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Lałamania wewnętrzne % Bolszewji 
Fiasko „Chlebozagotowok“ 
Wiosenna kampanja zasiewów 
—Głód towarowy—Rozdźwięki 

w partji komunistycznej. 

Okrzyczane glośno nazwy kursów 
wewnętrznej polityki Sowietów: „twa- 
rzą do wsi“, „smyczka“ miasta ze 
wsią, wobec ogniowej próby kampa- 
nji zbożowej t. zw. „Chlebozagotowok“ 
wykazaly kompletne bankructwo. Wieš 
rosyjska nadal pozostaje niezdobytym 
igroźnym terenem dla władców Kre- 
„mla. 

Bilans handłowy sowiecki już w 
liatach poprzednich posiadał znaczne 
deficyty skutkiem niepowodzeń. kam- 
panji zpożowych. Mimo, że po latach 
głodu dwa następne były urodzajne, 
eksport zboża w roku 1925— 26 prze- 
widywany na 5 miljonów tonn wy- 
niósł zaledwie 2.600.000. Jeżeli cyiry 
te zestawimy z cyframi eksportu przed- 
wojennego, który wahał się pomiędzy 
10.000.000 — 12.000.000 tor, będziemy 
mieli plastyczny obraz sytuacji gospo- 
darczej na tym odcinku frontu we- 
wnętrzaej polityki sowieckiej. Trudno- 
ści w eksporcie zboża z Rosji przez 
państwowe organy handlu nie są by- 
najmniej spowodowane w-chwi i obec- 
nej jego brakiem. Przeciwnie, zboże 
jest ale wydostać je stanowi nielada 
trudność. Oczywiście produkcja zbo- 
ża w porównaniu do stanu przedwo- 
jennego wskutek mniejszej ilości za- 
siewów oraz prymitywnej uprawy w 
gospodarstwach chłopskich — jest 
niższa, ale temniemniej o ileby Sowie- 
ty potrafiły pokonać bierność i nie- 
ufność chłopów do obecnego regimu, 
plan eksportowy mógłby być bez 
przeszkód wykonany. Tymczasem jed- 
mak chłop rosyjski nauczony gorzkie- 
mi latami wojny domowej i głodu 
woli zboże magazynować lub pędzić 
samogonkę, niż sprzedawać je So- 
wieckim kooperatywom. Aby utajone 
masy zboża wydostać na rynek, aby 
urzeczywistnić „smyczkę* miasta ze 
wsią, bolszewicy położyli główny na- 
cisk na zaopatrzenie wsi przez wyro- 
by przemysłowe. Kalkulacja 'była 
słuszna. Rozumowano, że zwiększenie 
konsumcji fabrykatów przemysłowych 
pociągnie za sob, podniesienie pro- 
dukcji rolniczej, większy obrót towa- 
rowy, będzie dobrodziejstwem — @@ 
przemysłu. W kalkulacji tej jednak 
nie uwzględniono niezmiernie donio- 
słej rzeczy, a mianowicie nastrojów 
chłopa, jego psychiki drobnego posia- 
dacza o minimalnych potrzebach kul- 
turalnych. Błąd ten, można powie- 
dzieć, jest jedną z głównych przyczyn 
obecnych niepowodzeń w  Bolszewiji. 

Rzucenie towarów przemysłowych 
па wieś, dla wydostania tą drogą po- 
trzebnego na eksport zboża, wywoła- 
ło głód towarowy w miastach i nie 
spełniło oczekiwań ekonomistów so- 
wieckich odnośnie wyciągnięcia utajo- 
nego zboża. Dodać należy, że wyroby 
przemysłowe rosyjskie nie cieszą się 
na rynku wewnętrznym większem po- 
wodzeniem. Chłop rosyjski usposo- 
biony jest sceptycznie do wyrobów 
przemysłowych własnego kraju i ceni 
o wiele wyżej markę zagraniczną. 
Ten stan rzeczy, potęgowany jeszcze 
olbrzymiemi wadami aparatu handlo- 
wego, niesłychanym biurokratyzmem, 
chaotycznością, sprawił że w miastach 
zaczęto odczuwać brak środków apro- 
wizacyjnych. Na ulicach zjawiły się 
znowuż ogonki, w których ludność 
wyczekując po kilkanaście godzin, 
często powraca do domu z pustemi 
rękami, gdyż kooperatywy sowieckie 
świecą pustkami. ; Ža 

Na tym tle nastąpiły przesunięcia 
w grupie rządzącej. Komisarz rolnic- 

twa Smirnow otrzymał „odstawkę 
dlatego, że był zbyt łagodny. Na jego 
miejsce wszedł nowy łuminarz ekono- 
miki sowieckiej Kubiak, zwolennik 
silnej ręki, który winę za istniejący 
stan rzeczy składał na  „kułaków”. 

jednoem z pierwszych przemówień 
oświadczył, że „kułactwo” Ukrainy, 
Syberji i południowych gubernji ro- 
syjskich, przeszło do otwartej walki 
z. rządem sowieckim. „ Zapowiedział 
szereg groźnych represji karnych z 
powodu ukrywania zboża przez opor- 

nych chłopów i t. p. Na wieś rosyj. 
ską zaczęły coraz częściej zjawiać się 
coś w rodzaju ekspedycji karnych, 
które pod pozorem walki z potajem- 
nem gorzelnictwem, rozpoczęły rekwi- 
zycję zapasów zboża. Rzecz, jasna, że 
gwałty te muszą wywoływać wzrost i 
1 tak już niechętnych i wrogich na- 

strojów wsi w stosunku do władzy 
Sowieckiej. ; 

Silny kurs polityki wewnętrznej 
wobec chłopów poza potegowaniem 
nastrojów wrogich na wsi kryje w So- 

le jeszcze inne niebezpieczeństwa. 
Zbliżą się wiosna , a z nią wraz nie- 
długo powinne się rozpocząć siewy. 
Obszar obsiewanych pól w Rosji ciąg- 
łe jest jęszcze daleki od poziomu 
przedwojennego. Gospodarstwa ko- 
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Wycofanie listy nr. 250 Nowogródku 
NOWOGRÓDEK, 9.II (że. wi. Słowo) Jak się dowiadu- 

jemy, sprawa cofnięcia listy Nr. 25 w wojew. Nowo- 
gródzkiem posunęła się o tyle naprzód, że poszczególni 
kandydaci tej listy rezygnują z przyjęcia mandatów. Wo- 
bec tego lista ta pozostaje taktycznie bez kandydatów. 
Wycofanie jej formalne oczekiwane jest lada chwila. 

Takie stanowisko czołowych przedstawicieli listy Nr. 
25 Polskiego Bloku Katolickiego (PSŁ. Piast i ChD.) 
sprawia, że głosy polskie zostaną uratowane dla jedynej 
umiarkowanej listy polskiej, jaką w tym wypadku jest 
lista Nr. 1.' 

Przeciwko patrjotycznemu stanowisku kandydatów 
listy Nr. 25 w sposób warcholski występuje w Lidzie dr. 
Harniewicz, żądając pozostawienia listy Nr. 25 celem 
rozbijania głosów polskich. Stanowisko jednak d-ra Har- 
niewicza, którego wpływy są minimalne i który naogół 
nie jest traktowauy poważnie, spotyka powszechne po- 
tępienie. 

Przykład Nowogródka powinien wpłynąć na ende- 
ków wileńskich i oni powinni także wycofać swoją war- 
cholską listę. 

EKT BLT RT NTA SSSR O IT SINTRA TSC IST 

Noia polska w sprawie zaproszenia Turcji 
do udziału w prasach komisji rozbrojeniowej. 

GENEWA. 9.lll. PAT. Nota polska do sekretarza generalnego Ligi 
Narodów w sprawie dopuszczenia Turcji do udziału w pracach przy- 

ą pocztową a 

gotowawczych komisji konferencji  rozbrojeniowej ma następujące 
brzmienie: 

Wobec tego, że republika turecka jest bezpośrednio zainteresowana 
w problemacie rozbrojenia oraz wobec tego, że brała już udział w niektó- 
rych pracach Ligi Narodów ściśle związanych z całokształtem sprawy 
rozbrojenia, mianowicie w konferencji w sprawie kontroli międzynarodowe- 
go handiu bronią i amunicją, rząd polski uważa, iż byłoby szczególnie 
pożądane, widzieć Turcję biorącą udział w pracach komisji przygotowaw- 
czej konferencji rozbrojeniowej. Powodując się tą ideą właśnie rząd pol- 
ski przed trzema mniejwięcej miesiącami informował się  półoficjalnie u 
kilku osób kompetentnych, związanych z Ligą narodów w jakich warun- 
kach mogłoby być realizowane dopuszczenie Turcji do udziału we 
wzmiankowanej komisji. Dzisiaj nabrawszy pewności, że zaproszenie 
rządu tureckiego przez Radę Ligi Narodów do wzięcia w pracach komisji 
przygotowawczej jest uważane za wysoce pożądane mam zaszczyt zapro- 
ponować w imieniu rządu polskiego zaproszenie rządu tureckiego do 
uczestniczenia _w pracach  wzmiankowanej komisji, prosząc go, aby 
zechciał wybrać swego przedstawicieła już na najbliższą sesję. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. 
Opłata pocziowa uiszczona iyczałtem. 

nie zwraca. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—-ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW— Księg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY-—-ul. Gen. Berbeckieg 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

»NO- Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
GR 

IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa t 

о W. Surwiłło. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski. 
POsTAWY—J. 
STOLPCE--Ksi 
ŠWIĘCIANY P 

Wojtkiewicz—Rynek. 
„ T-wa „Ruch“. 
W.— Rynek 9. 

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza ?4. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. - 

Qyraźne żądanie Rady Ligi Narodów. 
Marcowa sesja w Genewie. 

Niewątpliwie punktem centralnym, 
wokół którego grupuje się zaintere- 

sowanie całej Europy, jest w danej 

chwikh rozpatrywana na sesji Rady 

Ligi Narodów, sprawa kulomiotów z 
St. Gethard. Sprawa ta narobiła tyle 
hałasu swojego czasu, jednak nieba- 

wem ucichła, pod wpływem wielkich 

mocarstw, które nie chciały jej rozma- 

zywać. Ponownym bodźcem do wzno- 

wienia je; w całej rozciągłości po- 

służ ło narażenie na szwank presti- 

ge' Ligi Narodów, ponieważ Węgry 
postanowiły zniszczyć kulomioty, jak- 

kolwiek Rada Ligi posiada prawo 

przeprowadzenia śledztwa. Musiano 

ją zatem ponownie wyciągnąć dła ra- 

towania tego właśnie zagrożonego pre- 

stige'u, a sam Briand wziął całą 

sprawę w swoje ręce. Debaty toczą 

się teraz właśnie w tej nie tyle tajemni- 

czej, ile skomplikowanej sprawie. 

Natomiast bardziej nas obchodzącą, 

a pod względem znaczenia między- 
narodowego nie mniej ważną jest 

sprawa stosunków  polsko-litewskich. 

Rada Ligi gorąco wzięła do serca 

załatwienie tego sporu i postano- 

wiła wywrzeć nacisk na stronę O- 
porną, ażeby rezolucje powzięte na 

grudniowej sesji rzeczywiście 

wykonywane były. Pokrótce znamy tę 

sprawę z depesz. Referent Belaerts 
van Blockland powołany został do 

złożenia sprawozdania ze stanu obec- 

nego konfliktu  polsko-litewskiego, 

który na mocy decyzji Rady Ligi 
miał wejść na tory normalnego współ- 

życia obydwuch państw.—Van Block- 
land, wezwał przeto premiera Voldema- 

rasa, ażeby się stawił osobiście bądź 
też wydelegował przedstawiciela, bądź 

Śnienie. Rzecz ta sama przez się zu- 
pełnie zrozumiała, gdyż nietylko dla 
Ligi Narodów, ale przedewszystkiem 
w interesie państw zainteresowanych 
leży, ażeby ten konilikt raz na zawsze 

uregulować, o ile, oczywiście, pragną 
one tego szczerze. Tymczasem stano- 
wisko premjera kowieńskiego wydaje 
się wskazywać, że rząd kowieński nie 
pragnie szybkiego załatwienia konili- 
ktu, a przeciwnie usiłuje wytworzyć 
trudności. ; 

Rzeczpospolita Polska przekonała 
się o tem z dwuch not premjera Vol- 
demarasa. 

. Rada Ligi Narodów przekonała 
się o tem z odpowiedzi premjera 
Voldemarasa na depeszę van Block- 
landa, zapraszającą go do Gewewy. 

Voldemaras ponownie i wyražnie 

się wykręca. Głównie tłómaczenie 

jego polega na tem, że Rada Ligi, 
według istniejącego regulaminu, nie- 
ma rzekomo prawa wysuwać na po- 
rządek dzienny dowolnych spraw, 
bez zawiadomienia stron _ zaintereso- 
wanych „jeszcze przed rozpoczęciem 
sesji. Tak nie jest. P. Voldemaras 
jest w błędzie. Wyjaśniła to obecnie 
Rada Ligi zupełnie wyraźnie, jak to 
poniżej zobaczymy. 

Jednocześnie jednak wykazała 
maximum dobrej woli i ażeby nie 
stwarzać precedensów do ewentualnych 
dalszych wykrętów Kowna, dla dobra 
sprawy, postanowiła referat w spra- 

wie stosunków polsko-litewskich odro- 

czyć do sesji czerwcowej. 
Deklaracja złożona na posiedze- 

niu Rady Ligi Narodów w dniu 9 b. 
m. przez przedstawiciela  Holandji 
Belaertsa van Blocklanda ma nastę- 

Proszę Pana, Panie Sekretarzu, 
stormulowaną propozycję pod rozwagę Rady 

ażeby zechciał Pan oddać wyżej 
i zamieścić ją na porządku 

dziennym bieżącej sesji. (—) August Zaleski. 

Raport min. Tifuleseu. 
GENEWA, 9—lil. PAT. Raport Titulescu złożony na dzisiejszem po- 

rannem posiedzeniu Rady w sprawie zaproszenia Turcji do wzięcia udzia- 
łu w pracach komisji przygotowawczej konferencji rozbrojeniowej miał na- 
stępujące brzmienie: 

Mam zaszczyt odwołać się do noty przedstawiciela Polski złożonej 
Radzie dnia 8 marca 1928 roku w sprawie: zaproszenia Turcji do wzięcia 
udziału w charakterze członka w obradach komisji przygotowawczej kon- 
ferencji rozbrojeniowej. Pozwalam sobie zaproponować 
nie się do sugestji uczynionej w liście przedstawiciela Polski 

adzie przyłącze- 
oraz upo- 

ważnienie sekretarza generalnego do podjęcia potrzebnych w tej sprawie 
zarządzeń. Raport ten został przez Radę przyjęty. 

Odrzucenie kary śmierci w Szwajcarii. 
BEPN, 9.III PAT. Szwajcarska rada związkowa postanowiła 144 gło- 

sami przeciwko 48 odrzucić projekt wprowadzenia kary śmierci do nowego 
związkowego kodeksu karnego. 

Sensacyjna afera w Kownie. 
Dlaczego areszfowano dwuch posłów. 

Onegdaj dokonano w Kownie sensacyjnych aresztów b. posłów na Sejm 
Mikszisa i Draugielisa, przywódców prawicowego stronnictwa „Związku Go- 
spodarzy“, o czem podaliśmy już w duiu wczorajszym wiadomość.] 

Areszty dokonane zostały z powodu wykrycia olbrzymiej afery z dostawą 
słoniny dla intendentury w Marjampolu. 

Jak wiadomo Intendentura otrzymała zamiast słoniny litewskiej gorszązi 
tańszą słoninę amerykańską. W Sprawie zamieszanych jest kilku członków 
„Ukininku Sajnnga* oraz kilku wojskowych i kupców Żydów. Ogółem pociąg- 
nięto do odpowiedzialności 10 osób, z których 6 osadzono w więzieniu. 

Ostatuio dochodzenie ustaliło, iż w aferze zawikłany jest równi.ż prezes 
centralnego komitetu „Ukininku Sajunga* 
Seł Sejmu Mikszis oraz wiceprezes partji 
Departamentu Zdrowia 

i przywódca tego stronnictwa b. po- 
b. poseł I i Il Sejmu i b. dyrektor 

Uraugelis. Z rozporządzenia władz śledczych Mikszis 
i Draugielis zostali zaaresztowani i osadzeni fw więzieniu dla skazanych na 
roboty ciężkie. Dalsze dochodzenie w toku i w czasie 
spodziewać nowych aresztów. 

najbliższym można się 

La NIL LLS S POAPJE AES 
lektywne, utopja sowiecka, stanowią 
nikłe warsztaty pracy i cala 
produkcja rolnicza w Rosji opiera się 

na indywidualnych gospodarstwach 
chłopskich. Chłop zaś mało jest za- 
interesowany powiększeniem  plasz- 
czyżny zasiewów, gdyż nie jest pew- 

ny, czy zbiory, które ciężką pracą 
zdobędzie nie zostaną zarekwirowane. 

Stąd sieje tylko tyle, ile potrzeba mu 

na opędzenie codziennych potrzeb. 

Bolszewicy na wszystko jednak 

mają ratunek. Wynalazkiem, który 
leczy wszystkie niedomagania, jest 

wprowadzanie kursu silnej ręki przez 
mianowanie dyktatorów. To też i dla 

wiosennej kampanii zasiewów miano- 
wany został dyktator Ciurupa. Nowy 
dyktator zapowiedział również ener- 

giczną walkę z „kułakami”. Dla za- 
chęcenia chłopów do zwiększania ilo- 
ści zasiewów CIK wyasygnował nad- 

zwyczajne kredyty, które może otrzy- 
mać każdy pod tym warunkiem, - że 
zgodzi się spłacać je zbożem _po je- 
siennych zbiorach. Sowiety wiejskie 
pod odpowiedzialnością osobistą ich 
przewodniczących otrzymały surowy 

nakaz propagowania 
zwiększenia zasiewów. 

Niewodzenia wewnętrzne w Bol- 
szewji komplikuje jeszcze fakt по- 
wych rozdźwięków w łonie partji ko- 
munistycznej. Coraz wyraźniej zaryso- 
wują się tam dwa prądy, jeden 
prezentowany przez Stalina, komu- 
nizmu międzynarodowego, który u- 
waża, że Rosja jest punktem wyjścia 
dla wzniecenia rewolucji wszechświa- 
towej, i drugi, reprezentowany przez 
wszechrosyjskiego Starostę Kalinina i 
prezesa Sownarkomu, Rykowa, ko- 
munizmu nacjonalistycznego, przechy- 
lającego się do poglądu, że Rosja 
powinna być państwem 0 ustroju 
komunistycznym bez żadnych aspi- 
racji międzynarodowych. Chwila obec 
na pełna najrozmaitszych sprzeczno: 
ści zarówno w polityce zagranicznej, 
jak i wewnętrznej sowietów,- szcze- 
gólnie uwydatnia powstające różnice 
poglądów i na jej tle może dojść 
znowu do pewnych załamań wewnę- 
trznych w gmachu partji komuni- 
stycznej. 52. 

konieczności 
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też na piśmie złożył odnošne wyja- pujące brzmienie: 

W toku posiedzenia odbytego w dniu 5 marca, Rada wezwała do 
przedstawienia jej raportu w sprawie informacyj otrzymanych oficjalnie od 
rządów polskiego i litewskiego w okresie od sesji Rady odbytej w grud- 
niu roku ubiegłego. Przygotowałem ten raport i podaję go do wiadomości 
moich kolegów. Przypopomną sobie oni, że w czasie sesji w dniu ,5 mar- 
ca powiedziałem im, iż powiadomię rząd litewski O ich życzeniu, ażeby 
rząd ten mógł wrazie, gdyby tego pragnął wydelegować swych przedstawi- 
cieli do Rady w tym wypadku, gdyby mój raport stał się przedmiotem 
dyskusji. Jakkolwiek zdaje się Rada ma niezaprzeczalne prawo 
zamieszczania na swym porządku dziennym nawet w toku tej 
samej sesji każdej sprawy, którą pragnęłaby zbadać, prawo z 
którego Rada korzysta prawie w każdej sesji, to jednak przez 
uprzejmość wobec p. Woldemarasa, który oświadczył, że jest dla niego 
rzeczą niemożliwą przybyć do Genewy w toku obecnej sesji, proponuję, 
aby rzeczona sprawa nie figurowała na porządku dziennym bieżącej sesji. 
Skądinąd gotów jestem, o ile moi koledzy są co do tego zgodni przed- 
stawić Radzie nowy raport na jej sesji czerwcowej i w tym wy- 
padku pozwolę sobie wysunąć propozycję, ażeby zwrócić się do  sekre- 
tarza generalnego z prośbą o wpisanie tej sprawy na porządek dzienny 
naszej najbliższej sesji. 

Spodziewam się, że wówczas będę w możności lepiej poinformować 
Radę o dokonanych postępach we wzmiankowanej sprawie, skoro z cze- 
go sobie Rada zdaje sprawę — obie strony mają zamiar zebrać 
się najpierw w celu rozpoczęcia rokowań przewidzianych prz:z 
nas w grudniu ub. roku. Nie potrzebuję dodawać, że pragnę 
powodzenia tych rokowań i że jestem całkowicie do dy-pozycji 
obu stron w celu przyczynienia się do osiągnięcia zgody. 

Po przedłożeniu sprawozdania przez Belaertsa van 
Biocklanda Rada postanowiła sprawę konfliktu polsko- 
litewskiego odroczyć do sesji czerwcowej, jednocześnie - 
Rada wyraziła oczekiwanie, że jobie strony podejmą w 
najbliższym czasie przewidziane w grudniu ub. roku bez- 
pośrenie rokowania w sprawie nawiązania normalnych 
stosunków pomiędzy Polską a Litwą oraz, że rokowania 
te doprowadzą do całkowicie pomyślnego wyniku. 

Postanowienie Rady zapadłe po 
wysłuchaniu sprawozdania von Block- 
landa, uważać możemy za drugą 
decyzję, która zupełnie wyraźnie i 
krótko domaga się nawiązania nor- 
malnych stosunków pomiędzy Polską 

wzięta została przez samą Radę 
z jej inicjatywy bez uprzednich zabie- 
gów czy starań którejkolwiek stron 
zainteresowanych. — Dalsza gra na 
zwłokę p. Voldemarasa, komentowa- 
na być może jedynie jako łamanie 

i. Litwą. Decyzja ta posiada nie- raz przyjętych wobec całej Europy 
wątpliwie te wielkie znaczenie i po- zobowiązań. m. 

EBBERNABKEBBEESEBEBBEBBEESSE 

  

Obwieszczenie, 
Na zasadzie artykułu 92 ust. 2 ordynacji wyborczej do Sejmu przewodniczący 

okręgowej komisji wyborczej Nr 64 w Święcianach ogłasza, że w dniu 4 marca 
1928 roku zostali wybrani w okręgu wyborczym Nr 64 na posłów do Sejmu z 
listy Nr 1 Raczkiewicz Mieczysław i Brokowski Stefan, z listy Nr 2—Pławski Sta- 
nisław i z listy Nr 18—Karuzo Paweł, Stepowicz Albin i Juchniewicz Konstanty. 

‚ М№ poszczególne listy głosy padły w sposób następuj су: na listę Nr 1—37.749; 
Nr 2—24.752 i na listę Ne 18_ 56.534; Jiczna głosów PSbWCh wogóle, oddanych w 
całym okręgu wyniosła 143.807. 

Święciany, dnia 9 marca 1928 r. 
Podpis:- Jan lilaszewicz | 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 64. 

BEEZECEERCEASEMBZEEBZEEBEECEH 

Poszukuje się lokalu 
na internat dla 30 dzieci w pobliżu Zwierzyńca 

Zgłaszać się od 2—3 po poł. Zawalna 16, m. 32. 
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CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrewy įednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i taŁelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 g; 

=== 10 (1. 28. == 
Bieprawdziwa wiadomość © wy- 

padku z min. Zaleskim. 
WARSZAWA, 9.III. PAT. Niektóre 

z dzisiejszych pism porannych podały 
wiadomość 0 rzekomym wypadku 
p. ministra spraw zagranicznych  Za- 
leskiego w Genewie. jedno z tych 
pism podało tę wiadomość jako tele- 
gram PAT w Genewie. Wobec tego 
PAT stwierdza, że pismo to uległo 
mistyfikacji, albowiem redakcja PAT 
żadnej depeszy tego rodzaju nie otrzy- 
mała. Dla całkowitego wyjaśnienia 
sprawy Polska Agencja Telegraficzna 
natychmiast nawiązała kontakt telefo- 
niczny z Genewą i na zasadzie jego 
stwierdza kategorycznie, że min. Za- 
leski żadnemu wypadkowi samocho- 
dowemu nie uległ, i że wiadomości 
w tym względzie są całkowicie nie- 
prawdziwe. 
WARSZAWA. 9.II. PAT. W uzu- 

pełnieniu poprzednio podanej wiado- 
mości, komunikujemy, że p. minister 
Zaleski w odpowiedzi na zapytanie 
nadesłał do M-stwa Spraw Zagra- 
nicznych depeszę, w której zaznacza 
że jest całkowicie zdrów, żadnemu 
wypadkowi nie uległ i w sobotę wie- 
czorem przez Wiedeń udaje się do 
Warszawy. 

Powrót ministra Zaleskiego z 
Genewy. 

WARSZAWA, 9-1ll (£ /. wł. Słowa) 
Jutro wieczorem min. Zaleski wyje- 
dzie z Genewy przez Wiedeń do War- 
szawy. 

Kominacja posła Gkęckiego. 
WARSZAWA, 9-1I1 (£-/. wł, Słowa, y 

Prezydent Rzeczypospolitej postano- 
wieniem z dnia 6-g0 b.m. « mianował 
posła naszego w Belgradzie p. Zdzi- 
sława Okęckiego posłem '/ Rzeczypo- 
spolitej przy rządzie cesarskim w 
Japonii. 

Przecie drożyźnie żyta i cegły. 

Dowiadujemy się, że w tęku obrad 
komitetu ekonomicznego rady mini 
strów zostały załatwione sprawy, do- 
tyczące 1) stosunku rządu do dającej 
się zaobserwować zwyżki cen żyta i 
2) stosunku rządu do zagadnień zwyż- 
ki cen materjałów budowłanych. W 
pierwszej sprawie komitet postanowił 
użyć wszelkich środków w celu nie- 
dopuszczenia do nieuzasadnionej go- 
spodarczo zwyżki żyta. 

Prawdopodobnie nastąpi przedłu- 
żenie zakazu wywozu zboża zagranicę 
aż do końca zbiorów oraz wykorzy- 
stanie państwowych rezerw zbożo- 
wych, w celu zdrowej interwencji na 
rynku zbożowym. 

Co się tyczy zagadnienia materja- 
łów budowlanych, przeciwdziałania dro- 
žyžnie materjałów budowlanych, a 
w szczególności nieuzasadnionej go- 
spodarczo zwyżki cen cegły, rząd 
jest zdecydowany użyć najdalej idą- 
cych sposobów przeciwdziałania. Nie 
jest wykluczone, iż rząd zrewiduje 
plan inwestycyjny na rok nadchodzą- 
cy, aby uniemożliwić drożyznę cegły. 

Podwyższenie wysokości emisji 
5 proc. pożyczki konwersyjnej. 

Nr. 25 „Dziennika ustaw“ zamie- 
szcza rozporządzenie Prezydenta Rze- 
czypospolitej. w sprawie podwyższenia 
wysokości emisji 5 proc. pożyczki 
konwersyjnej z roku 1924. 

Na zasadzie tego rozporządzenia: 
Wysokość emisji 5 proc. pożyczki 

konwersyjnej z roku 1924, ustalona 
rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy- . 
pospolitej z dnia 17 września 1926 r. 
(Dz. Ur. P. Nr. 96, poz. 561) na 
150.000.000 zł. podwyższa się do 
200.000.000 zł. 

Sześć pierwszych półrocznych 
rat umorzenia przypadających na 
50.000.000 zł., o które zostaje po- 
większona emisja 5 proc. pożyczki 
konwersyjnej z roku 1924, a których 
suma wynosi 4.138.000 zł. zostaje 
uznanych za umorzone z dniem wej- 
ścia w życie niniejszego rozporządze- 
nia. 

Plan umorzenia 5 proc. pożyczki 
konwersyjnej z 1924 roku dla sumy 
150.000 tysięcy złotych (Dz. U. R. P. 
Nr. 96 poz. 561), zostaje zastąpiony 
planem umorzenia 5 proc. pożyczki 
konwersyjnej z 1924 roku dła sumy 
200.000.000 złotych. 

Wyurane U-fej klasowej loferii 
państwowej. 

WARSZAWA, i e wł, Słowa), W 
dniu dzisiejszym padły następujące wygrane: 
1115000 zł. - Ni. 120917. E 

3000 zł. — Nr. 80242, 90402, 94044, 
101140, 101887. 

2000 zł. — Nr. 80107, 85440,119324, 

@ Dr Pergament 
B choroby wewnętrzne. 8 

a Trocka 3, tel. 11.51, od 5—7. B



Polacy Kafolicy! 

SŁ O.W a 

POLACY KATOLICY! Zachowujcie solidarność narodową! Wszyscy głosujcie na jedynkę! 

Pamięfajcie, że każdy głos oddany na lisię 24 przyczynia sie do zdo- 
= dla Żyda z bloku noizo ciecia Inb hromadowca! 

  

Pokłosie wyborcze. 
Koniereneja Marszałka Piłsudskiego z Prezyden- 

tem Mościckim. 
WARSZAWA, 9 III. (tel. wł. Słowo). Onegdaj popołudniu Marszałek 

Piłsudski przybył na Zamek i odbył dwugodzinną konferencję z Prezyden- 
tem Rzeczypospolitej. IKonierencji tej w kołach politycznych przypisują 
wielką wagę i uważają że stała ona w związku z bliskiemi wyborami 
prezydjum Sejmu i Senatu oraz zmianami w gabinecie. W razie zmian w 
rządzie obejmą one prawdopodobnie resorty Oświaty, Sprawiedliwości i 
Rolnictwa. Wszystkie te sprawy zostaną załatwione dopiero po wyborach 

(Wojna o cesarstoo Arabshie. 
LONDYN, 9—lll. PAT. Daily Telegranh omawiając działalność 

Ibn-Seuda zauważa, że nie należy lekceważyć niepokojów w 
Arabji. ibn-Seud powziął pan założenia ce-arstwa arabskiego. 
Od chwili, goy Anglja wstrzymała wypłacone dotychczas lon- 
Seudowi subwencje, Sowiety nawiązały z nim stosunki. Okręty 
sowieckie odwiedzają regularnie porty Hedżasu. Jedyną prze- 
szkodą, która stoi królowi Hedżasu na drodze do celu jest 
oprócz oporu angielskiego również pomoc wojskowa, jaką rząd 
wło ki obiecał szczepom południowo-arabskim. Włochy zawarły 
według twierdzenia Daily Telegraph z pizywódcami tych szcze- 

do Senatu, kiedy sytuacja polityczna zacznie się ostatecznie kształtować” 

Prezes R. 0. 6 wyborach do Sejmu. 
„Za Swobodu* ogłasza wywiad z 

prezesem Rosyjskiego Zjednoczenia 
ludowego (R.N.O.) na temat wybo- 
rów do lzby Poselskiej. Lista R.N.O. 
nr. 20 uzyskała jak wiadomo zaledwie 
jeden mandat. 

W wywiadzie p. Lelawski oświad- 
cza, że na listę R. N. O. "padło 
150.000 głosów co przy dzielniku 20 
tysięcy powinno było dać w rezulta- 
cie ludności rosyjskiej około 7 8 
mandatów. Jednakże wobec rozpro- 
szenia Rosjan głosy ich uległy rozbi- 
ciu i dlatego R. N. O. otrzymało je- 
den mandat. Obecna ordynacja wy- 
borcza skonstruowana jest w ten spo- 
sób, że gwarantuje interesa  mniej- 
szościom zamieszkującym w zwartych 
masach jak np. Niemcy. Pod tym 
względem w analogicznej co Rosjanie 
sytuacji znalezli się żydzi, o ile nie 
wchodzili oni w skład bloku mniej- 
SszOŚCi. 

Na pytanie, czy p. Lelawski uwa- 
ża, iż było błędem nieprzyłączenie 
się R. N. O. do Bloku Mniejszości 
padła odpowiedź: ' 

— „W każdym razie nie naszym*. 
Następnie w dłuższym wywodzie pre- 
zes R.N.O. wyjaśnił, iż główną prze- 
szkodą wejścia Rosjan do Bloku 
Mniejszości było stanowisko ukraiń- 
skiego Unda, którego prezes Lewicki 
wręcz oświadczył, że Rosjan jest za- 
iedwie 50 tysięcy a zatem wejście ich 
do bloku nie przedstawiałoby większej 
korzyści. 

„Na przyszłość jednak — oświad- 
"czył w dalszym ciągu p. Lelawski— 
będzie inaczej i zarówno polskie jak 
i mniejszościowe ugrupowania będą'z 
Rosjanami rozmawiać inaczej, uwzględ- 
niając cyfrę 150.000  uświademionych 
wyborców, co stanowi około pėl- 
miljona ludności. Wychodząc z tego: 
stanu liczhowego możemy domagać 
się urówńOprawnienia nas z innemi 
mniejszościami", 

—W ten sposób rezultat wyborów 
nie uważa Pan za niepomyślny dla 
Rosjan! 

— Dziwię się jak przy obecnej 
« „Konjunkturze* można było oczeki- 
wać lepszego. Stosunkowo w wielu 
okręgach wyborczych brakowało nam 
po kilkaset głosów np. w Tarnowie, 
Przemyślu, Święcianach. Jednakże u- 
zyskanie jednego mandatu o włas- 
mych siłach na tak zw: „kresach 
przy absolutnym braku. dotychczas 
obecnej roboty narodowej na wsi ze 
strony inteligencji rosyjskiej, jest naj- 

'zupełniej wystarczające. 
Na zakończenie p. Lelawski oś- 

wiadczył, že R. N. O. jest nie fabry- 
ką mandątów ani drukarnią posel- 
skich „legitymacyj”, lecz trwałą i spo- 
istą organizacją narodową, dła której 
przeprowadzenie wyborów jest celem 
pobocznym. jedynie co może nastą- 
pić w R.N.O. to zmiana składu Rady 
Naczelnej i rewizja programu spo- 
łęcznego w sensie jeszcze większego 
zbliżenia z szerokimi masami. 

Ciekawą niezmiernie rzeczą jest, 

_ śupremacja, czy równorzędność autora. 
+ W związku z moim feljetonem p.t. 
„Kalł tdeału w teatrze' („Słowo” 
24 lutego) napisał p. Czesław Jan- 
kowski, prezes syndykatu  dziennika- 
rzy wileńskich, szereg uwag, zmie- 
rzających do wykazania, że aktor nie 
może posiadać równorzędnej z auto- 
rem pozycji w ocenie elementów ideo- 
wo-artystycznych, które ' składają 5е 
na pojęcie kunsztu teatralnego. Pan 
prezes pragnąłby mnie przekonać na- 
tomiast o dyktaturze autora, a przy- 
najmniej o konieczności takiego pod- 
porządkowania się teatru wobec in- 
tencji autora, że teatr ma być niczem 
innem, jak tylko tubą, stacją nadaw- 
czą dla odbioru widowni bez żadnych 
praw współtworzenia. To wszystko, 
co się dziś w rozmachu twórczości 
teatralnej dzieje, jest, aby jednem sło- 
wem określić sens wywodów Sza- 
nownego Pana Prezesa — anomalją, 
z powodu której autor znalazł się ja- 
koby па najniższym szczeblu tej za- 
wrotnej drabiny, po której wspięli się 
aktorzy i reżyserzy, budując majestat 
swojego teatru, Kapitol w chmurach. 

Powstała w ten sposób sytuacja 
niezupełnie wygodna, bo p. Cz. Jan- 
kowski „musi postać až dobrą chnil- 
kę z zadartą do góry głową" — jak 
to sam barwnie opisuje —,„uczyniwszy 
nadto nad oczami umbrelkę z rozpo- 
startej dłoni, aby zorjentować się i 
dojrzeć, gdzie się to tvatr podział za 
chmurami, na zawrotnej wysokości" 

jak R.N.O. wyobraża sobie „rewizję 
programu społecznego w sensie jesz- 
cze większego zbliżenia z szerokiemi 
masami*. Okres wyborczy dał nie 
jedną jaskrawą ilustrację tego „zbli- 
żania” się do mas ze strony R.N.O. 
Jeżeli to wszystko uznano za niewy- 
'starczające, dobrze może będzie po- 
radzić przedstawicielom tego ugrupo- 
wania rosyjskiego, aby dalsze „zbli- 
żanie się" przenieśli na inny teren 
np. do Bolszewji, tam ich napewno 
powitają z otwartemi ramionami. 

Księża, kobiety i dziennikarze 
w nowym Sejmie. 

W skład nowego Sejmu wchodzi 
5 księży katolickich, Są nimi: ks. 
Londzin z Cieszyna (lista Nr. 1), ks. 
Czuj i ks. Madej (lista Nr. 30), ksi 
Nowakowski (lista Nr. 24) oraz ks. 
Brandys (lista Nr. 38. Korfantego), 
ks. Okrajczyrski (lista Nr. 18) i ks. 
gr.-kat. Kunicki (Ukrainiec). 

Jeśli chodzi o ilość posłanek w 
nowej izbie, to wyraża się — опа 
cytrą 7. 

Z listy państwowej Nr. 1 (Blok 
Bezp. współpracy z rządem) Jawor- 
ska Marja, z listy państwowej Nr. 2 
(PPS)—Praussowa Zofja, z listy Nr. 
3 (Wyzwolenie) Kosmowska Irena 
(Lublin) i Karnicka Aleksandra, b. 
senatorka (Wilno), z listy Nr. 24 
(kat. nar.)—Balicka Gabrjela (lista 
państwowa) oraz Puzynianka Irena 
(m. Warszawa) oraz z listy państwo- 
wej Nr. 18 (Blok mniejszości) —Rud- 
nicka-Łysiakowa Milena Natalja (Ukra- 
inka). 

W poprzednim Sejmie było 9 
kobiet. 

Sporo dziennikarzy zdobyło man- 
w Wejdzie ich do Sejmu 15 

ub 16. 

P. F. 8. domaga się unieważnienia 
wyborów w okręgu 33. 

POZNAŃ, 9-Ill. PAT. Dzisiejszy 
„Przegląd Poranny* donosi, że wybo- 
ry 40 sejmu w okręgu Nr. 33 Gnie- 
zno zostaną prawdopodobnię unie- 
ważnione skutkiem protestu wniesio- 
nego przez pełnomocnika listy Nr. 2 
(PPS). Pełnomocnik ten wniósł w 
swoim czasie listę PPS z prośbą o 
przyłączenie jej do listy państwowej 
Nr. 2, zaznaczając, iż jest to lista 
Polskiej Partji Socjalistycznej, a nie 
podając trzech liter PPS, Wskutek te- 
go komisja listę tę oznaczyła Nr. 37 
a nie Nr. 2. Ponieważ uczyniono to 
bez porozumienia się z pełnomocni- 
kiem listy PPS socjaliści polecili 
swym wyborcom na znak protestu 
głosować na Nr. 2. Wszystkie te gło- 
sy zostały unieważnione. Sprawę za- 
decyduje Sąd Najwyższy. 

P. Korfanfy zrzekł się mandatu. 
KATOWICE. 9.111. PAT. Wybra- 

ny na posła z listy Nr. 37 w 
okręgu 39 p. Wojciech Korfanty 
zrzekł się mandatu. 

— tak bardzo, jakoby miałem „jednem 
pchnięciem pióra" podbić w jego la- 
skawych oczach, sztukę teatru. Ależ 
to nie ja, panie prezesie. Jako żywo, 
nie ja. Sztuka teatru uczyniła to wła- 
Śnie sama. | w tem zresztą cały jej 
tryumf, że tak dostojni i szanowni pi- 
sarze, jak pan „muszą postać z za- 
dartą w górę głową dobrą chwilkę”, 
aby dostrzec twórcze przemiany, które 
dokonały się w ostatnich dziesięciole- 
ciach scenicznego rozwoju. Jest to, 
powiedziałbym wprost zaszczyt nie- 
lada dla teatru, że potrafi dziś choćby 
przez „dobrą chwilkę” zwrócić uwagę 
na swoje środki, na swoję drogi od- 
rębne, na swoje zdobycze. 

Z odrębności sztuki autora, z od- 
rębności sztuki aktora, z odrębności 
malarskiej i muzycznej, powstała dro- 
gą fuzyi artystycznej z zastrzeżeniem 
należnych poszczególnym  sztukom 
praw, nowa odrębność sztuki teatru. 

Poszczególne wartości stopiły się 
w nową kategorję Piękna. Jedna war- 
tość bez drugiej miała wprawdzie w 
teatrze swoje. miejsce, ale nie była 
zdolna wytworzyć samoistnie tych 
ustosunkowań i napięć dynamicznych, * 
które dają pełnię wrażenia 
nego. 

Jakże to wyglądał teatr w swojem 
zaraniu? Był rytmem, i ruchem, 
dźwiękiem i pozą. Potem przyszła 
słowo i intencja autora. Potem głos 
aktora, koturn, maska, kostjum. Pe- 
tem mimika twarzy, 

teatral- 

c rozwój gestyki. 
Z otwartej sceny mansionów i kon- 
dygnacji piętrowych  przeprowadzila 

pów układ, który wchodzi natychmiast w życie skoro tylko 
Ibn-Seud podejmi: próbę przyłączenia terytorjów zamieszkałych 
przez te szczepy do swego państwa. * 

„Times“ dono iz Jerozolimy, že mimo oficjalnych zaprze- 
czeń nadchodzą z pustyni arabskiej niepokojące wieści. 
angielskiej tloiy napowietrznej 

Żołnierze 
zostali odwołani z urlopów. 

Cała flota została przeniesiona z Jaskry do Transjordanji. 

Dienzywa szczepu arabskiego Nedżad. 
BASRAH, 9.II1 PAT. (United Press). Wcześniej niż oczekiwano roz- 

poczęła się ofenzywa szczepu arabskiego Nedżad. Ż Transjordanji dono- 
szą, iż miejscowe bandy Wahabitów napadły na wsie leżące na granicy i 
splądrowały je. IKoweit oczekuje ataku Wahabitów lada chwila. Angielski 
oddział uzbrojony w 10 tanków 1 10 samolotów zajął stanowisko pod 
miastem. Załoga krążownika angielskiego „Esmeralda* patroluje po 
cach. Krążą pogłoski, iż droga automobilowa Bagdad— Damaszek zagroże- 
na jest przez Wahabitów. Ruch automobilowy jest wstrzymany. Podobno 
mają nastąpić pertraktacje z królem Ibn-Seudem. 

Zajście w Kairze, 
KAIR, 9. Ill. PAT. Dziś z rana panował tu spokój. Podczas wczoraj- 

szych zajść uległo grabieży 14 sklepów, z których osiemgnależało do oby- 
wateli brytyjskich. Tłum zaatakował posterunek policji i uwolnił areszto- 
wanych studentów. 

EEEE ROSZ ISO IT OT TRE TREK RCA TWUSZOCEWYTZEACA 

„Skomplikowane” przekonania min. Stressemana. 
BERLIN. 9.lll. PAT. „Taegliche Rundschau“ 

miecko-narodowy dr. Eberle przemawiając w imieniu 
donosi, że poseł nie- 

swojej frakcji w 
sejmie saskim wystąpił z ostrą krytyką polityki spraw zagranicznych min. 
Stresemana przyczem oświadczył, že przekonania narodowe min. Strese- 
mana uważa za zbyt „skomplikowane*, aby można było wydać o nich 
jakikolwiek sąd. To oświadczenie olicjalnego mówcy  niemiecko-narodo- 
wych wywołało wielką sensację w sejmie, a to tembardziej, że partja 
niemiecko-narodowa i partja ludowa należą do koalicji rządowej w sejmie 
saskim. 

Siafek „Niemen“ spuszczony na wodę. 
GDYNIA, 9. Ill. PAT. W dniu 7 marca r. b. w jednej z tutejszych 

stoczni został pomyślnie spuszczony na wodę nowobudujący się dla 
przedsiębiorstwa państwowego „Żegluga Polska" statek „Niemen“ pojem- 
ności 5,020 tona. 

Rozmowa telefoniczna Paryż New York. 
WARSZAWA, 9. Ill (tel. wł. Słowa). Z Paryża donoszą: Wczoraj odbyła 

się pierwsza rozmowa telefoniczna pomiędzy New-Yorkiem a Paryżem. Słychać 
było doskonale. Normalny ruch telefoniczny rozpocznie się za 8 dni. Trzy mi- 
nuty rozmowy będą kosztowały 400 zł. 

Diważna lofniczka. 
LONDYN, 9. lil. Pat. „Evening News* donosi, że dziś po południu z lotniska 

„w Croydon odleciała lotniczka lady Bailey, żona miljonera z południowej Afryki. 
Podjęła ona lot bez towarzysza, kierując się do Le Cap przez Francję, Włochy, Maltę, 
Egipt i Sudan. Długość lotu wynosi 6.000 mil. Lotniczka ma zamiar lądować możli- 

Pożar. majętności Witosa. 
WARSZAWA, 9. III. Pat. Prasa donosi, że we wsi Wierzchosławice pod Tarno- 

wem wybuchł pożar, który strawił wszystkie zabudowania gospodatcze będące wła- 
snością b. premjera obecnego przywódcy Piasta, Witosa. Ocalał jedynie budynek 

Katastrofa lofnicza pod Radomiem. 
WARSZAWA, 9. lil. (tel. wł, Słowa). Z Radomia donoszą: Wczoraj w 

godzinach popopołudniowych zawiadomiono Starosiwo o katastrofie lotniczej 
która wydarzyła się około maj. Chmielowszczyzna. Ofiarą wypadku padł sa- 

wie rzadko. 

mieszkalny. 

mmolot 2-go pułku lotniczego z Krakowa prowadzony przez por. pilota Żuraw- 
skiego wraz z obserwatorem por. Misiewiczem. 

Proces celników gdańskich. 
GDAŃSK. 9 III. PAT. W toczącym się 

tutaj od dwóch tygodni procesie przeciwko 
siedmiu gdańskim urzędnikom celnym о- 
skarżonym o rozmaite nądużycia celne i o 
przekupstwo zakończone zostało w dniu 
dzisiejszym postępowanie sądowe, poczem 
zabrał głos prokurator, podkreślając w 
swem przemówieniu między innemi, iż jest 
wykluczone, as przemytnictwo w tak wiel- 
kich rozmiarach w jakich odbywało gię ua 
komorze celnej w Kalkhóf mogło być upra- 
wiane bez wiedzy i. bez współudziału urzę* 
dników celnych. Postępowanie sądowe, za- 
znaczył dalej prokurator, dostarczyło do- 
wodów ma to, że oskarżeni dopuścili się 

      

nas historja do uformowania się sce- 
ny zamkniętej. Podniosła się ważkość 
skoordynowania gestu, Światła, bar- 
wy, muzyki. Z dniem każdym rozra- 
stało się, obok autora i aktora, zna- 
czenie malarza, elektrotechnika. Mu- 
siał wreszcie przyjść jakiś sędzia, któj- 
ry sprowadził porozumienie między 
poszczególnemi funkcjami teatru. Re- 
żyser. On to z biegiem czasu wyro- 
bił sobie stanowisko szafarza istoty 
teatralności, że tak powiem, . zawia- 
dowcy „służby jednej godziny”. W 
tym zakresie musiał zmieścić i wyzy- 
Skać wszystkie wartości, aby z roz- 
biežnošci poszczególnych elementów 
teatralnych, sprecyzować _ syntezę 
sztuki teatru, W tych warunkach 
nastąpiło zogniskowanie się, kon- 
centracja, zestrzelenie się pojedyńczych 
komórek ku jednemu wspólnemu ce- 
lowi artystycznemu. Urodziła się au- 
tonomja teatru. Autonomja w której 
przestała obowiązywać wyższość i 
niższość. Wszystkie składniki sztuki 
teatru zrozumiały wzajemną równość 
wobec siebie, skoro ustaliła się świa- 
domość wzajemnego uzależnienia. 

Jeżeli więc wyprowadziłem zasadę 
równorzędności autora z innymi skład- 
nikami teatru, to nie miałem na myśli 
„supremacji" aktora nad autorem, jak 
to na własną. odpowiedzialność wy- 
dedukował szanowny pan prezes |an- 
kowski, ani nie leżało w moich in- 
tencjach spychanie dzieła autora do 
roli „nic“, według kwalifikacji p. 
Cz. |.. wydawało mi się natomiast, 
że stawiając sprawę równorzędnie, 

CY OIS A POLOWE 

całego szeregu czynów sprzecznych ż prze” 
pisami celnemi i z kodeksem karnym. Po” 
zatem rozprawa wykazała, że dowiedziony 
został także zarzut przekupstwa, albowiem 
oskarżeni przyjmowali od firmy przemyca- 
jącej towary prezenty. Oskarżyciel pry- 
watny, przedstawiciel gdańskiego urzędu 

celnego Gerlach oświadczył, "że w rozpa- 
trywanej obecnie przed sądem sprawie cho- 
dzi o bardzo wielkie'nadużycią celne, któ- 
re bez wiedzy urzędników celnych byłyby 
niemożliwe. Wskutek postępowania oskar- 
żonych kasą celna została poszkodowana 
na sumię 300.000 złotych, Wyrok oczekiwa- 
ny jest w przyszłym tygodniu. 

uda mi się może najjaśniej określić 
stanowisko autora w dzisiejszych po- 
czynaniąch teatru. Nie znaczy to je- 
dnak, jak to p. prezes był łaskaw 
dowolnie wyrozumować, że „wobec 
autora, rozporządzającego tylko pi- 
sanem słowem jest aktor potentatem”, 

Choć może się mylę, Pan prezes 
ma w dużej mierze rację. Biorąc bo- 
wiem pod uwagę np. autorów prze- 
różnych fars, które p. Cz. j. chętnie 
i często słusznie nazywa „bujdami*, 
w tem znaczeniu, że męczą swoją 
płytkością i przejaskrawionymi kon- 
ceptem, a językowo nie dałyby się 
nieraz wysłuchać, to czyż istotnie nie 
jest potentatem aktor, reżyser, teatr 
wogóle, jeżeli mimo to jest w stanie 
skłonić widza-słuchacza do uznania 
tej „bujdy” za rozrywkę, która stwa- 
rza przyjemność spędzenia wieczoru? 

Owóż na tym pierwszym z brze- 
gu przykładzie zrozumiemy, jak po- 
ważna i odpowiedzialna jest rola rea- 
lizacji scenicznej. Z „nieszczęsnego”, 
że użyjemy określenia p. Cz. |. - u- 
tworu, musi powstać dopiero wido- 
wisko, które nie stoi tylko utworem 
autorskim, więc tematem, fabułą, „pi- 
sanem słowem. 

Trzeba tematowi dać plastyczny 
wyraz. Koncepcję trzeba wlać w for- 
mę. Zatem „pisane słowo* dramatu 
nie obejdzie się w teatrze bez formy. 
Jak i naodwrót, bez znaczenia była- 
by iorma bez treści. 

Muzyka, poezja, malarstwo, rzeźba, 
architektura-—mają swoją treść. 

Czem jednak byłby utwór mu- 

Dymisja p. Brummonda? 
LONDYN, 9 -Ill. PAT. Agencja 

Reutera dowiaduje się, że w  miaro- 
dajnych kołach londyńskich uważają 
za nieprawdziwe pogłoski o mającej 
rzekomo nastąpić dymisji sir Ericka 
Drummonda ze stanowiska Sekretarza 
Generalnego Ligi Narodów i  zastą- 
pieniu go przez  Czechosłowackiego 
ministra spraw zagranicznych Bene- 
sza. 

Król Afganistanu opuścił: Hiemcy. 
BERLIN, 9—]ll. PAT. Król Afga- 

nistanu Amanu!lah-po zwiedzeniu za- 
kładów Kruppa w Essen opuścił gra- 
nice niemieckie, nadsyłając prezyden- 
towi Hindenburgowi serdeczną depe- 
526 z podziękowaniem za przyjęcie w 
Niemczech. 

Jedno ifz obywatelstwo Rzeszy 
Niemiezkiej. 

BERLIN, 9 -1ll. PAT. Na dzisiej- 
szem posiedzeniu komisji głównej 
Reichstagu przyjęty został głosami 
lewicy i niemieckiej -partji ludowej 
przeciwko głosom centrum i niemiecko- 
narodowym wniosek demokratyczny 
żądający wprowadzenia zamiast istnie- 
jącego obecnie obywatelstwa poszcze- 
gólnych krajów Rzeszy jednolitej przy- 
należności i obywatelstwa Rzeszy. 
Taką samą większością przyjęto pro: 
jekt jednolitej ustawy 0. miastach i 
gminach wiejskich na całym obszarze 
Rzeszy Niemieckiej. 

Jednoroczna służha wojskowa 
„WB Francji. 

PARYŻ, 9 III. PAT. Senat rozpa- 
trywał w dniu dzisiejszym projekt u- 
stawy w sprawie rekrutacji armii i 
przyjął 254 głosami przeciwko 54 
artykuł projektu, w myśl którego je- 
dnoroczna służba wojskowa obowią- 
zywać będzie od 1-go listopada 1930 
roku, o ile pewne niezbędne warunki 
będą zrealizowane. Następnie Senat 
przyjął jednomyślnie całość ustawy” 

i Niemiecki program marski. 
Komisja budżetowa Reichstagu przyzna- 

ła 15 głosami przeciwko 12 kredyt dzie- 
więciu miljonów marek, jako pierwszą ratę 
na odbudowę pancernika pojemności 10.000 
tonn, który ma zamienić jeden ze statków 
starego typu. Koszt budowy tej jednostki 
wynosić „będzie od 70 do 80 miljonów 
marek. 

Uprzednie obcięcie morskich kredytów 
w Radzie Państwa na wniosek pruski była 
spowodowane nietyle względami ogólno- 
państwowymi, ile partyjnemi. Przyczynili 
się głównie do tego socjaliści, oraz przed- 
stawiciele centrum. Na debatach jednakże © 
komisyjnych członkowie centrum głosowali 
за przyznaniem kredytów. 

CHOROBY     
CHOL    
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Pundusze gwaraccyjne w koficu 

Dyrekcja na Po'skę: 

szych warunkach ubezpieczenia: na 
szczęśliwych wypadków, 
walorów. ! 

zyczny, gdyby mu odjęto . formę wy- 
konania? Jaki sens miałby talent kom- 
pozytora, gdyby nie było np. pianisty, 
któryby potrafił jego utwór odtwo- 
rzyć. 

Odtworzyć nie znaczy: powtórzyć, 
odrecytować. Trzeba wczuć się w 
sens kompozycji. Trzeba wspoliny- 
śleć, współtworzyć. Na nic kompo- 
zycja Chopina, jeżeli pianista nie po- 
trafi wydobyć przemyśleń, przeżyć 
Chopina z jego muzyki. Od poziomu 
tormy, od nastawień tej formy, 
od siły jej wyrazu zależy objawienie 
treści kompozycji. Taksamo w dzie- 
dzinie dramatu. Nuty w muzyce i rę- 
kopis dramatyczny, to koncepcja, 
którą artysta iormy musi dopiero 
przeczuć i przemyśleć. Następuje to 
drogą nie jakiegoś narzucenia formy 
przez autora, ale drogą misteryjnevo 
jakiegoś porozumienia się dusz, 
„odkrywania i przeczuwania“. W tem 
tkwi może właśnie ów charakter sa- 
kralny, który zaznaczył się w teatrze 
greckim i w kapłańskiej niemal roli 
współdziałania aktora tej epoki 
teatru. . 

Pan prezes Jankowski nie siegną! 
jednak tak daleko wstecz, ominął po- 
prostu narodziny autorytetu aktora, 
zamiast tego zaś wolał przypomnieć 
smutny rozdział historji karjery soc- 
jalnej aktora z okresu Średniowiecza, 
gdy aktorów ekskomunikowano i od- 
mawiano im pogrzebu w pošwieco- 
ńej żiemi. 

Nie wyobrażam sobie, aby ten en 
passant spreparowany przez pana Cz, 

z 

PRZEMIANY MATERJI 

KAMIENIE ZÓŁCIOWE 
LECZY 

EKINAZA 
MH. NIEMOJEWSKIEGO 
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BNZDZNZNZN OG OZNZWYWYWZWANGH 
WŁOSKA SPÓŁKA AKCYJNA ; 

Powszechna Asekuracja w- Tryješcie 

ASSIGURAZIONI GENERALI TRIESTE 
Rok założenia 1831. 

Oddziały i pe. we wszystkich częściach świata. 
arszawa, Marszałkowska 154. 

Uprzejmie zawiadamia, że otworzyła swój Oddział w Wilnie, przy 
ul. Zygmuntowskiej 20, tel. 197, który przyjmuje na najdogodniej- 

odpowiedzialności 
Dyrektor 

BRAZ AWAY AAAA 

Niespodzianki kanalizacyjne 
Berlinie. 

BERLIN. 9.lll. PAT. Dziš rano 
na ulicy Berlińskiej w południowej 
części miasta przy budowie tunelu 
dla kolejki podziemnei pękły wielkie 
rury wodociągowe, które podmyły 
powierzchnię piwnicy wskutek czego 
jezdnia i chodnik zawaliły sie na 
przestrzeni 10 metrów. Komunikacja 
tramwajowa i kołowa na kilka go- 
dzin została przerwana. W godzinę 
później w pobliżu miejsca wypadku 
pękły również rury gazowe. 

Minister fureeki w stania oskar- 
ženia. 

ANGORA, 9-Il! PAT. Komisja par- 
lamentarna zažądala przeprowadzenia 
Śledztwa w sprawie niedokładności po- 
pełnionych w roku 1924 przez b. mi- 
nistra handlu Ali-Bienany przy zakup- 
nie zboża. 

Katastrofa aeroplanu. 
ATENY, 9-IIPAT. W pobliżu gra- 

nicy bułgarskiej spadł samolot woj- 
skowy. Dwaj lotnicy ponieśli śmierć. 

Br. Hermes kandyduje w Nadrenii. 

BERLIN, 9.lll, PAT. Jak donosi „Berli- 
ner Tageblatt“ zarząd i kongres przedsta- 
wicieli prowincji stronnictwa rządowego 
uchwaliły dzisiaj jednogłośnie, że obecny 
kierownik delegacji niemieckiej do roko- 
wań handlowych z Polską dr. Fiermes wy- 
sunięty będzie na naczelne miejsce przy 
wyborach do Reichstagu w Nadrenji. Dr. 
łlermes powołany został pozątem przez 
stronnictwa centrowe na kierownika orga- 
nizacji chłopskiej, zbliżonej do centrum. 

N.P.R. w Krakowie głosuje na 
jedynką. 

KRAKÓW 9 lil PAT. Wojewódzki za- 
aząd NPR i Zjednoczone Zawodowe Polskie 
komunikują, że ogłosiły wezwanie do 

członków i sympatyków NPR, aby w wy- 
borach do Senatu głosowali na "listę Nr. t. 
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Jankowskiego sztych historyczny, mógł 
choć w drobnej mierze zaważyć na 
proporcjach wartości artystycznych w 
teatrze. 

Aby nie przewiekać dyskusji, spro- 
buję uzupełnić jeszcze wyjaśnienia 
moje, co do tezy redutowej: „Nie 
gramy dla publiczności, lecz wobec 
publiczności". >) 

Pozostanie to juž wlasnošcią trans- 
pozycyjną p. prezesa Jankowskiego, 
jak doszedł do wniosku, że zacyto- 
wane .co dopiero hasło, ma znaczyć 
„gwiżźdżęmy sobie na to, co myśli o 
nas publiczność, gramy dla . siebie". 
Imputując taki sens moim "słowom 
przytacza p. Cz. Jankowski zaraz ni- 
żej dalszy cytat. mojego wywodu, a 
mianowicie: „Widzowie są dla Reduty 
termometrem, z którego redutowcy 
odczytują wskazania dla siebie", co 
właśnie raczej potwierdzałoby wy- 
rażne stanowisko Reduty, że na pu- 
bliczność nie „gwiżdże" (jak to figiar- 
nie formułuje p. Jankowski). 

Mimo to pan prezes dopatrzył się 
sprzeczności w tem zestawieniu, nie 

bacząc na to, że w międzyczasie po- 
sługuje się sam dość zwodniczym 
sposobem dowodowym. 

Usiłując weprzeć w redutowców, 
że istnieje dl: nich tylko jeden auto- 
rytet, mianowicie „publiczność, przy- 
padkowe zbiorowisko osób, nieraz 
dalekie od wytrawności sądu*, powta- 
rza zresztą niekoniecznie w porę dia 

poparcia swej argumentacji, moje 
wyrażne oświadczenie: „Reduta odwró-



|.joiające w sobie  niemal 
' brzedstawicieli 

a Strzymywanych 

KURIER GASPODARCZY ZEŃ NOCHODNICŁ 
Jeszczeo ztełdzie mięsnej. 

Mówiąc o konieczności powstania 

giełdy mięsnej, (patrz wczorajszy Nr. 
„Stowa“) nie sposób jest pominąć 
milczeniem sprawy nowopowstalego 

„Вапкч Handlu i Przemysłu Mięsne- 

go“. Zrzeszenie Kupców „Polskich 
handlujących trzodą chlewnąci'tda 
Zgromadzenie Mistrzów Wędliniarzy i 

Zgromadzenie Rzeźników m. st. War- 
szawy, oraz ich członkowie powołali 
do życia Bank Handlu. 3 Przemysłu 

Mięsnego, Spółdzielnię 2 ogr. odp. 

wpłacając równocześnie narazie jako 

kapitał zakładowy zł. 300.000. Odpo- 

wiedzialność udziałów wynosi 5-cio- 

krotną wysokość wpłaconych udzia- 

łów. 
Wymienione wyżej organizacje, sku- 

wszystkich 
handlu i. przemysłu 

nierogacizną, przelały równocześnie 

do kasy Banku i skoncentrowały w 

nim swe fundusze obrotowe i kredy- 

towe, przez co Bank daje gwarancję, 

że jako instytucja, oparta stosunkowo 

na silnych podstawach finansowych i 
zaufaniu w niej zrzeszonych czynni- 

ków będzie mógł spełniać właściwą 

rolę przez udzielanie bezpośredniego, 

taniego kredytu. 

Kupcy polscy nie posiadają dość 

własnych kapitałów ani kredytów w 

kraju, nie są też zdolni do racjonal- 

nego udzielania kredytów przetwor- 
com. Kapitał obrotowy kupców kra- 
jowych składa się prawie wyłącznie z 

akredytyw zagranicznych, udzielanych 
dorywczo w interesie zagranicznym 

kilku poszczególnym kupcom 
eksporterom, ci zaś udzielając prze- 

twórcem z tych obcych funduszów 

kredytów nienależycie  zabezpieczo: 
nych, w ramach terminów płatności 

krótko-terminowych 
akredytyw zagranicznych, wytwarzają 
na rynku ustawiczną gorączkę po- 

szukiwania zwrotnego kapitału — 

co w następstwie powoduje „znaczne 

podrożenie kredytu, a tem samem i 
zwyżkę cen konsumpcji wewnętrznej. 

Zadaniem więc nowopowstałego 
Banku będzie udostępnić  sweim 
członkom tani kredyt. Aby akcję kre- 
dytową wzmocnić, Zarząd Banku 
będzie czynił starania © uzyskanie 
kredytu rządowego w formie redys- 
konta weksli kupieckich w Banku 
Gospodarstwa Krajowego i w Banku 
Polskim. Sprawa ta naszym zdaniem 
nie spotka się z wielkiemi trudnoś- 
ciami, bo jeszcze kilka miesięcy temu, 
prezes Banku Gospodarstwa  Krajo- 
wego gen. Górecki złożył w tej mie- 
rze Odpowiednie przyrzeczenie rozu- 
miejąc konieczność udzielenia rzeczo- 
nej i potrzebnej pomocy dla stanu 
śradniego. 

Powracając w końcu do sprawy 
Giełdy Mięsnej, należy stwierdzić że jej 
Stworzenie będzie pierwszym prawdzi- 
wym i koniecznym krokiem naprzód w 
kierunku należytego i przekałkulowane- 
go obsługiwania konsumentów, wzmoc- 
nienia w tej dziedzinie kontroli pań- 
stwowej, oraz wyeliminowania szkod- 
liwego balastu na wewnętrznych ryn- 
kach mięsnych, jak również iw dzia- 
le eksporu. Działalność Giełdy Mięs- 

' nej musi być tak zorganizowaną, aże- 
by z góry zostały usunięte wszyst- 
kie wątpliwości co do faktycznych 
notowań, bo tylko to jedno może 
dać rządowi jak również kupiectwu 
w swej masie oczekiwane korzyści. ( —) 
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INFORMACJE 
Niemcy jako rynek serów i 

; twarogu. 

Według niemieckich danych sta- 
tystycznych za rok 1927 import. se- 
rów i twarogu do Niemiec wynosił w 
tysiącach kilogramów: 

Alzacja Lotaryngja 744 
Polską 53147 
Gdańsk 1.050.3 
Priuisy Wschodnie 653.8 
Francja 1.693.4 
Kanada 287.4 
Austrja 206.9 
Holandja 43.352.0 
Belyja 1116 
Włochy 1.448.6 
Anglija 1.331.9 
Szwajcaria 9.642.1 
Węgry 132.9 
Czechosłowacja 1.318.1 
Dania 4.575.1 
Finlaadja 3.404.0 
Litwa 10.3 

Zwrócić należy uwagę na nikłą 
pozycję, jaką stanowi import z Litwy. 
Tem bardziej jest to zastanawiającem, 
że ucieczka Litwy pod skrzydła opie- 
kuńcze Niemiec motywowana jest rze- 
komo wybitnemi sukcesami w ekspor- 
cie do Niemiec produktów rolnictwa 
i hedowli. 

Kredyty dla bankrutującej Rosii 
Sowieckiej. 

Jak donosi „iCupiec* grupa banków 
szwajcarskich, amerykańskich i angielskich 
po przeprowadzeniu dłuższych pertraktacyj, 
którym ze strony sowieckiej przewodniczył 
Litwinow, zgodziła się na udziejenie Rosji 
Sowieckiej kredytu w wysokości 8oo mili. 
dol. na rozbudowę kolejniciwa, a specjal- 
nie na zakup lokomotyw i materjał: kole- 
jowego, W kredycie tym w najpoważniej- 
szej części uczestniczą kapitały szwajcar- 
skie. Odpowiednie dostawy dla Rosji mają 
być uskutecznione przez firmę Brown Bo- 
veri. ; 

Jednocześnie grupa amerykańska, kie- 
rowana przez p. P. Farquhara, udzieliła Ro- 
sji kredytu w wysokości 40 milj. dolarów 
na przeciąg 6-ciu фа z przeznaczeniem na 
inwestycje w przemyśle metalowym So- 
wietów. 

Po udzieleniu Sowietom przez Niemcy 
300 milj. kredytu towarowego, gwaranto- 
wanego przez rząd Rzeszy w r. 1926, jest 
to pierwszy wypadek udzielenia znaczniej- 
szych kredytów Rosji że strony międzyna- 
rodowego kapitału. 

Hamburski „Wirtschaftsdienst* donosi, 
że akcja dumpingu kredytowego rządu Rze- 
Szy, przeprowadzana w kierunku gwaranto- 
wania kredytów towarowych, udzielanych 
Rosji Sowieckiej przez przemysł niemiecki, 
w dużej mierze zawiodła. Spodziewane 
zmniejszenie się bezrobocia w związku z 
objęciem gwarancji przez Rząd - nie na- 
stąpiło. Z drugiej strony Rosja przerzuciła 
transakcje na na inne rynki, a spe- 
cjalnie do Anglji, skutkiem czego eksport 
niemiecki do Rosji zamiast spodziewanego 
wzrostu — wykazał pewne zmniejszenie. 
Wzrósł natomiast znacznie import niemie-- 
cki.z Rosji..Z faktu, że wzrósł w między- 
czasie wywóz innych krajów do Rosji, pi- 
smo wyciąga wniosek, że udzielane gwa- 
rancje dla Rosji były w dużym stopniu 
środkiem do finansowania eksportu tych 
krajów, a mniej przyriosły korzyści gospo- 
darstwu niemieckiemu. W związku z po- 
wyższem istnieje obecnie w sferach rządo- 
wych Rzeszy projekt zmiany dotychczaso- 
wej umowy handlowej z Rosją, zaopatrzo- 
nej w klauzulę największego uprzywileja- 
wania na odpowiednią umowę kontyngen- 
tową, zapewniającą Niemcom wywóz okre- 
ślonej iłości towarów. 

Natomiast wyniki ubezpieczeń kredytów 
eksportowych do innych krajow, poza Ro- 
sją Sowiecką, przedstawiają się korzystnie 
i akcja te ma duże widoki powodzenia na 
przyszłość. 

W Kazaniu i Nowogrodzie zamknięto 
przeszłe 60 prywatnych fabryk i większych 
przedsiębiorstw przemysłowych. Robotni- 
ków i całą administrację tych fabryk wy- 
rzuCOnO na bruk, a właścicieli zesłano do 
kraju Narymskiego. Represja ta spowodo- 
wana została tem, że fabryki swą tanią 
produkcją wytwarzały konkurencję dla fa- 
bryk rządowych i w ten sposób uniemożli- 
wiły przeprowadzenie planów przemysłu 
rządowego. Ten niezwykle pomysłowy spo- 
sób zwalczanią -„„nieuczciwej konkurencji” 
stosuje się również na wysoką skalę wo- 
bec wszystkich prywatnych handlarzy - zbo- 
żem. Handlarzy tych wysyła się na Sybir, 
a zakupione przez nich zboże rząd Konfi- 
skuje na rzecz głodujących miast przemy- 
słowych, 

  

ба się od grymasów widowni”, czem 
2 miejsca podważa swoje własne 
spostrzeżenie, bo „odwrócić się od 

grymasów widowni”, znaczy akurat 
właśnie nie szukać sądu u przypad- 

kowego zbiorowiska osób. | 

To są sprawy mam wrażenie pro- 

ste i przy dobrej woli nieskompliko- 
, wane. Równie nieskomplikowane, jak 
różnica między Dyonizosem a Apo* 
llinem, choć pan prezes Jankowski 
twierdzi, že“ Apollo i Dyonizos, to 
wszystko fjedno. ; : 

Nie OSmnielilbym sie w tej materii 
być zdania pana prezesa. 

Micha Ovlicz 
— 

Postscriptum. Nie przewlekajac 
dyskusji — niech spytam krótko i 

/ węzłowato: kiedyż to pan, panie lite- 

* 
racki kierowniku Reduty, trafił w 
ideowe jej sedno, czy pisząc, że Re- 
dutowcy grają nie dła publiczności 
lecz wobec publiczności czy też pi- 
Sząc, że widzowie są dla Reduty ter- 

| mometrem,.z którego ona / odczytuje 
wskazania dła Siebie? 
: Upatrzyłem sprzecziość _ między 
jedne merytorycznem orzeczenieni a 
drugiem, P, Orlicz zaprzecza. Przy- 
pominą mi, że napisał na innem miej- 

SCU: „Redutą odwróciła się od gry- 
masėw widowniś. Doskonale. Mamy 
tedy jeszcze wzmocnienie. lekceważe- 
nia publiczności przez  Redutowców. 
Nietylko grają jedynie wodze publicz- 
ności lecz bynajmniej nie d! + wiej, ale 
po nad to gdy publiczność sarknie... 

odwracają się od jej „grymasów", co 
chyba oznacza kompletne lekceważe- 
nie! 

Dobrze wiedzieć. Przyjmujemy do 
wiadomości raz na zawsze. 

Powtóre. Nie usiłowałem niczego 
„wpierać* w Redutowców, jak wyraża 
się elegancko p. Orlicz. Napisałem 
najwyrażniej, że jeżeli jak twierdzi -p. 
Orlicz, widzowie są dla Redutowców 
termometrem z którego oni odczytu- 
ją wskazania dla siebie, ergo jest dla 
nich publiczność najwyższym autory- 
tetem. Niebyło w tym syllogizmie żad- 
nego „wpierania“ bylo tylko wypro- 
wadzenie logicznej konsekwencji ze 
słów samego p.. Orlicza. 

Cała ta jednak kwestja upada. Re- 
duta, jak się wyżej wywiodło z dwu- 
krotnego twierdzenia p. Oricza (nie 
granie dla publiczności i odwracanie 
się od jej „grymasow“), nie tylko nie 

uznaje żadnego autorytetu publiczno- 
ści lecz zgoła nie dba 0 nią. 

„ Po trzecie wreszcie-=najniepotrzeb: 
niej Ww świecie przypomina mi wciąż 
p. Orlicz, że mam zaszczyt być pre- 
Żesemi Syfdykatn Dziennikarzy Wi- 
leńskicu. Co to ma wspólnego z mo- 
jemi najzupełniej osobistemi pogląda- 
mi ma teatr, sztukę aktorską, na re- 

pertyar Reduty Itb na inscenizowanie 
przez nią tej ląb owej sztuki? jeżeli 
p. Orlicz sądzi, że to. ,„szpilka*, mo- 
ge go zapewnić, że absolutnie bezbo- 
lesna. 

Łe 
WEB 

  

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 9 mar- 

ca r. b. * ЧЕ 
Ziemioplody: -Ceny та 100 kg. przy 

tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 8.00 
żyto 42, —43, owies 40 41 (zależnie Od ga- 
tunku), jęczmień browarowy 43 - 45, na kaszę 
41—42, otręby żytnie 30 , pszenne 31 32. 
Ceny rynkowe: słoma żytnia 8—10, siana 
9-12, ziemniaki 13-18. Tendencja, nieco. 
mocniejsza. Dowóz dostateczny. 

Maka pszenna amerykańska 100—110 
gt. za 4 kg, krajowa I gat: 95— 100, Ilgat. 
80—90, żytnia 65 proc. 58— 50, 75 proc. 50 
—52, razówa 38 -40, kartoflana 85—95, gry= 
czaną 15—85, jęczmienna 60 —65. 

Chleb pytlowy 50 proc. 60 — 65, 60 
Po. stołowy 55-60, rczowy 35—40 gr. za 

<lg. 

K»sza manną amerykańską 130—150 gr. 
za 1 Klg., krajowa 110—120, gryczana cała 
95—105, przecierana 94—105, perłowa 80 — 
95, pęczak 60—65, jęczmienna 60—75, įa- 
glana 80—90. 

Mięso wołowe 240 — 250 gr. za I kg., 
cielęce 100—130, baranie (brak), wieprzo- 
we 270—300, schab 300 320, boczek 280 
— 300, szynka świeża 260—280, szynka wę- 
dzona 400—420. 

Tłuszcze słonina krajowa [ gat. 400— 
420. I gat. 350—380, amerykańska 430 —460, 
szmalec amerykański I gat. 450 — 480, II 
400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny 
240—260. 

Nabiał: mieko 30 — 35 gr. za 1 Jitr, 
śmietana 180 200, twaróg 120 — 14072а 1 
kg. ser twarogowy 180 — 200, masło nie- 
solone 650 — 700, solone 600 <= 650, de- 
serowe 700 — 800. 4 

J ja: 200 210 za 1 dziesiątek. 
Qw ce: Jabłka 60—100), gruszki 120. 
Cukier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 

detalu), kostka 4ł'gat. 170 180, II gat. 160 
170. 

Warzywe: kartofle 18-20 gr. za 1 kgr. 
cebuia 70—80, marchew 18—20, pietruszką 

sa LO Ww G 

- 5—10 (pęczek), buraki 18 — 20, brukiew 
15 20, ogórki 100—150 gr. za 1 dziesiątek, 
groch 60 70 gr. za 1 kg., fasola 70 80 gr. 
za 1 kg., kalafiory 100—150 gr. za główkę, 
kapusta świeża 50—60 ża 1'kg., kwaszona 
30—35, pomidory 140—180, grzyby, Suszone 
10.00—15.00 za 1 kg. > 

' Drób: kury 3,00 - 6,00 zł, ża sztukę. 
kbrczęta 200 250, kaczki żywe 6,00 800, 
bite 400. 600, młode 3.00 4.00, gesi żywe 
8,00 12,00, bite 7.00 10. indyki żywe 
15.00 17.00, bite 12.00 — 15.00 zł., młode 

1200 zł. za sztukę. k 3 
Ryby: liny żywe 48b - 500, śnięte 380 -- 

400 za | kg., szczupaki żywe 450 - 480, 
Śnięte 280 350, okonie żywe 480 500, 
śnięte 350 380, karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak), karpie żywe 450 480, śŚnięte 
350 380, leszcze żywe 460 500, śnięte 
380 - 400, sielawą 200 250, wąsacže żywe 

480, śnięte 380 -400, sandacze 350 — 
, sumy 250 —260, miętuży (brak), jazie 

żywe 450 480, śnięte 380 / 400, stynka 
(brak), płocie 180" 250, drabne 88-100. 

Łenowłókńo | gat. 50 55 I! get. 
40 - 45,>siemię lniane 13. Tenden,a 
moćna. 

BIEŁOA WARSZAWSKA 
9 marca 1928 :. + 

Dewizy i waluty: р 

Tranz. Spzź. Kupno 

Dolary 8.88 8.90 5.86. 
Hoiandja 358,75, 459,65 337,85 
Londyn 43,485 43,49 43,38 
Nowy-Yurk 8,90 8,92 8,88 
Praga + 26,415 26,48 26,35 
Szwajcaria 17,63 1472,06 171.20 

Wiedeń 125,50: 125,81 125,19 
Włochy 41,18 47,30 4106 

Papiery pracchtow e: 

dołarówka —, — 67,59 
Pož. dalarowa 85,25 
kolejowa 102,50 
konwersyjna kolejowa 61,25 
listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94 — 
8 proc. ziemskie 83 
4 5 proc. ziemskie 56,50 56, — 
8 proc. warszawskie 79,50 78,15 —, — 
$ proc. warszawskie 62,35 62,38 —,-- 
4 5pioc. warszawskie 58,75 58, — 

  

_ KRONIKA 
SOBOTA 

16 Dais Wschód sł. g. m. 6 34 
! 40 Męczen. Zach. sł. o g. 17 m. 22 

jutro х 
Konstantyna? 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S. B. 

z dnią 9 -- Ki 1028 r. 

Ciśnieni RAZ 
średnie Iš jA 

Temperatura 
średnia 

Opad za do- 
bę * mm. 

Res 

Wiatr Poładniowo-Zachodii. 
przewa : 
Uwagi: Pogodnie. 

Minimum za dobę — 1490. 
Tendencja barometryczaąa stały wzrosi & 
Saienia 

URZĘDOWA:“ 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu. 

wczorajszym p. Wojewoda przyjął na au- 
djencj: delegację Stowarzyszen a Spółdziel- 
ni Spożywców z. Wileńskiej, dyrektora Paf- 
stwowego Banku Rolnego p. Maculewicza 
oraz przedstawiciela Inspektoratu Pracy p- 
Gnoińskiego. 3 

— Rejestracja obcokrajowców. W 
pierwszych dniach mają ma być przepro- 
wadzoną na terenie całej Polski rejestracja 
obcokrajowców. х 

— Konfiska a. Z. polecenia władz a- 
dministracyjnych uległy konfiskacie bro- 
szury wyborcze PPS. pt „Robotnicy“. 

MIEJSKA. 
— (o) Posiedzenie budżetowe micj- 

skiej Komisji S Następne p0- 
siedzenie budžetowe miejskiej Komisji Pi- 
nansowej odbędzie się w dn. 1%, 14, 151 
16 marca. : 

— (4) Zatwierdzenie uchwały co do 
zaciągnięcia miejskiej pożyczki inwesty 
cyjnej. lniormują nas, iż p. Wojewoda 
Raczkiewicz zatwierdził ostatnio uchwałę 
Rady Miejskiej z dnia 9 lutego r. b. w spra- 
wie zaciągnięcia przez miasto w. Banku 
Gospodarstwa Krajowego pożyczki inwe- 
stycyjnej w wysokości 2,420,000 zł. na roz- 
budowę elektrowni miejskiej.  Pozatem 
Magistrat oczekuje jeszcze zatwierdzenia 
uchwały €0 do zaciągnięcia drugiej. poźy- 
czki inwestycyjnej na roboty kanalizacyjne 
m. Wilna. i 

— (x) Konferencja seniorów Rady. 
Miejskiej. W poniedziałek dnia 12 marca 
r. b. © godz. 20 odbędzie się w Biagistra- 
cie konferencja przedstawicieli poszczegó!- 
nych ugrupowań Rady Aliejskiej, Na konte- 
rencji tej omówione będą: 1) sprawa wy- 
boru notgrego ławnika na miejsce chorego 
Abramowicza. 2) sprawa wyboru Stałych 
przewodniczących miejskich komusji i 3) 
sprawa wychowania fizycznego. 

— (x) Zakup filtrów przeż Magi- 
strat. Wobec zatwierdzonego projettiu przez 
Radę miejską co do budowy t. zw. Odżelę- 
ziaczy przy miejskiej stacji porup, Magistrat 
m. Wilną zawarł w dniu wczorajszym z 
przedstawicielem Bielskiej firmy „EKonomja* 
umowę na dostarczenie miastu potrzebnych 
filtrów do odżelaziania wody. Koszta filtrów 
wynoszą przypuszczalnie 81.000 Zł. 

W myśl tej umowy ustawienie filirów 
na miejskiej stacji pomp wiano być doko- 
nane naa do dnia 15 sierpnia rb. 

- "proc. podatków miejskich 
wpłynęło do kas magistraiu. Poczyna- 
jąc od dnia 2 bm. da się zauważyć wzmo- 
żony ruch w kasach miejskich. Płatnicy 
podatków miejskich za marzec, w przecią- 
gu jednego tylko tygodnia wnieśli około 
40 proc. ogólnej należności. ©... -- 

$ Dr. w+ygodzki interweniuje. Jak 
się dowiadujemy Dr. Wygodzki interwęnjo- 
wał u prokuratora w sprawie aresztu pię- 
ciu studentów Żydów, zamięszanych w je- 
dnej z awantur przedwyborczych. r 

— (x) Realizacja budowy studni ar- 
tezyjskich w ogrodzie Bernardyńskim. 
W związku z projektywaną budową studni: 
artezyjskich w ogrodzie pe-Bernardyńskim, 
Magistrat m. Wilna zawarł w dniu wczo- 
rajszym umowę z inż. Hryniewieckim z Wil- 
na na wiercenie 2-ch studni głębokość któ- 
rych wynosić będzie około 100 mtr. Robo- 
ty nad wierceniem tychże rozpoczęte zo- 
staną jeszcze w sezonie wiosennym. ; 

Plan posiedzeń Komisji nad bud- 
żetem miejskim. Po zakończeniu prac nad 
rozpatrzeniem działa dochodowego *miej- 
skiego preliminarza. budżetowego na rok 
1928-29, Komisja finansowa przystąpiła w 
dniu wczorajszym do sprawdzenia i doko- 
лана ewentl. poprawek budżetu €lektrow- 

ni miejskiej. 

  

| szłaku Wilno - Rudzisz 

Następne pos'edzenia 7 Komisji od- 
będą się we wtorek dnia 13, we środę 
dnią 14, we czwartek dnia 15 i w piątek 
dnia 16 marca r. b. o godz. 20 wiecz. 

> e sursa uzupełniające dla le- 
karzy 3-ch województw wschodnich. In- 
formują nas, iż w czasie od 19 da 31 mar- 
ca włącznie odbędą się w Wilnie w Uni- 
wersytecie Stefana Baforego kursu uzupeł- 
niające dla lekarzy województwa Wileńskie- 
go. Nowogródzkiego i Poleskiego. W kur- 
sach tych weźmie udział około 40 lekarzy. 

KOLEJOWA. 
|, — Zwiększenie PAR: na 

й |. Dyrekcja Wi- 
leńską K. P. zawiadamia, że dla umożliwie- 
nia powrotu ze szkół uczącej się młodzie- 
ży oraz pracownikom z zajęć biurowych 
w sóboty, poczynając od dnia 15 marca r.b. 
na odcinku Wilna - Landwarów — Ru- 
dziszki wyznacza się w dni powszednie do- 
datkowa para pociągów lokalnych Nr. 

CY # оа]Ё,“Ёо х \ід‘{м 0 godz. > 
in. 00, pr. em do Landwarowa o godz. 

15 min. 30, wiazdem © godz. 15 min. 32, 
przyjazdem do Rudziszęk o.godz. 16 min. 
05, odjazdem o godz. 16 min. 19 i przyja- 
zdem do Wilna w dni powszednie oprócz 
sobót © godz. 17 min. 30 i w soboty o 
godz. 18 min. 57. IRE 

W związku z powyższem, pociąg lokal- 
ny Nr. 1758 Wilno © Landwarów — Ки- 
dziszki, odchodzący z Wilna o godz. 15 
min. 55 do Rudziszek przepuszczony nie 
będzie, a skierowuje się z Landwarowa 
wprost do Zawias według obecnego roz- 
kładu jazdy poc. Nr. 756-757, z przyjazdem 
do Zawias o godz. 17 m. 01, odjazdem z 
Zawias o godz. 17 min. 16 i ken du 
Wilna o godź. 18 min. 30, przyczem w so- 
boty pociąg ten w biegu nie będzie, a na- 
tomiast w dniu tym odcinek Landwarów — 
Zawiasy obsłuży dodatkowy pociąg uczniow- 
ski Nr. 1714-1715 (odchodzący z Wilna o 
godz. 15 mi. 00), który po powrocie z 
Rudziszek do Landwarowa skierowuje się 
do Zawias pad Nr. 736A-78TA z odjazdem 
ż Landwarowa o godz. 17 min. 05, przyja- 
zdem da Zawias 0 godz. 17 min. 37, odja- 
zdem £ Zawiąś o godz. 17 min. 50 i przy- 
jesdem do Wilna o godz. 18 min. 57. 

Rozkład jazdy pociągów | lokalnych 
Wilno Łandwarów — Zawiasy w godzi- 
nach rennych pozostaje bez zmiany. 

+ (PFUigi przejazdowe dla dzieci 
kolejarzy. Min. Komunikacji wyjaśniło, iż 
« analogicznych ulg przejązdowych, przy- 
znanych dzieciom pracowników Kolejowych, 
kształcących się w korpusach kadetów, 
korzystać mogą również dzieci pobierający 
wykształcenie w seminąrjach duchownych 
względnie na wydziałach teologicznych uni- 
wersytetów. 

— r) Premiowanie , przyczyniają. 
£ych się do oszczędności. Po szczegóło- 
wem zbadaniu sprawy pożyteczności stoso- 
wanią w jaknajszerszym zakresie p. 19 po- 
stanowień tarytowych, dotyczącego formo- 
wania przesyłek drobnicowych w pół i ca- 
łowagonoówe partje, przez co kolej osiąga. 
znaczne oszczędności, Min. Komunikacji 
przyszło do przekonania, iż niezależnie od 
samierzonego wprowadzenia | premjowania 
pracowników kolejowych za wykorzystanie 
wagonów 2 przesyłkami drobnicowemi oraz 
inuych zarządzeń, jakie celem naprawienia 
przewozów tego rodzaju bagażu zostaną 
"wydane, nałeży pozostawić w mocy upraw- 
nienia przewidziane w tymże p. 19 dla firm 
poszczególnych, przyczyniających Sig do te- 
go AT wykorzystania ładowności wa- 
gonów. : z: ; 

Korzystanie z p. 19 mie jest wyłącznem 
prawem jednej jakiejkolwiek firmy, lecz 
może być przyznawane przez dyrekcie ko- 
lejowe wszystkim tym zgłaszającym się do 
dyrekcji firmom, które będą czyniły zadość 
warunkom przewidzianym. Ę 

— (r) Oszczędności na kolejach. W 
celu racjonalnego i ekonomicznego wyzy- 
skania żelaznej nawierzchni, Ministerstwo 
Komunikacji prowadzić całkowitą wymianę 
nowemi szynami tylko na głównych torach. 

Tory zaś stacyjne zarówno zmieniane. 
jak też nowo budowane układane być win-_ 
ne wyłącznie ze starych szyn zdatnych do 
użytku. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (x) 59,870.zł., wypłacono / zapa- 

móg bezrobotnym m. Wit.a. Według cy- 
trowego zestawienia Państwowy Urząd Fua- 
duszu Bezrobocia m. Wilna, wypłacił w 

przeciągu ubiegłego miesiąca bezrobotnym 
m. Wilna ogółem 5411 zasiłków na sumę 
59.870 zł, Obecnie z zasiłków doraźnych 
korzysta 7123 i z' ustawowych 630 bezro- 
botnych. 

— Podwyżka dla robotników mły- 
nów. Robotnicy młynów uzyskali ostatnio 
podwyżkę polegającą na t. zw. wyrównaniu 
cennika. Podwyżka ia nie jest jednakowa 

  

Wszystkim, którzy okazali tyle współczucia i życzliwości i wzięli 
udział w oddaniu ostatniej posługi 

  

a w szczeg 
Szydłowskiemu Naczelnikowi 

  

W dniu wczorajszym, w okolicy 
Niemenczyna, przeleciały na nasze te- 
rytorjum dwa, aeroplany 

gb - 

dla wszystkich j w najwyższej swojej p. 
mie wynosi 25 proc. T 

SZKOLNA. = 
— (c) Kursy ins ruktorskie S. M. P. 

Związek Młodzieży Polskiej .w Wilnie zor- 
ganizował kursy instruktorskie dia swych 
członków. Prowadzone są dwa działy: kul- 
turalno-cšwiatowy i wychowania  fizyczne- 
go. Na kursy uczęszcza czterdziestu człon- 
ków z trzech województw wschodnich. 
Zadaniem kursu jest wyszkolić kadry in- 
struktorów. Czas trwania kursu przewidzia- 
ny jest na cztery tygodnie. Dział wycho- 
wania fizycznego prowadzony jest przy wy- 
waj pomocy Państwowego Urzędu WF. 

POCZTOWA. 
— Zmiany w Dyrekcji Poczt i Tei. 

w Wilni-. W najbliższych dniach przewi- 
dziane są zmiany ną stanowiskach admini- 
stracyjnych w Dyrekcji Poczt i Telegratów 
w Wilnie a mianowicie: naczelnik działu or- 
ganizacyjnego (radca pocztowy) p. Bilocha 
Piotr zostanie przeniesiony do Grodńa na 
stanowisko naczelnika urzędu pocztowego 
w Grodnie 1. Dotychczasowy p. о. naczel- 
nika działu gospodarczego p. Garniewicz 
Piotr zostaje zastępcą naczelnika działu 
gospodarcze_o. Naczelnikiem zaś działu go- 
Spodarczego będzie mianowany inźynier z 
Dyrekcji Kolejowej. 2 

LESNA. 
- (e) Ze Związku Zawodowego Le- 

Świków. Nakładem wileńskiego oddziału 
Związku Zawodowego Leśników Rzeczypo- 
spolitej Polskiej ukazał się trzeci rocznik 
kalendarza leśnego informacyjnego na rok 
bieżący. Redagowany przez pp.: Władysła- 
wa Grzegorzewskiego, Leonarda Chociłow- 
skiego i Leoną Huszczę tom kalendarza 
zawiera na trzystu z górą stronach warto- 
ściową i rozmaitą treść. Obok artykułów 
czysto zawodowych znajdujemy ciekawe i 
zajmujące nowelki, wiersze, obfity dział in- 
formacyjny i kalendarium. Ruchliwy oddział 
wileński zaopatruje więc wszystkie nadle- 
Śnictwa na terenie całej Polski w tak po- 
żyteczne wydawnictwo. ‘ 

KOMUNIKATY. 
Posiedzenie T-wa Przyjaciół 

Nauk. W sobotę dnia 1o marca b.r. o godz. 
7-eį wieczór w sali Dziekanatu Sztuki od- 
będzie się posiedzenie naukowe Wydziału I 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

Na porządku referat: 1) Jan Oko: „Nie- 
znany komentarz Sarbiewskiego do Sumy 
św. Tomasza”. 2) Sprawy administracyjne. 

Wstęp wolny dla członków i gości 
wprowadzonych. 

(x) Z posiedzenia zarządu T-wa 
Popierania Pracy Społecznej. Na 0- 
statniem posiedzeniu zarządu 1T-wa Po- 
pierania Pracy i Opieki Społecznej im. Sta- 
nisława i Józeta Montwiłłów, które się od- 
było pod przewodnictwem prezesa T-wa p. 
L. Ostrejki między innemi uchwalono za- 
proponować walnemu zgromadzeniu podział 
zapomóg z różnych patronatów Towarzy” 
stwa ą mianowicie: Towarzystwu (Opieki 
nad dziećmi w Wilnie, Tow. Przyjaciół Nauk, 
Tow. muzycznemu „lL.utnią*, Stowarzyszeniu 
Młodzieży w Zdzięcicle, Słonimskiemu T-wu 
Ziemianek i na rzecz Domu Ludowego w 
Wilnie. 

Pozatem uchwalono w wigilię dnia imie- 
nin głównego inicjatora i założyciela T-wa 
$. p. Józeja Mentwiłła odprawić za spokój 
duszy zmarłego uroczyste nabożeństwo. 

— Starasiem Koła Przyjaciół Har- 
cerstwa przy czarńej Trzynastce Wil. Druż. 
Harc. zostanie wyświetlony w niedzielę 
dn. 11 bm. w Kinematogralie Miejskim 
film pt. „W szponach drapieżnego sępa” dra- 
mat w 10 aktach, w roli głównej pies Rin- 
Tin-Tin. Wyświetlenie filmu rozpocznie się 
o godz. 12 min. 30. Ceny biletów zniżone: 
parter 60 gr., balkon 30 gr. Dochód prze- 
znaczony na obozy letnie Czarnej Trzy- | 
nastki Wil. druż. Marc. 

RÓŻNE. 
— £e) Czy tylko słowa? Chyba wszyscy 

wiinianie znają już przepisy dotyczące ru- 
chu pieszego na ulicach miasta. Wiadomo 
powszechnie, iż więcej jak po dwie osoby 
wie wolno chodzić (na wąskich ulicach na- 
ieży chodzić nawet pojedyńczo). Czytaliśmy 
wielokrotnie sążniste pouczenia w gazetach, 
w kinach i ogłoszeniach urzędowych. Mi- 
me to nie wiele się zm.eniło. Słychać c.a- 
sem tu i owdzie o sporządzonym protoku- 
le, mówi się niekiedy © ingerencji władz 
policyjnych ale naogół wszystko pozosta- 
ło po staremu. Aby się o tem przekonać 
wystarczy wyjść na ulicę i przyjrzeć się. 
Weźmy np.odcinek ul. Mickiewicza między 
Czerwonym Sztralem a Wileńska, Wąski 
przesmyk koło letniego ogrodu Sztrala jest 
zazwyczaj niedoprzebycia. Stale i uporczy- 
wie chodzi się po trzy osoby, A to i wię- 
cej „w kupie*. Ominąć, ani sposób, chyba 
skacząc jak rączy jelonek przez rynsztok. 
Jeszcze gorzej jest na ul. Niemieckiej Tu 
synow e Izraela ż zasądy chod<ą „falangą 
macedofską“. Szczególnie celuje w tem 
młodzież szkolna żydowska. Doprawdy 
wielka jest cierpliwość śŚpieszącego się 
przechodnia -skoro na widok takiej „falan- 
gi* nie chwyci za kij i nie wygrzmoci do- 
brze krnąbrnych młodzieńców. Zresztą po- 
dobne stosunki Spotykamy wszędzie. Czy 
policja długo będzie tak względna jak do- 
tychczas? Chyba niel Zapewne usłyszymy 
wkrótce © powodzi sporządzonych za nie- 
przestrzeganie przepisów e ruchu ulicznym 
protokułów. 

TEATRY i MUZYKA. 

— Reduta na Pohulance. Przedsta- 
wienie szkolne „Zaczarowanego Koła. Dziś, 
© godz. 4-ej pp. za zgodą Kuratorjum Okr. 
Szkoln. Wileńskiego, poraz trzeci przedsta- 
wienie-odła młodzieży szkolnej baśni ,dra- 
matycznej Rydła -- „Zaczarowane Koto“. 
Zgłoszenia na pozostałe bilety przyjmuje 
Sekretarjat Reduty od godz. 10—2-ej pp. i 
od 2-ej kasa teatr, przyczem każdą szka- 

ła otrzymuje 10 próc. od zamówionych bi- 
letów bezpłatnie dla niezamożnych uczniów. 
Ceny pe: po 30, 40,50, 60, 80 gr. i 
ol. zł. ^ 

5 -— Ostatnie przedstewienia „„ZACZa- 

rowanegó Koła”, Dziś i jutro o godz. 20-ej, 
Zespół Reduty przedstawi baśń dramatycz= 
ną Rydla „Zaczarowane Koło*. 

*".. Niedzielna pop.łudniówkaw Re- 
dacie. Jutro © godz. 16-€j, po cenach zni- 
žonych przedstawienie popularne „Zaczaro- 
wanego Kola“ Rydla. : 

— „Wilki w nocy“. Z powodu wiel- 
kiego zajnteresowania i licznych zgłoszeń 

Aparaty lifewskie nad Niemenęzyneim. 

litewskie: 

        

najdroższym zwłokom męża i ojca 

(98. p. MIECZYSŁAWAYHANTZA 
ólności: Panu Maleckierii Preze SMA Izby; Skarbowej, Panu 

rzędu, om 
Skarbowych, Chėrowi.Pocztowcow „Radjo“, orkiesi 
oraz krewnym, znajomym i wszystkim życzliwy 
składają z głębi zbolałych serc Serdeczne ,, 

0 

    

  

Ко! Izby i Urzędów 
ze Ligi Robotniczej 
pamięci zmarłego 

ża) 
NA i DZIECI. ; 

энр 

Aparaty po dłuższem krążeniu odle- 
ciały Z powrotem na stronę litewską. 

Klucze. 
«  Strzeżonego Pan Bóg strzeże —- mówi 
staropolskie przysłowie i dlatego zapewae, 
nie bacząc na istnienie odwiecznej insty- 
tucji stróżów nocnych i dozorców domo- 
wych, powstało w Wilnie przedsiębiorstwo 
zwane „Klucze”. 

‚ Jakkolwiek sama nazwa nie. mówi 
wiele, jednak trudno dziś już znaleźć w 
Wilnie osobę nie zdającą sobie sprawy Z 
tego, co oznacza kabalistyczny znak (dwa 
klucze na białym krążku) przybity niemai 
na każdych drzwiach sklepowych. 

Nie zdziwi też nikogo w mocy widok 
wartownika ubranego w mundur z czerwo- 
nemi wypustkami, przechodzącego się po 
pustych, ciemnych zaułkach i ulicach. Są to 
iunkcjonarjusze „Kluczy*, przedsiębiorstwa 
mająceż0 na celu ochronę mienia od kra- 
dzieży i pożaru. Myśl piękna i pożyteczna. 
a jednak znajdują się jeszcze osoby, nie 
mające „Zupełnego zautania do instytucji 
„Klucze“, natomiast ufające zbytnio stare- 
mu systemowi —dozorcom prywatnym. 

„Znamy fakt, zresztą nieodosobniony, 
stwierdzający, że nie zawsze polegać można 
na uczciwości stróżów prywatnych, to teź 
ku wiadomości ogółu podajemy o nim w 
skróceniu. 

Wartownik T-wa „Klucze* Zwiryn prze- 
chodząc ulicą Nowogródzką zauważył, jak 
dozorczyni domu Nr. 2-a usiłowała wypu- 
ścić z bramy dwóch podejrzanych osobni- 
ków z pakunkami. Dom ten znajduje się 
pod obserwacją policji jako melina paser- 
ska, to też przodownik „Kluczy* korzysta- 
jąc ze swoich uprawnień wszedł na dzie- 
dziniec. Pozwoliło mu to ujawnić, przy po- 
mocy policjanta, skórę od wieprza oraz 
większą ilość mięsa schowane pod różne- 
mi gratami. 

Wyjaśniło się, że sprawcami kradzieży 
byli synowie dozorczyni. 

Drugi, nie niniej przekonywujący fakt 
miał miejsce przy ul. Wileńskiej Nr. 11. 
‚ Właścicielka sklepu p. Klejn, nie ma- 
jąc zaufania do „Kluczy, postanowiła sa- 
ma pilnować w nocy. Zmęczona zasnęła 
mocno i omal nie stała się ofiarą ognia, 
czuwający zaś nad bezpieczeństwam oby- 
wateli wartownik zaalarmował straż ognio- 
wą i obudził śpiącą w sklepie p. Klejn. 

Te dwa wypadki mówią za siebie, to 
też wkrótce nie będzie sklepu, na którym 
nie widniał by znak „Kluczy*, a wówczas 
właściciele spać będą mogli snem sprawie- 
dliwych. ж 

£ prowincji, „Zaczarowane Kolo“ pozosta- 
nie jeszcze kiłka dni na afiszu, stąd pierw- 
sze przedstawienie komedji Rittnera „Wilki 
w nóocy* odbędzie się dopiero we wtorek, 
i „marca b. r. Bilety do nabycia w „Or- 
isie”. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*. „Śpie- 
wak własnej niedoli". Dziś grana będzie 
po raz drug: oryginalna i głośna sztuka 
Józefa Dymowa „Śpiewak własnej niedoli" 
która zyskałą ogólne uznanie. Rolę główną 
odtwarza Karol  Wyrwicz-Wichrowski w 
otoczeniu wybitniejszych sił zespołu. 

— „Konstytucja*. Dziś o godz. S-cj 
pp. na rzecz koła przyjaciół harcerstwa 
odegrana zostanie, wzruszająca sztuka х 
1905 r. „Konstytucja“ — B. Gorczyfskiego. 

Popołudniówka niedzielna. Jutro 
o godz. 3 pp. ukaże się po raz ostatni w- 
sezonie „łioralność. pani Dulskiej" — G. 
Zapolskiej. < 

O g. $ m. 30 pp. - „Špiewak wiasneį 
niedoli” — sziuka J. Dymowa. 

Ceny miejsc na przedstawienia popołu- 
dniowe Od 20 gr. do 2 zł. 5o gr. 

-— Przedstawienia operowe w Tea- 
trze Polskim. jutro, w niedzielę rozpo- 
czyna trzydniową gościnę w Wilnie War- 
szawska Opera Objazdowa "pod dyrekcją 
d-ra Tadeusza Wierzbickiego. 

W niedzielę o godz. 8 m. 30 wiecz, 
wystawiona zostanie „Żydówka” — opera 
Halevy, w poniedziałek — „Faust — M 
nodź, we wtorek _ „Traviata* — Verdis © 

Opery wystawione zostaną na tle wła- 
snych dekoracyj ż pracowni warszawskiej 
Galewskiego. 

Bilety już są do nabycia w kasie Tea- 
tru Polskiego codziennie 11—9 w. bez prze- 
rwy. : 

— Poranek zjednoczonych orkiestr 
wojskowych w Teatrze Polskim. Jutro 
o godz. 12 m. 30 pp. zjednoczone orkie- 
stry wojskowe Garnizonu Wilne pod dy- 
rekcją kapelmistrza B. Reszke wystąpią na 
poranku w Teatrze Polskim. Program po- 
ranku poświęcony muzyce polskiej i nie- 
mieckiej. 

Ceny najniższe od 15 gr. do 1 2 So gr. 

RADJO—WILNO. 
Sobota 10 marca 1928 r. 

16.25-16.40: Chwilka litewska. 
16.40 - 16.55: Chwilka blałoruska. 
16.55—17.15: „inspekt i rozsadnik* od- 

czyt z działu „Ogrodnictwo, wygł. prof. Se- 
werya Mankiewicz. : 

17.20 17.45: Transmisja z Warszawy 
„Radjokronika* wygłosi M. Stępowski. 

18.05 19,00: Audycja literacka: Zra- 
djofonizowane „Bailady i Romanse" A, Mi — 
chiewicza w wykonaniu artystów Reduty. 

19.00 19.25: Gazetka radjowa. 
19.25--19.35: Sygnał czasu i rozmai- 

tości. 
19.35-20.00: „Stosunki polsko-litew- 

skie dawniej i dziś" odczyt z działu „Nau- 
ka o Polsce" wygł. prof. U. S. B. Dr. Wa- 
cław Komarnicki. 

20.00 - 20.30: Transmisja z Warszawy. 
Odczyt o działalności Rząću organizowany 
przez Prezydjum Rady Ministrów. 

20.30 : Transmisja z Warszawy. 
Operetka j. Straussa, „Baron Cygański". 

22.00— : Komunikaty PAT. 
22.26 20.30: Transmisja „muzyki 

RECZNEJ 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Dziewięć kradzieży kieszonko- 

wych. Jarmark kaziukowy gromadzący rok 
rocznie liczne rzęsze kupujących i sprzeda- 
iących pomimo wzmożonej czujności policji 
śledczej obfituje zawsze w wypadki ókra- 
dzenia zbyt nieostrożnych. Onegdaj przez 

ta- 

cał$ dzień zanetowano tylko dziewięć wy- 
padków kradzieży, przyczem w siedmiu- 
wypadkach sprawcy zostali ujawnieni. 

Można to uważać * za szczęśliwy prze- 
bieg jarmarku pod względem bezpieczeń- 
stwa. 

(r) Amator cudzego szpagatu. Ze 
składu należącego 40 p. Karlińskiego, przy



A 

ul. Jatkowej Nr. 2, wykradzieno skrzynię 
szpagatu, wartości 800 zł. " 

Kradzież spostrzeżono rychło, i spraw- 
eę schwytano w chwili gdy usiłował zbiec. 
ze skradzionym łupem. Ё 

Złodziejem jest izrael Bloch, zamie- 
szkały przy ul. Chocimskiej Nr. 20. 

‚ — Ёа-шпек złodzicjem przewodu 
telefonicznego. Władze bezpieczeństwa 
skonstatowały kradzież przewodu telefoni- 
cznego długości 150 metr. na przestrzeni 
folwarku Nołosuje a maj. Zalesie pow. 

Dziśnieńskiego. į ' 
Wszczęte poszukiwania doprowadzily 

do odszukania sprawcy kradziežy w osubie 
16-to letniego pastuszka z Nołosuj Jana 
Kuchty, ud którego odebrano 50 mtr. dru- 
tu kradzionego. * 

— T6-letni samobėjca. 9 bm. we wsi 
Bobrówka pow. Wileńsko-Trockiego w celu 
pozbawienia się życia powiesił się 76-letni 
Aleksander Piotrowski. Przyczyna samo- 
kójstwa - miłość. ” 
4% — 14 podrzutków w ciągu miesiąca, 
W miesiącu lutym na ulicach m. Wilna zna- 
leziono 14 podrzutków, których umieszczo- 
no w przytułkach dla sierot. 

9 zawodowców pod kluczem. W 
miiesiącu lutym w Wilnie na ulicach zatrzy- 
mano 19 zawodowych złodziei kieszonko- 
wych, ‚ 

— (r) Niefortunny występ magików. 
Do jednej z kawiarenek przy ul. Mickiewi- 
cza zgłosili się dwaj podejrzani na pierw- 
szy już rzut oka mężczyźni, z których je- 
den przedstawił się gościom za „Wegra“, 
jak mówił, magika i wróżbitę i obiecywał 
epowiadać o przeszłości, teraźniejszości i 

przyszłości. A 
Po bezsensownym seansie, w cza- 

sie którego „magik* posiłkował się często 
swym towarzyszem, odgrywającym rolę 
służącego, właściciel kawiarenki skonsteto- 
wał brak kiełbasy, leżącej na bufecie. 

O spostrzeżeniu swem poszkodowany 
zawiadomił pobliski komisarjat skąd dele- 
gowany posterunkowy zatrzymał obu nie- 
znajomych wyzyskiwaczy. 

Nim od rowadzono niefortunnych ma- 
gików do komisarjatu, by poddać ich re- 
wizji osobistej, zaniepokojony całą sprawą 
wróżb ta, obszukawszy swego służącego 
wyjął z jego kieszeni metrowej długości 
kiełbasę skradzioną. 

Mimo wszystko Obu wydrwigroszów 
odprowadzono do komisarjatu, a dokonana 
bliższa i fachowa rewizja ujawniła nadto 
butelkę wiśniówki, paszteciki oraz większą 
ilość gotówki. 

„Magików* osadzono na Łukiszkach. 

ZE ŚWIATA. 
— Jeszcze handel niewolni- 

kami. Policja w Trypolisie naprowa- 
dzona została przypadkowo na Ślad 
handlu niewolnikami uprawianego przez 
jeden ze szczepów w Fezzanie, a 
także bardziej na południe, w okolicy 
jeziora Chad, poza granicami okupacji 
włoskiej. Okazuje się, że koczowni- 
cze hordy Senussitów uprawiają w 
dalszym ciągu handel niewolnikami. 
Karawana, prowadzona przez nieja- 
kiego Mohammeda Ben Amora, przy- 
była do Trypolisu, celem nabycia 
broni i zapasów żywności dla bandy 
buntowniczych rabusiów. Policja za- 
aresztowała członków karawany, 
otrzymawszy doniesienie, że celem 
osiągnięcia „z wyprawy podwójnych 
zysków, wiozą Oni grupę niewolni- 
ków przeważnie młodych dziewcząt, 
z których jedną _ 18-letnia, . uda- 
ło im się sprzedać za. 2000 li- 
rów, a także młodych chłopców, przy- 
czem 10-letnich sprzedawali po 1.000 
firów, głównie pasterzom, Beduinom, 
a 14-letnich od 1.400 do 1.600 lirów. 
Mieli jeszcze ze sobą 12-letnią dziew- 

czynkę, którą próbowali sprzedać w 
samym Trypolisie. Dziewczynka 6po- 
wiedziała policji, że uprowadzona zo- 
stała wraz z grupą innych dziewcząt i 
chłopców przez bandę Buduinów w 
okolicach Shat. Wszyscy mężczyźni 
w obozie zostali przez Buduinów tych 
pozabijani, a namioty ich obrabowane. 
Dziewczęta i chłopców sprzedali Be- 
duini Mohammedowi Ben Amorowi, 
jak się okazuje zawodowemu handla- 
rzowi niewclników, który, zaareszto- 
wany obecnie przez władze w Trypo- 
lisie, oczekuje w więzieniu na wyrok 
sądu. 

— Gorset w parlamencie fran- 
cuskim. Z Paryża donoszą, iż izba 
deputowanych większością 600 glo- 
sów przeciwko 60 zatwierdziła zmia- 
nę taryfy celnej, Cztery dni dyskusja 
nad projektem toczyła się spokojnie 
i dopiero pod koniec obrad przyszło 
do „wypadku“, gdy deputowany Le- 
Sache celem poparcia swego wniosku 
o ochronie francuskich artykułów do- 
mowych, wyjął z teki parę damskich 
pończoch, obcisły stanik i gorset i 
patetycznie zawołał: Czy jakikolwiek 
inny kraj ma coś podobnego? To są 
wytwory przemysłu francuskiego i 
wszyscy powinniśmy ich bronić. De- 
putowanych bardzo zabawił pierwszy 
pokaz w parlamencie prawdziwego 
gorsetu z fiszbinami i frywolnym su- 
tym fontaziem i jedynie wicemarszałek 
zdradzał objawy zaniepokojenia. Na- 
stępny punkt dyskusji dotyczył instru- 
mentów. muzycznych, obawiano się 
przeto, iż drugi z deputowanych wy- 
stąpi z pokazem instrumentów mu- 
zycznych. 

— Grecja szuka kata. W wię- 
zieniach greckich przebywa obecnie 
29 osób skazanych na Śmierć. Wy- 
roku tego jednak nie można wyko- 
nać, ponieważ Grecja nie ma kata. 
Ustawa przewiduje ušmiercanie za 
pomocą gilotyny a tylko w ostatnich 
latach wykonywano wyroki Śmierci 
przez rozstrzelanie. Obecnie jednak 
grecki minister spraw wojskowych 
sprzeciwił się wyznaczaniu żołnierzy 
dla rozstrzeliwania skazanych, uważa- 
jąc to za poniżające @а żołnierza. 
Ponieważ Grecy większością uznają 
vendetę, nie może zostać katem Grek 
i dlatego rząd grecki rozpisał na po- 
sadę kata konkurs publiczny. 

—Śluby i rozwody w Rosji So- 
wieckiej. Według danych komisarja- 
tu spraw węwnętrznych zawarto w 
Rosji sowieckiej w ciągu roku 1927 
526.000 ślubów a zarazem — ргхерго- 
wadzono 126.000 rozwodów. Specjal- 
nie wielka ilość rozwodów jest w 
Moskwie, gdzie w przeciągu pół roku 
zawarto 12.800 ślubów i przeprowa- 
dzono 9.970 rozwodów. Pomiędzy 
obywatelstwem wiejskiem w gubernji й 
moskiewskiej jest liczba rozwodów 
znacznie mniejsza. Przy 14.840 šlu- 
bach zarejestrowano jedynie 4.730 
rozwodów. 

— Zaburzenia bezrobotnych 
w Nowym Jorku. W Nowym Jorku 8 
wydarzyły się pierwsze zaburzenia 
bezrobotny:h. W jednym z dzienników 
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Świętakradztwo w kościele 
W czwartek w południe szybko 

rozniosła się wiadomość o dokona- 
niu nowego czwartego już z kolei w 
Warszawie, świętokradztwa « kościele 
w. Antoniego (po reformackim). 

Według zebranych na miejszu in- 
formacji, szczegóły świętokradztwa są 
następujące: córka miejscowego ko- 
Ścielnego przechodząc w południe 
przez cmentarz kościelny zauważyła, 
że kraty żelazne, prowadzące do głów- 
nego wejścia są otwarte, a kłódki 
zerwane. 

Zaalarmowany kościelny przybył 

W e 

św. nioniego w. Warszawie 
na miejsce i stwierdził, że rozbite zo- 
stały trzy puszki drewniane, służące 
do zbierania ofiar. 

Okazuje się, że łup świętokradzcy 
nie był zbyt wielki, ponieważ puszki 
były ostatnio opróżnione w ub. po- 
niedziałek. 

Po  szczegółowem sprawdzeniu 
wszystkich ołtarzy oraz kaplicy stwier- 
dzono, że świętokradca nie zdołał 
już nic więcej ukraść. Prawdopodo- 
bnie został on spłoszony. 

W sprawie tej dochodzenie pro- 
wadzi urząd śledczy. 

ukazały się ogłoszenia o wolnej po- 
sadzie dla gońca z pensją 16 dola- 
rów tygodniowo. Przed biurem poja- 
wiło się około 1500 mężczyzn i ko- 
biet, którzy usiłowali zburzyć urzą- 
dzenie biura dowiedziawszy się, że 
posada jest zajęta. Samochody pan- 
cerne policji rozproszyły tłum. 
— Skromność króla powietrza. 

W ub. tygodniu parlament amerykań- 
ski przyjął kredyt w wysokości 1.500 
dolarów na wybicie złotego medala 
dla wręczenia go Charlesowi Lind- 
berghowi na pamiątkę jego słynnego 
lotu przez Atlantyk. Takież same me- 
dale z bronzu miały być następnie 
rozdane wszystkim członkom kon- 
gresu. 

Ale w kilka dni później do ko- 
misji finansowej izby zjawił się ad- 
wokat Lindbergha i oświadczył, iż 
jego znakomity klijent formalnie od- 
mawia przyjęcia jakiegobądź medalu 
i prosi 
wie wniosek, jako nieistniejący. 

Charles Lindbergh jest najskrom- 
niejszy z wielkich lotników. Przyzwy- 
czajony bujać w  przestworzu, być 
może, nadaje on zbyt małą wartość 
maniiestacjom parlamentarnym... 

& CAŁE) POLSKI 
— Samobójstwo rtm. ułanów. 

Wczoraj o godz. 15 m. 30 w gma- 
chu M. S. Wojsk. (Nowowiejska 5) 
w pokoju nr. 49 (Departament Il ka- 
walerji) targną! się na życie rotmistrz 
1 p. ułanów 38 letni Mieczysław 
Chachań, zamieszkujący przy ul. Pol- 
nej 66. Chachań postrzelił się z re- 
wolweru w klatkę piersiową. Despe- 
rata Pogotowie pbrzewiozło do szpi- 
tala oficerskiej szkoły 
gdzie dokonano operacji wyjęcia kuli. 
Przyczyna targnięcia się na życie na- 
razie nieustalona: 

  

W ODA EA ATA, FED A ZE BDO, FA ZO A 
Dwies sokieszyński 

oryginalny średnio rychły, bardzo 
plenny, odporny na rdzę i wy- 

leganie, poleca 
„LECH)J A“ Sp. Akc. dawn. 
Kujawski, Milewski S-ka 

Zakłady Budowy Młynówi turbin 
=: 
5) 
< 

uważać przyjęty w tej spraw 

sanitarnej, - 

SPORT. 
Turniej gier ruchowych. 

W dniu 8 b. m. rozpoczęły się 
rozgrywki turnieju gier ruchowych o 
mistrzostwo Wilna zorganizowane 
przez Ośrodek W,F., które aały wy- 
niki następujące: 

. Siatkówka 

Harcerze — Pogoń 2 : 0. Gra 
wykazała dużą przewagę zespołu har- 
cerzy, W drużynie Pogoni uwidocznił 
się brak zgrania. 

AZS I — Makabi 2:0. Tech- 
nicznie i taktycznie lepsza drużyna: 
AZS'u zwyciężyła bez większego įwy- 

siłku. : : 
RKS «Sila» — Sokół 1:1. Ze- 

spół RKS'u wyszedł zwycięsko ze 
Spotkania uzyskując nieznaczną prze- 
wagę. 

AZS Il — Ogni:ko 2:0. Rów- 
nież i druga drużyna akademików?od- 
niosła zwycięstwo nad młodym ze- 
społem kolejarzy. 

Na podstawie tych wyników 'za- 
kwalifikowano do półfinałów następu- 
jące drużyny: AZS I; AZS H, Harce- 
rze i RKŚ. „Siła”. 

Koszykówka. 

RKS «Tur» - RKS «Siła» 21 : 11 
(7:8). „Siła* uległa przeciwnikowi 
prowadząc do przerwy 8: 7. Główną 
przyczyną przegranej „Siły było to, 
że w tym samym dniu: brała udział w 
rozgrywce siatkówki i wypompowała 
się przedwcześnie z sił, których już 
zabrakło do następnej gry w koszy- 
kówkę, : 
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Opiece ludzi dobrego serca, po- 
® №са się biedną wdowę b. pracow- 

niczkę Szkoły Przemysłowo Handlo- 
wej w Wilnie, mającą chorego syna 
i nie posiadającą żadnych środków 
do życia, znajdującą się w ostatecz- 
nęj nędzy. Łaskawe datki uprasza 
się składać do redakcji „Słowa”, dla 
b. pracowniczki szkoły. D 
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PRZYGOBY PANI ŁONACZARSNIEJ. 
Podczas zeszłorocznej sesji Ligi 

Narodów wzbudziła żona sowieckiego 
komisarza . ludowego oświaty, pani 
Łunaczarska w Genewie, podziw о- 
ólny swemi wspaniałemi perłami i 
utrami. Zbytek, roztaczany przez nią, 
wprowadził Łunaczarskiego w przy- 
krą sytuację i zmusił go do ogło- 
szenia, iż owe klejnoty i futra nie są 
prawdziwe, stanowią tylko zręcznie 
wykonane imitacje. Pani Łunaczar- 
skiej spodobał się jednak pobyt za- 
granicą i nie miała wcale ochoty po- 
wracać z mężem do ponurego kraju 
rodzinnego. Pozostała zatem w Ber- 
linie, tam zaś obudziły się w niej 
ambicje polityczne, wobec czego po- 
częła rozwijać ożywioną działalność. 
Lecz z polityką powiodło się nie le- 
piej niż z klejnotami i futrami. Jak 
przedtem, tak i teraz znakomita da- 
ma sowiecka ściągnęła na siebie bu- 
rzę i gromy ze strony partyjnych to- 
warzyszów męża. 

Rosyjskie pismo emigracyjne w 
Berlinie „Rul* doniosło, że w nie- 
mieckich kołach / komunistycznych 
panuje ogromne wzbużenie na pa- 
nią Lunaczarską, zaś organ kół tych 
„Rote Fahne* pisząc o niej pozwolił 
sobie na niezbyt delikatne określenia. 
Poseł sowiecki w Berlinie Krestiński 
był z tych zajść tak dalece  niezado- 
wolony, że oficjalnie *prosił panią 
Łunaczarską o niezjawianie sie Ew 
poselstwie i o przyspieszenie powro- 
tu do Moskwy. Ona jednak odrzuciła 
żądania posła i oŚwiadczyła, że ma 
zamiar wystąpić przeciw „Rote 
Fahne'* na drogę sądową o obrazę 
czci. Dopiero rozkaz z Moskwy za- 
pobiegł grożącemu skandalowi i zmu- 
sił krnąbrną małżonkę komisarza so- 
wieckiego do natychmiastowego po- 
wrotu w granice Rosji. 

Terror w Chicago. 
Rząd związkowy zdecydował się 

wreszcie położyć kres istniejącemu 
w Chicago stanówi rzeczy, gdzie od 
1 stycznia do 15 lutego zanotowano 
19 zamachów dynamitowych. Chodzi 
przedewszystkiem O to, że Świadko- 
wie, składający zeznanie w procesach, 
znajdują się pod terorem złoczyńców. 

Jeśli ktoś był świadkiem zbrodni, 
a w sądzie zeznaje co widział, grozi 
mu pewna Śmierć ze strony zorgani- 
zowanej bandy, do której zabójca na- 
leży. Te groźby są tak Skuteczne, że 
w ostatnich tygodniach, skutkiem od- 
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mowy składania zeznań, sądy nie- 
mogły skazać oskarżonych i winowaj-- 
ców. Związkowy minister sprawiedli-- 
wości rozpoczyna ankietę, oświadcza 
jąc, że zgniecie zbrodnicze bandy, je-- 
żełi potwierdzą się wstępne raporty 
o ich działalności. Potęga t. zw. w 
Chicago „racketedrs“ (zorganizowa-- 
nych zbrodniarzy) jest istotnie za- 
straszająca. 

Jedna z najczęściej stosowanych. 
form „racketeringu“ to szantaż w 
stosunku do drobnych przemysłow- 
ców, kupców, bankierów etc.; wolą 
oni płacić tygodniowy czy miesięczny 
podatek, niż być nieustannie przeŚ-ej 
dowanymi przez bandytów. 

KAŻDY Radjoamator wie, czem 
jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY defekt psuje odbiór i 

denerwuje słuchacza. 
KAŻDY więc winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak defekt taki usunąć. 
PORADNIK DLA RADJOAMA- 
TOROW, praca zbiorowa wy- 
bitnych fachowców wojskowych,. 
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest 
właśnie tem, co jest niezbędne 

dla każdego Radjoamatora. 
Cena egz. brosz. 3.30 z., opra- 

wionego 5. — zł, 

Poradnik dla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 
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WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 

Mickiewicza 4——6. 
UDITKTIIMA TNT 

K 
, ARTYSTA - FOTOGRAF — $ 
° $ ž Antoni Skurja! į 

+ 
$  PRZEPROWADZIL SIĘ * 

$ ma ul. Królewską 3. į 
(8002+00060000000- R 

: Porlmuffera Ulframaryna 
= jest bezwzględnie najlepszą i naj- 

wydatniejszą farbą do bielizny ce- 
s lów malarskich. Odznaczona na wy- 
m stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami. 

Wszędzie do nabycia. 

TRAGIL 
       

Prosimy naszych Sz. Sz. Abonentów o 
łaskawe wnoszenie przedpłaty za m-c 
MARZEC. Konto Czekowe Słowa P. K. O. 

Hr 80259. 

  

  

Sensacja dla Wilna! 
NA SCENIE: Gościnne występy znanych 
artystów teatrów 

Rewja na scenie 

„Nowości* i „Perskie 
NA EKRANIE: PARYŻ w WILNIE. Wilno 
ujrzy czarną królową Paryża wszechśw. 

i na ekranie! 
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