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W Niemczech, Ołoszech | wPolsce  Plam konwencji rozbrojeniowej 
zaprojektowany przez Mac Donaida Depesze niemieckie z ostatnich dni 

mówią już wyraźnie o tem, że przecież 

hitlerowcy rozpoczęli realizację  szuni- 

nych obietnic „nocy długiego noża”: ży- 

dów się*tam bije, nie puszcza do sądów, 

wyrzuca z Niemiec, wygania z posad i 

zewsząd. Nie zaczęło się to w stolicy, 

zączęło na prowincji, w Saksonji. Nie 

rozpoczęły tego proklamacje rządowe, 

jak proklamacje rządowe rozpoczęły inia 

żdżenie komunizmu, ale rozpoczęły to 

hitlerowskie doły, bojówkarze, bojówki. 

Wobec tego prądu „góra' pozostała bez 

radna: mogli jeszcze wyżsi dygnitarze 

ministerstwa wizytować ostentacyjnie 

wystawy żydowskie, mogli powtarzać tu 

i ówdzie, że „kupiec izraelicki* może 

przy nowych rządach spać spokojnie, U 

dołu szła jednak burza antysemityzmu. 

Dziś wszystkiemi porami granicznych 

stacyj niemieckich uciekają żydzi, coraz 

liczniej. Front antykomunistyczny, ja- 

kim było nastawienie rządu Hitlera w 

pierwszych jego dniach, staje się coraz 

bardziej trontem antyseniickim.  Jedno- 

cześnie zaś dokonywa się inne, bardzo z 

tem ściśle i bardzo z tem blisko zwią- 

zane zjawisko: inicjatywa walki domo- 

wej w obozie prawicy niemieckiej coraz 

bardziej wychodzi z rąk wodzów, coraz 

bardziej przechodzi do rąk mas. Zestaw 

ту tylko depesze przeciwników Hitlera. 

Cóż one twierdzą? „To Goering podpa- 

lit Reichstag“ — wola każdy lewicowy 

organ. „Szturmowcy napadają na żydow 

skie sklepy!'* — woła następna depesza. 

— Otóż to. — Front antykomunistyczny 

— to był Goering, to byli wodzowie. --- 

Front antysemicki — to są bezimienni 

bojówkarze nazich. Szli oni z początku 

za wodzami: bili komunistów, z domu 

Karola Liebknechta zrobili dom Horsta 

Wessla. A potem poszli sami. I nie za- 

trzymał ich nikt. 
Ek = 

Wypadki niemieckie to wydarzenie, 

które można obserwować nietylko pod 

kątem, jaką będzie najbliższa przyszłość 

tego kraju, nietylko pod kątem, jakie sku 

tki dla Polski, przyniesie to, co się tam 

dzieje, ale także pod jeszcze jednym ką 

tem, jak w innym kraju rozwiązywane 

są problemy, które i u nas kiedyś roz- 

wiązane być muszą. Takim problemem 

jest walna rozprawa z komunizmem. 

Przed tą walną rozprawą musi oczywis- 

cie nastąpić skoalizowanie sił jednej i 

sił drugiej strony. Musi nastąpić to, co 

w Niemczech określa się potocznie, jaka 

„iront harzburski*, a oznacza koalicję 

Hitler — Papen —  Hugenberg, to jest 

związek niemieckiego faszysty o progra- 

mie antykapitalistycznym, niemieckiego 

konserwatysty o programie kapitalistycz 

nym, pruskiego junkra wreszcie. Taki 

tront harzburski z tych czy innych złożo 
ny elementów, jest koniecznością jutra 

każdego kraju, gdzie pojawia się komu- 

nizm. Taki „front harzburski* jest konie 
cznością i Polski. 

* * * 

To, co w Polsce jest jeszcze muzyką 
Przyszłości rozgrywa się obecnie w 
Niemczech. To, co się dziś dzieje w 
Niemczech, dzieje w szeregach  żołnie- 

rzy harzburskiego frontu, to jakby walka 
żelaznej woli Hitlera, i  szowinistycznej 
demagogji — tego samego Hitlera. Że - 
lazna wola człowieka, który włada ma- 
sami, jak mało ludzi niemi umiało wła- 

dać, narzucił masom kierunek przeciw 
komunizmowi. Zawiesił walkę z żydc- 
stwem nie żeby był nawróconym dla Iz-- 
aela, ale poprostu dlatego, że zrozumiał 
niemożliwość walczenia z dwoma wroga 
mi narąz, Te wszystko, to, że noe po 
Przyjściu Hitlera nie była nocą rzezi ży- 
dów, to było dzieło woli Hitlera. Ta wc- 
la zatrzymała па chwilę prąd rasowej 
nienawiści. Ale prąd ten był zbyt długo 
Podsycany przez właśnie tak wielkicgo 
demagoga, jakim jest Adoli Hitler, by 
mógł tak sam ze siebie ustać. Ten prąd 
przelał tamę. Nawet tama woli Hitlera 
okazała się na to tamą za małą. 

* * * 

. Byłoby głupstwem sądzić, że komu- 
nizm został w Niemczech zmieciony 2 
powierzchni ziemi, że jest już tylko prze 

szłością. Nikt tego nie sądzi. Niestety, 

mało kto zdaje sobie sprawę, że każda 

awantura antysemicka, jaka się dzieje 

dziś w Niemczech, to stopniowe odegry 

wanie się komunizmu nad hitleryzmem. 

Dlaczego? O, nietylko dlatego, że potę- 

ga żydostwa musi chcąc nie chcąc, chc 

7 była niewiem jak kapitalistyczna, zna 

leźć się we wspólnym froncie z proleta- 

rjatem komunistycznym. Nietylko dlate- 

go. Przedewszystkiem, najbardziej dłate- 

go, że energja tłumu odwraca swą bojo- 

wą postawę od komunistów, zwija tront, 

skierowany przeciw nim, zaprowadza po 

kój, zajmuje się innym „wrogiem*. Ko- 

muniści przestają być tym gromochro- 

nem, na którym szukała wyładowania e- 

nergja niemieckiej burzy. Komuniści sta 

ją się bezpieczniejsi. Huragan zaczyna 

przechodzić mimo nich. Każdy bity żyd 

w Berlinie — to dowód że nie przeciw 

komunizmowi idą masy Adolfa Hitlera. 

Każda awantura antysemicka mówi, że 

stygnie, że zamiera, zwalnia tempo atak 

irontowy harzburskiego obozu. Hitler 

tego nie chce już może dziś, nawet na- 

pewno nie chce, ale są to owoce prze- 

szłości, które musiały wydać taki włas- 

nie plon. 

   

* * * 

Na lat 11 przed Niemcami inny kraj 

w Europie rozwiązywać musiał u siebie 

zagadnienie komunistyczne i zagadnie- 

nie to rozwiązał. Miażdżenie komunizinu 

i jego aljantów odbywało się tam w 

sposób krwawy i brutalny: szło jednak 

od początku linją prostą i z niej nie zi:o 

czyło na moment. Tych samych żydów, 

których przeciw sobie ma Hitler, Musso- 

lini miał za sobą: przedewszystkiem 116 

djolańskiego Toeplitza. Nie były to wca- 

le sympatje, była to polityka, która ro- 

zumiała dwie rzeczy: że trzeba sobie szu 

kać sprzymierzeńców, a nie robić wra- 

gów, że masy, jako wroga muszą wWi- 

dzieć przed sobą komunizm i tylko ka- 

munizm. Od tego zależy zwycięstwo. 

Jakby u nas dziś wyglądał „harzbur- 

ski front' antykomunistów? Ten front, 

który kiedyś przecież będzie musiał się 

utworzyć? Patrzymy na to z niepokojem. 

Widzimy bowiem polskich hitlerowców, 

widzimy demagogję szowinistyczną skor 

szą do bicia żydów, niż do walki z ko- 

munizmem. W Niemczech widzieliśmy, 

że Hitler nadawał inny kierunek masoju, 

że je raczej wstrzymuje, gdy idą obec- 

'ą drogą. Tak. Ale Hitler coraz mniei 

może tu zrobić, choć jego autorytet był 

i jest ogromny. Ogromny to znaczy: du 

żo większy niż autorytet wodza polskich 

hitlerowców. Niestety! Szanse polskiego 

harzburskiego frontu przedstawiają się 

dużo gorzej od niemieckich. Przynai'- 

mniej na dziś. K. P. 

  

ZMIANA REGULAMINU OBRAD 
Konierencja przywódców  frakcyj u- 

chwaliła, że otwarcia Reichstagu doko- 

Przed otwarciem Reichsta 

GENEWA PAT. — Płan konwencji rozbro- 
jeniowej, zaprojektowany przez Mac Donalda 
przedstawia się następująco: 

Część I dotyczy bezpieczeństwa. Plan ogra 
niczą się do uzupełnienia paktu Kelloga posta- 
uowieniem, że w razie pogwałcenia lub groź- 
by pogwałcenia paktu Kelioga odbędzie się na 
żądanie 5 państwa, w tej liczbie przynajmniej 
jednego wielkiego mocarstwa, konierencja kon 
sultatywna. Decyzje konierencji winny uzyskąć 
zgodę wszystkich wielkich mocarstw i więk- 
szości państw uczestniczących w koniereacji, z 
wyjątkiem stron. Celem konferencji będzie po 
wzięcie zarządzeń w związku z niebezpieczeń- 
stwem pogwałcenia paktu, a jeśli to pogwaice- 
nie nastąpiło — ustalenie, która ze stron ra 
być uważana za winną. 

Część II dotyczy rozbrojenia. Projekt zajmu 
je się przedewszystkiem stanami liczebnemi i 
przewiduje, zgodnie z planem francuskim, uje- 
dnostajnienie typu armji na kontynencie curo- 
pejskim przez sprowadzenie jej do typu mili. 
cji. Maksimum czasu służby wojskowej wyne- 
sić ma 8 miesięcy, lecz w pewnych wypad- 
kach może być podniesione do 12 miesięcy. 
Niemcy miałyby utrzymywać, po przekształce- 
niu Reichswehry na armję milicyjną, 200 tysię 
cy plus 50 tysięcy wojsk kolonjalnych, Poiska 
200 tysięcy, ZSRR — 500 tysięcy, Czechosło- 
wacja, jugosławja i Rumunja — po 100 tysię 
cy itd. 8 

W dziedzinie materjału wojennego kaliber 
artylerjj ma być ograniczony do 105 mm. — 
jednakże istniejący materjał artyleryjski może 
być utrzymany do wysokości 155 mm. Dla ar- 
tylerji nadbrzeżnej i morskiej przewidziany 
jest ten sam m aksy maln y kaliber 

  

306 mm. Maksymalny tonnaż czołgów miałby 
wynosić 16 tonn. jedna trzecia materjału zaka 
zanego miałaby być zniszczona w ciągu roku, 
reszta — w ciągu trzech lat. 

Co do zbrojeń morskich proponowane jest 
rozszerzenie traktatu londyńskiego na Francjęi 
Włochy. Fioty państw niezwiązanych tym trak 
tatem byłyby ustabilizowane na obecnym po- 
ziomie. Nowe konstrukcje morskie byłyby nie- 
dozwolone z wyjątkiem jednego _ pancernika 
«а Włoch. Obecna sytuacja dla Niemiec byia- 
by utrzymana do 1936 roku, a co do innych—- 
budowałoby się tylko jednostki zastępcze przy 
zniesieniu ograniczeń jakościowych. 

W dziedzinie lotnictwa projekt przewiduje 
zakaz bombardowania powietrznego, z wyjąt- 
kiem potrzeb policyjnych w odległych  okoli- 
cach (bombardowanie powietrzne w  kolo- 
njach). 

Wielka Brytanja, Stany Zjednoczone, Fran: 
cja, Włochy, japonja i ZSRR miałyby po- 
siadać po 500 samolotów, Polska, jugosławja 
i Hiszpanja — po 200. Rumunja i Belgia — 
po 150. Dla Niemiec zakaz co do posiadania 
lotnictwa wojskowego byłby utrzymany. Mak- 
symalny ciężar własny samołotów  ogramiczo: 
my miałby być do 3 tonn. Stała komisja roz- 
brojeniowa miałaby się zająć zagadnieniem cał 
kowitego zniesienia lotnictwa wojskowego. 

Dalej projekt przewiduje szczegółową kon- 
trolę wykonania postanowień konwencji, zakaz 
wojny chemicznej i bakterjologicznej oraz u- 
tworzenie stałej komisji rozbrojeniowej. 

Konwencja miałaby obowiązywać 5 lat. O 
ileby przed upływem tego czasu nie zebrała 
się nowa konierencja, konwencję zastąpiłyby 
klauzule rozbrojeniowe traktatów pokojowych. 

  

Plenarne obrady Izby Poselskiej 
WARSZAWA PAT. — Marszałek otworzył 

97-me posiedzenie Sejmu o godzinie 16.35. 
Pos. Lechnicki (BB) przedstawił sprawozda 

nie komisji rolnej o rządowym projekcie usta- 
wy w sprawie zmiany ustawy z 12 marca 
1932 r. o ułatwieniu splaty uciążliwych 2050- 
wiązań obciążających gospodarstwa roine i 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, z 
1932 r. o segregacji werzytelności na nierucho 
mościach ziemskich, parcelowanych w 'ceia 
spłaty uciążliwych zobowiązań. Ustawę przy- 
jęto w 2i 3 czytaniu. 

Następnie po referacie posła Bierczyńskiego 
i dyskusji przyjęto w 2 i 3 czytaniu ustawę 
© czasowych mieszkaniach i pomieszczeniach 
dla zwolnionych robotników rolnych. 

Przystąpiono do rozpraw nad projekteni u- 
stawy o kartelach. Sprawozdawca poseł Czer 
nichowski stwierdza, że w obecnym kryzysie 
utrwalił się niski poziom cen rolnych i do te 
go musi się dostosować całe życie gospodar- 
cze. Powstaje nakaz obniżenia cen przemysłu 
skartelizowanego. W Polsce istnieją 64 karte- 
le. Ogółem 40 proc. produkcji przemysiowej 
jest u nas objętych kartelizacją. Fakt ten od- 
bija się na całem życiu gospodarczem, io też 
rozwój karteli jest nietylko zagadnieniem go- 
spodarczem, ale i społecznem i politycznem. 
Ustawa przewiduje ingerencję czynników rzą- 
dowych, ale w tym tylko wypadku, gdy zagro 
żone jest dobro publiczne. 

Po przemówieniu referenta wywiązała się 
obszerna dyskusja. Pos. Rybarski z Kiubu Ma 
rodowego w dłuższem przemówieniu analizuje 
ustawę, uGmaga się określonej polityki kartelo- 
wej : zaupowiuda, że klub jego „tosuwač bę. 
Gzie przeciw ustawie. Z ramienia Śfr. Lud. wy 

Proces Rity 

powiedział si; pos. Langer, który  atakowai 
działalność karteli. Pos. Zaremba (PPS) do- 
maga się postawienia walki z kartełami na pia 
Szczyźnie zasadniczej wałki z ustrojem kapita- 
fistycznym. Dalej przemawiali posłowie: Rogu- 
szczak (NPR), Rottenstreich (Koło Żyd.), Тга 
mpczyński (Kl. Nar.) Projekt ustawy kartelo- 
wej przyjęto w 2 i 3 czytaniu. 

Zkolei poseł Gosiewski przedstawił sprawo 
zdanie komisji ochrony pracy o rządowym pro 
jekcie noweli do ustawy o czasie pracy w 
grzemyśle i handła i o rządowym projekcie 
noweli do ustawy © urłopach dla pracowników 
zatrudnionych w przemyśle i handlu. Nowela 
rządowa skracała urlopy -do 8 dni po 3 latach 
i do 4 po roku pracy. Większość komisyj u- 
chwaliła jednak pozostawić dotychczasowe ur- 
lopy. tj. 8 dni po roku i 15 po 3latach. Opla- 
ta za urlopy dotyczyć będzie tylko faktycz- 
nych dni pracy, a więc z wyłączeniem  nie- 
dzieli ; świąt. Nowela do ustawy o czasie pra 
cy przewiduje 48-godzinny tydzień i przez 
to stawia nas. w stosunku do zagranicy na 
stanowisku równorzędnem. 

Po przemówieniu reierenta zabrał głos p. 
minister Hubicki, który w obszernem przemó- 
wieniu uzasadniał wniesione projekty. Obec- 
nie przedłożona nowela o czasie pracy — za- 
znaczył m. in. minister — ma na celu dopro- 
wadzenie stanu prawnego w zakresie czasu 
pracy w Polsce do poziomu, jaki istnieje w in 
nych państwach. Polska gotowa będzie skrócić 
czas pracy wraz z całą Europą przemysłową, 
ale nie może wyprzedzać swoich konukaren- 
tów. 

Posiedzenie Sejmu przeciągnęło się do no- 
cy. 

Gorgonoweį 
WYJAZD TRYBUNAŁU DO BRZUCHOWIC 

We czwartek w procesie przeciwko Gorgo- 
nowej nastąpiła przerwa, ponieważ trybunał 
wyjechał do Brzuchowic, gdzie odbędzie się 
wizja iokalna. W pociągu  bukareszteńskimi, 
idącym do Lwowa, zarezerwowano specjalny 
przedział I, Il i Ш klasy. Gorgonową wraz z 
córeczka przewieziono pod eskortą w osobnej 
karetce więziennej. Dla członków  trybunau 

strukcji przez zdekompletowanie ple- 

num. 
Według informacyj prasy, prezyden- 

i sędziów przysięgłych zarezerwowana kwate 
ry we Lwowie, w hotelu Krakowskim. Gorgo- 
nowa zostanie przewieziona z dworca kolejo- 
wego we Lwowie karetką do więzienia, skąd 
następnie będzie odstawiona na wizję lokalną 
do Brzuchowic. Pociąg z członkami trybunału 
odjechał z dworca krakowskiego 0 godzinie 
12,15 w południe. 

li „Poczdamie 
uroczysty akt otwarcia w Poczdamie, w 
kościele garnizonowym. We czwartek 
zaś kancierz Hitler wygłosi expose rzą- 

  

nać ma minister Goering. Regulamin ob- tem Reichstagu zostanie obrany mini- dowe. 
rad ma być zmieniony. Posłowie będą 
obowiązani pod rygorem sankcyj brać 
udział w posiedzeniach. Zarządzenie to 
ma na celu uniemożliwienie opozycji ob- 

ster Goering, który dotychczas sprawo- 
wał ten urząd. Otwarcie obrad parlamen 
tu nastąpi we wtorek po południu. W ga 
dzinach przedpołudniowych odbędzie się 

PETA GOFRZETOWEARZACCE: REECE WEED TESCO TEZ REOPOOE ZKE ZZA ASA 

Łańcuch fortów Rosji sowieckiej 
opasał luż naszą granicę 

WOROSZYŁOW O NOWYCH FORTYF IKACJACH NA GRANICACH Z. S. R. R. 

MOSKWA (Centropress). — W swem 0б- 
Szernem przemówieniu, wygłoszonem па иго- 

czystem zgromadzeniu z okazji 15 rocznicy ar 
mji czerwonej, komisarz wojskowy Woroszy- 
łow szczegółowo omawiał nowości, jakie wpro 

wadzono do siły zbrojnej Sowietów. Z prze- 
mówienia tego, które dopiero obecnie zostało 
opublikowane na łamach prasy sowieckiej, do 

wiadujemy się, że Związek Sowietów nietylko 
wyposażył poszczególne oddziały armji czer- 
wońej w najnowocześniejsze środki obronne, 
ale zarazem zwracał znaczną uwagę na iorty- 

fikację granic. Odpowiedzialne czynniki arrji 
czerwonej po raz pierwszy ujawniają przed pu 

blicznością te fakty. = 

Woroszyłow m. in. powiedział: ы s „Aby lud tet 
miał pojęcie o naszej czynności, zmierzającej ludowych i 

do wybudowania podstaw obrony Związku So kację użnały 

szej granicy jest ogromna i wynosi 32.000 
km. Nasze granice na wschodzie i zachodzie 
są otwarte i łatwo dostępne. To skłoniło nas 
do ich ufortyfikowania. — Wyzyskaliśmy do- 
świadczenia państw innych, zwłaszcza Francji, 
pokryliśmy część naszej wschodniej i zachod- 
niej granicy — 

łańcuchem twierdz 
Twierdze te bronią wstępu do naszego pań 

stwa; jeżeli ktoś zdecyduje się nas zaatako- 
wać, będzie musiał najpierw zdobyć tę ścianę 
wyrzucającą 'ogień karabinów masz. i dział". 

Woroszyłow dalej zaznaczyi, że „ten łań- 
cuch fortec spowodował znaczne wydatki pań 
stwowe*, ałe poniimo to, tak centralny komi- 

partji komunistycznej, jak rada komisarzy 
wojenna rada rewolucyjna fortyii 
za konieczną i dlatego też wya- 

wietów, w ostatnich czterech latach, muszę je sygnowano na ten cel potrzebne środki. Forty- 
szcze wspomnieć o ufortyfikowaniu naszej za- fikacja przeprowadzona została na obu grani- 
chodniej i wschodniej granicy. Długość na- cach w ciągu pierwszej piatiletki. 

RZĄD HITLERA DOMAGA SIĘ 
PEŁNOMOCNICTW 

Gabinet Rzeszy omawiał we śroc: 

między innemi sprawę przedłożenia 

Reichstagowi ustawy o  pełnomocnic- 

twach nadzwyczajnych dla rządu. Wed- 
ug informacyj prasy, rząd Hitiera doma 

gać się ma daleko idących pełnomoc- 
mictw na okres całej kadencji parlamen- 

tu Rzeszy. 
Reichstag zwoływany ma być w okre 

ślonych odstępach czasu tyłko dla u- 

chwałenia budżetu. Reformy, dotyczące 
zmiany konstytucji, dokonane maią być 
przez rząd bez udziału pariamentu. 

USTĄPIENIE DRA LUTHERA 

Prasa donosi, 
Rzeszy dr. Luther ustąpił dziś ze swego 
staaowiska. Jego następcą ma być mia- 
nowany dr. Schacht. 

OUROCZENIE KONGRESU SOCMAL - 
DEMOKRATOW 

Kongres partji socjal - demokratycz- 
nej Niemiec, który miął się odbyć w dn. 
26 marca, został odroczony na czas nie- 
ograniczony. 

że prezydent Banku * 

MSWA MAC DONALDA 
Uzasadniając rwiniesionty projekt, Mac 

Donald wygłosił mowę, Wprawdzie ostat- 

nie wydarzenia mie ułatwiły  komferencji 

zadaniia,  jedmalkże premjer angielski są- 

dłzi, że | ie onia mogła osiągnąć kionkret- 

me rezultaty. Premjer podziela: opiniję, że 

albo Niemey otrzymają wiolność i. spra- 
wiedliiwość, albo też zaryzykują destruk- 

cję, ale narody rozbrojonie, które żądają — 

sprawiedłiwości, winny, przyczynić się do 

rozbrojenia, współdziiałając w przywróce- 

miu bezpieczeństwa, zaufamia i dobrej wio- 

Ii. Wszystkie narody europejskie powiim- 

ny mieć gwamramcję, że zmniejszenie licze- 

tmości ich armji mie może marazić ma — 

szwank bezpieczeństiwia, Mówca wystąpił 

przeciwko idei odroczenia konferencji, — 

gidyż bylłoby to pirzyznianiem się do jej ban- 
kructhwia. Trzeba zmealliizować pierwszy ©- 

tap, przewidujacy okres przejściowy. Po 

amiallizie postamowień projektu  premjer 

amgielski zakiończył — pałtetycznym apelem 

w którym odmialował groźnie Ikionsekwen- 

cje, jakie miałoby fiasko Kkoniferencji. 

— Całe przemówienie Масе Donalda było 

wypowiedziane z wielkiem patosem i u- 

trzymame — jak zwykle — w tomie kaz- 

niodziejskim. Pomijając zwyczaje dypiio- 

miałtyjeczne Miac Donald zwracał się bezpo- 

średnio do poszczególnych delegatów, jak 

nip. do Dallaidier, a w szczególniości do Na- 

dolnego. 

IW Ikelaich kiomferencji przyjęto ze зеер- 

tyleyzmem projekt angielski. W kuluarach 

podkreślają, że projekt mie przewiduje — 

prawie żadnego poświęcenia ze strony — 

Wielkiej Brytanji, podezas gdy inne pań- 

stwia miałyby sie zgodzić nia wydatną re- 

dukcję zbrojeń. Redukcje te mie miałyby 

żaldnego, ekwiwalentu w: postaci gwiaran- 

cyjnej bezpieczeństwa. Cyfry, zawarte w 

projekcie uwiażanie są za: nieopamte na żad- 
mych istotniyidh kriyrterjaidh. 

Po przemówiieniu: Mae Donalda złożyli 

krótkie deklaracje Daladier, Gibson, Na- 
dolny i deiegait włoski Caavalermo, Uznali 

onii doniosłość projektu anigielskiego i zło- 

żylii Mae Donaldowi wyrazy uznania, pod- 

kweślając jednak konieczność dokładnego 
przestudjowania: projektu. 

MAC DONALD W RADjoO 
© ROZBROJENIU 

LONDYN PAT. — Premawiając w 
dniu dzisiejszym przez radjo Mac о- 
uałd oświadczył, że użyteczność daw- 
nych metod opracowywania etapami pla 
mów rozbrojeniowych została obecnie 
wyczerpana. Państwa muszą zebrać te- 
raz całkowity bilans wysiłków w tej 
dziedzinie i wiedzieć, co otrzymają, na 
co się narażają. 

Cytując opinię jednego z polityków 
angielskich, że albo przyzna się Niem- 
com należną im swobodę, albo tež Euro- 
pa narażona będzie na zniszczenie, Mac 
Donald oświadczył, że słowa te posiada- 
ią obecnie dla Anglji specjalne znacze- 
nie. 

KONFERENCJA PREMJERA DAŁA- 
DIER Z MIN. BECKIEM 

GENEWA PAT. — Premjer irancu- 
ski Daladier, który przybył do Genewy 
odbył w ciągu czwartku tylko dwie koti- 
ferencje, mianowicie z Mac Donaldem i 
z ministrem Beckiem. 

Konferencja z min. Beckiem dotyczy 
ła ogólnej: sytuacji politycznej, że szcze- 
gólnem uwzględnieniem problemów kon- 
terencji rozbrojeniowej. 

W piątek minister Beck podejmowa- 
ny będzie śniadaniem przez Hendersona. 

  

Daisze aresztowania 
w Rosji sowieckiej 
MOSKWA PAT. — W sprawie sabo 

tażu w przemyśle elektrotechnicznym a- 
resztowano dodatkowo 9 obywateli so- 
wieckich, pracowników moskiewskiej re- 
prezentacji Metropolitan Wickers Com- 
pany. Wśród nich znajduje się 6 kobiet. 
Wedle powszechnego mniemania sprawa 
sabotazu nie zostanie załatwiona przez 
kciegjium GPU, lecz ma się odbyć publi- 
czńy proces, choćby ze względu na 0- 
soby tych oskarżonych, którzy są obywa 
telami angielskimi. 

fxnbasador angielski odbył półtora - 
godzinną konierencję z komisarzem  Lit- 

ewem. Wedle nieoficjalnych wiado- 
ości, prowadzono ją w dość ostrym to 

wie. Koła specjalistów zagranicznych pra 
cujących w ZSRR, ogarnięte są nastro- 
jem zbliżonym do paniki. 

Grupa specjalistów 

  

  

   

    

opublikowała dziś oświadczenie, potę- 
piające udział inżynierów zagranicznych 
w organizacji sabotażowej. 

   

  

—. Stowarzyszenie Przyjaciół Ośw 

  

tabelaryczne о 50 proc. drożej. 
druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego ŻW groszy. 

zagranicznych, ay: 
sympatyzujących z regimem sowieckim, -, 

DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

   a Polską St, Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolła:|. 

wnia T-wa „Ruch” 

   

   

    

M, Lewin — Biuro gazetowe 
Jbermau, Kiosk gazetowy 

-— Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“, 

DETALI ARKES 

Komunikaty 
25 proc. d: 

Administracja nie przyjinuje za 

KONSEKRACJA KS. BISK. GAWLINY 

WARSZA.WIA, РАТ № związkiu z on 
sekraciją ks. biskupa Gawiliny wyjeżdża do 
Królewiskiej Huty ma idzień 19 marca wy- 
delegowania przez ministra spraw! wojsko- 

wiyeh Miamszałka Polski reprezenitacja woj- 
ska w, składzie: inspektor armji! gen. dyw. 
Sosnkowski, jako główiny reprezentant — 
włojska i Mamszałkia Polski! ministra spraw 

wojskowych, inspektor armji gen. dyw. — 
Berbecki, zastępca: pierwszego wiieemimi- 
stra gen. bryg. Kasprzycki, dowódca O. 
K. 5. gen, bryg. Łuczyński, dowódca 23 
dyw. piechoty gen. bryg. Zając, dowódca 

21 dyw. piechoty gen. bryg. IPnzeździecki 
oraz szef gabinetu ministra spraw wojska 
wych  pplk. Adam  Slokołowski, po 

nadto delegacje oficerskie wislzystkich ro- 
dzajówi knomi. 

AMBASADOR PATEK PRZYBYŁ 
DO WASZYNGTONU 

NOWY YORK. PAT. Ambasador Piatek 
pnzybyłł w 'dnilu 16 b. m. ramo do portu no- 
wojomskilegio nia! pokladzie, statku ,„Comfte di 

   

   

  

Savoja“. Nie zaltrzymująe się w Nowym 

Yorku, ambasador wyjechał pierwszym 

pociągiem ido Waszyngtomiu. 

RADA UNJI MIĘDZYBAŁKAŃSKIEJ . 
OBRADUJE 

BUKARESZT PAT. Rada Naczelną 
łUmji Międzybalkańskiej zbiera się w 
dnilu jutrzejszym przy udziale delegatów 
Bułgarji Jiugosławiji, Tureji, AfTbamji i 
Griecji. 

Zaidaniem Rady jest ustalenie porząd- 
ku dziennego IV konferenicji, mającej się 

zebrać w: Białognodzie. Konferencja obra- 
dowiać ma między inmemi mad  prizedsta- 
wiłoniemi Radzie propozydjami  delegacj“ 
mumuńskiej w Sprawie zawamcia: między- 

bałkańskiego palkitu zbliżenia imtelektual- 
mego i intensyfikacji wymiany. 3 

ANGLIJA NIEZADOWOLONA 
Z MOSKWY 

LONDYN. PAT. Ambasador sowiecki 
odwiedził w. ezwiartek: miano, podsekmnetanza 
stanu w Porieing Office Vamsittarda. Van- 
sititarid poimformowiał ambasadora io wiel- 
kiem niezadowoleniu jakie w rządzie am- 

gielskim  wtywałało  aresztiowianie obywa- 
teli angielskich w Moskwie, 

  

Sprawa uposażenia sę- 
_ dziów śledczych 

PRZED NAJWYŻSZYM TRYBUNAŁEM 
ADMINISTRACYJNYM 

Przed kilka dniami odbyła się w Najwyż- 
szym Trybunałe Administracyjnym ciekawa roz 
prawa w sprawie uposażenia sędziów okręgo- 
wych śledczych. 

»prawa ta rozpoczęła się jeszcze w 1929 
roku, kiedy wprowadzono nowe prawo © ustro- 
ju sądów powszechnych. „Jak wiadomo, prawo 
owo zniosło specjalny urząd sędziów śledczych 
natomiast funkcje śledcze odtąd są wykonywa- 
ne przez sędziów Sądu Okręgowego, deiegowa- 
nych specjalnie do czynności śledczych. Wobec 
więc zrównania stanowiska siużbowego sędziów 
šiedczych ze stanowiskiem sędziów  okręgo- 
wych, sędziowie śledczy domagali się zrówna- 
nia ich z sędziami okręgowymi również co do 
uposażenia. jednakże Ministerstwo Sprawiedli- 
wości odmówiłe słaszności tym żądaniom:. 

Zkolei cała sprawa została skierowana w 
formie skargi do Najwyższego Trybunału Ad- 
ininistracyjnego, przyczem w imieniu sędziów 
śledczych występował znany adwokat warszaw 
ski Aleksander Tenipel. 

Na rozprawie ria wniosek obrońcy, odczy- 
tano pismo b. ministra sprawiedliwości śp. Fe- 
liksa Dutkiewicza, który będąc w swoim cza- 
sie na stanowisku Prezesa Sądu Apelacyjnego 
w zupełnie kategorycznej formie przyznał słu- 
szność żądaniom sędziów śledczych. 

Wyrok w tej zasadniczej sprawie zapadnie 
w dniu 12 kwietnia br., przyczem ogłoszenie 
jego oczekiwane jest przez siery sądownicze ze 
zrozumiałem zaciekawieniem. 

Giełda warszawska 
DEWIZY: Belgija 12480 — 125,11 — 

124,49 Hiolamdja, 360,00 — 360,90 — 359,10 
Londyn 30,77 — 30.92 — 30,63. Nowy zonk 
8,88 — 8.90 — 8,86. Niowiy York kabel — 
8,89, — 8,88 — 8,905. — 8.865. Paryż 35.12 
— 35.21 — 35.08, Praga 26,47 — 26,53 — 
26,41. Szwajcarja 172,95 — 173.38. Włochy 

45,90 — 46.12 — 45,68. Berlin w obrotach 
nieoficjalnych 212,50. — Temdencja prze- 
wažntie miocnilejsza. 

'PAPIERY PROC. Pożyczka budowla- 
ma: 42,50 — 42.15. Iniwiestyiayjną — 106 — 

106.50. Senyjna 112 — 1150 5 proc. (kkon- 
werisyjna 44 — 43.50. 6 proe. dolarowa 58 
— 59. 4 proc. dolarowa: 55 — 55,25, 7 prot. 
stabilizacyjna 57 — 57,75. — 10 proc. ko- 
dejowia 105. 4 iii pół proc. L. Z. ziemskie — 
38,25. — 38.50. 8 proc. warszawskie 42.25 
— 41.75 — 42. "dnolbinie 42,25 — 42,50, Ten- 
denicja mocniejsza. 

АКЮЛЕ: Bank Polski 72,25. Cukier — 
17,50. Lilpep 11. Starachowice 10 — 10,25 
— 10.15. Tendencja mocniejsza. ; 

Dolar w obr. prywatnych 8,85. 
Rubel złoty 4,79. 

  

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. Dzisiaj w 7-mym 

iągmiemia dkiej Państwowiej Lo- 

Klasowiej większe wyswanie padły na 

stępujące numery losów: 

15,000 zł. — 30.226 i 95.625, 

5.000 zł. — 15.001, 77.645, 143.205, 
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Fragmenty XI Szopki Akademickiej 

  

Porozmawiajmy o  „biedulach*. Jak 
wiadomo z ostatniej „Środy literackiej“ 
(Oby dobrotliwy Pan Bóg nie przypom- 
niał jej p. Hulewiczowi, na Sądzie Osta 
tecznym!..) — biedule — to są kobiety! 
Nie dłatego kobiety są biedulami, że na- 
prawdę są biedulami, lecz dlatego, to są 
biedule, że... 

A właściwie któż 
Dość, że są i już!.. 

Tak przecież orzekła kobieta; kobie 

cie zaś zawsze należy wierzyć, jeżeli 0- 
na mówi o swych przyjaciółkach i do- 
brych znajomych. 

Otóż biedule z najwyższych sier to- 
warzyskich zorganizowały w Warszawie 
w Towarzystwie Popierania Przemysłu 
Ludowego niezmiernie ciekawy pokaz su 
kien płóciennych i haftów ludowych w 
zastosowaniu do mody współczesnej. O 
tem pisze Gazeta Polska (75): 

Po raz pierwszy pokazano nam, że haity 
łudowe, dotychczas zaniedbane jak kopciuszek 
mogą tworzyć piękne przybranie letnich plażo 
wych a nawet i spacerowych sukien. 

Napewno żadna plaża zagraniczna nie po- 
wstydziłaby się różowej sukni płóciennej z hai- 
tem czerwono - czarnym, którą z dystynkcją 
prezentowała paai Aleksandrowa  Łubieńska, 
lub zielonej płóciennej z haftem białym pokaza 
ną przez panią Szczerbińską. Ogółny zachwyt 
wzbudziła pyjama panny Sztamskiej: sj 
z granatowego płótna, bluza biała, wielki koi- 
nierz marynarski cały zahaftowany czerwonym 
deseniem wołyńskim, do tego czapeczka z te- 
goż haftu. Bardzo podobała się suknia p. O- 
rynżyny, która jest organizatorką i duszą ca 
łej propagandy haftów ludowych. Po raz pier- 
wszy pokazała ona na własnej osobie, że hai- 
ty kurpiowskie dają się zastosować nietylko 
do płótna, ale nawet do georgette'y. 

Pani Sokołowska wystąpiła w sukni z czet 
wonego płótna z kubraczkiem z surowego piót 
na w czerwone gwiazdy. Pani Zawiszyna w 
sukni białej z karczkiem czerwonym. Pani Mi 
chałowa Łubieńska mw białej z różnokoloro- 
wym galonem. 

Wreszcie najwdzięczniejsze zadanie miała 
pani Warchałowska, gdyż kostjum jej z Ssuro- 
wego płótna z żakietem pokrytym całkowicie 
czarnym haftem połeskin i z paskiem nabija- 
nym metałowemi groździami, zwrócił uwagę za 
granicznych dyplomatek, które już zamówiły 
cztery takie same egzemplarze, z których je- 
den pojedzie do Paryża, drugi do Wiednia, a 
trzeci do Tokio. 

Zaczynamy nieśmiało wychodzić poza gra- 
nicę Polski, a moment jest bardzo odpowiedni 
gdyż wielkie augury paryskie zaczynają lanso- 
wać płótna na nadchodzące lato, możemy z 
tego skorzystać, ażeby rozszerzyć propagandę 
naszego lnu, który powinien być o wiele tań- 
szy niż zagraniczny. 

Inicjatywie pań warszawskich z pa- 
nią Ministrową Beckową na czele — tyl 
ko przyklasnąć z wielkiem  uznaniem!.. 
Akcja propagandy polskiego płótna i 
polskich haftów jest niezmiernie pożyte- 
czna; wileńskie panie muszą poprzeć tę 
inicjatywę! 

Rola kobiety w życiu publicznem jest 
bardzo wielka; zdawałoby się, że to jest 
pewnik, a jednak poznańscy studenci są 
ianego zdania. 

wie, — dlaczego? 

Dziennik Poznański (62) informuje: 
Zorganizowany przez Koło Prawników i 

Ekonomistów w niedzielę, 5 bm. parlament dy 
skusyjny, mający dać odpowiedź na pytanie: 
„Czy kobieta winna brać udział w życiu publi 
cznem“, był tak pod względem jakości niektó 
tych przemówień, jak i frekwencji, imprezą nie 
zaprzeczenie udaną. Na skutek zgłoszenia się 
aż 20 kandydatów (w tem 5 kobiet) ubiegają 
cych się o palmę pierwszeństwa, przewodni- 
czący był zmuszony ograniczyć przemówienia 
do 10 minut. 

Mimo tego ograniczenia pdrlament trwal 
niemal 4 godziny przy niesłabnącem zaintere- 
sowaniu audytorjum. 

Wypowiedziane sądy, jak było do przewi- 
dzenia, stały na różnych bardzo poziomach — 
od straszliwie naiwnych i napuszonych banal 
ną powagą, do ugruntowanych głębokiem zro 
zumieniem i dużą wiedzą. Sam temat wyma- 
gał zgóry wyzbycia się nałogów i przyzwy- 
czajeń myślowych, przesądów, utrwalonych 
tradycją autorytetów. Nie każdy przeto umiał 
zdjąć okulary, nałożone opinją publiczną i 

Poniżej podajemy kilka najbardziej 
udanych scen z XI Szopki, które sta- 
nowią satyryczną kronikę ubiegłych 
wydarzeń wileńskich. 

BOSSESOR PROSSOWSKI: 

na mel. „Stał się cud pewnego razu” 

Stał się cud w sali Śniadeckich. O! 
Zaczął żydów prać Nieciecki. ©! 
Chciałem się wycofać skromnie. O! 
| wołałem: woźny do mnie. O! 

/ 
Straszne rzeczy tam się działy O! 

krzesła w powietrzu latały O! 

Duda żydów walił płazem O! 

a oni go ani razu O! 

Potem wszyscy znikli nagle о! 

a mój wykład wzięli djabli O! 

rzymskie prawo poszło w lewo O! 

a ja w środku sali śpiewam 000000.. 

Proi. PIVO FAWORSKI: 

na mel. „A nie mówiłem ci Anielciu!'!* 

A nie mówiłem ci Bossowski 
nie chodź do sali Śniadeckich, 
bo tam studenci wiecują, 
to ci pandekty zepsują. 

BOSSESOR PROSSOWSKI: 

na mel. „Hej madziar pije”. 

Hej endek bije, hej endek szydzi, 
hej na endeka płaczą żydzi, 
hej płaczą żydzi, hej płacze władza, 
hej bo endek z kijem chadza. 

Niech endek bije, niech endek gromii, 
a ja sobie pójdę do domu. 

PIVO PAWORSKI: 

Obiadek szynka tokaj i wygodne ióżko: 
lepszy jest w domu spokój niż tutaj pogróżki 

OSŁAW MYDŁOSZ 

na miel. „Gdzieżeś to bywał czarny baranie". 

Gdzieżeś to bywał Kapało Janie, Kapało 
* Janie? 

Ww cyrkule, w cyrkule mój mości panie (bis) 

Pewna mechanizacja mechanicznego pro- 
cesu wyprawy Inu 1 konopi, z chwilą, gdy kon- 
junktura na len poprawia się, może mieć miej- 
sce, natomiast jeszcze bardzo dalecy jesteśmy 
od opłacalności sztucznego roszenia. 

To znaczy, postępując w dziedzinie obrób 
ki Inu i konopi naprzód, będziemy musieli 
przedewszystkiem ulepszać mechaniczną obrób 
kę, nie wprowadzając narazie drogich auto- 
matów, jak koła belgijskie i kilkowalcowe mię- 
dlarki. W Belgji na kołach ręcznych przerabia- 
ja dotąd 3/4 całego Inu, a we Włoszech więk- 
szą część konopi. 

Jednakże, w chwili obecnej, mogę się spot- 
kać z zupełnie słusznym zarzutem, że gospo- 
darstwa folwarczne nie są w stanie wprowadzić 
żadnej inwestycji, nawet kosztującej chociaż 
tysiąc złotych. Mogę spotkać się z zarzutem, 
że wyprawa słomy lnianej i konopianej na 
włókno, ze względu na dużą ilość robocizny i 
środków potrzebnych na jej opłacenie, wogóle 
jest niemożliwą dla folwarcznych gospodarstw. 

W tym wypadku pozostaje jeszcze jedno 
wyjście. Nie twierdzę, że da się ono zrealizo- 
wać wszędzie, lecz tam, gdzie okoliczne wsie 
i chałupnicy nie posiadają w tej chwili pracy, 
nie zapomnieli uprawy i wyprawy lnu, da się 
łatwo wyprodukowaną słomę inianą oddać im 
do odziarnienia, wyroszenia, wymiędlenia i 
wytrzepania. Tam, gdzie zaufanie skutkiem 
wieloletniej pracy istnieje między folwarkiem 
a wsią, ryzyko, że len nie wróci do właściciela 
jest b. małe. Zapłatą za wyprawę Inu może być 
włókno, tak cenny dla mniejszej własności su- 
sowiec, dający pracę w długie zimowe wieczo- 
ry i budujący podstawy przemysłu ludowego. 
Właściciel, oddający słomę do wyroszenia i 
mechanicznej obróbki, otrzymuje pewną część 
włókna, np. połowę, bez nakładu pracy i .ka- 
pitału. 

W roku ubiegłym I ha Inu dawało przecięt 
nie około 5 q. nasion (był zły rok na nasiona) 
i około 300 klg. trzepanego włókna z ha, ше 
licząc pakuł. Cena na nasiona waha się od 34 
do 40 zł. za q., a cena włókna trzepanego od 
1,25, — 1,50 za kig. w zależności od jego ja- 
kości. 

Utar! się, zresztą z pewnych względów 
słuszny, pogląd, że len i konopie są roślinami, 
nadającemi się dla mniejszego rolnika. 

"To, że mniejsza własność utrzymała upra- 
wę Inu i konopi tam, gdzie większa dawno 
już te uprawy zarzuciła, tłumaczy się olbrzy- 
mią pracochłonnością tych roślin, a przedewszy 
stkiem niezmiernie kłopotliwą i wymagającą 
dużej ilości pracy wyprawą słomy lnianej 1 
konopnej na włókno. Stąd też większe folwarcz 
ne gospodarstwa środkowej, południowej, a na- 
wet i zachodniej Polski, gdy przystępowaiy 
do uprawy Inu, to uprawa ta polegała wyłącz- 
nie na produkcji słomy i ziarna. Natomiast 
wyprawą słomy na włókno zajmowały się Кга- 
jowe, bądź nawet zagraniczne specjalne zakta- 
dy roszarnicze i międlarnie mechaniczne. Z 
chwilą, gdy roszarnictwo i mechaniczna obrob 
ka Inu przestały się opłacać, zapasy wyfjsto- 
dukowanej przez rolnika słomy Inianej pozesta- 
ły bez nabywców. 

Sztuczne roszarnictwo, jakkolwiek może 
dać włókno znacznie lepszej jakości, niż pry- 
mitywne sposoby naturalnego roszenia na zie- 
mi, bądź w dołach, jest jednakże kosztowne. 
Prócz transportu słomy Inianej dochodzą kosz- 
ty roszenia, amortyzacja — roszarnika, koszt 
kapitału potrzebnego do zakupu słomy 1 t.d. 
Mechaniczne międlarnie i trzepalnie daja w 
wielu wypadkach lepsze włókno, niż ręczna, 
prymitywna obróbka, często grzesząca  niedo- 
kładnością, powiększająca wagę włókna i ob- 
niżająca jednocześnie jego jakość —  jakkol- 
wiek kilkakrotnie, albo i więcej, zwiększa wy- 
dajność pracy człowieka. : 

Mechaniczna obróbka 

  

Inu i konopi jest 

  

DZIŚ! 

Szopka Akademicka 
w OGNISKU (Wielka 24) Pocz. o godz. 20   
  

wyjść poza argumenty nie mniej płytkie, jak 
cieszące się popułarnością. 

W ciągu czterech godzin debatować 
nad tem, czy kobieta winna brać udział 
w życiu publicznem, — to, jak na wiek 
XX, zjawisko dość osobliwe!!.. 

Co innego, gdyby np. w Wilnie zor- 
ganizować dyskusję: czy warszawskie li- 
teratki, przynajmniej niektóre, powinny 
zabierać głos, gdy nic nie mają do po- 
wiedzenia, — taka dyskusja miałaby ra- 
cję bytu. Ale trwałaby bardzo krótko. 

Lector 

M.: 
Jakżeś tam zaszedł 
Kapało Janie (bis) 

К 
Pod rączkę (bis) 
mój mości panie. 

Cóżeś tam mówił Janie Kapało, janie 
Kapało? 

Dużo a głośno, 
z wielkim zapałem. 

M.: : 
Jak cię karmili 
Kapalo Janie (bis). 

K.: 
Z miseczki (bis) 
mój mości panie. 

Jakżeś tam sypiał 
Kapało Janie (bis). 

K.: 

Na słomie, w szafeczce 
mój mości panie. 

M.: 

Jak cię tam bili 
5 Janie Kapalo (bis). 

Lup cupu po pupų 
gumową pałą. 

M.: Ё 
Jekžeš uciekai 
Kapało Janie (bis). 

KŻ 
Hopsasa do łasa 
mój mości panie. 

BIO AE: 
ANKIETA SŁOWA, 

JUZEFUOWOCZKA: 

A paniczki a panoczki a cóż za zberezji: 

różne tutaj panowie do redakcji wleźli: 

pan Mackiewicz nagrodów musić potrzebui 

ogłosił się w gazetach, a ludzi głosujo. 

Plejewski z banku księdzem zrobił się w ta pora, 

a z księdza Meysztowicza zrobili dochtoru 
i Pan dyrektor Glatman -ztut się i gilował 

c: emu dla jego głosów nicht nie porachowai. 

I Hahan Szapszał chtóreru hoduje ogórki, | 
tak wot i z nim karteczki pakujo do dziurki. 
Onżesz sutanny nie ma, nia duchowny chiba, 
tak jakżesz tutaj suno tego Karaiba. 

„my pakować w workach lnianych i 

сВ оМС 

SILVA RERUM Uprawa Inu i konopi na włókco i nasiona 
przez większą własność 

droga. Nawet w Belgji, kraju może najbardziej 
zmechanizowanym, znającym wartość maszy- 
ny i mającym tanie maszyny i drogiego ro- 
botnika — ręczna obróbka lnu (trzepanic) nie 
została usunięta, nawet w okresie b. wysokiej 
konjunktury na włókno. 

To samo da się powiedzieć 
włókna konopi we Włoszech. 

Różnica między kosztem obróbki mecha- 
nicznej i ręcznej u nas jest duża. Koszt urzą- 
dzeń i wypływający stąd koszt kapitału i amor 
tyzacji, ubezpieczenia, podatki i szereg innych 
kosztów, związanych z pracą zakładu przemy- 
słowego, znacznie tę rozpiętość powiększa, 
szczególnie w dobie obecnej. 

Rozpiętość między kosztami sztucznego ro- 
szarnictwa a naturalnego, jest jeszcze większa, 
niż między kosztem mechanicznej i ręcznej ob- 
róbki roszonej słomy łnianej i konopnej, siąd 
też i wyprawą około 120 dni pracy. Po odrzu- 
ceniu 2 q. na nasiona, otrzymamy dochód brut- 
to z 1 ha około 500 zł. 

W tym roku naskutek intensywnych za- 
kupów rządowych, len stał się kulturą zupeł- 
nie dobrze opłacającą się. Co rok bieżący przy- 
niesie? 

Nastawianie się na surowce krajowe trwa 
w dalszym ciągu. Ministerstwo Spraw Wojsko- 
wych prowadzi prym. W roku bieżącym kaz- 
dy żołnierz otrzyma z bawełny tylko podszew- 
kę i flanelę — reszta będzie z naszego Inu. Mo- 
nopoi solny przechodzi na worki lniane. Wię- 
ziennictwo nie używa zupełnie bawełny. Kasy 
Chorych i szpitale stosują już watę Inianą, za- 
miast bawełnianej. Lada dzień cukier zacznie- 

konopnycli 
i jest rozwiązaną kwestja przejścia na opako- 
wanie nawozów sztucznych, niegryżących, w 
workach lnianych i konopnych. 

jeżeli do tego dodamy usilną propagandę 
za używaniem Inianych wyrobów na wsi i w 
mieście, to stanie się jasnem, że zbyt na włok- 
no lniane i konopne będzie zapewniony. 

Poza włóknem еп daje siemię. Nasion Inia- 
nych w ciągu dwóch ubiegłych lat sprowadza- 
liśmy corocznie po 120.000 q. Od jesieni zosta- 
nie wprowadzone cło (nowa taryfa celna) 29 
zł. od 100 klg. jest to wskazówką, że dążymy 
do samowystarczalności w tej dziedzinie i 
gwarancją, że wyprodukowane nasiona znajdą 
zbyt. Coprawda stawka ta posiada omówienie. 
„za pozwoleniem Min. Skarbu za cłem ulgo- 
wem 5 zł.*, lecz trzeba mieć nadzieję, że Min. 
Rolnictwa i organizacje rolnicze będą tego po- 
stulatu bronić, a Ministerstwo Skarbu nie bę- 
dzie wydawać zwolnień od pełnego cła. Snoro 
obowiązują cła na żyto i pszenicę, a poza icm 
premjujemy eksport zbóż, czyż można wpu- 
szczać nasiona lniane? 

Mimo tych wszystkich 
będzie zapewnić bardzo wysoką opłacalność 
dla uprawy Inu i konopi, a w związku z tem, 
szeroko propagować instalowane już w tysi ro- 
ku urządzenia do międlenia i trzepania włok- 
na. Nie znaczy bym odmiawiał gospodarstwoin, 
które zasieją len i potrafią go wyrosić, by nie 
postawiły międlarki o 4 — 6 parach wal 
poruszanej kieratem względnie parową r 
ną i nie zainstalowały agregatu o 4 — 5 ko- 
lach belgijskich, poruszanych przy pomocy te- 
goż kieratu. Odwrotnie, tev:u gospodarstw 
które chce w dziedzinie lnu i konopi 
wać, zalecam gorąco, jeżeli pusiada średki 1 
nie potrzebuje pożyczać, by właśnie rozpoczęło 
ulepszenie wyprawy słomy lniancj i konopnej 
od zainstalowania tych niedrogich i prostych 
imaszyn. Wiem jednak, że nie wiele gospodarstw 
na to będzie mogło się zdobyć — główną prze 
szkodą obok gotówki będzie brak  fachow 
wiądomości. Diatego też, dla tyc gospo: 
które pierwsze kroki w dziedzinie upraw 
i konopi będą stawiać — radzę, by zastoso- 
wały omówiony powyżej sposóh przerobki 
my na włókno, powierzając tę czynno: 
dom, gospodarzom mnietszej wiasności, 
rzy zachowali umiejętność wyprawy Inu i 
nopi. Oddając wyprodukowaną stonr: do wy- 
prawy „na część” bez ryzyka i wkładów, mo- 

żemy przeprowadzić eksperyment na nieduzym 
obszarze. 

Gospodarstwo folwarczne naogół może pru- 
dukować słomę Inianą i konopną iepszą niż 
drobna własność, gdyż trudno na wąskich, wiej 
skich zagonach uzyskać len wyró ny. Spo- 
sób oddawania słomy luiaaej d» wyprawy na 
połowę, jest często stosowany na naszei pół- 
nocy. 

W podobny sposób stosuje się tam dal- 
sza przeróbka włókna na przędzę 1 tkaniny. 
Wiejskie prządki biora włókno trzepane, odda- 
jac połowę wytkanej tkaniny. Wojsko, mono- 
pol solny, fabryki nawozów sztucznych kupu- 
ją wytwory tej „„manufaktury”, która na naszym 
wschodzie coraz większego nabiera rozpędu. 

„Bieda jest matką wynalazków* i chociaż 
wynalazkiem nie jest ani len, ani konopie, to 

o przeróbce 

zarządzeń trudno 

    

   

  

   

   

   

    

  

   

  

A ot i Pan Kozłowski co na poczcie służy 
kazał kupić karteczki i. wysyłać dużo, 
ot i księdzu Lubiancu zrobiłoś zmartwienie, 
robił, robił ochronki i nic nie zarobił. 

Wilanouski ten w spodniach, trzech biskupów 
pobił, 

pan Zdziechowski Pigonia na Kridla zamienił 
I kogož tam nia było. Nia widziane rzeczy, 
sam pan dohtor Odyniec, co warjatów leczy. 

Chciałab i ja też dostać ichnia ta nagroda, 
no, trzeba kartki kupić a pieniędzy szkoda. 
Nu możnoż z skrzynki dostać, ale obojętnie, 
policjant jeszcze złapie i w kark nałotyszy: 
do turmy wraz posadzo, taż byłob nia pieknie. 
I cóż ja biedna zrobia, Bożeczka mój Boże. 
A ot i ona sama ta piekielne zwierze, 
Mankieta czi kakieta cziort jej nie rozbierze. 

KONKIETA: 

na mel. „Miała matka trzech synów”. 

Miało Wilno trzy gazety, 
dwie mądre były szmaty, 
a trzecią, tę (najgrubszą) 
Sapieha miał bogaty. 

Nie przeszło lat półtora. 
Zegary poszły w pole. 
Cat ankietę zrobił, 
trzy nagrody zdobył. 

Pierwszą dał mu Studnicki, 
że moskali omijał, 
a drugą dał mu Jan wożny 
że senat dobrze bijał. 

A na trzecią, tę najpierwszą, 
którą tak jest zachwycony, 
zamówił u zecerów 
potrzebne kupony. 

Ej! Cat Cat Cat Cat Cat Cat Cat. 
CONF. 4 

U Cata wszystko jasno, jak na tacy 
sam stawia sobie pomnik skoro inni nie chcą 
Lecz i mniejsi dostali swoje wdowie grosze: 

Pokonanych przez Cata defilado — proszę! 

WASZWIESZWYSZ: 

Cat zrobił jubileusz latem, 
A teraz chciał być laureatem: 
Głosują zecerzy, choć nikt nie wierzy, 
My kartki piszemy, nie wiemy nic. 

na mel. „Katiusza“. 

Zachodzę w głowę czasem w Słowo, 
yby nie zacząć tak nanowo 

Kuponów kupić, a potem mieć w szachu 
Pismaków cwaniaków i pierwszym być. 

Ratujmy Bazylike! 
Pamiętajmy o naszej bazylice! Pamię 

tajmy o jej groźnym stanie i o koniecz- 
ności coraz nowych ofiar na cel ratowa 
nia najstarszej naszej šwiątyni!!.. 

Sprawa ratowania bazyliki wileń- 
skiej jest naszą najpilniejszą sprawą, -—- 
naszą — wileńską, choć jednocześnie bii 
ską całemu narodowi polskiemu. 

Wkrótce będziemy musieli legitymo : 
wać się wobec całej Polski, z naszej o0- 
fiarności. Z inicjatywy Komitetu Ratowa 
nia Bazyliki i dzięki życzliwemu рораг 
ciu p. Ministra Spraw Wewnętrznych zo 
stanie zorganizowany w dn. 2 kwietnia 

b. r. „Dzień ratowania Bazyliki Wiień- 

skiej” na całym. obszarze Rzeczypospo- 
litej. 

w dniu tym wojewódzkie komitety 
zbiórki przeprowadzą kwestę uliczną, 

zorganizują imprezy dochodowe, słowem 

odwołają się do ofiarności społeczeń- 

stwa, wzywając je do stanowczych wy- 

siłków w celu ratowania zagrożonej 

świątyni. 
W związku ze zbliżającym się 

„Dniem ratowania Bazyliki* odbyło się 

16 bm. posiedzenie Komitetu Organiza- 

cyjnego Zbiórki, które zagaił p. w.-woje 
woda M. Jankowski. 

Z referatem o dokonanych robotach 

wystąpił p. konserwator wojewódzki, dr 

St. Lorentz. Przypominając zebranym 0 
początkach badań stanu bazyliki oraz 
pierwszych pracach konserwacyjnych, za 
znaczył dr Lorentz iż obecnie prace przy 

portyku Bazyliki zostały całkowicie u- 

kończone. 
50 żelazobetonowych pali, sięgają- 

cych gruntu twardego, mocno trzymają 

portyk i dają całkowitą gwarancję 
trwałości. 

Ale to, co zostało wykonane, jest za 

W okowach lodowych 

  

Na zdjęciu naszem widzimy berlinkę, uwięzio 

ną w okowach lodowych na Wiśle pod Toru- 

niem w oczekiwaniu na spłynięcie kry. 

  

jednak dzięki biedzie, zwróciliśmy na nie uwa- 

gę. Produkcję włókna musimy możliwie naj- 
Szybciej rozwinąć, pamiętając, że posiadamy 
jako rolnicy w tej dziedzinie niewyzyskane mo- 
żliwości. Wykorzystując je, nie będziemy zinu- 
szeni do premjowania eksportu; zwiększymy 

zużycie nawozów —- zwiększymy wartość ogól- 

nej produkcji rolnictwa i kraju i zmniejszymy 

bezrobocie rolnictwa, jeżeli je całkowicie nie za- 
żegnamy. Musimy pamiętać, że od chwili uzy- 

skania niepodległości, sprowadziliśmy samych 

tylko surowców włókienniczych za zgórą czte- 

ry miljardy złotych. J. Jagmin, 

Catiusza, ja kocham cię, 
Catiusza perwersyjnie. 
Możesz w miłości ze mną robić to co chcesz, 
l w wysz i w szerz, sam dobrze wiesz. 

Catiusza, ty nie bądź głaz, 
Forsę daj, a piszę wraz. 
Jak chcesz na biało, czy na czarno AE 

miał, 

Bylebyś chciał, bylebyś dał. 

X. OBLUBIANIEC: 

Ojciec Lubianiec liczył głosy swoje 

a miał ich wszystkich 1300 troje 
Hachan Szapszał hejże ha 
róbże to co i ja. 

na mel. „Ojciec Wergili*. 

Ojciec Lubianiec uczył dzieci swoje 

trzymać widelec i podrzucać Yo-Yo 
hejże dzieci hejże ha 
róbcie to co i ja. 

Ojciec Lubianiec kładł spać dzieci swoje, 

a w jedno łóżko pakował po troje 
hejże dzieci hejże ha 
róbcie to co i ja. 

Przyszła ankieta rzecz niespodziewana 
z ojca Lubiańca zrobili kapłana 
hej Meysztowicz, hejże ha 
róbże to co i ja. 

Chciałem też zostać działaczem społecznym 
lecz mi Kozłowski wlazł w drogę bezecnie, 

hej Kozłowski hejże ha 
tobie śmiech, a mnie łza. 

CONF: 

Od tych kobiet zaczyna mnie już boleć głowa: 
znowu jest jakaś baba pani Brenstejnowa. 

X. OBLUBIANIEC: 

Brensztejnowej żłobek dano 
by był tłok u Salezjanów 
dzieci pachną, żłobek nęci 
Brensztejnowa głową kręci. 

BRONSZTEJNACHOWA: 

W żłobku leży coś z młodzieży 

i to bardzo małego, 3 

przyniesiono Brensztejnowej 

świeżo narodzonego. ||| е 

Niemowlęta, przybywajcie a Lubianca 
omijajcie 

do schroniska naszego. 

. Tego człowieka, 

ledwie jedną szóstą częścią projektowa- 
nych robót. 

Trzeba, stosując ten sam system wbi 
jania zapomocą zgęszczonego powietrza, 
pali betonowych, wzmocnić ściany: iron 
tową, boczne i tylną, boczne galerje, 
lilary wewnętrzne i sklepienia, — а 
wreszcie powiązać sklepienia i ściany 
spoidłami żelaznemi. 

Czeka jeszcze nas wysiłek wielki, 10 
bota duża, ale niezmiernie przyjemna, bo 
tocząca się z całkowitą pewnością, 17 
sposób wzmacniania fundamentów jest 
bezwzględnie najlepszy i  najskutecz- 
niejszy. 

Kosztorys, uwzględniający wszystkie 
prace, sięga 800 tysięcy złotych. 

Suma, jak na obecne czasy, olbrzy- 
mia. 

To też, do ofiarności zostaje wezwa- 
ny cały naród, który niezawodnie wyka- 
że wielką ofiarność w dniu 2 kwietnia! 

Zebranie organizacyjne Komitetu 
„Dnia ratowania Bazyliki“, po wystu- 
chaniu referatu dra Lorentza i krótkiej 
wymianie zdań na temat akcji, wyłoniło 
komitet wykonawczy w osobach: pani 
Rektorowej Opoczyńskiej Oraz panów: 
w. wojewody M. Jankowskiego, prezy- 
denta miasta dra Maleszewskiego, ks. 
kanonika Cichońskiego, ks. Mościckiego, 
pułk. Błockiego, dyr. Niżyńskiego, dra 
Lorentza i prezesa M. Szydłowskiego. 

Komitet ten ma objąć kierownictwu 
akcją zbiórki. 

A więc: Wilnianie!.. Pamiętajcie o 
zbliżającym się Dniu Ratowania Bazyli- 
kit... 

W wyścigu ofiarności, który się od- 
będzie w całej Polsce w dniu 2 kwietnia 
niech województwo wiłeńskie zdobędzie 
jedno z pierwszych miejsc:. n. z. 

W WIRZE STOLICY 
TRAGEDJA DZIADOWSKA 

Bardzo dobrymi przyjaciółmi byk ślepy 

dziad Garbosewicz. Pierwszy chodził z 8-iet- 

nim chłopcem Antosiem drugi z 15-letaim 
psem Tykwą. Wałęsali się po całej wschodniej 

Polsce od Pińska do Warszawy wydeptaii wszy 

stkie scieżki, znano ich w każdem miasteczku. 

Żebrali, śpiewali godzinki, upijali się zawsze 

razem. 

Aż oto Tykwa zdechł w Słonimie. Garbo- 

sewicz został bez przewodnika. Czarna roz 

pacz i potężny wysiłek myślowy, skąd dostić 

nowe oczy. | w Kamieniu Koszyrskim Garbo- 

sewicz już wiedział: przed kościołem, na od- 
puście głośno wrzasnął, iż Antoś, to jego syn, 

ukradziony mu przez Moroza. 

Zebrał się sąd dziadowski, same stuletnie 

kulawce, Garbosewicz przedłożył im dowody, 

że w swoim czasie miał kochankę żebraczkę, 

która porodziła syna. Antoś jest właśnie tym 

synem, póki żył Tykwa, nie upominał się oń 

bo wiadomo — pies przewyższał go dowcipein, 

ale teraz, gdy Tykwa zdechł, żąda zwrotu An- 

tosia. Sąd dziadowski przyznał rację Garbo- 

sewiczowi i wręczono mu zaraz Antosia. 

Garbosewicz nie czując się pewnym, wuet 

ucieki z chłopcem, Moroz puścił się za nim w 

pogoń. Od Kamienia Koszyrskiego do Warsza- 

wy kluczył Garbosewicz, trop w trop za nin 

szedł Moroz, nie dawał wytchnienia, wreszcie 

Antoś ze swym pseudo - ojcem dobrnęli do 

Warszawy. Tu utonęli w tłumie. ž 

Zawzięty Moroz nie dał za wygraną. Po 

tygodniu odszukał Garbosewicza w jednym z 

domów noclegowych. Rzucił się nań, gdy ie 
na pryczy i dalej okładać kijem. Garbosewi" 

też skoczył, dwaj ślepi dziadowie walczyli ni- 

czem Dempsey z Carpentierem. Policja mu- 

siała zaprowadzić porządek. Moroz wbrew obv 

czajom dziadowskim, poskarżył się władzy, 

prawdziwy sąd ma rozważyć sprawę. Antosia 

tymczasem oddano do schroniska dla dzieci. K. 

   

  

Gdy sześciu nowych kardynałów 
przyjęło „czerwone Kapelusze" 

(Prasa wiłoska: podaje  wrłażenia z os- 
tatniego, przed kilku dniami kionsystonza, 
gdy Ojciec św. madał sześciu biskupom 
godność kamdynalską. Umoczystość odbyła 
się w: głodzinach rannych, miezwykle uro- 

czyście. W otoczeniu kandymałów siedząc 
ma tronie (Pius XI wikłada kolejno ma gło- 
wy. nowych dostojników] kioniklawę oznakę 
ich godności mówiąc: 

— Na chwałę Ducha: św. i mia iecześć 
świętej sitoliey  Apostolldkiej, przyjmicie to 
czenwonie okrycie głławy, zmiak szczególmy 
kardynalskiej godności. Niech on wam 
mówii io tem, że aż ido śmienci, (dlo iosstattniej 
kropli kwi, wiileniście trwać jako mieustra 
szeni w: walce o spokój ii rozszerzanie się 

chmz jaństiwia, i podniesieniie świętego 
Kościoła rzymskiego. 

  

Godi ność tą otmzymiajlii obecnie czterej: o jie oczywiście zawarło 
trzej (Wiłosi; mumejusz w Budajpeszcie — Stolicą Apostolską. 

arcyb. Dolce, tiunynski Fossati, florencki 
Costa, ii delegat Stol. Apost. w  Stanach 
Zjedło. Biondi, Z cudzoziemców otrzymal! 
ją aneybisk, Kiwebeku Wilnewi, arcybiskup 
Wiedniia Innitzer. 

WZA 

Jak wiadomo, kapelusz czerwony jako od- 
znakę kardynalską wprowadził w roku 1245 
papież Innocenty IV. W końcu tego wieku Bo 
nifacy VIII pozwolił im nosić czerwoną manty- 
lę, będącą wedle zwyczaju średniowiecza ozna 
ką papieży. W połowie 15-go wieku Paweł il 
wprowadził jeszcze jako okrycie głowy niewieł 
ki malinowej barwy beret, który noszony jest 
przez kardynałów na wszystkich oficjalnych 
przyjęciach. 

Wedle zwyczajów obecnie panujących, be- 
ret kardynalski zostaje kardynałom  nie-Wło- 
chom wręczony przez Głowę danego państwa, 

ono konkordat ze 

Mityczny „gród piramid 
ODNALEZIONY PRZEZ EGIPSKIEGO ARCHEOLOGA 

„Sunday Times“ londyński podaje długą 
korespondencję z Egiptu o odkryciach, które 
w rzeczy samej mogą być epokowem wyda- 
rzeniem. Mianowicie w czasie prac przy czwat 
tej, najmniejszej piramidzie wielkiej grupy pod 
kairskiej, prowadzący te prace archeolog egip- 
ski Selim Hassan natrafił odkopując wschodni 
stok przesypanej piaskami piramidy, na ślad 
wybrukowanej wielkiemi głazami drogi. Po kil- 
ku dniach kopania odnaleziono szczątki ka- 
miennego domu egipskiego, w którego zacho- 
wanych doskonale piwnicach złożone były tab- 
lice z wyrytemi na nich przywilejami trzech 
faraonów dla „miasta kapłańskiego", nazwane 
go Grodem Piramid. Tuż przy tem znaleziono 
wykuty w skale nagrobek, po zdjęciu którego 
ukazała się pieczara a w niej kilka 
zwłok zabalsamowanych. Jednak  balsamowa- 

MALECSZEWSKI: 
na mel. „tańcowała Małgorzatka". 

Za górami, za lasami 
konterował pan prezydent z ławnikami. 
Przybiegł Kurjer i tak gada 
idż pożegnaj wojewodę, bo wypada. 

Ja nie pójdę, idźcie sami, 
wolę siedzieć w magistracie nad aktami. 

Tak się stało, jak mówiłem, 
powiedziałem, że nie będę i nie byłem. 

Teraz bać się już zaczynam, 
jeszcze wyślą mię w nagrodę do Tallina. 

na mel. „Bartosz, Bartoszu*. 

Doboszu, Doboszu 
nie tračcie rezonu, 
podpiszemy liścik, 
Sewer spuści z tonu. 

OCZERNICHOW: 
na mel. „mój kochanek to bandyta...“. 

Nad klijentem moim prawa miecz 
dziesięć lat mu grozi lecz 
sprawi wdzięk moich lic, 
że nie dadzą mu nic. 

Bo mow.ę miotam jak Apollo bóg, 
prężę piersi swych łuk, 
złoto płynie z mych ust 
kark wyginam i biust. 

NAJWYSZYŃSKI: 

Słowa w panu falują, jak płynąca gra wód: 
pędzą jedno przez drugie, a myśl z nich ucieka, 

Zapał pański oceniam i szanuję zawód 

jakiego chce pan bronić skołei człowieka? 

OCZERNICHOW: : 

który dziś siedzi na ławie 
oskarżonych. 

NAJWYSZYŃSKI: : 

Nie ma żadnych powodów, by żądać dowodów 
jaki wiek ma podsądny i wiele zawodów. 

OCZERNICHOW: 
Wiele zawodów spotkało w życiu mego mo- 

czooddawcę. 

Dziś on zwycięży! : 
Dlaczego ten człowiek zwycięży? Bo jest na 

świecie wylaz 

prawda i nie można się z nim borykać ani sza- 
motač. 

Jaka to męka siedzieć na ławie oskarżonych 
nie wiedzą o tem 

nie było niezręczne, lub może w zmiennej tem 
peraturze pustyni nie przetrwało próby czasu, 
dość, że zwłoki uległy częściowemu rozkiado- 
Wi. 

Krėl Fuad wyasygnowai znaczną sumę na 
dałsze prowadzenie wykopalisk. Istnieje bo- 
wiem nadzieja, że natrafi na zasypane  pias- 
kiem „Miasto Piramid", o którem wspominają 
papirusy greckich podróżników. Miało ono ist- 
nieć u stóp piramid i być miastem  kapła- 
nów i urzędników królewskich, których zada- 
niem było czuwanie nad spokojem grobów. 

Liczne dotychczasowe poszukiwania nie da 
wały rezultatów i nauka już zaliczyła „mia- 
sto piramid" do legend archeołogji. Nowe po- 
szukiwania przyczynią się do tego, by z pia- 
sków Sahary powstało jedyne miasto Egiptu, 
dochowane z przed tysięcy lat. PREST. 

BEE IRR TRS BAE TI NIB TDS TTT II i III T I TIENTOS, 5- 

panowie sędziowie, ani pan prokurator, () tem 
może wiedzieć 

tylko adwokat. 
Są filmy groteskowe i są filmy | kaineraine. 

Wysoki Sąd to jest 
właśnie taki film kameralny. 
Mamy jeden majestat śmierci i drugi majestat 
sądu. Niech przyjdzie trzeci majestat i powie: 
Tej, którą zamordował mój moczooddawca 

wieczna pamięć. 
Ona umarła a niech żyje ten człowiek! 

FIFILADA PROTESTORÓW I DEKADEMIKÓW 
na mel. „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”. 

Autonomja nie zginęła 
póki jest Glixelli 
w niej potestas nostra omnia 
bez niej djabli wzięli. 

Już Studnicki nie o Mińsku 
pisze zapłakany 
słuchaj pono Rembieliński 
bije w tarabany. 

Krzyżanowski do Poznania 
w Pierąckim zaborze 
dla honoru ratowania 
pisał o terrorze. 

na mel.„Bartoszu, Bartoszu“. 

Cywiński, Cywiński 
nie traćże nadziei 
może sejm odrzuci 
lub Zagórski wróci. 

Uspokój niepokój 
profesora Glazera 
od takiej ustawy 
człowiek nie umiera. 

Wilczyński przemawia 
że aż chrypki dostaje, 
że jedynie on zna 
dobre obyczaje. 

Możliwe, nie przeczę, Н 
me przyjrzałem się jeszcze 3 
chociaž jego dobre t 
n.oje jeszcze lepsze. z 

na mel. „Geudeamus“. 

Finis academia 
Amen profesores 
in tenebra crescent 
mores et rectores 

Non potuit Glixelli 
autonomiam djabli wzięli 
nowy będzie mores S. 

rządzą dictatores. : 
(Na scenie ściemnia się).
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З Е ОМ 

-Obchód imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Z okazji zbliżających się imienin p. 

Macszalka wileńsk  Kiomtet  obywatelsk 

postanowił wydać w przeddzień święta na- 
stępującą 'odezwę, która rozpliakaftowana 
będzie ma murach miasta: 

OBYWATELE! 

Rak rocznie obchodzimy świętem Dzień 

Imienia Wskrzesiciela Polski Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. Rok mocznie rozpa- 

miętujemzyJiego wiekopomne dla Ojczyzny: 

zasługi i wdzięczniość naszą wyjpowiadamy 

«%_ tysiącach idlepesz, adresów i! zapewniień o 

naszej ku Niemu iczdi! ji miłości. 

W ży mroku dorzucamy uroczyste Ślu- 

bowanie dalszej współpracy ż Nim i pod 

Jego kierunkiem dla dobra Państwa Pol- 

skiego, Przymieśmy w imieminowym — @а- 

rzę obietnicę, że obywiatelskość prawdzi- 

wą wyrabiać w: sobie będziemy, że dobra 

Program 
Program obchodu w Wilnie będzie nastę- 

pujący: 
OBCHODY PIĄTKOWE 

& inicjatywy Komitetu Skarbowców, 
uczestników: walk o niepodległość, zarządy 
skręgowe Stowarzyszenia Urzędników Skar 
towych i Stowarzyszenia Unzędników Pań- 
stwiowyćh mw Wilnie urządzają dzisiaj (w 
piątek dnia 17 b. m.) o godz. 18-tej w sali 
pray ui. Wiłeńskiej Nr. 33 uroczysty 0b- 
shód z wkazji imienin Pierwszęgo  Mar- 

203 miljsny gotówki 

    

    

  

które posi: da 

, kk. @. 
to najlepszy dowód pewności, jaką daje ta Instytucja, 

Roczny obrót wyniósł 23 miljardy złotych! 
P. K. O. jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje 

swym kiijentom tajemnicę wkładów 

  

Państwa przeniesiemy zawsze niad interes 

prywiatny, interes partyjny, że rv służbie 

Polski żadna ofiara zbyt ciężka nam się 

mile wytda. 

Tego Wielki Solenizant dd nas oczekuje 

i tem największą radość Mu sprawimy. 

On bowiem jest tym, który czuwa, by 

mas wróg nie zaskoczył bezbronnych. On 

bowiiem jest tym, co się imoska o każdą 

rzecz najmniejszą, któna Polski dotyczy. 

Niech nam żyje długie lata i siiech Pol-- 

skę ku chwale prowadzi, 
Wilno dnia 18 marea 1933 r. 

Wileński Komitet Obchodu Imienin 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Komitet wizywa ludność miasta Wilna 
do pnzystnojenia oldświiętnego domów i 
wzięcia masowego udziału «w uroczystoś- 
ciach. 

obchodu 
szałka Polski Józefa Piłsudskiego. Uno- 
czysty obchód zagai p. prezes Izby Skar- 
bowej Edward Raltyński. Następnie prze. 
mawiać będzie p. Wójcidki, Nia dalszy pro- 
gram uroczystości! złożą się pieśni żołniier 
skie w: wylkomaniu pami Hendrych i prof. 
Ludwiga, deklamacje artystów Teatrów. 
Miejskich pani Wiesławskiiej i p. Preissa, 
wreszcie produkcje muzyczne orkiestry — 
Państwowiej szkoły Technicznej im. Mar- 
szalika Piłsudskiego. 

| 423 miliony lokat,     

  

Woda z gór zalewa domy 
WILNO. — Wczoraj w dzień strumie 

nie wedy spływające ze wzgórz okałają 
cych Wilno wdarły się na  peryferjach 
miasta do zabudowań mieszkalnych, wy 
wołując zrozumiały popłoch. 

M. in, woda dostała się do suteryn 
przy uł. Rossa 17, Ogórkowej 33 i U- 
łańskiej 19. 

Sytuacja 
WILNO. — Zbadańe wczoraj brzegi Wilji 

przez specjalną komisję na czele z p. starostą 
okazały się nienaruszone i. mimo 

spływania lodów poziom wody podnióst się za 
łedwie o 70 cm. ponad stan normalny. 

W związku z ruszeniem rzeki w obrębie 

  

KRONI 

  

Wschód stońca g. 5,34 

Zachód słońca g. 5,20 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 16 MARCA 

Ciśnienie średnie: 757. 

Temperatura średnia: 4. 
Temperatura najwyższa: +5. 
Temperatura najniższa: --2. 

Opad: 1.3 mm. 
Wiatr: zachodni. 
Tendencja: stan stały. 

Uwagi: pochmurno: 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Po chmurnym ranku w ciągu dnia dość po 
i ciepło. Słabe lub umiarkowane wia- 

try zaciodnie. 

ŻAŁOBNA 

‚ — Nabożeństwo żałobne za duszę 
5. р. Józefa Montwiłła. — Jutro w sobo 
tę o godzinie ŁO rano jako w wigiiję 
dnia imienin wielkiego filantropa i dzia 
łacza społecznego Józefa Montwiłła, od- 
będzie się w kościele św. Kazimierza (o. 
o. Jezuitów) nabożeństwo żałobne za 
spokój jego duszy. Wśzyscy, którym dro 
$a jest pamięć ]. Montwiłła. proszeni są 
© przybycie na nabożeństwo i wzięcie 
udziału we wspólnych modłach. 

MIEJSKA 

— O ULGI PRZY SPŁACIE POŻYCZEK 
MIEJSKICH. Magistrat m, Wilna za po- 
średmiatiwem Związku Miast Polskich — 

„POZPOząŁ Starania 0 uzyskanie ulg przy 
spłacam iązań zaciągniętych ® В. 
A R. i ak instytucjach państwowyen 

Magistrań domaga się obniżenia opro- 
centoweajniiig, kredytów onych, Uzy- 

skanych przez miasto na dokonywanie in- 
mestycyj, ikitóne dotychczas nie zostały za- 
kończonie. Obniżka ta miaiaby obowiązy- 
mać do czasu, w którym iniwestycje (e będa 
mogły być zużytłkowane. : 

Następnie magistrat domaga się umo- 
enia zaległych procentów od pożyczek 
Badywych oraz od pożyczek udzielcnych 
siastu na, zatrudnienie bezrobotnych. 

Wzywano tam straż ogniową do po- 
miocy przy usuwaniu wody. 

* * * 

Przy ul. Subocz 22 potknął się i wpad! 
do wezbranej studni koń. Straż ogniowa 
uratowała go. 

na wilji : 
sniasta spodziewane jest, iż w przyszłym tygo- 
dniu Wilja ruszy na całej przestrzeni. 

W drugiej połowie kwietnia na Wilji zo- 
stanie otwarta nawigacja.— W tymże czasie 
rozpocznie się praca przy pogłębianiu koryta 
rzeki. 

RER S LSE EISS 

Spłata kapitalu powiinna być rozłożona 
conajmniej nia 10 lat, przyczem pożyczki u- 

dzielane miastu mia budowę publicznych 
szkół (powszechnych powinne być odpisa. 
me. Spłata pożyczek rządowych winna 
być odnoczona Ido: czasu dopóki miasto 
miłe wywiąże się ze swych zobowiązań 'wo- 
bec osób prywatnych i wobec banków 
państwowych. 

Zaznaczyć miależy, iż zadłużenie samo- 
> wileńskiego, wymosii z górą 10 mil. 

— NIERUCHOMOŚCI ZA PODATKI. 
W Wiilinie mamy kilka nienuchomości po- 
zostających pod przymusowym zarządem 
Magistratu m. Wilma z tytułu zaległości 
podatkowych. : 

ЮЪбесп!е mobee przekazania egzekucji 
urzędom skarbowym przekazano nowej — 
władzy egzekucyjniej niiezałatwiione sekwe- 
stry, gdyż nie osiągnięto porozumienia 
między stronami co do dobrowolnej opłaty 
zobowiązań, 

Zamknięcie sekwestru eo do którego to- 
czy wię skarbowe postępowaniie egzekucy j- 
ne, niastępuje tylko pe całkowitem zlikwi- 
dowaniu zaległości. 

— PODATEK HOTELOWY. Na skutek 
starań zainteresowanych magistrat wy- 
znaczył komisję, która łącznie z przedsta- 
wiicielami hotelanzy, zajmie się zbadaniem 
możliwości płatmiezych hoteli wileńskich. 

Chodzi o to, że hotele wskazują, że о- 
bowiązujące obechie  stawiki podatkowe 
są rujnujące dla tej gałęzi przemysłu. 

— LUSTRACJE SANITARNE. Os- 
tanio komisje samiltarme zlustrowały _sze- 
meg mleczarń i piekarń 'm mieście, Ponad- 
to dokonano szereg inspekcyj mia targach 
gdzie przeprowadzono  szczegółow eba- 
damia. dostarczonych artykułów SpoŻyw= 
iezych i mabiału. Komisja w wyniku ba- 
dań stwierdziła, iż mie wszyscy włościamie 
i przekupnie pnzestrzegają przepisy sani- 
tamnie, wobec czego sporządzone 19 proto- 
kułów: administracyjno - kannych. 

— KTO BĘDZIE KOMENDANTEM 
STRAŻY OGNIOWEJ. W: magistracie li- 
'czą się z mającą wkrótce nastąpić nami- 
nacją b. zastępcy starosty grodzkiego p. 
Giżyckiego, komendantem straży  ogniio- 
wej w. Wilnie, 

— ZA CO USUNIĘTO B. KOM. WA- LIGÓRĘ. Znane już są motywy is 
sądu dyseyplinamego w spramie b. komen- 
damita Straży Waligėny.. 

Sąd dyscyplinarny mie dopatrzył się 
wprawidzie maldłużyć ze strony  oskarżome- 
go, jednak stamął ma stanowisku, że Wali- 
góra przez miiezongawlizowamie należytego 
miałdzoru umożliwiał popemianie nadużyć i 
pośrednio jest za mie odpowiedzialny. Jak 
wiadomo m. (Waligóra. został usunięty ze 
slużby i pozbawiony częściowo  zaopatmze- 
nia emerytalnego. 

   

  

W sobotę dnia 18 marca: o godz. 18: — 

Uroczysta akademja w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu Stefana Batorego (wejście za za 
proszeniami). O godz. 19 .30 capstrzyk  o1- 
kiestr wojskowych i innych na ulicach mia- 
sta. 

Ku uczezeniu imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Związek Pracy  Obywatel- 

lej Kobiet, Związek Peowiaków, Klub 
Włóczęgówi w Wiilnie, pnzy współudziale 
T-wa Niezależnych Artystów Plastyków, 
urządzają rw! sobotę dnia 18-go b. m. 1933 
roku iw sali  Stowiarzyszemia Technlików 
(Wileńska 33) rtaut. [Początek o godz. 21. 

Część I: 1) Odegraniie hymnu państwo- 
wiego, 2) [Prezes Okręgu P. O. (W. Mim. 
Witold Staniewicz — przemówiienie okoli- 

ścierwie, 3)  Odśpiewianiie  Piemwszej, 
Brygady, 4) Eugenja Kobylińska - Ma- 
siejewiska — recytacje utworów własnych, 
5) prof. 'W. Jodikio — cyttra, 6) Chór re- 
welersów| wileńskich podł dymekcją Świę- 
todhowsikiego. 7)  Piosenlki Liegjomowie. 

Część II. Zialbawia: ltowiamzyska. 

W niedzielę dnia 19 marca:. 

O godz. 9.30 uroczysta msza połowa na 
placu Łukiskim. O godz. 11 defilada oddzia- 
łów wojska i przysposobienia wojskowego.-— 
O godz. 13 akademja powszechna w wielkiej 
sali miejskiej, zorganizowana przez Związek 
Legjonistów i Związek Strzelecki. © godz. 
18 przedstawienie popularne w teatrze Wiel- 
kim na Pohulance (wstęp za biletami, przydzie 
lonemi przez poszczególne organizacje, wcho- 
dzące w skład Rady Grodzkiej BBWR). — W 
niedzielę o godzinie 17-ej odbędą się następu- 
jące akademje dzielnicowe, zorganizowane 
przez Radę Grodzką BBWR; śródmieście i 
Zarzecze — w sali sekretarjatu wojewódzkie- 
go BBWR; ul. św. Anny 2; Na Zwierzyńcu w 
domu ludowym. Na Antokolu w Państwowe, 
Szkole Technicznej — ul. Holendernia 12. — 
Na Śnipiszkach w szkole powszechnej nr 6 
przy ul. Wiłkomierskiej. Na Nowym Świecie—- 
w Ognisku Kolejowego Przysposobienia Woj- 
skowego. O godz. 20-ej odbędzie się akade- 
mja w Klubie Żydowskiej Myśli Państwowej 
przy ul. Niemieckiej 21. 

* * * 

— NABOŻEŃSTWO Wi MECZECIE. 
V dzielę 19 manca wi dniu ilmienin Mar- 
szałka Józefa (Piłsudskiego, 0 godz. 10-tej 
rano odbędzie się w' meczecie nabożeństwo 

o czem Muftjat podaje do wiadomości 
muzułmam. 

  

  

    

   

— Zarząd Koła Wil. Zw. Ofic. Rez. wzywa 
członków do  gremjalnego wzięcia udzia 
stkich członków do gremjalnego wzięcia udzia- 
łu w defiladzie w dniu 19 b.m. która się odbę- 
dzie na placu Łukiskim. Zbiórka o godz. 3% 
min. 30 na podwórzu Federacji P.Z.O.O., przy 
ul. Żeligowskiego 4. ;— Koledzy posiadający 
mundury winni stawić się w takowych. 

— BACZNOŚĆ [PEOWIACY. Dnia 19 
marca 1933 r. z powłodu  Imienin  Miar- 

szałka Józefa Pillsudskiego odbędzie się 
defilada w której wszyscy ezłonikowie POW 

  

winini wziąć udział. 
Zbiórka o godz, 8.30 niano na podwó- 

2). rzu Sinaży Pożawniej -(Diomiiniikańska 

— BEZROBOCIE. Liczba  bezrobot- 
miyich na terenie miasta wymosi obecnie 
6227 osób. Z uwagi ma zbliżający się se- 
zon wiosenny należy liczyć, że ibezrio- 
tocie od kwietnia będzie się zmniejszało, 

AKADEMICKA 
— Z Koła Połonistów Sł. LSB. — W nie- 

dzielę dnia 19 III w lokalu seminarjum poloni- 
stycznego (Zamkowa 11) odbędzie się zebra- 
nie ogólne Koła. Na porządku dziennym dysku-- 
sja teatralna. Zagajają: Bortkiewicz, Folejew- 
ski, Putrament. Początek zebrania o godz. 11. 

—Z KOŁA FILOLOGÓW SŁUCH. U. 
S. B. (W piątek 17 b. m. o godz. 19,15 odbę- 
dzie się w: lokalu Semin. Fiilol. Klas. (Zam 
Kowa 11) Naukowe Zebranie Koła z rete- 
ratem kol. A. Szantywa: „Zagadnienie ję- 
zylka: międzynarodowego". 

Po referacie dyskusja. 
widziani. 

— Zarząd sodalicji marjańskiej akademi- 
ków USB zawiadamia, że dnia 19 bm. o godz. 
10 w lokalu sodalicyjnym (ul. Wielka 64) od- 
będzie się zebranie ogólne z referatem „O Eu- 
charystji“. 

— Z Akadem. Kola Misyjnego. Dnia 18-III 
godz. 18 min. 15 odbędzie się zebranie ogolne 
z referatem kol. Kuczyńskiego. _ Obecność 
członków konieczna. 

— Chór Akademicki, Ostatnia przed terja- 
mi akademickiemi pożegnalna próba Chóru od- 
będzie się w piątek dnia 17 b.m w Zakładzie 
Etnologji ul. Zamkowa 11. Początek o godz. 
20 punktualnie. Obecność wszystkich członków 
obowiązkowa. 

—AKADEMICKA DRUŻYNA HAR- 
CERSKA podaje do wiladomości swych 
człomików, iż dziś w piątek dnia 17 b. m. 
odbędzie się miormialną miesięczna zbiór- 
ka drużyny o godz. 20-tej w lokalu Zw. 
Osadhiików (Zygmuntowska: 16) Obecność 
ze względu na: ważność spraw: będących 
na porządku dziennym m. ih. wybór de- 
legata na Zjazd Walny — obowiązkowa. 

— AKADEMICKIE KOŁO MUZYCZNE 
W ubiegł poniedzialeki próba sekcji smy- 
cakowej nie odbyła się z powodu wianowie- 
nia wykładów ma U. S. B. Podaje się do 
wiadomości wszystkich członków Koła, że 
w miedzielę dm. 19 b. m. odbędą się na- 
stępujące próby: sekcja manidolilnistów o 
godz. 10-tej, sekeja smyczkowa 0 : godz, 
12-tej. w ogmisku Akad., następnie wspól- 
me zdjęcie fotograficzne i poszczególnych 
sekcyj o godz. 12-tej. Obecność czlonków 
komieczna, 

  

Goście mile 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
„ Klub Włóczęgów w Wilnie. — w pią- 

tek dnia 17 bm. w lokalu przy ul. Przejazd 
12 odbędzie się 116-te zebranie Klubu Włóczę- 
gów. Początek o godz. 19 @а członków, 0 
godz. 19 m. 30 dla zaproszonych gości. Na 
porządku dziennym: 1) Omówienie spraw bie- 
żących Klubu (godz. 19 — 19,30) i 2) refe- 
rat inż. Wład. Barańskiego — dyrektora Izby 
Przem. - Handl. w Wilnie p. t. „Sprawa spła- 
wu Niemnem". Wstęp dla członków Klubu bez 
płatny, dla gości 50 gr., dla gości — akade- 
mików 20 gr. Informacyj w sprawie zaproszeń 

udziela p. St. Hermanowicz codziennie w go- dzinach między 18 — 20 w lokalu przy ul. Bi- skupiej 4 m. 7. (tel. 99). Wstęp za zaprosze- niami imiennemi okazywanemi przy wejściu. 
— Na walnem zebraniu Koła b. wychowa- nek szkoły p. J. Maciejewiczowej zk wy- brany zarząd w składzie: p.p. B. Cywińska — 

prezeska, K. Wróblewska — wiceprezeska, J. 
Kowalska — sekretarka i E. Trusewiczówna 
— skarbniczka. 

Zarząd Koła uprzejmie prosi niezrzeszo- 
ne koleżanki o zgłaszanie się osobiste lub piś- 
mienne do prezeski Koła (Słowackiego 16 —- 4) 

о 

SKARBOWA 

— EOMISJE SZACUNKOWE. Z dn. 
1 b. m. przystąpią do pracy działające 

przy umzędach skarbowych obywatelskie 
komisje szacunkowe. Badane będa wy- 
miary podatku obrotowego iza r. 32. 

WOJSKOWA 

— W SPRAWIE LEGITYMACYJ О- 
FICERÓW W ST. SP. 7 Komendy 
P. K. U. Wilno - Miasto dowiadujemy się 
że obecne legitymacje oficerów. i podofice- 

rów! w stanie spoczyniku i ich modzin: — 

to
 

tracą iswą ważność z dniem 20 maja 1933 Ś 
r. Nijwego typu legitymacje koloru cie- 
mno - ezerwonego beda 'wydawiane przez 

Referat Oficerski P. K. U. Wilno - Miasto 
w. godzinach przyjęć interesantów t. j. od 
12-tej do 13-tej, przyczem każdy  zainite- 
resowianiy woltrzyma (wi swoim czasie indywi- 
dualne wezwanie. Przy zmianie legityma- 

  

cji należy 'pmzedstawić stamą legityma- 
cję i jedną fotografję typu legitymacyj- 
nego. 

POCZTOWA 

— WYJAZD PREZESA POCZT. iPre- 
zes Dyrekcji Poczt i Telegrafów: inż. Ka- 
rot Żuchowiicz wyjechał z Wilmia. dnia 17 
b. m, mia kilka dni do Bnześcia n/Bugiem w 
sprawach służbowych. 

Na czas mieobeciości Prezesa Żucho- 
w ieza lkierownietwio Dyrekcji objął Na- 

czelnik Wydziału p. Feliks Babieki. 

SZKO! NA 

— STAN SANITARNY W SZKOŁACH 
POWSZECHNYCH, Wśród 17.078 dzieci 
uczęszczających do szkół powszechnych - 

przeprowiadzome w miesiącu ubiegłym bada 
mia lekamskie ujawnily 4400 brudnych i 
3787 zawszawiiloniyich. 

W zwiiązku z item skierowano do ką- 
pieli 7.713 dzieci, 

RÓŻNE 

— NOWY ZARZĄD LOPP'u. W dniu 
13 mares pod! przewiodnietiwiem kiomisarza 
LOPP ma m. Wilno, p. Kowalskiego, sta- 
rosty grodzkiego odbyiło się omganizacyj- 
ne zebranie delegatów Kół miejscowych 
LOPP, na kltórem wybrany został Zanząd 
Komitetu Miejskiego LOPIP oraz 'komisja 
rewizyjna, W! skład Zamządu Komitetu 
Miejskiego  wsylbrami zostali: Starosta 
grodzki Wacław  Kowalliski (prezes), ko- 

mendanit P. K, U. mjr. Ossowski (wieepre- 
zes), komendant m. Wilna płk: Błocki, 
dyr. Momop. Spiryt. Stankiewicz, radca 
wojewódzki Bohdanowicz, jalko członkowie 
zarz. i nacz, wydz. Izby Skarb, Stankie- 
wicz jalko sekretanz 

Pomadto weszli do zanządu z urzędu 
prezesowiie trzech najliczniejszych kół miej 
scowych: prezes koła policyjnego komi- 
samz Herr, zast. (komendanta P. P. m. Wil- 
na jalko skarbnik, — prezes Koła przy 5 
P. p. Leg. kpt. Kosiński i prezes Kola — 
przy Sądzie Oktręg., Apelac., Grodzkim i 
Prokuraturze, Pluciński. 

Do komisji rewizyjnej weszli: radea — 
Okr. Izby Kontroli Cywiński jatko przewod 
niczący i jako członkiowie p. Korzon (Bank 
Polski) i Maksymiljani Rok (starostwo 
gnodzkie). Na zastępców członków komi- 
sji rewizyjnej zostali wybrani kpt. Wy- 
gamowski z 3 p. a. c. (i p. Ciezielski — 
(Okr. Uwz. Ziems, ). 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wiełki na Pohułance. — dziś 17 

Ш. premjera świetnej komedji Waltera Ellisa, 
„Omal nie noc poślubna” ze Stanisławem Da- 
czyńskim, Grolickim, Neubeltem, Braunówną i 
Niedźwiecką w rolach głównych. 

Jutro w sobotę 18 i w niedzielę 1 9III— 
„Omal nie noc poślubna” po raz drugi i trze 
ci. Należy zwrócić uwagę, że w niedzielę 19 
III. przedstawienie wieczorne rozpocznie się 
wyjątkowo o godz. 8 m. 15. wiecz. 

— Niedzielna popołudniówka. — W niedzie 
lę 19 III. o godz. 3 fascynująca sztuka Chry- 
sty Winsloe „Dziewczęta w mundurkach* — 
po cenach o 50 proc. zniżonych. 

— Poranek dła dzieci. — W niedzielę o go 
dzinie 12,30 w poł. po cenach o 50 proc. zni- 
żonych śliczna bajka Stanisławskiej „W szpo- 
nach czarownicy”. 

— Teatr muzyczny Lutnia dziś z powodu 
próby generalnej przedstawienie zawieszone. 

— Premjera „Wesołej wdówki* Lehara. — 
Jutro wchodzi na repertuar teatru Lutnia prze- 
piękna operetka Lehara „Wesoła wdówka”.— 
W wykonaniu tej operetki bierze udział cały 
zespół artystyczny oraz zwiększone zespoły 
chóralne i baletowe, Rolę tytułową kreuje nie 
zrównanie znakomita artystka Elna Gistedt.— 
W roli Rosillona zadebiutuje A. Artemenko.--- 
Reżyserja spoczywa w rękach K. Wyrwicz - 
Wichrowskiego. Efektowną oprawę sceniczną 
przygotował art. mal. J. Hawryłkiewicz. —W 
akcie ll-gim — huśtawki. Całość pod wzglę- 
dem wykonania i wystawy zapowiada się do 
skonale. Zniżki ważne. 

— Popołudniówka niedzielna w Lutni. 
W niedzielę nadchodzącą ukaże się na przed- 
stawieniu popołudniowem po cenach  zniżo- 
nych świetna komedja muzyczna Stolza „Pep- 
pina“ z E. Gistedt w roli głównej. Ceny zniżo- 
ne. 

CQ GRAJA W KINACH? 

REWJA — Żebrak z Bagdadu. 

PAN — Skończona pieśń. 
ŚWIATOWID — 100 metrów miłości. 
LUX — Dawid Golder. 
HELIOS — Pozwólcie nam żyć! 
HOLLYWOOD — Triumf walca. 

ADRIA — Serce na ulicy > 
CASINO — Czerwony Ślad. 

   
  

  

  

  

W sobotę 18 marca o godz. 10 rano, jako w wigilję dnia Imienin 

  

JÓZEFA M ONTWIŁŁA 
WIELKIEGO DZIAŁACZA SPOŁECZNEGO I NIEZRUWN. FILANTROPA 
w kościele Św. Kazimierza (O.O. Jezvi:6w) ni. Wielka 58, za spokój duszy 

Zmarłego odbędzie się Nabożeństwo, na które zaprasza 

Rada Fondai: Im 8. | J. Nontwiłów 

po długich i 

w Panu dnia 16 marca 

tarzu Rossa. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— WŁAMANTE DO SKŁADU KSIĄ- 
ŻEK. Kleckin Gierasim doniósł policji, iż 
rw mocy z 12 ma 13 b. m. jacyś osobnicy do- 

stali się po wylłamaniiu zamków, do składu 
wydawnictwa książek pod jego firmą, mie 
smczącego się w, podwórzu domu przy ul. 
Kwiaszelnej 23, skąd skradli większą ilość 
książek 'w języku  polskiim, i żydowskim 

ych. Sprawcami kra- 
Maciejkiewicz Wi 

[ ilańska), Hancewicz Leonard (Mio- 
dowa 3), Niowieki vel Hryniewicz 'Wac- 
ław (ul, Drueta 10). Zostali cmi zatrzyma- 
wii, Do kradzieży przyznali się, oświadcza- 
jąc, że ksilążki sprzedali w księgarniach: 
Trockiego na Rynku Drzewnym, Funka 
przy ul. Rudnickiej 8, Łupeewicza przy 

Literackiej3,  Tekowilcza przy Literackiej 
2, Gierszowiskiego przy Zamkowej 13, 
Stankiewicza przy Ostrobnamskiej 2, Ru- 

dmika przy (Zarwallnej 40 i Straża przy Za- 
rwialinej 40. W wyniku rewizji (wie wsikaza- 
miych iksięgariniadh książki odnalezioanio i 
zwróconio wtaścicielowii. 

— ZAGADKOWA ŚMIERĆ DZIEC- 
KA. --- Rywkin Rywa (Tyzenhauzowska 
31) napoiła swe trzytygodniowe dziec- 
ko odwarem główek makowych. Dziecko 
uległo zatruciu i przewiezione przez po 
gotowie ratunkowe do szpitala po kilku 
minutach zmarło. 

— NIEPEWNY (PRACOWNIK. Pie- 

trow Aleksy: (Wiwnuilskiego 18-a) zawiado- 

mił policję, że z jego masarmi systema- 
tycznie giną wędliny. (Wiantość skmadziio- 
nych wędlin oszacował ma 600 zł W wy- 
niku zarządzonych «dochodzeń stwierdzono 
że wędliny kradł pracownik  Wołodko- 
wiez Jam (zaułek Krupniezny 5). Część 
skradzionych węgllin odnaleziono jeszcze 
podczas mewiizji: u Wiołodkierviicza. 

MOŁODECZNO 

— ZWŁOKI NOWORODKA. — W dniu 13 
bm. około godz. 17 na ulicy we wsi Kisiele 
gminy gródeckiej znaleziono zwłoki noworod- 
ka, w okropnym stanie, poszarpane przez wie 
prze. Dochodzenia wykazały, że w nocy z 12 
na 13 Helena Jodówna, mieszkanka tej wsi, 
licząca lat 22, urodziła dziecinę, którą prawdo 
podobnie zadusiła, a zwłoki zakopała w warzy 
wni. Stamtąd zwłoki noworodka wyciągnęły 
świnie. Dalsze dochodzenie w toku. 

— POŻAR. W dniu 13 b. m. we wsi 
Hruzdowio gm. lebiedziewskiej spalił się 
dom miieszkalny Trofima Faleja. Ogień 
zmiszezył  rówmież przybudówkę, wóz, na- 
wzędzia! rolnicze, spnzęty domowe i zapas 
640 ikg. zboża. Straty wrymoszą 1250 zł 
Pożar powsta! wskutek zapalenia się sa- 
dzy w kominie. 

    

    

    

BRASŁAW 

— Zebranie Kola Z.O.R. W dniu 11 marca 
odbyło się w Brasławiu pod przewodnictwem! 
prezesa Federacji kpt. rez. R. Siła-Nowickiego 

walne zebranie członków miejscowego Koła 

Z.O.R. Po wygłoszonych sprawozdaniach i о- 
mówieniu spraw bieżących, p. kpt. Józef Kas- 

perski — komendant powiatowy P.W. i W.F. 

wygłosił obszerne przemówienie o zadaniach 
oficera rezerwy, oraz omówił z obecnymi na 
zebraniu dowódcami kompanij Związku Re- 
zerwistów program pracy w dziedzinie przysjo 
sobienia wojskowego i sportu. 

Uchwalono zwcływać co kwartał zebranie 

Jak uregulować 
WILNO, PAT. Projekit magistratu zmi- 

wełowaniia plaleu Kaltedralnego i skierowa- 
mia, jeźdni (przez, środek, z tem że znajdują- 
cy silę tam skwer ulegmie zniesieniu wzbu- 
dził zrozumiałe zainteresowanie. 

W pienwszym rzędzie chodzi © zabez- 
pieczeniie Bazyliki przed wstrząsami wy- 
itwarzalniemii przez ruch pojazdów, a następ 
nie 'o należyte umegulowanie komunikacji 
na tej najważniejszej anterji ulicznej. 

W celu omówienia powstałego  pro- 
jektu, w przyszłym tygodniu odbędzie sę 
w. magistracie konifereneja w której we- 

Plac Katedralny 
zmą udział przedstawiciele miasta, du- 
chiowieństwa i t. @ 

TAM GDZIE STANIE POMNIK MICKIE- 
IWICZIA. 

Niezależnie od projektu niwelacji pla- 
cu Katedralnego, magistrat ma już opra- 
cowany plam pnzebudowy jeźdni na ul. 
Mickiewicza w! miejscu głdzie słtanie pom- 
milk: Mickiewicza. (Pomnik stanie ma środku 
jeźdni ikoło pl. Orzeszkowej z tem że uli- 
ca 'w: tem miejscu będzie Się mozgałęzia- 
ła ma przestrzeni, kilkuset metrów. 

Aresztowanie urzędnika kuratorjum 
WILNO. — Pod zarzutem  sprzeniewierze- 

nia około 2 tysięcy złotych skarbowych został 
aresztowany urzędnik  Kuratorjum Szkolnego 
w Wilnie Mikołaj Grzegorczyk. 

Gdy niedokładności zauważono,  Grzegor- 
czyk był badany i miał się stawić na każde 
wezwanie policji. 

Zobowiązania tego Grzegorczyk nie do- 
trzymał i wyjechał z Wilna do Białegostoku, 
rzekomo w sprawach osobistych. 

Wczoraj zatrzymano go przypadkowo na 
ulicy w Wilnie i aresztowano. 

Czy się on nadużyć — ustali nie- 
watpliwie dalsze śledztwo. 

O powyższem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku. RODZINA. 

   

Eksportacja z domu żałoby przy ul. Montwiłłowskiej 21 do kościo- 
ła św. Jakóba odbędzie się w sobotę dnia 18 marca o godz. 4-ej p.p. 

Nabożeństwo żałobne w tymże kościele odbędzie się w poniedziałek 
dnia 20 marca с godz. 9 min. 30 rano, poczem nastąpi pogrzeb „a cmen 

; i P; 

ADWOKAT 
ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zasnal 

1933 r. w wieku lat 74, 

Kilka słów do 
Reumatyków! 

Niejeden z cierpiących na reumatyzm, 
neuralgję, podagrę i pokrewne niedoma 
gania wypróbował już wiele środków, 
nie doznając żadnej ulgi. Mimo to niema 
powodu do rozpaczy. Spróbujcie dziś ie- 
szcze znakomicie uśmierzające bóle tab - 
letki Togal. Tabletki Togal wstrzymuja 
nagromadzanie się kwasu moczowego, 
zwalczając w ten sposób w zarodku 1& 
schorzenia, Togal nie wywiera uboczne- 
go szkodliwego działania, Do nabycia 
we wszystkich aptekach. Należy jednak 
zwracać baczną uwagę na oryginalne, 
nieuszkodzone opakowanie. — Nr. reg. 
1364. ‚ 

 OZEZEESZROE ES IUI L T 

oficerów rezerwy, połączone 
dziedziny wiedzy wojskowej. 

Do nowego zarządu Koła zostali wybran:: 
prezes — Olgierd Tarasiewicz, viceprezes --—- 
Piotr Piałucha, sekretarz — Władysław Górski, 
skarbnik — Andrzej Smołkowski, czionkowie 
zarządu. Józef Kryszejko i Olgierd Oskierkc. 
Do komisji Rewizyjnej wybrano p. starostę Sta 
nisława Trytka, jako przewodniczącego, oraz 
p.p. B. Pławińskiego i K. Szymanowskiego —- 
jako członków. 

Zjazd zakończono wspólną fotogratją i her 
batką koleżeńską. 

    

  

z wykładaini z 

  

Z POGRANICZA 
— ROZMOWY Z BOLSZEWIKAMI. — Da. 

15 bm. w Śniełowiczach odbyła się polsko- s0- 
wiecka konięrencja graniczna poświęcona spra 
wie meljoracji gruntów na tym odcinku. Przed 
stawiciele polskich władz granicznych jak rów 
nież i sowieckich uzgodnili terminy rozpoczę- 
cia wstępnych prac oraz zobowiązali się nie 

sag przeszkód robotnikom przy tych robo- 
ich. 
Prace meljoracyjne rozpoczną się 20 kwiet- 

nia rb, Ё 

— SEZON ROLNICZY. — Dnia 3 kwietnia 
rb. otwarta zostanie granica łotewska dla ru- 
chu sezonowego. 

Granica polsko - łotewska jest otwarta 
przez cały rok i obywatele polscy i łotew- 
scy na podstawie przepustek starošciūskich 
przekraczają ją bez żadnych przeszkód. Nato- 
miast dla rołników udających się w sprawach 
gospodarczo - rolnych granica dostępna jest 
w czasie od kwietnia do września, 

Z SĄDÓW 
NOCNA WIZYTA DO TEATRU 
Gdy kraść to nie przebierać ynajmniej 

w kradzionych przedmiotach. Tego podone 
zdania jest każdy rutynowany złodziej, a po- 
nieważ Stanisław Frankowski miał już za sobą 
aż pięć spraw za nieposzanowanie cudzej włas 
ności, a jednocześnie odważnego przyjaciela 
Stanisława Sienkiewicza, wybrali się przeto na 
„Wyprawę“ do teatru letniego w ogrodzie po- 
Bernardyńskim. 

Cicho, przez nikogo niezauważeni przedo- 
stali się do środka i tam rozpoczęli lustrację. 

— Jak myślisz, czy coś opylimy? 
— Bo ja wiem. 

Zaczęci to coś poszukiwać. Po chwili ci- 
szę ogromnego gmachu  zamąciły ponownie 
szepty dwóch przyjació:ł 

— Ale ci artyści, to sprytny naród. Nawet 
w teatrze nic nie pozostawiają. 

— Rozumie się. żyją tylko sztuką i 
sztuki, reszta ich nic nie obchodzi. 

—- Eeee, gadasz jak baba. Czy tybyś po- 
trafił żyć bez tego, wa wpadnie od czasu w 
czasu w łapy — to samo i oni. 

Kres dałszej rozmowie położył takt, że je- 
dnak nic pomimo skrupulatnych poszukiwań, 
przyjaciele jakoś do opylenia znaleźć nie mo- 
gli. W rezultacie zadowolili się powykręcane- 
mi z drzwi zamkami, kawałkiem  odkrojonej bez miłosierdzia kurtyny i wentyłatorem, któ- 

ry z trudem, lecz tem niemniej udało się im 
wyłamać ze ściany. 

Droga powrotna była ta sama. Wyjęte ok- 
no nie przedsta t iwiało większej trudności do 
przedostania się na zewnątrz. Tej jednak no- 
cy złodzieje mieli wyraźnego pecha, Tuż za 
bramą ogrodu natknęli się na idącego wywia 
dowcę, który zaintrygowany  tajemniczem za- 
chowaniem się nieznajomych, zatrzymał ich i 
odprowadził do komisarjatu, gdzie owinięte w 

i 

  

dla 

część nieszczęsnej kurtyny znaleziono przy 
sk dwa | weatyłator. 

Wczoraj obaj stanęli przed Sądem Okręgo 
wym. Sąd po zapoznaniu się z całokształtem 

sprawy_„opylił* na 2, a jego 
przyjaciela na 1 rok więzienia.



Niebezpieczne uszkodzenia gazowe 
WILNO. — W przewodzie gazowym koło 

domu nr. 16 przy ul. Wielkiej nastąpił jakiś 
defekt co spowodowało wydobywanie się ga- 
zu nazewnątrz. 

Mimo próśb lokatorów posesji uszkodzenia 
nie można byio naprawić, gdyż magistrat nie 
chciai się zgodzić na burzenie jezdni kiinkie- 
rowej, uważając, że defekt da się naprawić, 
gdy usunie się płyty chodnikowe. 

Wczoraj w nocy w jednym ze sklepów zde 
chły wskutek zatrucia gazem dwa koty, рого- 
stawione w lokalu. 

Powiadomiona o tem policja zdołała prze- 
konać magistrat o grożącem  niebezpieczeń - 
stwie, tak, że Klinkier wreszcie poruszono 1 
do naprawy rury gazowej natychmiast przy- 
stąpionc. 

Tajne fabryki papierosów 
WILNO. — Przy ulicy Straszuna 10 i Sza- 

wełskiej 16 ujawniono wczoraj potajemne fab- 
ryki papierosów, do których wyrobu używano 

tytoniów zagr., sprowadzanych nielegalnie. 
Zapasy gotowych papierosów oraz surowca 

skonfiskowano. 

Nadużycia w Kasie Stefczyka 
WILNO. — W dniu 15 bm. w czasie rewi- da na prezesa tej kasy Adama Maksymowicza 

zji w kasie Stefczyka w Koniawie, dokonanej 
iustratora Związku Rewizyjnego Sp. Rol 

miczych w Wilnie, stwierdzono nadużycia ua 
sumę 1.400 zł. Lustracja kasy trwa w dalszym 
ciągu. Odpowiedzialność za te nadużycia spa- 

  

    

Dziś o godninie 19-tej mw sali Ośrodka W, 
F. odbędzie się, zorganizowany przez Okr. 
Zw. Boksenski, „pierwszy kok bokserski 

W miedzielę o 18-tej finałowe spotka- 
nia. 

Dotychczas zgłoszono zawodników: — 
Pogoni, Żaks'u, Maikabii 41 p. p. Leg. 

* * 

W sobotę 18 b. m. o godz. 6 po poł. kie- 
nownictwo gier sportowych AZS'u organi- 
zuje w lokalu klubowym henbatkę towanzy- 
ską, urozmaiconą pokazami siatkówiki: — 
gry podwójne i pojedyńcze mieszane. 

Członkowie AZS'u, sympatycy i 'wpro- 
waidzieni goście mile. widziani. Wstęp 1 zł. 

Tegoroczny sezon wioślanski! wozpocz- 
mie się rw dniu 7 maja b. r. przez umoczy- 
ste otwiarcie przystani wioślaradkich w ca- 
łej Piolsce, 

Pierwsze imprezy wioślarskie odbędą 
się w dlniu 28 maja, a mianowiicie — re- 
gaty, wewnętrznie nieklasyfikacyjne — we 
'wszysilkich ośrodkach rwioślarskich. 

Mistrzostwa Polski rozegrane będą w 
Bydgoszczy w dniach 5—6 sierpnia:  Mi- 
strzostwa Europy w których  stamiować 
mają polskie osady, odbędą się wi dniach 
25—27 sierpnia w Budapeszcie, 

BET BEATS DSS X) 
GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 16 MARCA 
(Zebrania giełdowe odbywają się w poniedział- 

ki, środy i czwartki). 
Ceny za 1 q. (100 kg.) parytet Wilno. 

NOTOWANIA: 
е > 3i.00 

(Tendencja mocniejsza). 
Pszenica 688 gr.-1 31.00— 
Przesnica zamiejscowa 688-699 gr.-1. 29.50 

Żyto zbierane 669 gr/1: zł. 20,50 —- Žino 
(tend. mocniejsza). : 

Żyto jednolite 687 gr/1: zł. 21,25. (tend. 
mocniejsza). 
Żyto 663 gr. - 1. 20.00—20.50 

Mąka żytnia do 55 proc. — zł. 32.50 — 
33.00, — do 65 proc. —zł. 28.00, razowa zł. 
23.50, sitkowa 27,50. Tendencja spokojna. Mą 
ka pszenna 0000 A. luks. zł. 58,125 — 58,75. 
Tend. mocna. Otręby żytnie zł. 11.00. Len trze 
pany wołożyński basis | skala 216.50 za 1000 

Pszenica zbierana 

kg. zł. 1212,40. Ogólny obrót — A ` gėlny ół w, tonnach 

Owies jednolity 460-gr.-L. 14.00 
Jęczmień na kaszę zbierany 15.50 

11.00 
Kasza gryczana palona 1-1 39,00 
Kasza gryczana biała 1-1 38,00 
Kasza gryczana palona 1-2 36,00 
Kasza jęczmienna perłowa Nr. 2 27,00 
Kasza jęczmienna perłowa Nr. 3 34.00 
Kasza owsiana 54.00 
Kasza krakowska 000 50,00 

Tendencja mocna. 
Ogólny obrót 233,24 ton. 

* о* * 

Len za tonnę loco stacja załadowania. 
Len trzepany wołożyński Basis I 

skala 216,50 1212—1234 
Łen trzepany drujski Basis I 

skala 216.50 1017— 
skala 216.50 983.53-995,90. 

Len trzepany trabski Basis I 
skala 216.50 1277— 
skala 216.50 1285.94- 

  

FELICJA ROMANOWSKA. 

— mieszkańca fotwarku Hryszaniszki, gminy 0- 
rańskiej. Od dnia 7 bm. ukrywa się on przed 
lustratorem i lustratorowi dostarczono dowo- 
dów, że Maksymowicz zaciera ślady nadużyć. 

  

c — UROCZYSTE NABOŻEŃSTWIO W 
GŁÓWNEJ SYNAGODZE Z OKAZJI — 
IMIENIN PIERWSZEGO MARSZAŁKA 
POLSKI. Stamamiem zarządu Gmimy Wy- 
znam. Żydowskiej wi sobotę w Głównej 
Symiagodze przy ul. R. Nochimki odpra- 
wilone będzie: mroczyste nialbożeństwo z 
okazji imienin [Pierwszego  Mamszalka 
(Polski Józefa Pilsudskiego. 

Przemówienia okolicznościowe wygło- 
szą p. mec. Lobmam i wiel. nab. Rubinzon. 

Początek: nabożeństwa o, godz. 10-tej. 

— ZAWODY STRZELECKIE W DNIU 
IM_<NIN MARSZAŁKA JÓZEFA РИ 
SUDSKIEGO. Domocznym zwyczajem w 
dniu 19 marca z okazji! unoczystości imie- 
minowych [Pierwszego  Mamszałka Polsk! 
Józefa. -Piłsudskiego odbędą się mw; Gnodmie 
nia wszystkich strzelnicach zawody 0 „Od- 

zmaikę strzelecką”, 

Dla oficerów i padehorążych będzie u- 

ruchomiona strzelnica zniajdująca się przy 
Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej (ul. 
Zamikiowia 17). = 

Strzelnica będzie czymma w tym dniu 
od godz 12-tej (bezpośrednio po defiladzie» 
do godz. 17-tej pod kierowniietwem por. 
T. J. Pawiłowskiego ref. p. w. iw. f. Broń 
i amunicja ma miejscu za zwiłotem kosz- 
tów. wiłasnych. 

— WYKŁADY NA ZWIĄZKOWYCH 
KURSACH WOJSKOWIYCH. Dalszy ciąg 
wykładów ma kursach wojskowych Gmo- 

dzieńskiego Związku Oficerów Rezerwy 
odbywać się będzie jak dotychczas w 

Oficerskiem  Kasymie Gamizonowem od 
godz, 17-tej «w: soboty. 

18. b. m. — wykład p. gen. Klecherga 
— Ban straży przedniej w pościgu. 

25 b. m. — wykład mjr. Geislema. 

Baon piechoty w straży przedniej, w mar- 
szu. ubezpieczonym, 

1 kwietnia — wykład gem. Kleebenoea 

-— Oficer rezerwy 'w czasie wojny i pokoju. 
— TEATR MIEJSKI. Dziś o godz. 

815 znakomita komedja w 3-ch aktach 
w 4 iodsłoniach Hertleya Mannens'a p. t. 
„Dzikiuska“ z p, Hlouskówną w woli tytu- 
łowiej. 

— WALNE ZGROMADZENIE POW. 
KOM. LOPP. Zarząd Komitetu Powiato- 
wiego LOPIP w: Grodniie podaje do wiado- 
mości Że dnia 2 kiwietnia r. b. o godz. 
18-tej w sali posiedzeń Rady Miejskiej w 
Grodnie (Magistrat) odbędzie się Walne 
Zgmomadzemie Komitetu Powiatowego L. 
O.P.P. mw Grodnie. ; 

ŽK A НННИ 
Džwiekowe Kino „APOLLO“ 

Dominikańska 26. 

   

  

Tylko 2 dni! Korzystajcie z okazji Tylko.2 dni! 
arcywesoła komedja z najlep- 

szym komikiem BUSTEREM KEATONEM. — 
Cały świat śmiał się i wy będziecie się śmieli 

z na najlepszym filmie p. t. — 

„BUSTER SIĘ ŻENI” 
BUSTER KEATON, jako donżuan! Czy może 
być coś bardziej komicznego? — Historja męž 
czyzny, który nigdy nie miał do czynienia z 
kobietami, a musiał udawać wielkiego uwodzi- 
ciela.. Początek seansów o godz. 6. 8, i 10.15. 

Wstęp 49 groszy. 

  

      

  

— BUDŻETOWE POSIEDZENIE — 

RADY MIEJSKIEJ. W! dniu 21 marca r. 

b. o godz. 20 w: sali Magistratu odbędzie 

się budżetowe posiedzenie Rady Miej- 

skiej. 
Budżet! ma mok 33-34 został sporządzony 

z wielką ostrożnością i wynosi tylko około 

pół miljona. 
— ZJAZD RADY POWIATOWEJ BB 

WR. W dniu 12 marca w sali kionferen- 

jnej starostwa odbył się walny zjazd 

członków, Rady iPowiattowej. 
Po zagajeniu zjazdu przez prezesa 

Rady Powiatowej p. Czarneckiego, 
który (podkreślił oidpowiedzialność Bloku 
za politykę doby obecnej, wezwał do in- 

tensywnej pracy nia terenie, poczem za- 
brał głos p. stamosta Neugebauer, Który 

nalkreślił plan pracy, jaką czeka koło w 

roku bieżącym, a także o zamiamach wia- 

dzy administracyjnej. 
[Po wysłuchaniiu tego małder wzeczowe- 

go referatu przystąpiono do sjprarwiozdań 

przyczem sprawozdanie z działłalniości Ra- 

dy Powiatowej przedłożyli p. p. Czarnocki 
i Głąbik, a z działalności kół poszczegól- 
ni przedstawiciele kół. 

Następnie obszerny refenali wygłosił — 
poseł Poźniak. Świetny 'tem mówca obok 
rzeczowości szczególnie w) dniu 12 marca 
uiakreślił nam sylwetkę doby obecnej, a 
miamawikcie położenie gospodarcze i polity- 
czne całego świata i Rzeczypospolitej — 
naszą niezależność, niastępnie przedłożył ze- 
branym sprawozdanie z działaności Sejmu 
iz uchwalenia pnzez Sejm ostałtnich us- 

taw. * 

[Po referacie posła (Požniaika  ponuszo- 
no sprawę zafkradającego się głodu w 
pawiecie, a obecni na! zjeździe posłowie 
obiecali pomioe. 

— WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU — 
REZERWISTÓW W WOLNEJ. W dniu 12 
marca r. b, w lokalu urzędu gminnego — 
Wolna. odbyło się wialine zebranie członków 
Koła Rezenwisitów. Pio przedłożeniu spra- 
wozdamłia które przyjęto do zatwierdza 

jącej wiadomości wybrano nowy zarząd w 
składzie prezes Ryszkowiski Tadeusz, wice- 

prezesi Piotrewicz Tadeusz i Urbanowicz 
Władysław i członkami pp. Budrewicz, 
Oliferkio, Piszezałowski i Borysewicz. 

— HARMONJA SIĘ ZNIALAZŁA. — 
Bondar Kirył mieszkaniec naszego grodu 
miał harmoniję, którą mu skradziono w 
drugiej połowie ubiegłego roku. 

Nie dał za wygramą i poszukiwał, a 

w dnilu 10 marca poznał ją u Jana Szopen- 

nika, zam. w gajówce Staryma gm. Dobro- 

myśl, o czem podzielił się zaraz z kome 
damtem posterunku P. P., który dl: czasu 
wyjaśnienia harmomję zakwestjomował. 

— NIBDSZCZĘŚLIWY WYPADEK. W 
dniu 10 manca w czasie ładowamia drzewia 
ma sanie w lesie przy tartaku Olchówika, 
gminy Niowio - Mysz został przygnieciony 
kllocem Paraleszyk lat 17 mieszkamiec — 
wsi Miłowidy, tak nieszczęśliwie, że po- 
niósł śmierć ma miejscu. 

Zwłoki zabezpieczono. 

    

— GROŹNY POŻAR, Dziś w godzinach 
popołudniowych wtybuchł groźny: pożar — 
wi składzie apitecznym Amona Sziffa przy 
ul. Mickiewicza, Sitanelo w! płomieniach 
całę wnętrize sklepu. Poczęły eksplodować 

butelki z benzyną. Pożar szerzył się z za- 
Straszając ąaszybkością. 

Żona: kupca 35-letinlija Berta, pirawdopo- 
dojbniie oblamia bemzyną doznała  straszli- 
wych poparzeń. Zapaliła się ma niej odzież 
Mimo to, mie tracąc przytomności, zdołała 
wybiełc nia ulicę gdze upadła nieprzytomna. 
Dozniała ona tak ciężkich mpoparzeń, iż 
walczy, ze śmiercią. Straż pożarna ogień 
zlokalizowała, Wnętrze sklepu przedsta- 
wiia całkowitą ruinę. Spaliły się doszezęt- 
nie wszystkie towary. 

— NIESZCZĘŚLIWY (WYIPADEK. Na 
folwarku Byliniszki gminy ejszyskiej pod- 
czas  mtanięcia sieczki, konnym | kiematem 
schwytany został przez wał transmisyjny i 
kilkakrotnie mzucony o klepisko 52-letni 
Ludwik Tabeński. Dozniał om złamania 
czaszki,  IPrzewieziony do: szpitala w Ej- 
Szyiszkach zmarł mie odzyskaiwszy przy- 
tommości, 

10) ku ze smoczkiem i 

żywej, wojewodzina 

buteleczką. Na widok 
portretu Agatki, naturalnej wielkości i 

  

Miesiąc Sziagierow w Kinie „REwJA" Ostrobramska 5. 
  

Najgłośniejszy film Doby obecnej! 

„ŁEBRAK Z BAGBABUC 
Przepiękny dramat wschodni. o bajecznie bogatej wystawie. 

W rolach głównych: Największy tragik amerykański S. SKINNER i urocza Loretta YOUNG. 
Początek © godz. 5—7—9. W sobotę i niedzielę o godz. 3. 

"Diwiękowe is — 
66 

9° 

Dziś! Mrożąca krew w żyłach zbrodnia, dokonana na Osobie naczelnika Scotland - Yardu wykryta. 

„mer CZERWONY ŚLAD 
w rol. gł. WARNER ORLAND, Marjon Nixou i Liuda Watkins. Nad program: Urozmaicone dodatki 

DZWIĘKOWE KINO 

„CAšiNO“ 
    

  

  

  

"Dorośli i młodzież Śpieszą ujrzeć arcydzielo,jakiego świat dotychczas nie widział 

POZWÓLCIE KAM AVA! 
Egzotyczna epopea. Wstrząsające walki o byt między najdzikszemi drapieżnikami. Polowanie na dzikie zwie- 
rzęta bez broni przez słynnego podróżnika Franka Bucka. Nad program Atrakcje dźwiękowe. 

Balkon 49 gr.. Parter od 80 i 90 gr. Seanse: 4, 6, 8, i 10.15. 

  

dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 a 10,15, w dnie świąteczne o g. 2-giej. 

  

PAI 

  

Dziś - Przepiękny o europejskiej sławie film: 

| $KGŃCZOWA BILEEŚŃ 
Szampański humor, beztroski śmiech, moc przebojowych piosenek! „Skończona pieśń'* to wdzięk pięknych kobiet... 
czar miłosnych upojeń... rozkoszny dwugłos młodych rozkochanych serc... W roli gł. urocza Liana Haid -i wytworny 

Willy Forst. Nad program: Aktualja dźwiękowe. 
Seanse: 4, 6, 8 i 10,15. 

  

    
  

Dželškoče kino Ceny: I-sze miejsce 49 gr., Il-ie miejsce 30 gr. Dziś Wiedeń szeleje, tan: y iSpiewa w najpiękniejszym przeboje sezozn 
HSLLYWOOD TRYUMF WĄŁCA W r życia króła on — _Rskordowa obsada: 

nsjsłynniejsze 1 czarując są ae ` gaasės Buropy Ia Rina | wi Hans Stuve. 
a z: Rzecz dzija się w Wiednia, w Rosji w Carskiem: Siole, Czarujące melodje. Przepych wystawy Nad program: Atrskcje 

tel, 15-28 dźwiękowe, © 

Taa 

Kiuo-Tesit Dziś! Nowe dźwiękowe polskie arcydzieło 9. t. $ E 58 < 8 e A U i 8 %% 4 

„ADRIA 
Wiejas йс 

Aoniikrka 
— OBOHÓD IMIENIN MARSZAŁKA 

JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W: SŁONIMIE 
Uwvoczystoście związane z Imieniem Mar- 
szałka. Józefa Pilsudskiegio w Słonimie od- 
będą się w dniach 18 i| 19 marca. Program 
iich będzie następujący: 

Dniia 18-go marca: Godz. 17-ia. Aka- 
demja w: Dommu Ludowym dilla: mieżscowego 
gawiaizoniu bezpłatna. 

Godz. 19-ta a) capstmzyik orkiestr 79 i 
80 pułków: piechoty i Straży Ogniłbowej. 

b) Biwak Oddziału Strzelca w 5-ciu 
puniktiach terenowych. 

Godz. 20-ta. |Alkademja w Domu Ludo- 
wym. — bezpłalina. 

Dmiia 19 mamca: Godz. 8-ma: Pobudka 
omkiestr 79 į 80 pułków piechoty i Straży 
Ogniowej. 

Godz. 10-ta. a) msza polowa nia stadjo- 

miłe P. W. i W. F. 
b) mabożeństwia w świałtyniiach wszy 

stkich wyznań. Wrazie niepogody msza — 
odbędzie się w kościele garnizomowym. 

Godz. 12-ta: Defilada: 'Wojska, IPoli- 
cji Państiwiowej, Organizacyj P. W. iW. F 
Szkół, Związków ii oreamizacyj społecznych 
prizy ul. Miiekiewicza, 

Godz. 15-%a. Zaiwłody sportowe: 
Godz. 17-ta  Akademja 'dla' miłodzeży 

szklolmiej  pozamiejscowych Oddziałów — 
Stwzelca i Związku, wezenwistów w Domu 
Ludowym — bezpłałtnia. 

Godz. 20-ta. Akiademja dla. pnzedsta- 
wileielii władz, Orgamizacyj, Instytucyj i 
Społeczeństwa. 

— WYLEW IWIELŻJAJBKI. W dniu 
dzisiejszym, wisikutek znacznego ocieplenia 
się dopływ rzeki Szczary, Wielżalbika mia 
gle wezbrał » * tak silniie, że zalłał w Sło- 
niimiie około. 150 m. kw. ul. 3 Maja, (trakt 
Kosawiski przy mwiježdzie do miasta i część 

  

„ulicy Żyrowiiekiej między szosą a. tmakstem 
kiosowsikim, — Wskiutek powyžszego komnu- 
nikacja między kłoszamami 'a miastem z0- 
stalłazmiałczniie utrudniona. Ruch pieszy od- 
bywa iiię drogą okrężną, lub też kursują 
Todzie, w tym celu uruchomionie. Około 20 
domów i zabudowań gospodarczych, poło- 
żowiych przy wspomnianych wyżej ulicach 

zmajduje się w: władzie, której głębokość 
sięga przeszło pół mełtna. Woda mada! 
przybywia, zalewając coraz niewie tereny. 
  

Poszyksie się vzywsny 

LOKOMOBIL 
powierzchnia 

magrzewu minimum 20 kw. mtr. do nsgrze- 
wania wody.— Zgłoszenia do firmy „„Furs''* 

Meczetowa 14   
  

nia Agatki. 

  

Sensacyjny dramat. Intrygi szpiegowskie bolszewików. W rolach głównych Nora Ney, Zbyszko Sawan, Hania 
Rozwadowska i K. Junosza - Stępowski, pios. nki Konrada Toma. — Nad program!! Na ogolne 
na parę dni: powieść Gabrieli Zapolskiej „Carewicz* potężny dramat z życia rosyjskiego. W roli głównej twan Pe 

żądanie jeszcze 

trowicz i nowa gwiazda Karolewna. 

OGŁOSZENIE. 

Komornik. Sądu Grodzkiego w Wilnie 
VU-go newiru, zamieszkały w: Wilmie przy 
uliey: Uniwersyteckiej Nr. 1 m. 9 zgodnie 
z art. 602 i 603 K. P. C. oglasza že w dniu 
20 marca 1933 r. mw Wiilnie, ul. Wielka 47, 
odi godziniy 10-tej rano (mile później jedmiak 

iż dwie godziny) odbędzie się sprzedaż 

ytacji publicznej wuchomości, skła- 
dających się z foteli wiedeńskich i krzeseł 
wiedeńskich, oszacowamych ina łączną su- 
mę ztoitych 530, 

Powyższe ruchomości oglądać można 

pod wskazamym adresem w dniu licyta- 
cji. Komtomniik A. Uszyński 

SABIRET 
Racjonainej kosmstyki fetzniens! 

Wiino, Mickiewicza 31 mt. 4. 

URGDĘ 
kobiecą konserwuje, dosk odświeża, u- 

kosmetycz- 

i 

      

  

       suwa jej skazy i braki. M 
elektryczny, wy- ny twarzy. Masaż. ciała, 

szczuplający (panie). Natryski „Hormona'* 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8.    
  

EBadlo wiueńskie 
PIĄTEK, DNIA 11 MAROA 

12.10 — Muzyka z płyti 

13:20 — Kom. meteor. 
14,40 — Program dzien. 
14,45 — Muzyka popularna (płyty) 
15.15 — Giełda wolnicza: 
15.25 — Kom. LOPIP'u, 
15.35 — Mala skrzyneczka 
15.55 — Głos Camusa na starych ii no- 

wyich płytach. 
16.20 — „Rozwój parlamentaryzmu w 

Anglji* — odezyt. 
16.40 — „Cielkiawe wiadomości o Polsce 

w im, XVII i XVIJI* — odczyt wygł. prof. 
Pilanski. 

17.00 — Kionieentt: 
17.55 — [Program na: sobojtę 
18.00 — „Powiieść społeczna w, XIX w.* 
odczyt dla, maturzystów. 
18.200 — Wiad bieżące. 
18.25 — Koncert życzeń, 
18.40 — „Ze spraiw litewskich *. 

18.55 — Rozmait. 
19.00 — Codz. ode. pow. 
19.10 — Rozmailt. 
19.20 — iPrzegląd piriasy moflni. kirajowej 
19.30 — „Zdobywiajmy klijentów * — 

felj. wygł. K. Jablowiski. 
19.45 — Prias. dz. madj. 
20.00 — Pogad! muzyczna. 
20.15 — Konicert. 

! Listy te, oprawione w piękne 
jak album i ofiarowane wojewodzinie, staną za 

wybuchnęła gorącym się konkretnym dowodem tego żywego u- br 

NASIONA 
roślin warzywnych oraz kwiatów z uaj- 

i:pszych źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawelna 11-2. 

  

  

    

Żądajcie cenników. 

LEKAFZE Lekcje 
TOESUCTRZEZECEŚ FTB 

= =EABOKTOR=" ROB ow TA, 
; Е N k 
Blumowicz udziela lekcyj freace- 

choroby weneryczne — skiego — Zgłoszenie 
skórne i moczopłciowe. Mickiewicza ZZ m. 1% 
WIELKA 21, tel. 921. od godz ii-ej do Z-ej. 
ой 9 — 113 — 8 — — — — . 

W.Z.P. 23 Eo BS 3 io ZZO WADORA NAC AAAA EA POSZUKUJĄ 
i SPRZEDAJ sp FOTYWWTPEPPTYEZTWETY 

7 KUPIĘ / , Samodzielnej 
posady buchaliera po- 
szukuję od 11V Inb 
późniejj w mniejszym 
PAR CEC być jed 

daniem w»runsów pod nocześnie magzzyuie 
jilng* rem, Dziesęć lat pracy 

> Ol wa: -. Ww dobrach P Karcia 
SANDA CZE Wsgnera— Wielkie So 

ż leczniki. — Władysław nowy transport i tune Rea > 
ryby po cenach niskich CEA W. Solecz- 
poleca D-H St. BANEŁ 1'° 

S-ka ul. Mickiewicza KUCHARKA 
23 tel. 8.49. wykwalifikowana — — 

przyjmie pracę na skre 
mnych warunkach. — 
Zgodzi się wyjechać, — 
posiada Świadectwa -— 
Bernardyński 4 m. 3. 

tolwsrk co 100 ua 
promienin do 30 klm. 
od Wilas Zgłoszenia 
do Administracji z po 

  

  

kajdoskunalsze śle 
dzie królewskie po 35 
gr. szt. — poleca Sklep 
Spożywczo - Ko on alny 
Wł, Czerwiński, Wilno 

  

ul. Wileńska 42. p 
ua: == _ ROZM 

ŻÓTAWINY groza prow 
800 kłg. do sprzedania matka z wysiłkiem prz 
Ul. Wodociągowa 10 cująca na kawałek chle 
m. 3. ba dla męża tezrobot- 
aażskikAaŁAGiizózej Mego i pięciu synów 

Lesaia od 5 — 13 fat błaga © 
pomoc w nabyciu ma- 

а FFEYYYYYYYSYTYYY"="" szyny do że by jej 
— — — — — — —ułatwić zarobkową pra 

POK6] cę. Sprawdzona przez 
do wynajęcia ładnie T.wo Pań Miłosierdzia 
umeblowany dla samot- św. Wincentego a Pau- 
nego. Witoldowa 47—10 [o i istotnie zasługuje 
п— — — - па pomoc. O najmniej- 

POKój sze prosi ofiary — skie 
DO WYNAJĘCIA dać w redakcji Słowa. 

dla kulturalnej osob» Adres jej: Zwierzyniec, 
Dąbrowskiego 12 m. 3 Niedźwiedzia 17 m. 7.   

  

  

> O TS TS RANE I TI III I IST TESTAI с 
ku z powyższem wyrazić ; yżs: z swoje głębokie 

niepokojenie, uchwaliła na walnem że- 
aniu zrzeszonych organizacyj w dniu 15 Wileńska powieść kryminalna 

Silne wrażenie wywołał również artykuł 
„Dziennika Wileńskiego". 

„Głęboki upadek moralności, rozluźnie - 
nie obyczajów, załamanie się życia rodzin- 
nego i zachwianie podstaw religijno-etycz 
nych — podkreślało to pismo — są dzisiaj 
objawem nagminnym, panoszącym się za- 

strąszająco w naszem społeczeństwie. Nie 
będziemy wskazywali na przyczyny tego 
smutnego zjawiska, nie chcąc narażać się 
na jeszcze jedną koniiskatę. Ale każdy zdro 
wo myślący człowiek zrozumie, o co nam 

chodzi. I bez wytykania palcem wiemy, 

gdzie szukać źródła zła. 

Gdyby nie uczucia humanitarne, które w 
tej chwili żywimy dla wojewody i jego го- 
dziny, moglibyśmy zacytować pewne przy- 
słowie. Kto mieczem wojuje, ten od miecza 
ginie — głosi stara narodowa prawda. Sa- 
nacja, w przymierzu z Wiślickim zapomnia- 
ła o niej. Zapomniała, że wszelki zły czyn 
człowieka musi się wreszcie przeciw niemu 
samemu zwrócić, że przekleństwo złego 
czynu prędzej czy później z nawiązką na 
głowę występną spadnie. 

Zapewne — porwanie Agatki msozi nam 
krew w żyłach i wywołuje okrzyk przer2- 

żenia na usta. Jednakowoż — władza, któ- 
ra faworyzuje Żydów, która tłumi wszelki 
odruch sumienia narodowego, wchodząc w 
konszachty z ciemnemi siłami, czyhającemi 
na zgubę narodu — władza taka nie zasłu- 

> Nr PRODRROPOO ZD 

śdjóawca: biBtiejiiw Maski 

    

| 

| 

  
STS Šiškauskas E TT NST a 

guje na współczucie. I gdybyśmy się do- 
wiedzieli, że małą Agatkę porwano na mace 
(zważmy, że pascha żydowska przypada w 
roku bieżącym na dzień 14 maja, porwanie 
zaś dokonano dnia 13-go zrana), nie zdzi- 
wilibyśmy się wcale. Fakt ten potwierdził- 
by tylko nasze słuszne przewidywania, któ- 
rym niejednokrotnie, mimo represje, daje. 
my na tem miejscu wyraz i dawać go Dę- 
dziemy nieustraszenie“... 

XXIII 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
na którego czele stała sprężysta i państwo - 
wotwórczo nastawiona przewodnicząca dt. 
2. Rostkowska, postanowił niezwłocznie 
przystąpić do odpowiedniego zamanifest »-. 
wania swych uczuć kobiecych i obywatci- 
skich. Po dłuższej dyskusji uznano, że naj- 
lepszą formą wyrażenia wojewodzinie sym- 
patji i współczucia będzie ofiarowanie jej 
portretu porwanej Agatki. ą 
wykonania portretu zwrócono się do wybi- 
tnego malarza Kazimierza Kwiatkowskiego. 
Pewną przeszkodą była nieobecność Agat- 
ki, jednakowoż Związek Kobiet zdołał dy- 
skretnie (pod pozorem zawieszenia fotogra- 
## м sali Związku) uprosić wojewodzinę 
o podobiznę córeczki, i artysta zabrał się 
ochoczo do pracy. W kilka dni portret był 
gotów. Przedstawiał on, w stylu klasycyz- 
imu wileńskiego, maleństwo siedzące w wóz 

  

Z propozycją 
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płaczem. 

— Tyle serca, tyle serca — dziękowała 
przez łzy, ściskając dłonie zacnych kobiet: 
— jakże ja wam się za to wszystko od- 
wdzięczę! 

Niemniej żywo na smutne wydarzen: 
zareagowało Radjo wileńskie. Jego dyrek- 
tor p. Witold Hulewicz odbył niezwłocznie 
nagrodę z kierowniczką działu dziecięcego 
p. Haliną Hohendlingerówną. Postanowio- 
no ogłaszać codziennie, w godzinach ran- 
nych i wieczorem, wezwania do społeczeń- 
stwa, nawołujące do poszukiwań Agatki, 
prócz tego zaorganizowano specjalną audy- 
cję. P. Jerzy Ostrowski,znakomity pedagoy, 
zaproszony w tym celu telegraficznie do 
Wilna, miał wypowiedzieć feljeton na temat 
porywania dzieci w świetle najnowszej pe- 
dagogiki;; p. Witold Hulewicz wykona: 
dialog ze swoją córeczką p.t. „Dziecko py- 
ta — ojciec odpowiada"; następnie p. Hali- 
na Hohendlingerówna będzie recytowała 
wiersze Witolda Hulewicza z cyklu o dzie- 
eku (tom p.t. „Lament królewski"), kon- 
cząc recytacje znanym wierszem „Dziecko 
śpi”; wreszcie p. Stanisław Węsławski, mło- 
dy muzyk wileński, wykona na fortepianie 
własne kompozycje do „Rymów dziecię - 
cych* Iłakowiczówny, nakoniec prof. dr. 
[adeusz Szeligowski odegra umyślnie skom- 
ponowaną  symfonję heroiczną. Audycję 
zamknie gorący apel dyrektora Hulewicza 
do wszystkich radjosłuchaczów z prośbą © 
nadsyłanie listów i uwag w sprawie porwa- 

  

  

stosunek do podobnej 

działu, jaki wzięła rodzina radjosłuchaczów 
w nieszczęściu, które spadło na rodzinę wo- 
jewody. 

Projekt środy literackiej, poświęconej 
dziecku w literaturze polskiej, nie do- 
szedł do skutku ze względu na 
oświadczenie — рапа Jerzego  Wyszv- 
mirskiego (recenzenta „Sło wa”, któ- 
iy zgóry zapowiedział swój negatywny 

imprezy, — nato- 

miast Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycz 
nych postanowiła w odpowiedni sposób za 
znaczyć swoje stanowisko. Zwołane w io- 
kalu Rady (Ostrobramska 9 m. 4 w podwó 
rzu nalewo, pierwsze piętro) walne zebra- 
nie wszystkich stowarzyszeń, w skład iej 
wchodzących, powzięło następującą uchwa 
łę: 

— Rada Wileńskich Zrzeszeń Artysty-- 
cznych, łącząca osiem wileńskich organiza- 
cyj (Związek Zawodowy Literatów, Pol- 
skich, Wileńskie Towarzystwo Artystów 

Plastyków, Wileńskie Towarzystwo Filhar- 

moniczne, Polskie Towarzystwo Muzyki 

Współczesnej, obie Filje Wileńskie Związ- 

ku Artystów „Scen Polskich, Koło Miłośni- 
ków Wilna, Sekcja Artystyczna Towarzy- 
stwa Popierania Przemysłu Ludowego i 
Towarzystwo Bibljofilów Polskich w Wil- 
nie) — powołana do stania na straży zagro 

żonej kultury polskiej na Wiłeńszczyżnie, 
znalazłszy się w obliczu niesłychanego fak 
tu, jaki miał miejsce w dn. 13 maja w ©- 

* grodzie Bernardyńskim, pragnąc w związ- 

  

  

maja roku 1933 co następuje: 
1. Uznać porwanie córeczki JWPana 

Wojewody wileńskiego, Agatki Lackówny, 
za fakt nie podlegający najmniejszej  wąt- 
pliwości; 

2. Uznać w tym fakcie wyraźny zamach 
na całość i dobro kultury Życia rodzinne- 
go w Wilnie; 2 

3. Uznać, że centralne władze państwo- 
we winny bezwzględnie zabronić porywa- 
nia dzieci w myśl odnośnych ustaw © opie 
ce nad matką i dzieckiem; 

4. Wyrazić JWPanu Wojewodzie Wiłeń 
skiemu Jerzemu Lackowi najgłębsze współ 
czucie i zapewnienie najściślejszej jedno- 
myślności; 

5. Przesłać uchwałę niniejszą całej pra- 
sie polskiej z prośbą o przedrukowanie. 

Prezydjum R.W.Z.A.: (—) Ludomir 
Sleńdziński, prezes; (—) Witold Hulewicz, 
I wiceprezes; (—) Adam  Wyležyūski, I. 
wiceprezes; (—) Tadeusz Szeligowski, sek 
retarz generalny; (—) Stanisław Węsław- 
ski, skarbnik.. 

Zdecydowane stanowisko Rady Zrze- 
szeń odbiło się szerokiem echem w mieście, 
budząc powszechne uznanie, największy je- 
dnak efekt osiągnęły trzy głosy, które poja- 
wiły się na szpaltach „Słowa”*. Był to ar- | 
tykuł wstępny Cata, 
ua Charkiewicza i 
mirskiego. 

notatka Walerja- 
feljeton Jerzego Wysza 

D. CN. 

  

w/z Witold Tatarzyński. Redaktor 

    
 


