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ODDZIAŁ FARMACJI NA U.S.B. 
Konieczność poczynienia jak najdalej 

posuniętych oszczędności, sprawiła, że w 
bieżącym roku akademiekim nietylko zosta- 

  

ną jeszcze raz śŚciśnięte budżety wyższych 
uczelni, ale nawet ulegnie likwidacji długi 

szereg katedr uniwersyteckich. 

   
Fakt ten nie jest niespodzianką dla 

nikogo, kto jest lepiej obznajmiony ze sta- 

nem naszego szkolnictwa wyższego. Jeszcze 
przed dwoma laty, w r. 1931, na łamach „Nau 

ki Polskiej'* (t. XIV) wskazywał p. Cz. Ła- 

piński na niepokojące zjawisko niewspółmier- 
ności stosunku ilościowego katedr  profesor- 

skich do kandydatów na stanowiska  profe- 
sorskie. Wskutek wyjątkowo ciężkich warun- 

ków pracy naukowej, której obecnie poświę- 

cić się mogą tylko ludzie dobrze sytuowani 

materjalnie, dopływ nowych sił naukowych 

jest niewystarczający. Już w listopadzie r. 
1930 na 772 katedry profesorskie było nie: 

jętych 50. Na katedrach czynnych znajdowa- 

ło się 46 profesorów, którzy przekroczyli prze 
pisowy wiek, czyli lat 65, oraz 169  zbliż 

cych się do tego wieku. Już wówczas z 
dziny rolnictwa i ogrodnietwa brakowało oko 

   

      

   
     

ło 20 proc. katedr; z zakresu filozofji, psy- 

pedagogiki — około 11 proc.; — chologji i 
nauk prawniczych — około 8 proc. i t.d. 

Zarysowała się przykra sytuacja: mieli$- 

niy dużo wyższych zakładów naukowych i 

niedostateczną w nich ilość katedr protesor- 
l ny coraz więcej słuchaczy i co- 

    

  

skich; mi     

  

zdobycia katedry; odezuwaliśmy 

brak posad dla młodych fachowców z różnych 
      

  

dziedzin i produkowaliśmy eoraz większą 
ilość bezrobotnych z dyplomami uniwersytee- 

kiemi. ; 

Wyjście z tej sytuacji mogło być dwoja-      
   

  

kie. Albo należało otoczyć naukę s 
troskliwą opieką i 

tów i wysiłków; — albo też przeprowadz 
likwidację wielu katedr i 

trując dotychcz 

łek i dokony 

    

c doraźnych  oszezędności. 

  

Drugie wyjście jesto wiele łatwiejsze, — 

nie też dziwnego, że właśnie w tym kierunku 

posuwano się już od kilku lat. Wilno pod tym 
względem ma dość bogate doświadczenie: pr: 
cież już został zlikwidowany Oddział Archi- 
tektury na Wydziale Sztuk Pięknych, paro- 

krotnie na zagładę był skazywany Oddział 
Rolniczy, a nawet cały Wydział Sztuk Pięk- 
nych. W zeszłym roku o likwidacji Rolnietwa 
i Sztuki mówiło się tak głośno, że w obronie 

tych placówek naukowych wystąpił na łamach 
„Przeglądu Powszechnego (w grudniu 1932 r.) 
prof. St. Pigoń. 

W majbliższych dniach  rozstrzygną się 
losy katedr na USB., przeznaczonych do li- 

kwadacji. Jak powiadają, zlikwidowane mogą 
być następujące katedry. Na Wydz. Humani- 
stycznym: 1) Kat. literatury powszechnej 
(wakująca po prof. Zdziechowskim), 2) Kat. 
pedagogiki (wak. po prof. Massoniusie), 5) 
Kat. romanistyki (prof. Glixelli). Na Wydz. 
Prawa: 1) Kat. teorjii filozofji prawa (wak. 
po prof. Landem), 2) Kat. prawa karnego 

(prof. Glazer). Na Wydz. Mat.-Przyrodni- 
czym: kat. matematyki (prof. Zygmund). Na 

Wydz. Lekarskim: 1) I Kat. chorób wewn. 

(prof. Orłowski), 2) Kat. biologji (prof. Wil- 

czyński), 3) Kat. neurologji (prof. Władycz- 
10), 4) Kat. farmakognozji (prof. Muszyń- 

ski), 5) Kat. chemji farmaceutycznej (W. Ka- 

raffa-Korbutt). Na Wydz. Sztuk Pięknych: 

kat. historji architektury (wak. po prof. Kło- 

sie). 

'Paki jest projekt. Jakie katedry zostaną 

znkwidowane, dowiemy się wkrótce. Narazie 

można tylko zauważyć, iż likwidacja niektó- 

rych katedr nie sprawi większego wrażenia, 
bo nie nadwyręży toku pracy naukowej, choć 

"zawodnie zuboży poszezególne wydziały; 
brak innych katedr utrudni pracę studentom, 
którzy zostaną pozbawieni kierowników, lecz 
będą musieli przerabiać materjał naukowy w 
dawnych granicach ; likwidacja jeszeze innych 
katedr wytworzy bardzo kłopotniwą sytuacje, 
bo studenci, kończący studja, będą zmuszem 

wyjeżdżać do innych miast w celu składania 

egzaminów, — mniej zaś zaawansowani zosta- 

  

    

- ks. 

mniej ścisłych naukowców, dążących do 
tragiczny 

gólnie 

dążyć wbrew ciężkim wa- 

runkom do zorganizowania wzorowych ognisk 

pracy naukowej, nie szczędząc żadnych kosz- 
   

wydziałów, koncen- 

s znacznie rozproszony  wysi- 

  

  

ną wobec alternatywy albo zmiany zakresu 

studjów, albo wyjazdu z Wilna. 
Najdotkliwiej jednak dałoby się we zna- 

*ki zlikwidowanie całego Oddziału Farmaceu- 
tycznego, bo katedry farmakognozji i che- 

mji farmaceutycznej stanowią podstawę Od- 

działu, który pozatem korzysta . z katedr i 

laboratorjów Wydziałów Lekarskiego i Mat. 

Przyrodniczego. Zlikwidowanie Oddziału Far- 

maceutycznego — to wykolejenie prawie i 

studentów i chociażby z tego tylko względ 

zasługuje na szczególne zastanowienie się. 
Farmacja wileńska ma piękne tradycje. 

Początki jej sięgają końca XVIII wieku, kie- 
w ówczesnej Szkole Głównej Wielkiego Księ- 
stwa Litew o wykładał farmację wraz z 

chemją Józef Sartoris; po nim wykładał far- 

mację już w języku polskim Jędrzej Śniadee- 

ki. Od roku 1807 w zreorganizowanym przez 
skiego Uniwersytecie Wileńskim 

dy farmacji i farmakologji (która od- 
powiada dzisiejszej farmakognozji) objął nie- 
strudzony Jan Fryderyk Wolfgang, który pra 

cował aż do ostatnich dni Uniwersytetu. 

Urodzony w r. 1775 na Podolu, Jan Woli- 
gang nauki pobierał u pijarów w Szezuczynie, 

oraz na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie w ro0- 

ku 1801 zdobył stopień magistra i ji. Pó- 

źniej pracował w charakter 3) 

apteką w Szczuczynie — u pijarów, w 
nie — w aptece spadkobierców Wagnera, wre- 

szcie w uniwersyteckiej, powszechnie zw 
świętojańską. W kwietniu 1807 r. Jan Wolf- 

gang zdobył na Uniwersytecie Wile 
pień doktora filozofji i został zaproszony do 

prowadzenia wykładów z zakresu farmacji 
farmakologji. W r. 1810 został nianowany 

profesorem nadzwyczajnym, a w r. 1822 

zwyczajnym. Umarł w r. 1859; pochowany na 

ementarzu ewangelickim w Wilnie. 

Łącząc gruntowną wiedzę z wielkiem do- 

świadczeniem praktycznem, szczerze  zamiło- 
wany w swej pracy, energiczny i ruchliwy 

Jan Wolfgang nietylko potrafił postawić na 

wysokim poziomie studja farmaceutyczne, 
nietylko wykształcił zastępy dobrych fachow- 

ców, ale przyczynił się do ożywienia ruchu 

naukowego, wychował szereg poważnych far- 

maceutów — naukowców, wysiłkiem własnym 

i uczniów wzbogacił literaturę przedmiotu 

wielką ilością dzieł naukowych i rozpraw. 

Zawdzięczająe jego wysiłkom, został zorgani- 

zowany oddział farmaceutyczny przy -Wileń- 

skiem Towarzystwie Lekarskiem, — on był 

założycielem i wydawcą „Pamiętnika farma- 
ceutycznego wileńskiego** i „Ondyny druskie 
niekich źródeł'*, — on był współzałożyci 
i pracowitym członkiem wielu stowa 
naukowych i społecznych, — on wr 

pociągał za sobą swych uezniów, wyrabi 
tak charakterystyczny na gruncie wileńskim 

typ aptekarza-społecznika. 

    

      

   

      

  

   
    

   

    

   

    

    

      

  

   
   

  

Dlatego też studjum framaceutyczne na 
dawnym Uniwersytecie miało znaczenie nie- 
tylko, jako szkoła fachowców, ale jako wiel- 
kiej wartości placówka ścisłej wiedzy, kształ- 
cąca jednocześnie pracowników na niwie spo- 
łecznej. 

Tradycje dawnej wileńskiej farmacji 
przetrwały długo przedewszystkiem wskutek 
długiego życia samego Wolfganga; echa dało- 
by się nieraz pochwycić nawet w dobie obec- 

nej... 3 

Wskrzeszony Uniwersytet,  organizujie 
studjum farmaceutyczne, znalazł się w sytua- 

cji bardzo trudnej ze względu na brak kiero- 

wniezych sił naukowych i brak studentów, 
mających matury. Cały ciężar pracy organi- 

zacyjnej spadł na Dyrektora studjum, prcf. 

Jana-Kazimierza Muszyńskiego, wychowanka 

Uniwersytetu w Dorpacie, b. inspektora uni- 
wersyteckiego Ogrodu Botaniczhego w Dor- 
pacie, następnie Zarządz Państw. Aklimaty- 
zacyjną Stacją Rolniczą w Suchumie na Kau- 
kazie, — wreszcie wyższego urzędnika w Mi- 

nisterstwie rowia Publicznego (wydz. far- 
inaceutyczny) w Warszawie. 

Jak trudne były warunki pracy w pierw- 
szych latach istnienia Oddziału Farmaceut 
nego; dowodzą. wymowne cyfry, dotycz 

składu słuchaczy farmacji: 
W r. 1919 — 20 było 30 słuchaczy , w 

tem studentów 7, wolnych słuchaczy (bez ma- 

tur) — 23. 

  

   

   

r. 1920—21 — na 39 osób — studentów — 5, woln. słuchaczy 34 

r. 1921—22 — na 77, ” 7, ” ” 70 

r. 1922—23 — па 138 , ” 26, ‚ » 112 
r. 1928 —24 — na 134 , ” 55, °› » 79 
r. 1924 — 25 — na 151 , ” 16, › » 75 
r. 1925 — 26 — па 175 , 5 13005 2 42 
r. 1926 — 27 — na 1% ,, я; 160, 55 ” 10 
r. 1927 — 28 — na 209 „ % 209575 ” Е 

Od roku 1928 Oddział Farmaceutyczny 
nietylko nie posiada wolnych słuchaczy, ale 
przyjmuje kandydatów tylko po złożeniu egza- 
minu konkursowego. W okresie 1922 — 1931 
odział wydał dyplomów: doktora farmacji — 
1, magistra farmacji — 199, aptekarskiego po- 
mocnika 67, absolutorjów — 185. 

Cyfry te nie wymagają komentarzy; do- 
wodzą one wymownie o wielkiej pracy profe- 
sorów, którzy początkowo mieli tak niewdzięcz 
ny materjał studencki, — i słuchaczy, któ- 
rzy dokonali naprawdę imponującego wysiłku, 
zdobywając dyplomy w warunkach najcięż- 
czych. Świadczą wreszcie te cyfry o potrze- 
bie i żywotności Oddziału. 

Możnaby bylo pizytoczyč jeszcze jeden 

argument, przemawiający za utrzymaniem stu 
djum farmaceutycznego na naszym Uniwersy- 

tecie: to odmienne warunki pracy na naszym 

terenie. Rola aptekarza na naszej prowineji 
jest szczególnie wielka: jest on nieraz głów- 
nym przedstawicielem polskiej myśli i pol- 
skiej kultury. Młodzież wileńska, nie mając 
w Wilnie Oddziału farmaceutycznego, w w 
lu wypadkach będzie rezygnowała ze studjów 
farmaceutycznych, lub wyjeżdżając do innych 
miast, nie zechce wracać po skończeniu uni- 

wersytetu. 1 dziś w miasteczkach i wioskach 

polska apteka jest niemal wyjątkiem; wów- 

czas jednak sytuacja zmieni się jeszcze na 

   

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: | 
HARANOWICZŁ — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIE] — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. duwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

DRUJA — Kowkin. ’ 
OSZMIANA — Księgainia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 [. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — księgarnia T-wa „Ruch* 

SLONIM — Księ, ul. Mickiewicza 10. garnia J. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. : 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewia — Biuro gazetowe ul. 3 Maja *, 

WOŁOŻYN — 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte „aty. 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz Į 

  

Sztorm powodem katastrofy PZL - 19 
MOSKWA PAT. — Agencja „Tass* 

nadesłała wyniki dochodzeń w sprawie 
katastrofy polskiego samolotu PZŁ-19.— 
Relacja ta różni się znacznie od pierw- 
szych wiadomości, otrzymanych o wy- 
padku. 

Katastrofa wydarzyła się w odległoś- 

nad wsią Zasurskoje na wysokości 500 
inetrów, poczem znikł w chmurach. Apa 
rat spadł w pobliżu wsi na miejscu zu- 
pełnie równie, pozostawiając na ziemi 
brózdę, długości 35 metrów. Części apa- 
ratu są porozrzucańe na przestrzeni pół 
hektara. Wiązania sa:nolotu są zdefornio- 

ziono martwego w odległości 15 metrów 
od samolotu w zagłębieniu terenu. Ciało 
jego było pokryte rozwiniętym spado- 
chronem. 

Płk. Filipowicz, który pozostał w ka- 
binie, doznał obrażeń głowy, twarzy, rąk 
i nóg. Niezwłocznie po upadku samoie- 

ci 12 km. od Jagrina. Samolot przeleciałwane. Kapitana Lewoniewskiego znale- tu nadeszła pomoc z pobliskiej miejsco- 

Dyr. Filipowicz i ś. 

kil STONE TOZZZZWDZRZE ZE ROWOOOZZ O ZEZ SWZ DWORZE DZZBEAZO 5 

  

от 
> 1 

p. kpt. Lewoniewski. 

  

Eskadra francuska w drodze de Moskwy 
Postój na Iwowskiem lotnisku 

LWÓW. PAT. Dziś o godz. 10.35 wyłą- 
dowały na lotnisku cywilnem w Skniłowie 2 
aparaty francuskie: 10-osobowy  „Vibauit* 

oraz 8-0sobowy „Bloch“, którymi przybyli 

przedstawiciele francuskich władz  totniczych. 

Gości francuskich powitali _ przedstawiciele 
władz cywilnych i wojskowych, reprezentanci 

włoskiego aerokłubu, polskich linji lotniczych 

„Lot“ į t. d. 
O godz. 11.30 przyleciał wprost ze Stras- 

burga na lwowskie lotnisko francuski minister 

lotnictwa Cot na арагасе „Devoitine“, olbrzy- 
mim pasażerskim jednopłatowcw 2 3-ch silni- 
kach po 575 H. P. każdy. 

Minister Cot przybył w otoczeniu dyrek- 
torów departamentu francuskiego lotnictwa. 

LWÓW. PAT. W rozmowie z przedstawi- 
ciełami prasy na lotnisku francuski minister lot- 
nictwa Pierre Cot wyraził radość, iż droga 

jego prowadzi przez Lwów i Polskę, związaną 

tyłu węzłami z Francją 
Minister uda się do Moskwy przez Char- 

ków i Kijów, samołot jego prowadzi jeden z 
najznakomitszych lotników świata Doret. — 
Wraz z ministrem przybył szei jego gabinetu 
płk. Janneaud. 

Samolotem ministra przybyło ogółem 12 
osób. Na każdym samolocie znajduje się zało- 

ga złożona z obserwatora, radjotelegrafisty i 
mechanika, 

Po zaopatrzeniu się w benzynę i oliwę dwa 
samoloty, których . wylądowanie  poprzedzilo 
przybycie ministra do Lwowa, wystartowali o 
godz. 12 mn, 50 do.Moskwy. Minister Cot po- 
zostaje jeszcze we Lwowie. 

4 LWÓW. PAT. Minister lotnictwa _ Pierre 
Cot odleciał do Moskwy na samolocie Vibauit, 
Towarzyszył mu drugi samolot Bloch. Samo- 
lot Devoitine, w którym przybył do Lwowa 

minister poczt, pozostał we Lwowie do 15.20 z 

powodu nieznacznego defektu w motorze. We- 
dług wiadomości otrzymanych w porcie lot- 
niczym, utrzymującym łączność radjotelegra- 
ficzną z aparatami francuskiemi, dwa pierwsze 
samoloty trancuskie przeleciały już Żytomierz 
i lecą na Kijów. 

PARYŻ. PAT. Agencja Havasa donosi, że 
znan' lotnicy francuscy Cados i Rossi zamierzają 
jutro rano wystartować do Moskwy samolotem 

„Joseph Ie Brix“. Pierwszym etapem podróży 
ma być Warszawa. 

MOSKWA. PAT. Według otrzymanych tu 

wiadomości, francuski minister lotnictwa Cot 
z towarzyszącymi mu osobami wylądował po- 
myślnie na lotnisku w Kijowie. 

Francuski kolos powietrzny 
PARYŻ PAT. — W tutejszych warszta- 

tach firmy Breguet opuszczony został na wo 
dę nowy wielki płatowiec wodny, zwany „Bi- 
zerta'', którego budowę rozpoczęto przed 8 
miesiącami na zamówienie marynarki wojen- 
nej francuskiej. 

Hydroplan ten bez ładunku benzyny waży 

11 tonn. Rozpiętość skrzydeł wynosi 35 met- 
16w, długość 22 metry. Hydroplan zaopatrzo- 
xy jest w 38 niezależne od siebie motory, po 

S00 koni mech. każdy. Załogę apavatu normal 

nie stanowić będzie 6 ludzi. Hydroplan zac- 

patrzony jest w stację radjotelegraficzną na- 

dawczo - odbiorczą i przeznaczony jest do 
patrolowania i obserwacji z wielkiej odległo 

Ści od bazy. Posiada też opancerzenie. Próby 
startu nowego olbrzyma powietrznego bedą 

się odbywały przez kilka dni, poczem „Bi- 

zerta'' uda się do St. Raphael, swej bazy lot 
niczej, gdzie ma nastąpić urzędowe przejęcie 
samolotu. 

Epidemia śpiączki w Ameryce 
NOWY JORK. PAT. Epidemja śpiączki & 

zw. Encephalitis letargica, która wybuchła w 
St. Louis, gdzie zachorowało 400 osób, a 50 
zmarło zaczyna ‚ się rozszerzać obecnie 

na inne stany W Stanie Minnesota było 22 

śmiertelne wypadki, w stanie Michigan — 5, 

  

w stanie Vinsonsin — 5. 
Generał Hugh - Cumming, szef federalnego 

urzędu zdrowia wyjechał z Waszyngtonu w 
towarzystwie grona wybitnych uczonych i 
specjalistów na objazd miejscowości, dotkniętych 

epidemją. 

  

wości. Płk. Filipowicza przewieziono do 
szpitala. Stan rannego jest zadawalniają- 

cy. Prezes komitetu wykonawczego regjo 
nalnego odwiedził płk. Filipowicza w 
szpitalu, wyrażając mu kondolencje w 
imieniu władz lokalnych. 

JAGRIN PAT. — Korespondent PAT, 
"który wraz ze specjalną komisją sowiec- 
ką i sekretarzem poselstwa Rzeczypos- 
politej Polskiej w Moskwie p. Zabieitą, 
przybył o godz. 5 min. 30 rano do Jagri- 
na, donosi, że płk. Filipowicz czuje się 
dobrze, doznał jedynie lekkich zadraśnięć 
i potłuczeń. Pozostanie on w miejsco- 
wym szpitała 5 do 6 dni. Katastrofa na- 
stąpiła z powodu sztormu, Samołot tra- 
hi w mgie. Pilot został wyrzucony, płk. 
Hilipowicz pozostal w rozbitym samolo- 
cie, ponieważ nie zdążył wyskoczyć. —- 
Zwloki kpt. Lewoniewskiego sekretarz 
poselstwa Zabiełło przewiezie samolo- 
tem do Kazania, a stamtąd jutro lub -po- 
jutrze odejdą koleją do Moskwy. Miejsco 
we władze i ludność okazują wszelką 
pomoc i życzliwość. 

KONDOLENCJE 
WARSZAWA PAT. — Ambasador 

irancuski Laroche złożył dziś na ręce za 
stępcy dyrektora protokułu dyplomatycz- 
nego MSZ kondolencje z powodu tragicz 
nego wypadku, jakiemu ulegli lotnicy pol 
scy w czasie lotu nad ZSRR. 

WARSZAWA PAT. — Minister spraw za- 
granicznych Beck przyjął dziś charge d'affai 
res sowieckiego p. Podolskiego, który w imie- 
niu rządu sowieckiego złożył mu kondolencje 

z powodu tragicznego wypadku naszych lot- 
ników na terenie ZSRR. Minister Beck po- 
dziękował radcy Podolskiemu za żywe zainte- 
resowanie się jego rządu losem lotników pol- 
skich, jak również za udzieloną pomoc ozia- 

rom katastrofy i za umożliwienie przedsta- 
wicielom poselstwa polskiego w Moskwie uda 
nia się samolotem na miejsce katastrofy. 

BESDADRORSINOZE KRSSTREROSAACI ETO 

HERRIOT WRÓCIŁ DO PARYŻA 

PARYŻ PAT. — W dniu 13 bm. o godz. 

11.25 przybył do Paryża Herriot po powrot- 

nej podróży po Bałkanach i Rosji. 

FORTYFIKACJE WOJENNE NA GRA- 
NICY FRANCUSKO - NIEMIECKIEJ 
PARYŻ PAT. — Przewodniczący komisji 

wojskowej Izby Deputowanych płk. Fabry, 

redaktor naczelny „L“Intransigeant““, ogłasza 

dłuższy artykuł o fortyfikacjach wojskowych 

na granicy niemieekiej. Definitywnie linja о- 
bronna zostanie ukończona dopiero z końcem 
1934 roku. Przedwczesna ewakuacja Nadre- 
nji miała tę dobrą stronę, że umożliwiła skon 
struowanie linji obronnej, która dziś już pra 
wie jest gotowa. Belgja i Szwajcarja powin- 
ny iść za przykładem Francji. 

POLSCY EMIGRANCI NA POPRAWĘ 
RASY . 

PARYŻ PAT. — Prasa prowinejonalna do 
nosi, że utworzony został komitet centraluy, 

złożony z wybitnych osobistości politycznych, 
który postawił sobie za zadanie przeprowadzić 

i ułatwić naturalizację emigrantom polskim, 

zamieszkałym we Francji. Urodzeni rolnicy i 

  

żołnierze — piszę jeden z dzienników — Po- 

lacy po adoptacji ich przez nową ojczyznę 

wyrównaliby również naszą depopulację. 

  

Rozmowy angielsko-francuskie 
w sprawie tajnych zbrojeń Niemiec rozpoczną się 18-go b. m. 

PARYŻ. PAT. Koła polityczne zajęte są 
przygotowaniami do konferencji francusko - 
angielskiej, zapowiedzianej na dzień 18 b. m. 
Na piątek 15 b. m. zwołano do pałacu Elizej- 
skiego posiedzenie rady ministrów, Przedmio- 
tem obrad — jak twierdzą dobrze poiniormowa- 
ni — mają być sprawy rozbrojeniowe, 

Rada ministrów ustalić ma szczegółowy 
program rozmów  tirancusko - angielskich oraz 
opracować instrukcje dła delegacji francuskiej. 
Angielski podsekretrz stanu Eden przybędzie 
do Paryża rano 18 b. m. w towarzystwie szefa 
sekcji dla spraw Ligi Narodów w Foreing Ofii- 
KDS TT TR RRAISRIALINASEAUS SNS NEKSKRTNTS 

gorsze. Musimy wciąż pamiętać o wielkiej 

społecznej roli aptekarzy !.. I z myślą tą nale- 
ży kształcić zastępy nowych pracowników far- 

maceutycznych. 

Dlatego też z niepokojem trzeba 

na rozstrzygnięcie losów wileńskiej farma 
Miejmy nadzieję, że Oddział Farmaceutyczay 
nie podzieli losu Oddziału Architektury i ze 
przeżyje tylko parę niepewnych chwil, które 

już były udziałem Oddziału Rolniczego i Wy- 
działa Sztuk pięknych. 

czekać 
ji. 

  

W. Charkiewicz. 

ce p. Cadogana. Pobyt obu polityków angiel- 
skich nie potrwa dłużej niż 48 godzin. 

Z Paryża udadzą się oni do Rzymu celem 
odbycia konferencji z miarodajnemi czynni- 
kami włoskiemi. Wymiana źdań w Rzymie na- 
stąpi prawdopodobnie 20 i 21 września, poczem 
delegacja angielska wyruszy do Genewy na 
rozpoczynającą się tam w dniu 22 b. m. sesję 
Ligi Narodów. 

LONDYN. PAT. Według wiadomości po- 
chodzących z najbliższego otoczenia delegata 
amerykańskiego na konferencję rozbrojeniową, 
Norman Davis powrócił dziś do Londynu, gdzie 
jutro odbędzie się dłuższa rozmowa Davisa z 
Hendersonem, zaś w niedzielę wieczorem lub 
najpóźniej w poniedziałek Norman Davis od- 

będzie wyczerpującą rozmowę z premjerem Mac 
Donaldem, który powraca do Londynu w nie- 
dzielę wieczorem. Zaraz po tej rozmowie w 
poniedz'alek Norman Dawis odleci do Paryża. 

Co się tyczy rokowań paryskich, które roz- 
poczną się 18 września, to mają się one odby- 
wać w 2 odrębnych etapach: najpierw rozmo- 
wy angielsko - francuskie, jakie prowadzić ma 
delegat rządu brytyjskiego Eden z przedstawi- 
cielami rządu francuskiego i które dotyczyć ma 
ja wyjaśnienia stanowiska obu państw w 

sprawie tajnych akt sztabu francuskiego  do- 
tyczących zbrojeń niemieckich, a także usta- 
lenia, w jakim stopniu to naruszanie przez Niem- 
cy traktatu wersalskiego tworzyć może pod- 
stawę do zainscenizowania kontroli zbrojeń, na- 

stępnie mają się odbyć rozmowy angielsko - 
francusko - amerykańskie z udziałem Normana 
Davisa, a nawet jak tego pragnie, Wielka Bry- 

tanja i Francja z udziałem przedstawiciela 
Włoch. Rozmowy te mają wyjaśnić wspólną В- 
nję postępowania tych państw wobec Nie- 
miec w sprawie ustanowienia i działania sta- 
łej komisji kontroli zbrojeń. 

Ze strony francuskiej proponowano rzą- 
dowi brytyjskiemu odbyć poprzednio narady 

ekspertów celem dokładnego rozpatrzenia taj- 
nych akt sztabu francuskiego. Propozycja ta 
została jednak przez Wielką Brytanję odrzu- 
cona, albowiem po stronie brytyjskiej istnieje 
tendencja zachowywania w rozmowach wol- 
nej ręki i nieangażowanie się zgóry do wiąza- 
nia problemu rozbrojeniowego z francuskiemi 
tajnemi aktami, Dopiero gdyby rozmowy  ра- 
ryskie doprowadziły do współnej platformy, 
wówczas Wielka Brytanja gotowa jest pod- 
jąć narady ekspertów nad szczegółami wysu- 
niętemi ze strony sztabu francuskiego. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. | 

co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
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TELEGRAMY 
MIN. BECK WYJECHAŁ DO ZALESZCZYK 

WARSZAWA PAT. — Pan minister sp. 
zagranicznych Józef Beck udaje się 
do Zaleszczyk, gdzie będzie przy 
Ma alka Piłsudskiego celem omówienia sze 
regu aktualnych zagadnień. 

KRZYŻE ZASŁUGI DLA CZŁONKÓW 
POLSKIEJ WYPRAWY POLARNEJ 

WARSZAWA PAT. — Dnia 13 bm. w sali 
konferencyjnej Ministerstwa Komunikacji od- 
była się uroczystość udekorowania k ni 
zasługi członków polskiej ekspedycji polarnej 
na wyspie Niedźwied Po przedstawieniu 
p. ministrowi członków ekspedycji przez dvr. 
Lugeon, przemówił krótko p. minister kontu- 
nikacji Butkiewicz, poczem  udekorował zło- 
tym krzyżem zasługi szefa ekspedycji inż. Cze 

sława Centkiewicza, zaś srebrnym — p. p. 
# owskiego i Siedleckiego. W imieniu u- 

ników ekspedycji p. inž. Centkiewiez po 
dziękował p. mini wi za okazaną pomoc i 
umożliwienie zorganizowania wyprawy. 

NACZELNIK WYDZIAŁU POLITYKI 
OŚWIATOWEJ 

WARSZAWA PAT. — Pan minister WR 
i OP mianował p. Aleksandra Kawałk 
skiego naczelnikiem wydziału polityki oś 
towej w Mi stwie WR i OP z równo - 
czesneni powierzeniem mu kierownietwa dzia 
łu młodzieży akademickiej. 

NOWY KIEROWNIK PROGRAMOWY 
POLSKIEGO RADJA 

WARSZAWA PAT. — W ostatnich dniach 
zaszła zmiana na stanowisku przewodni 
go Rad Programowych Polskiego Radja. ) 

iejsce gen. Juljana Stachiewieza, który ze 
rzględu na zły stan zdrowia podał się do dy- 
misji, minister poczt i telegrafów mianował 
mjra Karola Krzewskiego. 

STAN BEZROBOCIA W POLSCE 

WARSZAWA PAT. — Według dany. 
„statystycznych liczba bezrobotnych za: 
rowanych w PUPP, wynosiła dnia 9 września 
rb. na terenie całego państwa 201,949 osób, 
co stanowi spadek w stosunku do tygodnia po 
przedniego o 920 osób. 

WYCIECZKA KONSULÓW HONOROWYCH 
W GDYNI = 

GDYNIA PAT. — W dn. 13-bm. rano 
przybyła do Gdyni wycieczka konsulów hono- 
towych Rzeczypospolitej w liczbie 25 osób. -- 
Po złożeniu wizyty w Urzędzie Morskim i 
lzbie Przemysłowo - Handlowej konsulowie 
wzięli udział w bankiecie, wydanym na ich 
cześć przez Związek Armatorów Polskich. — 
W czasie przyjęcia przemawiał m. in. honoio- 
wy konsul R. P. w Hawrze p. Arnautizion, 
wyrażając się z uznaniem 0 postępach , poczy 
nionych przez polską marynarkę handlową i 
mówiąc o zachwycie, jdkiego doznali konsu- 
lowie honorowi w Warszawie i Gdyni. 

TAJEMNICZE ZATRUCIE 
NA DOŻYNKACH 

LUBLIN PAT. — Donoszą z Łukowa, że 
w maj. Mysłów w pow. łukowskim służba fol- 
warczna urządziła w ubiegłą niedzielę dożyn- 
ki. Właściciel majątku Tadeusz Chwalibóg 
przyjął wszystkiech uczestników dożynek po- 
częstunkiem, po którym kilkadziesiąt osób va 
chorowało z wyraźnemi objawami zatrucia.— 
Jeden z gości, niejaki Onufry Korgol, zmaxł 
wczoraj. 40 osób jest bardzo ciężko chorych. 
Władze zajęły się wyjaśnieniem tajemniczego 
zatrucia. 

KONTYNGENT BEKONÓW POLSKICH 
DO ANGLJI 

LONDYN PAT. — Brytyjskie ministerst- 
wo rolnietwa zawiadomiło placówki krajów, 
przywożących do Anglji bekony i szynki, że 
począwszy od 15 września rb., aż do 28 lute- 
go roku przyszłego, a więc na okres 24 tygo 
dni obowiązywać będzie nowy kontyngent: dla 
przywozu bekonów i szynek. Przywóz ogólny 
na ten okres czasu ograniczony został dla za- 
granicy na ogólną ilość 333,550 centnarów i 
rozłożony na okresy 4-tygodniowe po 55.: 
cent. każdy. 

BUDOWA NOWEGO KANAŁU GóRNO- 
ŚLĄSKIEGO 

BERLIN PAT. — Według doniesień pra- 
sy, jnż w ciągu jesieni roku bieżącego rozpo- 
cząć się ma budowa nowego kanału górnoślą- 
skiego, łączącego okręgi przemysłowe od Gli- 
wie aż do portu na Odrze „Cosel**, — Rząd 
przyznał pierwszą ratę na budowę kanału w 
wysokości 3 miljonów marek. 

Koszta budowy, która potrwa 4 lata, wy- 
niosą 40 miljonów marek. Zatrudnienie znaj- 
dzie 8000 robotników. Kanał przyczynić się 
ma «o zwiększenia zbytu węgla górnośląskie- 
go. 

TRZY WYROKI ŚMIERCI W NIEMCZECH 

BERLIN PAT. — W Niemczech straco- 
no znów trzy osoby. W Torgau ścięto wezo- 
ruj matkę i syna, skazanych na śmierć za 
wspólne zabójstwo ojea, w dniu dzisiejszym 
zaś został Ścięty w Augsburgu robotnik, o- 
skarżony o zabójstwo swej narzeczonej. 

XIV KONGRES FIDAC-u W CASA- 
BLANCA 

CASABLANCA PAT. — W dniu 13 bm. 
odbyło się uroczyste otwarcie 14-go kongresu 
Fidac-u. Przemówienie inauguracyjne wygłosił 
gen. Górecki. Po posiedzeniu uczestnicy kon- 
gresu ndali się do pomnika poległych, gdzie 
gen. Górecki złożył wieniec. 

REKORD W RZUCIE DYSKIEM 

STOKHOLM PAT. — Szwedzki mistrz An- 
dersson w rzucie dyskiem ustanowił nowy re- 
kord swego kraju, osiągając wynik 49 metrów 
68 cm. Dawny rekord wynosił 48 metrów 0.2 
em. 

       
  

  

     
    

        

    

  

  

    

        

    
  

    

  

      

   

  

      

      

     

  



SILVA RERUM 
SPRAWY RADJOWE 

Polska Zbrojna (246) podaje bardzo cie- 
kawą statystykę, dotyczącą rozwoju radja.. 
jak się okazuje, na całym świecie jest 
42.900,700 radjoabonentów, co wobec blisko 2 
miljardów mieszkańców naszej planety stano- 
wi 21 radjoabonentów na 1000 mieszkańców. 
Ilość imponująca !.. 

‚ Na pierwszem miejscu znajduje się Euro- 
pa z 21 miljonami abonentów, przy 464 miljo 
nach ludności, co czyni przeciętnie 45 na 1000. 
Za nią idą Stany Zjednoczone z cyfrą 17 i 
pół miljona abonentów, co przy 134 miljo- 
nach mieszkańców, tworzy stosunek 132 na 
1000, Azja liczy 1.650,000 abonentów wobae 
1.1 miljarda mieszkańców, co czyni 1 na 1000 
Ameryka Środkowa i Południowa 1 miljon a- 
bonentów na 116 miljonów mieszkańców, Ar- 
ryka 160.000 abonentów wobec 145 miljonów 
mieszkańców, Australja 565.000 abonentów 
wobec 10 miljonów mieszkańców. 

Jakże wyglądają stosunki w Europie, któ- 
ra ma największą ilość radjosłuchaczy ? 

Jeśli chodzi o poszczególne kraje europej- 
skić, Austrja liczy 500.000 radjoabonentów, 
Niemcy 4.500.000, Belgja 393,000. Danja— 
584.000 Francja —  2.000.00 Anglja — 
5..90.000, Italja — 900,000, Holandja — 

572.000, Szwecja — 632,000, Polska 330,000, 
Rosja europejska — 3.500,000, Hiszpanja -— 

600.000, Czechosłowacja — 535.000, Węgry— 
322.000. 

Uderza odrazu niezwykle mała ilość rz 
słuchaczy w Polsce, która stoi na szary      
cu. Dziesięciu radjosłuchaczy na tysiąc miesz 

kańców, — jest to liczba mała! Inaczej jest 
gdzieindziej : 

Najgęstszą sieć radjoabonentów wykazuje 
Danja, w ktorej przypada ich 150 na 1000 
mieszkańców, po niej idą USA, gdzie na 1000 
mieszkańców przypada 137 abonentów, a na 

trzeciem miejscu znajduje się Anglja, gdzie 
121 abonentów przypada na 1000 mieszkań- 
ców. Najsłabszą proporcję wykazują Chiny, 
gdzie na 1000 mieszkańców przypada 0.06 ra- 
djoabonentów. 

I oto wytwarza się dziwna sytuacja: 
my w Polsce bodaj najsilnie, 

ma- 
ą w Europie 

  

 radjostację („Olbrzym** raszyński) i czy nie 

„ widualnošė poszczególnych ziem i 

najmniejszą ilość radjosłuchaczy !.. Czem to 
się tłumaczy? Czy nie trzeba szukać przyczy 
ny małej popularności radja w wybujałym 

biurokratyzmie, panu, w organizacji ca- 
djowej, oraz w centralizacji, zabijającej indy- 

nie liezą- 

    

cej się z potrzebami lokalnemi? 
Dotychezas łatwiej nam było budować no- 

we radjostacje, niż zdobywać nowych radjo- 
słuchaczy. I dziś tak jest. 

Dziennik Poznański (209) pisze o tem, że 

w grudniu rb. Poznań zdobędzie nową radjo- 
stację: 

Jak już donosiliśmy, w pierwszych dniach 
grudnia rb., a w każdym razie przed świętawni 
Bożego Narodzenia, Poznań, który dotychczas 
rozporządzał rozgłośnią o słabej mocy, otrzy- 

„ma nwoczesną silną stację radjową. Rozgłoś- 
nia ta mieścić się będzie na Cytadeli, przy- 
czem przy budowie jej wykorzystane zostaną 
budynki oraz trzy 85-metrowe maszty dawnej 
radjostacji pocztowej. 

Dotychczasowa rozgłośnia poznańska, ze 
względu na swoją słabą moc nie obejmowała 

zasięgiem detektorowym całego województwa 
poznańskiego. W myśl planów „Polskiego Ra 

dja'* nowa rozgłośnia poznańska rozporzą - 
 dzać będzie mocą 16 — 17 KW, a więc bę- 
dzie odpowiadała sile, a nawet nieco nią prze 
wyższy, nowoczesne rozgłośnie we Lwowie i 
Wilnie. 

Konstrukcja nowej radjostacji poznańskiej 
odpowiadać będzie najnowszym wymogom te- 

  

względem jakości transmisji i 

  

gramy; dziś mamy . 

        

chniki, które dyktuje tak szybki i ogromny 
postęp, dokonywujący się w dziedzinie radjo- 
techniki. dzięki czemu wymagania w stosun- 

ku do radjostacyj stale wzrastają. Rozgłośnia 
pracować będzie precyzyjnie, zwłaszcza, pod 

stałości fali.. 

Poznań się cieszy. I Wilno się cieszyło, gdy 
otrzymywało wielką radjostację... Ale... Mieli- 
Śmy kiedyś kiepską radjostację i dobre pro 

wspaniałą radjostację, 
lecz programy... 

I tak źle, i tak niedobrze... Lector. 
"*YTTFETYTYTYTYYYYYYVYYYYYVYTYYYYYYYYYYYYYTY 

JESTEŚMY ZA BIEDNI BY KUPOWAĆ 

BAWELIIĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

NA RATUSZU WIEDEŃSKIM 

WIEDEŃ PAT. — We środę w południe 
w ratuszu wiedeńskim odbyło się uroczyste 

wręczenie obrazu polskiego artysty - malarza 

Borucińskiego pod nazwą „Jan Sobieski pod 
Wiedniem'* gminie Wiednia przez delegację 
polskiego komitetu obchodu  250-ej rocznicy 
odsieczy Wiednia, z wiceprezydentem tegoż 
komitetu wiceministrem Stamirowskim na 
czele. 

W uroczystości tej wzięła udział cała de- 
legacja polska na uroczystości wiedeńskie. О- 
becny był również i twórca obrazu artysta 
Boruciński. Ze strony gminy Wiednia obecni 
byli burmistrz miasta Seitz i przedstawicičle 
zarządu gminy. 

Wręczając obraz przedstawicielom gminy 

Wiednia, przemówił po polsku wiceminister 

Stamirowski. Na przemówienie to odpowie- 

dział burmistrz Seitz. Między innemi p. Seitz 
powiedział: „Obraz ten wielkiego męża stanu 

i żołnierza niechaj będzie symbolem wielkich 
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Obchód 250 rocznicy odsieczy Wiednia 
idej Europy, ktorych wykonawcą w owym wie. 

kim momencie historycznym był także naród 
polski. Miasto Wiedeń, które jest ośrodkiem 

dążeń, mających na celu zjednoczenie Wscho- 
du z Zachodem, jest świadome swego zadania 
historycznego. Cieszymy się z powodu serdecz 

nej łączności ze wszystkiemi narodami, które 
pragną pokoju. Spoglądamy ze czcią w prze- 
szłość i oczekujemy lepszej przyszłości. Mia- 

sto Wiedeń przyjmuje piękny dar jako sym- 

bol łączności z narodem polskim, jako sym- 
bol łączności z narodami wogóle. Miasto Wie- 
deń umieści ten dar na miejscu honorowem. 

godnem tego daru i idei, która symbolizuje. 

LOT SZLAKIEM SOBIESKIEGO 

KRAKÓW PAT. — Do lotu szlakiem od- 
sieczy Wiednia wystartowały wczoraj 2 sa- 
moloty, które udają się na uroczystości wie- 
ceńskie. Na pierwszym aparacie leci kpt. Ku- 

łakowski, z dr. Piotrowskim, na drugim Kto- 
siński z Siękierskim. 

Kahlenberg pod Wiedniem, z pod którego wojska Sobieskiego rozpoczęły atak na Turków. 

Parlametarzyści polscy na Kosowem Polu 
BIAŁOGRÓD. PAT. Parlamentarzyści 

polscy opuścili wczoraj Skoplex © godz. 14-tej. 
Dziś rano przybyłi do klimatycznej miejscowo- 
ści.Vrnjaczka Banja z przeszło 3-godzinnem о- 
późnieniem, spowodowanem przez owacje lud- 
ności, która spoty!:ała ich na stacjach. 

W miastach Priczina i Kossowickiej Mitro- 

wicy przeszło 10 tysięcy osób wyruszyło na 
spotkanie przedstawicieli polskiego Sejmu i 
Senatu. Na Kossowem Polu senatorowie i 
posłowie polscy zwiedzili miejsce bitwy w 

1389 roku i wysłuchali przemówienia jugosło- 
wiańskiego senatora Tomicza na temat 

wiekopomnego wydarzenia w historji serbskiej, 
Przemówienie swe sen Tomicz wygłosił vw 
miejscu na którem padł serbski car Lazar. W 

miejscowości Wuczirn ludność na przyjęcie go- 
ści polskich wybudowała bramę, na której u- 
mieszczono napis: „Witajcie, Polacy". Z miej 
scowości Vrnjaczka Banja wycieczka parla- 
mentarzystów polskich wyjechała do Sarajewa. 

  

Zjazd przyrodników i lekarzy w Poznaniu 
POZNAŃ PAT. — W dniu 13 bm. ramo 

odbyło się drugie plenarne posiedzenie zjazda 

przyrodniczo - lekarskiego pod przewodnic- 

twem znakomitego fizyka prof. dra Marchlew 

skiego z <xrakowa. 

Na posiedzeniu tem gen. Rouppert z War 

szawy wygłosił referat pod tytut.: „Nauka a 

obrona kraju'', zaś prof. Hirszfeld z Warsza 

wy omówił zagadnienie współżycia drobno- 

ustrojów z człowiekiem. 

Po ukończeniu posiedzenia plenarnego roz 

poczęły się obrady sekcyjne. W ramach sek- 

cyj edbywają się także zebrania organizacyj- 

ne różnych towarzystw naukowych. Po połu- 

dniu odbyło się wiele zebrań konstytucyjnych 

kilku słowiańskich towarzystw medycznych. 

Wiadomość o nagłym zgonie głównego or- 

ganizatora zjazdu ś.p. prof. Karwowskiegą 

lotem błyskawicy dotarła do wszystkich век- 

cyj, obradujących w rozmaitych zakladach 1- 

niwersyteckich. Wszędzie na znak żałoby ob- 

rady zostały przerwane i pamięć zmarłego 

uczczono jednominutowem milczeniem. —Na 

gmachach uniwersyteckich powiewają żałobne 

chorągwie. Zapowiedziany na dziś raut, wy- 

dany przez prezydenta miasta dla uczestni- 

ków zjazdu, z powodu żałoby został odwoła: 

—000———— 

Nagły zgon prof. Adama Karwowskiego 
POZNAŃ. PAT. Dziś w środę o godzinie 

1i-tej zmarł nagle na udar serca przeżywszy 

lat 62, prof. Adam Karwowski, znakomity 
lekarz i pedagog, profesor dermatologii na 

Uniwersytecie Poznańskim, przewodniczący ko- 

mitetu organizacyjnego Zjazdu lekarzy i przy 

rodników polskich oraz Zjazdu lekarzy sło- 
wiańskich, obradującego od poniedziałku w 
Poznaniu. 

Ś.p. prof. Karwowski, który wczoraj je- 

JAK TO BYŁO POD TANNENBERGIEM 
(KARTKI Z PAMIĘTNIKA). 

„Z chwilą ogłoszenia wojny światowej, na 
czele dwóch szwadronów 9-tej brygady Łom- 
żyńskiej Straży Pogranicznej, pełniłem służ- 
bę wywiadowczą na odcinku Myszyniec -— 
Chorżele — Janów, nie dopuszczające jedno- 
cześnie podjazdów niemieckich na tyły. Po 
dwóch tygodniach ciągłego wałęsania się i 
drobnych utarczek podjazdowych, otrzymałew 
rozkaz prowadzenia szwadronów do Mławy do 
dyspozycji dowódcy „-go korpusu generała 
Artamonowa. 10-go sierpnia  zameldowałem 

się w Mławie szefowi sztabu korpusu, od któ- 
rego otrzymałem rozkaz niezwłocznie stawić 

_ się do dowódcy 2-giej dywizji piechoty gen. 
Miulhina. Generał przyjął bardzo uprzejmie 
i wyznaczył mię dowódcą dywizyjnej konni- 

су, zadaniem której była służba wywiadoweza. 
Tegoż dnia wyruszyliśmy z Mławy i przez 
Pepłówek weszliśmy do Prus. 

Druga dewizja piechoty weszła w skład 
23-go korpusu, którym miał dowodzić gen. 
Kondratowicz; odbywały się jakieś przegrupo- 
wania, kożniis: formował się i miał być od- 

_wodem II armji gen. Samsonowa.. Druga dy- 

            

przeszło do ataku i 

wizja winna była zająć odcinek pomiędzy Ni- 
borkiem a Działdowem ; w prawo od niej były 
15 i 13 korpusy, a w lewo 1-szy korpus. Dru- 
ga dywizja posuwała się naprzód nie spotyka- 
jąe nieprzyjaciela i dopiero 13-go sierpnia 
(stary styl) przy wiosce. Mólen rozpoczęła się 
strzelanina; prawe skrzydło dywizji odrzuciło 
Niemeów, ale wskutek załamania się lewego 
skrzydła atak został wstrzymany. 

14 sierpnia Niemcy zaczęli bombardować 
nasze pozycje, a osobliwie folwark Januszkau, 
pociskami ciężkich dział. Odłamkiem pocisku 
zostałem kontuzjowany w głowę. 

15 sierpnia prawe skrzydło dywizji znowu 
wzięło 300 — 400 ludzi 

do niewoli, 7 dział i 2 kulomioty. Szwadrony 
moje służby wywiadowczej już nie pełniły, a 
trzymałem je w kupie, ukryte za pogórkiem. 

Jeńcy oficerowie niemieccy mówili, że 
przeciwko naszej dywizji. walezą ich dwie. 

Jeńców wyprawiłem ku graniey pod konwojem 
5-ciu pograniczników. 

W lewo od drugiej dywizji przez polową 
lornetkę dostrzegłem ' posuwających się na- 
przód tyraljerę; był to Keksholmski pułk 
gwar. piechoty. Tymczasem prawe skrzydło, 
pod naporem Niemców, zmuszone było rozpo- 

cząć odwrót i wzięte przedtem działa i ka- 
rabiny maszynowe niemieckie dostały się zno- 
wu do rąk Niemeów. Dowódca dywizji wciąż 
otrzymywał doniesienia, lecz treści ich, nie 
komunikował otaczającym go oficerom. Wnmo 

skowaliśmy, że Niemcy cały wysiłek skupili 
na swem prawem skrzydle i usiłują przerwać 
front, zaciekle atakując Działdowo, bronione 
z wielką wytrzymałością przez Litewski putk 
gwardji. 

Zadaniem drugiej dywizji było wstrzymać 
atak i tem samem umożliwić 15 i 13 korpu- 
som odwrót. Zadanie to było nie do wypeł- 
nienia, gdyż Niemcy z szalonym impetem par- 
li naprzód, dziesiątkując nasze szeregi ogniem 
działowym i karabinowym. Rozpoczął się 
zatem regularny odwrót dywizji. Baterje od- 
chodziły kłusem, dwie sotnie kozaków prze- 
winęły się przed oczyma, jakieś fury, kuchnie 
polowe... Z początku odbywał się odwrót w 
porządku, ale następnie, gdy ogień dział 
wżmógł się znacznie, szrapnele pękały nad 
głowami, nabrał on charakteru  bezładnego. 
Wszystko cofało się ku wsi Orlau. Poszedłbym 
w ich ślady i ja ze swemi szwadronami, nie 
mogłem jednak porzucić generała, który spo- 
kojnie jechał przy mych szwadronach i tylko 
raz zwrócił się do mnie pytając: „Pan mię 
nie opuści**? Było już zupełnie eienino, zdy 
dotarliśmy do Orlau. Przybył jakiś pułkow- 
nik sztabu generalnego i eoś bardzo gorąco 
przekładał generałowi, słyszałem jeno słowa: 
nie mamy ładunków i pocisków armatnich 
ludzie nie jedli'*, 

W Orlau rozmieściłem ludzi i konie, zja- 

dłem kawałek suchara, wypiłem gorącej wody 

szcze otworzył zjazd inauguracyjną przemową, 

włożył w zorganizowanie tych zjazdów całą swą 

energję i dzięki jego wysiłkom Zjazd obecny 

przybrał tak imponujące rozmiary. Niewątpliwie 

nadmierna i wyczerpująca praca przyśpieszyła 

zgon. Wiadomość о© śmierci prof. Karwow- 

skiego wywarła w całym mieście a zwłaszcza, 

wśród 3.000 uczestników obu zjazdów wielkie 

wrażenie. 

z kwiatem lipowym zamiast herbaty i 
łem na słomie na dziedzińcu farmy. 

zasną- 

16 sierpnia, jeszcze przed dziennym brza 
skiem wysłałem silne podjazdy na skrzydła i 
do lasu położonego na wschód od Orlau i po- 

szedłem do dowódcy dywizji. Przed domem 
zastałem grono oficerów, z ożywieniem roz- 
prawiających o sytuacji bojowej Dali mi znać, 
że przybył dowódca armji generał Samsonow. 
Od oficeroów dowiedziałem się, że istnieje sta 
nowczy rozkaz złożenia ofiary z drugiej dy- 
wizji, która winna bezwarunkowo utrzymać 
się na swej pozycji, zasłaniając odwrót kor- 
pusów, cofających się na stację kolei żelaznej 
Muszaken; I-szy korpus gen. Artamonowa 0- 
trzymał podobno rozkaz nietylko obronićDział 
dowo, ale przejść do ataku i odrzucić Niem- 
ców, którzy skupili na swem prawem skrzydie 
wielkie siły i dążą do przerwania frontu, kie- 
rując się na Muszaken i Wilborg.  Wykona- 
nie tego rozkazu było niemożebne, gdyż druga 

brygada dywizji, będąc oddzielona od sztabu 
dywizji jeziorami i bagnami, straciła ze szta 
bem łączność i nie wiedziano gdzie jej szu- 

kać. Wprawdzie przybył w sukurs Kekshoim- 
ski pułk gwardji, ale i on we wczorajszych 
walkach miał wielkie straty; w dodatku wo- 
zy taborów, parki artyleryjskie i kuchnie 
gdzieś się zapodziały, a żołnierz był głodny 
Pocisków armatnich i ładunków karabino- 
wych, według zeznań dowódców pułków i ba- 
teryj, pozostawała znikoma ilość. 

Dowódca dywizji wyszedł z domu, dosiadł 
konia i pojechał na spotkanie gen. Samsono- 
wa. Wszyscy oficerowie poszli za nim. Pod- 
szedłem do grupy oficerów, otaczających gene 
rała Samsonowa. Nieco dalej spostrzegłem 
gen. Miulhina, który dawał rozkazy dowódcom 
Kałużskiego, Libawskiego i  Keksholmskieco 
pułków; generałowi i oficerom artylerji, а 
następnie ruszył ku pozyejom. Odwody pul- 

kowe, nocujące w tejże wsi w zwartych koli 
mnach szły na pozycje skąd dochodziły strza- 
ły armatnie i pukanina karabinowa. Gen. 
Samsonow wezwał dowódcę dywizjonu kawaje 
rji. Zameldowałem się. Generał był to przy- 
stojny mężczyzna, powyżej średniego wzrostu, 
w sile wieku, o prawidłowych rysach twarzy, 

Najbliższym ctapem lotu jest Brno, następ 

nym Wiedeń. Z Wiednia samoloty udadzą się 
przez Parkany do Budapesztu. a stamtąd do 
Krakowa. 

WIEDEŃ PAT. — W dn. 13 bm. o 10.50 
przybyły do Wiednia z Brna Morawskiego 2 
samoloty Krakowskiego Aeroklubu, które 
przeleciały drogę z Polski do Wiednia szla- 

kiem króla Sobieskiego. W samolotach tych 
przybyli: por. Kłosiński, kpt. Kułakowski, dr. 
Piotrowski i inż. Siekierski. Lotnicy polscy 

lecieli przez Opawę, Ołomuniec, i Brno, — 
gdzie nocowali. Pelskich lotników przyjmowa 
no w Brnie hardzo serdecznie. 

W podróży z Brna przez Mikułów i Tu- 
lin dano polskim lotnikom asystę honorową: 

dwa samoloty czeskie, które towarzyszyły pol 

skim aparatom aż do Wiednia. Lotnicy lecieli 

wzdłuż Dunaju, poczem okrążyli Kahlenberg, 
i wylądowali na, lotnisku w Aspern. 

DEKORACJA GEN. WIENIAWY - 

DŁUGOSZOWSKIEGO 

WIEDEŃ PAT. — Prezydent Austrji Mi- 

klas nadał generałowi Wieniawie - Dłngoszow 

skiemu wielką złotą honorową odznakę, a tu 
reckiemu pułkownikowi Cevdet - bejowi wiel- 
ką srebrną honorową odznakę. 

ROK 1863 I ROK 1920 

GENEWA PAT. — Wszystkie pisma ge- 

newskie zamieściły obszerne artykuły, doty- 

czące obchodu rocznicy odsieczy Wiednia, — 

stwierdzając, że Sobieski ocalił Europę. Ро- 
dobnego czynu dokorał w roku 1920 Marsza- 

łek Piłsudski na czele wojsk polskich. —- „La 
Śmise'* pisze: „Rok 1863 i rok 1920, są to 

dwie daty kapitalne w historji Europy. kto- 
rej cywilizacja została uratowana przez gen- 
jusz wojskowy Sobieskiego i Piłsudskiego. 

RÓG JANA III W DARZE DLA MARSZ. 
PIŁSUDSKIEGO 

WARSZAWA PAT. — W dniu 13 bm. w 

południe pani Marszałkowa Aleksandra Pił- 
sudska przyjęła w Belwederze p. Szymona Fi 

schera, przemysłowca ze Strasburga, urodzone 
go w Korczynie pod Krosnem, byłego prezesa 
Stowarzyszenia Żydów Folskich w Wiesbade- 

nie, który przyjechał specjalnie do Warsza- 

wy, ażeby z okazji 250-ej rocznicy odsieczy 
Wiednia ofiarować p. Marszałkowi Piłsudskie 
mu cenny róg z kości słoniowej. 

Róg ten, artystycznie rzeźbiony, miał na- 
leżeć do króla Jana III. Oprócz portretu kró 
lai herbów polskich rzeźby przedstawiają а- 

legoryczne sceny zwycięstwa polskiego pod 

Wiedniem. 

W imieniu żydów, pochodzących z Poiski, 
a zamieszkałych we Wschodniej Fxancji, p. 
Fischer złożył p. Marszałkowej wyrazy czci i 

hołdu dla Pierwszego Marszałka Polski, 

  

Likwidacja polskości 
na Litwie 

Prześladowanie szkolnictwa polskiego na 
Litwie nie ustaje. Przed kilku dniami polako- 

żerczy organ „Pehdeja Brihdi'*, wciąż utyska 
jący na akcję organizacyj polskich na Litwie, 
zamieścił teraz triumfujący artykuł: 

„Na terenie pow. iłłuksztańskiego (z wy- 
jątkiem Grywy) niema już szkół polskich. Na 
leży spodziewać się, że również i w Grywie 
szkoła polska, która pozostała jedynie przez 

nieporozumienie, zostanie zlikwidowana, a ca 
ła Letgalja pójdzie za przykładem Tłłukszty 
w tępieniu gniazd polskich''. 

Obecnie pozwalamy sobie zacytować arty- 
kuł „Naszego Głosu'*, wychodzącego w Dy- 
neburgu: 

„Pisaliśmy już o losach szkoły polskiej w 
Juchnikach, dziś jeszcze raz powracamy do 
tego tematu. 

Powiatowy zarząd szkolny, pomimo, że ro 
dzice uczni skierowali do ministerstwa oświa 
ty podanie o pozostawienie szkoły na miej- 
scu, i interwencji w tej sprawie samorządu 

gminnego, wydał już zlecenie, by przenieść in 
wentarz szkoły polskiej w Juchnikach do 
Sztanberga, gdzie ma powstać mieszana szko 
ła t. zw. ogólnego departamentu. 

Jeżeli baczniej przyjrzymy się naszemu 
szkolnictwu, to nie sposób nie zauważyć jego 
gehenny, kurczenia się i zamierania. 

Pozamykano nam szkoły wszystkie w П- 
łuksztańskiem i wmawia się nam, że tam Po 
laków niema. Ciekawe, komu więc zawdzię- 
czamy z tego okręgu mandat poselski?- - 

W Latgalji również pokasowano nam szko 
ły, przedostatnio w Lucynie, obecnie w Juch- 
nikach. 

Jest to systematyczne dążenie do zlikwi- 

dowania naszego stanu posiadania, a że dą- 
żenie to zadaje kłam konstytucji, to się ją 
przeróżnie komentuje, tłumaczy itd. 

Naprawdę, nie tędy droga. Panowie, któ- 

rzy stoicie i stać wimniście na straży nasze- 

go państwa, nie tędy droga, powtarzamy, do 
stworzenia zgodnego i budującego współżycia 
ludności, zamieszkujących państwo nasze. 

000— L 
KRADZIEŻ „GWIAZDY POLARNEJ" 
LONDYN PAT. — W City londyńs 

dokonano w dn. 13 bm. zuchwałej kradzieży 
z okna wystawowego pewnego sklepu jubiler- 

skiego wspaniałego 30-karatowego brylantu, 
znanego pod nazwą „Gwiazdy Polarnej*'. -— 
Rabusie podjechali do sklepu w samochodzie, 
wybili szybę i porwawszy brylant, umknęli 

samochodem. Dotychezas nie zdołano rabu- 
siów schwytać, 

DOŚć MAJĄ PROHIBICJI 

NOWY JORK PAT. — Stany Maryland 
i Minnesota wypowiedziały się za zniesie- 
niem prohibicji. Dotychczas 28 stanów głoso- 

wało przeciwko prohibieji, Po przyjęciu po- 
dobnej uchwały jeszcze przez 8 stanów prohi 
bieja zostanie zniesiona. 

  

   

  

  

W WIRZE STOLICY 
CO SŁYCHAĆ W OJCZYŹNIE? 

Przyjechał Anglik z Londynu do' Warsza- 
wy. Obskoczyła go grupka znajomych, za- 

wlokła do Europejskiej; tu rozpoczęto inda- 

gację: 
— Jak wygląda król Jerzy? 
— Doskonale, był na rewji grenadjerów, 

chodzi dziarsko, opalony, mam wrażenie, że 

mu nawet przybyło ze dwa funty. 
— Na jakim meczu byłeś ostatnio? 

— Huddersfield Toron — Aston Villa. 

Jacek gra fenomenalnie, strzelił gola z 25 mtr., 

nie do obrony, prawo-skrzydłowy Aston Vil- 

li bije kornery jak maszyna, padły dwie bra- 

mki po jego kornerach.... 

— Qzy są jakieś nadzwyczajne psy ?- 
— Faust! Trzy razy byłem na psich wy- 

ścigach, zawsze Faust pewnie wygrywał, yra- 
łem go jednak tylko za drugim razem.... 

— Jaka naogół pogoda? 
— Świetna, trochę deszczu, trochę mgły, 

ale spacerować zawsze możn. 

— No, opowiedz ostatnie 
ły. 

  

   

      

szkockie kawa- 

— Pewien Szkot poszedł na wyścigi, na- 

mówiono go, by postawił szylinga. Koń 

wygrał, płacą 8. Szkot ogląda bardzo Rui 

latnie 8 monet, wyłożonych mu przez kasje- 

ra. że jest pełna su- 

    

„—Przecie widzi pan, 
ma'* — zirytował się kasjer; „—ja patrzę, 
czy pan mi nie oddał tego szylinga, com go 
wpłacił — był fałszywy** 

    

## do sklepu i mówi: 

y, pełno ich u mnie, ySZY; 

Inny Szkot przy 

„—chcę pułapki na m 

żyć nie dają**'. Sprzedawca pokazuje mu pu- 

łapkę i tłómaczy: — „o tu jest kawałek sto 

niny, mysz go połyka — psstr i już złapana** 

Szkot ob ł dokładnie i wreszcie: „—nie, 

nie mogę kupić tej pułapki, przecie każda 

mysz przed zgonem zeżre kawałek słoniny, 
ciągle zakładać inny — szaleństwo!'*. 

Tramwaje w Edynbuigu obniżyły cenę bi- 
letu z 2 pensów na półtora. W związku z tera 
odbył się wiec protestacyjny, tysiące Szko- 

tów słuchało z najwyższem uznaniem peror 
móweów: „—dranie ta dyrekcja tramwajów, 
łobuzy! Dotyehezas,' chodząc pieszo oszezędza- 

liśmy za każdym razem 2 pensy, a obecnie bę 

dziemy tylko półtora!'*. Karol. 

  

   

  

  

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. — W 6-ym dniu cią- 

gnienia 5-ej klasy 27 Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej główniejsze wygrane padły 
na numery następujące: 

15.000 zł. — 84467. 

10.000 zł. — 101121. 
po 5000 zł. — 37290 74678 80289 89133 

130000 151582. 

  

Akcja na rzecz Pożyczki Narodowej 
WARSZAWA. PAT. Prezydent  Rzeczy- 

pospolitej wraz z domem wojskowym i cy- 
wiltym wziął udział w subskrypcji pożyczki na- 
rodowej, deklarując sumę, odpowiadającą 
jednomiesięcznym poborom. 

“as 

WARSZAWA. PAT. W dniu wczorajszym 
odbyło się zebranie pracowników Banku Go- 
spodarstwa Krajowego, na którem  uchwałono 
jednogłośnie subskrybować pożyczkę narodo- 
wą w wysokości 100 proc. miesięcznego upo- 
sażenia,, jeżeli chodzi o pracowników rang 

wyższych, bądź też w wysokości 75 proc. upo- 
sażenia miesięcznego pracowników rang niž- 
szych. jednocześnie powołano do życia 10- 
kalny komitet pożyczki narodowej, z p. Żyłą, 

sekretarzem generalnym Banku Gospodarstwa 

Krajowego na czele. 

Urzędnicy i funkcjonarjusze niżsi zarządu 
centralnego Ministerstwa Rolnictwa i Reform 
Rolnych Oraz Naczelnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, stojąc na stanowisku, że okaza- 
nie pomocy państwu, zmagającemu się z kryzy 

sem, jest kardynalnym obowiązkiem każdego 
obywatela, na zebraniu w dniu 13 września 

uchwalili jednomyślnie przystąpić do  sub- 
skrypcji pożyczki narodowej w wysokości od 
75 proc. do 100 proc. jednomiesięcznych po- 

z niewielką brodą, odziany w jasny oficerski 
płaszcz z niebieskiem podbiciem. 

— Ile szwadronów ma pan pod 
komendą? — zapytał. 

— Mam dwa szwadrony. Z tej liczby ra- 
no wysłałem sześć podjazdów, obecnie w po- 
gotowiu posiadam szwadron, panie generale! 

— Dobrze, wyślij pan dodatkowo kilka 
silnych podjazdów na nasze tyły, niech do- 
brze przeszukają las, gdyż podobno gdzieś 
tam błąka się szwadron niemiecki. 

Spełniłem rozkaz. 

Generał Samsonow bawił jeszeze w Or- 
lau w otoczeniu kilku oficerów sztabu gene- 
ralnego, ale szefa sztabu nie widziałem. 

Odgłos strzałów armatnich wzmagał się. 
Gen. Samsonow z sotnią dońskich kozaków, 
przejeżdżając koło mnie, rzucił mi: „ogólny 
odwrót na stację Muszaken'* i pojechał sze- 
rokim kłusem na wschód. 

Podjazd mój wrócił z lasu i zameldował, 
że w lesie, na tyłach lewego skrzydła dyw 
widział Niemców, ustawiających na drzewie 
karabin maszynowy. Kanonada armatnia zbli- 
żała się, natomiast strzały karabinowe zamil 

kły. Gdym wjechał na pagórek, już gołem o 
kiem zobaczyłem odwrót piechoty. Zrozumia- 
łem, iż Niemcy nas okrążają. Nie było cza- 
su do stracenia. Do niewoli iść mi się nie 
chciało. Zebrałem swoich ludzi i 
się w las. Spotkany własny podjazd zameldo- 
wał, że trzeba jeszcze bardziej zboczyć w le- 
wo, gdyż o jakie 2 — 3 kilometry na wchód 
od nas ukazali się Niemcy. W lesie trafiłem 
na szerszą drogę, która według mapy prowa- 
dziła do Działdowa; wyprzedziłem ogromny 
tabor i wyszedłem na skraj lasu, poczynają- 

cego się palić. Przede mną o jakie 400—500 
kroków, w poprzek drogi, Niemcy ryli okop. 

Miałem przy sobie około 70 żołnierzy. 
Rozstawiłem ich luźno, o dwa kroki jeden od 
drugiego i w cwał, z szablą w garści, runę- 

liśmy na zapoczątkowany okop. Niemcy byli 
zaskoczeni. Jak burza przeszliśmy przez okop, 
rąbiąc i tratując przytulonych do  okopu 
Nieraców, dopadliśmy do małego lasku, skrę- 
ciliśmy w bok i, oszczędzając siły końskie, 
ruszyliśmy dalej kłusem. Nikt z pośród ludzi 
i koni nie był ranny. Gdyśmy osiągnęli skraj 

swoją 

  

   

  

  

 zagłębiłem 

botów, brutto, płatnych w 6 ratach miesięcz- 
nych. 

Komisarz generalny pożyczki narodowej 

otrzymał od prezesa NIK następujące oświad- 
czenie: 

Mam zaszczyt zawiadomić p. Ministra, że 
urzędnicy Najwyższej Izby Kontroli i Okręgo- 
wych Izb Kontroli zgłosiłi swój udział w sub- 

skrypcji pożyczki narodowej w wysokości 1 
miesięcznego uposażenia. 

(—) Krzemieński, Prezes N. I. K. 

Deklaracja udziału w pożyczce narodowej 
wpłynęła na ręce komisarza generalnego od 

kupiectwa gdańskiego, zorganizowanego w 
Stowarzyszeniu Kupców Samodzielnych oraz 
od Rady Urzędniczej Polskich Kopalń Skar- 
bowych na Górnym Śląsku. 

KRAKÓW. PAT. Na posiedzeniu  Prezy- 

djum Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupiectwa 
Polskiego odbytem dnia 12 b. m. ustalono na- 
stępujące normy nominalne subskrypcji 
żyezki narodowej dla kupiectwa polskiego: 

I kategorja handlowa: 4.000 złotych. 
II kat. handi. w Warszawie i w miejsco- 

wościach 1-ej klasy — 800 zł. 

Ad ZĘBY CZYŚCI I 

      

   

lasku, ujrzałem przed nami mokre łąki, do- 
myś że w pobliżu musi płynąć Oržye, 
rzeczułka, stanowiąca granicę między pań- 
stwami. Z prawej strony, o jaki kilometr. 

pośród kilku domków, otoczonych drzewami, 
sażyłem Niemców. Pozbawione zarośli ią- 

siałem jednak przejść. Dałem odsapuąć 
Powiedziałem następnie ludziom, że 

   

koniom. 
pójdziemy gęsiego, bo będą do nas strzelać z 

prawej strony, nadałem kierunek pierwszemu 
podoficerowi i ruszyliśmy cwałem od prawe- 
go po jednemu. Przewidywania moje okazaiy 
się słuszne: poczęto nas ostrzeliwać. Łąka by- 
ła przecięta szerokiemi rowami z wodą i gdzie 
niegdzie płotami ze zwykłego drutu. Konie 
nasze, doskonale wprawione do brania przesz- 
kód, sadziły przez rowy jak kozy, druty «aś 
pierwsi jeźdźcy rąbali szablami; gorzej dzia- 

ło się z żołnierzami piechoty i artyle- 
rji,i a być może taborytami, którzy skądś 
przylgnęli do nas. Ich konie przeszkód nie 
brały, a przeprawiając się poprzez głębokie ro 
wy wbród, wywracały się w nich i służyły za 
wyśmienity cel Niemcom. Raniono mi zlekka 
kilka koni — obeszło się jednak szczęśliwie 
bez większych strat. 

Pod osłoną pagórka, jechaliśmy stępa. 

Przed nami wyłonił się z poza drzew Janów, 
mała mieścina na samej granicy, a jednocześ- 
nie z lewej strony Janowa spostrzegłem coś 

około jednej kompanji piechoty niemieckiej, 

maszerującej gościńcem ku Chorzelom. Tanów 

był już poprzednio znacznie zniszczony przez 

pożar. Znalazłem jednak jakiegoś mieszezu- 

cha, który twierdził, że przed (20 minutami 

Niemcy opnścili miasteczko i poszli w kierm 
ku Chorzel. Nie zatrzymujae się w Janowie, 
zaszyłem sie w Szampliński las, a dotarłszy 
do wsi Zambrzeża, zanocowałem. Konie były 
starsznie zhasane i owsa nie tknęły. Skoro 
świt byliśmy na nogach i nakarmiwszy konie, 
ruszyłem ze szwadronem ku  Przasnyszowi. 
Po dwugodzinnym marszu, spotkałem ogrom- 
ny tabor Keksholmskiego puiku, dążący pod 
dowództwem pułkownika w kierunku Prns. 

Opowiedziałem mu jak rzeczy stoją i vadzi- 
łem zawrócić na Przasnysz, on jednak posta- 

nowił iść do Mławy. 
W południe byłem w Przasnyszu. 

  

Koło 

PULSA PASTA DO ZĘBÓW 

II kat. handl. w 2-giej i 3-ciej klasie miej- 
scowości 500 zł. 

W 4-tej klasie miejscowości 300 zł. 

III kat. handl. w Warszawie i 1-ej klasie 
miejscowości 150 zł., w 2-ej i 3-ej klasie miej- 
scowości 100 zł., w 4-ej klasie miejscowości 50 
złotych. 

IV kat. handl. w miarę możności 50 zł. 
Normy te nie mogą jednak stanowić mniej 

niż 5 proc. rocznego dochodu przedsiębiorstwa, 
osiągniętego na rok 1932. 

WARSZAWA. PAT. Dnia 13 b. m. po 
południu w gmachu Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych pod przewodnictwem naczelnika 
wydziału prof. J. Makowskiego odbyło się о- 
gólne zebranie urzędników i funkcjonarjuszów 
М. 5. 7. zwołane z inicjatywy zarządu Klu- 
bu Urzędników Polskiej Służby Zagranicznej, 
na którem uchwalono przez aklamację, że 
wszyscy trzędnicy i funkcjonarjusze М. 5. Z. 

po zarówno pracujący w urzędach centrali, jak i 
pozostający na placówkach zagranicznych, 
subskrybować będą pożyczkę narodową.  U- 
chwalono podpisywać udziały w zasadzie w 

wysokości 100 proc. miesięcznej pensji. 

KONSER% UJE 

a 

poczty ujrzałem auto, a w niem generała; był 
to generał Kondratowicz, dowódca 23 korpu- 
su. Zatrzymałem auto i zameldowałem gene- 
rałowi o wszystkiem, eo widziałem. W odpo- 
wiedzi otrzymałem: 

—W idzę, że jest pan zmęczony i kon- 
tuzjowany i dlatego zapewne nastrojony pe- 
symistycznie. Proszę wypocząć, a po obiedzie 
zameldować się u mnie. 

Lokując szwadron, znalazłem wszystkie 
swe podjazdy i porucznika 2-go szwadronu 
Sułackiego. Ten mi opowiedział, że wracająe 
z podjazdu, spotkał gen. Samsonowa. Generał 
zatrzymał go, a dowiedziawszy się, że jest 
oficerem straży granicznej, więc znający te- 
ren, kazał siebie prowadzić ku granicy. 

Prowadziłem generała, opowiadał Sulas- 
ki, powoli, mając szpice na przedzie i boczne 
ubezpieczenia. Po dwóch godzinach jazdy 
generał nagle zwrócił się do mnie w te słowa: 

— —Żbyt ostrożnie prowadzisz mię, po- 
ruezniku. Pojadę sam, a pan możesz jechać 
według swego uznania. 

Z temi słowy skręcił na łąkę, na której 
konie grzęzły i zapadały głęboko tak, iż ko- 
zacy zmuszeni byli zeskoczyć i odpuszezać pod 
pręgi i wydobywać konie z błota za ogony. 
Widząc, iż dowodzący armją dąży ku grani- 
cy, zorjentowawszy się w sytuacji, objecha- 
łem łąkę i szparko ruszyłem na wschód; nie- 
dostrzeżony przez Niemców, przeszedłem 
przez Orżye w pobliżu posterunku Suchej So- 
sny (między Chorżelami i Janowem), prze- 
nocowałem w lesie i dziś przybyłem do 

Przasnysza '*. 
Oczyściwszy się od kurzu, starannie się 

wymyłem i zjadłszy obiad pojechałem do 
generała Kondratowicza. 

Generała zastałem na placu przed kosza- 

rami. Znów powtórzyłem mu swój poprzedni 

  

  

  

meldunek i uznpełniłem go opowiadaniem 
Sułackiego. Stanowczo twierdziłem, że cała 
armja jest odcięta i z matni się nie wydo- 
stanie. 

Po wysłuchaniu generał odrzekł, że wy- 
słał do gen. Samsonowa lotnika, od którego 
dowie się o stanie rzeczy. 

W końcu naszej rozmowy podszedł do ge- 
nerała okryty kurzem kozak i zameldował



SŁOUOWU 
  

| Kresowy Związek Ziemian 

| 

  

p 

4 

      

. 

   
    

do swoich 
Zaemiaństwo kresowe niosło zawsze hoj- 

mą efiarę krwi i mienia, gdy Ojezyzna była 
w potrzebie. Zbrojne zastępy naszych pra- 

dziadów szły szlakami Batorego pod Psków, 

xa Janem LII pod Wieden, krwawiły we 

wszystkieh wałkach 0 niepodległość Polski. 
W tyeh zmaganiach się o całość i wielkość 
Rzeczypospolitej topniały często fortuny ło- 

żone na utrzymanie zbrojnych oddziałów. 

Odrodzone Państwo Polskie zwraca 
dzisiaj de nas mie o ofiarę krwi, której chwi- 

lewo nie potrzebuje, lecz o ofiarę mienia dla 

  

się 

  

utrzymania budżetu państwowego, którego 

zrównoważenie ze względów gospodarczych, 
  

finansowych i polityki zagranicznej jest nie- 

odzewną koniecznością. 
Przeżywaliśmy okres karkołomnego spad. 

ku marki połskiej, którego przyczyną były 
większe rezeńady państwowe, niż dochody i 
drukowanie na ten cel pieniędzy. Inflacja 
dawała pozory celowych korzyści, lecz dezor- 

zanizewałz eałkowicie nasze życie gospodai- 
cze. 

członków 
Musimy znaleźć pokrycie na obecny nie- 

dobór budżetowy, powstały wskutek kryzysn, 
mimo dużych redukeyj w wydatkach państwo- 

wych, w przeciwnym razie grozi nam nie de- 

waluacja, lecz nieopanowana inflacja, t.j. po- 

derwanie całego życia gospodarczego i nasze- 

go autorytetu nazewnątrz. W chwili, gdy Pań 
wo zwraca się do nas o pomoc — niech żad- 
nego z naszych Ziemian nie zabraknie w tej 

akcji. Wiemy, że położenie Ziemiaństwa kre- 

sowego jest z niezależnych od niego przyczyn 
bardzo ciężkie — często tragiczne, — że Zie- 
miaństwo to broni z calem zaparciem się 0j- 

cowizny, że broni tem samem kulturalnych 
polskich placówek na Kresach, a mimo tego 
iężkiego stanu materjalnego, każden musi 

: rój względem odrodzo- 

nej Ojczyzny, podpisując w miarę sił i moż 

ności obecną Pożyczkę Narodową. 

    

      

   

   

   

         

Tego wymaga od nas Polska. 

Zarząd Kresowego Związku Ziemian 

A. Jundziłł, St. Wańkowicz, M. Zabieło. 

  

WYJAZDY 
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BIURO PODRÓŻY w A 6 0 

WILNO. Przed niedawnym czasem zbiegło 
z Wilna kilkunastu żydów, którzy mieli zamiar 

| _grredostać się do Mińska. 
Ułatwieniem przejścia przez granicę zajął 

się zawodowy przemytnik z Dokszyc Dzimer- 
sztejm, oraz jego syn znany ze swych sympatyj 

do komunistów. 

Rodziny zbiegów nie otrzymawszy od nich 
żadmych wiadomości, zwróciły się z zapytania- 
mi do swych krewnych i znajomych zamiesz- 

kujących stale w Bolszewji i wówczas okazało 
się, że żaden ze zbiegów nie dostał się do umó- 

wionego miejsca, 
W związku z tem powstało podejrzenie, że 

uciekinierom w drodze coś się przytrafiło, tem 
bardziej że w Dokszycach wśród żydów poczę- 
ły krążyć różne na ten temat pogłoski. 

Wyświetleniem całej afery zajęły się wła- 
dze śledcze, które doszły do przekonania, że 

zbiegów na granicy zamordowano. Dopuszczo- 

Zatruła się 
WILNO. Znowu zaszedł wypadek zatrucia 

się przygodnie nabytemi ziołami, Mianowicie 

%0 sporządzełu z tych ziół lekarstw, zasłabła 

ORGANIZUJEMY INDYWIDUALNE ULGOWE 

DO GDYNI 
DLA WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU 

od dnia 16 do 20 września 1. b. 
  

NS LITS C00K 
MICKIEWICZA 6, obok „LUTNI“ tel. 10 42. 

„Krwawe przedsiębiorstwo Dzimersztejn i syn 
na granicy sowieckiej 

no się tego w celu zawładnięcia pieniądzmi, któ- 

re każdy z wybierających się do obcego kraju 

miał przy sobie. 
Dzimersztejna oraz jego syna aresztowano. 

Prócz tego zatrzymano 4 okolicznych chłopów, 

którzy mieli być pomocni przy mordowaniu i 
uprawiali ten proceder zawodowo. 

Przez ręce Dzimersztejna przechodziło du- 
żo zbiegów, tak z tej jak i z tamtej strony. Gdy 
się trafiał bogatszy,  przemytnik wynajmował 

owych chłopów i ci w odpowiednim momencie 
„ł/kwidowoli* swą ofiarę. 

Za czynności te otrzymywali wynagrodze- 
nie od „sztuki* — w zależności od majątku 
przy zamordowanym znalezionym. 

Ostatnią zbrodnią jakiej się dopuścili był 
masowy mord aż 12 zbiegów. 

Jeżeli okaże się, że istotnie dopuścili się 
tych strasznych zbrodni całkowicie zasłużyli na 
stryczek. Narazie osadzono ich na Łukiszkach. 

lekarstwem 
poważnie Monika Sokołowska (Krakowska 1) 
którą musiano odwieść do szpitała żydowskie- 
g0. 

Dalsze ucieczki z Belszewii 
WILNO. Z pogranicza nadchodzą wieśći 0 

dalszych ucieczkach chłopów z Bolszewji. Rów- 
mież przedostają się do Polski osoby, które w 
swDint czasie zbiegły do Sowietów. 

Wśród tych ostatnich pewna liczba poboro- 
wych Żydów. 

Ponadto przez Stołpce przejechała grupa 
żydów, którzy w roku ubiegłym 'wyjechałi do 

t zw. „republiki żydowskiej” na Syberji 
Warunki życiowe w jakich tam się znaleź- 

li okazują się niedowytrzymania. 

Wracający utrzymują, że jeszcze kilkuset 
mieszkańców „republiki* złożyło podania do 
władz sowieckich z prośbą o zezwołenie na 
wyjazd. 

5 

Most budowany przez dwa państwa 
WILNO. Wydział Drogowy w b. tygodniu 

Mośczy prace przy budowie drugiej połowy 

mostu granicznego na rzece Mereczance koto 
Oran. * 

Pierwszą połowę mostu władze litewskie 

  

   
mu co następuje: „jestem z sotni — konwoju 
zen. Samsonowa. Generał po odjeździe z po- 
zyeyj 2-giej dywizji, spotkał pogranicznego 
porucznika i kazał mu nas prowadzić ku gra- 
miey. Pojechaliśmy. Po pewnym czasie gene- 

rał odprawił oficera i skręcił na bagnistą łą- 
kę, z której z trudem zaledwie wydobyliśmy 
się zaczem jechaliśmy jakiś czas lasem. Następ 
mie generał zlazł z konia, wyjął jakieś papie- 

ry, rwał je sam i kazał to zrobić naszemu 
esaułowi, a potem zdjął z siebie palto, narzu- 

„ £ił na ramiona szynel z żołnierskiego sukna i 
wszedł w gaszez lasu. Po kilku minutach u- 

słyszeliśmy strzał. Ofieer i kilku kozaków 

pobiegłi w tym kierunku i zastali generała 
Jaż martwego Zastrzelił się. Tam wykopaliśmy 
mogiłę ; pogrzebaliśmy go““. 

Na pytanie gen. Kondratowicza dlaczego 
mie przywieźi ciała generała do Przasnysza, 

kozak odpowiedział, iż wkrótce rozpoczęło się 
wściekłe bombardowanie lasu, przez który 

przechodziło wojsko i tabory i kto mógł u- 

chodził z życiem. 

— Gdzie wasz esauł? 3 
— Esauł ranny leży w mieście, a mnie 

waełmistrz posłał zameldować p. generałowi. 

— Ulaezego sam sie tu nie stawił? 

— Nie mogu znat', wasze priewoschodi- 
$ielstwo! 

Generał zwolnił kozaka, zamyślił się, s 

я ‘ро. Zhwili rozkazał mi aby wysłać wieczorem 

pół szwadronu, łącznie z dwoma  plutonami 

kezaków do  Chorżel, aby zasięgnąć języka. 
Pod wieczór dowiedziałem się, że lotnik, nie 
ednalazłszy gen. Samsonowa, wrócił do Prza- 
SNYSZA. 

Czałem się chorym i udałem się do w. 
szpitala. Lekarz, skonstatowawszy groźne na- 

twa kontuzji, wyprawił mię przez Ma- 
ków +: Ostrołękę do Warszawy. Na dworcu 

w Ostrołęce, komendant wojenny stacji opo- 
wiedział mi, że wskutek otrzymanej depeszy 
ze sztabu frontu, aresztował pułkownika, о- 
dejrzanego widocznie o zdradę. Właśnie siadał 

jaž do wagonu. Tego pułkownika wyprawił 
pod konwojem do Warszawy. Nazwiska mi 
aie powiedział i faktowi temu nie mogłem 
uwierzyć. 

“ ЕН 
ASPIRINA 

Do nabycia we wszystkich aptekach. : 

zbudowały w m. czerwcu r. b. Na moście tym 
będzie się odbywał ruch graniczny na podsta- 
wie przepustek granicznych wojewódzkich i 
rolnych starościńskich. 

    

  

Kirk z 

, Wersjom, że jakoby Niemiec w przebra- 
niu, udając pułkownika rosyjskiej słażby hra- 
biego Kellera, przybył aeroplanem z rozkazein 
W. Ks. Mikołaja Mikołajewicza do gen. Sara- 
sonowa, aby ten z armją posuwał się dalej, 
nie wierzę. Widziałem dowódcę 15 korpusu 
gen. Martosa w Przasnyszu 6 sierpnia wiec z0- 
tem; przypuszczam, że korpusy 13i 15 wkro- 
czyły do Prus 7 sierpnia, a przecież 10 sierv- 
nia 2-ga dywizja została oderwana od 1-50 
korpusu, przyłączona do 23 korpusu i tegoż 
dnia, wskutek naglącej prośby” gen. Samsono- 
wa, wyruszyła na pomoc 2-giej armji. Nie 
mógł gen. Samsonow, uwikłany w ciągłych 
walkach, zajść daleko w ciągu trzech dni, 'po- 
zatem zorjentował się w sytuacji i i 
że prawe jego skrzydło posuwa się szy 

    

ko 
podczas gdy na lewem rozpoczęły się zawzię- 
te bitwy, słusznie obawiał się o swe lewe skrzy 
dło, które żadnej łączności z Działdowem nie miało i właśnie tę lukę wypełnił 2-gą dywi- 

zją. Gdyby na lewem skrzydle stała 
na dywizja, a kilka, sprawa zakończyłaby się inaczej. „23-ei korpus spóźnił się z uformo- 
waniem, jak również spóźnili się przybywają- 
cy pociągiem strzelcy syberyjsey, których wi- 
działem w Ostrołęce 19 sierpnia. Kto w tem 
zawinił — nie moja rzecz sądzić, podaję jeno 
fakty. Gdyby gen. Samsonow miał rozkaz 
w. ks. Mikołaja Mikołajewieza, aby posuwał 
się dalej, to odpowiedzialność za wynik nie 
leżałaby na dowodzącym armją i nie zakoń- 
czyłby on życia samobójstwem, bo przecież 
nie mógł wiedzieć, że rozkaz jest sfałszowany. 

Obecnie, gdy uczestników bitw pod Tan- 
nenbergiem pozostało nie wielu, łatwem jest 
podawać niebywałe fąkty, rzucające cień na gen. Samsonowa, który swą dobrowolną śmier 

cią okupił 1 zmył ciążącą nad nim katastrofę 
armji. 

nie jed- 

Wobec rozmaitych wersyj o śmierci zen. 
Samsonowa, często opartych na wymysłach, 
streszczam prowadzony przezemnie dziennik 
wojenny i podaję powyższe do ogólnej wia- 
domości. 

Stefan Tuhan-Baranowski. 

  

'sprawie. 

KRONIKA 
© 

EEE 
Cz wartek 

Dziś 14 
Podw.Krzyža 
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INMP.Bolesn, 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 13 WRZEŚNIA 
Ciśnienie średnie: 756. 

Wschód słańca g. 4,50 

Zachód słońce g. 5 40 

Temperatura średnia: 

Temperatura najwyż 

Temperatura naj! 

Opad: 

Wiatr: południowy. 
Tendencja: spadek. 
Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Wzrost zachmurzenia aż do drobnych de- 
szezów. Słabe, potem umiarkowane wiatry po 
łudniowe i południowo - zachodnie. 

   

MIEJSKA. 
— Nowe budowle. W bież. sezonie na te- 

renie miasta wzniesiono 67 domów  drewnia- 
nych i 5 murowanych. 

Plan budowy na rok 1933 był projekto- 
wany na przeszło 200 domów drewnianych i 
20 murowanych. Niewypełnienie tego planu 
spowodowane zostało brakiem kredytów. 

— W związku z zakończeniem sezonu let- 
niego autobusy linji nr. 4 będąc odchodzić na 
stepująco: 

Z placu Orzeszkowej: 
o godz. 6.50, 7.50, 14.30, 15.45, 19.30 i 

20.30. 
Z Jerozolimki: 
Q godz. 7,20, 8,20, 15, 16.15, 20, i 21. 

— Lustracja telefonów. Wczoraj rozpo- 
częła się pierwsza lustracja sanitarna aparatów 
telefonicznych znajdujących się na terenie m. 
Wilna. 

Lustrację przeprowadzają delegaci 
Odkażania Aparatów Telefonicznych. 

— Bezrobocie, Bezrobocie w porównaniu 
z poprzednim tygodniem uległo znacznej zniż- 
ce. Na terenie miasta i prowincji znajduje się 
obecnie 6754 bezrobotnych w tej liczbie 2175 
kobiet. 

Najwięcej bezrobotnych jest niewykwalifi- 
kowanych 2678 : pracowników umysłowych — 
1114 osób. 

SKARBOWĄ 
— Ułatwienia podatkowe. Ministerstwo 

Skarbu upoważniło wileńską Izbę Skarbową do 
odraczania na indywidualne prośby terminów 
składania zeznań o dochodzie osób fizycznych 
jak i prawnych na okres czasu który uzna za 
wskazany z uwagi na okoliczności przytoczone 
w podaniach płatników. 

Ponadto Izba Skarbowa upoważniona zo- 
stała do darowania skutków przekroczenia ter- 
minu przewidzianego dla wniesienia odwołania 
po 30 dniowym terminie bez przytoczenia po- 
wodów opóźnienia, a przytoczenie tych dowo- 
dów dopiero po otrzymaniu odmownej decyzji 
przewodniczącego komisji szacunkowej. Rów- 
nież upoważniony został Prezes lzby do przy- 
wracania terminu wniesienia odwołań w 
przypadkach, gdy odwołania nie wniesiono, a 
wymiar podatku jest nieprawidłowy. 

— Miljon zaległości podatkowych. W związ- 
ku z przekazaniem przez zarżąd miasta wła- 
dzom skarbowym egzekucyj zaległych podatków 
dowiadujemy się, że suma tych zaległości wy- 
nosi 1 miljon złotych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Ogólne zebranie członków Koła BBWR 
dzielnicy N. Świat, — W dniu 15 bm. o godz. 
19 w lekalu Ogniska Kolejowego przy ul. 
Kolejowej 19 odbędzie się ogólne zebrani 
członków Koła BBWR dzielnicy №. Św 
W. e na zebranie za okazaniem legit) 
cji członkowskiej. 

— Zarząd Koła Romanistów zawiadamia, 

   

  

      

że w piątek dnia 15. IX. o godz. 6 p. p. w 

lokalu Seminarjum filologii romańskiej od- 
będzie się nadzwyczajne zebranie Koła, na 

które zarząd uprzejmie prosi. wszystkich sym- 
patyków. Obecność członków obowiązkowa. 

— Dziś w Związku Literatów (Ostrobram- 
ska 9) o godz. 8.30 wiecz. pisarz szwajcarski dr. 
Hans Zbinden wygłosi w języku niemieckim 
odczyt dyskusyjny p. t. „Czarna godzina de- 
mokracji'. Wstęp dla członków i wprowadzo- 
nych gości. 

— Pierwsze powakacyjne zebranie członkiń 
ZPOK Dnia 14 września r. b. o godz. T-ej 
wieczorem, w lokalu Związku — (Jagiellońska 
Nr.3/5 m. 3) odbędzie się zebranie sprawoz- 
dawcze z okresu wakacyjnego, połączone z 
herbatką towarzyską. 

Zarząd ZPOK uprzejmie prosi Członkinie 
o jaknajłiczniejsze przybycie. 

— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 15 
b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 12, odbędzie się 
pierwsze powakacyjne zebranie Klubu Włóczę- 
gów. Początek o godz. 19 m. 30. 

Na porządku dziennym: 1) Wybory władz 
klubu, 2) Nr. ii „Włóczęgi”, i 3) Sprawy bie- 
żące klubu. 

Wstęp tylko dla członków klubu i kandy- 
datów. 

RÓŻNE 

— Prezes Sądu Apelacyjnego p. Wacław 
Wyszyński wyjechał w dniu 14 bm. do Brze- 
ścia Litewskiego w sprawach słażbowych. 

— Wyjazd dyr. Biernackiego. — W dniu 
13 bm. udał sie na miesięczny urlop wypo- 
czynkowv dyrektor PKO p. M. Biernacki.. — 

> go będzie p. Mieczysław Jakubow 
ski. 

— Na kongres mniejszości narodowych.— 
Na zaproszenie sekretarza komitetu do spraw 
mniejszości przy Lidze Narodów Ammende, 
który niedawno bawił w Wilnie wyjezdżają 
na zjazd mniejszości prez. Staszys, p. Pimonow 
i p. Blinowicz. 

Zjazd odbędzi się w Bernie w dniach 16, 
17 i 18 b. m. 

— W sprawie powrotu zbiegłych do So- 

  

  

  

wietów Żydów. Pisaliśmy o staraniach tut. 

gminy żydowskiej wzyskania zezwolenia na 
powrót zbiegłym w swoim czasie z Polski do 
Bolszewji przeszło 100 żydom. 

Zbiorowe podania rodzin zbiegów zostały 
skierowane do ministerstwa spraw wewnętrz- 

nych i obecnie gmina otrzymała pismo w tej 
Ministerswo zgodnie z przepisami 

poleca ostemplowač złożone podanie w wy- 
sokości 5 złotych od nazwiska, warunkując od 

spełnienia tego obowiązku przyjęcie podania i 
wydanie decyzji. Jak słychać koszta stempla 
przekraczające 500 zł. poniesie gmina. 

Zakładu 

— Czytełnia czasopism artystycznych R. W. 
Z. A. (w Celi Konrada) otwarta jest codzien- 
nie od 6 do 9 wiecz. Wstęp jednorazowy 20 gr. 

— Rolnicy! — Czas już zakupić nasiona 
marchwi pastewnej do siewu jesiennego. Ory- 
ginalne nasiona marchwi t. zw. „Weibulla Su- 
pra'* już otrzymał — 

WILEŃSKI SP. SYNDYKAT ROLNICZY 
Wilno, Zawalna 9. 

TEATR I MUZYKA 

— „Mąż z loterji* — w Teatrze Letnim. 
Dziś we czwartek 14. IX. o godz. 8.30 wiecz. po 
raz drugi przemiła krotochwiła amerykańska w 
3-ch aktach ,„Mąż z łoterji* — R. Johnsona Jo- 
ung'a, w przeróbce Mieczysława Węgrzyna, z 
udziałem p. M. Grelichowskiej i pp.: H. Rych- 
łowskiej, M. Szpakiewiczowej, J. Jasinskiej 
Detkowskiej, M. Pawłowskiej, M. Węgrzyna, 
J. Kersena, Wł. Pawłowskiego, St. Skolimow- 
skiego. 

— Występy Olgi Olginy, Dziś w dalszym 
ciągu egzotyczna operetka: jonesa  „Gejsza”, 
która dzięki wytwornej grze i wspaniałej wy- 
stawie zyskała ogólny pokłask i uznanie. W roli 
tytułowej świetna śpiewaczka, art. opery war- 
szawskiej Olga Olgina, która swym pięknym 
głosem -czaruje publiczność. _ W rolach głów- 
niejszych wystąpią:  Halmirska, Dembowski, 
Szczawiński, Wyrwicz - Wichrowski i inni. E- 
wolucje taneczne w wykonaniu zespału bałeto- 
wego pod kierownictwem W. Morawskiego. — 
Nowe efektowne dekoracje i kostjumy, pomysłu 
]. Hawryłkiewicza — dopełniają całości.  Po- 
czątek o godz. 8-ej wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — 6 godzin życia. 

HELIOS — Uśmiech szczęścia. 

PAN — Krėl cyganėw. 
ROXY — Romeo i Julcia. 

LUX — Syn Indyj. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Zamach samobójczy. — Na ulicy Wola 
nej, Woronkowicz Mina, w celu pozbawienia 
się życia wypiła esencji octowej. Pogotowie 
Ratunkowe odwiozło Woronkowicz do szpita- 
la Sawicz w stanie niezagrażającym życiu. — 
Przyczyną targnięcia się na życie — brak pra 
cv. 

° — Skradzione palto. — Witko Emilji (0- 
órkowa 48) skradziono z niezamkniętego mie 

ania palto zimowe damskie oraz 10 zł. w 
otówee, łącznej wartości 50 zł. 
— ZŁODZIEJ W MAGISTRACIE. — U- 

rzędniczce magistratu Pażewiczównie jakiś że 
brak skradł torebkę wraz z kilkudziesięciu 
złotemi. 

— KAMIENIEM W OKNO. — Z pod kół 
autobusu wypadł kamień, który rozbił szybę 
w sklepie elektrotechnicznym Wajmana przy 
ul. Trockiej. 

— 3 PODRZUTKOW. — Przy ulicy Ko- 
panica 8 znaleziono 3-ch podrzutków. 

— NAPAD NA MIESZKANIE, — Knia- 
ziowa Pelagja (Straszuna 9) zamełdowała w 
policji, że do jej mieszkania wdarł się Janu- 
szew Jan (Werkowska 30) w towarzystwie 2 
nieznanych osobników i zażądał od niej 20 
zł., a gdy Kniaziowa odmówiła, wówczas Ja- 
nuszew uderzył ją pięścią po głowie i zabrał 
z pod poduszki 20 zł. Sprawcę policja zatrzy 
mała. Za pozostałymi osobnikami wszczęto po- 
szukiwania. 

— S8FAŁSZOWANE WEKSLE. — Właś- 
ciciel składu hurtowego galanterji Zajdsznur 
Wulf (Rudnicka 27) zameldował, że od paru 
miesięcy Dubicki Leon (W. Pohulanka 43)—- 
systematycznie zakupywał karty do gry na 
rachunek Godlewskiego Antoniego. Dubicki 
zakupił kart na sumę 249 zł. na poczet któ- 
rej to sumy wydał weksle z wystawienia God 
lewskiego. Weksle okazały się sfałszowane 
przez Dubickiego. Sprawcę policja zatrzyma- 
ła. 

gi 

    

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
Ob 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIE« 
UBIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBi: 
GGROM TEJ KLĘSKI I gg WALKĘ 
z NIĄ. KUPUJCIE NAŁEPKI GRU 
ZLICZE“! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA 

TORJUM POD WILNEM. 

  

  

  

P.K.0. na emigracji 
W poprzednich artykufikach omówiliśmy 

pokrótce działałność Pocztowej Kasy Oszczęd- 
ności na polu oszczędnościowo- przekazowym i 
ubezpieczeniowym, podkreślając ogromne zna- 
czenie jej dla życia gospodarczego. Mówiąc 
na ten temat popełnilibyśmy nieścisłość po- 
mijając milczeniem bardzo ważny — z punktu 
widzenia społecznego i gospodarczego — mo- 
ment zorganizowania przez P. K. O. ruchu os- 
szczędnościowego wśród naszej emigracji. — 
Polska jest krajem, w którym konieczność emi- 
gracji jest faktem nieulegającym żadnej wąt- 
pliwości. 

Emigracja, jak wiemy, jest tym wentylem 
bezpieczeństwa dla Państwa, gdyż emigruje e- 
tement pozbawiony procy, a więc materjał sta 
nowiący dła kraju ciężar, niemniej jednak ele- 
ment bezwzględnie wartościowy, gdyż emi- 
gracja wymagająca dużego napięcia siły ży- 
ciowej porywa element najbardziej energi- 
czny i przedsiębiorczy. Polityka Państw imigra- 
cyjnych przewidując selekcję materjału iudzkie- 
go eksportowanego zagranicę, staje się coraz 
ostrejszą. 

W zrozumieniu konieczności utrzymania 
wpływów polskich na emigrację, związania jej 
z życiem gospodarczem, niedopuszczenia do wy 
narodowiania się otoczono emigrację opieką 

P. K. O. właśnie otrzymała polecenie zor- 
ganizowania ruchu oszczędnościowego wśród 
Polaków zmuszonych emigrować zagranicę. 

Postułat ten został zorganizowany przez PKO 
w 1929 r. Z inicjatywy PKO utworzony został 
„Bank Polska Kasa Opieki" spółka akcyjna z 
kapitałem zakładowym 2.500.000 zł. Pierwszy 
oddzia: tego  bankuotwarty został w Paryżu 
dnia 4 lutego 1930 r., zaś następnie, ekspozy- 
tura prowincjonalna w Północnej Francji w Lens 
W chwili obecnej prace banku idą przede- 
wszystkiem w kierunku zorganizowania ruchu 
oszczędnościowego i przekazowego polskiej e- 
migracji na terene Francji. 

Nie ograniczając się wyłącznie do terenu 
emigracji polskiej we Francji P. K. O. przy 
współudziałe wspomnianego banku rozszerzyła 
swą działalność również na emigrację sezonową 
do Niemiec narazie w tym kierunku, że w punk- 
tach graniczych, przez które powraca najwięk- 
sza ilość emigracji z Niemiec do Polski i od- 
wrotnie utworzone zostały kantory wymiany. 
Kantory te mają na celu ułatwić naszej emigra- 
cji sezonowej wymianę obcych walut ne złote 
po kursach najbardzie dla emigrantów  ko- 
rzystnych, oraz wydawanie książeczek osz- 
czędnościowych P. K. O. O potrzebie tego ro- 
dzaju placówek i ich zasięgu Świadczy najdo- 
wodniej fakt, że przeszło 80 proc. emigrantów 
powracających do kraju, korzysta z ich usług. 

W końcu roku 1931 z inicjatywy P. K. O. 
powstała polska placówka oszczędnościowa w 
Buenos - Aires (Argentyna), pod nazwą ,„Ban- 
co Połaco — Polska Kasa Opieki“ S. A. Celem 
banku jest zorganizowanie obrotu oszczędno- 
ściowego i przekazowego naszej emigracji zamie 
szkałej na terenie Ameryki Południowej. 

Akcja P. K. O. napotkała na ogromne tru- 
dności, w pierwszym rzędzie na nieufność ja- 
ka była wynikiem znacznych strat, patrjotycznie 
usposobionych emigrantów, jakich doznali w 
okresie inflacji. 

Dziś dzięki planowej akcji P. K, O., utra- 
cone zaufanie wśród naszego wychodźtwa 20- 
stało odzyskane i zarówno ruch oszczędnoś- 
ciowy jak i przekazowy systematycznie wzra- 
sta ku pożytkowi licznych rzesz wychodź- 
ców jak i interesu państwowego. W. T. 

Radje wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 14 WRZEŚNIA 1933 R. 

Czas. 12.05: Muzyka 12.25: Przegląd prasy. 
Komun. meteor. 12.35: Muzyka. 12.55: Dzien- 
nik południowy, 14.50: Program dzienny. 14.55 
Komunikat. 15.00: Muzyka operowa (płyty) 
15.25: Giełda roln. 15.35: Utwory Debussy'ego 
(płyty) 16.00: Audycja dla dzieci. 16.30: Pie- 
śni. 17.00: Odezyt. 17.15: Koncert solistów. 
18.15: „W dżungli poleskiej''. 18.35: Dzie!- 
my się'*. 18.45: Muzyka lekka. 19.10: Rozm. 
i program na piątek. 19.20: „Skrzynka poez- 
towa Nr. 261** — listy radjosłuchaczy omó- 
wi Witold Hulewicz, dyr. progr. 19.40: „700 

  

lat polskości Torunia'* — feljeton. 20.00: 
Koncert. 20.50: Dziennik wieczorny. 21.00: 
„Čo nas boli““ — przechadzki Mika po mie- 
ście. 21.10: D. e. koncertu. 22.00: Muzyka tan. 
22.25: Wiad. sport. 22,30: Komun. meteor. 
22.40: Muzyka taneczna. 

   

  

CHANPOGŃ D-ra LUSTRA 
tak do ustalenia koloru jasnych i  ciem- 
nych włosów, jak i rumiankowy do pojaś- 
nienia blond włosów stanowią dziś jedyne 
preparaty higjeniezne do mycia skóry gło- 
wy i włosów. Działają zapobiegawczo 
przeciw łupieżowi, wypadaniu i marnie- 
niu włosów. Zmiany łojotokowe bywają 
często wywoływane myciem głowy zapomo- | 

cą mydła. 

Pamiętajmy o zimie 
Nie czas już będzie myśleć o futrze, gdy 

inróz uderzy siarczysty. 

Jeszcze jesień darzy nas ciepłem, więc ko 
rzystajmy i zaopatrujmy się zawezasu w fu- 
tra na zimę. 

Gdzie? — Bezwątpienia tylko w firmie 
M. Złatkowicz (Niemiecka 33, tel. 906), zna- 
nej ze swej solidności. 

Wybór wielki, czego dusza zapragnie. —- 
Piękna pani może znaleźć naodpowiedniejsza 
dla swej urody futro, za które grzeczny pan 
nie będzie wcale musiał płacić za drogo, bo 
ceny są dostosowane do warunków dnia dzi- 

siejszego. s 
Bez żadnego więe namysłu kierować się na 

leży do firmy M. Złatkowicz, pamiętająe o 
tem, by unikać pośredników ulicznych, którzy 
później domagają się 10 proc. prowizji, co po 
większa cenę towaru. 

   
   
  

  

  

.— Bezrobotni. Stan bezrobotnych na te- 
renie m. Słonima na dzień 12 b, m. 1933 r. przed 
-stawia się następująco: robotników niewykwa- 
lifikowanych 417, wykwalifikowanych 9, pra- 
cowników umysłowych 23. Razem 449, z tego 
otrzymuje zapomogi 26 osób. м 
: — Ъг‹тау o P. 0. S. e 10 września 

L r. w Kozłowszczyźnie yły się gminne 
zawody sportowe i strzelanie ^ о Państwową 
Odznakę Sportową i Odznakę Strzelecką. 

W zawodach wzięli udział członkowie Zw. 
Strzeleckiego z terenu gminy Kozłowickiej, 

Zawodnicy prócz dyplomów otrzymali cały 
szereg praktycznych nagród. 

Zawody zostały zorganizowane staraniem 
ob. ppor. rez. Reissinga Jana kierownika szko- 
ły powszechnej w Kozłowszczyźnie. 

— V Zw. Strzeleckiego. W dniu 
11 września b. r. powrócił z Torunia znany 
na tutejszym terenie biegacz st. strz,  Gasiuk 
Mikołaj, który w dniu 9 b. m. brał udział w 
lekkoatletycznych zawodach — о mistrzostwo 
Związku Strzeleckiego na 1933 rok, zdobywa- 
jac w biegu na 3.000 metrów 2 miejsce w 
czasie 39 sek. 

, — Pożar. Dnia 9 b. m. na szkodę firmy 
leśnej „Rembil“, spalił się prowizorycznie zbu- 
dowany barak w leśniczówce „Łachozwa”, 
gminy Szydłowickiej — 'wartości 150 zł. 
Barak nie był ubezpieczony. Barak był zamie- 
Szkały przez dwie rodziny robotnicze. Pożar 
powstał wskutek wadliwej budowy komina. 

— Kradzież. Dnia 11 b. m. inwalida woj- 
skowy Siedlecki Jan, zamieszkały w Słonimie 
przy ul. Żyrowickiej Nr. 48, zameldował o kra- 
dzieży rewolweru syst. „Browning“, ktėry po- 
siadał legalnie, dokonanej około 2-ch miesię- 
cy wstecz, z szafy w niezamkniętem mieszka- 
niu, przez nieznanych sprawców. Dochodzenie 
prowadzi komisarjat. P. P. 

dorożkarza. Dnia il b. m. o 
godz. 18-tej na postoju dorożek w  Słonimie, 
przy ul. Mickiewicza, pobity został dorożkarz 
Połoński Dawid przez 4-ch innych dorožkarzy, 

z których jeden niejaki Chaim Oguszewicz 
pobił  Połońskiego jakiemś twardem narzę- 
dziem, zaś drugi Duksin taboretem, reszta pię- 
šciami. Poszkodowany poważniejszych obrażeń 
nie odniósł. Powodem pobicia posłużyła zemsta 
na tle konkurencji zawodowej, powstała z tego 
powodu, że poszkodowany posiada  dorożki 
konną nowoczesną na oponach dętych, jakiej 
żaden z innych dorożkarzy w Słonimie jeszcze 

nie Z Dochodzenie prowadzi  komisar- 
gat.P< Duz $ 

Zebranio organizacyiae Woj. Komitetu Pożyczki Narodowej 
We środę dnia 13 bm. wieczorem odbyto' 

się w sali Izby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie, zwołane przez posła sejmowego p. 
Stanisława Dobosza na mocy pełnomoenietw 
ogólnopaństwowego pracowniczego komitetu 

pożyczki narodowej zebranie organizacyjne 
wileńskiego wojewódzkiego komitetu pracow- 
niczego dla spraw tej pożyczki. Na zebraniu 
tem reprezentowane były przeważnie przez 
swe prezydja, wszystkie zawodowe. organiza- 

cje pracowników, zarówno państwowych, jak 
samorządowych i prywatnych miasta Wilaa, 
w liczbie zgórą 200 osób. Zaszezycił posiedze 
nie swą obecnością p. prezydent m. Wilna Ma 
leszewski. 

Zebranie zagaił z ramienia komitetu ogól- 
nopaństwowego poseł St. Dobosz, przypomina 
jae cel pożyczki narodowej, jakim jest pokry 
cie niedoboru budżetowego dla utrzymania 
równowagi budżetowej. Dalsze bowiem utrzy 

manie tej równowagi będzie niemożliwe 4r0- 
gą dalej idących oszezędności, czy  innemi 

sposobami. Subskrybowanie pożyczki narodo- 
wej stało się przeto obowiązkiem państwo- 
wym, koniecznością państwową. (Cały świat 
pracowniczy zawsze przodował i przoduje 0- 
fiarnością na rzecz państwa, spełni też i obe 
enie swój obowiązek. Szerokie rzesze pracow 
ników województwa wileńskiego solidarnie ra 
zem ze wszystkimi obywatelami subskrybować 
będą pożyczkę i winni przeprowadzić rozie- 
głą akcję propagandową w szerokich warst- 

wach społeczeństwa. 
Powołany następnie przez aklamację na 

przewodniczącego p. Dobosz zaprosił do sto- 
łu prezydjalnego p.p. Matuszkiewieza, Ciuń- 
skiego, mjra E. Kozłowskiego, Korczewskiego 
panią Jodko - Narkiewieczową i Andrzejew- 
skiego. 

Szezegółowy a zwięzły referat o nowej po 
życzce wygłosił dyr. E. Jutkiewiez, dowodząe 
że nabycie pożyczki nie jest ani podatkiem, 
ani zmniejszeniem substaneji majątkowej na- 
bywey, lecz jest formą  oszezędności dobrze 
się rentującej. 

Następny mówca, dyrektor Matuszkiewicz, 

zakończył swe przemówienie wniesieniem na- 
stępującej rezolucji: 

„Zebrani w dniu 13 bm. przedstawiciele 
wszystkich związków, i organizacyj pracow- 

ników państwowych, samorządowych i pry- 
watnych, wychodząc z założenia, że dobro 
państwa jest naczelnem przykazaniem każde- 
go obywatela oraz biorąc pod uwagę wszelkie 
zapobiegliwe starania rządu Rzeczypospolitej, 

„biorstw państwowych i 

o zachowanie koniecznej równowagi budżetu 
państwowego — postanawiają w chwili cięż- 
kiej potrzeby ogólnej wytworzyć zwarty front 
pracowniczy i wesprzeć skarb państwa przez 

wydatny obywatelski udział w subskrypcji 

pożyczki narodowej. 

W. szczególności 
postanawiają: 

1) Wezwać wszystkich kolegów, pracowni- 
ków państwowych, i samorządowych do 7-g0 
stopnia służbowego włącznie oraz kolegów, 
pracowników przedsiębiorstw państwowych i 
kolegów, prącujących we wszelkich  instytu- 
cjach prywatnych, a pobierających wynagrc- 
dzenie do 400 zł. miesięcznie, — do subskry- 
bowania pożyczki narodowej w wysokości 75 
proc. jednomiesięcznych poborów. 

2) Wezwać wszystkich kolegów, pracowni- 
ków państwowych i somorządowych od 6-go 
st. słŁ z górę oraz pracowników przedsię< 

kclegów pracujących 
we wszelkich instytucjach prywatnych, a po- 
bierających wynagrodzenie ponad 400 zł. mie 
sięcznie do subskrybowania pożyczki narodo- 

wej w wysokości 100 proc jednomiesięcznych 
poborów. 

3) Zwolnić od obywatelskiego obowiązku 
subskrypcji pożyczki wszystkie pracowników 
państwowych, samorządowych, i prywatnych, 
pobierających wynagrodzenie do 100 zł. mie- 
sięcznie. 

4) Uznać obowiązek subskrypcji pożyczki 
narodowej jako obowiązek obywatelski oraz 
jako obowiązek honoru pracownika umysło- 
wego, każdego zaś, ktoby usiłował uchylić się 
od spełnienia tego obowiązku, uważać za czło 
wieka, niegodnego miana obywatela i kole- 
gi. 

Po przemówieniu posła dra Brokowskiego 
rezolucję powyższą jednogłośnie uchwalono. 
wśród oklasków. 

W dalszym przebiegu posiedzenia obecni 

na sali przedstawieiele wszystkich organiza- 
cyj uznali się za komitet obszerniejszy. 

Wyłoniono. komitet wykonawczy w nastę- 
pującym składzie: przewodniczącym wybrano 
przez aklamację p. Adama Piłsudskiego, wi- 
eeprezesami Mieczysława  Matuszkiewicza i 
mjra Eug. Kozłowskiego, sekretarzem Zygłu. 
Qąsowskiego, skarbnikiem Ant. Andrzejew - 
skiego, posła St. Dobosza, Bron. Ciuńskiego, 
inż. Juljana Glatmana, Aleks. Pancerzyńskie- 
go, Witolda Cieszewskiego, Jerzego Hoppena, 
Bolesława Polkowskiego, dra Stefana Brokow 
skiego, Eljasza Jutkiewicza, Sędz. Jana Rub- 

zebrani przedstawiciele 

la i Kaz. Młynarczyka. Na tem zebranie 
przewodniczący zamknął. 

Komitet ściślejszy zbierze się dzisiaj, we 
czwartek o godz. 18 na posiedzenie w gmachu 
Izby Handlowej pokój nr 9. 

. * * 

W sobotę dnia 16 bm. o godzinie 6 po po- 
ładniu odbędzie się w wielkiej sali konferen- 

cyjnej Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego 
posiedzenie organizacyjne Wojewódzkiego Ko 
mitetu Obywatelskiego Pożyczki Narodowej. 

+ + . 

  

Prezes egzekutywy Wojewódzkiego Żydow 
skiego Klubu „Myśli Państwowej w Wilnie 
dr. Adolf Hirschberg złożył na ręce p. woje- 
wody imieniem Wojewódzkiego Żydowskiezo 
Klubu Myśli Państwowej akces do rozpisanej 
pożyezki narodowej. 

* * * 

W dniu 13 bm. p. wojewoda wileński przy 
jął delegację Unji pracowników umysłowych 
w osobach p. Sadziukiewicza i p. Pancerzyń 
skiego. Delegacja ta wyraziła w imieniu zrze 
szonych w Unji związków gotowość do sub- 
skrybowania pożyczki narodowej i rozwinię- 
cia w tym celu stosownej akcji propagando- 
wej. 

* 

Związek Oficerów Rezerwy Koło Wi- 
leńskie, w wyniku uchwały powziętej jednogło- 

Posiedzenie Zarządu Koła 

+ * 

šnie przez Plenarne 
w dniu 12 września 1933 r., zwraca się niniej- 
szem do kolegów - oficerów rezerwy z gorącym 
apelem wzięcia czynnego udziału w subskryp- 
cji wewnętrznej Pożyczki Narodowej, tak 
przez bezpośredni udział każdego z kolegów, 
jak też i przez intensywną propagandę wspom- 

nianej akcji w społeczeństwie. 
Zarazem Zarząd Związku wzywa poszcze- 

gólne sekcje zawodowe ZOR do czynnego u- 
działu w akcji subskrypcyjnej, prowadzonej na 
terenie poszczególnych Urzędów,  przedsię- 
biorstw i instytucyj, w których są zatrud- 
'nieni oficerowie rezerwy. 

Oficerowie rezerwy, którzy zadokumento- 
wali swoją ofiarność w walkach o Ni 
którzy i teraz w każdej chwili są gotowi sta- 
wić, jak jeden mąż na apel Narodu, w trudnej 
dla Ojczyzny chwili, również i w danym mo- 
mencie pierwsi powinni dać przykład  społe- 
czeństwu swoim poczuciem obywatelskim, en- 
tuzjazmem i karnością, pamiętając, że natych- 
miastowe pokrycie -transzy pożyczki ma b; 
nie tylko spełnieniem obowiązku, lecz pi 
wszystkiem żywiołową manifestacją patrjoty- 
czną, zgodnie z zasadą: „ten dwa razy daje 
kto szybko daje",



  

  

| Turnie] tenisowy 
Tenisiści! Przypominamy, że jutro ostat- 

ni dzień zgłaszania się do turnieju tenisowego z 
wyrównaniem, o nagrodę przechodnią — pu- 
har redakcji „Słowo** dla panów i puhar firmy 

J. Nowicki i Syn, dia pań. 
Zapisy przyjmuje jak i w latach ubiegłych 

kierownictwo Parku Sportowego tm. gen. Že- 
ligowskiego, na którego kortach odbędzie się 

turniej 
w kilku 

W nadchodzącą niedzielę, 17 bm. | 
będzie w Królewskiej i 
mecz lekkoatletyczny y 
to czwarte z kolei spotka: reprezentacyj obu 
państw. Dotychczasowe trzy spotkania wygrali 
Węgrzy. 
Drużyna węgierska w lekkiej atletyce jest jedną 
z potęg Europy. Dowodzą tego jej zwycięstwa 
nad Czechosłowacją, ltalją, F.mlandją, Szwecją, 
a ostatnio —nad Austrją i połudn. Niemcami. 

Węgrzy przybywają do Polski w najsilniej- 
szym składzie, w liczbie 23 zawodników. 

rozegrany 

    
    

Najbliższa niedziela będzie widownią cie- 
kawych walk lekkcatletycznych w Poznaniu. 

W ramach spotkania okręgów sokolskich 
Pomorza i Poznania startować będą mi.: Wala- 
siewiczówna Wajsówna i Czeszka , Koubkova 
która przed paroma miesi ącami na ' Masaryko- 
wych Hrach w Pradze niespodziewanie pokonała 

    

o puhar „Slawa“ 
W numerze jutrzejszym podamy godziny 

w których odbędą się losowania oraz ewentu- 

alne próby, przeprowadzone przez hendic'apera 

p. inż. Grabowieckiego, niezbędne dla. wyzna- 
czenia wyrównań. 

Turniej budzi ogólne zainteresowanie i 
nie ulega wątpiiwości, że w sobotę i niedzielę 

zobaczymy na kortach Parku Sportowego całe 
Wilno tenisowe. 

wierszach 
iewiczównę. Na zawodach tych Wałasie 
mna zgłosiła próbę pobicia rekorduświa- 

{ h: 60, 100 i 800 mtr., Waj- 
sówna w dysku.Walasiewiczówna po dłuźszym 
odpoczynku znajduje sę w doskonałej formie 

           

    

Sztekker pokonał niedawno olbrzymiego niemiec 

kiego zawodnika Schwarca, zdobywając ufun- 

dowaną dla zwycięzcy nagrodę — złoty pas m. 
Katowic. 

Pas ten znajdował się dotąd w posiadaniu 

Schwarca. Sztekker zdobytej nagrody otrzymać 

nie może, gdyż graniczne władze niemieckie 

odebrały Schwarcowi wieziony przezeń pas, wo 

bec czego niemiec wręczył Sztekkerowi jedy- 
nie zaświadczenie ...konfiskaty pasa, 

Pełnomocnik Sztekkera zabiega o zwolnienie 
tej cennej nagrody. 

B'eg kolarzy dookoła Polski 

    

  

       

Lublin 
4 w pi 

58 min. 6 sek. 
Lipiński zdjęciu Olecki i w 

„Do okoła 
Drugie miej 

gu dookoła Polski, a mia- 
2 pierwszy Olecki przed Li- 

(Skoda — 
(65:13:47). Na 

"Polsk 
        jsee zajął Olee 

finiszu* na Dynasach. 

  

Kolarze nasi na 5-ym etapie biegu dokoła Polski (Wilno — Lida) w chwiłę po starcie 
na szosie tuż za kaplieą ponarską. 

  

— Organizacja Komitetu Pożyczki Naro- 
dowej. — W dniu 15 sierpnia o godz. 18 w 
sali konferencyjnej Starostwa odbędzie się or 
ganizacyjne zebranie komitetu pożyczki naro 
dowej. 

W zebraniu weźmie udział około 150 osóh 
działaczy społecznych z całego powiatu. 

— Porzucenie dziecka. -— W dniu 12 wrze 
śnia o godz. 2 m. 35 w korytarzu budynku 
stacji Połonka porzucone zostało dziecko płci 
męskiej. Przy dziecku znaleziono 

napisem, że dziecko urodziło się 
rb. i jest nieochrzezone. 

   
    22 sierpaia 

    

— Chciał się zaopatrzyć na zimę. — W 

dniu +2 września ze stojącego około Sądu 

Grodzkiego wozu, należącego do Antoniego 
Szameta skradziono kożuch wartości 30 zł 

Kradzieży dokonał Aleksander Pław 
mieszkaniec Baranowicz. Skradziony kożuch 

od Pławsiuka odebrano. 

  

   

  

"W. Me.-KEVITZ. 

— . Przyjęcie u p, wojewody, W dniu 13, 
b. m. p. wojewoda Stefan Świderski przyjął: 

Przełożoną Prowincjalną SS. Najświętszej Ro- 
dziny z Nazaretu, p. Daukszę, p. Oskierkę, i p. 
Korzona. 

Poświęcenie szkoły Nazaretanek. W dniu 
12 b.m. z udziałem pana wojewody Stefana 
Świderskiego odbyło się uroczyste poświ 
nowowybudowanego gmachu szkoły pov     

    

     

  

nej, będącej własnością Zgromadzenia Sióstr 

Najświętszej Rodziny Nazaretu w Nowogród 

ku. Aktu poświęcenia dokonał J. E. Ks. Bi- 
skup Bukraba. Przemówienie wygłosił przyby- 
ły z Minojt prałat kapituły wil. ks. Karol Ln- 
bianiee, który w gorących słowach podkreślił 

   

    

wyczyn gigantyczny kierowniczki Zakonu 

Siostry Flory, oraz przychylność Włodarza 
Ziemi Nowogródzkiej pana wojewody Stefa- 
na Świderskiego. 

Jak więc widzimy Nowogródek posiada 
` 

18) 

Wspólna tajemnica 
Miller westchnął, jakby z ulgą. Teraz 

sprawa była zupełnie jasna, skoro Meta zosta 

ła złapana i zaczęła „зураё“ nie było 
już ratunku. Było to jednak lepsze od tego po 

twornego niepokoju.. 

— Więc ona jest aresztowana? — pow- 
stała w nim złośliwa radość, że jej nie ominie 

zły los. 
— Kto taki? 
— Meta Miller? Przecież tylko ona mo- 

gła to wszystko wygadać! 
— Nie, Meta Miller uciekła, nie możemy 

jej odnaleźć. 
— Więc... więc to była pułapka?.. 
— Nie, wiemy to wszystko od małej Ma 

rjorie Pearson.. 

— Jakto... ona jest... 

leźliście ? 
— Dziewczynkę odprowadziła dziś rano 

pańska żońa do mieszkania pp. Smith. A 
Betsy Stone powiedziała również wszystko co 
wiedziała... kiedy agenci policji przyłapali ją 

a tamtej nie zna- 

w pociągu, odchodzącym już do Dover. Z po 
przedniego przesłuchania tej pana wspólnicz- 

*ki pozostały nam fotografje jej, dzięki temu 

nie trudno było ją odnaleźć agentom, rozesła- 
nym na wszystkie dworce, mimo, że nazwis- 

ko i papiery miała gruntownie zmienione. 
Tylko „blondynka o czarnych włosach'* — jak 
nazywają w gazetach Metę Miller, nie dała 
się złapać. 

— Teraz dochodzimy do najważniejszego 
punktu: Kto to jest Fred? 

Miller zawachał się, czy w interesie jego 
było zdradzić szefa akcji szpiegowskiej? Czy 

nie bezpieczniej było zachować względy jego. 
Właściwie nie było ani jednego dowodu nie- 

odpartego. Zręczny adwokat potrafi osiągnąć 
zredukowanie kary, a wtedy mógłby żądać za 
płaty — — — 

— Panie sędzio — odpowiedział spokoj 
nie, niepewność była dlań zawsze najgorsza, 
teraz, kiedy znał karty wrogów, odzyskał zim 
ną krew, — pan się grubo myli!" Nie mam 

  

  

obecnie wspaniały gmach szkolny, gdzie spo- 

łeczeństwo miejscowe oddając swe dzieci na 
wychowanie, ułatwi młodemu pokoleniu poz- 

nanie, dzięki pierwszorzędnym siłom pedago- 

giecznym, niezakłamanym obłudą enót obywatel 

skich i prawdziwej miłości Boga i Ojczyz- 
ny. 

Pierwsza  powakacyjna próba Chóru 
Nauczycielskiego w Nowogródku. W dniu 1) 
bm. przy Oddziałe Powiatowego Związku Nau 

czycielskiego w Nowogródku odbyła się pier 

a powakacyjna, próba chóru naue e 

skiego. Pozatem omówiony został progi: 
pracy Chóru na bieżący rok szkolny, oraz 

rany nowy Zarząd, w skład którego we- 

: pp. Mroszczyk Karol — jako prezes, M. 

Janczewski — wicepre: Adamczuk Fr. — 
sekretarz i panna * Marcinkiewiczów! 
skarbnik. Przytem utworzona została 

artystyczna składająca się z 4 osób, kt 
dzie miała za zadanie u izanie wsz 

rodzaju imprez artystycz 
— Nagły zgon. Woromi ejczykowa Anna 

zamieszkała w przytułku dla starszych w Sło- 

nimie przybyła w dniu 7 b. m. do Zdzięcioła na 

40-godzinne nabożeństwo i zatrzymała się w mie 

szkaniu Jakubowskiej Antoniny przy ul, Piłsud- 

skiego 92, gdzie w nocy na 12 b. m. magle 
zmarła. Przyczyna śmieci narazie nie ustalona. 

— Napad na policjanta. W dniu 12 b. m. 
posterunkowy Adamowicz z post. P.P. w 

Koreliczach będąc w patrolu we wsi Połuże, gm. 

korelickiej przechodząc przez podwórko Fiedor- 

kiewicza Piotra, spotkał tam jakiegoś niezna- 

nego osobnika,- który na wśdok policjanta po- 
czął uciekać, wobec czego post. Adamowicz 

udał się za nim w pościg, w czasie Ścigania 

osobnik ów w pewnym momencie skrył się za 

kopiec graniczny, z za którego oddał 3 strzały 

rewolwerowe do posterunkowego Adamowicza. 

Gdy zaś post. Adamowicz również wytrze- 
lił, osobnik ów odbiegł dalej i skrył się za 

kopę koniczyny, skąd oddał jeszcze trzy strza- 

ły, poczem zbiegł wąwozem do wsi Poluže, 

gdzie się ukrył. W tym czasie we wsi Połuże 

udz'ełał asysty sekwestratorowi Urzędu Skar- 
bowego 2-gi posterunkowy z tegoż posterunku 

Badurak, który na odgłos strzałów przybył 

do post Adamowicza i wspólnie z nim wszczął 

poszukiwania za zbiegłym osobnikiem, w czasie 
których spostrzegli ukrytego za krzakiem ja- 
kiegoś osobnika, którym okazał się Swiryd 
Paweł mieszkaniec wsi Połuże. W czasie re- 
wizji osobistej odnaleziono u Swiryda 2 na- 

boje rewolwerowe. Sprawca napadu został 0- 
sadzony w więzieniu, za co go czeka surowa 
kara. = 
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Giełda warszawska 
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 

DEWIZY I WALUTY 
Belgja 124.75 — 125.04 — 124.4 
Gdańsk 173,45 — 173.88 — 17. 

Holandja 360.75 — 361,65 — 

Nowy York 6.24 — 6.28 — 6.20. 
Nowy York kabel 6.25 — 6.29 — 6.21. 
Londyn 28.60 — 2 

Paryż 
Praga 26.50 — 
Stokholm 148.25 — 149,00 — 147, 50. 

Szwajcarja 1 9 — 173,32 — 172,46. 

Włochy 47.18 — 47,41 — 46.95. 
Berlin w obr. pryw. 213.23. 
'Tendeneja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE 
Pożyczka inwest. seryjna 110.50, 
5 proc. konwer „50 — 51,75. — 52. 
5 proc. kolejowa 46.50. 

4 proc. premjowa dolarowa 48.2 
7 proc. stabilizacyjna 51.25 — 

52.13 (drobne). 
10 proe. kolejowa 102. 

4.5 proc. ziemskie 44. 
4.5 proe. warszawskie 53,50. 

8 proc. warsz. 44.5) — 44. 
Tende.x zek niejednolita. 

listów przew 

       

   

      

     

      

25 
51.50 

        

AKCJE 
Bank Velski 82. > 
Lilpop -11.10. 
'Tendeacja utrzymana. 

Bolar 'v obr. pryw. 6.235 — 5.24. 
Rube! 4.72 — 4.73. 

POŻYCZKI POLSKIE W N. 

Dolarowa 59.25. 
Dillonowska 69.75. 
Stabilizacyjna 72.50. 
Warszawska 45. 
Śląska 47. 
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„PRACA I OPIEKA SPOLECZNA“, 
szyt II. Na treść zeszytu składają się arty- 

Janiny Miedzińskiej. 
stwa wobec młodzieży pracującej Z, W. 
dy pracy w r. 1932. Haliny Branda, 
Metody wychowawczo-poprawcze w zakresie 
zwalczania nierządu. Stanisława Wilarego i 
Bronisława Okulica — Fundusz pracy dr. 
Stanisława Tubiasza — Wydatki samorządów 
na zdrowie publiczne według _ preliminarzy 
budżetowych na rok 1932—33, Kronika. 

   

   

pojęcia, o eo panu chodzi. 
— W każdym razie, wobec tego, że panu 

musiało zależeć na odebraniu listu, który zna 
leźliśmy w skrytce, wniosek nasuwa się sam 
przez się, że to pan dokonał włamania do 
biurka zamordowanego mecenasa Pearson. Pan 
jest również podejrzany o dokonanie morder 

stwa... 

— To nieprawda — ja go nie zabiłem! 

— Więc kto? . 
Miller wachał się krótką ehwilę: 

— Nie wiem! 
Jednak ja mam pewien dowód? 
Jaki? 
Pan był tego dnia w Peckhant Rye — 

u pani Pearson? 

— Tak, 

wam! 

— A ja znalaztom biiet kolejowy do 
Vietoira-sta przy fortepianie, na którym zmar 
ły grał bezpośrednio przed strzałem. Wyjau- 

jąc rewolwer, pan upuścił bilet! 
Ale Miller nie dał się złapać tak łatwo, 

był na to zbyt wytrawnym w swym fachu. 

— Pan sędzia żartuje ze mnie — zaśmiał 

się —, to nie może być dowodem obciążają- 
cym! Do Pearsona pojechałem bezpośrednio od 

ptze-oż wcale tego. nie ukry- 
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— Polityka Pań- 

CAŁY ŚWIAT CYWILIZOWANY wstrząśnięty jest epokowym, genjalnym tworem Fodora p. t. 

„POCAŁUNEK PRZED LUSTREM" 
Rzadko sztuka zyskuje tak kolosalne wzięcie i cieszy się tak wielką popularnością. Wkrótce w znanem z doborowego repertuaru kimi< 

Wilna. 

  

66| Arcydzieło odznaczone złotym medalem. — Czarująca królowa ekravów NORMA SHEARER 
KELI() w ramionach FREDRICA MARCHA (Mr. Jakyl i Dr. Heyde) w najpiękn. filmie miłosnym, jaki kie- 

‚ 99 
dykolwiek wywrodukowano 5 ŠA a E € H $ z € z E $ CIA 

Nad program: Najnowsze atrakcje. Seanse o g. 4, 6, 8 i 10.20. w niedz. od 2-e4 

  

Dziś! Rewelacyjna atrakcja filmowa! Co ma czynić? 
O czem wpierw myśleć? Jak ma spędzić czas? Człowiek 

Kino 

„ON 
ktėremu zostalo 

„6 godzin życia” 
Nowy ciekawy problem! O palmę pierwszeństwa w grze 
walczą: WARNER BAXTER, MIRJAM JORDAM i JOHR 
BOLES. Nad program: Dodatki Pata, Foxa i inne. 

  

  

    

PAN“ KRÓL CYGANÓW " 
JOSE МО ЕСА 

Dziś! Cudowny przebój Śpiewno-dźwiękowy 

rol. gł. rozkoszna, urocza ROSITA MORENO oraz 
najpiękniejszy amant filmowy bożyszcze kobiet 

ikiyojq įaoueBKo Kioyo ietrąsue8Ao asuetuoz vułodęy 
Nad program: dodatki dźwiękowe. 

  

Dźwięsowe kino 

„ROXY” 
MIUKIEWICZA 22, 

tel 15-28 studentów niemieckich. 

  

LECZNICA 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Mickiewicza 33-a, tel. 846 i 
(Dawniej ul. Wileńska 28). 

Kierownik lecznicy Dr. W. Legiejko. 
Oddziały ambulatoryjne: wewnętrzny, chi- 
rurgiczny, ginekologiczny, nerwowy, ocz- 
ny, oto! aryngologiczny, skórny i moczo- 
płciowy, dentystyczny. 

Gabinet Roentgena, leczenie promienia- 
mi, fotografowanie, prześwietlanie, Elek- 
troterapja, djaterraja. Sollux. 

oddziały ogólne 
ą z komfortem: 

ietlna, radjoinstalacja, do- 
zimnej wody. 
wszelkich operacyj chirur- 

1717, 

  

  

  

    
   
   

      

O w ciepłej 
Wykonanie 

gicznych. 
Wodolecznica z nowoczesną instal 
laboratorjum analityczne. 

„Przyjęcia chorych w 

  

w „przye hodni 

   

ciągu całej CON codziennie. 

„Pra gress"' 

poleca Be DEWUE B, 

REEBERIECJZEJ TA GE AAS TE TAN ) 
WĘGIEL Górnosiąsk. konc.     Jagiellońska 3, tel. 8-11. 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

Z DNIA 13 WRZEŚNIA 

Ceny za towar Średniej handlowej jakości, — 
parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Żyto I standart 684 g-1 15.50 

—16.40 

Żyto TI standart 657- g-1 15. 
Mąka pszenna 4-0 A. Luks. 37,25 

—40. 

Mąka żytnia do 55 proc. 26.50 
—27. 

Mąka żytnia do 65 proc. + 22. 
Mąka żytnia sitkowa 18. 

Mąka żytnia razowa szatrowana 18.25 
sJ  Asnal.?p.obkowateyc 

CENY ORJENTACYJNE: 

Pszenica zbierana 710-736 g-1 21. 
—22. 

Jęczmień na kaszę zbierany 15. 
Owies standartowy 454 g-1 14. 
Mąka żytnia razowa 17,25 

—18. 

Otręby żytnie 8. 
& —8.50 

Otręby jęczmienne 7.50 
Otręby pszenne cienkie 8,80 
Kasza gryczana 1-1 palona 38 
Kasza gryczana 1-2 palona 35. 

Kasza gryczana 1-1 biała 35. 
Kasza perłowa pęcak nr. 2 26. 
Kasza perłowa nr. 3 32. 

Kasza owsiana 49. 
Słoma 4.50 
Siano 5. 
Siemię Iniane 90 proc. 30. 
Ogólny obrót w tonnach 700. 

* * * 

Od dnia 18 września rb. notowania giełdo- 
we odbywać się będą codziennie z wyjątkiem 
sobót, niedziel i świąt. (Uchwała Rady Gieł 
dowej z dnia 11 września 1933 roku). 

jego żony, bilet mógł leżeć kilka godzin na po 

dłodze. Byłem w Peckham mye w południe, a 
morderstwa dokonano o szóstej Zresztą mógł 
kto inny zgubić go! — —dodał znacząco. 

— Pani rearson? 

— Ostatecznie, — mruknął niechętnie — 

ostatecznie skoro dowiedzionem jest, że wy- 

chodziła i nie chciała się do tego przyznać... 

— Niedawno bronił pan jej tak gorąco? 
— Szkoda pięknej kobiety! — mruknął 

drwiąco. 
Sędzia chciał odpowiedzieć ostro, ale wła 

śnie zadzwonił na biurku telefon. Ransom 
posłyszał głos Johna Browna: 

— Panie sędzio mam coś ważnego. Zro- 

biłem właśnie bardzo ścisłą rewizje u Millera... 
— Właśnie rozmawiam... — przerwał sę- 

dzia porozumiewawczo. 
— Aha, to bardzo dobrze. Czy mogę za- 

raz przyjść? 

— Tak. 
Sędzia Ransom patrzał niechętnie na 

Millera. Od pierwszego. spotkania z nim, czuł 

w nim coś wrogiego, fałszywego i podejrzane 

go. 
— Przyjdzie tu inspektor Brown, który 

właśnie. przeprowadził rewizję w pańskiem 

  

Seanse o godz. 4 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. Ė 

        
      

  

V 

  

ET VT A Kupno 
Lekarze anais „„ŽPRŽEDAS, 
Or. JANINA Sc o zyc 7 

piorRowicz- _ 006 аВ 
zamiast  superfosiatn, 

JURCZENKOWA Azowmiiak, Nitrcłes pro: 
Ordynator szpit. : я dukcji Państwowej Fa 

Sawicz bryki Związaów Azoto 
SK „Skóbne, wych w Chorzowie — 

  

wenery „kobiece  uajianiej poleca „Sklep 
WiL ERSKA 34. Rolniczy ul. Wielka 15 

Od 5 — 7 wiecz. (Szwaicowy 1) U 

a e Łodzianin 
DOKTOR Tapicer - aki DE 

w ZELDOWICZOWA Władysław 

kobiece, weneryczne — Ski otworzył 
narządów $ moczowych nię mebli miękkich w 

1 
wytwór- 
   

  

   

    

    

      

    
    

    

  

  

od 12 — 2i od 4— Wilnie. — Niemiecka 
ul. Mickiewicza 24 — — sklep frontowy, 

tel. 277. gdzie poleca własnego 
m MRS JARA w bu najmoderniej - 

DR. MED. sze otomany, tapezany, 
LUKIEWICZ „ Toiele klubowe i 
KAZIMIERZ kozetki, oraz przyjmu- 

Chor. skórne, wenery je zamówienia w zak 
czne i moczopłetówe ie tapieerstwa, a tak- 
przeprowadzi na że przerabiam wszelkie 
ul. Miekiewicz: 24 miękkie meble i wy- 
Przyjm. 12—2, 5—7. konywam gustowne de- 
=> - koracje. — W ykonanie 
ч *- solidne i punktualne. 
Dr. Wolfson Obsługa fachowa. 

Choroby skórne, wene- DO SPRZEDANIA 
ryczne i moczopłciowe. ładny dom osobniak.— 

Wileńska 7 tel. 10-67. Dowiedzieć się: Archa- 
od god. 9 -1 1 4—8 nielska 7 — 1. 

BSRR okala DOKTOR 

  

  

  

Blumowicz WWW 
Choroby skórne, wene- 2 POKOJE 
ryczne i moczopłciowe. umeblowane słoneczne 
WIELKA 21 — tel. 921 z balkonem dla kultn: 

od 9—1 i 3—8 ralnej osoby. Dąbrow- 
W. Z..P. 23. skiego 12 m. 3. 

DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe i oiszowe, 

oraz 

węgiel 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. 

mieszkaniu, — rzekł sędzia. 

John Brown wszedł bardzo zaaferowany. 

— Czy mogę o coś zapytać, panie sędzio? 

— zapytał odrazu. 

— Proszę. 
Brown zwrócił się do Millera. 

— Który z pana znajomych miał na imię 
Alfred? 

Miller zmieszał się bardzo. 
— Nie rozumiem, o eo panu chodzi? 
— 0 nazwisko i adres pańskiego znajo- 

mego, który miał na imię Alfred. 
— Alfred Brendson, adresu nie pamię- 

tam, mieszka na Cejlonie... 

— To nie o tego chodzi — tego nazwi- 

sko zaczyna się od litery W... 

— Nie wiem o kogo panu chodzi... 

znam nikogo takiego... 
Brown położył na biurku kawałeczek opa 

lonego papieru. Środek nie był jeszcze zwę- 
glony i można było wyczytać następujące li- 

tery: „.„„Fred Wrang...*. 
Sędzia spojrzał pytająco na inspektora. 
— Zmalazłem to, grzebiąc się w popiele 

kominka, na którym spalono, jak nam wiado 
mo, jakieś papiery. Myślę, że w związku ze 
słowami małej córeczki mecenasa Pearsona © 

  

nie 

MIESZKANIE 
6 pokoi 
kiemi wygodami 2 
muntowska 

  

Baada wesołków Zula Pogorzeiska, Adolf Dymsza, Konrad Tom, Fartner i in. w bezsprzecznie najlepszej 

polskiej onedip: pAWOĄEO I JULEIAC (im pórie made) 
Salwy śmiechu. Przepiękne melodje Oryginalna treść, — Nad programs Tygodnik Foxa i Niszczenie książek przez 

‚ 6, 8 1 10,20. Ceny popularne. 

NAUCZYCIELKA 
dyplomowana pasza- 

- kuje lekcyj franeuskie 

go i polskiego. U. Że- 
ligowskiego 1 m. 184 

ARBABZ ANKARA b. 

Porzykui: 
PRACY 

  

  

  

   
— ze wsz 

nr. 8. 

DO WYNAJĘCIA 
Wiadomość n dozorcy. 

  

— r)". wynajęcia 2 pa- 
koje, alkowa, przed- 

pokój i kuchnia z wy» 
godami Mickiewicza 24 — — — — — — — 
m. 6 — Oglądać 4—5 ika 
po połudn:v. 0 Wychowawczyni 
— _ — — — — — — poszukuje pesady 
MIESZKANIAchętnie 
4- j 5 - pokojowe 

ze wszelkiemi wygoda- 
mi, słoneczne i z bal- 
«onami o*rocz; nny 

2-a u dozorcy. 

wyjedzie 
wieś. Zarseczug 16 
24 od 3 do 6 

POSZUKUJĘ 
"ak'ejkeiwick przev —- 
znam się częściowe na 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

2 SKLEPY gospodarce wiejskiej, 
z dwui trzema poko- znam dobrze kuchnię 
jami do У упадеста. \\1 _ mogę samodzielnie 

- leńska 25 — 9. zająć się domem u sa- 

2 POKOJE osobno b wasze” z 
razem — gaz, łazienka nę, poważne Świadect- 
Mostowa 3-A — m. 15. yo i refer. UL Baksz 
= - ta d. 11 m. 5. 

p OO a 
umeblowany do wyna- Ochmistrzyni 
Jęcia. Jasińskiego 18 zawodowa Szuka pracy. 
m. 1. Wyrabia mesio me 
-- - -- sprzedaż. Zne się ne 
— —- _ kuchui, Uczciwa, pra- 

Lekc e za: Nieświeska 3 

ia ° 3 SK LEPOWA 
Przylmę dzieci albo służąca: do wszy- 

do zna, prywat stkiego, umiejąca go- 
nego.— Wiek 7—8 Ist, tować, ma dobre świa- 

m drugi. © dectwa poszukuje pa- 
e SE Só sady do małej rodziny. 

Mickiewicza 48 m, 6. Adres w Administraeji 
Zgłoszenia do 12 ranc Słowa. 

i od 3—5 po poł. 

  

  Gionps and single 
_N. GAWROŃSKA 
Uaiversity Coliege 

London 
Zawalaa 22 m. 8 

| 2—4 i od 6—8 
tel. 838 

2 uczehice (ów) 
przyjmę na mieszkanie 
z całodzienuem atrzy- 
maniem 75 zł mies, — 
Opieka dobra — Pizr 
Metropolitalny 3 @. &. 

RODZINA 
zredukowanege  urzę- 

m dnika, pozostająca w 
т оэшіесгпе‚і nędzy, pre- 
| o pomoc. Palees 

T- -wo Św. Wincentego-. 
Ofiary przyjmuje Słe-. 
wo dla K. G. 

  

DNIA 13 WRZEŚNIA 
rb. przechodząc  niieg 
Wielką - Pohulanką — 

' Konan o zgubiana 

ay lis. Łaskawege 
znalażcę uprasza się © 

j|j zwrot za wynagrodze- 
niem do Redakeji „Ku- 

| Biskupia 4. 

tym „oficerze Fredzie* i 

tym lišeie, 
z literą „F*. W 

który znalazłem w skrytce jege 

biurką, ta kartka, którą starano się spalić mu 
si mieć pewne znaczenie. 

— (o pin na to? — zapytał sędzia Mit 
Jera. 

Miller milczał 

— Panie sędzio, jestem bardzo zmęczony, 
— rzekł po namyśle, — to wszystko tak spa 

dło niespodzianie... 
Sędzia zadzwonił 

Millera do celi. 

John Brown nie tracił czasu. W eigga 

kilku godzin porozumiał się z władzami woj - 
skowemi i powrócił tryumfujący do sędziege 

— Już go mam — oznajmił od progu, 

Alfred Wranglung, lat 35, matka cudzoziene 

ka, połowę źycia spędziła w Niemczech, ad- 
res: Invernes Ter. Byłem 

tam. Śliczny, bogaty pałacyk. Major w Miwi- 

sterstwie Wojny, syn  niebogatego emeryta, 
mieszka w luksusowym pałacyku. Jeżełi uzys 

kam zaraz rozkaz przeprowadzenia rewizji i 

aresztowania — do jutra będziemy mieli spra 
wę w ręku. 

i kazał odprowadzić 
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Drukarnia „Stowa“ Wilno Zamkowa 2. Wydawca Stanisław Mackiewicz. 
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Redaktor w.-z, Witold Tatarzyński. 
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