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"łova_ prowokacja kolszekików, 
Rzekomy list księży Polaków z 

Ukrainy. 

Polski tygodnik komunistyczny, 
wychodzący w Kijowie, ogłosił list 
„księży polskich'* podpisany rzekomo 
przez ks. Swiderskiego, Kwaśniew- 
skiego, Hańskiego, Nanowskiego, Ja- 
sikasa i Adalberta Kobca. Podpisani 
omawiając na wstępie znaczenie re- 
wolucji rosyjskiej oswiadczają, iż Ro- 
sja carska zmierzała do jednego celu 
—do nawrócenia ludności katolickiej 
na prawosławie. Kościół katolicki to- 
czył męczącą walkę. Polska  ultura 
narodowa podlegała prześladowaniu. 
Władza sowiecka rozbudziła w lud- 
ności polskiej ZSSR gasnącą šwiado- 
mość narodową. Z tego powodu za- 
chować powinno duchowieństwo ka- 
tolickie w ZSSR „jaknajwiększą lojal- 
ność względem władzy radzieckiej". 
Lecz część duchowieństwa  katolickic- 
go w ZSSR bierze od 10 lat udział 
w. działalności przeciwsowieckiej. 

Na ten temat oświadcza list, mię- 
dzy innemi, co następuje: „Zawinili- 
Śmy nieraz, iż poddając się urokowi 
gry politycznej, częstokroć znów Świa- 
domie wplątywaliśmy się w stosunki 
z agentami burżuazji polskiej i pol- 
skiego państwa burżuazyjnego. Pły- 
nące z za kordonu wpływy antyra- 
dzieckie były częstokroć dla nas 
bodźcem do pełnienia czynności zdra- 
dzieckich. Jak widać z procesów są- 
dowych, część duchowieństwa polskie- 
go zajmowała się niedopuszczalną 
dlań działalnością przeciwradziecką: 
współdziałaniem szpiegostwu, prze- 
prawianiem ludzi przez granicę do 
Polski, agitacją przeciwradziecką i t. 
p. Mając sposoby legalnej łączności 
z Polską i Watykanem, część ducho- 
wieństwa uciekała się nieraz do zwią- 
zku nielegalnego za pośrednictwem 
polskich przedstawicieli dyplomatycz- 
nych. Bywały wypadki szowinistycz- 
nej działalności polskiego duchowień- 
stwa wśród katolików, zdarzało 51е 
korzystanie przez poszczególnych księ- 
ży z religii i ambony w podobnych 
celach jak też i dla agitacji przeciw- 
radzieckiej i ostrej krytyki: poszcze- 
gólnych praw i zarządzeń Władzy 
Radzieckiej. 

Były próby wychowywania dzieci 
w duchu szowinizmu polskiego i od- 
bijania Od dzieci uczęszczania do 
szkół i instytucyj kulturalno-oświato- 
wych. Zamiary imperjalistyczne Oraz 
dążenia Zachodu kapitalistycznego i 
Polski, przekształcające się stopnio- 
wo w otwarte wystąpienie. przeciwko 
ZSRR, mogące w ostatecznym wyni- 
ku zamienić się w zbrojny napad 
świata kapitalistycznego na pokojową 
i budującą pokojowo swe nowe życie 

pierwszą na Świecie republikę robot- 

ników i włościan, dlaczegoś tam spo- 
dziewają się oparcia moralnego ze 
Strony duchowieństwa katolickiego i 
usiłują oprzeć na jego powagę i 
wpływ wśród mas ludności katolickiej, 
stwarzając tym samym niepożądaną 

dia nas nazwę awangardy burżuazji, 
iej czołowego posterunku w ZSRR. 

Wiemy o tem, że niektórzy dzia- 
łacze polityczni i społeczni, znajdują- 
cy się w Polsce,w swej robocie prze- 

+. ciw ZSRR zapominają oddzielić stro- 
ny politycznej tej walki od działalno- 
ści czysto religijnej. Podzielając po- 
glądy ideologiczne całego Zachodu 
katolickiego, my Odgraniczamy się 
stanowczo, odrzucamy metody takiej 

walki, któraby wyrażała się w wystą- 

Pieniach politycznych przeciwko ZSRR. 
Jest zgubny dla kościoła rzymsko- 
kato ickiego w ZSRR, ponieważ Ścią- 

ga nań słuszne oburzenie społeczno- 
Ści radzieckiej i zgodnie z prawem 
przeciwdziałanie ze strony organów 
Władzy Radzieckiej, uniemożliwia du- 
chowieństwu rzymsko-katolickiemu w 
ZSRR wypełniać jego zadanie zasad- 
nicze zakorzenienia i wzmocnienia re- 
ligii katolickiej. Ten nieznośny stan 
rzeczy, który zależy od zagranicznych 
wpływów przeciwradzieckich, zwłaszcza 
polskich, należy zasadniczo i natych- 
miast zmienić. Zakładamy protest prze- 
ciwko zależności od duchowieństwa 
katolickiego w Polsce, od burżuazyj- 

no-państwowej ideologji polskiej. Pco- 
testujemy przeciwko temu, aby rząd 
polski i burżuazja polska uważała 
nas, księży Polaków w ZSRR za 
swych agentów, aby korzystała z nas 

do robót przeciwradzieckich i wzmoc- 
nienia wśród polskich mas pracują- 

cych w ZSRR wpływów burżuazji pol- 
skiej. Oświadczamy, że istniejące w 

ZSRR warunki prawne dają nam 
możliwość prowadzić samodzielnie na- 
szą zasadniczą i jedyną pracę nad 
zakorzenianiem religii katolickiej pod 
bezpośredniem kierownictwem naszego 
kierowniczego na cały Świat centrum 
— Watykanu. 

Końcowe ustępy deklaracji wyli- 
czają przyrzeczenia i żądania jej auto- 
rów w sposób następujący: 

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

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
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KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa t 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—-nl. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

uNO - Ksieg. T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—"ul. Wileńska 28, 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
PO TAWY—j. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 

Wojtkiewicz—Rynek, 

ŚWIĘCIANY POW. Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 74. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

Czego domaga się p, Woldemarug _ Jak w romansie kryminalnym. 
GDAŃSK, 23.11. Pat. Z Kowna donoszą do pism tutejszych: 

Oficjalny organ rządu litewskiego „Lietuvos Aidas* ogłasza ko- 
mu: ikat urzędowy zapowiadający, że odpowiedź litewska na 
ostatnią notę polską będzie w najbliższych dniach. doręczona 
rządowi polskiemu za pośrednictwem posła litewskiego w Ry- 
dze. W nocie tej Woldemaras jeszcze raz sprecyzuje argumeniy 
zawarte w pierwszej nocie lit-wskieį i aomagać się 
działu w rokowaniach pol ko-litewskich delegata Ligi 

będzie u- 
aodów. 

Jako główne żądanie no'a rządu litewskiego wysunie koniecz- 
ność przedyskutowania pretensyj litewskich o odszkodowanie 
za straty wyni«łe dia Litwy wskutek wcielenia Wilna do 
Polski. 

Sprawa lifewska — na marcowej sesji bigi Nar. 
BERLIN, 23-1. Pat. Agencja Telegraphen Union donosi z 

Genewy, że tamtejsze koła polityczne liczą się z możliwością 
wzrowienia sprawy koniliktu pol-ko-litew kiego na marcowej 
sesji Rady Ligi Narodów. Rząd Polski, jak twierdzi agencja 
Tel. Un. zamierza zwrócić się do Rady Ligi z oświadczeniem, 
że dotychczasowe rokowania były bezskuteczne i prosić Radę 
o ujęcie w swe ręce dalszego toku spraw. O ile do tego doi- 
dzie, Rada Ligi zwrócić się ma do Woldemarasa z prośbą, aby 
osobiście przybył na sesję marcową do Genewy. 

PEZERTTY SASZ ESZO OE EPS TAT TEST TIT TS TSS TE ERID RTP NNISSGA | 

Dziesieciolecie armii czerwonej. 
MOSKWA, 23-11. PAT. Dziś obchodzona będzie uroczyście 

Na terenie całego Z.S.S.R. odbywają 
w fabrykach, w warsztatach i instytu- 

rocznica istnienia armji czerwonej. 
się uroczyste zebrania w wojsku, 
cjach. Komitet wykonawczy Z.S.S.R. uznał znaczne ułatwienia 

10-ta 

i przywileje 
byłym partyzantom i czerwonym gwardzistom w zakresie podatków, : rent 
i nauki szkolnej dla ich dzieci. Odpowiednie postanowienie przewiduje. 
przyznanie specjalnych funduszów w okresie 2-ch lat na potrzeby kształ- 
cenia fachowego armji czerwonej oraz poprawy bytu oficerów. Na cel ten 
przyznano 10.000.000 rubli. Pozatem centralny komitet wykonawczy posta- 
nowił nadać ordery „Czerwonego Sztandaru** flocie bałtyckiej i znacznej 
liczbie osób między innemi Kalininowi, Petrowskiemu, Unszlichtowi, Miko- 

Estonja w rokowaniach z Niemcami. 
janowi i innym. 

BERLIN. 23.11. PAT. Dzienniki 
estońskiego ministra spraw zagranicznych, 
kowaniach z Niemcami żadnego ustępstwa na 

prawicowe ogłaszają Oświadczenie 
że Estonja nie poczyni w ro- 

rzecz żądania Niemiec w 
sprawie odszkodowania dla właścicieli wywłaszczonych z majątków nie- 

Nowy gabinef Jugosławii. 
mieckich. 

BIAŁOGRÓD, 23. Il. Pat. Skład nowego rządu ustalony został , ostatecznie. 
Prezesem rady ministrów został Wukicewicz, sprawy zagraniczne objął  Marinkowicz 

wojsko i marynarkę — Badzicz, sprawy wewnętrzne — Koroszec. Dziś o godz. 12-ej 

w południe nowi ministrowie złożyli przysięgę. 

Siabilizowanie iranka irancuskiego. 
* PARYŻ, 23. Il. Pat. Jak donosi Le Journal, podróż gubernatora Banku Fran- 

cuskiego do Londynu jest związana z decyzją Banku skonwertowania na złoto wszyst- 
kich zapasów dewiz złożonych w bankach zagranicznych oraz wprowadzenia złota 

Rada Ligi Narodów prosi @ zwłokę. 
GENEWA, 23. II. Pat. Sekretarjat Ligi Narodów zawiadomił telegraficznie rząd 

tego do kraju. 

węgierski,gże wobec otrzymania przez Radę 
muńskiego i jugosłowiańskiego not w sprawie incydentu w St. Gothard, 

Ligi od rządów czechosłowackiego, ru- 
sekretarjat 

Ligi dowiedz awszy się, że Węgry mają sprzedać objekty, których dotyczą te noty, 
uważa za wskazane, aby rząd węgierski powstrzymał się chwilowo od tego zamiaru, 
te mbardziej, że Rada Ligi zamierza wkrótce rozpatrzeć tę sprawę. 

Tereny kołonizcyjne dla żydów w S0SR. 
MOSKWA 23 II PAT. Żydowska agencja telegraficzna donosi, że prezydjum 

wszechzwiązkowego komitetu do spraw osiedlenia będące najwyższą instancją pań- 
stwową dla spraw kolonizacji w Rosji sowieckiej, zatwierdziło na ostatniem posiedze- 
niu pod przewodnictwem  Kalinina, > ewo e ‚ uchwałę komitetu w 
zania okręgu Birbidżańskiego na Syberji na cele kolonizacji żydowskiej. 

i Ddznaczenie króla Butgarji orderem „Orła Białego”. 
SOFJA. 23.11. PAT. Z okazji odznaczenia 

sprawie przeka- 

króla wielkim krzyżem 
„Orła Białego” dzienniki bułgarskie zamieszczają artykuły wstępne wyra- 
żające wdzięczność i podnoszące rycerski gest Polski. 

Ihtydent w kinematografie. 
PARYŻ 23 II PĄT. Petit Parisien donosi z Szanghaju, że 60-ciu byłych francu- 

skich uczestników wojny nie dopuściło do wyświetlenia w jednym z teatrów na te- 
renie koncesji międzynarodowej filmu amerykańskiego obraźliwie traktującego francu- 
ski legion zagraniczny. 

Król Amanullah w Berlinie. 
BERLIN, 23.11 PAT. Wczoraj o godz. 5-ej po poł. król Afganistanu 

przyjął w pałacu ks. Albrechta korpus dyplomatyczny z nuncjuszem kard. 
Pacelli na czele oraz wice-kanclerza Hergta, z którym odbył dłuższą roz- 
mowę. Wieczorem na cześć królewskiej pary  afganistańskiej 
przyjęcie w pałacu prezydenta Hindenburga. Po przyjęciu, 
prezydenta odbył się capstrzyk 11-tu orkiestr wojskowych 
chodni i w obecności tłumów publiczności. 

1) Wkraczamy aa uczciwą, i lojal- 

ną drogę względem Władzy Radziec- 
kiej i zobowiązujemy się na рггу- 

szłość wypełniać całkowicie istniejące 

i obowiązujące kościołowi katolic- 

kiemu prawa i przepisy, wypływające 

z Konstytucji ZSRR. Zobowiązujemy 

się nie naruszać dekretów O oddzie- 

leniu kościoła od państwa. a 

2) Wyrzekamy się na przyszłość 

wszelkiej polityki. | : ' 

3) Będąc Polakami, mamy znajo- 

mych i krewnych w Polsce. Zasadni- 

czo poiępiamy wszelkie korespondo- 

wanie potajemne z kimkolwiek bądź w 

Polsce. i Zi 

4) Wyrzekamy się używania religji 

i ambony do kazań  przeciwradziec- 
kich, do polskiej propagandy patrjo” 

tycznej i niezdrowej krytyki praw i 
dekretów Władzy Radzieckiej. 

5) Licząc się z faktem, że ZSRR 
nie$ma szkół katolickich, uznajemy 
zasadę jedynej szkoły pracy dla 

wszystkich bez wyjątku dzieci. 

6) Stanowczo potępiamy płany im- 

perjalistyczne Zachodu i niektórych 
grup w Polsce względem jedynego na 

Świecie państwa robotników i wło- 
ścian. 

7) Uważamy za możliwą i nie- 

zbędną łączność z centrum katolić- 

odbyło się 
przed pałacem 
w Świetle po- 

kiego — Watykanem jedynie drogą 
legalną przez Komisariat Ludowy 
Spraw Zagranicznych. 

8) Uważamy za konieczne jak naj- 
prędsze zawarcie konkordatu (umowy) 
z rządem ZSRR na zasadach wza- 
jemnego porozumienia. 

9) We wszystkich sprawach życia 
politycznego i radzieckiego będziemy 
lojalnymi _ obywatelami względem 
ZSRR i nawołujemy do tegoż ludność 
polską. 

Na marginesie tego listu „księż 
polskich" należy zaznaczyć, że iš 
autentyczność wydaje się mocno po- 
dejrzaną. Żaden ksiądz Polak czegoś 
podobnego nie mógł podpisać. Zna- 
ne są wypadki fałszowania enuncja- cyj i listów przez sowieckie czrezwy- 
czajki, które tą drągą dążą do poder- 
wania ducha wśród wiernych katoli- 
ków, jacy znaleźli się na terenie ZSSR. 
Walka z religią, a w szczególności z 
katolicyzmem prowadzona jest w Bol- 
szewji z niesłychaną zaciętością, Jed- 
nym z sposobów zachwiania podstaw 
religijnych jest poderwanie autorytetu 
kapłanów. List, który jako niezwykły 
dokument przytoczyliśmy wyżej, wła- 
śnie ma to na cełu. | 

Jesteśmy przekonani, że pani A- 

leksandra Karnicka, pierwsza kandy- 

datka listy „Wyzwolenia” z wileńskie- 

go okręgu wyborczego, nie wie co się 

u niej Zz „robotą“ okręgową dzieje. 

„ Od kilku dni dochodzą nas wia- 

domości, że „Wyzwolenie* ruszyło 

gwałtownie naprzód i przerzuciło się 

na hasła antypaństwowe, bolszewic- 

kie, rewolucyjne. Gdzieniegdzie, jak 

np. w gminie Podbrzeskiej (dotych- 

czas podobno opanowanej przez 

Związek rolników) doszło do takich 

wystąpień, jak opanowanie i rozbro- 

jenie posterunku policyjnego. W in- 

nych miejscach wiece Wyzwolenia 

przybierają jawnie bolszewicki cha- 

rakter. Grozi się podpalaniem, grozi 

się policji, wymyśla się rządowi 

marsz. Piłsudskiego. Cały arsenał 

frazesów tak znanych nam z czasów 

Hrąmady, których przez kilka miesię- 

cy posterunkowi naszej policji wysłu- 

chiwać musieli spokojnie, z niemą- 

dremi minami. 

Skąd to wszystko powstało? 

Po unieważnieniu kilku list ko- 

munizujących cała halastra wybor- 

cza tamtych ugrupowań zaoferowała 

swe usługi Wyzwoleniu. Wyzwolenie 
usługi te przyjęło, czy też. ludzie ci 

tam się wdarli. Dziś akcja Wyzwole- 

nia z dniem każdym nabiera cech 

antyrządowo-rewolucyjnej, prowoka- 

cyjno-bolszewickiej . roboty. Czy bę- 

dziemy na ingerencję władz. tak dłu- 

go czekali, jak czekaliśmy swego 
czasu na poskromienie Hramady.? 

Obok wyraźnych agentów bolsze- 

wickich, N. P-chowców i innego tego 

«Jrodzaju towarzystwa przystąpiło do 
akcji wyzwoleńczej cały szereg indy- 
widuów z zawodów kryminalnych. 

Oszuści, agenci „nieistniejących przed- 

siębiorstw, naciągacze mniejsi i więk- 

si, szumowiny życia miejskiego zna- 

lazły sobie w wyborczych „szeregach 

Wyzwolenia przyjemne, rozrywkowe 

kilkotygodniowe zajęcie. 

P. Aleksandra Karnicka jest skraj- 

nie innych niż my, przekonań  poli- 

tycznych. Jest to jednak człowiek wy- 
bitnie uczciwy, mogący być nawet 

przykładem dla niejednego polityka. 

Niewątpliwie nie jest winna, że akcja 

jej się wysunęła z rąk, iż przybrała 

charakter jakiejś wielkiej zmory kry- 

minalnej przeciw bezpieczeństwu lu- 

dzi spokojnych, przeciw porządkowi 

publicznemu. jeśli władze nie opanu- 

ją energicznie wczas tej roboty, bę- 

dziemy mieli przynajmniej w kilku 
gminach powiatu Wileńsko-Trockiego 

zupełnie anarchiczne stosunki i to w 

sam czas wyborczy. 

We Włoszech, przed wojną orga- 

nizacje kryminalne, jak „maijo“, jak 

„сотогга“ obierały nawet posłów do 

parlamentu. Akcja naszego Wyzwo- 
lenia wileńskiego zaczyna trochę przy- 
pominać te stosunki, tak dużo tam 

weszło figur o wyraźnie kryminalnym 

charakterze. Charakter _ kryminalny 

niektórych jest zarejestrowany przez 

iakt, że przebywają oni na wtlności 

„Za kaucją”, inni może osobiście 
szczęśliwsi, są tylko przez policję po- 

szukiwani. To wszystko dziś jeździ 

po prowincji, organizuje wiece, wy- 

głasza mowy i prowadzi kampanię 

wyborczą. jakby ktoś otworzył wro- 

ta więzienia i socjetę więzienną za- 

prosił do wzięcia udziału w pracy po- 
litycznej. 

Miejmy nadzieję, 

zostaną uregulowane. Wyzwolenie 

ma w naszym okręgu listę _ zatwier- 

dzoną, więc ma prawo próbować 
szczęścia. Ale moralność publiczna 

wymagać przecież powinna, aby jed- 

nostki o charakterze kryminalnym nie 

występowały w charakterze  lumina- 

rzy ludu, ani ludu tego oswobodzi- 

cieli z „kajdan rządu faszystowskie- 

go", jak to na wiecach: umieją opo- 

wiadać. Oczyścić Wyzwolenie z ele- 
mentów jawnie kryminalnych i od 

ajentów bolszewickich, którzy nie 

wierząc w powodzenie w okręgu wy- 

borczym wileńskim listy własnej po- 

szli na wieś pomagać Wyzwoleniu. 

Tego możemy żądać od pani Kar- 

nickiej i tego możemy się spodzie- 

wać od sprężystości naszej admini- 

stracji. Taka sytuacja, jak z krymi- 

nalnego romansu, która się wytwo- 

rzyja w gminach podwileńskich, nadal 

tolerowana jbyć nie może. rz. 

  

Zachowawcy a Kosciół 
Komitet Zachowawczy, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele Orga- 
nizacii Zachowawczej Pracy Państwo- 
wej, Prawicy Narodowej i Chrześci- 
jańskiego Stronnictwa Rolniczego wy- 
dał następujący okólnik do swych 
komisarzy wyborczych. 

Komitet Zachowawczy, skupiający 
wszystkie trzy ugrupowania zacho- 
wawcze w Polsce, stojące niezłomnie 
na gruncie nauki katolickiej, przywią- 
zuje szczególną wagę do zabezpiecze- 
nia praw i warunków pomyślnego 
rozwoju  Kościoła* Katolickiego w 
Polsce. 

Stosunek ugrupowań zachowaw- 
czych do Kościoła i religji znalazł 
swój dobitny wyraz w deklaracji pro- 
gramowej, wydanej po skonsolidowa- 
niu się ugrupowań zachowawczych. 
W deklaracji tej czytamy: 

„W życiu państwowem zachowane 
być winno przodujące stanowisko 
Kościoła Katolickiego, przy utrzyma- 
niu pokoju na polu wyznaniowem, 
lecz bez szkodliwego pobłażania dla 
różnolitych wichrzeń występujących 
pod religijną osłoną. Współdziałanie 
Kościola na polu wychowawczem jest 
jawną dla wszystkich koniecznością, a 
dobroczynny wpływ ducha religijnego 
na życię państwowe, polityczne i spo- 
łeczne, warunkiem wyjścia z trudnoś- 
ci obecnej doby i zapewnienia nie- 
zbędnych podstaw moralnych dla dal- 
szego rozwoju narodu*. 

Ugrupowania zachowawcze zwró- 
ciły się do społeczeństwa z apelem 
szeregowania się pod ich sztandarem, 
wysuwając na pan pierwszy hasło: 

„oparcia życia publicznego na za- 
sadach nauki i moralności chrze- 
Ścijańskiej i zachowania naležy- 
tego stanowiska Kościoła Ka- 
tolickiego“. 

Dziś, gdy stronnictwa zachowaw- 
cze popierają czynnie akcję wyborczą 
Bezpartyjnego Bloku współpracy z 
Rządem, to czynią dlatego, że na 
tej drodze widzą najlepszy sposób 
realnego zabezpieczenia bytu i rozwo- 
ju Kościoła Katolickiego. 

Z chwilą gdy własny polski Rząd 
występuje czynnie przy wyborach, mu- 
siałyby istnieć niezmiernej wagi po- 
wody, aby ugrupowania zachowawcze 
zdecydowały się na popieranie list 
Rządowi przeciwnych i tą drogą sztan- 
dar Katolicyzmu w polityce polskiej 
kierować przeciw sztandarowi Pań- 
stwa. Powodów takich zdaniem na- 
szem nie było i niema. 

Polityka Rządu marszałka Piłsud- 
skiego w stosunku do Kościoła Ka- 
tolicklego nikogo nie uprawnia do te- 
go, aby z czystem sumieniem oświad- 
czyć, že zwalcza się marszałka Pił- 
sudskiego przy wyborach w imię 
obrony Katolicyzmu. Ktokolwiek dziś 
sumiennie przemyślał zagadnienie u- 
trwalenia praw Kościoła w Polsce i 
jego wpływu na nasze życie publiczne, 
nie może nie przyznać, że troską spo- 
łeczeństwa katolickiego musi być prze- 
dewszystkiem stworzenie warunków 
harmonijnej współpracy między Ko- 
ściołem w Polsce, a czynnikami rzą- 
dowymi i stale krzepnącym aparatem 
państwowej administracji. 

Uważamy, że każda polityka, któ- 
ra prowadzi dziś do sztucznego wy- 
twarzania antagonizmu między władzą 
państwową a duchowieństwem jest 
złą polityką, dla Kościoła i dla spo- 
łeczeństwa szkodliwą. To też zdaniem 
naszem poza innemi względami pań- 
stwowemi troska o rozwój i zabezpie- 
czenie praw Kościoła nakazuje nam 
poprzeć listę Bezpartyjnego Bloku. 

Dlatego raz jeszcze polecamy uwa- 
dze Panów akcję propagandy przed- 
wyborczej biur B.B. i prosimy, współ- 
pracując z temi biurami w myśl po- 
wyższego,. pilnie przestrzegać aby nie 
dopuszczać do tworzenia się jakich- 
kolwiek zadrażnień między duchowień- 
stwem a reprezentantami władz pań- 
stwowych i działaczami z jedynki. Za- 
razem prosimy panów o wyjaśnianie 
naszego stanowiska w odniesieniu do 
Kościoła i naszej głębokiej troski o 
zachowanie harmonijnego współdzia- 
łania Kościoła i Rządu w Polsce 
wszystkim, którzy tą sprawą się inte- 

że stosunki te“ 

GRUZ WOPTSZSATEKA WATCH 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
w n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tatelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

== 24, il. 28. == 
Konferencja przemysłowców. 
WARSZAWA, 23 II. PAT. Po zakończe- 

niu dyskusji w dniu 22 bm. nad zagadnie- 
niami wzmożenia konsumcji wewnętrznej 
i eksportu, dnia 23 bm. obrady konferencji 
przemysłowców pod przewodnictwem p. 
ministra Przemysłu i Handlu inż. Kwiatkow- 
skiego, zostały wznowione o godz. 11-tej 
przed południem. Pierwszy głos zabrał prof. 
Okolski, który omówił kwestje związane 
z inwestycjami i eksportem przemysłu me- 
talowego przetwórczego. Następnie prze- 
mawiało w powyższej kwestji kilku mów- 
ców i wreszcie p. dyr. Wartalski, który 
szerzej omówił zagadnien e polityki mor- 
skiej oraz portowej w związku ze sprawą 
przemysłu polskiego. Ostatni mówca -za- 
kończył dyskusję szczegółową, poczem 
rozpoczęły się rozprawy o charakterze 
syntetycznym. 

Pan Wierzbicki, naczelny dyrektor cen- 
tralnego związku polskiego przemysłu gór- 
nictwa, handlu i finansów, wygłosił dłuższe 
przemówienie, w  którem zobrazował po- 
szczególne postulaty przedstawicieli prze- 
mysłu polskiego i wysunął zasadnicze tezy, 
których urzeczywistnienie uważa za ko- 
nieczne dla dalszego szczęśliwie od półto- 
ra roku zapoczątkowanego rozwoju na- 

szego przemysłu. Po przemówieniu rozwi- 
nęła się generalna dyskusja. 

W końcu konferencji zabrał głos p. 
minister Przemysłu i Handlu Kwiatkowski 
podnosząc rolę rządu w rozstrzygnięciu 
postulatów poszczególnych ośrodków życia 
społeczne,o i gospodarczego Państwa, Oraz 
podkreślając konieczność harmonizowania 
rozmaitych kątów widzenia na poszczegól- 
ne za_adnienia. Postulatem naczelnym ro- 
zwoju bogactwa narodowego jest wspólny 
obowiązek rządu i społeczeństwa wytwa- 
rzania największej sumy wartości moralnej 
i materjalnej. P. minister między innemi 
oświadczył, że nie ze wszystkiemi postuła- 
tami wysuniętemi przez poszczególnych 
przedstawicieli przemysłu zgadza się, uwa- 
ża jednak za konieczne powołanie do žy- 
cia komisji, złożonej z czołowych przed- 
stawicieli życia przemysłowego, aby postu- 
Jaty wysunięte na konferencji zostały szcze- 
gółowo omówione. 
.. Dziękując obecnym za współudział w 
intensywnej pracy dokonanej w czasie 
półtoradniowych obrad, p. minister zamknął 
posiedzenie. ' 

Lotnictwo w Pałsee. 
WARSZAWA, 23.1, PAT, Dziś o godz. 

12-tej w poł. w sali Resursy kupieckiej od- 
było się śniadanie wydane na cześć uczest- 
ników: 19- konierencji międzynarodowego - 
zrzeszenią towarzystw . lotniczych przez 
M-stwo Spraw Zagranicznych, które repre- 
zentował dyrektor ' departamentu Bertoni, 
prezes komitetu organizacyjnego zjazdu. 
Podczas deseru zabrął głos p. dyr. Bertoni 
wygłaszając przemówienie, w którem powi- 
tai uczestników kongresu w imieniu pol- 
skiego M-stwa Spraw Zagranicznych, pod- 
kreślił wielką doniosłość komunikacji lot- 
niczej oraz wspomniał o wysiłkach Pio- 
trowskiego uczonego humanisty i profesora 
krakowskiego, który w pierwszej połowie 
XVII w. robił w dziedzinie lotnictwa cieka- 
we doświadczenia, jak również o wzłocie 
balonem słynnego Blanchard'a w r. 1790 w 
Warszawie w obecności króla Stanisława 
Augusta. 

Widzimy więc mówi dyr. Bertoni — że 
w Polsce już oddawna czynione były wy- 
siłki w kierunku rozwiązania zagadnienia 
łotnictwa. Ci, którzy te próby podejmo- 
wali, niezawodnie intuicyjnie zdawali so- 
bie sprawę z warunków topograficznych 
Polski, tak pomyślnych dla przyszłego 
rozwoju lotnictwa. Czuję się więc szczę- 
śliwym mogąc stwierdzić harmonijność 
pracy, która ujawniła s'ę już w pierwszych 
dn ach konferencji i która pozwala spo- 
dziewać się jaknajpomyślniejszych rezulta- 
tów. Następnie przemawiał vice-prezydent 

miasta Bogucki dając wyraz radości z po- 
wudu tego, iż Warszawa gościć może tak 
wybitne osobistości oraz życząc konferencji 
powodzenia w pracach. Z kolei zabrał głos 
p. dyr. .'«.nsteden, który podziękował w 
imieniu „jazdu za złożone życzenia i za 
gościnne przyjęcie zgotowane delegatom, 
przez rząd polski i miasto stołeczne War- 
szawę. Е 

„ Mówca wyraził nadzieję, że konferencja 
osiągnie swój cel i że niebawem nawiąza- 
na zostanie komunikacja lotnicza, która 
obejmie nietylko kraje europejskie, ale ca- 
ły świat Mówca zaznaczył, że wszyscy de- 
legaci którzy przybyli do Warszawy nie- 
wątpliwie wywiozą z tego miejsca jaknaj- 
lepsze wspomnienia. Warszawa - zdaniem 
mówcy—rozwija się pięknie i znajduje się 

       
   

  

   
     

  

w szeregu największych stolic Europy. To- 
astem za pomyślność Polski i piękną przy- 
szłość jej stolicy mówca zakończył swe 
przemówienie. 
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resują, a przedewszystkiem ducho- 
wieństwu. 

Naszem naczelnem dążeniem być 
winno aby akcja wyborcza nie przy- 
czyniła się do wywołania rozdźwięku, 
a przeciwnie wpłynęła na większe ze- 
spolenie się w kraju czynników mo- 
ralno-społecznych, a przedewszystkiem 
przyczyniła się nadał do trwałego 
współdziałania reprezentantów władzy 
państwowej, duchowieństwa i ludności 
dworów, wsi, miast i miasteczek.
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Endęcy i socjaliści grażą ferorem. 
Biuro B. B. W. z Rz. na okręg 

Wileński otrzymało konkretne dane o Bel 
zamiarach teroryzowania:  wybitniej- 

Marszałek Piłsudski="a lista Nr. 1. 
WARSZAWA, 23.1. Pat. W dniu: dzisiejszym zjawił się w 
noe pare: zlew Radzyńskiej Stanisław ae Ę 

= alia gminy Przegaliny wsi Kolębrody, który z upoważnienia tamtej- 
= miao a oz szej ludności zwrówł się z zapytaniem do Marszaika Piłsudskie- 
Nes24, Zawdziecząć należy sry owi 20, czy lista Nr. 1 jest tą listą na kiórą należy głosować, aby 
okoliczdo ści: paru ROJA R ułatwić mu twórczą pracę. Marszałek Piłsudski nie moząc przy- 
próbom teroru, podajemy ze Ža jąć delegata, polecił pułk. Sławkowi powtórzyć swoją odpo- 
żem wiadomość o tak cynicznych me- wiedź udzieloną w dniu wczorajszym delegacji 4-ch województw, 
todach walki pod sąd opinii. Widać że istotnie lista Nr. | jest tą listą za którą sam stoi i w której 
z EGGziż zarówno Bona РО sktadzie ma rz-czywišcie w nowym sejmie kontynuować rozpo- 

‚ YBOTCZY częte dzieło wielkiego odrodzenia kraju. związku katolicko-narodowego, jak i 

Odezwa ks. Arcybiskupa Twardowskiego. socjalistyczny komitet robotniczy stra- 
cili wiarę w powodzenie głoszonych 
przez. siebie haseł skoro uciekają się Ksiądz arcybiskup Twardowski wydał do duchowieństwa  djecezji 
do tak ohydnych cynicznych metod lwowskiej odezwę, w której oświadcza, że z okazji wyborów „jesteśmy 
walki ze swymi przeciwnikami poli- świadkami rozbicia się społeczeństwa na szereg zwalczających się grup 
tycznymi. | af; : wyborczych, posługujących się hasłami katolickiemi i zasłaniających się 

Obydwie wyżej wspomniane listy listem pasterskim księży biskupów. Doszło do mojej wiadomości, że na 
uprawiają na gruncie wileńskim z wiecach wyborczych tych różnych grup przemawiają kapłani, co wywołuje 
niemniejszym tupetem teror moralny. zgorszenie wśród wiernych, którzy nie znając zakulisowej gry partyjnej, 
Pepesowcy w „tysiącach egzemplarzy nie mogą częstokroć znać istotnych powodów walk partyjnych, zwłaszcza, 
rozpowszechniają zaopatrzoną portre- że każda zainteresowana strona Stara się winę rozbicia społeczeństwa 
tem Marszałka Piłsudskiego broszur- zrzucić na drugą”. By uniknąć tego zgorszenia, ksiądz arcybiskup zabrania 
kę napisaną poraz pierwszy z przez kategorycznie przemawiać na jakichkolwiek wiecach wyborczych kapłanom. 
niego w roku 1903 w Lwowskim 2 : 
miesięczniku pod tyt. „Promień*, w ż Nie i 

Wyzwolenie walczy z policją. której Twórca Polski Niepodległej 
omawiał pobudki, jakie skłoniły Go ‚ 

* do organizowania oporu czynnego Wyzwolenie nie znajdując absolutnie zwolenników wśród rzesz wło- 
A i 2 Ściańskich stosuje ostatnio jak najostrzejsze metody agitacji w propagandzie 

. Р. 5. chce wmówić przez to wja-owei i i i ię- mniej” uświadomione masy jakoby więcowej.” Agitatorzy tego stronnictwa, z WYPUSzczonym za kaucję Ž wię: 

Marszałek Piłsudski był z nimi. zienia Winiarzem na czele, napadają na policję i urzędników państwo- 
Endecy znów rozpowszechniają w Wych wznosząc na wiecach wrogie okrzyki. Wyzwoleniu chodzi najwi- 

tysiącach egzemplarzy głównie wśród doczniej o zasugerowanie mas, jakoby jedynie lista Nr. 3, była obrończynią 

lib przybywających na rynKi judu wiejskiego przed rzekomym uciskiem Rządu, który popiera lista Nr. 1. 
wileńskie, list pasterski Biskupów Jak wczoraj sygnowano z Podbrodzia wymieniony powyżej agitator— 
oraz redagowane przez p. Kownac- Wini : 3 AA 
kiego pisemko „Głos Wileński”, zą- Winiarz skłonił swą bojówkę do napadu na posterunek policji. 
pomocą których głoszą obłudnie o W Rudziszkach znów niejaki Sienkiewicz po niefortunnej próbie 
jedynem i wyłącznie tolerowaniu wystąpienia na zebraniu publicznem, które Ściągnęło kilkaset osób zdecy- 
gej oaza So w ia dowanie wrogo usposobionych przeciwko Wyzwoleniu, zaczą! stawiač 
aš npizyvilejowgay vteten. dla Sue] czynny opór palios, by 2 sposób wskazać akon że jest zdecydo- 
agitacji kościoły katolickie. wanym na wszystko jej obrońcą. Gdy Sienkiewicza przytrzymano na po- 

Dalecy jesteśmy twierdzić, iż dzie- Sterunku policji, znany w okolicy Oopryszek, kilkakrotnie karany, a dziś 
je się to za wiedzą księży, „niemniej gorliwy wyzwoleniec, niejaki Urbanowicz, usiłował na czele grupki, takich 
jednak konstatujemy fakt, iż w dniu jąk on bojówkarzy, odbić z rąk policji wspomnianego Sienkiewicza. Ten 
22 lutego r. b. w kościele Ser:a Je- ie; i ; i & лао к й sA 
zusowego kilka kobiet kupczyło pra- iście bandycki e nie udał się wobec interwencji żołnierzy i pobliskiego 

posterunku K. O. P'u. są endecką, oraz rozdawało wiernym . ы 

Ziemiaństwo brasławskie za listę Nr. 1. 
całe pliki agitacyjnej bibuły listy Nr. 

24, skierowanej wyłącznie przeciwko 
liście Nr. 1. Na posiedzeniu Miorskiego pododdziału Zw. Ziem. 

Komunizujące „Wyzwolenie” mA a ne Laid do rządów M. łka Piłsudsk k okłada| n ufa o rządów Marszałka Piłsudskiego, y 
wszędzie ponosi porażkę, pierwszy als rolnictwo troskliwą opieką, postanawiamy POPIETAĆ gó: 

liwie przy nadchodzących wyborach Bezpartyjny Blok współpracy z Rządem, 
„We środę dnia 22 b.m. „Wyzwo- 

lenie" próbowało szczęścia również w wiqząc w nim jedynie rękojmię, że i nadal rolnictwo kresowe Znajdzie na- 
leżne poparcie. Rudziszkach, lecz,i tu, jak w Pod- 

brzeziu p. Winiarz, o czem wczoraj 
donosiliśmy, poniosło sromotne fiasko 
zakończone burdą. 

Do Rudziszek zjechał wraz z licz- 
ną bojówką niejaki Sienkiewicz i po- 

jednomyślnie po- 

prezes Mirosław Ciszewski, Olgierd Oskierka 

ODEZWA | ; 
Rady Iaczelnej „Myšli Mocarstuogej Akademickiej Modzieiy  Zachowawczej*. 

<zą! wygłaszać antypaństwowe  prze- 
mówienie, Iżąc rząd, policję i społe- 
czeństwo, które godzi się na о- 
becnie panujące warunki. 

Rzucane hasła: antypaństwowe о- 
burzyły do tego stopnia słuchaczów 
przygodnych, iż podniosły się ener- 
giczne protesty, które * bezskutecznie 
starała się stłumić zgraja 
wyzwoleńczych. 

Wynikła awantura, którą zmuszo- 
na była likwidować policja przez a- 
resztowanie komunizującego mówcy. 
W obronie Sienkiewicza wystąpili jego 
zwolennicy, usiłując odbić aresztowa- 
nego. 

Z pomocą policji podążył oddział 
stacjonowanych tu kopistów, którzy 
ostatecznie płatnych sowieckimi czer- 
wońcami warchołów rozproszyli. 

Q zajściu spisano protokół. 
Może wreszcie wywrotowe „Wyz- 

wolenie* zaprzestanie bezskutecznych 
„swych występów śród naszego wło- 
ściaństwa, którego hasła antypań- 
stwowe nie imają się. (r.) 

  

MICHAŁ ORLICZ 

Kułf ideału w feafrze 
(Z odczytu radjowegó) 

Kult ideału rodzi się z tęsknoty 
artysty. IKult ideału bije z najczyst- 
szych źródeł uniesienia i entuzjazmu 

„ dla sztuki, która jest sama w sobie 

celem i ma instynkty władcze. Mate- 
rjalizm w teatrze równający się po- 
jęciu utylitaryzmu jest zaprzeczeniem 
artyzmu. Bo jakże to mówi Konrad 
w „Wyzwoleniu*?: „Artyzm nie mo- 
że być utylitarny, bo jest niezależny 
od Waszego bytu". 

Takie ujęcie rozwiązuje nam cały 
sens ideału w teatrze. Rozumiemy za 
Wyspiańskim, że „musimy coś Zro- 
bić, coby od nas zależało, zwa- 
żywszy, że dzieje się tak dużo, 

„ co nie zaležy od nikogo“. Czyli 
wnikając w to głębiej, musimy tęskno- 
ty artystyczne, niepokój twórczy, szał 
umiłowania wlać w formę, zamknąć 
w ramy pewnej konstrukcji, zaś kon- 
strukcję przekuć w nieustający rytm 
czuć i myśli i żyć ukochaniem taje- 
mnic, które dla samej radości, dla 
narkotyzowania się, możemy „prze- 
czuwać, odkrywać, oasłaniać". 
To jest prawo artysty i to jest naj- 
istotniejszy sens sztuki, Sztuka zależy 
od artysty, którytworzy. Artysta two- 
rzy gnany radością. Radość podsce- 
ptuje mu tematy i czucia. Budzi w 

nim instynkty tworzenia. Instynkt 

przełamuje wszystkie przeszko- 

dy. Życie, byt, siła zewnętrzna 

rozpuszcza się w esencji ideału. Ma- 

terjalizm przestaje istnieć. Nic nas nie 

obchodzą utylitaryzmy. Życie ma swo- 

ją wodę, ogień, parę, żelazo i węgiel, 

raj 
Wileński Akademicki Komitet Współpracy z Rządem otrzymał twczo- 
do rozklejenia i 

nastepującej: 

Do Ogėlu Akademickiego. 

rozkolportowania na mieście odezwę treści 

` 

Rada Naczelna „Myśli Mocarstwowej Akademickiej Młodzieży Zacho- 
wawczej* zebrana w Poznaniu w dniach 11, 12 i 13 lutego r. b. a repre- 
zentująca ośrodki akademickie Warszawski, Lwowski, 

agitatorów ski i Poznański, po uzgodnieniu i wydaniu wspólnej deklaracji ideowej, 
` opartej w dziedzinie moralnej na kościele i religji katolickiej przy zupełnej 

tolerancji dla innych wyznań, a w dziedzinie politycznej 

tradycji Jagiellońskiej, — stwierdzamy 
co następuje: 5 

Wobec tych faktów, 

Krakowski, Wileń- 

SŁ O wo. 

Na szachownicy wyborcz ej 
Imponujący wiec В.В.. z Rz. w 

Niemenczynie. 
Dnia 23 lutego b. r. odbył się 

wiec B. B. W. z Rz. w Niemenczynie 
pod przewodnictwem kierownika B. 
B. W. z Rz. na pow. Wileńsko-Trocki 
p. Henryka Jasieńskiego. Zebrani 
okoliczni włościanie .i obywatele Nie- 
menczyńscy w ilości przeszło 500 
osób, wysłuchawszy przemówień przed- 
stawicieli listy Nr. 1 pp. Kuleszy i 
Bottkiewicza jednomyślnie postanowili 
poprzeć przy wyborach do Sejmu i 
Senatu listę Nr. 1, wznosząc przy tej 
Okazji długotrwałe okrzyki na cześć 
Marszałka Piłsudskiego. 

Trzeba nadmienić, iż na wiecu tym 
znalazło się kilku agitatorów z P,P.S. 
i Wyzwolenia, których zabiegi zakłó- 
cenia obrad zostały samorzutnie przez 
zebranych gości unicestwione. 

Agitatorzy ci salwowali się ucieczką. 

Sprosfowanie. 
W dniu 21 lutego zamieściliśmy 

w Słowie wiadomość p.t. „Aresztowa- 
nie wybitnego antypaństwowca* o are- 
sztowaniu chrześcijańskiego demokra- 
ty białoruskiego Dubiejkowskiego. W 
istocie aresztowanym był niejaki Da- 
necki, Błąd nazwiskowy ten o tyle 
jest dla nas przykry, że nazwisko 
Dubiejkowski nosi znany działacz 
białoruski inż. Leon  Dubiejkowski, 
który zresztą obecnie z polityki akty- 
wnej się wycofał. 

Dzisiejsze wieze kobiece. 
Staraniem Demokratycznego Komitetu 

Wyborczego Kobiet Polskich w Wilnie od- 
będzie się dziś szereg zebrań kobiecych, a 
mianowicie: w dzielnicy Nowe-Zabudowa- 
nia przy ul. Legjonów 44 o godz, 5-tej; w 
dzielnicy Rossa przy ul. Beliny 5 o godz. 
S-tej; w dzielnicy Wilcza Łapa przy ul. Po- 
narskiej 35 o godz, 6-tej i o tejże godzinie 
w M Nowy-Świat przy ul. Szkapler- 
nej 21. 

) Staraniem tegoż Komitetu odbędzie się 
w ass dnią 27 b. m. o 
6-tej w sali Związku Polaków Zakordono- 
wych przy ul. Zawalnej 1 odczyt p. t. „RO- 
la kobiety w przyszłym Sejmie* p. Eugenji 
Waśniewskiej z Warszawy. 

Kapral Ciepliński ofrzymał przy” 
dział do Kównego. 

WARSZAWA, 23 II (fel. wł. Słowa). 
Kapral Grzegorz Ciepl'ński czołowy kandy- 
dat listy Nr. 37 Bezpartyjnych mieszkańców 
stolicy przeniesiony został do 44 pułku pie- 
choty w Równem po 8-letniej poza_linjowej 
służbie w Warszawie. 

Stało się to wskutek: rozporządzenia 
Biura Personalnego M. S. Wojsk w związku 
z uzupełnieniem stanu podoficerów w puł- 
kach piechoty. Dodać należy, że w korpu- 
sie warszawskim etat podoficerów jest cał- 
kówicie zapełniony. * 2 

Z tych samych powodów.odesłanc rów 
nież do jednego z pułków prowincjonalnych 

A Andrzeja Światło kandydata z listy 
r. 37. : 

Gremjalny protest członków Okręg. 
przeciwko wprowadzenia listy Ar. 25. 

(Tel fonem od własnego korespondenta) 
Członkowie Okręg. Kom. Wyborczej za wyjątkiem przewodniczącego 

postanowili zwrócić się do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie, czy komisarz 
wyborczy p. Zdanowicz uprawniony był w myśl 
ordynacji wyborczej do stawiania wniosku o reasumpcji (wznowieniu) uch- 

Przemówienie Ojea Św. w środę Ponieleową. 
RZYM, 23 II. PAT. Duże wrażenie wywołało w Rzymie przemówie- 

nie Ojca Św. do zebranych w Watykanie kaznodziei, którzy mają wygła- 
szać kazania w okresie Wielkiego Postu. Papież polecił między innemi tym 
kaznodziejom podkreślać w swych kazaniach zgubny wpływ złej literatury 
i zachęcać zwłaszcza młodzież do jej unikania. Ojciec św. mówił, iż nale- 
ży specjalnie w chwili obecnej we Włoszech zwrócić uwagę na pisma 
d'Annunzia, którego działalność literacka jest na indeksie, a którego zbio- 
rowe dzieła wydawane są obecnie we wspaniałej szacie pod  protektora- 
tem władz włoskich. Pisarz ten — mówił Papież — aczkolwiek obdarzony 
przez Boga niezwykłym talentem i siłą twórczą, prawie we wszystkich 
swych dziełach otwiera wrota bezbożności i niemoralności, obalając pod- 
stawy moralne i głosząc kult nadczłowieka. Ojciec św. polecił kaznodzie- 
jom traktować ten temat z odpowiednią powagą, a chociaż nie wymówił 
nazwiska d'Annunzia to jednak wiadomem było, iż jego ma na myśli. 

Zaznaczyć należy, że walka sfer kościelnych ze Świeckiemi we Wło- 
szech na temat wartości dzieł d'Annunzia jest obecnie dość ostra, gdyż 
d'Annunzio stał się dla faszyzmu najwyższym wyrazicielem ducha włoskie- 
go oraz bohaterstwa w okresie wojny, Kościół zaś stawia dzieła d'Annun- 
zia na indeksie i zabrania wiernym uczęszczania do teatru na pizedstawie- 
nia organizowane w całych Włoszech przez grupę aktorską, subsydjowaną 
i grającą wyłącznie sztuki d'Annunzia. 

Wybory w Japonii nie przyniosą rozwiązania sytnacji. 
TOKIO, 23—11. PAT. Według ostatnich obliczeń, podczas wyborów 

konserwatyści uzyskali 213 mandatów, liberali—210, niezależni—14, partja 
robotnicza 8, kupcy—4, reiormatorzy — 4. Pozostało do obsadzenia 
12 mandatów. 

TOKIO, 23,11, PAT, Według oficjalnych danych wynik wyborów do 
parlamentu jest następujący: konserwatyści uzyskali 215 mandatów, libe- 
rałowie — 212, niezależni — 16, stronnictwo robotnicze — 8, stronnictwo 

kupców — 4, stronnictwo reformatorów — 3 mandaty. 
OSAKA, 23 -1l. PAT. Omawiając wyniki wyborów siery przemysłowo- 

handlowe wyrażają obawę, że wyniki „te pozostawią sytuację polityczną 
w dalszym ciągu niewyjaśnioną. Członkowie partji robotniczej domagają 
się jednomyślnie podjęcia zarządzeń mających na celu zmniejszenie 
bezrobocia. 

Trręsienie ziemi w Palestynie. 
JEROZOLIMA 23 II PAT. Żydowska agencja telegraficzna donosi, że w ciąga 

dnia wczorajszego cała Palestyna była dwukrotnie nawiedzona przez trzęsienie ziemi. 
Pierwszy wstrząs miał miejsce około godz. 3-ej po poł. i był lekki, drugi o godz. 
7-е] wiecz. i był bardzo silny. Wiele domów zawaliło się. Wielkie szkody. zos ały wy- 

rządzone w Jerozolimie, w Jerycho, Tel Avivie oraz innych miastach. Ściany gmachu 
uniwersytetu hebrajskiego w Jerozolimie zarysowały się. Most Allenby na Jordanie 
został poważnie uszkodzony. Komunikacja została wstrzymana. Wiadomości o olia- 
rach w ludziach dotychczas niema. 

Lotnik Hinkler zakończył szczękiwie lot 
Sydney, 23-I1 PAT. Lotnik Hinkler dokonał poraz pierwszy od czasu 

wystartowania w Anglji sprawdzenia motoru swego samolotu. Podejmie 
on lot jutro zamierzając udać się do Quesland. Prasa australijska z entu- 
zjazmem pisze o locie Hinklera. 
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na zasadach za. Wały w Sprawie unieważnienia endecko-chrześcjańsko-demokratycznej listy B Niezbędne dla racjonalnej hodowli й 

chowawczych, zmierzających do stworzenia Polski — Mocarstwa w mysį Nr- 25, gdyž cztonkowie komisji stoją na tem stanowisku, že komisarzowi Inas demai 8 w obliczu zbliżających się wyborów, P- Zdanowiczowi przysługiwało prawo zaskarżenia poprzedniej uchwały i mąia mięso - kosfna 
‚ * komisji uniewažniającej formalnie listę Nr. 25, a ta dopiero na mocy Sądu B i mąka mięsna a 

Rząd obecny w ciągu całej swej działalności dążył do Najwyższego mogła poddać rewizji swoje stanowisko. ! ё Bo wysokiej zawartości białka 8 
wzmocnienia władzy, podniesienia jej autorytetu, oparcia stanu „ Ciekawi jesteśmy orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie nieupraw- @ strawnego (od 55 do 60 proc.) H gospodarczego Waństwa na sile oraz wzmo-nienia- znaczenia "onego stanowiska p. Starosty Zdanowicza. й p В Państwa Polskieso na forum miedzynarodowem. KOBE II OIS I ISI EI I TIK a Wledsti (p dykai Rolniczy i 

С ‘ м, które zdaniem Rady Naczelnej „Myśli Mocar- ABSOLWENT INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Ё Wilno, Zawalna 9. stwowej“ są pierwszemi podstawami do wprowadzenia м życie naszego B rutynowany pedagog podejmie się lekcyj dla dziecka ociemniałego — Adres telegr.: Rolnicze“. 
Polski — Mocarstwa, — zwracamy się do ogółu akademickiego : ul. Chocimska 3! m. '. Od «и ела ЕВ ЕНБ Е НОО ЕО ВВ ЕВ idealu 

z apelem o wydatne poparcie i oddanie swych głosów na listę Nr. 1, 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem 
i listy konserwatywnej popierającej Rząd. 

Rada Naczelna „Myśli Mocarstwowej" 
Akademickiej Młodzieży Zachowawczej, 

ma czem zasilać swoje potrzeby i 
swoją codzienność. Pod takim kątem 
życiowości, oczywiście każdy ruch, 
każda myśl, wszystkie dążenia muszą 
być. przepojone utylitaryzmem. Nato» 
miast dusza, artyzm, marzenie, tę- 
sknota, piękność ducha - powinny dać 
życiu materjalnemu swoje rezultaty, 
swój estetyzm, swoją apollinskošė, 
ale nie są od niego zależne. 

Sztuka chce być niezależna. Chce 
mieć swoją autonomię. Chce żyć ide- 
ałami, które się może nigdy_nie speł- 

nią. : 
Chce nimi žyč nawet dlatego, 

że właśnie nigdy się nie spełnią. 
Chce mieć swój odrębny świat, 

z którego schodzi, jeżeli chce—do ludzi. 
I jeżeli chcecie ją poznać, to musicie 
się taksamo zagłębić w tajemnice jak 
to czynią artyści, skupić się, wejść w 
siebie, przemyśleć, przeżyć i znowu 
przypominam testament Wyspiańskie- 
go „musicie coś zrobić, coby od Was 
zależało”. Więc i publiczność i artyści 
i widzownia i scena, muszą tak na 
siebie wpływać, aby nastąpiło bezpo- 
średnie, wzajemne zderzenie się czuć, 
aby wyśpiewały się tajemne kontakty 
serca i tajemny hymn na cześć idea- 
łów, na cześć Świata sztuki, który 
jest inny, niż życie. . Więc często ar- 
tyści, stwarzając coś co od nich za- 
leży, niezrozumiani przez ogół, żyją 
poza krzykiem życia. 

Ładnie to kiedyś wyraził jeden z 
krytyków francuskich, nie pamiętam 
dokładnie nazwiska, zdaje mi się B<- 
raud w „Mercure de France", rozwo- 
dząc się na temat zespołu teatru 
„Atćlier* w Paryżu: „ils vivent hors 
du public, ils vivent entre eux d'une 
existence merveilleuse", (żyją poza 

g. 3-ej —5-ej. 
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nurtem publicznym, żyją między sobą 
egzystencją przedziwną). : 

Bo artyzm, bo sztuka, nie zno- 
si krzyku. Dobrze jej jest w ciszy, 
w milczeniu, we wiasnym ogrodzie, 
pod niebem optymizmu, w cieplarnia- 
nej atmosferze zgranych  serė i' wza- 
jemnego zaufania. 

l oto podeszliśmy do Reduty, któ- 
rą jeżeli chcecie nazywajcie sobie 
klasztorem, czy zakonem, ja zaś spro- 
buję wyjaśnić: jej myśl przewodnią. 
i naszkicować drogi jej pracy. 

Reduta, 

Moskwa, jako główny ośrodek ży- 
cia teatru polskiego na emigracji w 
okresie przed 1918 rokiem, tak ważną 
odegrała rolę w rozwijaniu się no- 
wych horyzontów artystycznych w 
atmosierze teatru Stanisławskiego i 
Niemirowicza-Danczenki, taki w umy- 
słach artystów polskich  stłoczyła 
kompleks nowych zagadnień, że może 
być nazwana poniekąd zalążnią twór- 
czości „Reduty”, która po powrocie 
Osterwy i Limanowskiego z emigracji, 
rozpoczęła dzięki życzliwemu  stańo- 
wisku ówczesnego prezesa teatrów 
miejskica w Warszawie, krytyka lite- 
ratury Jana Lorentowicza, — swoją 
działalność eksp-ryment Iną i wycho- 
wawczą na polu sztuki teatru. 

Używając określenia eksperyment, 
mamy na myśli stanowisko i śmiałość, 
która we wszelkich dziedzinach jest 
pożądana, jeżeli na tej drodze oczeki- 
wać można odkrycia nieznanych nam 
i. niespodziewanych wartości. Ekspery- 
ment może się oczywiście nie udać. 
Wszakże właśnie eksperyment 
jest na to, aby się ewentualnie 
nie udał. Przez poznanie jednak u- 

jemnych jego wyników idziemy ku 
pozytywnym rezultatom przyszłości. 
„Reduta“ podjęła ciekawy ekspery- 
ment zaraz na wstępie swojej działal- 
ności. Pozostając . mimo całą swoją 
ostrożność pod wpływem „przeżywa- 
nia'* moskiewskiej szkoły Stanisław- 
skiego, udowodniła z biegiem czasu, 
że to przeżywanie nie jest właśnie 
niczem innem, jak przeanalizowaną, 
skontrolowaną, oczyszczoną spowie- 
dzią artysty, idącego w tłum bez sto- 
sowania się do jego kaprysów, lecz 
z pełną świadomością swoich šrod- 
ków i dróg. Stąd mylny jest pogląd, 
źe przeżywanie musi prowadzić do 
realizmu, jaki nam pokazała teatral- 
ność Stanisławskiego, bowiem przeży- 
wanie może być różne od pracy akto- 
ra nastawionego właśnie dla przeży- 
wania w tym kierunku, aby się jak- 
najbardziej upodobnić do osoby, któ- 
ra ma nam na scenie przypomnieć w 
najdrobniejszych szczegółach kategor- 
je i funkcje codziennego życja. 

Przežywanie redutowców. 

„Przeżywanie* Reduty udowadnia, 
że najpiękniejszy teatr, to nietylko 
w Oczach pogrążonej w kontemplacji 
estetycznego bezwładu publiczności, 
realizm, to nie kopjowanie życia, nie 
kataplazm kojący, czy Świat ułudy, ale 
że to skupienie artysty pod kątem 
własnego czucia uzgodnionego; jak w 
Reducie, przez gromadę ludzi współ- 
odczuwających i współprzeżywających, 
może wyznaczyć sztuce to stanowi- 
sko w społeczeństwie, które zająć 
powinna: czynnika, dającego życiu, 
pędzącemu w dal na oślep, bez za- 
stanowienia, wskazania serc i dusz, 
wskazania wygładzające poniekąd 

dionizyjskość rozmachu, apollińsko- 
ścią uczucia. 

Sztuka organizuje życie. 

Sztuka powinna zorganizować ży- 
cie sybarytystyczne, mdłe, niedoskona- 
łe, niepełne, powinna je podciągnąć 
do wyżyn wiecznej tęsknoty, wiecz- 
nych pożądań, wiecznych poszukiwań. 
Pod kątem takiego rozumuwania Re- 
duta odwróciła się od grymasów wi- 
downi i powiedziała sobie: nie gra- 
my dła publiczności, ale będziemy 
grać wobec publiczności. 

Wprowadziła przytem szereg u- 
proszczeń i ustaliła, że jej teatr, to 
nie aktorowie, reżyser, dekorator, mu- 
zyk, elektrotechnik, ale zespół. 

Zespół. - Jednostka  gromadzka. 
Gromada ludzi, która się wzajemnie 
rozumie i nie walczy o uznanie, ani 
o doskonałość własnych pojęć, wła- 
snej duszy, gromada, która pieści się 

prawdą sztuki, tej sztuki, którą ona 
tylko rozumie, a inni jej rozumieć nie 
muszą, bo wolno mieć każdemu także 
inne zachwyty z takich, czy „owakich 
pobudek płynące. „L'art est la v:ritć 
choisie'* powiedział Alired de Vigny. 
Sztuka jest prawdą określoną 
przez artystę. Określiła też « swoją 
prawdę Reduta. Jej prawdą jest two- 
rzenie, jej prawdą jest poszukiwanie 
prawdy pod hasłem jakie wygłasza 
Claudel'owski budowniczy kościołów 
Pierre de Craon („Zwiastowanie“): 
„Pogański artysta buduje wszystko Od 
zewnątrz, lecz my od wewnątrz two- 
rzymy, jako pszczoły, czyli tak, 
jako dusza nadaje kształt swojemu 
ciału”. RE 

Dygresja, którą uczyniliśmy ma 
wykazać, że drogi Zespołu Reduty w 

  

poszukiwaniu własnej formy i wła 
śnej prawdy artystycznej, znajdują 
swoje styczne bez po-ozumienia, bez 
umówień, z czuciami artystów Świa- 
ta, a zwłaszcza bliskiej nam ducho- | 
wo Francji. Bo także kwestja formo- 
wania się i dobywania nowych war- 
tości w technice teatru uwydatnia się 
niemal współrzędnie w poczynaniach Re- 
duty i teatrów francuskich, mianowicie 
„Vieux Colombier*', zorganizowanego 
swego czasu (już dziś nie egzystują- 
cego) pod kierunkiem Jean'a Copeau 
i Jules'a Romains'a i wyrostego z tej 
organizacji artystycznej nowego teatru 
„Atelier", którego duszą jest Charles 
Dullin, 

I tu i tam jest przedewszystkiem 
idea i tu i tam jest praca od pod- 
Staw. I tu i tam jest system zespołu, 
i tu i tam jest Claudel'owskie two- | 
szenie od wewnątrz. 

Przypatrzmy się z bliska ustawie- b 
niom założeń Reduty: ! 

Rozmack autora, a logika teatralnoś:i. 

Owóż przedewszystkiem stosunek 
do autora dramatycznego. | 

Autor przestał być tym panem, 
jakim był w teatrze dawniej, usan-| 
kcjonowany w epoce antycznej, prze- 
stał być tą niewzruszoną podstawą 
i koronowaną głową teatru, jaką u- 
czyniła go przeszłość, opierająca 
istotę teatru na strukturze dramatu. 
Bez dramatu nie było teatru. | Oczy- 
wiście nie będzie. Dziś jest teatr 
wprawdzie nie bez dramatu, ale tylko | 
z jego udziałem, równorzędnym @° 
innymi współczynnikami sztuki teatru. 
Teatr nie może być tylko narzędziem 
'autora, tubą jego wypowiedzenia się. 
Stosunek musi się tu właśnie zmie” 

ad
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7 Wschod SL. g. 6 m. Ą 

Zach. sł. o g. 17 m.-03 

En meteorologiczne 
Meteoroiocji U. S. E. 

ią 23 —- II 1928 r. 

Ciśnienię - REWA 
średnie 

Temperatu : 
średnia sa ‹ 

Opad za do- << c 
bę w mm. 

Wiatr | Północny. 
przeważający # a 

„ Uwagi: Pė6lpochmurno. Snieg 
2 Minimum za dobę 11 oC. 1 

Tendencja barometryczna stały wzrost ci- 

śnienia. 

KOŚCIELNA. 

! 

—
—
 

‚ — — Porządek rekolekeji w košeiotach 
m. Wilna na czas Wiel-iego Łosiu w 
1928 rosu. 1. Rekolekcje dla niewiast 
4sług) w kościołach: po-sernardyńskim i 
św. Mikołaja (dla litwinek). Początek w 
niedzielę I postu 26 Lutego o g. 6. wiecz. 
i trwają przez trzy dni następne o g. 6 ra- 

no i 6 wieczorem. * : 
2. Rekolekcje dla tercjarek w kościele 

poon: Początek we środę po 
niedzieli postu 29 lutego o g. 6 wiecz. i 

trwają przez trzy dni następne, codziennie 

0 6 rano i o 6 wieczorem. 3 
3. Rekolekcje dla mężczyzn w koście- 

le św. Kazimierza O.O. jezuitów — począ- 
tek 26 lutego. * 2 

4. Rekolekcje parafjane w kościele 
Niepokalanego Poczęcia po I niedzieli po- 

stu — początek we środę 29 lutego © g. 
$ wieczorem, trwają przez następne trzy: 

dni, o g. 6 rano i 5 wieczorem* : 

5. Rekolekcje paraijalne w košciele šw. 

Jakčba po II niedzieli postu, początek we 

środę 7 marca o g. 6 wieczorem i trwają 

przez następne 3 dni o g. 6 rano i 0 

wieczorem. в > 
6. Rekolekcje parafjalne w kościele 

Wszystkich Świętych początek w niedzie- 
lę III postu 11 marca o g. 5 wieczorem i 
trwają przez trzy dni następne, codziennie 
o g. 6 rano i o 6 wieczorem. 3 

1. Rekolekcje parafjalne w kościele św. 
Rafała początek w niedzieę IV postu 18 
marca o g. 6 wieczorem i trwają przez 
trzy dni następne o g. 6 rano i o 6 wie- 
<zorem. z, 

8. Rekolekcje parafjalne w kościele św. 
Piotra i Pawła początek w niedzielę IV 

'postu 18 marca o g. 6 wieczorem i trwają 
przez trz następne dni o 6 rano i o 6,wie- 
czorem. 2 

9. Rekolekcje parafjalnė w  košciele 
Ostrobramskim — początek po niedzieli IV 
postu we środę 21 marca о & 4 wieczo- 
rem i trwają przez trzy następne dni o 9 
rano į o 4 wieczorem. | ы 

10. Rekolekcje parafjalne w kościele 

Św Jana początek w niedzielę V postu 25 
marca o g. 6 wieczorem i trwają przez na- 

Stępne trzy dni o 6 rano i o 6 wieczorem. 
11. Rekolekcje parafjalne w kościele 

Serca P. Jezusa początek w piątek przed 
Palmową niedzielą 30 marca о & 6 wie- 
<zorem i trwają przez następne trzy dni o 
g. 6 rano i 6 wieczorem. 

URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym Pan Wojewoda Raczkiewicz 
przyjął delegację Towarzystwa Rolniczego 
z p. Gieczewiczem na czele, Konsula Ło- 
tewskie„o p. Donasa i p. Generała Pope- 

wicza. ‚ 
d Konfiskata „Vilniaus Aidas“. 

Urząd Komisarza Rządu na m. Wilno za- 
rządził w dniu wczorajszym koniiskatę cza- 
sopisma litewskie;o „Vilniau Aidas“ Nr 22 
z dnia wczorajszego za umieszczenie arty- 
kułu pt. „Jeszcze o wyborach i partjach*. 
W treści tego artykułu dopatrzono się cech 
przestępstwa, przewidzianego w $ 1 rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolite. 

MIEJSKA. 
— (0) Z posiedzenia miejskiej Ko- 

misji Gospodarczej. Dnia 22 lutego odby- 
ło się posiedzenie miejskiej Komisji Go- 
Spodarczej. : s 

. Po rozpatrzeniu wniosku. Magistratu 
© ustaleniu cen za korzystanie z ogrodu 
Bernardyńskiego na zabawy w sezonie 1928 
r. Komisja zaopinjowała opłaty utrzymać 
w normie. dotychczasowej, tj. po 150 zł. w 
dnie powszednie. : : 

astępnie rozwažano podanie wlašci- 

  

nić, oczywiście nie w tem znaczeniu, 
że autor ma stać się rzemieślnikiem 
dla teatru, ale funkcją współtwór- 
czą w budowie sztuki teatralnej. Bo- 
wiem teatr, prócz właściwości misyj- 
nych, prócz literatury, prócz proble- 

mów społeczno-psychologicznych, Og- 

niskuje w sobie jeszcze pierwiastki 

inne, bardzo istotne w stosunku do 

jego sztuki, jako specyficznej kate- 

gorji piękna, jak, głos, dźwięk, bar- 
wa, forma, przestrzeń sceniczna, Wra- 
żenie. Łatwo jest zresztą bronić au- 
tonomji teatru. Nietzche w definicji 
sztuki rozróżnił dwie zasadnicze gru- 
py: „Rausch* i „Traum*. Traum, to 
właśnie w stosunku do sztuki teatru 
sen i marzenie autora, zaś Rausch 
to właśnie ten nieustający niepokój 
twórczy, napięcie wyładowań  arty- 
stycznych, szał pewnej tęsknoty na- 
rzucający teatrowi drogi takiego ar- 
"tystycznego działania, które spajając 
myśl poetycką, obraz autorski przy 
pomocy barw, dźwięków, dynamiki 
kompozycyjnej reżysera z siłą aktor- 
skiej interpretacji z duszą interpreta- 
torów, powiedzmy z ich wyrazem ze- 

wnętrznym, wydobywa coś nowego, 

daje nowe formalnie dzieło, 
wykładnikiem istoty teatra 
ławieniem. | n ecyfic 

      skiej ja. Wprowadzc 
nietylko kol „ więc. współpra- 
cę kilku reży , ale reżyserję zbio- 
rową. Każdy uczestnik zespołu: otrzy- 
mał prawo zabierania głosu i wzajem- 
nego kontrolowania się. Ten moment 

) One na 2 kate- 
gorie, jednej przysłu wo handlu od 

Fgodz. 8-€j. do 24-ej, jżaś od godz.    

zj L ini arie "po stanowił. wadzoną dotą 
ostatnio zredukować pewną ilość człónków wą w loto. 

6 cielskich, po jednym od każdego stowarzy-- 

    

   

   
       owadzono, skułuja Bd 

  

  

cieli zakładów gospódni 
    

    

i posag maj. Ё 
rafio do godzę 3-c "i 

  

3 we 
cy, Il kat. od 8-€] 

do Z4rej, cukiernie 0d godz. 8-ej ra- 
по’во ł-ej nocy, Il kat. Od S-ej do 24-ej. 
Pozostałe „Zaklady, jak restauracje Ill 

zh 
je | 

  

   

kat., cukierhie, vingtBĖ SE arnis, jadto- 
dajnie i tp. zostały 

  

8-ej do: 23-8j. Gna A 
IAR) ©:zczędność miejsk ego wy- (x). 

działu skulMuralno-oświaioweś0. Dowia- tlnej try/w 
dujemy się, iż wydział kultarai oswiato- dniem:/W marcą 

istracie m. Wilna, kierując się chatkiw Wilnie/z 

е x) dkwi 
+ 1 

  

       

  

ularną grę hazard 
Н likwidacji tej impre- 

orkiesty zatrudnionej w kinie miejskiem. W zy mają prawdopodobnie zatargi wy- 
związku z powyższem, w dniu wczorajszym nikłe ostatnio na tle nieporozumień mię- 
zgłusiła się do Magistratu delegacja tejże dzy odnośnemi władzami a zarządem chatki. 
orkiestry z prośbą o wstrzymanie tego Za- (c) Zanieubanie. Niejednokrotnie 

rządzenia. już pisaliśmy o braku opieki nad żebraka- 
— (x) Straganiarze wileńscy uważają mi, lub o wadliwem tej opieki funkcjono- 

miejskie poda ki za niewłaściwe. W dniu waniu. W każdym wypadku powodowała 
wczorajszym zgłosiła się do Magistratu m. nami dbałość © wygląd miasta, jak rów- 
Wilna delegacja właścicieli straganów miej- niež—i to w znacznej mierze _ litość, jaką 

skich z prośbą o wstrzymanie przez Magi- wzbudzają ci nieszczęśliwi. Od dłuższego 
strat egzekutywy za podatki obciążające czasu notujemy zupełny brak zaintereso- 
strazaniarzy wileńskich, a które to uważa- wania tą kwestją powołanych do tego in- 
ją za niewłaściwe. W sprawie tej dowiadu- stytucyj. W centrum miasta, bo na placu 
jemy się jednak, iż Magistrat prośbę po- Katedralnym vis-a-vis Bazyliki - przy skwer- 
mienionych pozostawi bez uwzzlędnienia. ku, stale przesiaduje Lód GW: z 

zapadniętym nosem i wydając jakieś niear- 
SZKOLNA. Skiłowaić dźwięki, podobne do jękó 

— (c) Muzeum Pedago iczne Kura- zarzynanego człowieka — zwraca 6 
torjum Okrę+u Szkolnego W:ieńskiego. przechodniów na siebie. Маю К!0@ 
Od dn. I bm. powstało przy Kuratorjum sję zdoła uczuciu litości i pewnego 

O. S. Wileńsk. Muzeum Pedagogiczne, ma- ryczenia, że prawdziwa nędza 
jące za zadanie gromaczenie wszelkiego nie znalazły opieki. Jeżeli 5 
rodzaju przedmiotów (z wyjątkiem ksią- braczka, o ktėreį mowa, Sie 2 
żek), których zespół służyć może następu- wprost na śniegu lub błocie i mna ti 
jącym celom: 1) zobrazowanie stanu szkol- sie się cała, stuk no„ą 0 nogę—to 

w; 

w ` 
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du 
nictwa na terenie Kuratorjum Wileńskiego, prawdy chęć bierze brzydkie rzeczy / powie- 
2) postęp w dziedzinie nauczania. dzieć pod a: owych filantropijny 

Zebrane okazy stanowić będą własność stytucyj, których cała działalność og 

Państwa. Środki czerpie Muzeum Z darów, cza się<do. urządzenia herbatki raz do 

ofiar oraz ewentualnych zasiłków władz ku jeuszyciu czepków dla nawróconych 
szkolnych. ; щ'Ё‹‘ж które tego zee, 

Zarząd Muzeum stanowią przedstawi-- -— Podzigkowanie. u. 
ciele następujących stowarzyszeń naucz$= _Wciślakowi w Nowej | & 

Ё!‘ё, a trupie amatorskiej pr: ł 
szen a: 5, 7 teralno-oświatowej tegoż pułku za po: 

‚ 1) Том. Naucz. Szk. Wyższych ji Śre- cenie Się i trudy przy Ode i 
dnich, 2) Stowarzyszenie jcielstwa jek w dniu 12 lutego br. na 
Polskiego w Wilnie, 3) Związek Zawodowy dzieci przy szkole pows 
Na .czycieli. szkół średnich, 4) Zrzeszenie „Pro! yka” w Nowej. 
Nauczycieli Szk. Zawodowych, 5) Chrześc. Szk. tą drogą najserdecz! į г 
Nar. Stowarzyszenie Nauczycieli Szk. POw- płąć*. wał EE A 
szechnych, 6), Związek Polskiego Naucz. Sodalicja Marjańska Pań oznajm 
Szkół Powszechnych. i zaprasza wszystkich na obchodzenie 

Zarządu jest delegat gi Krz w. kościele Ostrobrat Przewódniczącymi с Kuratofjum O. 5. Wileńskiego. (Dz. Urz. we wsz! 

- 

   
   

            

K.O.S. = 2 dn. 10 II 28 r.). skie, 15 PU DIE | TABU a 
c) ftgzamiuy nauczyc elskie. Boz "i MUZ ь 

Egzaminy dla kandydatów na nauczycieli PORĘ TEATRY i m (KA. 
szkół średnich w okrese zimowym odbę- — Teatr Polski (sala „Lutnia“ ya 
dą się od 5 do 15 marce rb. Termin Zgło- rajność pani Dulskiej”. Niesmiertelnė dzie- 
szeń upływa z dn. 25 bm. ło G. Zapolskiej, grane obecnie niemal na 

wszystkii SR polskich, dziś. odzi 
02 Wagony sypialne dła pasaże- Na re 

rów 1.1 kiasy. Informują nas, iż w myśl łowĄ 
ostatniego zarządzenia Ministerstwa Komu- Tolę 
nikacji Dyrekcja P. K, P. w Wilnie otrzy- TY Zar 
mała w tych dniach kilkadziesiąt nowych    

x min. 30 pp.     

    

wagunów sypialnych III klasy. dzielę o g+ 4 nin. jaa: 
Jak wiadomo, odtąd A pociągach cenach Gd 20 gr. „Kom tuoja“ 

pośpiesznych kursować będą równ.eż wa- CZYŃS! : ш'.“ .\:'—“”‹Ё"ЁЩ 
gony sypialne dla pasażerów. —PPorane sczonych, 01 owództwo. 

ł z Kierownic     : J 
— Zaprzysiężenie, Onegdaj odbyło się Polsk 

uroczyste złożenie przysięgi przez aplikan- zjedno 
tkę adwokacką p. Sienkiewiczównę. Pier 

P. Sienkiewiczówna po złożeniu egza- nądwy 
minu adwokackiego weszła w skład palestry dzie się po 
wileńskiej i w dniu wczorajszym występo- w nied 
wała w procesie Hromady już jako adwo- W pro) 
kat. Jest to pierwszy w Wilnie wypadek szke, 
aby suknię niewiasty zdobiła wstęga adwo- Ce 
kata. Bi 

tru Po) KOMUNIKATY. 
— Podaje się do ogólnej wiadomości wane k 

że w dniu 26.Il b. r. o godz. l2-ej w lo- cie będzi 
kalu własnym przy ul. Żeligowskiego Nr.17 dla „Zai 
odbędzie się informacyjne zebranie człon- czna ge 
ków Wileńskiego Oddziału Lezji Inwalidów botę, 25 
W.P. z następującym porządkiem$ dzien- Harcer 
nym: 1) Sprawozdanie ze Zjazdu Delega- wieniu 
tów, 2) Sprawozdanie z działalności Zarzą- Główn 
du, 3) Dyskusja nad sprawozdaniami, 4) (wojewać 
Wolne wnioski. Zarząd prosi członków o W. Gasińs 
punktualne przybycie na oznaczoną go- nacki), M 
dzinę. | (mtynai 

Wileńskie Koło Związku Bibljote- Wasilews 
karzy polskich. Dnia 24 lutego (piątek) o J. Karbow 

      

  

      

    

   
   
    
   

    

   

        
    

inspiratorów. 
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Ass, 

                

  

ЕЕ 

2 i 3 4 t 5 / 1 й a 

OSA Safo dnic powyższe a eomi zasnęła w Panu | 
laniė wo ы S ‚ i ja b. М ё ® оН 

' z : rest e 2 i 1 
poli pos ch Ed godz. Bej oby przy zauł. Dobroczyrinym Nr 4 

ów rodzinnych na; (cmentarz Św. 
   

ię w kościele 
tej AOR 

| siostra, wnuk i rodzina. | 
A “ 

gy di | 
EE y 

= EPP Tuno 
dniu wczorajszym; 
ces „Hramady*. Proces grupki agita- 

torów komunistycznych, ajentó Ko- 
minternu, członków G4P. U. pod 
fałszywym sztandarem przedstawicieli 
wyzwoleńczego ruchu narodu Biało- 
rnskiego, z „którym ci panowie na- 
prawdę „nie mają nic wspólnego. 
Reklamiowany w Sowietach, jako ko- 

 „izdiewatielstwo” nad zachodnią 

      

   

„Białofusią, proces nie - ziścił padziei 
! ‚ „Нгатайу‘:: nikt 
się przed gmach sądu nie pokwapił z 

najmniejszą bodaj chorągiewką czer- 
woną, kilku nawet nie Znalazło się 

trzę- manifestantów. Przed gmachem jedy- 
nie stoi jeden policjant z karabinem, 
w pobliżu konny otoczył kilkokrotnie 
gmach od ulicy Ofiarnej i Portowej 

    

  

    
      

   
    
      

   

    
      

     

   

obcych mocarstw. Być może jedynie 
etošcią swoją przewyższa sobie po- 

dobne. Udana pewność siebie „ideo- 
unistow“, często ironiczne 

odpowiedzi na zapytania są- 
#      

  "od godz. 7.30 rano 
„więzienną _ochiranianą 

: i konną prze- 
* gmachu 

ami po . szesnastu 
więzienne aby; razem 

obliczem Sądu. Cicho i 
   

   
     

  

    
          
      

  

   
   

    
   
    
   
   

  
odzić na. miejscu. | 
więzienne wjeżdżają na 
gmachu sądowego, nikt 

: ` sali 

      

  
          alnie | jedeasstój wchodzi 

składzie. _ przewodniczącego 
zesa  Owsianki ' oraż sędziów 

D, Jodziewicza i Brzozowskiego, 

  

   

  

     

  

Przybywający w niedzielę dn. 26 
„do Wilna -wice-premjer 

Kaimierz Bartel wygłosi w 
i „Reduta" o godzinie 1-ej             

  

Niebywala sensacja dla niłośn 5 
mu<ykil! Dziś w piź Roa. 8.30 

dbędzie się w. Teatrze „Red.ta" 
| staraniem Wileńskiego T-wa 

   

  

RO 

godz. 8-ej wieczorem odbędzie sę w Uni- dziadek) lew jabeł Be Fi ) niezwykty koncertwszech- 
wers. B-ce Publ. 46 zebranie ogėlne, na J. Corric ł Kusy). Bilety n PSY su owej sławy Zza aa foriepiano- 
którem dyrektor Macierzy fp. Stanisław można: I Br Pań Komite- wej i ś żypcowej Claudio Arrau'a ji Jaro- 
Ciozda wygłosi odczyt „O bibljotekach po- tu Or В nich, na AE którzy wystąpią na jednym 

pularnych*. 3 sq GERE pierw: b. m. w koncercie z zupełnie odrębnymi programa- 
Wprowadzeni goście mile widziani. biurze 4 z , a mianowicie: CI. Arrau w Cho 

   

      

   
   
     

   

      

   

scalania między autorem, a aktorem, utwór 
o którym wspominali. już Diderot i tur (P, 
Schlegel, a Mercier określił go nawet powo! 
„une puissance intermediaire“, — ten pracy, 
moment zanalizowali redutowcy na nawet | 
zasadach szeroko pojętej współpo- odbyła 
mocy i wspołuzupełniania się wza- ono 
jemnego przy opracowywaniu utworu dopie. 
scenicznego. obser 

Antyteza dotychczasowego despo- Zawsz 
tyzmu, jaką jest 
jednostek współczynnych staje się do- pointę 
datnim systemem pracy, który przez nie u 
dogodzenie ambicji wpływa kojąco na postaci, 
rywalizujących zawsze, z natury rze- je Ocz 
czy artystów. Reduta ustaliła własne cepcji t 
zasady reżyserji,ą wyjaśnił je czyna- guje $ 
mi Osterwa. Zaletą tej reżyserji jest nego. 
szukanie prawdy artystycznej nie dro- Płyt 
gą nieustannej polemiki nawet w sensie ytRE 

inteligentnej słownej szermierki, ale 
logicznie i artystycznie umotywowane- 7 

go przeciwstawienia się. Ktoś przeciw- djów 
stawiając się koncepcji reżysera, któ- nie san 

„ry oczywiście czegoś chce i do cze- kiej, a pi 

goś dąży, chce także czegoś i ma na są termt 
to swój odrębny pogląd. Dążenia te, cy odai 
biorąc oczywiście pod uwagę dążenia tą jed 
ludzi artystycznie uświadomi m > 

  

'eraz 

astępują nowe _ 

           

  

    

    

   

  

    

  

   
   
    

   
    

   

poru nieustannych  stu- 
cznych przebija umiłowa- 
acy artystycznej, jako ta- 
ność, to. jest widzowie 

iują wskazania 
k myślą naczelną, że płytki 

onych, entuzjazm tłumu jest ostrzeżeniem 
ly Stycz- dla artysty. Taki entuzjazm może 

laje Syn- sprowadzić z drogi na-pustkowia wy- 
łów. To jest właś- poczynku i pospolitości. Tłum wtedy 
a w teatrze. Re- zacznie dyktować. ogłosi 

| a.doprowa- tensje i zatarasi wladztwo sztuki, | 
cznego bez  ' Reduta do tego dopuścić nie chce, 

go koncepcja: ale wystarczy jej, 
jówiędzeń dy- styczna, którą głosi wprowadzi widza 

ów, lub przeobrazi- w stan przyjemnego zamyślenia, któ- 
lojej formy. Koncep- re już Lessing w Swoim  Laookonie 

iia, ówszem sta- sformułował "w ten Sposób: „Der 
Vergnūgen“. 

   
    

        

    
    

   

ы ży * z 

cja jego nic nie tstrź 
ła się pełna i nasycona. I w takiem Endzweck der Kunst ist 
właśnie pojmowaniu systemu reżyser- 
skiego uwydatnia się jasno teza, że EEEE 

O Sadie jotykane 0 na- 
j szem rų e to święto yczne, 

Jak, przez. na osoby wykonawców, 
ias Džo K OE, nan | wyko- 

poczyna się na nowo 6 
1а п ja, absolutni wirtuozi tej miary, co CL Arrau 

- na Pohula 

m z którego redutow- 
a siebie z W 

swoje / pre- 

jeżeli prawda arty- 

  

   Pha Akk Tarantella, Noctur 
F-dur, Allegro de concert, Skarlatti: 4 

sonaty, iai Troi śmiobienehts de 
ichka, zaś jar. Kocjan odegra: Lalo: 

) CIE, pa a Asame, SE 
i : Nocturno,. ni: Ron- 
et: Seróskie. Fantasia 202 и n*, 

  

    

     nanie którego pozwolić sobie jedynie 

CZ wzbudziło ogromne zaintere- 

   

    

anie w naszem mieście, dowi cze- 
est Ob) wą w ciągu całego dnia wczo- 

„„Orbisu* przez ź h na- 
w niewielkiej ilości bile- 

U ec nader oblitego programii, kon- 
13 oczniė się. punktualnie © godz. 

Bilety do godz. 4 ppł. sprzedaj 
Omi”, 98 Ś pot Kada Teatu 

Koncert powyższy przez Radjo trans- 
mitowany nie A PAY owany nie będzie, or Siegie. 
пн О: оуНЕ каа poczo ЕНЕ jem pod nazwą , zne róże", 
4 u 26 day sali |  ariowo” 

wego, ul. | Przemyś Е 
Siewierianin przyjechał 

      

= 

odzeniem. W dniu 22 lutego 
: '° % zaproszenia Komitetu Czarnej 

Kawy na rzecz Domu św. Ąntoriego, gdzie 
odczytał „Testament Słowackiego* w swym wano” 

go Wód przekładzie. Koncert sat yw. 
Abi wielkie zainteresowanie. Bilety 

TEL tor Mickiewi-- nabywać w księgarni „Leki 
cza 4 : ` 018 
GE _ " RADJO—WILNO. 
|. Piątek dnia 23 „uiego 1928 r. 

1640 - 16,55. Chwilka litewska. 
„16.55 17.20: „Na szczytach sztuki pol- 

skiej* — Grottger, Matejko, Wyspiański — 
odczyt z działu „Sztuka” wygł. konserwator 
Jerzy Remes OWE 
“17.20 11.45: „Skrzynka pocztowa” — 

wygt. K er. progr. Polskiego Radja w Wil- 
nie Witold Hulewicz. 

17.45 19.00: Koncert popołudniowy w 
wykonaniu orkiestry pod dyrekcją prof. 

> Wite-premjer- prof. dr. Bartel przybywa do Vilna. 

  

   
          

   

      

     

   

  

   
   

  

   

  

   

  

  

du. Aktorska 

słuchaczy. Tylko, iż słuchać niema 

komu: prócz rodzin oskarżonych, 

salę wypełniają przedstawiciele prasy 

i sądownictwa. 

56-ciu oskarżonych. Przywódcy 

wywrotowo-komunistycznego ruchu na 

naszych ziemiach wschodnich, za pie- 

niądze rządu sowieckiego. — Mamy 

przed sobą na ławie oskarżonych 

głowę urwaną hydrze. — jeszcze 

przed rozpoczęciem procesu, w kulu- 

arach sądu słyszy się uwagi na te- 

mat fundamentów, na jakich oparty 

jest akt oskarżenia. Odczytanie go 
nastąpi później. Nie znamy jeszcze 

jego treści dokładnej. Natomiast po- 

znaliśmy już głosy prasy sowieckiej 

tyczące procesu. Któżby jeszcze 

śmiał wątpić, czytając tę gloryfikację 

na łamach czerwonych gazet, dziala- 

czy „Hramady“, te napašci, zwykłe w 

takich wypadkach, na „teror faszy- 

stowski Polski“, te wynoszenie człon- 

ków „Hramady* do godności boha- 

terów, — że mamy tu do czynienia 
ze zwykłymi ajentami sowieckich  ja- 

czejek. — A otóż i na ławie prasy 

widzimy przedstawicieli moskiewskich 

„lzwiestji** i sowieckiego „Tassu",., 
| 5 więzienia do gmachu sądowego. 

więc z publiczności nie jest w moż- 
ności zobaczyć oskarżonych. 

W samym gmachu pełno policji. 
Na korytarzach i klatce schodowej 
stoją posterunki, sprawdzające prze- 
pustki. 

Świadkowie idą na drugie piętro, 
do sali posiedzeń Sądu Apelacyjnego 

na dzień wczorajszy dlań przygo- 
towanej. 

Do sali obrad wchodzi się po 
ponownem okazaniu karty wstępu. 

Po ulokowaniu oskarżonych na 
sali i zgromadzeniu świadków w 
osobnej, sali prowadzący tę akcję 
woźny sądowy p. Mołczanowski mel- 
duje Sądowi, że przygotowania są 
skończone. 

obrad. 
który występuje jako sędzia zapaso- 
wy. Oskarżenie popierają podproku- 
ratorzy Kałapski i Rauze. 

Ławy adwokackie zajmują adw o- 

  

   

    

   

  

   

pp. wykład na temat „Rozwój życia 
io io Polski wyrażony gra” 

icznie“. 

Aleksandra Kontorowicza. Janina Korsak- 
Targowska (śpiew). W programie: St. Mo- 
niuszko, F. Starczewski, H. Niewiadomski, 
K. Szymanowski i in. 

19.00—19.25: Gazetka radjowa. 
19.25 - 19.35: Sygnał czasui rozmaitości. 
19.35—20.00: „łlektryczność ludzka i 

zwierzęca" occzyt z działu „Przyroda“ 
wygł. prof. USB Dr Marjan Eiger. 

20.15: Transmisja koncertu symfonicz- 
nego z Filharmonji Warszawskiej. 

I. A. Vivaldi; Concerto grosso in d-moll 
R. Strauss: Śmierć i wyzwolenie (poemat 
symfoniczny). M. Ravel: Walc. 

II. H. Berlioz: Symfonja fantastyczna. 
Na zakończenie: Komunikaty PAT. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Aresztowanie kolportera bibuł 

komunistycznej. Onegdaj władze bezpie- 
czeństwa aresztowały w Niemenczynie ży- 
da, niejakiego Josela Grunmana, który kol- 
portował wśród miejscowej ludności bibu- 
lę komunistyczną,  nawołującą ludność 
do akcji wywrotowej. 

Niefortunnego kolportera za pieniądze 
sowieckie osadzono w więzieniu. 

i (x) Aresztowanie mordercy w cza- 
sie ucieczki na Litwę. W nocy z dnia 21 
na 22 bm. żołnierze KOP-u przytrzymali 
na odcinku pogranicznym Święciany, w po- 
bliżu wsi Mazuryszki osobnika, w czasie 
gdy zamierzał nielegalnie przekroczyć gra- 
nicę z Polski do Litwy. 

Osobnik ten, który zdradzał pewne 
zdenerwowanie i podejrzenie z początku 
nie chciał wyjaśnić celu ucieczki na Litwę, 
wzięty jednakowoż w krzyżowy ogień py- 
tań' zeznał, iż nazywa się Alfons Baniewicz, 
jest stałym mieszkańcem Mazuryszek. 

Powodem ucieczki jest morderstwo, 
które Baniewicz dokonał w tych dniach na 
osobie swego przyjaciela, mieszkańca tejże 
wsi Wincentego Jankowskiego, mordując 
go z zazdrości młośnej, w stodole obu- 
chem siekiery. 

Wobec powyższego mordercę areszto- 

   

dyspc         A 
23 bm, O gūdz, 1 Poj 
terynie domu Nr 4 przy ul. , ‹ 
żar lokalny, W snteryne złożone 
drzewo opałowe i deski, ten łatwopajn 
materjał zaczął płonąć od pozostawionych 
nieopatrznie węzli. Cała sprawa mogłaby sie 
fatalnie skończyć, gdyby nie nadążył 
rę oddział miejskiej straży ogniowej 
kierownictwem komendanta p. Wa 
Strażacy szybko zlikwidowali pożar, któ mógł objąć cały dóm i następnie gmachy 
Sąsiednie, zważywszy sprzyjające po temu 
warunki i utrudnioną obronę wskutek wą- 
skiej ulicy. Na szczęście wszystko zakoń- 
czyło się nieznacznemi stratami. 

ich cierpieniach  opatr: 
Ł 22 lutego 1948 roku 

godzinie 11 m. 45 rano 
Niepokalańego Poczęci 

na cmeatarz ро-В 

ati 

gra na efekt zewnętrzny 

    

    
    
   
   

            

   
   

  

aci: Babiański, Ettinger €syn) i-Du- 
racz z Warszawy oraz prof. Petruse- 
wicz, Abramowicz, Krzyżanowski, Sien- 
kiewiczówna, Matjasz, Załkind, Prejs, 
Romaszkiewicz i aplikanci: Worotnicki, 
Marcinowski i Solc. 

W toku sprawy wyjaśnia się. że 
przybędą jeszcze z Warszawy adwo- 
kaci Smiarowski i Honigwiill. 

Wśród obecnych na sali krewnych 
oskarżonych panie: Ostrowska z cór- 
ką, Rak-Michajłowska, Taraszkiewi- 
czowa, Kowszowa i Łuckiewiczowa. 
Przy stole sprawozdawców praso- 
wych przedstawiciele pism miejsco- 
wych oraz przybyli specjalnie kore- 
spondenci: moskiewskich „Izwiestji''— 
E. Bratin i urzędowej agencji sowiec- 
kiej „T.A.S.S." Kowalski. 

50 oskarżonych i 600 świadków. 
Przewodniczący oznajmia, że spra- 

wa rozpoznawana będzie przy drzwiach 
otwartych i jedynie w  poszczegól- 
nych momentach publiczność , będzie 
usuwana. Rozpoczyna się  spraw- 
dzanie generalji oskarżonych, zeznają 
oni w porządku następującym: 

Byli posłowie na Sejm Ta- 
raszkiewicz, Sz. Rak-Michajlowski, P. 
Wołoszyn, P. Miotła, b. dyr. gimna- 
zjum białoruskiego R. Ostrowski, b. 
kierownik Centr. Sekretarjatu Hroma- 
dy—M. Bursewicz, b. radca prawny 
Hromady F, Okinczyc, ). Sznarkie- 
wicz, b. proboszcz para'ji prawosław- 
nej na Śnipiszkach A. Kowsz, publi- 
cysta-pedagog A. Łuckiewicz, skazany 
już na 4 lata c. więzienia za zdradę 
stanu W. Poddubik, Klaudja Hoćko, 
Al. Miśkiewicz sekretarz pow. Komi- 
tetu w Stołpcach, Al. Antonowicz te- 
chnik-chemik, „bezrobotny“ felczer K. 
Sznokiło i inni w liczbie  pięćdziesię- 
ciu sześciu. Na twarzach  oskarżo- 
nych nie widać przygnębienia. Wpro- 
wadzeni na salę rozglądają się żywo, 
przesyłając ukłony w stronę znajo- 
mych. 

Zapytywani przez przewodniczące- 
go odpowiadają w języku białorus- 
kim, przyczem wielu posługuje się 
tym językiem z trudnością. 

Wszyscy twierdzą, że są Białoru- 
sinami, nawet mahometanin Miškie- 
wicz, który oświadcza, że jest Biało- 
rusinem pochodzenia tatarskiego. 

Trwa to przeszło godzinę, poczem 
przewodniczący oświadcza stronom, 
że wobec dużej ilości Świadków — 
ilość przewyższa sześćset osób — 
Sąd postanawia sprawdzić ich perso- 
nalja i zaprzysiąc przed odczytaniem 
aktu oskarżenia, co zabierze dużo 
czasu. Strony nie oponują. 

Pierwsze repliki stron. 

Przewodniczący zarządza przerwę 
poczem następuje sprawdzanie obec- 
ności świadków. Trwa to nieskończe- 
nie długo i w rezultacje wyjaśnia się, 
że na ogół nie stawiło się przeszło 
osiemdziesięciu. 

Między innemi brak przebywają- 
cych w więzieniu grodzieńskiem. 

Podprok. Kałapski prosi Sąd © 
o zarządzenie przerwy celem dania 
możności opracowania wniosku w 
sprawie niestawiennictwa Świadków. 
Obrona nie protestuje. 

Przerwa trwa pół godziny, poczem 
obaj oskarżyciele składają wniosek. 

Mecenas Petrusewicz oświadcza 
następnie Sądowi, że wniosek jego 

     

y złożony Sądowi w sprawie powołania 
całego szeregu Świadków został od- 
rzucony, a ponieważ Świadkowie ci są 
koniecznie potrzebni prosi o posłanie 
im wezwań. Wniosek mec. Petruse- 
wicza domagający się powołania do- 
datkowych świadków ponawiają 
wszyscy prawie obrońcy. Sprzeciwiają 
się temu przedstawiciele Urzędu Pro- 
kuratorskiego. 

Kwestja 
stron. 

Po przerwie obiadowej przewod- 
niczący ogłasza decyzję swoją w 
Sprawie niestawiennict.a Świadków. 
Sąd postanawia posłać ponownie 
wezwania tym świadkom, co do któ- 
rych brak zwrotu pierwszego wezwa- 
nia, zarządza sprowadzenie przez po- 
licję nieusprawiedliwionych, mieszka- 
jących w okręgu: wileńskim, oraz po- 
czynienie kroków celem sprowadze- 
nia Świadków osadzonych w więzie- 
niach n 

ta wywołuje replikę 

      

      

   

    

   

Następuje zaprzysięganie Świadków 
grupami po pięćdziesiąt osób. Przy- 
sięgę przyjmują księża: kato'icki i 
prawosławny. Bezwyznaniowcy  skła-



4, 

dają Sądowi przyrzeczenie, że będą 

zeznawać prawdę. Pierwszym ze:šwiad- 

ków staje mec. Paweł Andrejew, w 

jednej też z nim grupie widzimy b. 

senatora Bohdanowicza, mec. Czerni- 

chowa i Mickiewicza, aresztowanego 

niedawno wysłannika G.P.U. inż. 

Cwietkowa. Pozostali to szara masa. 

Przy zaprzysięganiu świadków uderza 

w Oczy pewien fakt, mianowicie: kiedy 

wśród oskarżonych prawie bez wy- 

jątku prawosławni, świadkowie rekru- 

tują się z katolików. 
Po zaprzysiężeniu przewodniczący 

oznajmia każdemu ze świadków dzień, 

w którym musi on zgłosić *ię celem 
złożenia zeznań. Zeznania te rozpo- 

czną się .od trzynastego marca t.j. po 
przerwie zapowiedzianej. 

Na tem kończy się dzień pierwszy 
procesu. Dziś dalszy ciąg, prawdopo- 
dobnie odczytywanie Wytoky > + 

!!"""БШ'П!! 
& ВЫ 2О OŚ Ro Eo Bo 3 Ea Ka Ka KO 

WYCIEŃCZENIE-BLEDNICE 
LECZY 

przetwór'zelaza 
|“ HE 

  

Z SĄDÓW 
Nocna rewizja wywołała awan- 

turę. 

Na ławie oskarżonych Sądu Okręgowe- 
go staruszek, o skromnym wyglądzie Wła- 
dysław Spruktowicz. Wokanda głosi i dru- 
gie nazwisko Leokadji Spruktowiczowej, 
lecz ta na rozprawę nie zgłosiła się. Roz- 
poczyna się przewód sądowy. Akt oskarże- 
nia mówi o znieważeniu policjantów: Sko- 
powskiego i Trepko. 

Działo się to w warunkach następują- 
cych. Nocą do mieszkanja oskarżonych 
przybyli wspomnieni posterunkowi: celem 
przeprowadzenia rewizji. W mieszkaniu nie 
znaleziono nic, natomiast na podwórzu 
znaleziono kociół, jak przypuszczano u- 
przednio służący do pędzenia wódki. Przy- 
puszczenia te były właśnie powodem re- 

wizji. й 
Gospodarze dotąd spokojnie zachowu- 

jący s'ę widząc, że kocioł załadowano już 
na sanki wpadli w istny szał i wszczęli a- 
wanturę. On vgraniczył się tylko do wy- 
myślan a ona, jako natura więcej ekspan- 
sywna schwyciła żelazny pręt i nuże o- 
kładać posterunkowych. W rezultacie moc 
nieprzyjemności, dochodzenie i Sąd. Na 
przewodzie sądowym wina potwierdziła się. 

Nie pomagało oświadczenie oskarżone- 
go, że posterunkowi pili u niego kilka go- 
dzin, a dopiero na wyjezdnem postanowili 
zaanektować kociół. 

Świadkowie zajścia (kto tam we wsi 
w nccy zechce lecieć, aby sprawdzič przy- 
czynę krzyku) nie odpowiadali z całą sta- 
nowczością na zadawane im pytania. O- 
brofica oskarżonego mecenas Miller prze- 
konywał Sąd o bezprawnem postępowaniu 
policjantów, jednak nie odniosło to ocze- 
kiwanych rezultatów. Sąd uznął Sprukto- 
wicza winnym inkryminowanych mu czynów 
i skazał na dwa miesiące więzienia, a spra- 
wę przeciwko Spruktowiezowej wyłączył 
celem rozpoznania oddzielnie. Odpowiadač 
ona będzie łza pobicie posterunkowych. 

Ч 

ŁO W. © 

Z wileńskich ekranów. 
Kino-teatr „Wanda“: Manda- 

ryn Wu. 

Amerykańska wytwórnia Metro-Gold- 

wyn-Mayer cieszy się zupełnie uzasadnio- 

nem powodzeniem. Szyld tej wytwórni wy- 

starczy — jak nazwisko dobrego pisarza na 

książce—aby zainteresować wszystkich. Nic 

dziwnego, gdyż wytwórnia to jedna z naj- 

większych w Hollywood, rozporządza naj- 

lepszymi aktorami, posiada olbrzymie ate- 

lier, najzdolniejszych "pisarzy scenarjuszów 

i najsubtelniejszych reżyserów. | + 
Mandaryn Wu to nietylko popis genial- 

nego akiora Lon Chaney'a, najzdolniejszego 

aktora charakterystycznego, Mandaryn Wu 

jest równocześnie filmem o „dużej wartości 

artystycznej. Na tle wspaniałych, drobiaz- 

gowych szczegółów dekoracyjnych, ukazu- 

jących jak w kalejdoskopie życie i obycza- 

je chińczyków, mamy niezmiernie interesu- 

jący problemat miłości i prawa. Walka wew- 

netrzna ojca między uczuciem i głęboko 

zakorzenionem poczuciem prawa, tradycji 

okrutnej i bezwzględnej—oto trzon całego 
scenarjusza. 

Lon Chaney daje formalnie koncert 

swojego charakterystycznego talentu: wy- 

stępuje w tym filmie w czterech postaciach. 

I niewiadomo naprawdę, kiedy go więcej 

podziwiać, czy jako starego, niedołężnego 

chińczyka (zauważcie, państwo, układ gór- 

nej wargil) czy jako młlodzieńca, czy też 

jako chińczyka w sile wieku 
Zupełnie dobrze jako chinka Ibang- 

Fing wygląda brzydka wprawdzie, ale peł- 

na czaru Renće Adoróe, znana w Wilnie z 

„Wielkiej Parady*'. Z dużą ekspresją gra 

rolę matki Luisa Dresser, bardzo zasłużona 

i zdolna aktorka. Ralph Forbes jest może 
najmniej „trafiony*. 

Film naprawdę b. interesujący. "Dyrek- 

cii kina „Wanda* można śmiało pogratulo- 

wać i życzyć, aby więcej sprowadzała po- 

dobnych filmów, a wówczas może liczyć na 

dużą frekwencję. 2 г 

Muzyka — trio może jeszcze niezgra- 

na, ale dobra. Szczególniej skrzypek zwra- 

ca uwagę dużym talentem i delikatnością 
tonacji. 

ems. 

  

Kino. „Helios“ 

UROCZYSTA PREMJERA! Niebywała Sensacja! 
NA SCENIE tylko kilka gościnnych o у ' 

prima baletnicy b. Cesarskiej Opery w Moskwie 
Tańce klasyczne, nowoczesne i egzotyczne. 

NA EKRANIE największy supeszlagier sezonu „IBRZYSKO NAMIĘTNOŚCI! Potężne 
arcydzieło napięć erotycznych z udziałem sławy ekranu DOLORES DEL RIO, pa- 
miętnej z obrazn „Zmartwychwstanie* i „Świat w płomieniach”, 

wszystkich. Początek 

Oigi SMIRNOGEJ 

która oczaruje 

o g. 4-ej. 

  

m
 
e
 

Największe 

Kino-Teatr 

„PDLONIA“ 
ul. A. Mickiewicza 22- 

cona akcja 

Dziś! 
arcydzieło produkcji 

i bogactwo wystawy. 

i r 
d francuskiej! „PIZY dzo gkach Tenao 

(Les Transatlantigues). W rolach głównych wytworna Ś. p HUGEUTTE DUFLOS 
znany partner Iwana Mozżuchina, rasowy Jean Angelo. Akcja tego filmu rozgrywa 
się na tle olśniewających swym przepychem wnętrz w najwyższych sierach arysto- 
kracji francuskiej. Emocjonująca treść i subtelna nić intryg, zawrotne tempo, urozma- 

С г Orkiestra koncertowa pod batutą Mikołaja Salnic- 
kiego. Początek o g. 4, ostatni s. o g. 10.25. Na premjerę ważne tylko Passe-Partout. 

  

Miejski Kinematograf 
Kulturalno-Ošwiatowy, 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 22-g0 do 26-g0 lutego 1928-70 
roku włącznie będą wyświetlane filmy 
myśliwskiej w 10 akt., pełna niebezpieczeństw droga po 
nie ku niebosiężnym nrwiskom skalnym, puszcze i dzungje 
polowanie na lwy, tygrysy i słonie. Nad program: Kronika Światfilmu Nr 5 w 1 akcie. Lis i Wro- 
na bajka w I akcie i gościnne występy znakomitego transformisty p. 
W poczekalni koncerty-Radjo. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Či 
Następny program: „Święte Kłamstwo”. 

„L żam piekieł na Śnieiny SICIy! gody wyrrawy 
rzez podzwrotnikowe rozpalone pusty- 

afrykańskie, wspaniały pożar stepu, 

Bolesława Szczepańskiego. 
atni seans o godz. 10-6j- 

  

Kino Kolejowe Dziš! Wspanialy 
  

Lolotny Rsiqże Dramat wschodni w 8 dużych 

Kino-teatr Helios: Giełda miłości. 

Film wiedeńskiej wytwórni Sascha, na 
czele której stoi znany „poławiacz gwiazd* 
hr. Kolowrath. On to pierwszy zwrócił u- 
wagę na Igo Syma, którego zaangażował 
do swojego atelier. 

Giełda miłości jest jednym z obrazków, 
ilustrujących. Romojettis stosunki z ich za- 
nikiem etyki, zmysłowością, żądzą użycia 
etc. etc. 

Scenarjusz składa się właściwie z epi- 
zodów, luźno związanych w całość plasty- 
cznie uwypuklających całą ohydę życia 
WARYCh moralnie ludzi. 

a tem tle rysuje się szlachetna miłość 
młodego architekta (Igo Sym) ku tancerce 
kawiarnianej (Nina Vanna). 

Zdjęcia technicznie są bez zarzutu. De- 
koracje b. efektowne. 

Nad program mamy świetną groteskę 
piórkową znanego rysownika Maksa Flei- 
shera, mistrzowską w technice i zabawną 
w treści. 

Z wielką satysfakcją stwierdzamy po- 

prawę w ilustracji muzycznej i jesteśmy 
wdzięczni Dyrekcji kina, że wzięła pod 

uwagę nasze skromne życzenia. Przy forte- 

pianie pani Olga Wizunówna, która one- 

gdaj koncertowała przed mikrofonem Pol- 

skiego Radja. ems 

Koncert nadzwyczajny. 
Spełniając miły obowiązek wzglę- 

dem mych łaskawych i cierpliwych 
czytelników, zwracam uwagę na wie- 
czór piątkowy 24-go lutego, który 
Wiłnu przynosi wręcz niebywałą spo- 

sobność usłyszenia, na jedzym kon- 
cercie Wil. Tow. Filharmonicznego, 
w sali „Reduty”, daróch artystów na 
miarę wszechświatową. Z godną naj- 
większej wdzięczności gotowością, 
obaj artyści, nie  rozporządzający 
innym czasem swobodnym, zgodzili 
się obdarzyć nas koncertem wspól- 
nym. 

№ 
R 

s DA e 

R 
. 

ы w WARSZAWIE 

S (dydziai ograrno-porc 
Przedsfawicielstuo W W 

ul. Wilenska 30, tel. 4- 

№ 
® 
e 
M sowej z wydaniem awansu. 

8 Likwiduje serwifuty. 
Sporządza pomiary. 

M. długoferminowe.   
    

    al 

    w 12 aktach z dziejów wielkiej rewolucji Chin. 

obraz Wschodu! „ aktach. W rolach głównych: 
A „DGNISKO” Natalja Kowańko i Jague Catelain. Nad program: „HAROLD MA NERWY”, ° 

(obol AE komedja w 1 akcie. Początek seansów o g. 5, w niedziele i Święta o g. 4. Ceny | 
miejsc: I i Il m. po 65 gr., III m. po 55 gr. : Ё 

Kino-Teatr Dziś! Monumentalne arcydzieło. Egzotyczne życie dalekiego Wschodu. W rolach gł. 
„WANDA (człowiek o stu maskach) Mis a "m a Ś ki ŁONCHANEY, RENE ANDREE. | 

: czyli Śmierć bladym twarzom). Tragedj wiska» | Mondaryn Qu-Chang e deco | 
  

    

      

Nabywa mająfki do parcelacji. 
Przyjmuje mająfki do parcelacji komi- 

Wyjednywa przy parcelacji pożyczki 

2 
ОА А ŻA 

List do Redakcji. 
Wielmożny Panie Redaktorze! 

Niech mi wolno będzie na łamach po- 
czytnego Pisma W. Pana Redaktora wyra- 
zić gorące podziękowanie wszystkim tym 
Instytucjom i Osobom, które w dniu mego 
jubileuszu, bądź ubecnością swoją, bądź 
słowem, depeszą, lub listem z najbardziej 
oddalonych kresów Rzeczypospolitej, zado- 
kumentowały swoją dla mnie życzliwość, 
a więc przedewszystkiem Władzom Najja- 
śniejszej Rzeczypospolitej, Excelencji Arcy- 
biskupowi Witeńskiemu, Excelencji Bisku- 
powi Bandurskiemn, Ks. Kanonikowi Kre- 
towiczowi, Zarządowi T-wa Popierania Pra- 
cy Społecznej, w osobie p. L. Ostrejki na 
czele, za wydany „Wieniec jubileuszowy*, 
Szanownym Redakcjom Pism, Sz. Komite- 
towi Obchodu * Jubileuszowego, Prezesowi 
Zarządu Z.A.S.P.u Józefowi Sliwickiemu za 
łaskawą obecność i pękne przemówienie, 
w którem podkreślił łączność kierownictwa 
z zespołem artystów, Nestorowi Szkolni- 
ctwa Średniego Wojciechowi Górskiemu, 
Dyrekcji i Artystom . Teatrów Żydowskich 
za piękne przemówienie oraz dar, Zespo- 
łowi „Reduta*, Dyr. Osterwie, oraz moim 
Kochanym Kolegom za wieniec srebrny i 
uznanie, a także Zespołowi technicznemu 
Teatru Polskiego. 

Niezapomniany dzień ten będzie zara- 
zem najbardziej radosnym w mojem życiu. 

Z wysokim szacunkiem i wdzięcznością 

F. Rychłowski. 

Posiedzenie Rady Miejskiej, 
Szczegółowe sprawozdanie z wczo- 

rajszego posiedzenia Rady Miejskiej 
podane zostanie w numerze  jutrzej- 
szym. 
ESREZU TTT TEST STTRIA 

Część pierwsza, rozpocznie się o 
godz. 8 m. 530 i wypełni ją gra 
wielkiego skrzypka Jar. Kocjana. 

Część drugą, o godz. 10 m. 30, 
odegra młody mistrz (. Arrnu, bez- 
pośrednio po przyjeździe z Rygi wie- 
czornym pociągiem. 

Michał Józefowicz, 

DZZZCZZCZZZNORNONENENĘ AAA AA 

ZIENINKSKI 
BlACYJNY. 
ILNIE Z Dom 2 ы Sp. 

A Rolniczy Н ШЁН&ПМ‚ Акс. ё każdą Janie (GE 

43. № WŁOCŁAWEK Е godnie na Opro- 
m poleca hur owo i detalicznie wszelkie centowanie pod 

W SNASLONA zewn AZ |. czenie o gatunkach. IG >Nie 

N Cenniki i specjalne oferty wysyłamy. kred oe 
N Na na żądanie bezpłatnie' NZ | Mickiewicza "T 

IN 164 4-2 81 

u zuunuzznuzznuzcHazaAczZAEZRENuCU Ł.00 dola- 

& : Do sprzedania za gotowkę Le dd s 
: komplet Moszyń bliżu kolei, 13 

u do endlowania, 

  

m Steina w Krakowie 
u L. 25. ® 

E
s
 

    

  

    

‹ wal mereżkowania, haftu 
i podrabiania pończoch. Wiadomość 

m w kancelarji rejenta D-ra Stanisława 

STA BR STA ETA SEA BER CIA CZA SKA (TA ERA SE. 
Qwies sobieszyński 

oryginalny ś ednio rychły, bardzo 
plenny, odpirny na rdzę i wy- 

lege ie, poleca 

GIEŁOA WARSZAWSKA 
23 lutego 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupne | 
Holandja 358,80 359,70 357,90 
Londyn 43,49 43,60 43,38 ! 
Nowy-Yurk 890 _ 892 888 | 
Oslo 237,50 238,10 236,90 | 
Paryž 35,07 35,16 3498 | 
Praga | 26,41,5 26,48 26,35 
Szwajcarja 171,68 172,11 17125 + 
Włochy 41,25 41,37 4118 | 

Papiery procentowe: 

dolarówka 71,50 72,50 71,75 
Pož. dalarowa 8 
kolejowa 102,50 
5 proc. konwersyjna 67 
konwersyjna kolejowa 61 
listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94 

5 „ Banku Roln. 94 
8 proc. ziemskie 83 
41 ół proc. ziemskie 56 
8 proc. warszawskie 79,60 79,50 
5 proc. warszawskie 63, 
10 proc. Lublina. 86,60 
8 proc. Łodzi 71,50 71 71,05 
10 proc. Radomia 87,50 

pe RAJĄTKOWĄ ===" T 

a в 

z kapustę koaszoną ; 
a sprzedaje na beczki Rolnik Wileńsk, = 

ь m 

oowiickotwwkónicnh ! 

Ea 
| (KORA INTELIGENTHA 

nie posiadająca żadnych środków do | 
życia, ma ciężko chorego Syna, prosi 

© pomoc materjalną. 
Łaskawe ofiary przyjmuje Admi- 

nistracja  „Słowa* dla  „Biednej 
Wdowy“. 

| | 

  

! 
& 

7а 11000 dolar. 
natychmiast sprze- 
damy majątek 
ziemski około 150 
dz. Ziemia 1-ej 
klasy— pszenna, łą- 
ki morożne, zabu- į 
dowania komplet- 
ne. Dom mieszkal- 
ny 10 pokojowy 
D. H.-K. „Zachęta* 
Gdańska 6, tel.9-05 

14370 

| | Lokujemy 
  

  

    
mieszkań, dochód | 
miesięczny 800 zi. # ) 
Wileń. Biuro Ko- Ko 
misowo-Handlowe, 
Mickiewicza 2Ё 
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p R ZE T A R G CHI i.“ Sp. Ake. dawn. 8 DOKTOR 

. _ Ą zakłady Budowy Hiynów turbiną | П, EDDOWIEZ 
Pad e zo Wileńskiego ogłasza niniejszem w dniu 13 marca 1928 r. o godz, p w Lublinie. Oddział w winie go O 

-tei, pl. Magdaleny Nr. 2, pokój Nr. 8, przetarg na wydzierżawienie niżej wymienionych ul. Ostrobramska Nr. 29.7) eže = 5 
obiektów rolnych i wodnych. аа ay ki GW EW GP O USS TS OIS CT —1,od5 8 wiecz. 

B a ннносеноннинванонннсннивовани Н г 

9* Ilość cent. metr. żyta ro- 3 Ž Terminy dzierżaw ы а Kobieta-Lekarz 

Lp. NAŻWA OBJTKTU Gmina 7 cznie wzgl. klg ryby od ZES : Ž T TPA (6 29) : Perlmuftera Ulframaryna = | Jr. ZeldowiczoWa 
25 których rozpocznie się $:52 й \ m jest bezwzględnie najlepszą i naj- = | KOBIECE, WENE- 
ŚŚ. licytacja ž53 Od De * $ рч :\чу‹іыпіеізц_ farbą do bielijiv  ce- = RYCZNE, NARZĄ- į 

m lów malarskich. Odznaczona na wy- 5 | DOW MOCZOW.| 
reme e f) z stawach w Brukseli i Medjolanie m | od 12--2i 0d 4-6, | 

D B Į E K T A R 6 b N E 6 3 złotemi medalami. » | ul. Mickiewicza24, 

ED. PINAUD, PARIS : « Wszędzie do nabycia. — * tel. 277. 

; Powiat wileńsko-trocki ; i DD PIELĘGNIIWANIA TWARZY RĄK Ę чп * zac NSZ” 

L. Maj. Nowe-Strojenie Turgielska 54.55 62.00 q żyta 620,00 ! 5 : ' RZ ag 187 Medy | 
z ur. Nowosady II :  Rukojūska =» 3:20 Ą sta z M 28 > z 18% e : Doktėr Medycyny | 

. ur. Gaużdo (Stara Kiena) К 22,40 6003 60,00 й 2 S tat jo nieznane kosmety: A. GYMBLER c 

> Folw. Pucałówka Mickuńska 58,99 4500 „ 450,00 A ы FORTEPIANY, PIANINA a Ё Ill wości, eliksir a | choroby skórne, we- 

5. Łąka — Świetniki Rudziska 5,00 3,50 , 35,00 ы 15. X. 1928 i FISHARMONJE ° ппрюш“(иі loki i fale, utrwalający ondulację, № пегусхпе { moczo- | 

P i . R s m m gwarantowane ręczne aparaty do sa- g płciowe. Elektrotera- 

owiat święciański Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. Bo: ikona A o AC: ое 
AEC i pał с * až : najrozmaitsze pasy  uszczuplające. ickiewicza 12, 

36. „ur. Romunciszki-Zabieliszki Kiemieliska 35,26 GSO WIĘ 55,00 i 15. III. 1929 1 Przedstawicielstwo pierwszorzędnych Zagranicz- į Ostatnie modkle. Ządajcie Tools į Tatarskiej 9 215% 

ż & Е nych i Krajowych fabryk. m nych, ilustrowanych prospektów. M 9€£ — W.Z.P. 43. 

Powiat brasławski 523-2 7 ia d ® R DH LABOR, Bydgoszcz, Gdań В | 

T. ur. Roch Brasławska 27,00 12,50 12500 SPRZEDAŻ i WYNAJEM. В & ska ii. z—zic 8 MEMAMEROKEB 
ё : Й Г 25, * EEA I OEKEII (T SIRIUS CA CZEKA POKOJ M НЕРЕЬ TSR EKSA | Sao p || DENTYŚCI 

owia mołodeczański ‘ КЯ 0 РО Е Е " = YES LERARZE 
sė PB _ : 2 EA 58 La Eakaca bica na kanana kaka, Don WI - [POSZUKUJĘ pracy| Powielanie 
'8. Folw. Kraśne (ośrodek) Kraśnieńska 33,13 30,50 310,00 > 15. III. 1934 MM W arszaWie gospodyni. przy. dzie. 4 (drukowanie w du- BLK 

` OE: ciach, chorych lui RY. 
Powiat postawski zamienimy na dom innej. Dowiedziecć się: | Żel ilości egzempl,) į | ‚ 

5 a : S a w Wilnie względ- |Archanielska 12 m. 4, | skryptów,  lekcyj, asf La | 

. Maj. Białe (ośrodek) Woropajewska 19,93 20,00 200,00 4 ы nie na Ar *Zofja Szymańska. cenników, . okólni- Ožyiska-Sm iska | 

OBIEKTA WODNĘ Dyrekcja K. P. w Wilnie niniej-| D7HnK. „Žacneta“ = Ped оат nd == ee : 
a e 7 S Gdańska 6, tel.9-05 O rozwoju czo bardzo dostępnych Plombowanie i usuwa: ' 

bł: Я : J < niczony па budowę wiežy cišnien 812 -1. przedsiębiorstwa Biuro podań, prze- | nie zębów bez bółu. | 

Srupy Powiat wileńsko-trocki t D dać zj BP eREKLA isywań; i tłuma- | Porcelanowe i złote. 

REZ EWAUIR od: LiHoWadO Sańtoki Ni Rak R. RAK Zak SS Sł czeń A FAJN- | korony. Sztuczne zę 1 
- ka Wilja od Lubowa do Santoki Niemenczyńska 88,83 „00 kg. И 80 ЗЫ „1 IV. у 3 SN Willę w Zakopanem iennik „Słowo* A RZ p # 

AR AE Syed AE a a kę w SE 1 s 28 r. 1 iš 1940 й O otrzymanie robót ubiegać się mogą any 2 Mk Das naj poczyłniejcze SZTEJNA _Wilno, | by. Wojskowym, u-- 

. ч : irmy budowlane, które wykażą się wyko-| ar" ziemski, Įpismo, wychodzące w Zawalna 15, telef. | rzędnikom i uczącym 

Powiat święciańsk naniem robót żelazo-beionowych. i żelędnie camzeż |wielkim nakładz e PUJ się zniżka. „Oliamna i | 4 

la i ias „B S R Warunki przetargu, rysunki i warunki] Gao "© 5.000 docierające do najdal- —— m. 5. Przyjmuje: od p ‹ 

21. Z ry, Tejlis, ligajcie i Balczuk | Łyngmiańska 97,76 232,00 kg. ryby 120,00 techniczne można otrzymać w dnie powsze-| damy. епа 205° szych zakątków na- ret (ewent. trio) — 8—12 1 ощ & t 

23. —„ Konciarzyno, Osiaszonki i Sznejlis Zabłociska 105,80 21100 „|, 100,00 > dnie między 11 13-tą godzinami w Wy-j dolarów. Docho- je оан Wa Jazz - Band Wydz. Zdr- Nr. 3 | 

ACE Wojiiny, Karkini, Wiksłaja i Żeżulis || „ 263,42 37500 „| „ 200,00 dziale Drogowym w Wilnie przy ul. Sto-| dOwOšč 40 proc. /gwarancj dobrej JE wolne na wyjazd od SERA SEA В 

о, p Szamini I i Szamini ll _ Swęciańska 31,63 00;-> 5400 3 wackiego Ńr 2 w pokoju Nr 3, za opłatą aa e Skutecznej reklamy | Marca r. b. Olerty fĘ SEZzJ | 

Ba 9 Zabieliszki, Głuszak i Podmiadzino Michałowska 28,36 28,00 15,00 ‚ 10 zł. Ra m 6-05 wszelkie ) ге!‹!атуУ ipod adresem: Wilno: I 

o. ZE SEA Koncze leksapórowska STB ааТА а 0080 Wadjum w sumie 5.000 zł. winno bye „Gdańska 6 lm moszenia fachowo Obozowa 4—1 Bur BB /KUSZEŃI GE | 

Bp e" Łyngmiańska 45,72 4500 „> 20,00 > ‚ złożone w sposėb ustalony przez Min. + — — redaguje i załatwia DOWIK= Po ЕЛИ ; 
a KW Sia! RA skarbu okólnikiem LDOP. 5284111 z dnia] Każdą SUMĄ |В uro „ADMINISTRA- ——— — | J 

S ' ь sławski. 10 września 1927 r. w Kasie Głównej Dy- CJA* ul. Wielka Nr] Ładny majątek AKUSZERKA || 

39. Jez. Śmołwy i Smołwiszcze. =ateńiska 44040 о a rekcji lub przekazane do P. K. O. na ra- ff 5,000 (DIAIÓW |s6, tel 14-38, (nad| w Grodzieńszczyz- ' 11 
3 ) „00“ 551 5 20, 5 2 chunek Dyrekcji, kwit zas o wpłaceniu || pujemy natych- Įnotariuszem Bohusze- | nie do sprzedania W. Smiałowska I 

Powiat postawski. wadjum winien być dołączony do oferty. * U fast na dobre wiczem zaraz, ziemi około | przyjmuje od godz. 9 с 

; : Deklarację o potrąceniach wadjum z M hibóteki 340 ha, orna-pszen- | do 19. Mickiewicza | 

51. Jez. Miastro (wstęp). : Miadziolska 1,328,00 350,00 „. , 150,00 rachunków firmy, jak również oferty w któ- D. H.-K. „Zacheta“ =" | na, las budulec, 46 m. 6. 2 

52. /„ . Miadzioł i Syrmierz (wstępy) у 1,169,75 30000 72 15000 » rych firmy postawią swoje dodatkowe wa- Gianska 6 tl © 05 Uwadze pp.Lekarzy! | stacja kolej i mia- Z. P. Nr. 63. V 

5^ „ © Spory, Świtka, Świta, Worwirowo ' Postawska i ы ” runki nie będą uwzględniane i oferty takie AOR D el.9-05, Z powodu nabycia] sto 8 wiorst, dom 41 

„  „Głuboczyca i Świetłość (wstępy) _ Mańkowicka 183,33 50,00 „ 25,00 będą odrzucane. — Pei — NOWO aparalu Ro-| mieszk., budynki AKUSZERKA ! 
„ Szwakszty Wielkie 'i Małe (wstępy) Kobylnicka 1,093,00 2940053505 100,00 ® jA _._ Oferty winny być nadesłane lub zło- zierżawa entgena do sprzeda- gospodarczekomp- M. LAKNEROWA 

Н NS M 9. żone do specjalnej skrzynki znajdującej] majątku mniejsza nia'b.tanio używany letne Przyjmuje od g. 9 do | 
at dziśnieński. 2 a Prezydjum Dyrekcji do godz. 12-ej| i większa do obję- oparat do prądu sta-| D. H-.K. „Zachęta* | 7w. Kasztanowa? m.5 ‹ 

Ls Głębocka "e kó ы n. 2-40 marca 1928 r. н a RR aa tego. Ba w | Gdańska 6, tel.9-05 w. к 1 

A „  Dołhoje P » 22, ” ” ы р 5 = .H-K. „Zachęta* Lecznicy Litewskiej, "1111111707 0 pe—€e91 

4 pe) rozorocka 8,00 15008, „ 10.00 Ё 2 IGAGEBEGG FA] | Gdańska 6,te,9-05_Wileńska 28. — ! 

y tai ackiewicz. i p Jański 5 
Wydawca Stanisław Mackiewi Redaktor odpowi. „amy Czesław Karwowski. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23. *


