynoszą również ko-
rzyści i Polsce, — nie można też
zaprzeczyć i temu, że uzyskanie
porozumienia z Niemcami jest
dla Polski dogodniejsze, — niż
prowadzenie ustawicznych spo-
rów i wojny gospodarczej.

Ale z drugiej strony nie wol-
no Polsce zapominać o tem, że
im bardziej uniezależniona jest
od życia gospodarczego Niemiec
— oraz im mniejsze jest znacze-
nie żywiolu niemieckiego w Pol-
sce — tem silniejsza jest pozycia
Polski wobec rewizjonistycznych
tendencyj niemieckich. Tak długo
bowiem nierealne będą wszelkie
mrzonki niemieckie o zagarnięciu
korytarza pomorskiego i zagłębia
śląskiego — jak długo Polska za-
chowa swą nieżależną pozycję,
z którą każdy rząd niemiecki li-
czyć będzie się musiał.

Te zasady stać winny się prze-
dewszystkiem wskazówkami, we-
dle których unormować może
Polska rozstrzygany obecnie nie-
miecko-polski traktat handlowy.—
Nie wolno się nam ani przez
chwilę łudzić. — Należy trzeźwo
kałkulować—tem więcej, że prze-
ciwnik odkrył swe, nieprzyjazne
karty!

Fr. W.

 

Po wizytach Kanclerza Schobera.
Blok rzymsko-germański?

Francuska prasa ujawnia obec-
nie pewien niepokój z powodu
nastrojów, które we Włoszech
faszystowskich wywołują wizyty
austrjackiego kanclerza Schobera.
Zdumiewa ją i niepokoi nietylko
bezceremonjalny ton prasy fa-
szystowskiej w poruszaniu sto-
sunku do Francji, ale także i lan-
sowana coraz częściej -przez tę
prasę myśl—reorqanizacji Europy
odtworzonej traktatami  pokojo-
wemi... Paryski „Temps'* zwraca
uwagę na głosy trzech poważ-
nych dzienników faszystowskich:

„Stampa“, „Tevere“ i „Corriere
della Sera". a

Naiskromniejsze i najbardziej
umiarkowane są myśli medjolań-
skiego dziennika.. „Corriere della
Sera' pragnie, by wizyta kancle-
rza dchobera w Berlinie po od-
wiedzeniu Rzymu usunęła „ostat-
nie" nieporozumienie Niemiec
z ltalją, „mianowicie w sprawie
połud. Tyrolu... Znacznie dalej
sięgają myśli dwóch pierwszych
dzienników.

Turynska „Stampa“ zžyma się
na „hegemonję“ Francji... Nie

 

 

 

  
jest—pisze „Stampa“ — ta hege-
monja podobną juž do polityki
Ludwika XIV ani Bonapartego;
nie marzy bowiem o terytorjal-
nych podbojdch. Przejawia się
natomiast jako dążność do

„utrzymania stanu rzeczy w
e” stworzonego przez Wer-

sal !'*.
Są to jednak, zdaniem turyń-

skiego dziennika, próżne marze-
nia. Jest bowiem —pisze — nie-
możliwą rzeczą „wstrzymać wiel-
kie dążenia polityczne (!) i eko-
nomiczne (!) narodu liczącego 70
miljonów, który się od lat 12
uciska (!) i któremu kiedyś trze-
ba będzie wymierzyć sprawiedli-
wość”.

Najdalej idzie południowy
dziennik rzymski, ściśle faszy-
stowski organ, „Tevere”... W u-
wagach, które wypowiada w imie-
niu „najszerszych kół politycz-
nych ltalji”, rzuca skrajną myśl
reorganizacji Europy... Europa —
według „Tevere”—przeżywa glę-
boki kryzys. Stanowi go walka o
„tradycję” tej części świata. | ze
wschodu i z zachodu jest nacisk
„antytradycyjnych sił... Ze Wscho-
du—antytradycyjna Rosja bolsze-
wicka; z Zachodu — nie posiada-
jąca tradycji Ameryka; a obok
nich Francja z małemi państwa-
mi czy to z nad Morza Sródziem-
nego, czy z północnej (!) strefy
Europy.

Tym  „antytradycyjnym* dą-
żnościom przeciwstawić się może
—pisze „Stampa“—jedynie blok
rzymsko - germański, — naporowi
ras „antytradycyjnych“ przeciw-
stawić się może tylko odpór „ras
mających świetną tradycję prze-
szlošci“.

„Problemem najbliższej przy-
szłości—kończy „Tevere* — jest
zjednoczenie dwóch orłów, rzym-
skiego i germańskiego, symbo-
lów dobrej starej tradycji—jest
powstanie cywilizatorskiego i świa-
topoglądem zjednoczonego bloku
dwóch narodów przeciw Rewolu-
cji i Przewrotowi*.

Dalecy jesteśmy od uważania
tych głosów prasy włoskiej za
wyraz woli i planów ltalji faszy-
stowskiej. Plany te z pewnością
nie idą tak daleko, jak chce „Te-
vere*. Przynajmniej na razie.

Z drugiej jednak strony nie
da się zaprzeczyć, że międzyna-
rodowa, zagraniczna, polityka
ltaljj przechodzi w ostatnich la-
tach ewolucję, której wyrazem
była m. in. i wizyta rzymska, a
potem berlińska, Schobera. Stoi
to w zwlązku przyczynowym z
wewnętrznem odrodzeniem Włoch.

Z sali sądowej.
Trzej komsomolcy ukarani za
wrogą państwu manifestację.

Wczoraj przed 3 wydziałem
karnym Sądu okręgowego pod
przewodnictwem p. sędziego Cz.
Sienkiewicza rozpatrywana była
sprawa trzech filarów Zw. Mło-
dzieży Komunistycznej: Wapnera,
Zaksa i Kwaszelnika, oskarżonych
o należenie do wywrotowej orga-
nizacji oraz o udział w antypań-
stwowej manifestacji, zorganizo-
wanej w Wilnie dn. 1 września
ub. r. z okazji proklamowanego

 

t. zw. „Swięta Młodzieży Komu-
nistycznej”.

Sprawa toczyła się przy
drzwiach zamkniętych, a w wyni-
ku sąd, uznając wymienionych
wyżej podsądnych- za winnych
inkryminowanych im zbrodni, ska-
zał każdego z nich na osadzenie
w ciężkiem więzieniu przez lat
4-ry. Kos.
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Kazimiera Wlakowiczdyne, laureatka

Wilna.
Nie było to, zdaje mi się, tra-

„fem, že do konkursu o nagrodę
literacką miasta Wilna, stanęły
dwie kobiety, jedna, której twór-
czość, pełna zasługi jest już kar-
tą całkowicie , zapisaną, druga,
Kazimiera liłakowiczówna, poetka
w pełni sił twórczych, wydająca
tom po tomie coraz to nowych
poezyj.

Jest rzeczą niezmiernie trudną
ocenić zjawisko literackie dotąd
jeszcze niezamknięte, które nie
wyczerpało swych wszelkich mo-
żliwości, przy liryce bodaj trudniej
jeszcze, niż przy innych rodzajach
poezji. Krytyka literacka w takich
razach albo poprzestaje na im-
presjach, albo całkiem odwrotnie
przeprowadza drobiazgowe bada-

pisarskiej, albo też
zadawala się wymienieniem kilku
pozycyj bio-bibljo-graficznych.Dla-
tego to o lłłakowiczównie, jed-
nym z najświetniejszych naszych
talentów współczesnych, właści-
wie istnieje jedno tylko studjum
naprawdę godne uwagi, pióra

znakomitego krytyka, Zygmunta
Wasilewskiego.

A twórczość Iłłakowiczówny
zasługiwałaby już na rozbiór co-
kolwiek bardziej szczegółowy, niż
to się robi zwykle. Przedewszyst-
kiem dorobek jej literacki jest już
bardzo obfity. Drukowane utwory
swoje pisze poetka już od r. 1906,
zamieszczając jewtakichtomikach:
Ikarowe loty (1912), Wici (1914),
Trzy struny 1917), Kolędy polskiej
biedy (Petersburg 1917), Bajecz-
na bistorja o krółewiczu la-fi-Cza-
niu (1918), Śmierć Feniksa (1922),
Połów, Obrazy imion wróżebne,
Opowieść o moskiewskiem męczeń-
stwie (X. Butkiewicza). Złoty wia-
nek (1926), Płaczący ptak(1926),
Zwierciadło nocy (1927), Z głębi
serca, następnie książka dla dzie-
ci, oraz Popiół i perły (1930).
Obfita twórczość, niema co mó-
wić, bogate w przeżycia wew-
nętrzne i w obserwację
W poezji Hłakowiczówny łączy

się bardzo dobrze nuta prowincjo-
nalna (dziś zwana regjonalną) z
wysoką kulturą, czerpaną obficie
z literatury zachędu. W wierszach
jej, wybrednie prostych, możemy
wyczyłać duży nakład pracy i
często wyraźną  precyzyjność,

świadomą już dziś swej siły, co
nie wyklucza zresztą nieśmiałej
postawy wobec życia i doskonale
kobiecego nastawienia się w sto-
sunku do przyrody. A. liłakowi-
czówna urodzona -w Wilnie, zna
przedewszystkiem przyrodę kre-
sów wschodnich Polski, gdyż w
okolicy Krasławia i Dyneburga
spędziła znaczą część swego ży-
cia, to też do strontych najchęt-
niej myślą powraca.
W przyrodzie tej jakkolwiek

wiele dostrzega poetka, to jeszcze
więcej w niej — słyszy, zgodnie
zresztą ze swą naturą kobiecą.
(Pierwszą bowiem czynnością
Adama w raju było  ujrzenie
wszego stworzenia, gdy tymcza-
sem Ewa rozpoczęła swe życie
duchowe od tego, że usłucbhała
głosu węża). Więc n. p. w jed-
nym z najwcześniejszych swych
wierszy (w Ikarowycbh lotach) pi-
sze Iłłakowiczówna:

„Chodzą po borze szmeryi
śpiewy z cichym poświstem szarej
ulewy. Chodzą od sosny do so-
sny łkania, tęskność się wielka
po lesie słania. O powieczornej
żałobnej porze tęskność cicbutko
przygrywa w borze, deszczowe
struny wzięła na lutnię i w

mgłach się żali jak dziecko smut-
nie. W płacz zasłuchane liście
dygocą... Tęsknota w borze przy-
grywa nocą". (Ulewa).

Albo oto tak pisze w zbiorku
„Połów* o liściach jesieni: „Czy
umiesz po nich iść, szeleścić,
złociście, posuwiście? Czy trzesz-
czą krzaków kuszcze? Czy wiatr
przebojem dmie w puszczę? Czy
pszczoły w pajęczyny latające,
trącają, zlekka brzęczące?”.

Albo pisze:
„Śpiewa mi ręka położona

pod głową bajki samograjki, świa-
tła kolorowe. Wszystkie palce jak
strun dziesięć grają, pięć mi
warkocz dźwięcznie rozplatają".

(Płaczący ptak, str. 88).
I tak na każdym kroku.
Ogromna uczuciowość Iltako-

wiczówny, oraz wybitny egotyzm,
zabarwiają swoiście każde zjawi-
sko, którego się poetka dotyka.
A że daleka jest ona bardzo od
harmonii (jeśli się nie mylę, tylko
w latach 1924—26 spotykamy w
jej poezji jakgdyby pewne uci-
szenie i skłonność do równowa-
gi, która potem znów»zanika),
więc spojrzenie jej w świat jest
pełne uświadomionego tragizmu.
„Niczem nie jestem, tylko drga-

niem strun
sobie autorka.

żałosnych*, pisze o
„Wróg mój jest

we mnie, w mojem sercu cho-
rem, wróg mój jest we krwi,
która wrącą falą lice nad miarę
rumieni przed nocą*.
W ostatnich jednak latach do-

strzegamy u lłłakowiczówny dość
wyraźny zwrot do religijności.
Aczkolwiek nazywa Boga raz
„niemiłosiernym" (Płaczący ptak,
23), to znowu  „milosiernym“
(tamże, 80), to jennak już gotowa
się rzucić w „potężny rytm Boży"
i wielbi „wiary słodycz dojrzałą
niby skrzypiec solo ponad ciszą
orkiestry*. Z pomiędzy strof jej
stanowczo są najsłabsze te, w któ-
rych autorka wprowadza tony
publicystyczne, czy to wtedy, gdy
na wzór owych panów-dworaków
ze znanej bajki Andersena do-
strzega pyszny płaszcz majestatu
królewskiego, gdzie była poprostu
kompletna nagość i nicość Zgłę-
bi serca, 31), czy też w druko-
wanym w „Słowie" propagando-
wym wierszyku, zwróconym do
Litwy.

Za to jest bardzo silna i szcze-
ra tam, gdzie mocno targnie nią
uczucie patrjotyczne, n. p. w Opo-
wieści o moskiewskiem męczeń-

stwie, gdzie słowa ks. Butkiewi-
cza do Lenina nabierają szcze-
gólnej wymowy, tak, że słychać
w nich moc świętego człowieka.
Tak samo doskonałe są wiersze
lłłakowiczówny, poświęcone dzie-
ciom, n. p. w zbiorku: Gdzieśkol-
wiek jest, jeśliś jest, — lituj mej
żałości. Oto n. p. rozmowa, któ-
rą jasnowłosy chłopczyk kilkolet-
ni prowadzi z żukiem:

1. Ja jestem dziki żuk, uzbrojony,
napuszony,  wąsaty; urodziłem się,
uskrzydliłem się na szerokim liściu sa-
łaty. Boi sie mnie mały pies, i kot bu-
rzy się na mnie najeża. Nie rusz mnie,

nie kładź mnie na śliskim brzegu ta-
lerza.

2. A ja jestem straszliwy wódz,
Sęp Pierzasty jest imię moje, ani psa,
ani kota, ni żuka, ani węża, ani os się
nie boję. Na mój okręcik siądź, na
tamtym brzegu mieszkamy, pojedziemy
w daleki świat, korsarzom mórz się nie
damy.

3. Ja jestem dziki żuk, zamiesz-
kały na stałym lądzie, nikt z nas z wła-
snej woli na twój niepewny okręcik nie
wsiądzie. Nie spróbuj mej chęci zgiąć,
ani jej ująć w ryzę.. Nie dotykaj mnie,
nie popychaj mnie, bo cię ugryzę.

Wraz z całem Wilnem witamy
znakomitą poetkę w Jej mieście
rodzinnem, szczerem i gorącem
sercem i winszujemy Jej i sobie
nowego lauru, co skroń Jej dziś
pokryje. Stanisław Cywiński,
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Z kół obywatelskich otrzymu-
jemy następujący artykuł:

Według oświadczenia prof.
Krzyżanowskiego rząd nabrał
wreszcie przekonania, że społe-

nami publicznemi i nawet bardzo
chętnie godzi się na wnioski
poszczególnych członków podko-
misji, zmierzające do obniżenia
stawek, poniżej granic zakreślo-
nych w projekcie rządowym.

Ciesz się więc Narodzie!
i odciążenia posypią się,
togu obfitości.

Zdaje się jednak, że zabieg
ten będzie problematyczny, Mo-
że dlatego, że ogołocenie społe-
czeństwa z kapitałów obrotowych
poszło już za daleko, a może
jeszcze bardziej z innego po-
wodu.

Opowiadają, że ubytek w po-
datku przemysłowym, wskutek
przewidywanych zniżek wyniesie

| 40—50 miljonów. Nauczeni do-
tychczasowem smutnem doświad-
czeniem płatnicy, szepcą sobie
Na ucho: „Timeo Danaos et do-
na ferentes“.

Bo czy istotnie zniżki stawek
ulżąą w czemkolwiek ludności?
Jest bardzo prawdopodobne, że
stanie się wprost przeciwnie, gdyż
władze podatkowe podwyższą od-

Ulgi
jak z

Jeden z  najwybitniejszych
przedstawicieli niemieckiej partji
demokratycznej, poseł Koch-We-
Ser, wygłosił w tych dniach w
Wielkiej sali Krolla w Berlinie
Przed wielotysięcznem  audyto-
Ijum publiczny odczyt na temat:
„Co będzie po planie Younga”.

wykładzie tym „leader demo-
atów niemieckich zastanawia się

Nad zadaniami niemieckiej poli-
tyki zagranicznej na przyszłość

_ Najbliższą, wypowiadając przytem
Szereg zdań, które wielce jaskra-

/ We światło rzucają na mentalność
dzisiejszego społeczeństwa demo-
ratycznego Niemiec.
Plan Younga przyniósł Niem-

tom nowe ulgi przy płaceniu
długów wojennych. Obowiązkiem
Niemiec jest przedewszystkiem
Współpraca z Ligą Narodów nad
postępem Europy, w przeciwnym
bowiem razie instytucja genew-
Ska — zdaniem Kocha-Weser —
Słałaby się żywiołem konserwa-
wnym w rodzaju metternichow-

skiego Swiętego Aljansu. Głów-
hem zadaniem niemieckiej poli-
ki zagranicznej powinna być —

Według Kochą-Wesera — rewizja
anic wschodnich. Niemieckie

granice nigdzie ponoć tak nie
rwawią, jak właśnie na Wscho-
zie, a Niemcy, jak podkreśla

leader niemieckich demokratów,
Nigdy nie dopuszczą do tego, by
rusy Wschodnie pozostały wy-

Na Pokój na zachodzie zawarły
|Hiemcy dlatego, by móc z więk-
——— +—

i Jubileusz 5-iecia.
Na ubiegłą niedzielę przypadł

»jubileusz" 5-lecia polsko - nie-
Bieckich rokowań o traktat han-
owy. Rokowania te zostały pod-

jste w dniu 2 marca 1925r.
e elnomocnikiem rządu polskiego

tych rokowań został” wówczas
anowany dr. Stanisław Karłow-

Ki, który już w kwietniu tegoż
„Qoku z tego stanowiska ustąpił.
Vego następcą był dr. Prądzyń-
Ski, który ustąpił w marcu 1927 r.,
Po zerwaniu rokowań przez stro-
lę niemiecką w lutym tegoż roku.
W listopadzie 1927 r. pełnomoc-
ikiem rządu polskiego do roko-
Wań zostaje min. Twardowski,
tóry rokowania te prowadzi do-

tychczas. Po stronie niemieckiej
łokowania rozpoczął sekretarz
tanu Lewald, który w paždzier-

 
 

  
   
  
   
  
   
  
   

  
   
  

  

PSYCHOPATJA A MŁODZIEŻ
SZKOLNA.

Streszczenie odczytu, wygło-
szonego na Kursach Wycho-
wawczych dla naucz. szkół
średn.

_ Psychopatja, traktowana, jako
stan, stojący na rubieży między
drowiem a zdecydowaną choro-
łą, nie oznacza t. zw. normy
Psychicznej, nie jest równocześnie
| chorobą w ścisłem słowa zna-
Ceniu, aczkolwiek pozostaje z nią
W pewnem powinowactwie. Psy-

(„fhopatja, jako wyraz niedomogi
Arodzonej całego organizmu wo-
Ale, zmniejszonej wartości i spra-

ości architektoniki układu ner-
owego .w szczególności, mniej

tb więcej jaskrawo występuje
luż w okresie wczesnego dzie-
ństwa.
Pewne niewłaściwości w za-

"owaniu się i postępowaniu, zwa-
„przywarami* wieku  dziecię-

go, spotykamy u dzieci nor-
alnych, owych niewlašciwošci

Mzbywa się dziecko w drodze
cjonalnego wychowania, u pe-
Wnej natomiast kategorji dzieci

ywary nie poddają się wpły-
Jom wychowawczym, nabierają
ówczas cech patologicznych.
Okres szkolny, obejmujący

czeństwo jest przeciążone dani-_

  

  

      

 

   
   

 

   
   

  

  

  

   
    

   

   

  i Nowelizacja ustawy © podatku przemy-
słowym.

powiednio obroty. Wiadomo zaś,
że niema nic łatwiejszego po-
nadto. Płatnik jest tu zupełnie
*bezbronny. Wszelkie dochodze-
nia (o ile są prowadzone), odby-
wają się w tajemnicy. Materjał
zebrany przez biura informacyj-
ne, opracowany powierzchownie
i nieumiejętnie, otwiera szeroko
bramy nieobliczalnym  možliwoš-
ciom. Zeznania znawców są cał-
kiem dowolne. Najczęściej zaś
zostawia się zupełną swobodę
działania urzędnikom, którzy nie
znając stosunków, wpisują kwoty
fikcyjne, wiedząc, że im wyższe
obroty ustalą, tem lepiej będą
widziani u swoich przełożonych.

Należy więc przewidywać, że
znacznie większe obroty spadną
lawiną na głowy nieszczęsnych
płatników —i że w rezultacie
podatek obrotowy wcale się nie
zmniejszy.

Jeżeli zatem Sejm chce przyjść
z pomocą ludności przeciążonej
nadmiernie podatkiem przemy-
słowym, to powinien także i w
drugim kierunku porobić zastrze-
żenia, któreby ograniczyły swo-
bodę urzędów skarbowych w pod-
wyższaniu obrotów, a zarazem
przyznały płatnikom jakieś środki
obrony przed niewłaściwemi i
nieusprawiedliwionemi  podwyž-
kami.

Odwetowe koncepcje demokratycznych
Niemiec.

szą stanowczością prowadzić swą
politykę wschodnią. Nie bacząc
jednak na to wszystko, Niemcy
gotowi są — jak zapowiada poseł
Koch — zawrzeć porozumienie
z Polską, przyczem głównym ce-
lem porozumienia takiego miała-
by być ochrona 15000 osadników
niemieckich w Polsce.

Przedstawiwszy w ten sposób
swym słuchaczom zadania poli-
tyki niemieckiej w stosunku do
Polski, Koch-Weser przeszedł do
omówienia stosunków niemiecko-
austrjackich. Mówca podkreślił,
że rozbieżności między polityką
Austrji a zamierzeniami Niemiec
w czasach ostatnich ujawniają
się coraz jaskrawiej. Poseł Koch
obawia się, że idea kosmopoli-
tyzmu w Austrji opanuje z bie-
giem' czasu całkowicie społeczeń-
stwo austrjackie, co w rezultacie
doprowadzi do tego, że Austrja
słanie się jakby drugą Szwajcarją.

Opinja niemiecka jest z tego
powodu bardzo zaniepokojona, i
dlatego odpowiedzialni kierownicy
niemieckiej polityki zagranicznej
powinni mieć we wszystkich
swych poczynaniach stałe zbliża-
nie Austrji do Rzeszy na oku.
Bardzo wiele może tu zdziałać—
zdaniem Kocha-Weser—rozsądna
polityka handlowa, która zwłasz-
cza przy zawieraniu traktatów
handlowo - politycznych powinna
brać należyte względy na zbliże-
nie i współpracę austro-niemiecką.

niku 1927 r. ustąpił miejsca b.
min. Hermesowi, ten zaś 28
września 1929 został odwołany,
a przewodnictwo delegacji nie-
mieckiej objął poseł niemiecki
w Warszawie min. Rauscher. przy
współudziale przedstawiciela ber-
lińskich władz centralnych, radcy
Eisenlehra.

Gdy z perspektywy lat 5-ciu
patrzymy na przebieg wojny cel-
nej polsko-niemieckiej, uderza
nas analogja między walką orężną
i walką gospodarczą: tak jak nie-
podległość polityczna narodu mu-
siała być wywalczona ofiarą krwi,
tak i niepodległość gospodarczą
niesądzone nam było uzyskać
przy zielonym stole konferencyj-
nym. Musieliśmy ją zdobyć w
„walce z drugim naszym sąsiadem
ofiarą pracy i trudu kilkuletniego.

Niemcy, stawiając Polskę przed

drugie dzieciństwo (7—12), wiek
chłopięcy i dziewczęcy (12—15)
i wiek dojrzewania (15—16), za-
wiera w sobie dwie przełomowe
fazy w życiu młodocianego osob-
nika: fazę wzrastania, tudzież fazę
dojrzewania płciowego. Pierwszą
z nich charakteryzuje antagonizm
między energją wzmożonego roz-
woju a energją psychiczną, z ko-
nieczności , rzeczy powodujący
przemijające osłabienie władz
umysłowych, przemijające, gdyż
z chwilą, gdy się uspakaja wzra-
stanie, zasób energji znów zostaje
oddany do dyspozycji procesów
psychicznych. ile faza dojrze-
wania u osobników zdrowych ma
zazwyczaj przebieg względnie ła-
godny i spokojny, o tyle owa fa-
za staje się okresem „burz i fer-
mentów* w odniesieniu do osob-
ników, napiętnowanych znamio-
nami zwyrodnienia psychicznego.

Dusza młodocianego psycho-
paty znajduje się niejako na roz-
drożu pod wpływem nieokreślo-
nych uczuć, dążeń i pragnień,
jakie się budzą w związku z prze-
dostaniem się do krwi hormonów,
obficie wydzielających się z gru-
czołów 0 wewnętrznej sekrecji.
Stan duchowy odznacza się nieu-
motywowaną zmiennością nastrjo-
ju: przygnębienie, apatja, zniechę-
cenie, żal do ludzii świata, skłon-
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nieuniknionym faktem wojny cel-
nej mniemaly, že utrata rynku
niemieckiego spowoduje tak po-
wažne komplikacje gospodarcze,
że Polska zmuszona będzie przy-
jąć warunki niemieckie w przy-
szłym traktacie handlowym.

Istotnie też, pierwsze czasy
wojny celnej nie były różowe.
Skuki zatargu z Niemcami zbie-
gły się z wstrząsami spowodowa-
nemi przez ostry kryzys gospo-
darczy. Szerokie koła społeczeń-
stwa polskiego w owym okresie
zapatrywały się nader pesymi-
stycznie na wynik wojny celnej.

Dopiero od połowy roku 1926
w związku z poprawą sytuacji
gospodarczej na rynkach świato-
wych i na rynku polskim nastą-
pił okres przełomowy wojny cel-
nej. Wprawdzie rokowania trwa-
ją nadal, ale nasze życie gospo-
darcze dostosowało się do na-
szych warunków. Można więc
mówić już w chwili obecnej o
skutkach, rezultatach wojny cel-
nej, są one bowiem widoczne i
nie zmieni ich taki, czy inny no-
wy fakt.

Niełatwego zadania zobrazo-
wania rezultatów naszych 5-cio-
letnich zmagań na polu ekono-
micznem podjął się p. B. Rze-
pecki, który niedawno temu ogło-
sił drukiem pracę p. t. „Zatarg
gospodarczy + .olsko - niemiecki”.
Obszerna ta książka bardzo jas-
no przedstawia wpływ wojny cel-
nej na nasz przemysł, rolnictwo
i handel. Opinja autora streszcza
się w następującem trafnem zda-
niu.

„| kiedy obecnie po czterech
latach, zastanawiamy się nad py-
taniem, jaki wplyw wywarła woj-
na celna na życie gospodarcze
Polski—to odpowiedź będzie krót-
ka: wojna celna rozbudziła te siły
twórcze oraz wykazała te możli-
wości gospodarcze, z których
istnienia przy rozpoczęciu wojny
celnej społeczeństwo polskie nie
zdawało sobie sprawy“.

Obyż rząd nasz zbyt daleko
posuniętemi  ustępstwami nie
zmarnował owoców pięcioletniej,
zwycięskiej wojny. Polska zawsze
umiała walczyć, ale nie umiała
zawierać pokoju.

SKUTKI! «RADOSNEJ
TWÓRCZOŚCI».

Rozbudowa magazynów dla
przechowywania przedmio-
tów zasekwestrowanych za

podatki.
Wydział egzekucyjny magistra-

tu, który ściąga podatki miejskie
i wiele państwowych, urządził
przed kilku miesiącami specjalne
magazyny przy ul. Długiej 30, na
przechowywanie rzeczy zasekwe-
strowanych u niewyplacalnych
płatników podatkowych.
W krótkim czasie, magazyny

te zostały zapełnione i przepeł-
nione do tego stopnia, że niema
już gdzie wcisnąć różnych towa-

"rów i mebli, zwożonych codzien-
nie z całego miasta przez sekwe-
stratorów. Obecnie magistrat po-
stanowił powiększyć magazyny
kosztem kilku tysięcy złotych, co
powiększy ich „pojemnošė“. Czy
na długo?

Znamienne fakty.
„Gazeta Warszawska" przyta-

cza niezwykle znamienny fakt, że
polski ruch wydawniczy zaczyna
korzystać z pomocy _drukar-
skiej... zagranicy.

w ostatnich miesiącach wy-
drukowano zagranicą i przy-
wieziono do Polski 50 wyda-

ność do marzycielstwa, do czy-
nów impulsywnych i agresywnych,
przejmujących niekiedy grozą ro-
dziców i nauczycieli, brak moż-
ności podporządkowania się obo-
wiązującemu porządkowi rzeczy,
ucieczka od rzeczywistości w
swoisty świat niezrozumiałych dla
nas przeżyć i poźądań. W oma-
wianym okresie występują często-
kroć u tego rodzaju osobników
tendencje aspołeczne: skłonność
do kradzieży, do włóczęgostwa,
niekiedy do samobójstwa.

Przechodząc do analizy po-
szczególnych czynności psychicz-
nych nieletnich psychopatów, za-
znaczyć należy, iż jakość ich pro-
cesów umysłowych jest naogół
powierzchowna i  prymitywna.
Wytrzymałość na trud pracy umy-
słowej jest mniejsza i wyczerpu-
je się szybciej, niż u osobników
normalnych. Pamięć odznacza się
jednostronnością, gdyż ogranicza
się do pewnej grupy wrażeń, do
sfery pamięci przedostają się wra-
żenia i przeżycia wcale niedozna-
wane, stąd bezwiedne nieświado-
me kłamstwo. (lwaga, jako pra-
widło, jest w wysokim stopniu
chwiejna, nie daje się skoncen-
trować na pewnym przedmiocie
lub wyobrażeniu, stąd przeskaki-
wanie z tematu na temat, jak
gdyby gonitwa wyobraźni; przy
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-"emmnitat Stromictwa Karoftstte
Zarząd Koła Miejskiego Stronnictwa

zwraca się do swych członków i sympatyków z gorącą prośbą,
Narodowego w Wilnie,

by
zechcieli przyczynić się do urządzenia nowego lokalu Stronnictwa

przy ulicy Orzeszkowej Nr. 11 przez datki pieniężne, lub w przed-
miotach umeblowania, jak krzesła, stoły, obrazy i t. p.

Pragniemy z nowej siedziby Stronnictwa uczynić ognisko, skąd-

by na Wilno i Wileńszczyznę promieniowała idea narodowa
licka.

i kato-

Za wszelką pomoc składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

Ofiary prosimy nadsyłać do 15 b. m. Dominikańska 4, a od tej
daty Orzeszkowej 11.

Sekretarjat czynny od godz. 11-ej do 3-ej popoł. i od godz. 6-ej
do 8-ej wiecz.
 

wnictw, co stanowi mniej wię-
cej 150 klg. papieru.
Zaznaczyć trzeba, że drukar-

nie zagraniczne w stosunku do
polskich znajdują się w znacznie
gorszych warunkach, gdyż mu-
szą sprowadzać z polski zecerów,
oraz papierówkę. My jedno idru-
gie mamy na miejscu, a mimo
to nie możemy konkurować zza-
granicą. Przyczyna tego jest jas-
na: rządy zagraniczne popie-
rają swój przemysł, podczas
gdy u nas gnębi się go i niszczy
przy pomocy niepomiernych po-
datków.

Rezultat zaś jest taki, że jed-
na fabryka po drugiej, jedno
przedsiębiorstwo po drugiem, je-
den warsztat po drugim bankru-
tują A w rezultacie wzrasta tyl-
ko liczba bezrobotnych.

I talojPolski
Zamknięcie seminarium

z pewodu wielkiej ilości
obrazów religijnych.
„Głos Lubelski" pisze: |
W piątek ubiegły, 28 lutego

1930 roku zamknięte zostało zna-
ne na gruncie Lublina Semi-
narjum Ochroniarskie p. Mille-
równy. Jest to dziś w naszem
mieście bardzo żywo komento
wane. Przyczyńą zamknięcia było |
odebranie tej pożytecznej placów-
ce praw przez Kuratorjum lubel-
skie, a powodem do odebrania
praw był między innemi charakter
religijny tej szkoły. :

Seminarjum Ochroniarskie już
od dłuższego czasu było solą w
oku p. wiz. Komornickiej. W ro-
ku ubiegłym p. Komornicka prze-
prowadziła w Seminarjum wizy-
tację urzędową, w wyniku której
Kuratorjum wystosowało do kie-
rownictwa Seminarjum pismo z
całą litanją ujemnych uwag o sta-
nie seminarjum. Ponieważ uwagi
te były stronnicze i w lwiej czę-
ści nieuzasadnione i mijające się
z rzeczywistością, kierownictwo
szkoły zwróciło się do kuratorao
bezstronną i poważną wizytację.
Osoba p. Komorniekiej przy no-
wej wizytacji miała już nie być
braną pod uwagę. Stało się jed-
nak inaczej.
W ostatnich dniach lutego

odbyła się właśnie ta „bezstron-
na* wizytacja oficjalna. Dokonał
jej p. wiz. Araszkiewicz, ale nie
sam, lecz właśnie w towarzystwie
p. Komornickiej. | dziwna rzecz,
że wizytacja miała raczej charak-
ter rewizji, a nie wizytacji nor-
malnej. Zwrócono przedewszyst-
kiem uwagę, jakie obrazy wiszą
w lokalach szkolnych. I z mate-
matyczną dokładnością naliczono
aż 100 obrazów  religijno-moral-
nych (o zgrozo?!), a tylko 20
obrazów przyrodniczych. A prze-
cież tego w szkole polskłej być
nie powinno! Doszukano się na-
turalnie i innych jeszcze braków,
ale te obrazy religijno-moralne
najwięcej zaszkodziły.

ESPRITISST

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

wlieńska 15—5.

takiej odwracalności uwagi sporo
wrażeń ginie dla dorobku umy-
słowego. j

Tego rodzaju materja! uczniow-
ski, rzecz oczywista, jest uciąžli-
wy dla szkoły. Procesy myślowe
cechują płytkość, chaotyczność i
alogiczność, odpowiedzi tracą na
jasności, spoistości, są monoton-
ne, małotreściwe, niezawsze zro-
zumiałe, niekiedy dziwaczne.
Myśl nie może objąć szerszego
procesu psychicznego, ociężałość
myślenia i zbyt długa reakcja
myślowa nie pozwalają przystoso-
wać się do tempa klasy.

Sfera uczuciowa młodzieży
psychopatycznej uderza swoją
niczem nieumotywowaną zmien-
"nością nastrojów i niestosunkiem
między siłą pobudki a natęże-
niem wywołanej przez nią reakcji.
Niepodobna doszukać się logiki
w jej postępowaniu, uwarunko-
wanem całkowicie tak w wyso-
kim stopniu kapryśną grą uczuć.
Wybitna zmienność upodobań
ujawnia się w zrażaniu się do
otoczenia, w bezpodstawnej nie-
chęci od kolegów, w niczem nie-
uzasadniowej nienawiści wsto-
sunku do wczorajszych przyja-
ciół. Swoisty sposób reagowania
na czynniki zewnętrzne, dopro-
wadzony do pewnego napięcia
uczuciowego, staje się źrodłem

za

Jak zamordowano
admirała Kołczaka.
W dziesięciolecie tragicznego

zgonu rosyjskiego admirała IKoł-
czaka pokazały się w prasie za-
granicznej szczegółowe opowia-
dania o straceniu tego wodza
„białogwardzistów". Jak się oka-
zuje, żołnierze sami wydali Koł-
czaka w ręce wojsk bolszewic-
kich, których komitet rewolucyj-
ny zasądził go na śmierć. Dnia
7 lutego st. stylu 1920 r. zjawił
się w celi gen. Kołczaka późnym
wieczorem komisarz sowiecki i
zawołał:
— Szykuj się!
— Admirał powstal i ruszył

w drogę w asyście dwóch czer-
wono-gwardzistów. Orszak stanął
nad wybrzeżem rzeki Angary, tuż
przy opuszczonej kopalni węgla.

Przyprowadzono jednocześnie
pewnego Chińczyka, który pełnił
w rządzie Kołczaka funkcje kata,
oraz b. premjera  Papelajewa.
Chińczykowi kazano stanąć nad
brzegiem kopalni. Spojrzał on w
głąb przepaści i zaczął się śmiać.
Smiech ten był wstrząsający i
zdenerwował bolszewickiego ko-
misarza do najwyższego stopnia.
Żołnierze skierowali karabiny
do delikwenta, komisarz zako-
mendorował: Pal! Chińczyk prze-
szyty dziesięciu kulami, zwalił się
jak kłoda na dno kopalni.

Znów zabrzmiała komenda i
sdrugi trup runął w przepaść. Był
to trup Papelajewa.

Kołczak zachowywał zimną
krew do ostatka i czekał spokoj-
nie kolei. Gdy stawiono go przed
żołnierzy, odpiął mundur, wypro-
stował się i zawołał:
— Celujcie prosto w serce!
Zabrzmiała komenda: „Pal!*—

ale żołnierze nie chcieli strzelać.
Komisarz. zaklął i wydał drugi
rozkaz. Żołnierze znowu odmó-
wili. Wtedy komisarz podbiegł
sam do admirała, przyłożył mu
do skroni rewolwer i wystrzelił.
Ciało sam również zepchnął do
kopalni.

Powrót z egzekucji odbywał
się w ponurym nastroju. Komi-
sarz bolszewicki szedł z tyłu za
żołnierzami, z rewolwerem goto-
wym do strzału.

RSE OBIE ZE BIE
ROZMAITOŚCI.
Smaczna wódeczka.

„Danziger Volksstimme“ do-
nosi, že Ludwik Mojžeszek, ucie-
kinier z Polski, gdzie šcigany byl
za tajne gorzelnictwo, dokonał
„genjalnego* w tej dziedzinie wy-
nalazku. Mianowicie wydostał
alkohol z ludzkich i zwierzęcych
odchodów. Demonstrował on swój
wynalazek w obecności przedsta-
wicieli gdańskich i niemieckich
gorzelni, którzy podobno orze-
kli, że wynalazek Mojżeszka mo-
że wywołać przewrót w gorzel-
nictwie.
— Komitet Odbudowy Kościoła

uważa za swój miły obowiązek podzię-
kować Sz. Pani inż. Domańskiej za wy-
ożyczenie skarbonek, P. P. Kwestar-
om i Kwestarzom oraz ofiarodawcom,

którzy przyczynili się do zebrania w
dniu 4.II! b. r. 967 zł. 53 gr. (brutto) na
rzecz odbudowy ) kościola Zbawicie!a
(po-Trynitarskiego) przy Szpit. Wojsk.
O. W. Wilno na Antokolu. Za Komitet
Ks. Jan Żywicki.

t. zw. afektów patologicznych Z
pośród tych ostatnich na pierw-
szy plan wysuwa się afekt gnie-
wu, spotęgowany nieraz do wściek-
łości, tudzież afekt smutku i przy-
gnębienia, wywołany częstokroć
bądź obawą przed karą, bądź od-
mową zadośćuczynienia zachcian-
kom i kaprysom.

Nierzadko się zdarza, iż nie-
letni psychopata, pod wpływem
tego rodzaju afektu, uciekaz do-
mu, wałęsa się bezcelowo; przy-
czyną samobójstwa lub próby
targnięcia się na własne życie
najczęściej również bywa wspom-
niany wyżej afekt smutku i przy-
gnębienia. Zdolność do wytwa-
rzania uczuć wyższego rzędu, —
etycznych i estetycznych, — naj-
częściej w większym lub mniej-
szym stopniu bywa upośledzona,
bądź niedostatecznie rozwinięta,
bądź  patologicznie  wybujala
(słonność do zaparcia się siebie,
do poświęceń i ofiar). Wrodzony
zanik poczucia etycznego w ży-
ciu codziennem zdarza się rza-
dziej, aniżeli o tem mówią i pi-
szą, natomiast nastawioną ego-
centrycznie młodzież spotykamy
na każdym kroku, — jest to naj-
bardziej uciążliwy element w ro-
dzinie i szkole.

Dziedzina woli jest, być może,
najbardziej upośledzoną dziedzi-

GRETA GARBO
której czarowi nie potrafi się

oprzeć żaden mężczyzna
jako

Dzika Orch'dea
wkne „HELIOS“
Tryumf bogini ekranówl

 

Tabela wygranych Literji
Dań.wonej,

W pierwszym dniu ciągnie-
nia 5-ej klasy 20-ej polskiej pań-
stwowej loterji, padły wygrane
na numery następujące:

Po 20.600 złotych na Nr. Nr.:
105295, 121756.

Po 10.000 zł.
110672.

na Nr.: 50920,

Po 5000 zi. na Nr.: 8822,
45779 92088 167086 202761.

Po 3.000 złotych na Nr.: 61186
206828.

Po 2.000 ziotych na Nr.: 24339
27808 30293 35803 62158 62867
91347 101320 104474 188112
190318.

Po 1.000 zlotych na Nr.: 12034
15506 19950 32820 57745 59350
61993 83640 98091 111009 128421
131044 144761 147273 148853
159154 172638 174872 176072
180029 189902 192878 192968
194631 198965 205533.

WARSZAWA, 7.3. (Pat.) Dziś
drugim dniu ciągnienia 5 kl.
Polskiej Państwowej loterji Kla-
sowej, główniejsze wygrane padły
na numery następujące: 25 tys. zł.
—48.053 i 144.699, 20 tys.—78.420,
193.147, 59.355, 15 tys.—58,562
i 122.796, 10 tys.—29.844, 72.720,
141.216, 155.420, 5 tys.—166.832,
181.890.

GIEŁDA
WARSZAWA, 2.11. (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,89—8,91—8,87.
Londyn 43,35 /,—43,46—43,25.
Nowy York 8,905—8,925—3,885.
Paryż 34,90' ,—34,99—34,82.
Praga 26,42' „—26,49—26,36.
Nowy Jork kobel 8.921—8,941—8,901.
Szwajcarja 172,55—172,98 —172,12.
Wiedeń 125,60—125,91—125,29.
Włochy 46,72—46,84—46,60.
Berlin w obr. pryw. 212,84,

Papiery procentowe: x

Pożyczka inwestycyjna 126 — 126,50,
Premjowa dolarowa 74,25, 5”, konwer-
syjna 52,35 — 52,50, 7, stabiłizacyjna
86,50, 81, listy zastawne B. G. K.i B.
R., obligacje B. G. K. 94, te same7",
83,25, 8", T. K. Przem. Pol. 81,50, 4! s%9
ziemskie 52,85—53, 7', ziemskie dola-
rowe 75, 8 * ziemskie dolarowe 96. 5”,
warszawskie 56,75, 8”. warszawskie 75,
8*|, Częstochowy 65, 8 „ Kalisza 64.25,
10%. Lublina 78, 8 „ Łodzi 66,25 — 66,
8. Piotrkowa 65, 10” „ Siedlec 76,50.

Akcje:
Bank Polski 166 — 165,25 — 165,58,

Spółek Zarobk. 78,50, Łazy 4,25, Węgiel
50—50,50, Lilpop 24—24,25, Modrzejów
12,25, Starachowice 20,75,—21, Haber-
busch 106—107.

Cennik artykułów pierwszej
potrzeby w handlu detalicznym

w Wilnie.
Chleb żytn: 75/,9 1 klą. 40—38, chleb

żytni 70%, — 43—4 , chieb razowy —
35-30, chleb pszenny oprzem'ał 65%, —
90—F0, mąsa pszenna — 90—70, ży»
tna 'azowa — 31—29 żytnia pytiowa—
42—40, kasza ję zmienna — 65—50, ja-
olana — 85-70, gryczana — 90 — 80,
manna—1,40- 1,00, owsiana—!1,/0 — 85
perłowa — £0—60, pęczak—55—50 groch
polny — 60=—40 fasola bisł«— ,20—1,00,
rvż—1,00—90, mieke, niezbierace 1 litr
50—4 , śmiet-na—230- 2/0, masło nie-
solone 1.kg. 8,00—6,50, zmas»ło solone—
6.30—5,50, ser krowi wy<zajny—2,.00—
160, aja 1 szt „27—20 słonina świeża
1 kg. 4,00—3,60, słonina solona kraj. —
4, 0—3,600, szmalec wieprzowy — 4,60—
4.00, saadło—4,60—5,-0, siedź (szmalców=
ka) 1 szt. 25—15, olej I Kq. 2,40—2,00
kartofle—10—8, grapusta $wieża—15—8,
Mmarcnew—20—15, buraxi—-15—8, brus
kiew — 15,—8 cebul: — 45—,:5 cukier
kryszt I — 1,70—0,00, cukier kostka —
2. 5—0,00, sol b ł:—35—00, kawa natu-
ralna — 10,00—8,00. kawa zrożowa —
2,8 —2,00, he bat —30,00—20 00, węgiel
—9—7, drzewo opałowe—16—'7, nafta
1 litr 65—10. mydło zwycz. do prania
1 kg. 1,80—1,50, soda do prania —50—45,
proszek mydlany — 50—45, świece —
2,40—2,00, pszenica—36—29, żyto—25—
24, jęczmień — 23 — 22,  saleria —
80—70, owies ewykiy—23 —2I, gryka —
31—29, kiełbasa wiepr.. zwycz.-—4,20—
4,00, mięto wołowe—220—:,80, mięso
€-'ęce—2,40—2,00, nięso ba snie —
2,40—2,20, męso wieprz we 3,20—2,80,

ru KS assSEBEB Aaera

ną psychiki nieletnich psychopa“
tow. Postepki ich nie są następ-
stwem zamierzeń i postanowień,
lecz przedewszystkiem wynikiem
kapryśnych nastrojów i efektów.
Niedostateczny rozwój czynników
hamujących nadaje strukturze
psychopaty piętno  chwiejności,
niestałości, odruchowości.

Psychopatyczny osobnik sam
<się przyznaje, że nie wie-dlacze-
go postąpił tak a nie inaczej,
zbyt łatwo ulega nSkazom cu-
dzej woli, zapożycza nieraz spo-
sób myślenia, mówienia i zacho-
wania się swego otoczenia, nie
jest w możności pokonywać trud-
ności, nie może sprostować wy-
maganiom chwili, wpływom wy-
chowawczynmy przeciwstawia opór
trudny do zwalczania. Niedoroz-
wój pierwiastku woli, aco za tem
idzie, nieodporność na wpływy
ujemne, znajduje ujście w nało-
gach i popędach, którym psycho-
paci w wysokiej mierze zwykli
ulegać (popęd do kłamstwa, kra-
dzieży, włóczęgostwa). Z pośród
owych nałogów najbardziej po-
spolitym, tak bardzo dającym się
we znaki opiece domowej i wy-
chowawcom, jest kłamstwo.

Dr. Wacław Odyniec.

(D. n.).



   

g. 11 m. 15 odbędzie się zebra- zniesienie wiz ożywi się znacznie | Wezwany lekarz pogotowia pon” Z KRAJU.

nie sekcji hist.-literackiej z dy- handel graniczny z państwami “9599 iz siai Goa. Pożary stodół ze zbożem
8 skusją o bronzownictwie. Zagaja- bałtyckiemi, co wpłynie dodatnio przewieziono go eo szpitala żydowskie- N ksz dk 2

K i = i łoż S ją kol. kol. Bohdziewicz i Dy- na podniesienie się stanu ekono- go. W czasie przesłochacia nieznajomy hok A od w aa 0-

onferencia w Sprawie ożożenia OSDO- Dowski. Goście mile widziani. micznego Wileńszczyzny. d podał się za Wojtkiewicza Włodzimierza wych okolicznościach w mynie

Luizės Wieńsz 90807 L ejbiższa_ próba "chóru rzez oRER
arczego nenszczyzny. odbędzie z we Po = Przesyłki do kais wia Nowej Wilejce, okazało się, że rze- S aM S

: : 1 > £ ; _ w niedzielę b. m. o godz. w "A k czywišcie pod wyžej wskazanym adre- 7% e ay

„ę W, dniu „wczorajszym odbyla duje. To iężdorywcześrodki za- ujac, "koce deg» wy. Ryga. Gsafne na terenie WE gene Wiegzmiezie Wefaniez lego. wybuchi| głodny połar
tal R f : AGS wi : kolote=kóni |  mestru próby będą odbywały się |leńskiej Dyrekcji Poczt i Telegra- Wojtkiewicz. który jednakże w tymcza- Mimo energicznej akcji ratunko-

specjalna konferencja przedstawi wicznemi, aczkolwiek Konieczne wsszakiadzie Etnologicznym u fów wzmógł się bardzo znacznie Se" AD ale był i per HR e: wej młyn padł pastwą płomieni

ieli i i i i 5 zi zi i 2 = + s nego z osobnikiem zatrutym. azwiSka s . 1 2

= ŁR od POWIE = wa A = S. B. (Zamkowa 11, wejście od obrót pocztowy z Rosją sowiec- osobnika zatrutego strychniną narazie Wraz ze znajdującem się zbożem.
i rolniczy Wola e sokoa= zny „Ao zee o CY ulicy). ką. Wobec zarządzenia minister- nie stwierdzono. Wysokość strat wynosi prze- A
RZ wiedkieci:dh a. alnej 7 e O stanu stwa P. i T., wstrzymującego bez- „_ Władze Sledcze wszczęły dochodze szło 15000 złotych.

ara z. ciego. Po uższyc rzeczy. Am i z pią W Sprawy szkolne. pośredni obrót paczkowy Z S. ZPRA zagadkowej W miasteczku  Lebiedziewie |.

eiOd m Podjeli si P. aaZ — Ku czci Szymona Konar- S. S. R. — przesyłki kierowane AŻ Sport. pow. mołodeczańskiego na szko- r

r sowuje się z Miecz źnie Kiebić apiscodkak szczegółowe- ses: V sieiznlą A. Reiskia. Go Bo eewii przez Rygę. Dzisiaj o godzinie 5 w sali Ośrod- jų oaz z. DY p iEE A : y piano AE r. b., w lokalu szkoły powszech- Olbrzymia większo$ć tych prze- jos “ doła, w której znajdowało się
specjalnie ostro, gdyż ma swe go  memorjału,  oświetlającego : : : ; i ka W. F. Ludwisarska4 początek tur- 509 Dudėw si Tel

* sp K s : mA . , *  nieju gier sportowych. Jutro o godzinie >
źródło głębsze, wynikające nie z wszechstronnie poszczególne za- a ar. 1. odbyła się. uroczysta syłek zawiera żywność BETA ju g P ych. J 9 KA Sa pa K
c Bt D kin A 8: A ZA” akademja ku uczczeniu 91 rocz- czoną dla krewnych zamieszka- 10 ciąg dalszy, a o 5 wieczorem w tej narzędzia rolnicze. Straty wyno- 4

ZES Cc NOO kas Vaikas ACE nicy stracenia Szymona Konar- łych w Rosji sowieckiej, którzy samej sali odbędą zawody bokserskie. szą 2000 złotych. (d) f S

ków, z tów no ek oC ch, zyderat kadėr Sowaa ch w” skiego, patrona szkoły. Na pro- znajdują się w rozpaczliwdj sy- Teatr, muzyka i sztuka. Budżet sejmiku dziśnień- r

jak i SK a których mAc AErad dw (d) gram złożyły się: Słowo wstępne tuacji na skutek panującego tam TEATRY MIEJSKIE w WiLNIE. skiego. sex
2 MU = T r p. St. Dąbkowskiego nauczyciela, głodu. — Teatr Miejski na Pohulance. 7 z 2 Ė

Województwo Wileńskie się znaj referat o Konarskim, wygłoszonyag Z terenu m. Wilna codziennie Dziś „Broadwey”. ć 8 a: odbyło się po
wm ia VII oddział i 5rą 100 W przygotowaniu sztuka wojenna Siedzenie Sejmiku powiatowego,

ini pro MaOa oddziału, szereg wysyłanych jest zgórą tego Franka „Karol i Anna“ s na którem przyjęto bilans Komu-
Sprawy administracyjne. Sprawy wojskowe. deklamacyj i melodeklamacyj wy- rodzaju paczek. (d) — Weatr Miejski w „Lutni". nalnej Kasy Oszczędności, wyra: ŚNIE

— Meldunki a omyłki. Księ- — Dodatkowe posiedzenie konanych przez uczniów tejże Z życia stowarzyszeń. Przedstawienie dla młodzieży szkol- żający się w sumie 1.240.412 zł.
: idink „prowadzone komisji poborowej. Na dzień 12 szkoły. Pieśni okolicznościowe nej, dziś e godz. 3,30 A.Fredry „Do- |

g oNA Sea b. m. wyznaczone Das dodat- wykonał chór szkolny. 5piew so- — Zebranie Chrześc. Zw. žywocie“. Słowo wstępne wygłosi dyr. | =a chwal a
ą P pomy kowe posiedzenie komisji pobo- lowy p. Olszewskiej Ludmiły, p. Zaw. Murarzy i Beton. odbędzie  F- Zelwerowicz. Ceny miejsc zniżone. alej uchwalono _preliminarz

łek, które niekiedy stwarzają dla

 

 

 

 

— „Gdybym chciała” dziś o g. 8. budżetowy na rok 1930 31, uchwa-

 

 

  

  

 

 

   
  

 

 

   
 

  

  

 
 

  
 

 

 

 

   

  
      
    
  
  

          

 

 

 

   

    

 

  

   

   
  

 
 

      

 

: o i A GRE i i iej ja: śię w niedzielę o godz. 12-ej m. 1 i :
Į Idowanej osoby trudnošci w  rowej, na które mają się stawić Janiny Targowskiej, akompanja ; Cedziennie odbywają się próby z ' ż j j
Z lub : as is, Tak wszyscy ci, stale zamieszkali na ment p. Irena Jasińska, oraz cały 30 w lokalu Związku przy ul. Me- PA O S) PAY ee iiArei imię,

5 > = i i 1: o cH ich „Milošė < ięść".

więc omyłki w latach i datach terenie m. Wilna, którzy dotych- szereg produkcyj koncertowych epasi Chrześc. Zw S " — RewiaWilenska naprzedsta. wysokości 100 tys. zł.

urodzenia, pisowni nazwisk i czas obowiązku tego nie spełnili. przyczynił się do uroczystego na- z tua „,  Wienlu popołudniowem. jutro o go- Następnie zaakceptowano wnio-
2 , kz? Ž Posiedzenie odbedzie si . stroju. Po Akademji mlodziež Zaw. Szewców odbędzie się w i e pa RJ 2 :

imion w określeniu zawodu itp. osiedzenie odbędzie się wlo J 1 sadzi „  dzinie 3,30 po poł. po cenach zni-. sęk przyjęcia administracji dróg
2 kalu przy ul. Bazyliańskiej 2 (d) szkolna oraz rodzice na czele poniedziałek 10 b. m,o godz.6-ej žonych. a

są na porządku dziennym, a oso- przy ul. y | ten daž ; I kt Sta- wiecz. w lokalu Związku, przy ul — „Krakowiacy i Górale" jako Państwowych, oraz uchwalono
ba otrzymująca wyciąg z ksiąg Spraw mielskiec = p RE ali i s *_ popołudniówka, juiro w Teatrze na emerytalne ubezpieczenie dla pra-

mi prawy i « rościaka przy dźwiękach orkiestry Metropolitalnej 1. p + "L |
meldunkowych często nie jest w L sę: š Pohulance po cenach zniżonych. cowników samorządowych w za-
stanie załatwić forraalności właś; — Na cele dobroczynne. Ma: 6 p. p. udali się na miejsce stra- — Dzisiaj 95 Środa Literac- — Popis taneczny Rhjzer-Kapłan kresie własnym. (d)
nie wskutek takich błędów. Po-  gistrat m. Wilnę na onegdajszem cenia Szymona Konarskiego, gdzie Ka na cześć Laureatki Nagrody o godz. Iżyfej w południe. * Prze

Ie = SE posiedzeniu wyasygnował na rzecz złożyli wieniec Literackiej m. Wilna Kazimiery — Opera w Teatrze na Pohu- Kronika bójek na prowincji. Prey
prawienie omyłek w księgach |! 2 š Ę Pay 2 d lance. „Jaś i Maigosia“ opera w 3 ak- We wsł Maksymówka gm. radosz-

meldunkowych może nastąpić je- instytucji dobroczynnych miasta Handel i przemysł. pre E SE tach, muz. E. Humperdincka, we wtorek  kowickiej w czasie odbywającej się za-
2 A 75 bólecenia starostwa. Cb Wilna za miesiąc luty rb. 79.941 wiecz. w siedzibie Związku Ll- ; w środę dnia 11 i 12 marca r. b. o  bawy powsłała bójka, w której został J
ju"A złożenia po. złotych. (d) — Pertraktacje z państwa- teratów, Ostrobramska 9. godz.8 wieczorem. ciężko  poranlony Okulicz Andrzej. |Sd

ša 4 B — © świadczenia dla szkół i bałtyckiemi w sprawie — Z „Ogniska“. W niedzielę POLSKIE RADJO WILNO Sprawcę poranienia Barana Aleksandra |Ę
dania, chodzenia i czekania. żydowskich. W dniu 10 bm. w zniesienia wiz paszportowych. „„ Ognisku Kolejowem (ul. Kole- . aresztowano. 44 5

Otóż dowiadujemy się, że z : ina O4. Dowiadujemy się, iż od pewnego į 19 dz. 6 p. Waleri Program: „_ We wsi Wielkie Sioło, gm. grodec- 127
; : Z lokalu magistratu m. Wilna od : 90 jowa 19) o godz.6 p. Walerjan djazdi -J=

ri] rowadzenia w życie t k RAT 2 Fala 385 mtr. kiej w czasie odjazdu rekrutów do woj =
chwilą wp 1 ycie będzie się posiedzenie miejskiej “ZASU zain eresowane Czynniki Charkiewicz wygłosi odczyt na šokota. dala 5 warta 1660 ska, powstała bójka na tle parachun- | =
ustawy meldunkowej, co nastąpi Komisji Handlowo-Oświatowej, na miejscowe oraz władze centralne temat „Rola kobiety w kulturze ESA S Fay, a ków osobistych, w czasie której Doro =
po ogłoszeniu rozporządzenia Wy-  którem rozpatrzone zostaną: prowadzą usilnie pertraktacje z polskiej* urozmaicony recytacja- 1205. Złe chowicz za zostal ciężko po- =

konawczego do tej ustawy, prze- 1. Podania Stowarzyszeń „Agu- Państwami bałtyckiemii skandy- mi utworów poetek polskich przez 13,10. Komunikat meteorologiczny. [amanda =S< WE CR
prowadzona będzie ogólna reje-  gąs.jzrael", „Tarbut* i „Tachke- Tawskiemi w sprawie zniesienia p. Halinę Hehendlingerównę i 16,15. Gramofon. W Mołodecznie na ulicy napadnięto

stracja ORC aaACOE moni* o udzielenie świadczeń 4 k a i ę ilustracjami śpiewnemi przez p. aa" teatralne omówi T. na Woloskowicza — mę zo
poszczegoinyc gmin 1 miast. rzeczowych żydowskim s łom a nas informują z wiary-  janinę Pławską. Wstęp dla wszyst- - 2 poraniono nożami. Sprawców padu

Arkusze rejestracyjne wyszczegól- y y sko _ godnego źródła, pertraktacje te kichwol š A 8 zsł 17,20. Koncert pieśni popularnych,  brąci Jana I Teodora Kapuckich oraz | py
y : . prywatnym przez te stowarzysze Ė i ich wolny, zaś o gadz. 8 zespół w wyk. Stefanji Grabowskiej (sopran). = Sołoguba Jana i Giełona Michała aresz- p.

nią wszystkie te punkty, które _, są już na dobrej drodze i należy teatralny Ogniska odegra 3-ch 17,45. Audycja dla dzieci, „Janek i iezi: y id S - h nia prowadzonym. 6 iż e y g eg Znajdą” idycj Hall Hohandii towano i osadzono w więzieniu.  (d)
następnie znajdą się w zapisac 2. Preliminarz budżetowy na Przypuszcząć, iż w najbližszym  aktową sztukę „Zalewskiego „Go- ZAS pióra Haliny Hohendlinge- znowu wykryto małą gorze-

meldunkowych. W ten sposób rok 1930-31 wydziału Kulturyi  Szasie zostanie podpisana umowa  pelin*. Ceny minimalne. 1845, Polka w Ameryce” ienkę

przeprowadzona będzie ogólna Oświaty. (d). o zniesieniu wiz między wymie- Kronika policyjna 20,05. „Na szerokim świecie”. Onegdaj przeprowadzono rewizję
korekta omyłek. Rzecz jasna, że s kad icki nionemi państwami. z 20,30. Marja Labia wykona arje u mieszkańca zaścianku Proncżejkowo

każde poprawienie błędu opierać prawy akademickie. Wiadomość o pertraktacjach — Tajemniczy wypadek. Do do- i pieśni ludowe włoskie z Warszawy. gm. grodeckiej Borodlcza Jana, Burego

się będzie na uznanym prawnie — Z Koła Polonistów U.S.B. wzbudziła w wileńskich sferach etdajecie oeak, aaa Ę Žako Lao bea gryziejad ditaanan Jenga ad |
4 „ + 12 z s : + = + + , V 1 'n t z ie- mp! aparatu lo pędzenia samogon-

dokumencie, „a. mianowicie me W niedzielę dn. 9.lll, w lokalu. kupiecko przemysłowych „wielkie pewnej chwili nagle zachorował, skarżąc ry lłłakowiczówny. ki oraz kilkanaście litrów Wódki. a sfer
tryce urodzenia itp. Seminarjum  Polonistycznego o ' zainteresowanie, ponieważ przez się na bole w żołądku. 23,00. Gramofon. Aparatisamogonkę skonfiskowano.

Boa

2 Od dnia 8 do 11 marca 1930 roku 66 komedja w 9 aktach. W rolach głów pmau snanan = s
Miejski Kinematograf | włącznie będą wyświetlane filmy: „RAZ w ŻYCIU nych: GLENN TRYON i KATHRYN GRA- ustarzałej 1 Na ulic

8 Saia Miejska ul. Ostrobramska 5 WFORD. Nad program: 1) „Wędrowne ptaki* komedja w 2 akt. 2) „Kronika fllmowa P. A. T.* w 1 akcie. k trukcii 1 y.
Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „Kapitan Hazard". onstrukcį |  — Gdzie tak Z

| że ani mnie nie widzisz
- A — Chcę przeszkodzić

REWELACHMA Rei Wa re NORMA TALMADGE „rats ta|Aaaa ELEK TRLT Gasos pge a "ore |wa
KINO- HELIOS" zda, znana „Elenora Duze ekranów* cie _ ofiarnej miłości » S AAS j ludźmi.
TEATR 55 a W rol. główn. urodziwi amanci: GILBERT ROLAND i ARNOLD KENT oraz Mie| Każdy aparat radjowy niewielkim kosztem przebudowujemy na ekra- | — Cóż to za ludzie? ner

ul. Wileńska 36 38. || K © B€2 > CHAL WAWICZ. Wyborowa obsada, niebanalny, śmiały scenarjusz, wysoka| nowany oraz zasilamy wprost z sieci oświetleniowej bez akumulatora ; — Ja i jeszcze jeden.
klasa gry. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15. i baterji. BITE AEA| Rac

Dogodne warunki. 1579—0 o jer

KINO- 6 Dzieje miłości LADY HAMILTON do wielkiego ADMIRAŁA iani . i 2
TEATR <Holiywood»| DZIŚ! KRÓLOWA bez KORON NELSONA. Realizacja: FRANKA LLOYDA. W rolach głów- Pa pz Wo sprzedania PenniW. na

MICKIEWICZA N: 22 nych: CORINNE GRIFFITH oraz VIKTOR VARCONI bohater filmu „Kult Ciała". Specjalna ilustracja muzyczna. Po- daję na dogodnych wa- dom o 6-ciu obszernych mownych zastępców do DnB
czątek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,25. runkach. Kijowska 4 m.10. pokojach z przynależy- sprzedaży dolarówek i £KLEP spożywczy do

1357 s0 aspremjówek. dm po wynajęcia na w
a w ? wiz wyzsz > o

KINO- L U X“ Dziś! Superfilm kinematografji światowej! Obrez, który poruszył świat! Niezrowhany mistrz ekranu IWAN MOZŽUCHIN ora7 1305750005 ky. SLianos Bože aB Śkropulątce AsRZE
TEATR yz przepiękna CARMEN BONI w czarującym duecie miłości, A 5 J u T A N 1“ Zamach na Cara Wet za wet. przy stacji kolejowej 20 obliczenia prowizyjne co a
ul. Mickiewicza Nr. 11. rozgrywającym się na tle cudnych białych nocy p. t.: s; . minut koleją do Wilna.— 15 dni. Początkujących
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