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PODSĄDNI. 
W olbrzymim gmachu sądu okręgowego 

»amborze przez dni trzynaście na ławie 
oskarżonych zasiadają: 

Aleksander Bunij, za to, iż wskazał okno 

i pokój Hołówki, zato wystąpił z inicjatywą 

iaordu. Bunij był portjerem pensjonatu SS. 

Słażebniczek w Truskawcu, w którym Hołów- 
ko mieszkał. ; 

Mikołaj Motyka, za to, że wystąpił z ini- 
ejatywą mordu, że pomagał przy opracowa- 

iiu planu, że rozmawiał z Hnatowem. Moty- 

ka pótem „sypnął'* swoich towarzyszy, przy- 
uł się do wykrycia sprawców napadu na 

Gródek Jagielloń: Motyki nie chcieli bro- 

nić adwokaci ukre r. Broni go p. Kmicia- 

ewicz adwokat z urzędu. Motyka jest uez- 

1 gimnazjum. 

Siedzi także na ławie oskarżonych Во- 

Baranowski „największy zbrodniarz. 

4 i w ciągu mej 16-letniej 

działalności * powiedział mi prokurator Iwov- 

skiej Apelacji p. Dębieki, Roman Baranowski 
był konfidentem komisarza Czechnowskiego, 

(który potem został zabity na rozkaz najpra- 

wdopodobniej tegoż Baranowskiego) oraz rad- 

cy Iwachowa, do niedawna zastępcy nacz. wy- 

działa bezpieczeństwa w woj. lwowskiem, dzi 

siaj urzędnika w wydziale samorządowym 
woj. kieleckiego. Baranowski siedzi z oskarże- 

nia, że... dostarczył broni wykonawcom ż4- 

machu. Nie innego dowieść mu nie można. 
Baranowski tłumaczy się, że broń tą dostar- 

czył na długo przed zabójstwem, jeszcze przed 
tem, nim sam Hołówko wiedział, że do Tin- 
skawca pojedzie, oraz że potem zwracał 

uwagę kom. Czechowskiego (dziś nieżyjącezo) 
na rewolwer, którym był mord dokonany. 

Nie siedzą na ławie oskarżonych Wa- 
syl Biłas i Dmytro Danyłyszyn, t. j. ci, któ- 
rzy Hołówkę zabili. Nie siedzą, bo zostali 
za napad ua Gródek. Jagielloński powieszeni, 
a po Śmierci apoteozowani przez społeczeń- 
stwo ukraińskie. Biłas był przełożonym piąt- 
ki ©rganizacji Ukraińskich Nacjonalistów 
(dawniejsza Ukraińska Organizacja Wojsko- 
wa), która Hołówkę zabiła. Inicjatywa, a 
raczej zapytanie: „czy nie warto zabić tega 

polskiego posła?* wyszło od ludzi małych, 
od Bunija i Motyki. Hnatow każe im cze- 
kać na decyzję, znosi się z kimś, wreszcie wy 
daje rozkaz „zabić''. Kto dał ten rozkaz 

Hnatowowi? 
O tem nie wiemy. 

który dziś jest zagranicą, 

ej w Rosji Sowieckiej. Wie o tem Bara- 

ski. Tak przynajmniej wszyscy sądzą, 

Wszyscy: polsey sądowniey, urzędnicy, polieja, 

ukraińscy adwokaci, dziennikarze, prasa i pu- 

bliczność przysłuchująca się — rozprawom. 
I nietyłko wszyscy myślą, że. Baranowski 

wie, kto ten rozkaz wydał, ale wszyscy s; 

przekonani, że zrobił to właśnie Baranowski. 

WYROK. 

Wyrok mnie nie interesuje. Wyjechałem z 

Sambora we środę 4 października, we czwaj- 

tek oczekiwano werdyktu ławy przysięgłycn, 

w piątek wyroku. Czy on wypadnie tak czy 
inaczej: jakie to może mieć znaczenie. Niki 
tego nie kwestjonuje, że bezpośredniemi mor- 
dereami byli Biłas i Danyłyszyn, a z podsąd- 
nycu Bunij się przyznał, Motyka się częścio- 
wo zapiera, ale nie jest figurą ciekawą w tyn 

    

   

  

   

    
     

  

      

    

Wie o tem Hnatow, 

najprawdopodob- 

    

   

procesie, a Baranowski.. Baranowski po- 
mimo całej genjalności, z jaką prowadził 

śledztwo p. Skorzyński, do którego pracy 

wszyscy ujawniają szacunek, pomimo więc 

całej genjalności, sumienności i drobiazgowo- 

Ści tego Śledztwa, Baranowski staje przed 

sądem o to tylko, że... dostarczył broni dia 
zabicia... człowieka. 

TRZY TEZY. 

Kiedy w sobotę 29 sierpnia 1931 r. otrzy 
małem straszną wiadomość 0 morderstwie, 

zapytałem się w artykule: „kto**. 
„Bolszewicy, Ukraińcy niemieckiej orjen- 

taeji, kto inny...'*. 

Na to pytanie 

dzieć. : ‚ 
Wszystkie te trzy przypuszczenia wtedy 

w zdenerwowaniu na papier gazeciarski rzu- 

cone, znajdują swoich obrońców i wyznaw 
ale przybrały już trochę inną postać, 

mianowicie sprowadzają się do pytania z czy 

jego ramienia, polecenia, propozycji czy su- 

gestji działał Roman Barańowski, tak skrom 

nie w akcie oskarżenia figurujący, jako do- 

starezyciel broni. 
— Ukraińcy — powiada akt oskarżenia, 

— 0. 0. N. jest spraweą mordu. Oni są win- 

ni, oni kazali zabić, oni zabili, a Baranow- 

ski działał jako ich człowiek. 

Sprawcą mordu na Hołówkę — powiada- 
ją niektórzy Ukraińcy, powiada inspirowana 

przez radykałów ukraińskich „Vossische Zei- 

tung'' — są miejscowe lwowskie władze bez- 
pieczeństwa, krótko mówiąc, radea Iwachow. 
Od -niego wyszło zlecenie, czy też tylko su- 

gestja wypowiedziana przy Baranowskim, mo- 
że nawet nie aby specjalnie Hołówkę zabić, 
ale aby w chwili dla Ukraińców najniegnd- 

chciałbym dziś odpowie- 

  

   

  

niejszej dokonać efektownego ukraińskiego 
zamachu. Bilas i Dany n zamordowali 

ale na zlecenie Baranows za Baranow 

skim stał Iwachow i inni urzędniey policyjni 
o prowokatorskich metodach. 

Przedstawię, jak te wygląd: 

na tle posiadanych przez śledztwo danyct, 

zanim przejdę do uzasadnienia rozwiązaniu 

właściwego, t. j. do uzasadnienia, że żołnie- 

rzą i romantyka polskiego Ś. p. Tadeusza Но- 
łówkę zabiło sowieckie G. P. U. 

TEZA AKTU OSKARŻENIA. 

Musimy odróżniać: 

Kto zabił. 
Kto kazał zabić. 

Na temat kto kazał zabić spieramy sią. 

Kto zabił wiemy dobrze i żaden Ukrainiec 
nie kwestjonuje, że zabili Biłas i Danytyszy: 
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morderstwo zostało popełnione 

ganizacyjn) zodnie z ideologją 

i metodami walki U. O. N. 

Czytano nam dekalog tej organizac 

  

siadający formę chrzešeja 

ciorgo'', zaczynający si 
duch, który cię wywiódł z niewoli tatars 3 

a w treści rzucający piękne zdanie o trójzę- 

bie św. Włodzimierza, i oto niektóre przyka- 

zania tego dekalogu: 
Przykazanie szóste 

Nienawiścią i podstępem przyjmiesz wro- 

gów twego narodu. 
Przykazanie siódme 

Nie ceofniesz się przed spełnieniem w. 

kiej zbrodni dla dobra sprawy, 
nia obcych. 
Przykazanie dziesiąte 

Dążyć będziesz do rozszerzenia terenu 
Ukrainy drogą ujarzmienia cudzoziemców. 

Ta okoliczność, że Hołówke był ugodow- 
cem, federalistą, przyjacielem Ukrainy, nie mo 
gła odegrywać żadnej roli w oczach U. O. N 
Andrzej Potoeki zabity przez Siezyńskiego, 
także był zwolennikiem pojednawczego wobec 
Ukraińców programu. Zresztą nierzadko par- 
tje skrajne nienawidzą ugodowców bardziej, 
niż zwolenników ostrego kursn. Ich żywiołen 
jest walka, ich celem porwanie narodu do wal 

      

dla zgnębie- 

ki; ugodowcy psują im szyki. Hołówko właś- 
nie dlatego, że był ugodowiee w oczach U. 
O. N. zasługiwał na kule z browningu. To, że 

gestem litewskiego szlachcica, pamiętającego 
o prawach gościnności, o! nie dla własnego 
bezpieczeństwa napewno, lecz przez uprze]- 
mość, przez szezerość uczucia, zatrzymał się 

pod dachem ukraińskim — to także nie pow- 
strzymało spiskowców, którzy wezwanie do nie 
nawiści i podstępu podnieśli do godności przy 

kazania. 

U. O. N. nie ogłosiła nigdzie, że przyj- 

muje mord Hołówki na własny rachunek, ale 

też nigdy się go nie wyparła. Nie udzieliła 
żadnej nagany swoim ludziom, przeciwnie Bi- 

łas i Danyłyszyn, morderey Hołówki w hagjo- 

grafji ukraińskiej poczesne zajmą miejsca. U. 

O. N. w swoich gazetach uzasadniała tylko, 
że Hołówko był to człowiek dla Ukraińców 
specjalnie niebezpieczny. W ten sposób 
wet mamy pośrednią pochwałę morderstwa 

Hołówki ze strony prasy U. O. N. 
Otóż te wszystkie względy  pozwalałyby 

mi uwierzyć, że mord Hołówki zarządzony zo- 

stał przez krajową czy zagraniczną komendę 
U. O. N., gdyby ten mord miał miejsce mie- 
siąc wcześniej, czy miesiąc później. 

Ale mordu dokonano w dniu 29 sierpnia 

1931 roku. 
Był to dzień najintensywniejszej akcji 

Ukraińców w Genewie. Właśnie wtedy p. 
Milena Rudnicka, ukraińska „biełókuraja'* Jo 

anna d*Are walczyła o to, aby Genewa w ta: 

   

  

па 

'ki ezy inny sposób potępiła pacyfikację. Jak- 
że jej i jej towarzyszom był nie na rękę ten 
mord człowieka symbolizującego chęć pojed- 
nania, mord tak obrzydliwy, popełniony na 
człowieku, który zaufał ukraiūskiemu daeho- 
wi. Słyszę odpowiedź: tak to Undo. Oezywi:- 
cie p. Rudnicka jest Undo i metodę skarże- 
nia się przed Genewą obrała sobie Undo, pod- 
czas gdy U.O.N. wolała zaufać browningom 

i nożom. Ale nie zapominajmy, że Konowa- 

lec, że U. O. N. to przyjaciele Niemców, Ko-' 
nowalec w tym przynajmniej czasie był od 
nich całkowicie zależny. Otóż Niemcom, — 

- Niemcom niewątpliwie zależało na mordach i 

awanturach w Małopolsce Wschodniej, ale nie 
w tej chwili, nie w dniu 29 sierpnia 1931 r. 

Bo trzeba rozumieć, że upokorzenie Polski 

w Genewie miało dla Niemeów znaczenie is- 

totne, pierwszorzędne, było dla nich celem w 
walce na sprawy narodowościowe, które z na- 
mi prowadzą, o wiele przekraczającym ramy 
problemu specjalnie ukraińskiego i uzyskaniu 
takiej gratki napewno nie chcieliby zaszko 
dzić, chociażby za cenę życia 10 najwybit- 
niejszych Polaków, a nietylko jednego. 

Nie! analizując sytuację polityczną z dnia. 
29 sierpnia 1931 r. dochodzę. do. stanowczego 
przekonania, że rozkaz mordu nie mógł wyjść 
pd U. O. N., nie mógł wyjść od Konowalca. 

Nie osłabia to w niezem odpowiedzialno- 

ści nietylko U. O. N., ale i całego niestety 

  

, że temu należy 

  

  

Redakcja rękopisów siezamowionych nie zwraca. Administra- į 

społeczeństwa ukraińskiego za to morderstwo. 
Czy oni wydali rozkaz, czy go nie wydali, Ho- 
łówkę zabili ich członkowie, ich ludzie, ich 

komórka organizacyjna, zabiła ta atmosfera 

morda i nienawiści, którą wytworzyłi. 

BARANOWSKI. 

Wróćmy jednak do pytania, kto wydz 

rozkaz. Hnatowa niema, Baranowski mile 

Czynniki kierownicze 

   

  

O. U. N. zaprzeczają, 
aby się to stało na ich zlecenie. Konjunktu- 

ra polityczna onega okresu zdaje się to za- 

przeczenie potwies 

Powszechnie tak ze strony polskiej, jak 

i ukraińskiej wskazują na Baranowskiego, że 

to wykonał. Różnica polega tylko na tem, że 
prokurator twierdzi — Baranowski kązał 

bić Hołówkę, bo był jedną z głównych figur 
w U. O. N., a Ukraińcy utrzymują: Baranow- 

    

  

że ski to uczynił za wskazówką, czy chociażby 
bezpersonalną sugestją radcy Iwachowa. 

Kto to był Baranowski? 
Baranowski był studentem -politechniki, 

>> pierwotnie uczestniczył w zamachach po stro- 

nie U. O. W. Jego brat Jarosław jest dotych- 

czas dygnitarzem w U. O. N. zagranicą i mo- 
przypisać, że początkowo 

„Surma'*, organ U. O. N. oburzała się na to, 
że Polacy z Baranowskiego „robią** konfiden- 
ta i prowokatora. Baranowski jednak wcale 

nie krył swoich stosunków z policją przed 

władzami organizacyjnemi, coby potwierdza- 
ło pogląd, że był delegowany przez U. O. W. 

umyślnie do policji jako rzekomy konfident, 
aby naprowadzać na mylne ślady i prowadzić 

kontrwywiad. Obeenie stosunek Ukraińców do 
Baranowskiego uległ zasadniczej zmianie. Na- 
wet ojciec i matka Baranowskiego, zamożri 

księdzostwo grecko-uniecy ogłosili list, wyrze- 

kając się go, mówiące, że robił „judaszową ro- 

botę““, že dzięki niemu zginęło wielu „zac- 
nych Ukraińców''. Swoją drogą stosuneczki, 
przy których przeprowadza się w legalnie wy 
dawanych pismach, tak intencjóńtówany pos 
dział na judaszów i nie judaszów. 

Baranowski przyszedł niegdyś do starosty 
Gallasa i prosił o auto. 

— Poco panu auto? 

— A chcę wyjechać z Marusią Feduse- 
wiczówną zastrzelić ją i utopić, bo inaczej na 

robi hałasu, że wydałem Korsaka. 
Innym razem przyszedł do wysokiego dy- 

gnitarza i powiedział z gestem uprzejmie za- 
cieranych rąk: 

— Jeśli trzeba będzie kogoś „zreferować'* 
— to służę. 

Starosta Gallas wyrzucił go za drzwi, tam 
ten dygnitarz także, ale stosunki, przy któ- 
których takie bezczelności były możliwe spa- 
dają na paczkę ludzi, obecnie ze Lwowa po- 
przenaszanych, a w pierwszym rzędzie na rad- 

cę Iwachowa i zabitego komisarza Czechow- 
skiego. 

Co zaś jednak do tezy, že Iwaehow zasu- 

gestjonował mord Hołówki, to po najstaran- 

em tej sprawy zbadaniu, uznaje ją za 

absurdalną. Nie mówiąc już o moralnych kwa- 
Hfikaejach tego czynu, to Iwachowa łączyły 
tak wyraźne stosunki z Baranowskim, że mord 
nakazany przez Baranowskiego odrazu ciągnął 
osobę Twachowa. Pozatem ci, którzy twierdza, 

iż Twachow bronił na sądzie Baranowskiege, 

bo się go bał, że ten wypapla ową morderczg 

sugestję, stoją w przeciwieństwie do własnej 
tezy. Jakto więc Iwachow tchórz, a miałby 
iść na mord takiej osoby jak Hołówko za to, 
że Hołówko mówił mu, że go wydali z posa- 

dy. Te skandaliczne rewelacje mają według 
mnie jedyny podkład, który właśnie przyta- 
czam na obronę Iwachowa, mianowicie pow- 
szechnie znany fakt bliskich stosunków po- 
między Iwachowem, a prówokatorem Bara- 
nowskim. 

GRA POMIĘDZY IWACHOWEM, ADWO- 
KATEM UKRAIŃSKIM, A PROKURATO- 

REM I ADWOKATEM POLSKIM. 

        

Tylko Bunija bronią adwokaci ukraiu- 
scey. Jeden z nich to p. Szuchewicz, dostoj- 

nie wygłądający mecenas, ze znakiem byłej 

ukraińskiej armji, były ataman, dowódca 
„brygady, która walczyła z nami. Drugi to p. 

Roguski. 5 

P. Szuchewiez idzie po linji, że Baranow- 

ski to Azef, to prowokator samodzielnie pra- 
cujący, wodzący policję za nos, zdradzający 

1 U. O. N.i policję. 

"P. Roguski bardziej symplicystycznie bro- 
ni tezy, że Baranowski to poprostu konfident 
policji i nie więcej. 

Przypominamy, że według prokuratora 
Baranowski to poprostu działacz U. O. W. 
podesłany przez tą organizację w charakterze 
rzekomego konfidenta. 

Otóż p. Twachow oświadczył na sądzie, 
że Baranowski był doskonałym konfidentem. 
To nieprawda — mówił — że Baranowski da 
wał fałszywe, czy bałamutne zeznania. Prze. 
ciwnie bardzo korzystaliśmy z jego usług. 

To samo potwierdzał p. Billewicz, rów 
nież ze Lwowa usunięty. 

„Linja demarkacyjna, serpentyna, która 

  

   

   

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
GARNANUWICZE — uł. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE -— uł. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

UROBDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
aURODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

: KLECK — Sklep „Jedność". 

LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Koł. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

OWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
*.SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 

     

    

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 
nadesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej 
zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. AŃdministracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 рг co do miejsca. Terminy 
OWROTOSE PROT DEDTTPOORZEPOANZIĄ : 

  

biegnie pomiędzy dwoma obozami, tu na tym 

sądzie samborskim szezególne przybrała fał- 

dy. Z jednej jej strony: prokurator, obecni 

urzędnicy, przeciwniey metod konfideneko- 
prowokacyjnych, oskarżający U. O. N., ale 
potępiający i Iwachowa. Z drugiej strony 

najkrańcowiej, choć nie najmądrzej rozumu- 

jacy adwokat ukraiński i w tym samym obo- 
zie „pacyfikator'* Iwachow. Pomiędzy właś 
nie tym Ukraińeem, który oskarżał Iwachowa, 
że sugerował zabójstwo Hołówki a Iwacho- 
wem samym wytworzyła się przedziwna soli- 
darność, polegająca na tem, że obydwaj twier 

dzą: „tak jest, Baranowski był dobrym kon 
fidentem'*. 

   

  

CZYSTKA, 

We Lwowie u steru władzy 

szereg porządnych i prawych ludzi. 

tor apelacji 

da Socha 

stanął 

Prokura 

    

     
wydziału bezp. Litwin i 

Ludzie ci przeprowadzili czystkę. 
Proces Sanocki. Jakieś figury z pod ciem- 

adzają napad na nikomu nie- 

Ranią ich śrutem, zabija- 

nej gwiazdy u 
znanych endek: 
ją Chudzika. 

Endecy uważają, 

ku, skazanie policjantów kompromituje rząd, 

BB. reżim obecny. Społeczeństwo inaczej to 

odczuwa. 
Nie kompromituje się gospodyni, która 

wymiata: śmiecie ze swego mieszkania. Kom- 
promituje się gospodyni, która nigdy nie za- 
miata. 

Państwo 32 miłjonowe, posiadające tyle 
urzędów i tyle policjantów, musi być na to 
przygotowane, że wśród tą polieję powciska 

ją się draby, per fas et nefas robiące karjere. 
Nie proces .w Sanoku, lecz brak takich Sano- 

ków, kompromitowałby reżim. 

Województwo Lwowskie daleko dalej niż 
w sanockiem poszło w procesie samborskir:. 
Dutaj przed ziewającą ławą przysięgłych ©6t- 
warło wszystkie najtajniejsze akta. Na uie 

podobnego, nawet w przybliżeniu nie zdecy- 
dowałaby się policja  franeuska, ant 
też cesarsko-rosyjska. 

    

że ten proces w Sano- 

    

    

Oiel 

  

WARSZAWA PAT. Pan Marszałek Józef 

Piłsudski wyjechał w dniu dzisiejszym wraz z 

małżonką i córeczkami do Krakowa na uroczy- 

stości, związane z obchodem 250-1etniej roczni- 

cy odsieczy wiedeńskiej, połączonym ze Świę- 

tem Kawalerji. Panu Marszałkowi towarzyszy w 

podróży szef biura inspekcji Głównego Inspekto- 

ratu Sił Zzbrojnych pik. Wartha, Na dworcu że 

gnali p. Marszałka p. Prezes Rady Ministrów Je- 

drzejewicz, minister spraw. wewnętrznych Pie- 
racki, min, komunikacji Butkiewicz, drugi wice+ 

minister spraw wojskowych gen. Sławoj-Skład- 

kowski, szei Sztabu Głównego gen. Gąsiorowski, 
płk. Furgalski, szef gabinetu min. spraw wojsko 
wych ppłk. dypl. Sokołowski i inm. 

WARSZAWA. Pat. — W dniu 5 bm. o 
godzinie 14-ej specjalnym pociągiem odjechał 

do Krakowa Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

na uroczystości, związane z obchodem 250- 
rocznicy odsieczy wiedeńskiej, połączone ze 
świętem kawalerji. 
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HOŁÓWKO ZABITY ZOSTAŁ PRZEZ GPU. 

Mam nadzieję, że czytelnik chociażby z 
tych niecierpliwie krešlonych notatek, zdaje 
sobie sprawę z osobistości Baranowskiego: 
zdrajea na prawo i na lewo, zdobywca pienię- 

dzy. I oto pierwsze narzucającz się z wielką 
siłą sugestja: czyżby biorąc wszelkie pienią- 
dze odsunął honorowe te, które pochodzą od 

Sowietów. I czyżby Sowiety nie potrzebowały 

jego usług, albo go nie znały. 

Otóż ani jedno ani drugie. Kontakty Ba- 
ranowskiego z czynnikami, reprezentującemi 
GPU. były duże. On przecież, Baranowski wy 

syłał Stefaniszyna na Ukrainę Sowiecką. 
Sugestja druga. Baranowski specjalnie tę 

pił w łonie U. O. N. tych spiskowców, którzy 

wyznawali nawpółpetlurowską ideclogję, któ- 

rzy od czasu do czasu bąknęli, że może. warto 

  

   

- także pójść za kordon z robotą. Obfite akta 
. wyłożone w Samborze służą pod tym względem 

liežnemi przykładami. 

W mordzie truskawieckim  rozkazywał 
Hnatow, który podobno jest obecnie w So- 

wietach. Bardzo w to wierzymy. Ale wyk Ц 

śmy także, iż koncepeja, że mord 

Konowalee, lub zasugestjonowal Twachow, 

miało prawdopodobne. Pozostaje ten trzec 

Tyle co do argumentów technicznych: 
Baranowski ściągający na siebie wszelkie po 

dejrzenia, że działa kierowany także sowiee- 

kiemi pieniędzmy, Baranowski, _ którejau 
wszyscy przypisują w mordzie truskawieck'm 

pryneypalną rolę. 

Ale teraz o ileż ważniejsze, o ileż silniej 

sze argumenty polityczne. 

O ile Niemcom dzień 29 sierpnia 1931 
roku nie był dogodny dla mordu, o tyle był 
idealny dla Sowietów. Jednocześnie pogłębia- 

jąc zaognienie stosunków ukraińsko-polskich 
przeciwstawiało się ingerencji genewskiej, 

kompromitowało wobec Ukraińców nadzieje 
pokładane na wszystko co jest burżuazyjne, 
na pomoe państw zachodnio-europejskich. 

Konowalec przed akcją genewską zawie- 

sza akcję terorystyczną. I wtedy ukazuje się 
odezwa: „Niech żyje bojowy sojusz komuniz- 
mu i dołów U. O. N., precz z faszyzmem*'. 

  

    
  

   

    

            

DRUJA — Kowkia. 
Księgatuia Spółdz. Naucz. 

— mł. Wiłeńska 15 F. Gurwicz 

PIŃŚK — Księyarnie Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — ńsięgarnia T-wa „Ruch“ 

J. Rypps ułŁ Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjąciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel. skład apte «ny. 

Lewiu — Biuro gazetowe ul. 3 Maje * 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Klosk Księg. KoL „Ruch“. 

EPE ZROZPACZONY 
gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty ara: # 

Wsz BEN IRG APDE TKOSTAIS ЖИБТОПИНЯТИЛЬСТВв — 

Holėwke zabilo G. P. U. 
Już ta odezwa wydana w okresie mordu Ho- 

łówki jest właściwym aktem oskarżenia. Ko 

nowalec zawiesił akcję terorystyczną a komu 

„doły'* O. U. N. do niesłacha 
nia tego rozkazu. Mord w Truskawcu popeł- 

nia właśnie taki dół U. O. N. Tylko, że tym 
„dołem'*, kieruje ktoś, kto się nazywa Bara- 
nowski. 

A. wreszcie personalnie. 

Hołówko był politykiem znienawidzonym 

przez Sowiety. Był federalistą, poglądów swa 
ich nie zmienił. Już wtedy, kiedy został nacz. 
wydz. Wschodniego rozbudził niepokój w So 
wietach. Wśród wszystkch wybitniejszych po 
lityków właśnie Hołówko mógł się wydawać 

najbardziej antysowiecki. 
Morderstwo Tadeusza Hołówki należy do 

rzędu tych przestępstw, co porwanie gen. Ku 

tiepowa, co two Petlury. Zginął Petlura, 

zginął i polski jego kontrahent. CAT. 

  

niści wzyw 
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CZWARTKOWA ROZPRAWA W SAMBORZE. 

SAMBOR PAT.. Czwarikowa rozprawa 
rozpoczęta się od przemówienia mec, Szurleja, 
rzecznika powództwa cywilnego, zgłoszonego 
przez panią Hołówkową. Następnie przemawiali 
obrońcy mecenasi: Roguski i Szuchewycz. 

SAMBOR. PAT. Po przemówieniach powo- 

da cywilnego Szurleja, który domagał się zasą- 
dzenia powództwa w imieniu wdowy po Ś. p. 
Hołówce, oraz obrońców Bunija Roguskiego i 
Szuchewycza i Obrońcy Motyki Kmicikiewicza, 
rozpawę przerwano 0 godzinie 15 do piątku 
godz. 9 rano. Piątek ma być ostatnim dniem 
rozprawy. W dniu żym spodziewany jest wyrok. 

W przemówieniach swych Obrońcy starali 

się wykazać, że OUN nie miała zamiaru zabicia 
$.р. Hołówki i nie utrzymywała łączności z 

KPZU. Obaj twierdzą, że za zabójstwo Hołówki 
nie może być odpowiedzialne społeczeństwo u- 
kraińskie. Dła swych kłientów prosili o u- 
względnienie okoliczności łagodzących, m. in. 

co do Bunija — jego młodego wieku (18 lat). 
Co do Motyki, adw. Kmicikiewicz twierdzi, że 
łańcuch przyczynowości zdarzeń 
cych morderstwo nie wskazuje zdecydowanie na 
przewidziany w ustawie karalty udział Motyki 
w tej zbrodni. — Mówcy obciążali natomiast. 

  

oto kawalerji © Krakowie 
Wyjazd Prezydenta Mościckiego i Marszałka Piłsudskiego 

Tym samym pociągiem odjechali premjer 
Jędrzejewicz, członkowie rządu, marszałek 

Sejmu Świtalski, Marszałek Senatu Raczkie- 
wicz, prezes NIK. gen. Krzemiński, prezes Wa 
lery Sławek i inni. 

Na stacjach kol, przez które prze- 

jeżdżał pociąg specjalny Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, członków rządu z premjerem 
Jędrzejewiczem, marszałków Sejmu i Senatu, 

oraz przedstawicieli korpusu dyplomatycznego 

gromadzili się przedstawiciele miejscowych 
władz, organizacyj P. W., delegacje stowarzy 
szeń społecznych ze sztandarami oraz tłammy 

publiczności( manifestując swe uczucia dła 
Głowy Państwa. 

KRAKÓW. Pat. — O godzinie 13,07 przy 
był do Krakowa Pan Marszałek Józef Piłsud- 
ski z rodziną. Na peronie dworca ustawiona 
była kompanja honorowa 20 pap. z orkiestrą. 

W chwili przybycia pociągu orkiestra ode- 

  

Zamknięcie subskrypcji Pożyczki Narodowej 
303.565.350 Zł. 

WARSZAWA. Pat. — Z okazji zan! 

knięcia subskrypcji. pożyczki narodowej 

komisarz generainy pożyczki. min. Sta- 
rzyński wygłosił przez radjo przemówie- 
nie, w którem stwierdził, że obliczenia 

subskrypcji trwają ciągle. Będą one jesz 

cze uzupełnione przez sumy, jakie wpły- 

ną w piątek iw sobotę do kas'skarbowych 

które przyjmować będą subskrypcję za 

należności” skarbowe. Niemniej wiadomo 

już, że przed terminem zamknięcia ogół 
na suma subskrypcji doszła do 303. milj. 

565 tys. 350 zł, a więc przekroczyła 

dwu i półkrotnie rozpisaną przez” rząd 
sumę. Jest to wielki sukces, nietylko pod 
względem finansowym, ale i moralnym. 

"SĄD NAJWYŻSZY ODRZUCIŁ 
skargę kasacyjną Centrelewu 

WARSZAWA. (tel. wł.) — Wczoraj 
o godzinie 4-ej po południu Sąd Najwyż 
szy ogłosił wyrok w sprawie przywódców. 
Centrolewu. Mocą tego wyroku skarga ka 
sacyjna została oddalona i tem samem wy 

rok Sądu Apelacyjnego zatwierdzony. 
Jak wiadomo wyrokiem tym skazani 

zostali Witos na 1 i pół roku więzienia, 
Bagiński na 2 lata, Liberman, Barlicki i 

Kiernik na 2 i pół lat, Mastek, Dubois, 

Pragier, Ciołkosz i Putek na 3 lata. Poza 

tem skazani Witos, Bagiński, Liberman, 

Kiernik i Barlicki pozbawieni zostali praw 

obywatelskich i honorowych na okres 3 

lat a pozostali na okres lat 5-ciu. 
Jak nas informują z kół sądowych wy 

konanie wyroku należy według procedu- 

*borczego, 

ty do prokuratora właściwego Sądu Okrę 
gowego, a więc w danym v* 
prokuratorą Sądu Okręgowego w War- 
szawie, który owsa skazanych 0 
terminie rozpoczęcia kary. W sprawie pe 
"zbawienia praw obywatelskich i-honoro- 
wych reguluje art. 45 i 46 U. P. K. Zgod 
"nie *z tei artykułami skazani pozbawieni 
zostają biernego i czyrnego prawa wy: 

nie“ zajmować żadnych 
stanowisk publicznych, tracą ordery itp. 
Wykonanie tego nałeży'do VIII Wydziajn 
Karnego Sądu Okręgowego, który powia 
domi wszystkie instytucje do których 0- 
„skarżeni należeli o utracie praw, a więc 
marszałków Sejmu i Senatu, gminy, ka- 
pituły orderów itp. 

grała Hymn Narodowy. Na peronie oczekiwa 
li Wojewoda Dr. Kwaśniewski, Dowódca O. E. 
gen. Łuczyński, generalicja, prezydent mia- 
sta Kaplicki, biskup polowy ks. Gawlina i 
szereg innych osób. Pan Marszałek po odeb- 
raniu raportu przeszedł przed frontem kom- 

panij honorowej, a następnie udał się przed 
dworzec, gdzie wsiadł do przygotowanego sa 
mochodu, którym odjechał w kierunku D. ©. 
K. Wzdłuż ulie zebrane tłumy publiczności, 
witały owacyjnie Dostojnego Gościa. - 

ENTUZJASTYCZNE POWITANIE W KRA- 
KOWIE. 

KRAKÓW. Pat. Około godziny 14 
Marszałek Józef Piłsudski z otoczeniem udał 
się na Wawel, gdzie zwiedził katedrę. Nastę- 

pnie Marszałek złożył wizytę ks. metropoli- 
cie w pałacu arcybiskupim, skąd wrócił do 

swych apartamentów w DOK. 
Przybycie Marszałka Piłsudskiego do Kra- 

kowa wywołało niezwykłe ożywienie w mieś- 
cie. Rynek Główny i ulice prowadzące do ryn 

ku przepełnione są nieprzebranemi tłumami 
publiczności, manifestującej na cześć Wodza 

O godzinie 17 ulicami przeciągnął cap- 
strzyk licznych orkiestr, poczem orkiestry ze 
brały się na rynku Głównym, gdzie odegrano 
„monstr-koncert''. Wykonano pieśń „Boguro- 
dzica'* oraz oryginalne marsze austrjacki i tn 

dając znaczenie uroczystości dziesiejszych, t- 
świetnionych przyjazdem Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej i Marszałka Piłsudskiego do Krako e ; 

ZEBRA Z DZOZE RAR OOZWNETRKA ZRTEDEZ 

Konferencja min. Becka 
z Titulescu 

GENEWA. (tel, wł.) Minister J. Beck od- 

był w dniu wczorajszym  koOnierencję z min. 
Titulescu, który w najbliższych dniach udaje się 

do Warszawy w celu złożenia o:icjatnej wizyty. 

Posiedzenie Rady T-wa Kole- 
,„Jewego polsko-francuskiego 

"WARSZAWA. (tel. wł.) W dniu 14 b.m, od. 
będzie się w Paryżu posiedzenie Rady Dyrek- 

<cyjnej T-wa Kolejowego  Polsko-Francuskiego. 

Na porządku dziennym znajdą się m. in. sprawy 
„przejęcia eksploatacji kolei Śląsk — Gdynia od 
P.K.P. sprawa nabycia taboru kolejowego, oraz 

budowa dałszych odcinków magistrali. 

 



SŁOWO 

CZESŁAW JANKOWSKI — CZŁOWIEK TUTEJSZY 
Niema Czesława Jankowskiego... (0d 

czterech lat niema Go wśród nas... Życie 
płynie dalej wartkim nurtem, — na miej- 
sce tego. który odszedł na zawsze, przy 
szli inni, objęli opuszczone przez niego 
posterunki, stanęli do pracy... Podobno, 
niema ludzi niezastąpionych... 

A jednak w stosunku do ś. p. Czesła- 
wa Jankowskiego nie można nie użyć tego 
oklepanego i w wielu wypadkach niesz- 
czerego słowa „niezastąpiony... 

Wyrwa, która się zrobiła w zyciu wi- 
leńskiem wskutek śmierci znakomitego pi- 
sarza,jest tak wielka, tak dokuczliwa, że 
jeszcze długo będzie się dawała iwe znaki, 
aż zmienią się całkowicie warunki życia 
i charakter Wilna i typ człowieka „„tutej- 
szego'* stanie się muzeałnym okazem... 

Olbrzymie znaczenie ś. p. Czesława 
Jankowskiego w dziele kształtowania no- 
wej wileńskiej rzeczywistości polegało 
przedewszystkiem na tem, że był on ideai- 
nym wzorem człowieka „tutejszego '.. 

Są dwa gatunki ludzi „tutejszych. 
Typ najbardziej rozpowszechniony — 

to kołtunerja, wywyższająca się ponad in- 
nych tylko dlatego, że może się wylegity- 
mować poszportem, w którym jest zazna- 
czone, iż miejscem urodzenia jest Wilnc. 

„Tutejszy* tego typu nie przejniuje 
się bynajmniej brakiem wykształcenia, bo 
szczerze wierzy w potęgę swych uroju- 
nych talentów lub wartość „doświadcze- 
nia žyciowego“, — taki „tutejszy“ jest 
konserwatywny w znaczeniu najbardzieį 
ujemnem, bo pseudo - tradycyj, zrozumia- 
nych płytko i dotyczących rzeczy jak naj- 
mniej istotnych, — wreszcie zasadniczą ce 
chą takich tutejszych” jest nieufność, 
granicząca z nienawiścią, — do wszys- 
kich „galileuszy* i „przybłędów*, któ- 
rych rywalizacji śmiertelnie się boi, ia- 
stynktownie odczuwając swoją słabość. 

„Tutejszy, wyższego gatunku ma 
serce, tkwiące głęboko w ukochanej ziemi, 
i umysł nie uznający ciasnych granic włas 
nego podwórka. Taki człowiek zawsze bę-. 
dzie wyjątkowo wrażliwy na obelgę zak- 
łamanego „„regjonalizmu”, ale nigdy nie: 
tylko się nie przeciwstawi wszelkim dob- 
rym, chociażby najnowocześniejszym po- 
czynaniom kulturalnym, ale poprze je gor 
liwie, bo w pracy kulturalnej nie każdemu 
da się wyprzedzić. 
  

  

Dziś w piątek o godzinie 10-ej, w ko- 

ściele św. Jana odbędzie się Nabożeństwo ża- 

łobne za spokój duszy śp. CZESŁAWA JAN- 

KOWSKIEGO, byłego założyciela i wielolet- 

niego prezesa Syndykatu Dziennikarzy Wi- 

leńskich, poczem wobec przedstawicieli całego 

społeczeństwa wileńskiego nastąpi na ementa 

rzu Rossa odsłonięcie pomnika na grobie zmar 

łego. ` 

W związku z tem Zarząd Syndykata 

Dziennikarzy Wileńskich wzywa dziennikarzy 

wileńskich do wzięca gremjalnego udziału w 

tych uroczystościach. 
  

  

Ś. p. Czesław Jankowski był doskc 
nałym przedstawicielem właśnie tego ga- 
tunku ludzi „tutejszych*. Urodzony na 
Wileńszczyźnie, szczerze kochający każdą 
piędź własnej ziemi i nawylot znający du- 
szę ludzi „tutejszych, ś. p. Czesław Jan- 
kowski był człowiekiem o kulturze euro- 
pejskiej i o bardzo szerokich horyzontach 
myślowych. Gimnazjum niemieckie w 
tawie, studja uniwersyteckie w Krakowie 
(wydział filozoficzny), 'wieloletnia praca 
literacka i publicystyczna w Warszawie i 
Petersburgu, — częste i poważnie trak- 
towane podróże zagraniczne, — wszystko 
to ogromnie wzbogacało doświadczenie 
i pogłębiało myśl. 

Z charakteru istny paryżanin, z krwi 
i duszy — szczery Oszmiańczuk, — by! 
ś. p. Czesław Jankowski postacią barwną 
ciekawą, niepospolitą: prawdziwym Euro-- 
pejczykiem ze względu na wysoką kul- 
turę myśli i ducha, — najprawdziwszyń 
„tutejszym“ ze względu na uczuciowy sto 
sunek do swej ziemi i ludzi. 

Rola š. p. Czesława Jankowskiego na 
gruncie wileńskim była szczególnie wiel- 
ka. 

Polegała ona na wydobywaniu i pie 
ięgnowaniu pierwiastków kultury polskiej, 
tkwiących głęboko w naszej ziemi i w na- 
szych duszach: — na wykazaniu wiel- 
kiej wartości sił duchowych ludzi „tutej- 
szych'*, — na obronie słusznych praw, za 
pewniających dalszy piękny rozwój życia 
kulturalnego. 

Jako autor monografji „Powiat Osz- 
miański'* zbudził wspaniałą przeszłość i 
pokazał czem był prastary kąt ziemi na- 
szej jakie siły drzemią w nim dotychczas. 

Jako działacz polityczny, przygodny, 
coprawda, bo polityką się naogół nie zai- 
mował, — jako poseł wileński do Dumy 
rosyjskiej i sekretarz Koła posłów Pola- 
ków z Litwy i Rusi, — na arenie politycz- 
nej walczył o losy swej ziemi. Jako wresz 
cie naczelnik wydziału prasowego w Za- 
rządzie Cywilnym Ziem Wschodnich, a 
później, — jako publicysta i działacz spo 

łeczny staczał znamienaą — i jakże niesły 
chanie potrzebną i owocną — walkę o 
prawa kultury „tutejszej* do istnienia i 
rozwoju 

Nie był wodzem, — nie szukał kar- 
nych, posłusznych mu zastępów, — ale i 
sam nie nadawał się do roli szeregowca. 

Po rycersku, po staropolsku uznawał 
tylko harce rycerskie, — walkę sam na 
sam. Wychodził do tej (walki z fantazją 
szlachcica oszmiańskiego, karabelą wyma 
chiwał na różne strony, a gdy cięcie zadał, 
— długo przeciwnik pamiętał!. 

Nieraz miał przed sobą zwarty frort 
tych przeciwników, — mie kapitulowa 
wówczas, о, nie, — raczej jeszcze więk- 

szego zapału nabierał!.. Nieraz — ate 

czał, ale dookoła siebie 

wdzięcznością rozpromienione i 
żywiej bijące... 

Na dwa fronty nieraz musiał walczyć: 
z tymi, którzy pragnęliby całą polską kul- 
turę pod jeden strychulec podprowadzić, 

widział oczy, 
serca 

PAMIĘCI CZESŁAWA JANKOWSKIEGO 
Z nieodżałowanej pamięci, Czesławem Jan- 

kowskim łączyła mię przyjaźń szczera, aczkol- 

wiek nie sięgająca latami bliższych stosunków 
w przeszłość zbyt odległą. Przyjaźn opartą 
na współnem zamiłąwaniu tradycji pięknego, 

starego Wilna i sympatji,  jakąśmy zawsze 

otaczali takich oto mamutów grodu naszego 

jakimi byli dogorywający tutaj przed trzema 
dziesiątkami lat żywe pamiętniki: dr. Julian 
Titius i były profesor dawnego uniwersytetu 

wileńskiego, Zygmunt Rewkowski, artyści ma- 

larze Karol Rypiński, były uczeń Rustema, Bo- 
lesław Rusiecki, głęboki znawca dawnej sztu- 

ki wileńskiej, Oskar Korwin Milewski, autor 

libretta do Moniuszkowskiej „Loterji“, Feliks 

Zawadzki, syn założyciela słynnej firmy księ- 
garskiej, wreszcie Piotr Zelinger, byłu długolet- 
ni „Jontek* wileński i Aleksander Strauss, świe- 

tny na one czasy fotograf, a były dekorator te- 

atru polskiego z epoki A. E. Odyńca i Wł. 

Syrokomli, niezrównany gawędziarz z zakresu 

wspomnień i anegdot przemiłych z przeszłości 
sceny Jurewicza i Derynga, Rostkowskiej i Le- 
szczynskich... 

Stąd naprzykład, gdy wypadło mi raz napi- 

sać coś, o bardzo przez nas kochanym, a naj- 
ciekawszym bodaj z typów zanikających Starego 
Wilna,  Tytusie, o co byłem proszony przez 
„Tygodnik Ilustrowany”, to uważałem za miły 
swój obowiązek złożyć 
w ręce Czesława Jankowskiego, który oczywi- 
ście potrafił, skreślić przewyborną charaktery- 

Nieznany wiersz 
OJCZYSTA MOWO CHROBREGO | SKARGI, 3 

TOBIEŻ TO PIEŚCIĆ I SZLOCHAĆ I WZDYCHAĆ! 

OJCZYSTA MOWO, CO HARTUJESZ WARGI 

DŹWIĘKAMI W KTÓRYCH CHRZĘSTY ZBROIC SŁYCHAĆ — 

NIE PIOSNKI TKLIWE, NIE KWiLENIA ŁZAWE, 

LECZ HYMNY NA ŚWIAT ROZNIOSŁY TWĄ SŁAWĘ. 

swe nieudolne pióro | 

stykę tego sędziwego wersalczyka z kultury i 

upodobań, 
Dawniej najczęściej spotykałem się ze 5. 

p. Jankowskim na terenie przygodnych sto- 
sunków towarzyskich, przedewszystkiem w sa- 

lach koncertowych i na wystawach rolniczo - 

przemysłowych wileńskich; dopiero później, 

gdy danem było w Wilnie odrodzić się zarówno 
prasie polskiej, jak teatrowi oraz naszemu 

życiu narodowemu i spolecznemu, 

tu już zadzierżgnęły się nici trwałej przyjaźni 
Wyrazem znamiennym tej ostatniej był mo- 

że, poniżej  zacytowany, wiersz czcigodnego 

autora „Powiatu Oszmiańskiego", nadesłany 
w listopadzie 1922 r. z Zakopanego.. 

„Posłanie* ono poprzedzone serdeczną de- 

dykacją brzmii następująco: 
„Aż tu pod skalne stopy Tan, 

„Odbiłem się od stada”. 

„Ciupagi, piargi, halny wiatr, 
Świat obcy... Trudna rada. 
I obcych ludzi tutaj moc, 

I niebo tu błękitsze, 
Ktoś mi za ścianą w późną noc 

Z tyrolska gra na cytrze. 

Wkrąg zakopiański „czysty” styl, 
Na modłę Witkiewicza — 
Polską ma być na setki mił 

Ta sztuka budownicza! 
O królu! czemuś ty się tak 
Pomylił w gmachach tylu! 

Okrutny nam Łazienek brak 
W najczystszym* „polskim* styłu. 

ROBAKI DRAKE PSTORZÓWROOAZI 

Cz Jankowskiego 

OJCZYSTA MOWO, NA KRESACH STOJĄCA 

WSCHODU, CO WIECZNIE GROZI ZACHODOWI, 

NIEMILE GŁOS TWÓJ W OBCE UCHO TRĄCA 

I DOTĄD JESZCZE ZDAJE SIĘ NIEMCOWI, 

ŻE W KAŻDEM SŁOWIE DŹWIĘK PRZY DŹWIĘKU STOI 

JAK MĄŻ ORĘŻNY PRZY MĘŻU WE ZBROI. 

PORZUĆ MDŁE SKARGŁ I PIOSNKI SŁOWICZE, 

ZA WIELE W TOBIE POWAGI I SIŁY! 

BO GDY ZAPŁACZE WSCHODU POGRANICZE, 

TO ZDA SIĘ ŁKAJĄ GROBY I MOGIŁY, 

BO GDY RAPSODY ROZPOWIADA SWOJE, 

TO WIECE DUCHÓW OGLĄDASZ I BOJE... 

DO KOŃCA CAŁEJ PIEŚNI NIE WYGRANO, 

PRZYBĘDZIE JESZCZE BARDÓW ZASTĘP NOWY, 

"TE, KTÓRE PO NAS W SPADKU POZOSTANĄ 

NIETKNIĘTE STRUNY W SKARBCU NASZEJ MOWY, 

WEZMĄ NA LIRY I POWIODĄ PRZODEM 

SZLAKAMI GOTÓW NARÓD ZA NARODEM! 

Warszawa, 10 października 1884. 

LS O EE 

„ICH HABE GELEBT UND GELIEBET" 
„Im w szerszych granicach przelewa się 

„życie artysty, tem bogatszy bęazie jego twór. 
„Ale zupełnie tak samo, jak potrzeba kilkudzie- 
„Sięciu tysięcy tonn podłego kruszcu, by wy- 
„dobyć z niego jeden gram radu, tak samo od- 
„rzuca artysta zwały swych przeżyć, by wydo- 
„być jeden nikły momeat.. Historyk literatury 
„może być pewien, ze z całego romansu Mic- 
„kiewicza z Maryią pozostał wkońcu jeden tyl- 

„ko nieuchwytny prawie moment: może róża, 

„wpleciona we włosy, może jakiś kryjomy u- 
„Ścisk dłoni — i ten to moment, nic nie zna- 

„czący w prostej ludzkiej algebrze, stał się dla 
„artysty punktem, naokoło którego wszystko 
„się dla niego krystalizuje”. 

W ten sposób tłumaczy Stanisław Przyby- 
szewski genezę każdego „tworu* artysty: wie- 
łość przeżyć, a z nich jeden moment — może 
róża, może nawet zwiędła — i ten moment sta 
je się punktem, dookoła którego krystalizuje się 
dla artysty wszystko. Wszystko — to znaczy 
i on sam, i cały Świat. 

Te białe ku mnie przybliż chryzantemy 
I ów medaljon ze ściany mi daj, 
I cicho teraz rozmawiać będziemy. 

Był niegdyś maj. 

Maj był tak jasny, tak piękny, dziecino, 
Że nie mógł długo trwać: jak mgły, jak sny. 
Kiedyś w zaduszny dzień, szarą godziną, 
Maj taki będziesz wspominać i ty. 

Przyjdziesz siąść może w tym oto fotelu, 
Gdzie życia mego dzień powoli gasł. 
Cyt. Cyt. Niech wskrześnie widmo sprzed 

lat wielu 
Ostatni raz. 

Czemu tak drgnęły kwiaty, tam — na stole? 
Wionęło chłodem dziwnym. Przymknij drzwi. 
Był maj. Wprost z sadu idróżka 0 w 

e. 
Śni mi się, śni. : 

Śni się. Jak błogo. Cicho. I powoli 
Na wszystko dziwny jakiś schodzi cień. 
Daj mi, daj rękę. Przeszło już. Nie boli. 
už odšwi wiosny mej + doli SS S 
Wiięc jeżeli słuszność ma Przybyszewski, 

myślę, że punktem, dookoła którego krystalizo- 

wało się wszystko dla Czesława Jankowskiego, 
że punktem tym był stary medaijon i białe 

chryzantemy. Stary medaljon mógł istnieć w rze 
czywistości. Owalny, okrągły czy kanciasty, z 

kamuszkiem, lub bez niego, na cienkim czy też 
masywnym łańcuszku zawieszony na ścianie. 

W medaljonie mógł być zamknięty pukiel wło- 
sów albo stara fotografja albo zasuszony kwia- 

tek. A chryzanteray mczły nie istnieć. Mogły 
znaleźć się w tym wierszu zwyczajnie dla rymu, 

dla nastroju. Albo — kio wie? — może w pe- 

wnej chwili, o której nie powinniśmy nic wie- 

Panie Lucjanie, drogi mój. 
już chyba tu zostanę.. 

Mam serdak, kapcie. 

Dziwny strój! | 
W mgłach tonie Zakopane. 

A nad skłębionych zwałem chmur 
Rycerza leży postać... 
U stóp tak malowniczych gor 

Jakżeby nie pozostać? 
Lecz drogi Panie, ty, co straź 

Trzymasz nad mogiłami, 

Może mi kącik jaki dasz 
Na Rossie między Wami. 
Bo żyć potrafię wszędzie — lecz 
Nie wyobrażam sobie 

Aby możliwa była rzecz 
Wśród obcych leżeć w grobne. 
Do zobaczenia w Wilnie! Tam 

Wśród krzyżów... gdzie ptaszęta 
Świergoczą.. gdzie dom wszystkim nam 
Da miejsce ziemia święta. 

Ubolewać należy, że przewlekła choroba, 
która wreszcie spowodowała przed czterema laty 

zgon Czesława Jankowskiego,  unicestwiła 
jedno z jego niepospolitych zamierzeń estety- 
czno literackich, — w kierunku — naprzykład 
budowania monografji, obrazującej zapoznane 
typy miejscowych sztambuchów, _ imionników 
i t.p., tak zwłaszcza ciekawych z czasów Em- 

piru, Biedermayera i nawet Ludwika Filipa i 

„in. — tych częstokroć tak wykwintnych albu- 
mów i albumików z pamiątkowemi  rymami, 

prozą i zdobniczemi motywami  artystyczne- 

mi, stylu onych epok. 
Wskazywałem wówczas naszemu, tyle t- 

talentowanemu pisarzowi, na łatwe do zdoby- 

cia materjały, w objektach odnośnych, przecho- 

wywanych zarówno w bibljotekach i muzeach 

publicznych jak i u osób prywatnych, w kreso 

wych mjiastach naszych i w zamożniejszych 

dworach wiejskich. Oczywiście, miał być do 

tej imprezy artystycznej powołany przedewszy- 

stkiem prof. Ferdynand Ruszczyc, tyle wra- 

żliwy zawsze na podobne przedsięwzięcia kul- 

turalne. 
Bo ileż przy tej sposobności, wykryłoby 

się obok amatorskich drobiazgów rękopiśmien- 
nych i rysunkowych, cennych również, a nie- 

znanych autografów pisarzy i malarzy o wybit- 
nych talentach. Oryginalne te niekiedy w po- 

mysłach i formie pamiątki, znalazły, naprzy- 

kład, oto wyraz w zdobionym przez znakomi- 

te siły pisarskie i artystyczne wachlarzu Ś. p. 

Wili Zyndram Kościałkowskiej, znanej pisarki 

polskiej z Grodna. Spotykamy tam wypisane 
imiona Orzeszkowej, Sienkiewicza, Prusa, As- 

nyka, Konopnickiej, H. Siemiradzkiego i wielu 

innych. Ów wachlarz — sztambuch znajduje 

się obecnie w zbiorach wileńskiego T-wa Przy- 
jaciół Nauk. 

A ileż prześlicznych rysuneczków Rustema, 
Kanuta Rusieckiego, Wincentego Dmochowskie- 
go, Žameta, i innych kryje się na kartach о- 
nych imionników, przepłatanych niekiedy  u- 

tworami Syrokomli, Odyńca, Kraszewskiego, 
Pługa i t. d. obok rozmaitych amatorskich laur- 

ków, winjetek j obrazków alegorycznych, Wie- 
my również, że Czesław Jankowski kochał pięk- 
no plastyczne i sam niegdyś uprawiał malar- 

stwo amatorsko. Kształcił się w tym kierunku 

— i tymi, którzy, ogarniając „tutejszość”* 
swym ptasim móżdżkiem, chcieliby się 
odseparować od Polski i stworzyć jakiś 
śmietniczek kulturalny, w Którym oniby 
się czuli wspaniale. 

Dziś jeszcze jest nieco za wcześnie 
na podsumowanie wyników walki, któ 
takim temperamentem prowadził 
Czesław Jankowski, ale jedno nie mo 
ulegać wątpliwości, że rola, jaką on odeg- o 

i rał w Wilnie w ostatnich latach, była ol- 
brzymia. 

Kto wie, jakby się ułożyło wileński: 
życie kulturałne, gdyby nie cięte pióro 
nestora wileńskich pisarzy, który raz po 
raz sprostowylwał wkraczającą na ma- 
nowce drogę, — raz po raz wywoływał 
burze, po których, trzeba przyznać, znacz 
nie się odświeżała atmosfera. 

Miał on za życia pokaźną ilość prze 
ciwników i wrogów, ale szerszy ogół 
miał czucie niezawodne, — dobrze oce- 
niał wartość _nieposoplitej jednostki, 
to też w radosnym dniu 50 - lecia pracy Ii 
terackiej i publicystycznej złożył wzrusza 
jące dowody czci, uznania i miłości. Po 
cy, Litwini, Żydzi, Białorusini, Rosjanie, 
— przedstawiciele różnych narodowosci 
i różnych ugrupowań poliiycznych po-- 
pieszyli ze złożeniem jubilatowi szczerych 
gratulacyj i życzeń na przyszłość... 

A po jubileuszu tłumy szły za tnimną 
zasłużonego pisarza... Był wówczas pięk- 
ny, słoneczny październikowy dzień... 

Cztery lata temu... 
Dziś liczne szeregi przyjaciół Ś. ; 

Czesława Jankowskiego spotkają się 
nabożeństwie źałobrem, a później skupia 
się na omentarzu przy grobie, ozdobiony 
nowym pomnikiem... 

A gdy spadnie zasłona z pomnika, 
spojrzy na nich twarz blizka i droga... z 

bronzu. W. Charkiewicz. 

Pomnik Czesława Jankowskiego na Rossie 
dzieło prof. B.  Bałzukiewicza 

Be I RTP: BBS ATI TAS 

u znanego pejzażysty warszawskiego Franci- 
szka Wastkowskiego. Skąd prawdopodobnem 
jest że w którymkolwiek ze sztambuchów w 
Oszmiańskiem mogą się znajdować widoczki 
krajowe przezeń wykonane. 

Bogata, a wielostronna duchowa organiza- 
cja naszego poety, ogarniała również dziedzinę 
teatralną, gdyż był wytrawnym znawcą sceny, 
jako jej krytyk ceniony. Ale i estrada muzyczna 

miała w nim gorącego wielbiciela, oczywiście, 
nader wybrednego. Przekładał nadewszystko 
muzykę romantyczną. Uwielbiając genjusza Cho- 
pina, skomponował pomiędzy innemi prześliczne 
mi nastrojowemi lirykami i niezrównany swój 

„Nocturn* apoteozujący tego mistrza tonów. — 
Słusznem też było, pożegnanie utalentowanego 
pisarza na Rossie, cudnemi tony kwartetu smy- 
czkowego. Znamiennem jest, że niezapom- 
nianego Czesława Jankowskiego złożono na 

wieczny spoczynek u stóp tej Górki Literackiej, 
gdzie wznosi się skromna mogiła Lirnika Wio- 
skowego, tego poety serca, który wywierał swe- 
go czasu pewien wpływ na kształtowanie talen- 
tu autora „Capriccio* i „Wierszy Niektórych". 

L. Uziębło. 

dzieć, przyniosła ona poecie pęk chryzantem. 
Chryzantemy obudziły wspomnienia, zrodziły 
pragnienie dotknięcia medaljonu --— i stwo- 
rzyły wiersz. 

Mniejsza o okoliczności, w jakich ten wiersz 

powstał. Medaljon i chryzantemy, to właśnie 
symboliczne punkty, które ze zwałów swych 

przeżyć wydobył Czesław Jankowski, aby do- 
koła nich wszystko skrystalizować. Medaljon 

i chryzantemy to u Czesława Jaitkowskiego 
symbole romantyzmu, 

SAWA 

Czesław Jankowski jest dla mnie roman- 
tykiem. Cała jego twórczość literacka, to Buch 
der Lieder, nietylko w „Capriccio", w „Rymach 
nieco czy „Wierszach niektórych", alei w 
feljetonach, pisanych w „Słowie”, nawet w 
„Przechadzkach po  Wilnie*, sygnowanych 

przez Jana Kantego Skierkę. I jeżeli! Stanisław 
Mackiewicz, charakteryzująca w którymś ze 
swoich artykułów Czesława Jankowskiego, po- 
wiedział, że nie mógłby go nazwać konserwa- 
tystą, monarchistą, militarystą i iimperjalistą — 
tylko liberałem, pacyfistą i filosemitą, to wła- 
Śnie dlatego, że Czesław Jankowski był roman- 

tykiem. Gdy się nim jest, trudno być konserwa 
tystą, albo militarystą. Zato łatwo wówczas za- 
służyć na definicję wytwornego szlachcica, ko- 

jarzącego rokokowe tastroje z melancholją na- 
szych pól. Bo istotę romantyzńiii stanowi ta 0- 
sobliwa postawa wobec życia, która umie koja- 
rzyć sprzeczności. A przyczyna tej umiejętności 

tkwi poprostu w tem, że romantyzm ma swoje 

źródła w uczuciu i we wzruszeniu. Gdy się jest 
uczuciowcem, nietrudno o najdalsze skojarzenia: 

„algebra, jaką się dusza takiego człowieka po- 
sługuje, jest tak zróżniczkowana, że najprostsze 
pierwiastki 2X2 stają się nieskończenie skom- 

plikowanym integrałem". Można się wówczas 

czuć wytwornym szlachcicem, chevalierem о- 

siemnastowiecznym, Paryżaninem, Oszmiańczu- 

kiem, Europejczykiem i tutejszym, katolikiem 

й wolterjaninem, paziem i Janem Kantym Skier- 
ką z Inturek. To jest bardzo proste. Wystarczy 
tylko przeżywać, a przeżywa się wówczas, kie- 
dy się odczuwa, czuje i kocha. Kochać zaś mo- 

żna wszystkich i wszystko. Czesław Jankowski 
kochał i czuł, i na tem koniec. Był przedewszyst 

kiem poetą. 

"GE 

W pošmiertnych Jego papierach znajduje 
się notatka, pisana na miesiąc czy dwa przed 
zgonem. Treść jej następująca: 

„Operacja jutro między 8 a 9. Nie mam 
żadnego uczucia trwogi. Co będzie, to będzie. 

Nie żal mi życia, Ściślej tych jego resztek, co 

mi pozostały. 

„O Vater! Rufe dein Kind zuriick. 
„Ich habe genossen, das irdische Giijck, 

„Ich habe gelebt und geliebet“... 

„| Žylemi kochalem. „Žylem z wami, kocha 
łem i cierpiałem z wami”... 1 czy nie może 
się komuś wydać rozdźwiękiem, może nawet 

* zgrzytem, że stary umierający poeta, — o, jak- 

że tutejszy! — kreśli swój ostatni wiersz w ję- 
zyku niemieckim. Jednakże, — algebra, jaką 

dusza poety posługuje się, jest idoszczętnie in- 

na niż ta, którą posługuje się zwykły człowiek, 
chociażby był najwytworniejszym i  najprze- 
nikliwszym krytykiem. 

x * * 

Upraszczam sobie, oczywiście, Czesiawa 
Jankowskiego, redukuję Go niejako -— nazywa- 
jąc romantykiem tout court. Ale jednocześnie 
komplikuię. Niech przytoczę Jego własne słowa: 

„Niema życia łudzkiego, z któregoby się 
„nie dało wysnuć i tragedji i wesoiego in- 

„termezza. Wszystko jest w życiu  ludzkiem. 
„Przebogaty materjał. Bywa, że nietknięty wca- 
„le. Bohaterskość jest i głęboka sromota. Za- 

„leży od tego, jak kto przez życie szedł: udało 
„mu się przelawirować między wądołami, czyli 
„też nie udało. Czemu to życie nie jest poema- 
„tem? Frazes! Nie każdemu poszczęściło się 
„przeżyć życia poemat, Ot co jest. Przeżył... 
„Pan Bóg wiie co”. 

Czesław Jankowski przeżył bogaty mate- 
rjał życia i ten materjał umiał pięknie w swej 
twórczości zużytkować, z miłością i z mądro- 
ścią. Dlatego kochaliśmy Go tutaj. Teraz, gdy 
Go niema, gdy tylko co roku obchodzimy dzień 

jego śmierci, cóż pozostało? Każdy z nas spe- 

wnością przechowuje skrycie swoją  „czeczot- 

kową szkatułkę* wspomnień i przeżyć. Powin- 

niśmy w niej zamknąć również wspomnienie o 

Czesławie Jankowskim. й 

a Wysz, 
ъ  



LTFSK, Pat. — We czwartek w procesie 
© podpalenie Reichstagu zeznaje Torgler. Sę- 

dzia usiłuje wykazać, że według świadka Al- 
bera van der Luebbe, mając w ręku paczkę 
miał udać się krytycznego dnia windą na dru 

gie piętro Reichstagu. Torgler wyjaśnia, ze 
jest niemożliwe, aby nieznany osobnik w tak 

nędznem ubraniu, jakie miał na sobie wów- 
czas van der Lue5be, mógł wejść do Reichs- 

tagu. Każdy wchodzący do gmachu musiał się 
wyłlegitymować, a następnie był przeprowadzo 

ny przez portjera do gabinetów posłów. Wy 
„gieczkom towarzyszyło zawsze kilku urzędni- 

, ków Reichstagu. 
Е Van der Luebbe zapytywany o to, ošwiad 

czą z ironicznym uśmiechem, że tego nie mo 

że powiedzieć, Po chwili jednak dodaje, że 

do wycieczki się nie przyłączył. 
Prokurator, nawiązując do poprzedniego 

powiedzenia Torglera, zapytuje, czy oskarżony 
zawsze przyjmował ludzi przyzwoicie odzia- 

nych Torgłer odpowiada, że przychodziły do 

niego delegacje również w zwykł. bluzach ro- 
botmiczych, ale wtedy urzędnicy Reichstagu 

mieli je pod specjalnie czułą obserwacją. W 
replikę, jaka wywiązuje się między prokurato 

rem a Torglerem, miesza się Sack, obrońca 
Torglera, gwałtownie protestując przeciwio 
takiej metodzie zadawania pytań przez proku 

ratora. 
Przewodniczący zapytuje van der Luebbe 

czy był w towarzystwie Koenena w gmachu 
Landtagu pruskiego. Oskarżony stwierdza, że 

nie zna Koenena i nie utrzymywał z nim żad 

uych stosunków. 

Bezpośrednio po przerwie zabrał głos 0- 
broūca Torglera Sack, który nawiązując do to 
czących się w Paryżu obrad międzynarodowej 
komisji prawniczej, protestował gwałtownie 

/ — przeciwko tendencyjnemu rzekomo oświetla- 
niu faktów przez pewne odłamy prasy zagra 

nicznej i „notorycznym kłamstwom'* t. zw. 
R księgi brunatnej. 

..” '' Na sali powstaje silne naprężenie. Wszy 
scy obrońcy wraz z nadprokuratorem  Rze- 
szy Werherem zgodnym chórem przypuszcza 
3а generalny atak na stanowisko zagranicy, 
starając się w najgorszem świetle przedstawić 

działalność komisji londyńskiej. Padają słowa 
obrazy pod adresem komisji prawniczej, któ- 

rej zarzuca się brutalność oszczerstwa. 

W niezwykle ostrej formie Sack zwraca 
się przeciwko rzekomemu twierdzeniu znane- 
go adwokata amerykańskiego Heysa, który 
w wywiadzie udzielonym korespondentowi pa 
ryskiemu „Prawdy'* moskiewskiej miał się 
wyrazić o „dziwnem zachowaniu się obroń- 
ców w procesie lipskim, którzy nie czynią żad 
mych zabiegów w zakresie zebrania materja- 
tu, odciążających oskarżonych. „Zastrzegam 
się — mówi Sack — przeciwko rzucaniu ta- 
kich oszczerstw. Stwierdzam publicznie, że 
niegodnem jest adwokata niemieckiego wnika 
nie w niesprawdzone wieści machinacje poli 
tyczne, jakie zawiera jakoby „księga brunat- 

na'*, — jakoby minister Goebbels był twórcą 
pianupodpalenia Reichstagu, minister Goering 
— zarządzającym wykonawcą, a nadprezydent 
Heines, prezydent policji Heldorf i dowódca 
S. A. Ernst — współuczestnikami zbrodni. 
Publicznie protestuje przeciwko tym instytu- 
cjom i apeluje do zebranej tu prasy zagranicz 

nej, by zarówno nas, obrońców, jak i sędziów 
wzięła w objektywną obronę. W piątek otrzy 
małem z Paryża materjał. Przejrzałem go do 

kładnie i sumiennie, nie znajdując w nim .żad 
nych szczegółów, któreby mogły stanowić ja- 
kikolwiek punkt zaczepny co do faktycznych 
zbrodniarzy. Stanowczo odmawiam zajmowa- 
nia się takim materjałem, gdyż to byłoby nie 
godne mej roli obrońcy. W tym samym duchu 
przemawiają nadprokurator Werner, obrońca 

Teichert i Seifert. 
Na ławach dziennikarzy zagranicznych 

Mae silne poruszenie. Adw. Sack domaga się prze 
słuchania adw. Heysa, który tymczasem po- 

Doktór R. BUCH 
AKUSZERJA I CHOROBY KOBIECE 

ordynuje od 11—1 i 4—6 
przy ulicy Niemieckiej 35, tel. 8 64 

Lokuja chorych w Lecznicy Pełożniczo- 
Glnet olaa — M, Pohtlarkz 15, tel 14 71 

Spełniłeś swój obowiązek w 
stosunku do Państwa, możesz 

teraz pomyśleć o sobie 
Całe społeczeństwo polskie, natężone w wal- 

ce o byt staje dziś przed nową furtką szczę- 

Ścia, na której widnieje napis „28a Polska Pań 

stwowa Loterja Klasowa”. Co kryje się za 
tą furtką dowiedzą się wszyscy, przeczytawszy 

plan nowej Loterji. Jest. on niespodzianką dla 
graczy w kierunku przystosowania gry lote- 

ryjnej do współczesnych warunków. życia. 

A więc przedewszystkiem tempo — 28-ma 

łoterja rozegra się w ciągu 4-ch miesięcy, za- 

miast dawnych 6-ciu. 19-go października rozpo- 

cznie się .ciągnienie pierwszej klasy, a już 
24 stycznia zakończy się ostatni akt — kreowa- 
nia nowego polskiego miłjonera, a może nawet 

Gwumiljonera. 
Prócz tego cena losu została obniżona, 

dzięki skasowaniu jednej klasy t. j. zreformowa- 
niu loterji z 5-cio klasowej na 4-ro. Czyli 0- 

becnie łos kosztuje we wszystkich klasach 
tylko 160 zł. zamiast 200 — przy możliwości 
wygrania takiej samej najwyższej wygranej. 

Zdawałoby się, że taka obniżka / musi 
wpłynąć na zmniejszenie wygranych. Tymcza- 

Sem przeciwnie: obecny plan loterji jest lep- 
Szy i bardziej atrakcyjny niż poprzedmi i w 100 

procentach odpowiada iintencjom i upodobaniom 

większości graczy. 
Dziś w momencie ciężkich doświadczeń 

gospodarczych, kiedy cały naród musiał spełnić 

Swój obowiązek patrjotyczny wobez Skarbu 

Państwa, wielką dźwignią moralną będzie los 
28-mej loterji, która posiadaczowi otwiera pięk- 
ne horyzonty spokojnego i beztroskiego życia. 
Dziś każdy obywatel może i ma prawo sobie 

4, powiedzieć:  spełniłem obowiązek obywatelski 
— trzeba pomyśleć o sobie — trzeba otworzyć 
furtkę szczęściu. 

  

    

    
  

2. aa 

Giełda warszawska 
Belgja 124.52 — 124,83 — 124,21 

Holandja 359,85 — 360,75 — 358,75 
Londyn 27.57 — 27.72 — 27,42 5 
Nowy York 5,82 — 5.86 — 8.78 
NOWY YORK 5,82 — 5,86 — 5,78 
Paryż 34.93 — 35.02 — 34,84 
PRAGA 26.49 — 26,55 — 26.43 
Szwajcarja 172,92 — 173,35 — 172.49 
Włochy 46,90 — 47,13 46,67 
Berlin w obr. pryw. 213,50 

Tendencja niejednolita. 
Dolar w obrotach prywatnych 5.72 
Ruble złote 4,69 : 

  

wrócił z Paryża do Lipska i jest obecny na 
sali. Sąd udaje się na naradę. Dziennikarze 
zagraniczni, korzystając z tej przerwy, grem- 

jalnie obstępują Heysa, któremu każdy zada 
je mnóstwo pytań. Heys nie przypomina, by 
w podanej przez Sacka formie miał się wy- 
razić wobec korespondenta paryskiego „Praw 

dy'' moskiewskiej. Po chwili dr. Sack powta 
rza te same słowa wobes sądu, który odstę- 
puje od prźesłuchania Heysa. 

Gdy sytuacja nieco się uspokoiła, Dymit 
row usiłuje wypowiedzieć kilka słów na te- 
mat poruszony przed chwilą. Sąd zabrania, co 

wywołuje falę protestów ze strony Dymitro- 

wa. 
Przewodniczący cytuje szczegóły zeznań 

protokularnych św. Grottego, podając między 
innemi, że jednocześnie partja komunistyczna 
otrzymała w styczniu rb. polecenie pozostawa 

nia stale w ostrem pogotowiu, że na dwa 
dni przed pożarem Reichstagu odbyć się mia 

ło w domu Liebknechta zebranie Czerwonej 
Pomocy, że w zebraniu miał brać udział Tor- 

gler, poseł Koenen, van der Luebbe oraz Po- 

REUNTWSRE 
   

SŁU WO 

. Proces 0 podpalenie Reichstagu 
pow, że omawiano tam m. in. plany przewro- 

tu politycznego oraz że po pożarze różni przy 
wódcy komunistyczni zarzucali sobie wzajem- 

nie, że fatalnie zaprzepaścili hasło rewolucji, 
które miał dać pożar Reichstagu. 

Torgler ze spokojem odpiera każdy za- 
rzut, twierdząc, że zeznania Grottego są wie 

rutnem kłamstwem. Na poparcie swych wy- 
wodów przytacza między innemi niezmiernie 
ważną okoliczność, mianowicie, że dom Lieb- 
knechta już od stycznia 1933 r. był opróżnio 

ny na skutek zarządzenia partji narodowo- 
socjalistycznej. Również Popow kategorycznie 
zaprzecza, jakoby kiedykolwiek był obecny na 
zebraniu Czerwonej Pomocy i znał świadka. 

Pod koniec rozprawy na widownię wypły 
wa znowu Dymitrow, który zadaje Torglero- 
wi kilka mniej ważnych pytań co do stosun- 

ków, łączących Torglera z centralnym komi- 
tetem komunistycznym. 

Odpowiedź brzmi: „Były one zawsze po- 
prawne ''. 

Rozprawę zamknięto do dnia 6 bm. godz. 

  

Kanderz Dollfuss powraca de zdrowia 
wykrętne zeznania Dertila 

WIEDEŃ. PAT, Dochodzenia policyjne wy- 
kazały, że zeznania Dertila są w kilku punktach 
nieprawdziwe. Dertill twierdził, że rewolwer, z 

którego strzelił do kanclerza był już oddawna w 
jego posiadaniu, natomiast dochodzenia usta- 
liły, iż na parę dni przed zamachem Dertil usil- 

nie starał się o nabycie rewołweru. Jeden z are- 
sztowanych zeznał, że Dertil nabył rewotwer od 

niego za 10 szylingów i kwoty tej nie zapłacił. 
W areszcie policyjnym znajduje się 7-miu przy- 
jaciół Dertila. Wszyscy są narodowymi socjali- 
stami. Ojczym Dertiła dr. Guenther i matka je- 
go zostali wczoraj ponownie przesłuchani i are- 
sztowani. 

WIEDEŃ. PAT. — Doniesienia wieczorne 
o stanie zdrowia kanclerza Dolliussa stwier- 
dzają, że rana zadana kulą rewolwerową goi się 
normalnie, ze względu jednak na znużenie pa- 
cjenta, zalecili mu lekarze jeszcze kilkudniowy 
pobyt w domu. Nie jest tedy prawdopodobne, 
by kanclerz mógł już w piątek objąć normalne 
urzędowanie, — Niema mowy o jego wyjeździe 
do Kłagenfurtu, 

WIEDEŃ PAT. „Extrabłatt* donosi, że 

Dertil przyznał się dziś w śledztwie policyjnem, 

że był członkiem stronnicjwa narodowych socja 

fistów i opłacał regularnie składki miesięczne. 

  

J. E. Arcybiskup Jałbrzykewski 
na audjencji u Ojca Św. 

WARSZAWA, .(tel. wł.). Z Watykanu do- 
noszą, że wczoraj Ojciec św. przyjął na dłuższej 
szczególnie serdecznej audjencji prywatnej J. E. 

ks. Arcybiskupa  Jałbrzykowskiego Metropolitę 

Zjazd przedstawicieli biur finansowo-rolnych 
Z inicjatywy Centralnego Biura Finanso- 

wo-Rolnego odbędzie się w dniu 6-tym b.m. w 
Wilnie zjazd przedstawicieli wojewódzkich biur 
do spraw finansowo-rolnych, oraz wojewódz- 
kich urzędów rozjemczych z województw wileń_ 

i wołyń- skiego, nowogródzkiego, poleskie: 

    

PIĄTEK 
Dzis 6 

$ Brunona $ 
Jutro 2 

M.B. Różeńc.: 
S a 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Z dnia 5 października 1933 r. 

Ciśnienie średnie 749 
Temperatura średnia 4-10 

"Temperatura najwyższa +-13 
Temperatura najniższa --6. 

Opad na dobę 6,1 

Wiatr: płn.-zach. 
Tendencja: spadek, następnie ciśn. 

Uwagi: przelotne deszcze. 

  

Zachóć słońca z. 4 4) 
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— Komunikacja autobusowa. Do Wilna 

mają przybyć w najbliższym czasie przedstawi- 

ciele Saurera w celu przeprowadzenia z magi- 

stratem dalszych rozmów w sprawie komunika- 

cji autobusowej w mieście i na prowincji. 

Wobec nieuregulowania dotychczas kwestji 

komunikacji zamiejskiej magistrat _ wstrzymuje 

się z budową dworca autobusowego. 

— Biura podań. W dniu 4 b.m. zostało ogło 

szone zarządzenie o biurach podań. Starający 

się o koncesję będzie, w myśl tych przepisów, 

poddany egzaminowi od rezultatu którego będzie 

uzależnione zezwolenie. S 
Ponadto ustalona została taksa za pisanie 

podań: za jedną stronę pisma maszynowego usta 

lona została opłata 3 zł. (pisane ręcznie — 2 

złote), za odpisy — 50 gr. strona (maszyno- 

we — 1 zł.) 

  

AKADEMICKA. 
— Zarząd KoŁa Medyków U. S. B. komu 

nikuje, że rozpoczyna urzędowanie dnia 9-vo 
października 1933 r. o godzinie 20. 

Agendy Koła będą czynne: w poniedziatki, 
środy i piątki od godziny 19.30 do 21. 

— Chór Akademicki! Baczność! Najbliższa 

próba chóru iodbędzie się w sobotę dnia 7 b.m. 

o godz. 20 w lokalu Seminąrjum etnograficzne- 

go (Zamkowa 11). Wobec zbliżającej się inau- 

guracji — obecność wszystkich członków bez- 

względnie konieczna. Tamże informacje i zapi- 

sy nowych członków. 

SZKOLNA 

— Bezpłatne kursy dla analfabetów. /a 

rząd Akademickiego Koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej ogłasza, że wzorem roku ubiegłego 

     

skiego, oraz kiłku powiatów województwa biało 
stockiego. Tematem obrad zjazdu, który po- 
trwa w ciągu dwóch dni, będą sprawozdania 
przedstawicieli poszczególnych biur i urzędów 
rozjemczych z ich działalności. 

  

     
       

'abetow o mających nastą- 

przyjmowane będą w lo- 

rzy Szkolnej, ul. Wileń- 
m. 9 codziennie w godz. 9—15. 

»oczynają się w poniedziałek 
b. w lokaln Kursów Matu- 

r 1 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. 

Miekiewieza 23 o godz. 7-ej wiecz. 
— Związek absolwentów gimn. Jezuitów w 

dniu 6 b.m. urządza wycieczkę do teatru na 
Pohulance na sztukę ]. Szaniawskiego p. t. 
„Most“. ® i 

Zbiórka uczestników w hallu teatralnym 
przed przedstawieniem. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W piątek 16 b. m,, 

odbędzie się w lokalu przy ul. Przejazd 12, 127 

zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 
19.30. Na porządku dziennym referat Świeżo 

przybyłego z Berlina D-ra Grzegorza Wirszub- 

skiego, p. t. „Pod znakiem swastyki — garść 

faktów i rozważań. Wstęp dla członków Klubu 

  

    

Włóczęgów  Senjorów — bezpłatny. Wstęp 

dla gości gr. 50, zaś dla gości — studentów 
gr. 20 . 

Informacyj w sprawie zaproszeń udziela p. 

St. Hermanowicz w godz. 18 — 20, tel. 99. 
— Dzisiejszy Pierwszy odczyt z cykłu ..Da- 

wne Wilno* w Radzie Wiil. Zrzeszeń Artystycz- 

nych (Ostrobramska 9) wygłosi dr. St. Lorentz 
p.t. „Jak wyglądało Wilno przed 100 !aty*, z 

przezroczami. Wstęp dla wszystkich 50 gr., 

dla młodzieży uczącej się 30 gr. Szczegóły co 

do całego cyklu w afiszach. Początek o godz. 
18-tej. 

— Zebranie koła b. wychowanek gimn, 
SS. Nazaretanek odbędzie się w niedzielę dnia 
8 b. m. o godz. 4 pp. w lokalu szkoły. Ze wzglę- 

du na ważność spraw które mają być omawiane, 

obecność członków konieczna. 

KOLEJOWA 
— Sprostowanie. W związku z notatką p.t. 

„Kolejarze usunięci ze służby” zamłeszczonej w 

numerze z dnia 1 października 1933 r. należy 
wyjaśnić, iż jej ustęp ostatni nie dotyczy asse- 
sora Józefa Zabłockiego, który z aferą emery- 
talną nie miai nic wspólnego, a zdegradowany 
został o jeden stopień za niedogląd służbowy. 

= RÓŻNE 
— Jak się zachować podczas alarmu gazo- 

wego. Staraniem Koła Pań LOPP, w sobotę 7 
b.m. o godz. 5 po poł. w lokalu miejskiego O- 
środka Zdrowia Wielka 46 odbędzie się poga- 

danka p. W. Nitosławskiej na temat „jak się 
zachować przed i podczas ataku gazowego”. 
Wstęp dla członków Koła Pań LOPP i wpro- 
wadzonych gości bezpłatny. 

— Kwesta na potrzeby Towarzystwa Pań 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Już 23 
rok dobiega, jak wskrzeszonem zostało w Wi- 

L TO TI“ 

Październik i listopad — idealny czas dia leczenia sanatoryjnego. 
Niedawno otworzony ZAKŁAD LECZNICZY „LWiGRÓD* w KRYNICY, 

przyjmuje w październiku i listopadzie b. r. chorych 

na warunkach wyjątkowo ulgowych 

pokoje już od 11 złotych 
z całkowitem nirzymaniem, opieka leksrską it d. Zakład posiada własne kąpiele szczaw- 
ne, wodolecznictwo, elektroterapia, — W zakładzie crdynuje stala trzech lekarzy 
specjalistów (choroby wewnętrzne, chirnrgja, ginekologia). Wszystkie zabiegi, Ku'hnia 
djetetyczna pod kiernnkiem lekarza Zakład cantralnie ogrzany. Własny ogród 
spacerowy. Leżalnia. Czytelniz. Bibijotaks. Radjokoncerty. Dancing. Zapytania 
i prospekty załatwia Zsrząd Zakładu Le'zniczego „Lwigród'* w Krynicy. 
i i a a a a S i i CY POWCZED 

Šwieto Chrystusa-Krėla 
w Wilnie 

Z Archidiecezjalnego Instytutu Akeji Ka 
toliekiej dowiadujemy się, iż przygotowana do 

uroczyst. obchodu z okazji Święta Chrystusa 
Króla (które przypada w tym roku na dzień 
29 października) są już w toku. 

W sprawie tej odbyły się posiedzenia Pre- 

zesów Parafjalnych Zarządów Akcji Katolic- 
kiej, na którem omawiano program uroczystoś 

ci. Jak się dowiadujemy Święto Chrystusa-Kró 
la w tym roku rozpocznie się w sobotę 28 bm. 
uroczystą procesją z udziałem wszystkich orga 

nizacyj religijnych i społecznych, która przej- 
dzie od Ostrej - Bramy do kościoła Serca Je- 
zusowego. Nazajutrz, w dzień święta, w nie- 

dzielę 29 bm. we wszystkich parafjach nasze- 
go miasta odbędą się nabożeństwa, uroczyste 
akademje, organizowane przez Parafj. Zarządy 
Akcji Katolickiej. Bliższe szczegóły doty 
ce święta i egółowy program podamy w jed 
nym z najbliższych numerów. 

=— a 5 

Ksło BBWR dzieinicy Antośol 
W związku z ukonstytuowaniem się Zarządu 

Koła Dzieln. BBWR na Antokolu, Zarząd Ko- 
ła zwołuje w porozumieniu z Sekretarjatem gro- 
dzkim pierwsze plenarne zebranie członków Ko- 
ła. Na zebraniu tem, mającem się odbyć dnia 6 
b.m. o godzinie 18-tej w lokalu przy ulicy An- 

tokolskiej 6 m. 2, wygłoszony zostanie referat 
organizacyjny przez przedstawiciela sekreta- 
rjatu grodzkiego i odbędzie się dyskusja na te 
mat najbliższych prac koła. 

ZA NADUŻYCIA 

Sąd wojskowy w Wilnie rozpatrywał spra- 
wę por. Saramy płatnika wojskowego z Wołko. 
wyska, oskarżonego o nadużycia, 

W wyniku rozprawy Sarama został skaza- 
ny na wydalenie z wojska i 2 i pół lata wię- 

SPORT 
BOKSERZY RUSZYLI, 

Zaczyna się sezon bokserski. Coraz częś- 
ciej słyszy się ( w całej Polsce) o meczach to- 
wanzyskich, przygotowaniach do mistrzostw 
i spotkań z zespołami zagranicznemi. 

Wilno też rusza. Ostatnio odbyło się posie 
dzenie Okr. Zw. Bokserskiego, na którem przy- 
gotowano teren do pracy. 

Przedewszystkiem dokooptowano szereg 
osób do Zarząduji tak: I-szym  viceprezesem 
został mjr. Kulezyński, II-gim viceprezesem i 
przewodniczącym wydziału sportowego — kpt. 
Ostrowski, kapitanem związkowym — plut. 
Sadowski, gospodarzem — p.Cieplikowski. 

Uchwalono otworzyć sezon w dniu 14 bm. 

meczem W.K.S. — Grodno. Ponadto przewi- 
dziane są ( pertraktacje w toku ) spotkania z 
reprezentacją Białegostoku i drużynami: Ske- 
dy i Polonji (obydwie z Warszawy), I. K. P. 
(Łódź) oraz drużynami estońskiemi i łotew- 
skiemi, 

Wkrótce też odbędą się drużynowe mist- 
rzostwa. Wezmą w nich udział: Ognisko i W.. 
K. S. — Śmigły. 

Jak widać z powyższego sezon bokserski 
zapowiada się bogato. Aby tylko zostały zrea- 

        

  

_ lizowane piękne zamierzenia. 

RAID MOTOCYKLOWY WILNO — BIAŁY- 
STOK — WILNO. 

W dniach 7 i 8 bm. odbędzie się, organi- 

zowany wspólnym wysiłkiem wileńskich klu- 
bów motocyklowych, raid motocyklowy na tra- 
sie: Wilno — Białystok — Wilno. 

Start nastąpi w sobotę, dna 7 bm. o godz. 
zy słupach na ul. Legjonowej. Meta 

na placu katedralnym, przyczem powrót uczęs 
tników raidu przewidziany jest na godz. 4 - 5 
po poł. Raid ten ma na celu propagandę sportu 

motorowego w Białymstoku, który posiada spo 
rą garstkę motorzystów niestety jednak nic 
może się zdobyć na zorganizowanię własnej im 
prezy. 

Zgłoszenia przyjmują przedstawiciele fitm 
motocyklowych: B. $. A. p. Kleber i A. J. S. 
p. Rabinowicz. 

W "Białymstoku powstał specjalny Komi- 
tet przyjęcia raidowców z miejscowym Staros- 
tą i prezesem Jagiellońji na czele. 

" Z ramienia organizatorów wyjechał do 
Białegostoku p. Kryński. 

lnie Towarzystwo Pań Miłosierdzia św. Wincen_ 
tego a Paulo. Gorąca Miłość ku wydziedziczo- 
nym, pragnienie niesienia czynnej pomocy 
znękanym, zrzeszyło grono Kobiet Wilnianek 
ku wspólnej pracy dla dobra najbiedniejszych. 
Towarzystwo przetrwało wojnę, przeżyło wszy- 

stkie okupacje, kryło się nieraz od wrogów, 
lecz placówek swoich nie opuściło nigdy. Człon- 

kinie Towarzystwa szły codzień do domów naj- 

uboższych, gdzie się gnieździ nędza i grzech i 

niosły pożywienie zgłodniałym, pociechę stra- 
pionym. 

W ostatnich czasach, zajęły się szczegól- 
nie losem dziatwy zubożałej inteligencji, która 
rąk nie wyciąga, a która po kątach z głodu 
nieraz przymiera. Wobec stałego rozwoju To- 

warzystwa zwiększyły się jego potrzeby mater- 

jalne. Towarzystwo urządza kwestę uliczną w 

poniedziałek 9 b. m. Każdy grosz, który wpa- 
dnie do puszki to chleb dla ubogich, lekarstwo 
dla chorych, robota dana w ręce bezrobotnych 

książka w dziecinne dłonie, odzież na ramion- 
ka zziębnięte skułone. Niech się wzruszy serce 
Wilnian obrazem nędzy, co się jeszcze po 
suterenach i poddaszach kryje, niech nikt nie- 
odmówi kwestarkom skromnego datku w ponie- 
działek, niech każdy złoży swoją ofiarę dla do- 

bra braci, 

— „Słudjum Muzyczne* uruchamia Rada 
IWil. Zrzeszeń Art. we własnym lokalu przy ul. 

Ostrobramskiej 9. Szczegóły w afiszach. Począ 
tek w sobotę jutrzejszą o godz. 17. Informacje 
na miejscu oraz codziennie od godz. 3 do 4 po 
poł. przez telefon Nr. 78. 

— Oddziaż Związku Strzeleckiego na No- 
wem Zabudowaniu. W dniu 1 bm. przy ul. 
Dobrej Rady 24 odbyło się Walne Zebranie 
organizacyjne Oddziału Związku Strzeleckie- 
go na Nowem Zabudowaniu. 

Zebranie zagaił ob. Marjan Siedlecki, któ 

ry po przywitaniu przedstawicieli Władz 
Strzeleckich oraz licznie zebranych członków, 
w przemówieniu okoliecznościowem  zobrazo- 
wał bardzo rzeczowo i podniośle zadania Zw. 
i jego członków. 

Na przewodniczącego Zebrania wybrano 
jednogłośnie p. Zygmunta Bolesława Bana- 
szewskiego. 

Po przemówieniu przedstawicieli Komen- 
dy Garnizonu w osobach Zastępcy Komendan 

    

W dniu 6 października 1933 r. 

w 

jako w czwartą rocznicę zgonu 

o godzinie 10.tej przed południem w kościele Św. Jana odbę- 

dzie się Nabożeństwo żałobne za spokój duszy 

+. 

СМ | oakowsklego 
na ktėre zaprasza Wilnian 

Komitet Oczezenia Pamięci Tmanł:ga 

Wizytacja duszpasterska J. F, biskuna Gawl! 
WILNO. Bawiący na pograniczu sowieckiem 

J.L. ks. biskup Gawlina zwiedza obecnie oddzia 
ty KOP. w rejonie Rubieżewicz. udzielając licz. 

    

RY 
nym żołnierzom Sakramentu bierzmowania. J. E. 
żywo interesuje się życiem kopistów, oraz na- 
wiązał kontakt z miejscową ludnością 

Czy Magistratowi grozi eksmicjo? 
WILNO. Najprawdopodobniej w listopadzie 

odbędzie się proces wytoczony magistratowi 
przez Kurję Metropolitainą o zwrot całego sze- 
regu posesyj w mieście, a w tej liczbie i gma- 
chu przy ul. Dominikańskiej, gdzie mieszczą się 

biura  magistrackie, oraz kompleks tadyciośy 

szpitala św. Jakóba. W wypadku wygranej Kur- 

ji, magistrat będzie zmuszony do opróżnienia 

zajmowanego lokalu przy ul. Dominikańskiej. 
  

Zabity przez byka 
WILNO. Na połu koło zaścianka Łoździa. 

ny gm. hruzdowskiej wystraszony byk rzucił się 
ną przechodzącego handłarza Izaaka Lewina la 

46. s Ciężko poraniony Lewin w drodze do szpiła 
zmarł. 

—-0— 

ta Garnizonu ob. Kondraciuka Konstantego i 
Komendanta I Oddziału ob. Kurzyjamskiczo 
ue przystąpiono do wyboru Zarzą- 

u. 
Zostali wybrani: jako prezes Siedlecki 

Marjan, wice-prezes — Baturo Stanisław, se 
kretarz — Witkowski Stanisław, zast. sekre- 
tarza — Zalewa Mieczysław, skarbnik — Raj 
kowski Seweryn. Na zastępców i członków 
Zarządu wybrano: Czernika Michała i Helmia 
na Wilhelma. W skład Komisji Rewizyjnej 
weszli: Borowiecki Roman, Abanowiez Szy- 
mon, Tomkowski Stanisław. 

Po wyczerpaniu wniosków porządku 
dziennego zebranie zostało rozwiązane. 

BALE I ZABAWY 
— Wszyscy idziemy na dancing Koła Pań 

LOPP. «do cukierni Czerwonego Sztralła 7 -Х 
o godz. 23. Cel szlachetny. Wielka ilość atrak- 
cyj. Obfity bufet. Muzyka dancingowa p. Szab 
saja. Wstęp 2 zł. — dla akademików 1 zł. Bile- 

ty w Kom. Wojew. LOPP Wielka 51, oraz przy 
wejściu. 

— Zarząd oficerów w st. spocz. Koło Wileń- 
skie przy ul. Mickiewicza 22 — 2, zaprasza 

wszystkich swoich członków z rodzinami na Za- 
bawę Taneczną urozmaiconą Tombolą na dzień 

8. X. 33 r. Początek o godz. 19-tej. 
Goście mile widziani. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, w pią- 

teki 6 b.m. o godz. 8 wiecz. ostatnie widowi- 
sko najnowszego utworu |. Szaniawskiego 
„Most“. 

— Niedzielna popołudniówka. W niedzielę 
dnia 8 b.m. o godz. 4 po poł. odegtana zostanie 
pierwsza popołudniówka w bieżącym sezonie, 
na którą @апа będzie najnowsza sztuka w 3-ch 

aktach Jerzego Szaniawskiego „Most*, Ceny 
zniżone . 

— Premjera „Triumi medycyny”, Jutro 
wchodzi na afisz Teatru Miejskiego na Pohulan- 
ce komedja w 3-ch aktach ]. Romains'a „Triumf 
medycyny". Reżyserja W. Czengerego wydoby- 
ła z utworu szereg barwnych, groteskowych 

sytuacyj, co łącznie ze specjalną ilustracją mu- 
zyczną T. Szeligowskiego sk'ada się na wyjąt- 

kowo interesującą całość. „Trium medycyny” z 

pewnością stanie się wvdarzenieri artystycz- ! 
nem sezonų. 

—Znižki do Teatru na Pohulance — wyda- 

. je kancelarja teatru od godz. 11 do 2 po pat. 

— Teatr Objazdowy — gra dziš 6 b.m. ko- 
medję W. Fodora „Sekretarka pana prezesa w 
Łyntupach, 7 w Głębokiem, 3 -— w  Królew- 
Sszczyźnie. 

— Sekretarjat Szkoły Dramatycznej — za- 
wiadamia, ż zap'sy zostają przedłużone do dn. 
7 b.m., po którym to terminie podań przyjmo-- 
wać się nie będzie, 

— Teatr Muzyczny „Lutnia“, 
występy Opery Warszawskiej. Zespół opery 
warszawskiej kończy niebawerr swą gościnę w 
Wilnie. Ostetnie trzy ni wypełnią następujące 

opery: Dziś „Faust* z Plattówną, Gołębiowskim, 
Trembickim i Brodnick* Jutr uw sobotę „Ri 

goletto“ z Mossakowskim, Wroūskim Igdal i 
Trembickim. W niedzielę dwa przedstawienia. 
Po poł. o godz. 4 „Halka” (ceny specjalnie zni- 
żone): z Plattówną, Gołebiowskim. Wieczorem 
o godz. 8 ostatnie przedstawienie „Tosca* z 
Plattówną, Mossakowskim, iołębiowskim i 
Trembickim. Na wszystkie przedstawienia opero 
we ceny miejsc zniżone. 

— Hanka Ordonówna, znaxomita pieśniarka 
zawita do Wilna z własnym koncertem pieśni, 

który odbędzie się w najbliższy poniedziałek 
w sali Teatru „Lutnia". W programie szereg u- 
lubionych utworów, oraz nowych piosenek, nie 
znanych jeszcze w Wilnie. Koncert ten obudził 
wielkie zainteresowanie wśród licznych wielbicie 
li talentu tej wielkiej artystki. Bilety już naby 
wać można w kasie „Lutni* od 11-tej rano. 

— Koncert p. Wandy Warmińskiej, Do naj 
większych atrakcyj obecnego sezonu koncerto- 

wego w sali Konserwatorjum (ul. Wielka Nr. 47, 
wejście od ul. Końskiej 1) należy zapowiedzia- 

ny koncert najznakomitszej śpiewaczki polskiej 
p. Wandy Warmińskiej. Prasa europejska jest 
pełną najwyższego uznania dia tej gwiazdy ope- 
rowej, która wprost czaruje swym spiewem. 

Koncert odbędzie się w niedzielę 8 b.m. o 
godz, 8 wiecz. 

'W programie arje operowe i 

dowe w strojach oryginalnych. 
Bilety codzień sprzedaje Kasa Korserwa- 

torjum od 11 do 2; 5 do 7. 

JESTEŚMY ZA BIEDNI BY RUPOWAĆ 
BAWSELJĘ — KUPUJMY SAMODZIĄŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

  

pieśni naro- 

Pożegnalne ' 

CO GRAJĄ W KINACH: 
HELIOS Martwy dom'*. 
PAN -- Dzieje grzechu, 
LUX — Mumja 
CASINO — Noc miłości 
ROXY — „Pod Twoją obronę'*. 

WYPĄDKĄ I KRADZIEŻT. 
— Włamanie do Wil. T. W. Nocy wczorai- 

szej 3 osobników włamało się do łokalu Wi- 
leńskiego Towarzystwa Wioślarskiego usiłując 
ddłokonać kradzieży. Sprawców ujęto. 

— Zasłabł na ulicy. Przy ul. Kalwaryjskiei 
118 zasłabł w bramie kapral St. Bielewicz. Bie- 
lewicza przewieziono do szpitała wojskowego. 

— Alarm pożarowy. Przy ul. Zwierzyniec- 
kiej 18 w wytwórni skórek futrzanych wczoraj 
około godziny 2-giej w nocy wybuchł pożar. 
Mianowicie zapaliła się  futryna okienna od sto › 
jącego tuż pieca. Ogień szybko ugaszono. Stra- 
ty nieznaczne. 

— Systematyczna kradzież. Witkowska Ma- 
rjarja, zam. przy ul. Popowskiej 37, doniosła 
policji, że w czasie od sierpnia 1932 do lipca 
1933 r. z mieszkania jej kraziono systematycznie 
ubranie i bieliznę damską. Ogólna wartość 
skradzionych w ciągu roku rzeczy wyniosła 
2500 zł. Stwierdzono, że kradzieży tych doko- 
nywały Frąckiewiczówna Joanna ze wsi Nowo- 
Siołki, gminy mickuńskiej, oraz Kowalewska 
Bronisława (Popowska 41). Obie zatrzymano. 
Część rzeczy znaleziono podczas dokonanej u _ 
nich rewizji. 

— Nagły zgon. W kościele Bonifraterskim 
zmarł nagle Gierkowicz Wincenty (Garbarska 
15), lat 60. Przyczyny Śmierci narazie nie ustą 

— SAMOBÓJSTWO. 33-letni  dorożkarz 
Witkowski Witold Słomianka 6, poełnił samo- 
bójstwo przez powieszenie się. Przyczyna samo 
bójstwa narazie nieu ustalono. 

OLKIENIKI 
— Runął wiatrak, We wsi Loknie wskutek 

przegnicia Ścian runął wiatrak będący własno- 
ścią A. Kerna. Wypadków z ludźmi nie było. 
Straty wynoszą około 4 tys. zł. 
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WZNOWIŁ PRZYJĘCIA 
nl. Jiństi-go 6 (obr: S>dew ), tel 

| "Tr M. Giasszówicz 
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„PRZEGLĄD  ORGANIZACYJ“. 
Treść. W. Zagrodzki — korzyści naukowej orga 
nizacji w wydziale hutniczym. Edwin Hauswaid 

Nr. 95 

— Podnieta i zachęta. Inż. K. Szymański — 
AmerykańskaN-R-A. Z działalności Instytutu 
Naukowej Organizacji, Z działalności Kół Nau- 
kowej Organizacji. Kronika. Przegląd książek 1 
czasopism. + 

Organizacja Biura: Mgr. Stanisław Punicki 
— Racjonalizacja wpływu przekazów  pienięž- 

-nych w sądach. Otton Ullmann — Klasyfikacja 
maszyn księgujących i ich cechy  charaktery- 
styczne. Kronika krajowa. Kronika zagraniczna. 
Cztery nowe książki, Przegląd czasopism. 

PANI DOMU — numer Za 
gadnieniu zdrowia są poświęcone artykuły: dr. 
Tarnawskiego z Kosowa „Kąpiele słoneczne i 
powietrzne w chłodnej porze”; inż. Białeckiego 
„Strzeżcie się farb"; całodzienne jadłospisy 1 
przepisy na miesiąc bieżący, oraz uwagi mag. 
dietetyki M. Gorzkowskiej „Dieta odchudzająca”. 

M. Masłowicz omawia różne gatunki porce- 
lany, uzupełnienie serwisu, oraz klejenie i my- 
cie porcelany. 

Doskonałą myślą było włączenie do tego 
numeru wyczerpującego artykułu o zmywaniu 
naczy' llustracje sprzętów, ich ustawienia i t.“ 
d. będą równie mile powitane przez skrzętne 
gospodynie jak i wskazówki, dotyczące róż- 
nych ulepszeń tej czynności. 

Welł pisze o „Wyborze fasonu" — stosow 
nie do figury, podkreślając, że jest to sprawa 
doniosła dla każdej kobiety, administrującej о- 
szczędnie czasem i funduszami. Ciekawe jest 
zestawienie kilku sylwetek tego samego „nu- 
meru' znajdujących się w sprzedaży ubrań go- 
towych, a jakże różnych w proporcjach i wy- 
miarach. 

M. Ankiewiczowa porusza drażliwą stru- 
nę naszego ustroju społecznego „Napiwki”. Tiu 
maczy czem są one w swem założeniu, komu i 
jak się je dawać powinno, oraz w czem leży 
niekiedy drażliwość zagadnieina. 

Pozatem różne wiadomości bieżące i sze- 
reg doskonale wykonanych ilustracyj, składają 
się na całość interesującego numeru.



       

  

Dziesięciolecie Błękitnej Je- 
dynki Żeglarskiej 

Do ostatnich obchodów różnych organiza 
eyj należy dorzucić niewątpliwie i obchód 
dziesięciolecia Błękitnej Jedynki Żeglarskiej 

Wiłeńskiej Drużyny Harcerzy. Całą działal- 
ność tej Drużyny, zresztą jak i całego życia 
odrodzonej Polski cechuje wielka intensyw- 

ność ezynów, a co zatem idzie w wyniku mno- 
gość rzeczy dokonanych w ciągn krótkiego 

czasu. 
Błękitna Jedynka Żeglarska może się po 

szezycić znacznym dorobkiem na polu wycho 

wania obywatelskiego. Obecnie kilkunastu jej 
wychowanków, porozrzucanych po całej Pol- 
sce, a nawet i zagranicą, połączonych jednak 
w Gromadę Starszoharcerską, prowadzi bądź 

akcję oświatową, bądź wychowawczą. Poza 
tem w szeregach Drużyny 

skiej służbie Bogu ponad 
chłopców. Harcerstwo kultywuje patrjotyzm, 

ale patrjotyzm czynu. 
Hasło: „Poznaj swój Kraj'* zostało u 

nas zrealizowane. Od Polesia de Cieszyna i 
Poznania, od Karpat po morze deptały stopy 

Błękitniaków lub sunęły kajaki, były nawet 
wyprawy jachtem aż hen, do fiordów Norwe- 
gji. Obok hartu due ha wyrobienia obywatel- 
La i PE 
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O sm sd GWARY harcerskie. 

Serća tych chłopców uczą się kochać Po! 
skę, rozum pracować dla dobra Państwa, a rę 
ce w razie potrzeby bronić. Błękitna Jedynka 
jako metodą w swej pracy posługuje się żeg- 
larstwem. Obecnie Drużyna posiada kapitana 
Żeglugi jachtowej 7 sterników morskich, kil- 

kunastu śródlądowych własną przystań i ta- 

bor. 

To też obchód dziesięciolecia wypadł, j. 
krótka synteza całej działalności Drużyny. 

roczystości rozpoczęły się nabożeństwem w 

kaplicy szkolnej, poczem w udekorowanej auli 
gim. Zygmunta Augusta nastąpiła uroc: 
akademja, którą zaszczycili swą obecnością 
przedstawiciele świata neaukowego, Komendy 
Chorągwi Harcerek i Harcerzy, władze W. 

iP. W., liczni sympatycy Drużyny i ZOK 

wypełniając po brzegi d s 
Na wstępie zgromadzeni goście przez mi- 

nutowe milczenie uczcili pamięć Tych, którzy 
odeszli na Wieczną Wartę. Następnie wśród 

              

    

       

podniosłego przemawiali: p. dyr. 

Żelski, kom. . hm. Puciata, 
prezes Kola Bortkie in- p. 
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Nacz. Narc. im. Olbron 
skich z Poznania, 39 Druż. 
i innych. Poczem nastąpiła e 
akademji. Po południu odbył przema 

na przystań wszystkich Draż. Hare. ulicami 
miasta przy dźwiękach orkiestry. Poświęcenia 

przystani dokonał ks. L. Tyczkowski wobec 
licznie zgromadzonych gości z p. Kuratorem 
Szelągowskim i Dowódcą 3 B. Saperów p. 
mjr. Czarneckim na czele. Poezem odbyły się 

kajakowe regaty szkół średnich 0 nagrodę 
przechodnią p. Kur. Szelągowskiego. 1 miaj- 
see i nagrodę przechodnią zdobył zespół Pań- 
stwowego Seminarjum Naucz. (mając 9 pkt.j 
przed gimn. A. Mickiewicza 6 pkt., Szkołą 
Techn. 5 pkt. Następnie odbyła się harcerska 
sztafeta przez Wilję, stojąc na kajakach i 
wodna walka na dzidy. Zawodom przygrywa 
ły 2 orkiestry. 

Na zakończenie odbyło się ognisko i przy 
rzeczenie harcerskie. W związku z tą uroczy- 
stością pragnę podziękować tym wszystkim, 
którzy przyczynili się do święcenia naszych u- 
roczystości, a przedews: 
kowskiemu, p. Knratoro Szelągowskiemu, 

Dowództwa 3 Baonu Saperów, Dyrekcji Drog 

Wodnych, Komendantowi P. P. m. Wilna o- 
raz wszystkim organizatorom. 

K. Cynkutis 

nówodfddziia 
— Imponująca manifestacja na rzecz Po 

życzki Narodowej. Z inicjatywy Zarządu Zw. 
Strzeleckiego, Oddział w Nowogródku, w prze- 
dzień zakończenia subskrybcji na pożyczkę na 
rodową odbyła się wieczorem w dniu 3 „10. 
imponująca manifestacja. Wzięli udział: od- 
dział Strzelców z kom. Świetlikowskim, mło- 
dzież z gimnazjum państwowego na czele z 

panem dyrektorem Witkowskim i panami pro 
fesorami, młodzież ze szkół powszechnych na 
eżele z panem kierownikiem Marcinowskim i 
PP. nauczycielami, Oddział straży miejscowej 

pożarnej, Hareerze, oraz całe tłumy ze spote 
czeństwa. Pochód stanowił tysiące osób. Po- 
chód przemaszerował głównemi ulicami mia- 
sta Nowogródka. ieśli 

koncertowa 

  

z 

      

      

  

  

   

  

Strzeley i Harcerze nie 
transparenty o hasłach pożyczki Narodowej. 
W czasie marszu przygrywała zawsze ofiarna 
orkiestra policyjna za zgodą chętnego służyć 
pomocą w pracach społecznych wojewódzkie- 
go komendanta p. Roszkowskiego. Pozaten: 
młodzież ucząca się głośno wykrzykiwała ha- 
sła o pożyezce Narodowej. Po 2-u godzinnym 
maszerowaniu pochód rozwiązał się przed gma 
chem starostwa. Przedtem sekretarz Zw. Strz. 
ob. Bronisław Sanewski w krótkich słowach 
scharakteryzował eel manifestacji, wznoszące 

    

   
  

okrzyki na rzecz Najjaśniejszej Rzeczypospoli 
tej Polskiej i Pana Marszałka Piłsudskiego. 
Orkiestra odegrała hym narodowy. Pochód z 
ramienia Zw. Strz. prowadzili obywatelowie 

Sanowski i M. Chicewicz. Br. 

  

— Schronisko P.C.K. na stacji W 
dniu 27 ub. m. odbyło się poświęcenie i otwar- 
cie schroniska P.C.K. w Stolpcach. Schronisko to 

stanowi uzupełnienie istniejącego tam punktu 
doraźnej | PCK. 

Poświęcenia dokonał miejscowy ks. pro- 
boszcz Duda-Dziewierz w obecności _przędsta- 
wicień władz i urzędów, wojska i społeczeń- . 
stwa z p. starostą Kulwieciem i „pik. ed 
na, czele. 

Schronisko mieści się na in w zb 
Urzędu Pocztowo-Celnego, jest bardzo  przy- 
zwoicie urządzone, posiada dwa łóżka i wszel 

kie notrzebne sprzęty, centralne ogrzęwanie, 

elektryczne oświetlenie, bieżącą wodę i urząw 
dzenie do gotowania. 

Schronisko jest przeżnaczone dla podróż- 
nych z Rosji bez względu. na narodowość i 
Preydeleząość państwową, 

  

| włydawca Stanisław Mackiewicz. 

, ny ze wsi Sawoje gm. mirskiej, 

niów połitycznych i t.p., którzy nie mają pie- 
niędzy, a z jakichkolwiek bądź powodów są zmu 

szeni pozostać w Stołpcach aż do czasu rozpo 
częcia dalszej podróży. 

Po dokonaniu poświęcenia prezes Oddziały 
PCK w' Stołpcach p. Prałat przedstawił zebra- 
nym w szczegółowem i wyczerpującem spra- 
wozdaniu historję i potrzebę powstania punktu 
doraźnej pomocy PCK w Stołpcach, zadanie 
PCK wogóle, oraz złożył krótkie sprawozdanie 
z pracy Oddziału PCK w Stołpcach i punktu 
doraźnej pomocy. Wreszcie apelował do ze- 
branych o życzliwą współpracę z Polskim Czer- 
wonym Krzyżem i o popularyzację idei tego 
Stowarzyszenia. 

Ze sprawozdania wynika, że Oddział PCK w 
Stołpcach istnieje od 15 lutego r.b. a punkt do- 
raźnej pomocy od 15 marca r.b. 

Dotychczas udzielono pomocy pod różnemi 
postaciami 119 osobom z różnych państw i 

„ narodowości. 
Oddział PCK w Stołpcach liczy 267 człon- 

ków. 
Zarząd Główny PCK poczynił starania w 

Ministerstwie Spraw Zagranicznych o poinfor- 
mowanie polskich placówek konsularnych w Z. 
S.R.R. o otwarciu w Stołpcach punktu  doraz- 
nej pomocy dla uchodźców z ZSRR i zakresie 

jego działania. 

— Obywatelski czyn młodzieży. Samorządy 

klasowe tut. Gimnazjum subskrybowały  po- 

услКе w wysokości 50 złotych. Jeżeli się zwa- 

ży trudne warunki finansowe tej 

  

brak pieniędzy, to czyn ten Świadczy 0 wiel- { 

kiem wśród niej poczuciu obywatelskiem. 

Subskrybowaną sumę młodzież ma zamiar 

zaofiarować Państwu. 

— Zasypany Obsunięciem się ziemi, We 
wsi Żuchowicze zdarzył się dnia 3-10 wstrzą- 

sający wypadek. W czasie kopania studni na te- 

renie swej posiadłości, gdy już studnia sięgała 

głębokości 10 metrów, 45 letni Szejna Miron 
zsunął się wraz z ziemią do dołu,  Nieszczę- 

śliwego przysypała 7-mio metrowa warstwa 

piasku. 

Mieszkańcy wsi natychmiast rzucili się do 
ratowania. Prace ratownicze trwały całe popołud 

nie, noc i dopiero następnego dnia w godzinach 

popołudniowych zdołano odszukać już tylko 

zwłoki: 

Wypadek ten na mieszkańcach Żuchowicz 

wywarł wstrząsające wrażenie. Dochodzenie 
prowadzi w sprawie wyjaśnienia przyczyn po- 

licja. 

— Podejrzany pożar. Wśród podejrzanych 
okoliczności spalił się dom Ćwirkowej  Adolfi- 

Ponieważ dom 
А 1›у1 ubezpieczony zachodzi silne podejrzenie, że 

asekurńcji dom podpaliła celem uzyskania ва- 
„ma wtošcicielka 

  

— gubskrypcja Pożyczki Narodowej па 

terenie miasta i powiatu baranowickiego w 
dniu 3 ierniRa wynosiła 432.500 zł. 

zą kwotę subskrybowali: 
Ziemianie i drobni rolnicy zł. 6.000 
Handel, Przemysł, wołne zawody i rze- 

miosło. zł. 85.950 
Pracownicy umysłowi, samorządowi i pry 

watni zł. 51. 

Funkejonarjusze państwowi i wojsko złe- 
tych 289.400 

            

W dniu oddania niniejszego do prasy 

kwota subskrybowana wynosi zł. 454.250. 
Jak poszczególne warstwy  społeczerń 

  

   

  

stwa wywiązują się z obowiązku obywate 
go podane cyfry mówią o tem dość wyraźnie. 

dnia — Komitet Obywatelski działa. W 
dzisiejszym Związek  Rezerwistów przys 

do napiętnowania tych obywateli, którzy 
spełnili obowiązku obywatelskiego w sprawie 
Pożyczki Narodowej, wyklejając na oknach 

sklepów plakaty: „Tu nie kupować towarów. 
zbojkotował Pożyczkę Narodową'*. 

Plakatowanie tych odezw wziął na siebie 

wiązek Rezerwistów. 

— Pożary. W dniu 10. we wsi Podo- 
sowce gm. Dobromyśl wybuchł pożar, od któ 
rego spalił się dom mieszkalny oraz dwie obo 
ry, nałeżące do' Szymona” Kułaka. ; 
należące do Szymona Kułaka. 

Ponadto spaliło się 3200 kg. kartofli. 
Straty wynoszą około 1500 zł. ; Erzydzyny po- 
żara nie ustalono. 

W tymże dniu w os. MAGzjć gm. Nie- 

dźwiedzice, wskutek zapalenia się sadzy w ko 
minie spalił się dom, sprzęty domowe, orsz 
40 zł. gotówką, należące do Jakóba Małojsza- 
ka. Straty wynoszą około 1600 zł. 

— Koncert Wandy Wermińskiej. W dniu 
9 października rb. o godzinie 19 m. 30 w sa- 
li kina Apollo odbędzie się Koncert słynnej 

artystki Wandy Wermińskiej. 
— Wielki zjazd rolniczy. W dniu 12-90 

października rb. o godz. 12 w sali Kina Apol- 
lo odbędzie się wielki zjazd rolniczy z terenu 
województwa. Nowogródzkiego, na którym bę 
dą wygłoszone referaty: Dyr. Banku. Rolnezo 
Maculewicza o. ulgach kredytowych i Banku 
Akceptacyjnym i Dyr. Banku Gospodarstwa 
Krajowego o działalności tegoż Banku. 

Spodziewany jest w związku z tem wiel- 
ki zjazd, 

— Wielki zjazd działaczy społecznych i 

gospodarczych. W dnin 15 października rb. 
Rada Powiatowa BRWR. w ścisłem porozu- 
mieniu z panem starostą organizuje wielki 
zjazd działaczy: społecznych ‚ 1 gospodarczych 
z terenu powiatu. 

Na zjeździe (zebranie plenarne)  wygło= 

   

    

  

2 

  
szone będą dwa. veferaty, a. mianowicie: 1) 

Zagadnienia. społeczno-gospodarcze —  poset 
Poźniak, -2) Oszczędność — kapitalizacje 
poseł. Małynicz. > 

Q godz. 12 rozpoczuą się obrady Komi- 
NA których będzie 3, a mianowicie: 1) Komi 
sja Rolna pod przewodnietwem b. wojewod 
Krahelskiego, będzie wygłoszony referat przez. 
senatora Rdułtowskiego: „Sytuacja w rolnie- 
twie. na terenie powiatu'*. Po referacie będą 
wygłoszone koreferaty, a mianowicie: a) 'mes 
ljoracja — inż, Michaśnik, b) sadownictwo -- 
Czarnocki, ©). pszezelarstwo — ks. Borodziez, 
d) zagadnienia hodowlane — dr. Nowak, e) 

urzędy rozjemcze i Bank Akceptacyjny 
dym Jasionowski. 

2) Komisja samorządowa — będą wygło- 

szone referaty: 1) samorząd powiatowy i wiej 

ski — Szalewicz, koreferat — Siemaszko, 
2) Samorząd miejski — burm. Jartaulski, 

3) Komisja przemysłowó-hańdlowo-rzemie 
šui 1) referat: Przemysł, handel i rzemio 

sło w powiecie baranowiekim — poseł Qion- 

kowski. 
Tezy 1 wnioski na plenum oraz cała dy- RB 

reemigrantów, więże skusja odbędzie się w Komisjach od godz. 15 

Ne S sk 
* której często nietylko na książki lecz i na chleb 

   

    

do 17 nastąpi przerwa, poczem zebranie refe- 
rentów i uzgodnienie tez. 

O godz. 18 posiedzenie plenarne, na któ- 

rem odbędzie się przyjęcie tez i wniosków п- 
chwalonych przez Komisje i zreasumowanie 

prac zjazdu przez posła Poźniaka. 
Na zjazd przybędzie około 400 osób. 

— Poświęcenie sztandaru K. P. W. W 
dniu 1 października odbyło się poświęcenie 

sztandaru kolejowego przysposobienia  woj- 
skowego. Na poświęceniu obecni byli z ramie 

nia władz administracyjnych p. wice-wojewo- 
da Godlewski i z ramienia władz kolejowych 

p. Falkowski. 
O godzinie 11-ej odbyło się nabożeństwo 

w kościele parafjałnym, po którem dokonał po 
święcenia sztandaru ks. Borysik. 

Następnie odbyła się defilada K. P. W. 
i organizacyj pokrewnych. Pe defiladzie wszy 

sey obecni udali się do ogniska, gdzie na 
pił wspólny obiad. 

EA 
— Wystawa Ku joznawcza w Słonimie. 
Na ostatniem posiedz ądn Słonims 

A = FO ystwa ROB 
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Wobee (o 

sekcja wystawow 

której weszli: pp. Klaudja Chruska 

Kostro, Wiktor Klimkiewicz i Alek 
     

  

san 

asla, rolnictwa i 

ądowy. 

    

leśnictwa, 

— Stan bezrobotnych na terenie m. Słonima 

Stan Bezrobotnych na terenie m. Słonima na 

dzień 3. 1. 1933 r. przedstawia się następująco: 
Robotników wykwalifikowanych 5 

niewykwalifikowanych 425, pracowników umys- 

łowych 21. Razem 451 z tego otrzymuje zapo- 

mogi — 26 osób. 

& 

  

йЗК 
Piątek, dnia 6 paźdzernika 1933 r. 

7.00 Cz Gimnastyka. Muzyka. Dziennik por. 

11.00 Przegląd 12-tu pułków kawalerji na bło- 
niach w Krakowie przez Morsz. Piłsudski 
11.30 Przegląd pras 1140 Eksport. 1 

Czas. 12.05 Dziennik poł. 12.10 Kom. cz 
12.12 Muzyka. 12.20 Transm. 

Program dzienny. 15.30 Giełda roln. 15. 40 R 
niz - Suita „Iberia““ (płyty). 15.50 Koneert 

solistów. 17.50 Tom „Rozmów** w najnowszem 

wydaniu Dzieł Adama Mickiewicza. 18.05 „Fra 

gmenty z tomu „Rozmów** Ad. Mickiewicza. 
18.20 Muzyka jazzowa. 18.55 Pogad. w zw. z 

Tygodniem L. O. P. P. 19.05 Ze spraw litew- 
skich. 19.20 Rozmait. 19.25 Feljeton aktualny 

19.40 progr. na sobotę. 19.45 Dziennik wiecz. 
20.00 Pogad. muzyczna. 20.15 Koneert symfon. 
22.40 D. c. koncertu. 22.50 Muzyk. tan, 231%) 
Komun. meteor. 2305 Muzyka tan. 

  

   

     

      

   

  

  

  

  

  

  

  

JUŻ DZIŚ diugooczekiwana premjera! 
+ Nieporównany, jedyny i niedościgniony špiewak krėlow i król Spiewaków 

w nisśmiertelnem aicydziele 

CERVANTESA 

  

„UN“ 
DON KiEZCT c. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. Bil. honor. bezwzgł. nie ważne 

  

reżyserji geajaluego 4 

W. PABSTA 
  

  

Dz::! Światowy sukces! 2 gi film „Złotej Serji* produkcji 

  

Sowieckiei 

„„MARTWY DOM“ 
aj 2 95 powieści T. DOSTOJEWSKIEGO. — Insceniz. F. Eedorowa, W roli g). genj, aktor res P, Chmielew 

э шнп И) 9Н( „„NAQKQGŁO© ŚWIATA” 
Filmy całkowicie mówione i śpiewane po rosyjsku. 
Seanse 4 6, 8 i 1020 w dnie świąteczne od Z-ej. 
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„PAN“ BZ 

pers świat 
można zwiedzić 

__ $ukces niebywz 
NAZZA 

  

  

   

  

7 ZN. PARYŻ 

. za pieniadze 
wygrane w kolekturza 

A. Wolańska 
W WARSZAWIE, CENTRALA NOWY ŚWIAT 19 

UWAGA: W naszej kolekturze między wielu inuemi dużemi wygra- 
uemi padło w ostatnim duiu ciągnienia 4 kl, ab. Lot. 

Zł. 250 000 © nieniu dsiarówkt* 40.000 doi. nieniu dalarówki 
Zamiejscowe zamówienia załatwiamy odws, pocztą Konta P,K.O. Nr.7192 

Popierajcie L. 0. P. P. 

    

  

  

  

  

  

  

Zdrowe, silne, wesołe, 

„KŁO©DA 
Rady praktyczne   

   
ZE pos X 

Działki 

tel. 82. 

| Landwarów я 
letniskowo - ogrodniczo - budowiane Kupno As DOS 0 WYNAJĘCIA 
nad jeziorem, rozmaltej wielkości. |; SPRZEDAŻ MIESZKÓWNIE 

YWOETETONT OPO as = wygodami 

Kemunikacja pociągami i 
część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

Warunki kupna: 

INFORMACIE: 
w Wiinie: Pierwsza wileńska 

| w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

  

  

dobrze i tanio ubrane dziecko 

która prenumaruje stale DWUTYGODNIK 

poświęceny zdrowiu i Wychowaniu dziecka do lat 7-mlu. 
  

  

Pojsdyńczy egz. gr 60 
Żądaj pisma w każdym kiosku. 

  

   
m. aa ее е a om "m. z A 

Parcelacja maj. 

Oszczędności fiajkorzystniej lokować | 

w Centralnej Kasie Spółek Rolni 
UL. MICKIEWICZA 28, tel. 13-65 

jest jedną z najpoważniejszych instytucyj ban- 
kowych w Polsce 

płaci od wkładów nąjwyższe oprocentowąnie 
zapewnia zwrot wkładów w każdym terminie 
i na żądanie w walucie złotej. 

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

POMOCY SANITARNEJ 
przy ul. Mickiewicza Nr. 33-a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) wznowiła przyję- 
cia chorych ambulatoryjnych przez leka- 
rzy specjalistów w godzinach w dzień od 
9—2 i WIECZOREM 5—7. oraz obłoż- 
nie chorych o każdej porze dnia i nocy. 

MATKA" 
Tab lice: kroju I robót. 
  

  

ZGUBIONU TECZKĘ 
skórzaną brouzową z mouogramem K. B 
z zawartością dwóch księg rachuukowych 
z dowodami rachnukowemi oraz dwie ob- 
rą:zki złote. Uprasza się o zwrot za wyna- 
grodzeniem, nl, Królewska 5 „Galwanomech*       

  

Zanim dacie aglo- 
szenie do pism miej- 

F Baczność! scowych wileńsxick 

Sprawdzcie (5 prose 
Žądsjcie koszte- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenie do SŁÓWA orsx de 

wszystkich pism TANIO I bardzo 
wygodnia jest załatwić 

sa pośtednictwem BIU4 REKIAMOWOZE 
$. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 

* 3 

    

Zamienię majątek "2 POKO FE 
ziemsk: na Litwie, na b. daże — słoneczne z 
majątex po sironie pol- kuchnią do wynajęcie 
skiej Wisła wil'e „Prze. Od zaraz — tamże por 
ma“ Z, S, koje pojedyńcze — ul. 
_______ Bakszta Z 

  autobusem co godzinę: 

    
Spółka Parcelacyjna, 

ui, Mickiewicza 15. DO WYNAJĘCIA 
= jasny, duży, nmeblo- 

wany ze wszystkiemi 

  

Potrzebne 
MIESZKANIE wygodami telefon — 
2 posojowe z wygoda- Wanna: Portows 26 m. 4 

mi Łeskawe ołerty do 
administracji dla W. Ł. == | BRO = 

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA 
3 - POKOJOWE Portowa 23 — 24. U- 

z wygodsmi do wyua- neblavanys ciepły 2 
jęcia. Zwierzyniec So- wygodami 
snowa 17.Stróż wskaże — 

  

t baz 

czych 

  

4 KLASOWA 

Zamkowa 9 
Zwiększona ilość wygranych. 

Cały los 40 zł. — Pół losu 

już ostatni dzień wyświetla się najlepszy fim poisk: 

IEJE GRZECHU: 
y. 

  

  

BURe óLa HaKDLU 
MATERJAŁĄMI BUDOWLANEMI 

„CERAMIKA” | 
WILNO, ZAWALNA 26, tei. 16-35. 

Niniej szem podaje do ogólnej wiadomości, iż nadszedł trauspoct 

CEMENTU | 
który zost:je sprzedawzny 

PO CENACH ZNIŻONYCH 

  

  

DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe | aGlszowe, 

oraz 

wegiel górnośląski 
poleca 

SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostąrcza również dlą urzędów i instytucyj. 
Dla P. P. Urzędników na raty. 

  

Ładnie 
umeblowany pokój z 
obiadami dla sindeniki 
lub dwóch W. Pohu- 
lsnks 43 m. 1 1 piętro 

  

DO WYNAJĘCIA 
POKÓJ 

słoneczny Mickie- 
wicza 22—5 g. 3—5 pp. 
  

UCZEŃ 
państwowego gimnazj. 
VII( ki., z dobrej ro- 
dziny, Wielkopoianin— 
z poważną rekomenda- 
cją, z powodu trudnego 
położenia — poszukuje 
korepetycyj z wszystk. 
przedmiotów, nie wyłą- 
czając greki i będzie w 
kontakcie ze szkolą 
utzu s, Wynsgrodzenie 
miskie, ewentnalcie na 
mieszkanie, — Łaskawe 
zgłoszenia przyjmuje 
„Siowo“ pod „*2m“ 

Przyjmę dzieci 
do kompletu prywai- 
nego.— Wiek 7—8 lat, 
program drugiego 6d- 

dziale. 
Mickiewicza 48 m. 6, 

Zgłoszenie do 12 trans 
1 od 3—5 po poł, 

"Na Kursy Kroju 
i szycia przyjmję u- 

czenice za dostępną 9: 
płatą, Nauka . solidna 
Królewska 5 —11. 

  

  

  

MŁODA 
iutelig, nauczycielka- 
wychowawczyni wyje- 
dzie do dzieci od lat 7 
40 10 z przygotowa- 
niem do ] kl. gimu. — 
wisdectwz i referencje 

poważne - tl. Wielka 
27—3 01 12—2 

POSZUKUJĘ 
poszdy pokojowej lab 
do wszystkiego — mam 
świsdectwa. Nieświeska 
14—16 Nowikowa 

  

—O———>——————————-—-——————-+ 

128 LOTERJA PAŃSTWOWA 
główna NYSea w najszczęśliwszym wypadku 2.000,000 

Losy do nabycia u. „kolektora 

K. Gorzuchowskiego 
20 zł, — Ćriartka 10 zł. 

Zamiejscowym wysyłamy odwrotuą pocztą. 

Drukarnia „Słowa” Wiłno Zamkowa 2. 

ы Ka “ 

е ‚\&\м"щ 2 

== posady w charakterze 

"Opieka dobra -— 

„kanym stanie z córecr- 

  
| 

POSZUKUJĘ 
posady wychowawczyni 
bony w chrześcijańskim 
domu — mam dobre 
Świadectwa. Adres w 
Administracji „Słowa* 

Młoda 
panienka — łagodaego 
usposobienia poszukuje 

pielęgniarki przy dzie- 
cłach lub starszych. — 
Chętnie na prowiacjł. 
Oferty pszysyłać Wiino 
Bakszi: 2 pod „Pielęg- 
miarka" 

Za utrzymanie 
i skromse wynagrodze- 
nie wyjadę d> majątku 
na cały rok do maski 
dzieci. Zgłoszenie do 
Redakcji pod „Student | 
Politechniki Lwowsk.* 

SŁUŻĄGA. 
do wszystkiego 

e: Z 
'poszuksje « pracy, - 
Szula Gsochowske zl. 
Sapieżyńska 3 m. 14 

  

    

| SKLEP РОГЕЙ 
ipracown. krawiecka 

kušnierska 

$. МАВОМ 
Wilno. Król "wska I 

Romeiko Jūni 
poszukiwany jest przez 
brata swego Jana (ta- 
mieszkał:go w Litwie) 
wszyscy  posiadsjący 
wiadomości o poszuki 
wsnym proszeni sę a 
podanie. ich pod adre- 
sem: Jigiellicńska 10 m. 
3 — „rzyjałgowska de 
15 listopada b, r. 

Ogrodnik 
z ukończoną szkołę o- 
grodniczą i kiłkołetnię 
praktyką, zakłada ogro- 
dy owocowe—ozdobue, | 
oraz udzisła porad fe- 
chowych. 'Wilno, ulice ' 
Žairowa Gėra 16—i ; 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na miezzkoni: 
z całodziennem ut'iy- 
maniem 75 zł mies — 

Płac 
m. *. 

      

    
  

WE: 

  

Opuszczona 
przez męża — ciężka 
chem па Basedowg f- 
I znajdnję się w ópłe- 

ką 13 letnią zdołną dzie- 
weczką już w6:ym ed 
dz ale szkoły > 
Mieszkanie nie e! 
ne, ding nz chle = : 
ciągnięty, woła Re 
o pomoc w  madzi 
otrzymania takowej 
„Słowie” pod Mierę 

  

w 

  

— 

* Redaktor w.-Z. Witold AI: 4


