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6RASŁAW — T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE —- Bufet Kołejowy, 
BARANOWICZE — mil, 
DĄBROWICA 
DUKSZTY — Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwałska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

Szeptychjego — A, Łaszuk, 
(Połesje) — Ksjęgaraja K, Malinowskiego, 

GŁĘBOKIE — uł, Zamkowa — W, Włodzjnierow 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
fWIENIEC — Sklep tytonjowy — $, Zwierzyński, 

NIEŚWIEŻ — 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
mj. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwiństicz” 

NOWOGRODEK — Išljoski Bi, Mijcbaiskjego, 4 
N,-$WIĘCIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, { 
OSZMIANA — Kaejęgarnią Bpółdz, 
PINSK — Księgarnia Polska — St, Bednerski, 

POSTAWY — Ksjęgaruja Polskiej Macjerzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Księgarnia О. Lużowskiego, ul, Mickiewicza i4 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Mer k 

Naucz. 

WILEJKA PZWIATOWA — uł, Mickiewicza 24, F, Juczewstw. 

  

Z placu boju — na oiimpjadzie Kronprinc naradza się z Hitlerem TELEGRAMY 
Nareszcie, otwierając zagraniczne 

dzienniki, czytamy w nich dużo o Polsce. 
Nie dzięki przecież naszej niezdarnej 
propagandzie zagranicznej, nie dzięki 
„Dziadom“  thumaczonym na francuski, 
ale poprostu dzięki żelaznemu umięśnie- 
niu Kusocińskiego i Walasiewiczówny. 

Niema piękniejszej,  naturalniejszej, 
prostszej konkurencji, jak bieg — zwy- 
cięstwo w biegu jest stokroć cenniejsze, 
niż jakiś skok o tyczce, rzut młotem... 
królami olimpjad u Greków byli zawsze 
triumfatorzy biegu, dziś również są to 
zwycięstwa najcenniejsze. 

Mocne nogi, niezdarte serce, płuca 
jak miechy — zapewne, bez tego żaden 
trening nie pomoże, ale trzeba było wi- 
dzieć, ile pracy i samozaparcia włożył 
Kusociński w wycyzelowanie swej for- 
my. Od 2 lat, t.j. od chwili gdy poczuł, 
iż stać go na rekordy światowe, Kuso- 
ciński kładzie się spać regularnie o 9-ej 
wieczór, żadnych rozrywek nocnych, żad 
nych pijatyk, żadnych igraszek z dziew- 
czętami. A rano gimnastyka — całą zi- 
mę Kusociński przychodził do Ośrodka 
Wychowania fizycznego o 9-tej rano i 
prężył się, zginał, skakał, wyłamywał 
do jakiejś 1-ej. Naświetlania kwarcowe, 
łaźnia upalna, w której siedział po pół 
godziny, gdy zwykły człowiek nie mógł 
wytrzymać dłużej jak trzy — pięć minut, 
biegi w ciepłych spodniach i dwóch swe 
trach po zabłoconych Łazienkach—wszy 
stko to nie jest zabawne. Trzeba djabel- 
skiej cierpliwości, wytrwałości, by dojść 
do wyników — Kusociński był niewolni- 
kiem swego talentu, chcąc go oszlifo- 
wać musiał wyrzec się wszystkiego, 
wciąż trenować, trenować, nieludzko tre 
nować. Żaden aktor, wirtuoz tak nie pra- 
cuje, dba o siebie, przestrzega reżimu, 
jak Kusociński. 

Zato pierwszy na  Olimpjadzie. W 
konkurencji męskiej, w biegu, a więc 
tam, gdzie najtrudniej. Finnowie do ostat 
ka nie wierzyli, by Polak mógł ich po- 
konać. lso- Hollo i Virtanen, mieli sobie 
pomagać, Nurmi dał im instrukcje, wska- 
zówki taktyczne — byli przygotowam na 
wszystko tylko nie na to, co się stało: 
Kusociński patrzał na stoper, nie na nich; 
obliczył sobie przedtem, jakie winno być 
tempo, ile czasu na każde okrążenie, i 

skoro tempo Finnów uznał za zbyt po- 

wolne, wysforował się naprzód, prowe- 

dził do samego końca. Rozegrać bieg w 

ten sposób, mógł dotychczas jeden tyl- 
ko Nurmi. Inne sławy kryją się za pleca- 
mi leaderów, wyskakują w ostatniej chwi 
li, wygrywają finiszem. Prowadzić bieg 
jest najuciążliwiej, Nurmi  przerastat 
wszystkich o głowę i dlatego stosował 
ten system, Kusociński wstępuje godnie 
w jego ślady. Dobrze zrobił minister 
Zaleski, że zaraz przesłał telegram gra- 
tulacyjny do Kusocińskiego — jako pro 
paganda te 30 minut, 12 sekund biegu 
nie mają sobie równych. 

Walasiewiczówna wśród kobiet jest 
bezkonkurencyjną. Ta szpetnawa, o mę- 
skiej budowie dziewczyna, pobiła re- 

kord swiata i rajgrożuiejsze  sprinterki. 

Amerykanie zżymali się ze złości, patrząc 

jak wygrywa „ich“ za«odiiczka.  Nie- 
prawda! Waiasiewiczówiia ies' i'olką z 
krwi i kości, jej rodzice dotychczas fa- 
talnie mówią po angielsku, językiem do- 
mowym jest polski. Państwo Walasiewicz 
gorąco pragnęli, by córka startowała w 
naszych barwach, namawiali ją do tego. 
Sama Walasiewiczówna małomówna i 

skryta, umie po polsku doskonale, czuje 

się Polką i po Olimpjadzie przyjeżdża 

do Polska na stałe. Tu dostanie posadę. 

Jej powrót i Kusocińskiego musi być u- 

roczystością narodową, więcej zrobili dla 

kraju, niż tuziny dygnitarzy. Kto wie jak 
się nazywa prezydent Finlandji? A kto 
nie wie, kim jest Nurmi? Miljon podrę- 
czników geografji nie wbije tylu ludziom 
w głowę wiadomości o istnieniu Finlan- 
dji, co jeden Nurmi. Kusociński i Wala- 
siewiczówna są tem samem dla nas — 

w Kapsztadzie, czy Alasce mówią sobie 
murzyni, czy eskimosi: — Polska, aha, 
to ojczyzna tego Kusocińskiego i tej 
Walasiewiczówny; pewnie się pobrali 
zaraz po Olimpjadzie, toż to ich dzieci 
będą biegać!!! 

Poza dwoma superasami, reprezentan 
ci nasi, przez pech, czy głupotę kierow- 
ników, zawiedli. Po Heljaszu, Pławczyku, 
Weissównie, oczekiwaliśmy dużo więcej 
niż „zaszczytne dalsze miejsca. Siedlec- 
ki i Schabińska byli zgóry skazani na 
zagładę—dobrzy zawodnicy, ale nie na 
Olimpjadę, takich jak oni mogliśmy po- 
sła dwa tuziny, gdyby starczyło pienię- 

dzy. 
Jak bylo do przewidzenia, Ameryka 

nie gromią wszystkich bez pardonu. Ich 
supremacja na wszystkich _ polach nie 
podlega dyskusji — cóż dziwnego? Cała 
część świata przeciwko malutkim pań- 
stewkom. Co to jest obszar Finlandji, Ir- 
landji, Polski czy Czech: wobec ogroniu 

Stanów?- Gdyby Europa występowała 
jako jedna drużyna — Stany dostałyby 
w skórę. 

Ale obecnie, gdy z jednej strony siły 
są rozdrobnione, zwycięstwo Ameryki w 
ogólnej punktacji nie jest kwestjonowa- 
ne. Trzeba zresztą przyźnać, że jest 
wręcz zdumiewająca ilość świetnych za- 
wodników, którymi dysponuje U.S.A. W 
110 przez płotki trzy pierwsze miejsca 10 
Amerykanie, w kuli dwa pierwsźże, na 200 
mtr. 3 pierwsze, skok o tyczce pierwsze, 
trzecie, cźwarte,, niema poprostu konku- 
rencji, (oprócz długich biegów!), gdzie- 
by nie było Amerykanów w pierwszej 
trójce, niema wypadku, by w pierwszej 
szóstce nie było trzech, minimum dwóch 
Amerykanów. 

Fenomenalnym okazał się murzyn 
Tolan. Wygrał setkę i 200 mtr., wy- 
czyn, którego w swoim czasie nawet 
Paddock nie mógł osiągnąć» Czarny A- 
merykanin jest zatem bezsprzecznie naj- 
szybszym człowiekiem świata. Specjal- 
nie zawiedli się tutaj Niemcy — Jonath, 
ich chluba, pewny źwycięzca, zajął do- 
piero 4-te miejsce. Kórnig, Borchmeyer, 
wogóle nie doszli do finału. Niemcy , 
szczycący się swymi sprinterami, oka- 
zali się całkiem słabi — wobec zaocea- 
nowców, z europejczyków bowiem nikt 
poza nimi nie wlazł do finału. 

Japończycy nie olśnili. żadnego do- 
tąd złotego medalu, ich skoczkowie: 
Nambu w dal i Nishida o tyczce zdobyli 
drugie miejsca. Sądząc .z przedolimpij 
skich wyników żółciochy wydawały się 
groźniejsze. Jeśli w pływaniu nie popra 
wią się, to ich olbrzymia ekspedycja, naj 
liczniejsza po Stanach, 270 łudz' —- zdo 
będzie mniej punktów niż polska: grup- 
ka. Obecnie jesteśmy daleko przed nimi. 

Francja zbiera punkty w niepopular 
nych, nierozgłośnych  dziedzinaci:: pod- 
noszenie ciężarów, szermierka. Stoi nie- 
źle i stać będzie do końca, bo ma je- 
szcze w zapasie Taris i dobrych water- 
„połoweów. 

Anglja patrzy boleśnie, jak zwycięża 
ją Kanadyjczycy, Irlandczycy, Afrykanie, 
Australijczycy — widomym znakiem roz 

padania się wielkiego imperium jest prze 

cie to startowanie oddzielne każdego do 

minjum. Sami Anglicy, poza biegiem na 

800 mtr., który wygrywają na 3-ciej z 
rzędu Olimpjadzie, nie mają z czego się 
cieszyć. żadnych epatujących sukcesów. 

Czesi nie zdobyli ani jednego zło- 
tego medalu, największa ich nadzieja --- 
miotacz kulą Douda był trzeci. Finnowie 
z nadszarpniętą przez  Kuso ińskiego 
hegemonją mistrzów biegu utrzyniają je- 
dnak zapewne swą. pozycję w świecie. 
Jeszcze szereg konkurency; winien im 

przynieść zwycięstwo. jaka szkoda, że 

Los Angeles jest tak daleko i tak długo 
trzeba czekać na szczegołowsze wiado- 
mości. 

Karol. 

  

Wieści 20 Stadjoni 
LOS ANGELES. — Po sobotnich za 

wodach nieoficjalna punktacja olimpij- 
ska przedstawia się: 

Włochy — 9415 -p. 
Finlandja — 91 p. 
Francja — 89 p. - . 

‚ №етсу — 71 p. 
W. Brytanja — 68 p. 
Szwecja — 63 p. 
Kanada — 42. p. 
Japonja — 31 p. 
POLSKA — 25 p. 
Irlandja — 23 p. 

BERLIN PAT. — „Neue Montags - 
zeitung“ przynosi sensacyjną wiadomość 
o tajnej naradzie między b. kronprincer1 
Wilhelmem a Hitlerem. W wyniku nara 
dy przywódca narodowych socjalistów 
przyrzekł poprzeć plan przywrócenia 
mionarchji w Niemczech.  Zrealizowanie 
tego planu ma być dokonane w ten spo- 

sób, że Hitler miałby objąć stanowisko 
prezydenta Rzeszy , ażeby w odpowied- 
niej chwili ustąpić na rzecz byłego kron- 
princa Wilhelma. 

Wieść ta zbiega się po części z wia 
domością o tajnym układzie między Hit 
lerem a generałem Schleicherem. 

BOMBA W REDAKCJI 
BERLIN PAT. — Ubiegłej nocy dokonano 

zamachu bombowego na budynek centrowego 

dziennika „Oberschlesische Rundschau“ w Ra- 

ciborzu. Wybuch uszkodził front domu. Zama- 

chowcy uciekli. 
' 

KRWAWE-STARCIA W LEC 
BERLIN PAT. — W miejscowości Lec w 

rejencji olsztyńskiej doszło do starcia między 

bojówką narodowo - socjalistyczną a oddzia- 

dem Reichsbanneru. Przywódca Reichsbanneru 
Kotzan został zastrzelony. 

PRAŁAT KAAS REZYGNUJE ZE STANOWISKA 
BERLIN PAT. — Ze względu ta zły stan 

zdrowia przywódca partji centrowej prałat Ka 
as w najbliższym czasie ustąpi z zajmowanego 

stanowiska. Według doniesień prasy stanowi- 
sko przywódcy centrum obejmie b. kanclerz 

Bruening. 

Ameryka oczekuje zniesienia prohibicji 
NOWY YORK. PAT. — Wielcy wła- 

ściciele browarów amerykańskich, spo- 
dziewając się zniesienia prohibicji, już 

inwestują miljony dolarów w przebude- 

wę swych dawnych browarów. 
Znana firma, należąca do rodziny 

Mouquinów, największych od 3 pokoleń 

importerów wina, w Ameryce, zakupiła 
już we Francji, jak donoszą pisma no- 
wojorskie, 6 miljonów butelek wina. — 
Podobno firma Mouquinów ma już za- 
mówienia od klientów amerykańskich na 
20 miljonów butelek. 

  

Hankou oblegane przez komunistów 
PARYŻ PAT. — Agencja Rengo do- 

nosi: miasto Hankou zostało obtężone 
przez oddziały komunistów w liczbie 
40 tysięcy. Brygada 88-ma gen. (zang- 
Kai - Szea całkowicie zdemoralizowana 
przeszła częściowo: na stronę komuni: 

stów, tak samo brygady 30-ta i 31-sza. 
12-ta dywizja zawarła z at ją czerwo- 

ną układ. Wobec powyższego stanu rze 
czy Cźang - Kai Szek opuścił Koning ii 
podążył w stronę Haukeou, ażeby osobi 
ście objąć dowództwo nad oddziałami. 

Sensacyjna afera szpiegowska w Chinach 
SZANGHAJ PAT. — Zarówno w 

Szanghaju jak i w Pekinie wielkie wra- 
żenie wywarła ostatnia afera szpiegow- 

ska. Według pogłosek, rząd mandżurski 

wysłał do Pekinu pewną młodą Rosjan- 

kę, niezwykłej urody, celem szpiegowa- 

nia premjera rządu nankfńskiego Czang- 

Sue - Lianga, jakoteż celem przeprowa- 

dzenia wywiadu © ruchach wojska oraz 

oddziałów partyzanckich. Rosjanka ta 

pracowała od pewnego czasu jako pielę 

gniarka przy Czang - Sue - Liangu. _ 

Chirskie władze policyjne wpadły na 

ślad szpiegostwa wskutek przejęcia li- 

stu, jaki Rosjanka wysłała do swych 

Austrja — 23 p. | 
Czechosłowacja — 19 p. 
Holandja — 18 p. 
Wegry — 16 p. 
*Danja — 12 p. 
Australja — 11 p. 
Południowa Afryka — 10 p. 
N. Zelandja — 6 p. 
Łotwa — 5 p. 
Argentyna — 4 p. 
Filipiny — 4 p. 
Belgia — 3 p. 

“Brazylja — 1 p. 

Siedlecki rezygnuje z dziesięcioboju 
. TŁUMACZĄC SIĘ 

LOS ANGELES. PAT. — W drugim dniu 
dziesięcioboju Siedlecki wziął udział jedynie 
w 3-ch konkurencjach: w rzucie dyskiem osiąg 
nął 39.05 m., w skoku o tyczce 3 m., wyniku 

jego w biegu depesze nie podają. 
Po tych konkurencjach Siedlecki oświadczył 

kierownikowi naszej ekspedycji lekkoatletycz- 
nej, kpt. Baranowi, że nie weźmie udziału w 
dalszych konkurencjach, tj. w rzucie oszczepem 

BUSCH WYGRYWA 10-BÓJ 

LOS ANGELES. 7. 8. PAT. 
W drugim dniu 10-boju rozegrane z0- 

stały konkurencje: 

Rzut oszczepem wygrał Amerykanin — 
Bausch z wynikiem 61 m. 40 cm. 

W nzucie tyczką zwyciężył również Ba- 
usch przed Hofmanemm. Lotysz Dimsa u- 
padł przy rzucaniu tak nieszczęśliwie, że 
zwichnął nogę i zniesiono go z boiska. 

Bieg 110 mtr. przez płotki: l-sze miej- 

sce zajął Niemiec Wegner 15,14 sek. 
W rzucie dyskiem pierwsze miejsce za- 

ją! Bausch 44,m, 58 em. 
Bieg na 1500 mir. Tisdal 4:34,4 sek. 

PRZEMĘCZENIEM 

i w biegu na 1500 m., gdyż jest przemęczo- 
ny — nie może więc osiągnąć dobrych wyn- 
ków. 

Kpt. Baran, nie chcąc wywołać na boisku 
skandalu, odpowiedział Siedieckiemu krótko:— 

„Jak pan chce”. 
©" Po ośmiu konkurencjach Siedlecki miał — 
5,842,41 p. i przedostatnie miejsce. 

przed Eberlem. 
Ogólnie 10-bój wygrał Bausch, który 

osiągnął wspaniały wymiki 8,462,23 punk- 
ty. 2-gi był Jaervinen (Finlandja), który 
pobił wprawdzie rekord światowy, osiąga- 
jąc 8,292,48, nie wystarczyło to jednak do 
zajęcia pienwszego miejsca. 3-ci  Eberle 
8. 030,80, — 4-ty Charles 7,085, 5-ty Sie- 
vert (Niemcy) 7.941,7, 6-ty Yrjola "(Fin 

landja) 7,688,09, 
Wynik w: 10-boju wywołał rozcza- 

rowanie wśród Fimlandczyków, którzy li- 
czyli się z pewnem zwycięstwem faworyta 
Jaervinena. Wynik osiągnięty przez Ame- 
rykanina Bauscha jest nowym rekordem 
światowym. 

  

przyjaciół w Mukdenie. W liście wyraża 
nadzieję uzyskania wkrótce znaczniej- 
szych funduszów co umożliwi im wspól- 
ną podróż po Europie. 
  

SKACZĄCY CZOŁG j 
NOWY YORK. PAT. — Na polu ćwiczeń 

wojskowych pod Linden w stanie New Jersey 
inżynier Christie demonstrował przed przed- 

stawicielami armji Stanów Zjednoczonych A- 
meryki Północnej skonstruowany przez siebie 
typ skaczącego czołgu. Czołg ten może prze- 
skoczyć przez samochód. Ruch skaczący czołę 
wykonywa zapomocą sprężyny, umieszczonej 

w tyle wozu, może skakać na wysokość dwu 

i pół metra i na odległość 10 metrów. Szyb- 
kość zwykła osiągana przez czołg wynosi 170 
km. na godzinę. 

pijskiego 
DEMENTI WERSYJ O AKCJI FINLAND- 

CZYKOW PRZECIWKO KUSOCIN- 

SKIEMU 

LOS ANGELES. PAT. Kierownik pol- 
skiej ekspedycji lekkoatletycznej kpt. Ba- 

ran zwrócił się urzędowo do kierownictwa 
ekspedycji fińskiej w sprawie Kusocińskie 
go. Finnowie zapnzeczyli stanoczo pogłos- 
kom o rzekomem posiadaniu przez nich do- 
kumentów czy materjałów świadczących 
© przekroczeniu zasad amatorskich przez 
Kusocińskiego. 

ISO-HOLO WYGRAŁ STEKPLE OHASE 

LOS ANGELES. 3,000 m. steeple cha- 
se wygrał Iso - Holo. Uwagę sędziego zwró 
cił b. słaby czas, kłtóry wynosił 10 m. 33,4 
sek. Po sprawdzeniu trasy okazało się, że 
trasa została źle wytyczona i znacznie 
przedłużona. Stało się to wskutek: pomyłki 
jednego z zastępców. Przypuszczalnie czas 
zwycięzcy wynosił 9 m. 18,4 sek. 

ROZGRYWKI DO 5-BOJU 

LOS ANGELES, PAT. W dalszych roz- 
grywkach 5-boju nowoczesnego odbył się 
bieg pływacki na 300 m. W poszczególnych 
grupach osiągnięto wyniki: pierwszy przed 
bieg — pierwisze miejsce zajął Brady 4 m. 
37,9 s.. drugi przedbieg wygrał Lindman 
5 m. 5,1 s., w trzecim przedbiegu zwycię- 
żył Thofelt. 4 min. 372% -. <zwarty przed- 
bieg wygrał Pagini 4 m. 34,3 s. 

  

Wybuch w Kkonafni 
TOKIO PAT. — Pudczas wybuchu 

w kopalni węgla w Hoikade zabitych 

zostało 57 górników, w tej liczbie 6 stu 

dentów politechniki. 

MEMORJAŁ 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

PARYŻ. PAT. Ambasador Stanów Zjed- 
noczonych w; Paryżu Edge złożył wczoraj 

memorjał, obejmujący około 30 stron, wy- 
jaśniający poglądy rządu waszyngtońskie- 
go na stosunki handlowie między Stanami 
Zjednoczonemi a Francją. Dwie wielkie re- 

klamacje rządu waszyngtońskiego dotyczą: 

1) systemu kontyngentowania, 2) niedaw- 

nego układu handlowego Francji z Belgją, 
na podstawie którego miedź, pochodząca z 
Kongo, korzysta przy imporcie do Francji 
z taryf preferencyjnych, nieprzyznanych 
miedzi amerykańskiej. Przeciw. temu pro- 
jektowi rząd Stanów Zjednoczonych ener- 
gicznie protestuje. Zamiarem mniej lub 

więcej jawnym obu stron jest połączenie 
stosunków handłowych z kwestją długów 
Amibasador Stanów Zjednoczonych miał 
podkreślić, iż rząd waszyngtoński przywią- 
zuje wielkie naczenie do zawarcia z Fran- 
cją obszernej i trwałej umowy handlowej. 
Strona francuska podkreśliła, iż o ile Fran 
cja miałaby przyznać Stanom Zjednoczo- 
nym uprzywilejowanie na niektóre wyroby 
amerykańskie, to musiałaby otrzymać ja- 
ko rekompesatę koncesję w dziedzinie u- 
regulowania stosunków międzynarodowych 
W ten sposób długi oraz taryfy celne zosta 
lyby mniej lub więcej między sobą związa- 
ne. 
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 

ŻYDOWSKA 
BERN PAT. — Wbrew niedawno opubliko 

wanym wiadomościom, międzynarodowa konie- 
rencja żydowska odbędzie się nie w Zurychu, 
lecz — tak jak to było zamierzone — w Ge- 
newie. 

WANDALIZM 
RENNES PAT. — Dotychczas nie wykry- 

to sprawców .zburzenia pomnika bronzowego 
wyobrażającego unję Francji z Bretanją. Pom 
nik został wysadzony w powietrze. Siła eksplo 
zji była tak wielka że wyłeciały szyby w są- 
siednin ratuszu i teatrze. Ludność oburzona 
jest tym zamachem, który został dokonany w 
Pi obchodu 400-lecia unji Francji z Breta- 
nią. 

EOTYKTONYZAKO KAWOWE 

MARSZ SZLAKIEM 
KADRÓWKI 

KRAKÓW. PAT. W. dniu 6 sierpnia 
wczesnym rankiem poczęły się gromadzić 
na starcie marszu szlakiem kadrówki dru- 
żyny uczestników tegorocznych zawodów 
oraz liczna publiczność, która mimo wcze- 
snej godziny zgromadziła się tłumnie na 
placach i' ulicach przed historycznemi Ole- 
amdrami. 

Na miejsce startu przybył gen. Kwaś- 
niewski, komendant marszu, dowódca Pie- 
rwsezj Kadrowej wiceminister gen. Kas- 
przycki, dowódca O. K. Nr. 5 gen. Łuczyń- 
ski, prezydent miasta Belina - Prażmow- 
ski, prezes Zarządu Głównego Związku 
Strezleckiego mec. Paschalski. komendant 
główny Związku Strzeleckiego płk. dypl. 
Rusin i inni, tudzież liczne repreezntacje 
urzędów, związków i organizacyj. 

Po dokonaniu przeglądu zawodników 
przez gen. Kasprzyckiego zarząd Związku 
Streleckiego w otocezniu strzelców Ziemi 
Krakowskiej w strojach ludowych, wrę- 
czył gen. Kasprzyckiemu jako komendan- 
towi pierwszego oddziału, który ruszył w 
bój o niepodległość, adres hołdowniczy na 
pergaminie. Ponadto grupa górników z 
Wieliczki w galowych mundurach wręczy- 
la generałowi pamiątkową statuę 2 soli. 
Gen Kasprzycki serdecznie dziękował za 
dowód pamięci i uznania. 

O godzinie 4 rano po przemówieniu wi- 

ceprezydenta miasta Klimeckiego, po од- 

czytaniu historycznego rozkazu przez ko- 

mendanta głównego Związku Strezieckie- 

go płk. dypl. Riusina, i udzieleniu uczestni- 

kom marszu błogosławieństwa, kolejno ru- 

szyły ze szlaku drużyny tradycyjnym szla- 

kiem Pierwszej Kadrowej. 
JĘDRZEJÓW, PAT. Q godz. 4.30 nad 

ranem wyruszyły z Miechowa drużyny do 
drugiego etapu Marszu Szlakiem Kadrowej 

W kategorji drużyn: wojskowych najlep 
szy czas na tej trasie 40 klm, osiągnęła 
drużyna. 30 p. strzelców) kaniowskich 4 go- 

dziny 46 m. 12 sek. 2-gie miejsce zajęła 
drużyna 16 p. p. 4 godz. 54 mim. 35 sek. 
3-cie miejsce zespół Centralnej Szkoly 

straży gramicznej. 

  

* * 

W kategorji Aružyn P. W.i Strzelca 

najlepszy czas uzyskał Zw. Strzelecki War- 

szawa Powazki 5 g. 3 m. 51 sek. 

2-gie miejsce Orlęta. Kraków 5 godz. 5 

min. 49 sek, — 3-cie miejsce Strzelec z 

Suchej . 

Przybywające drużyny owacyjnie wita- 

ła zebrama publiczność z pnzedstawicielami 
władz miejscowych oraz dowódcą O. K. III 

ma. czele. 
Jutro ostatni etap Jędrzejów — Kielce. 

* * * 

WARSZAWA. PAT. W. dniu dzisiej- 

szym w rocznicę osiemnastą wymarszu I 

Kadrowej odbyło się w Warszawie uroczy- 
ste poświęcenie sztandaru i złożenie przy- 
rzeczenia przez członków Zw. Strzeleckie- 
go powiątu warszawskiego. 

* * * * 

WARSZAWA. PAT. Dzisiejsza uroczy 
stošė uczczenia 18-tej rocznicy wymarszu 

pierwszej Kadrowej z Oleandrów rozpoczę 

WARSZAWA (— Tow, Ksjęgaraj Kal, „Ruch”, 

Złazd Legjonistów 
w Gdyni 

Komitet organizacyjny Zjazdu Legjoni - 
stów: w: Gdymi podzielił się ma 10 sekcyj, 
pomiędzy które podzielił przygotowania . 
techniczne do zjazdu, wyznaczonego — jak 

wiadomo — na niedzielę, dnia 14-go bm. 

wi Gdyni. Utworzono sekcje: porządkową, 
aprowizacyjną, techniczną, kwaterunkową, 
reprezentacyjną, ' imprez lądowych, imprez ‹ 

wodnych, komunikacyjną, sanitarną i fi- 
mansową. 

Komitet organizacyjny liczy — wedle - 
dotychczasowych zgłoszeń na przyjazd po- - 
nad 12 tysięcy osób. Zakwaterowanie 
wszystkich przybyłych — wobec trwające- 
go w Gdyni sezonu kąpielaowego — będzie 
niemożliwe i dlatego specjalne okólniki, ro 
zesłane do zarządów okręgowych Związku 
Legjonistów, zapowiedziały zgóry, iż przy- 
bywający na zjazd liczyć się muszą z o- 
puszczeniem Gdyni wieczorem, dnia 14-go 
Ibm., natychmiast po zakończeniu wroczy- 
stości zjazdowiych, 

Pociągi zdążające do Gdyni, będą w 
ciągu nocy z dnia 13-go ma 14-ty bm. za- 
trzymane na dwiorcu w Tczewie, skąd o- 
koło godz. 5-tej rano będą kolejno wycho- 

dziły do Gdyni, bez zatrzymywania się w 
Gdańsku. 

MW Gdyni śniadanie odbędzie się w na- 
miotach, ustawionych nad morzem.. Msza 
święta odbędzie się na molo rybackiem 
przy ołtarzu, który został wzniesiony na 
„Święto Morza'. Obiad żołmierski spożyją 
uczestnicy zjazdu w! namiotach, ustawio- 
nych na Kamiennej Górze, skąd roztacza 
się wspaniały widok na morze, miasto i 
port. 

Dekret o zapobieganiu skutkom trudności 
płatniczych w rolnictwie 4 

W najbliższychh dniach ukaże się w 
Dzienniku Ustaw: tekst rozporządzenia Pa 
na Prezydenta Rzeczypospolitej o zapobie- 
ganiu skutkom  tmudności płatniczych w 
rolnictwie. Rozporządzenie to przewiduje, 
że odroczenie wypłat może być udzielone 
gospodamzowi rolnemu, posiadającemu do- 
stateczny majątek do zupełnego zaspoko- 
jenia wszystkich swych wierzycieli, a któ- 
ry wskutek wyjątkowych i niezależnych 

od siebie okoliczności zaprzestał czasowo 
wypłat. — Wniosek o odroczenie wypłat 
może zgłosić bądź dłużnik, *'bądź też 

wierzyciel, który wykaże swój interes 
prawny 'w dalszem prowadzeniu gospodar- 
stwa rolnego przez dłużnika. Odroczenie 
wypłat będzie udzielał sąd okręgowy lub 
grodzki, przy którym nieruchomość, wcho- 
dząca w skład gospodarstwa rolnego ma u- 

rządzioną lwipotekę. Gdy nieruchomość ta 
nie posiada urządzonej hipoteki, właściwy 
jest sąd grodzki, w którego okręgu nieru- 
chomość ta jest położona. | 

Rozporządzenie przewiduje dalej, że w 
wypadkach, gdy okoliczności przytoczone 
we wniosku o odroczenie wypłat dostatecz 
nie uzasać ją jego słuszność, sąd może 
wniosek ten zabezpieczyć aż do ostatecz- 
mego jego załatwienia postanowieniem za- * 
rządzającem wstrzymanie wyznaczonej 
już sprzedaży ruchomości i nieruchomości 
dłużnika, jak również postanowieniem, za- 

kazującem zbywania i obciążania nieru- 

chomości oraz spraw hipotecznych dłużni- 
ika. Sąd rwreszcie w razie potrzeby, może 
przed rozprawą zasięgnąć opinji o stanie * 

gospodarczym dłużnika i o możliwości u- 
mdrowienia gospodarstwa na podstawie 

przedstawionego planu. Sąd w takim wy- 
padku zażąda opinji od izby rolniczej lub 
organizacji rolniczej, albo innych odpo- 
wiednich organizacyj. 

Odroczenie wypłat nie rozciąga się: na 
należności z zobowiązań, zaciągniętych po 
orzeczeniu odroczenia wypłat, na koszty 
postępowania zapobiegawczego, na podat- 
Ki i opłaty państwowe, nie wyłączając o- 
płat sądowych i komunalnych, na należ- 

ności. z tytułu umowy najmu pracy, na bie 

żące opłaty za ubezpieczenia społeczne i 
ubezpieczenia od ognia w zakładach publi- 
cznych, na wszelkiego rodzaju alimenty, 
na należności zabezpieczone umownym za- 
stawem ruchomym, a w szczególności re- 
jestrowym zastawom rolniczym i drzew- 
nym, na raty należne z pożyczek długoter- 
minowych, udzielonych przez banki pań- 
stwowe lub instytucje kredytu długoter- 
minowego, zabezpieczone na nieruchomoś- 
ci, oraz na zabezpieczone na nieruchomo- 
ści mależności baników z tytułu udzielonych 
przez nie zaliczek na pożyczki długotermi- 
nowe amortyzacyjne, kredytów na parce- 

-lacje, kredytów udzielonych przez nie z 
lokat osób trzecich, których spłatę bank 
wiobec tych osób zagwarantował, oraz gwa 

rancyj. 

ła się nabożeństwem wi kościele garnizono- 
wym .w' obecności wiceministra Piestrzyń- 
skiego, generała  Skierskiego, generała 
Wieniawy - Długoszewskiego, posłów i 
senatorów BBWR. Przedstawicieli warsz. 
Okr. Zw. Legjonistów: z prez. Dyr. Dziado- 
szem i wojewodą Ołpińskim na czele, dele- 
gacji wojskowych garnizonu, weteranów 63 
roku, byłych kombatantów, P. W. W nawie 
głównej ustawiły się liczne poczty sztan- 
darowe. Po mszy odśpiewano Boże Coś Pol 
skę. Po nabożeństwie ruszył pochód ulicami 
miasta do Filharmonji, gdzie odbyła się 
akademja uakończoma przemową prezesa 
komitetu organiz, Dziadosza. Mówca na- 
wiązał do rocznicy 6 sierpnia jako rocznicy 
czynu i zakończył okrzykiem ma cześć Mar- 
szałka Piłsudskiego. W części artystycznej 
orkiestra 36 p. p. odegrała pieśni legjono- 
we, artysta dram. Adwentowicz deklamo- 
wał szereg utworów.



\ 

0 wartości Unji Kościelnej 
Wybitny misjonarz obrządku wschod- 

niego ks. Piotr Tabiński, były rektor Sem, 
Prawosł., doskonały znawca Kościoła 
Wschodniego, nadesłał nam poniższy ar- 
tykuł na temat wartości Umji Kościelnej. 

Właściwie temat ten nie wymaga ига- 
sadnienia, przynajmniej na łamach „Sło- 
wa*, Nigdy nie kwestjonowaliśmy warto- 
ści unji, natomiast mieliśmy poważne za- 
strzeżenia, co do wartości metod, zmierza- 
jących do współczesnej realizacji unji. 

W broszurze p. t. „Akcja unijna a kry- 
tyka polska ks. prof, P. Tabiński stanow- 
czo twierdzi, iż rzeczywista treść wiary 
prawosławnej zgadza się zupełnie z treścią 
wiary katolickiej; obecnie podkreśla tylko 
różnice hierarchiczne. Chcielibyśmy posły- 
szeć o różnicach dogmatycznych a przede- 
wszystkiem — o wartości współczesnych me 
tod akcji unijnej. 

Czy Prawosławie, z Kościołem Zachod- 
nim zjednoczone, posiada jakie wartości 
w porówńaniu z Prawosławiem niezjedno- 

czonem, dyzunickiem? Czy jest lepszą i 
'wyższą formą chrześcijaństwa, niż to dru- 
gie? Co mianowicie daje Kościołowi Wscho 
<dniemu jego unja z Kościołem Zachodnim ? 

Pytania te stawia każdy, kto cokolwiek 
interesuje się akcją unijną. 1 musi je sta- 

iwiać, jeżeli chce sobie akcję tę uświado- 
mmić, a nie patrzeć na nią pod kątem obce- 
go lub też wiłasnego uprzedzenia. 

Dr. W. Charkiewicz, często zabierający 
głos w sprawach unijnych w Polsce, wska- 
zuje ironicznie na jedną przewagę Prawo- 
sławia zjednoczonego, — czy, jak zwykle 
wyraża się prasa polska, „obrządku wscho- 
dniego* — nad Prawosławiem niezjedno- 
<zonem: pierwsze jest tańsze. 

W przewadze tej, zdaniem p. W. Char- 
ikiewicza, tkwi pewne niebezpieczeūstwo 
dla współczesnej akcji unijnej: „z taniego 
bowiem obrządku, łatwo jest zrobić ranią 
religję* („Słowo br. Nr. 113)... Jestem 
daleki od jakichkolwiek zamiarów! polemi- 
zowania z czeigodnym publicystą, lecz w 

interesach jedynie sprawy, podkreślę tu- 
taj, że z punktu widzenia tak religijno- 
chrześcijańskiego, jako też danych faktycz 
mych, jego zastrzeżenie przeciwko akcji u- 
nijnej nie przedstawia się słusznem. 

Stojąc na twardym gruncie światopo- 
glądu prawosławnego i katolickiego, każdy 
ideowy pracownik na niwie kościelnej po- 
winien właśnie mieć przed oczyma swemi 
wzór duszpasterstwa w osobie apostoła. 
Pawła, tak przemawiającego do kapłanów: 
„ami srebra, ani złota, ani szat od nikogo 
mie pragnąłem... We wszystkiem pokaza- 
łem wam, iż tak pracując, należy wspie- 
rać słabych i pamiętać słowa Pana Jezusa: 

„wiecej szczęścia dawać, aniżeli brać” 
(Dz, Ap. XX, 33—35). Powinien on tez pa- 

„ miętać pouczenie apostoła Piotra: „paście 
trzodę Bożą... nie dla korzyści ohydnej, 
lecz dla szezerošci“ (I Piotr. V, 2). 

Zupelnie godzą się Zz tą nauką apostol- 
ską liczne przepisy prawa kanonicznego, 
zabraniające praktyki kościelne, czyli „ła- 
skę Bożą”, przez nich działającą, wykorzy- 
stywać dla siwego zysku (Listy kanoniczne 
SS. Genadego 1 Tarazego konstantynopo- 
ditanskich). k 

* Zkróćmy nadto uwagę i na ten, nie ule- 
gający wątpliwości fakt, że Obrządek pra 
awosławny, dyzunieki w Polsce jest obecnie 
©» wieje droższy, aniżeli gdziekolwiek w in- 
nych krajach. Czyżby dlatego miał on być 
bardziej wartościowym, w porównaniu z 
tymże w innych krajach? — Oczywiście, 
nie; a wymienioną jego cechę każdy, bli- 
żej orjentujący się w położeniu Kośc.oła 
Prawosławnego, cdniesie z pewnością r.a 
rachunek nienormalnych warunków zycia 
kościelnego, istniejących w Polsce (Nawet 

rosyjskie, bliskie do kół kościelnych ,„„Na- 
sze Wremia', patrz artykuł w N 112 br. 
pod tytułem „Podwójna szkoda"). 

„ Nie może więc być niebezpieczeństwa 
dla wiary i kultury, jeżeli będziemy szli 
drogą, wskazaną iprzez Słow» Boże i usta- 
wy kościelne. I akcja unijna wiele się przy 
czyni do postępu chrześcijaństwa, jeżeli 
nauczy się niezbędne dla życia kościelnego 
Środki materjalne zdobywać jnnemi sposo- 
bami, a nie wymaganiem przy wykonywa- 
miu praktyk religijnych. Miłość do Chry- 
stusa i jego Kościoła, ofiarność wiernych 
i kapłanów winny być źródłem tak. moral- 
nej, jak i maferjalnej siły Kościoła Pra- 
wosławnego, ze Stolicą Apostolską zjedno- 
czonego! Czyż to rzecz błaha, drobnostka?! 

Są pozatem inne wartości, nie mniej 
znaczne i cenne, które Kościół ten, dzięki 
swemu zjednoczeniu, wytwarza wzgl. na- 
bywa. Przedewszystkiem, uzyskuje on to, 
bez czego prawe życie kościelne jest nie- 
możliwe, a czego właśnie brak kościołowi 
dyzuniekiemu, uzyskuje mianowicie kar- 
nušė, : 

„Wysokiej karności, jako chleba pow- 
szedniego, żąda dzisiaj nasz Kościół Pra- 
wosławqy, i trzeba dla podtrzymania jego 
Życia prawego dać mu tego chleba, prze- 
dewszystkiem zaś dać go wszelkiemi spo- 
sebami  oram obficie  duchowieństwu 
zeznaje Komisja Przedsoborowa w Spra- 

wozdaniu przez Metropolję Warszawską po 

TO I 
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danem do ogólnej wiadomości („Woskries- 
noje Cziienije* ibr. Nr. 138). Oświadczenie, 
jak widzimy, jasne i otwarte. Nadto po- 
chodzi ono od instytucji autorytatywnej, 
poważnej, reprezentującej narazie głos 
Kościoła Prawosławnego w Polsce, a wol- 
nej od zarzutów stronniczości wzgl. ten- 
dencyjności, Przytoczmy zatem jeszcze pa- 
rę jej zdań, określających obecny stan ży- 
„cia kościelnego. „Wiele dobrych początków, 
wiele wczesnych środków i zarządeń, po- 
dhodzących tak od władz duchownych, jak 

też od zebrań lepszych przedstawicieli ko- 

ścielnych nie doprowadza się na miejscu 
do końca, lub wcale się nie wykonywa. I 
to dlatego tylko, iż osoby, któreby miały 
dbać o wykonanie, z braku karności tego 
nie czynią — czyli dlatego, że nie chcą, 
lub z lekkomyślności oraz niedbalstwa 
względem obowiązkiu swego. Ośrodki życia 
religijnego rozłączone są z peryferją*. 

Smutny ten stan rzeczy ilustruje prasa 
perjodyczna —. rosyjska, a szczególnie u- 
kraińska, która corocznie podaje wiele roz- 
maitych jego objawów, lecz najwymow- 
niejszym z nich jest, niewątpliwie, jeszcze 

świeży w pamięci protest przeciwko świę- 

ceniom ibiskupim O. Polikarpa Sikorskiego. 
Wyżej wspomniana Komisja Przedso- 

borna wyłuszczyła. w swojem sprawozda- 
niu wiązkę różnych sposobów, zmierzają- 
cych do podniesienia karności kościelnej. Z 
pewnością sposoby te iaprobowane będą 
przez Sobór krajowy, jeżeli takowy kiedyś 
się odbędzie. Jednak zgóry powiedzieć na- 
leży, iż Kościół Prawosławny karności nie 
przywróci, uchwały zaś przyszłego Soboru 
będą nie więcej życiowemi środkami, jak 

uchwały Soborów dawniejszych, obecnie 
już azpomnianych, — Wileńskiego 1509 r., 

Kijowskiego 1623 r. i t. d., lub zarządze- 
mia różnych „lepszych przedstawicieli ko- 
šcielnych“, o których to zarządzeniach mó- 
wi Komisja Przedsoborna. 

Dlaczego tak? [Dlatego mianowicie, że 
obiecny stan Kościoła Prawosławnego w 
Polsce nie jest zjawiskiem wypadkowem, 
przejściowem, ilokalnem, jest to bieda po- 
wszechna dla tego kościoła, stara, stała, 
wypływająca z istoty rzeczy. Krótko wyja- 
śnię tutaj jej podstawy. Schizma Wschod- 
nia, czyli rozłam Chrześcijańskiego Wscho 
du i Zachodu urzeczywistniony w 1054 r., 
była właśnie niczem innem, jak tylko za- 
'burzeniem karnościowem. Co prawdą teo- 
logowie wschodni zawsze usiłowali, jak i 

obecnie usiłują, usprawiedliwić ją różnemi 
dowodami dogmatycznemi i obrzędowemi; 
lecz rzeczywista podstawa oraz ostatecz- 
ny cel tych dowodów — (uzasadnić, iż Pa- 
trjarcha Konstantynopolitański wraz z ca- 
łem Kościołem Wschodnim wolny jest! od 
posłuszeństwa Stolicy Apostolskiej, jako 
Zwierzchności Kościelnej. 

Z biegiem czasu, Kościół Wschodni po- 
szedł dalej ku upadku karności: Jak grzy- @ 
by po obfitym deszczu, powstają w łonie 
jego tak zwane krajowe Kościoły autoke- 
falji „Autokefalja“ — czyli z grecka, „sam 
sobie głowa'* — jest to właśnie wyłom z 
posłuszeństwa swemu zwierzchnikowi, u- 
niezależnienie się od niego. Dlatego to ni- 
gdy nie tworzy się ona z inicjatywy Koś- 
cioła Macierzystego, a tylko — z inicja- 
tywy własnej. Macierzysty zaś Kościół zwy 
kle wszystkim zamianóm  autokefalnym 
cstro sprzeciwia się, prowadzi przeciwko 
nim walkę, reaguje na nich „wyklięciem*, 
aż póki nie uzyska za swoje ustępstwo 
(„błogosławieństwo*) jakiejś koncesji, al- 
Ibo nie będzie zmuszony do ustępstwa siłą 
faktów. Nawet obecnie Kościół Konstanty- 
nopolitańskiej jeszcze nie cofnął „anate- 
my' swej, rzuconej ną Kościół Bułgarski 
za jego nieuzależnieniem się, a żaden z Ko 
ściołów Moskiewskich nie uznał autokefa- 
ji Polskiej. 

„Tworzenie się nowych i drobniejszych 
autokefalij,czyli też dalszy rozpad karnc- 
ści w, Kościele Wschodnim napotyka na 
jedną przeszkodę realną — wolę odnośnego 
Zwierzchnika Politycznego: Cara, sułtana, 
króla, prezydenta... Tak było dawniej, po- 
zosiłaje tak i obecnie. W Palestynie n. p. 
jedność Chrześcijan Prawosławnych bro- 
niona jest dzisiaj ....przez Wysokiego Ko- 
misarza! Palestyny — Anglika , którego re- 
ligja: narazie niewiadoma nam jest, a któ- 
ry może być bezwyznaniowcem lub maso- 
nem. Nad jednością autokefalnego Kościo- 
ła Antjochijskiego czuwa przedstawiciel 
Rządu Francuskiego (dawmiej — Turec- 
kiego); jednościa prawosławnych w Pol- 
sce opiekuje się Rząd Rzeczypospolitej. 

Obecnie Kościół Prawosławny w Polsce 
jest jednolity. Gdyby zaś Władza Świecka 
cofnęła swą opiekę. to z pewnością w 
krótkim czasie wytworzyłoby się w Polsce 
więcej Kościołów autokefalicznych, niż ist- 
nieje w niej obecnie djecezyj prawosław- 
nych. Oczywiście, nie zabrakłoby przy itlem 
wzajemnych „anatem*, na które hierarchja 
moskiewska jest tak hojna. Nawet dzisiaj, 

own 
KSIĄŻEK. — JAKIM POWINIEN BYĆ 

REPORTER. — NAPOLEON II W MARSYLJI. 
Niemiecki tygodnik „Die litterariscie 

Welt* ogłosił przed kilku dniami ankie- 
tę na interesujący i aktualny temat: 

— Jakie sztuki dramatyczne i jakie 
a utwory "literackie podobają się najbar- 

dziej współczesnej publiczności? 
W ankiecie wzięli przedewszystkiem 

udział wydawcy książek i dyrektorzy 
teatrów. Dwie odpowiedzi zasługują na 
szczególną uwagę, pozwalałyby bowiem 
wyciągnąć pewne wnioski. 

Dyrektor teatru twierdzi, że publicz- 
ność żąda od niego, by wystawiał sztuki, 
zupełnie oderwane od życia, sztuki bea 
balastu kryzysowego, bez plajt i sekwe 
stratorów — słowem, sztuki, które po- 
zwalają zapomnieć 0 goryczy i zmart- 
„wieniach dnia powszedniego. 

Tymczasem jeden z wielkich wydaw- 
ców oznajmia, że czytelnicy domagają 
się wręcz przeciwnego. Największym po 
pytem cieszą się książki, których tematy 
wiążą się ściśle w rzeczywistością, któ- 
re nie obwijają w bawełnę wypadków 
życia codziennego, które mówią o kryzy 
sie i nędzy, o zmaganiach się przy zdo 

bywaniu kawałka'chleba, o wstrząsach w 
Europie, o tem, co każdy z nas obecnie 
przeżywa. 

Ponieważ zarówno publiczność tea- 
tralna, jak i publiczność czytająca rekru 
tują się przeważnie z tych samych sier— 
powstaje pytanie: skąd ta niespodziewa- 
na rozbieżność? Czemu się tak dzieje, 
dzimy na scenie, a tego, co chętnie oglą- 
że to, co chętnie czytamy, niechętnie wi 
damy na scenie, — nie chcemy czytać? 
Czemu różnią się tak bardzo upodobania 
tego samego człowieka w chwili, gdy 
zabiera się do _ czytania książki, i w 
ohwili, gdy udaje sięz do teatru? 

„Die litterarische Welt" znajduje od 
powiedź na to pytanie. Twierdzi miano- 
wicie tak: zasadnicza przyczyna tkwi w 
tem, że w teatrze nie jesteśmy sami, 
książkę zaś czytamy przeważnie w ża- 
mkniętym pokoju. Ostatecznie, ciągłe wy 
rzekania nie są rzeczą przyjemną. Chcia 
łoby się wreszcie ujrzeć uśmiechnięte 
twarze dokóła. Chciałoby się z kimkol- 
wiek pomówić nietylko o naszem zmart- 
wienia. A ponieważ podczas antraktów 

WŁADCY ŚWIATA 
Władcy świata... 
Mellon, Ford, dynastja Rockefellerów, 

dynastja Rotszyldów, Pierpont - Morgan, 
Dethering, Zacharow itd. 

Są (to posiadacze najpotężniejszych za- 

kładów przemysłowych, kopalń, banków. 
Pracują na nich miljony ludzi... Oni „re- 

bią“ wybory, zmieniają rządy, przygoto- 

wują - konflikty, wytwarzają „opinje“. 
Potentaci... Władcy... 

* * * 

Początek Rotszyldow siega końca 18go 
stulecia. Już 29 września 1822 r. otrzymali 
tytuł baronowski. Załażyciel „domu* Am- 
szel Meyer Rotszyld wyszedł z ghetta i nie 
miał prawa pudrować swojej peruki, jego 
pięciu synów miało już herb baronowski 
— cztery lwy i pięć strzał — „z dewizą: 
„Concordia. Integritas, Industria“... W tej 
dewizie ukryta była icała tajemnica ich 

bajecznego sukcesu... 
Nie sądźmyj, aby wszyscy Rotszyldowie 

(których słońce silnie dziś wyibłakło), byli 
miljonerami... 

Pewnego razu wi gabinecie Clemenceau 
zjawił się chudy młodzieniec, proponujący 
swie usługi w charakterze sekretarza. Za- 
rekomendował się jako Jeroboam Rotszyld 

— Qzy jesteś pan bogaty ?... — zapytał 
nieco zdziwiony Tygrys. Е 

— Nie. Nie mam nic... — brzmiała od- 
powiedź. 

— Młody człowiek, będąc ubogim, nie 

ma prawa nazywać się Rotszyldem. Jak 
brzmiało panieńskie nazwisko pańskiej 
matki? 

— Mandeł... 

—- Doskonale. Weź pan to nazwisko i 
nie będziesz tego żałował. 

I Mandel tego nie pożałował. Był to 
słynny Mandel z czasów konferencji wer- 
salskiej... Został deputowanym do Izby... 
Dziś jest jednym z najwybitniejszych fran 
cuskich parlamentarzystów. Jeszcze nieda- 
wno mówiono o nim: | 

— Nie myślcie, że rząd Lavala wywró- 
cił senat. Lavala zmiotła reforma wybor- 
cza, obmyślona przez Mandla. 

* * * 

O Zacharowie i Fordzie pisano już... aż 
za dużo. Ciekawą jest „naftowa“ malka 
koncernu Rockefellerowskiego „Standar 

Oil“ z towarzystwem, kierowanem przez 
sin Henry Detheringa. 

- W 1860 r. prowadzi marny żywot ci- 
dhy służka (kościelny w Clevelandzie — 
Johu Rockefeller. Ówczesne jego oszczęd- 
ności wynosiły 5000 dolarów. W roku 1932 
bilans „Standard Oil* podpisany przez cle- 
velandzkiego eks-zakrystjana  reprezento- 
wał 1.427,000.000 dolarów! Jeżeli dodamy 
do tego kapitał 37 innych towarzystw, od 
„Standard Oil* uzależnionych, to majątek 
wodziny Rockefellerów można ocenić w 

  

mimo niesprzyjających warunków. politycz 
nych istnieje w Polsce prawosławna gru- 

pa „bohdanowcewowców!* nie uznająca obe 

cnej Hierarchji Polskiej i drwiąca z jej 
groźnej „anatemy*. Są też i klasztory, 
gdzie autorytet Metropolity Warszawskie- 
go jest tylko pozorny .A wyżej wspomnia- 
ma. Komisja Przedsoborna zna nawet dusz- 
pasterzy, którzy pogardzają kanonami, 
krytykują przedstawicieli Władzy duchow 
niej, drwią z jej wymagań i „zarządzeń'. 
(„Waskresnoje Cztienije“. Oczy- 
wiście, jest to już prawdziwa „autokefal- 
ja“, co prajwda, w formie najgorszej. 
| braku należytej karności Kościół 

Wschodni rozbił się na. równorzędne, wza- 
jemnie niezależne i o różnej wielkości kra- 
jowe Kościoły autokefalne; stał się on więc 
dyzunickim, tak w znaczeniu zewnętrznem 

czyli w stosunku do Kościoła Zachodniego 
jak też w zmaczeniu wewnętrznem, czyli 
pod wizględem wzajemnego stosunku jego 
jednostek autokefalnych. A: przeto już nie 
odpowiada on dogmatycznemu pojęciu Ko- 
ścioła. „Kościół ziemski — biorę pojęcie te 
w określeniu Komisji Przedsobornej — jest 
to przez Boga ustalone zgromadzenie lu- 
dzi, złączonych jedną wiarą Prawosławną, 
Sakramentami  jednemi i jedną Władzą 
Kościelną. („odnim  swiaczczennonaczati- 
jem*) . ! 

Tak mówi teorja, a jak się mówi w rze- 
czywistości? Gdzie mianowicie jest ta 
Władza Kościelna, któraby łączyła n. p. 
greków i bułgar; tichonców z „żywocer- 
kowmikami* i Kościołem Prawosławnym w 
Polsee; albo antonjan i eulogjan, lub Ko- 
ścioły w Polsce, Bułgarji, Rumunji i t. d.? 
Oczywiście, „świaszczennonaczalje* owe 
wecale nie istnieje; nie jesti ono nawet mo- 
żliwem, bo wykllucza się pojęciem autoke- 
falji krajowej, 

Co prawda, teologowie wschodni, wślad 
za Filaretem Moskiewskim, probują rato- 
wać rozbieżność pojęcia Kościoła z rzeczy- 
wistym stanem rzeczy, za pomocą teorji o 

teatralnych spotykamy się ze znajomymi, 
wolimy widzieć twarze uśmiechnięte i 
mówić o sztuce pogodnie i z beztró- 
ską. 

Do książki przystępujemy zgoła ina 
czej. Każdy człowiek lubi rozpamięty- 
wać swe zmartwienia, gdy jest sam. Gdy 
w czterech Ścianach czyta książkę, któ- 
ra daje obrazy życia codziennego, jest 
zadowolony, mogąc porównać swoja 
rzeczywistość z tem, co się dzieje w po 
wieści. 

Takie są przyczyny tych rozbieżnych 
wymagań, zdaniem tygodnika niemieckie 
go. Wydaje się wszakże, że wnioski 
powyższe są nadto pochopne i powierz 
chowne. Jeśli istotnie dyrektor teatru i 
wydawca mają obydwaj rację, — należa 

„łoby się poważniej zastanowić nad tym 
dwoistym stosunkiem publiczności do te 
atru i do książki. 

Niezaprzeczonym królem reporterki 
politycznej jest Jules Sauerwein, b. re- 
daktor „Matin'a“, powiernik głów kore 
nowanych i premjerów, któremu ze- 
wsząd ofiarowują bajeczne honorarja, 
byle zechciał, — dla tego czy innego pis 
та — uzyskać wywiad z Jerzym V, cy 
z Hooverem, z Hitlerem- czy z Mussoli- 
nim. Taki już bowiem ustalił się zwy- 

„SŁOWO" 

Henryk Hertz 
(1857—1894) 

Świat naukowy święcił 75-lecie urodzin 
wybitnego fizyka i genjalnego eksperymen 
tatora, Henryka Hertza. 

Urodził się w Hamburgu, gdzie też u- 
kończył szkołę średnią, następnie przecho- 
dzi na studja inżynierskie, aczkolwiek du- 
szą lgnął do nauk przyrodniczych. Nie ma 
jednak skromny młodzieniec zaufania do 
siebie, skoro pisze w: liście do ojca: „Wo- 
lałbym być wybitnym przyrodnikiem niż 
wybitnym inżynierem, lecz wolę być mier- 
nym inżynierem, niż miernym przyrodni- 
ikiem*. 

Nie kończy jednak: politechniki, ale i- 
dzie za głosem pragnień i przechodzi na 
uniwersyte. w Monachjum, a potem w 
Berlinie. Tutaj los mu sprzyja: wykłada- 
„jący na tym uniwersytecie wybitny fizyk 
prof. Helmholz poznaje się rychło na jego 
niepospolitych zdolnościach i poleca pod- 
jęcie zagadnienia konkursowego wydziału 
filozoficznego. 

Chodziło o zbadanie, czy elektryczność 
posiada istotną bezwładność. Hertz wyko- 
nał odpowiednie doświadczenia i doszedł 
do wyniku negatywnego. Przy pracy wyka 
zał tak doskonałe opanowanie metod na- 
ukowych, że oprócz nagrody, otrzymał od 
senatu specjalną pochwałę. 

Największem dziełem Hertza, zapew= 
niającem mu sławę, były „Badania nad 

rozchodzeniem się siły, elektrycznej”. Do- 

świadczenia do tego trwały lat cztery i sta 
ły się podwaliną elektromagmeterycznej te- 
orji światła. 

Doświadczenia te umożliwiły też Mar- 
coniemu wynalazek telegrafu bez drutu. 
Telegraf taki urządził już sam Hertz. Zbu- 
dował mianowicie obwód oscylacyjny skła- 
dający się z iskiernika i zasilany apara- 
tem indukcyjnym, a mie jak dotychczas, bu 
tellkami lejdejskiemi. Otrzymał wskutek 
flego drgania, jak na ówiczesne czasy, bar- 
dzo szybkie, Tym aparatem wykazał Hertz, 
że te drgania przenoszą się na otaczający 
eter, rozchodzą Się na! wszystkie strony i 

mogą pobudzić do drgania inne obwody, 
znajdujące się w promieniu 15 — 30 m. 

Była to więc pierwsza stacja nadawcza 
i odbiorcza, działająca na niedużą odleg- 
łość. Możliwem jest, że sam Hertz, ulepsza 
jąc przyrządy, doszedłby do wynalazku 
Marconiego, gdyby nie choroba i śmierć. 
Umarł mając lat 37. Mimo młodego wieku 

przebiegł Hertz wszystkie szczeble karjery 
naukowej, zostając 'w roku 1889 zwyczaj- 
nym. pnofesorem ma uniwersytecie w: Bonn. 

W r. 1924 utworzono w jego rodzinnem 
mieście towarzystwo: „Heinrich - Hertz - 
haberei des Funkewesens*. Towarzystwu 
temu udało się wprowadzić termin „Hertz* 
na określenie jednego drgania na sekundę. 

przybliżeniu sumą wokoło 150 miljardów 
franków! 

A oto dwie daty z życia sir Henry De- 
tiheringa. 

W jednym z amsterdamskich banków, 
a było to w: roku 1872, służy malec, otrzy- 
mujący 30 franków miesięcznej gaży. Po 
upływie sześciu lat jest już buchalterem i 
zarabia 300 franków. miesięcznie... 

W! 1930 kapitał naftowego towarzyst- 
'wa, założonego przez Detheringa, przewyż- 
sza — 100 miljardów franków. 

Cóż się stało w ciągu tego pół stule- 
Cia lie 

W tym okresie czasu w stanie Ohio wy- 
trysła nafta, 5.000 dolarów kościelnego 
służki poszły na kiupno pierwszej koncesji. 
która przez dłuższy czas dawała tylko 3 
tysiące litrów nafty na dobę. Lecz tych 
trzy tysiące litrów dały możność Rocke- 
fellerowi rozszerzyć szybko swój interes. 
Zaczął skupywać akcje innych towarzystw 
naftowych, zawierać tajne umowy, budo- 
wać specjalne linje kolejowe, obsługujące 
źródła nafty. W 1882 r. zjednoczył on w 
swem męku 95 proc. całej produkcji nafto- 
wej Stanów Zjednoczonych. Napróżno pre- 
zydent Roosevelt próbował walki z Rocke- 

Soborze Powszechnym, jako „prościerają- 
cym działanie swe na cały Kościół Powsze- 
chny“ („Katechyzmus Obszerny“). Stara- 

„nia: zupełnie daremne, chociażby z tego tyl- 
ko względu, że Kościół Wschodni nie zna 
żadnego Soboru Powszechnego od samego 
założenia Kościoła aż do 325 r. oraz od 
787 r. aż do dnia dzisiejszego; wobec cze- 
go pytanie, wyżej postawione, praktycznie 
nie rozwiązuje się i rozbieżność nauki z 
życiem, teorji z faktem, dogmatyki z prak 
tyką nie usuwa się. Nie mówimy już o 
n wartości historycznej owych starań, oraz 
ich sprzeczności z świadectwami podania 
prawosławnego. - 

Zupełnie inaczej przedstawia się Koś- 
ciół Zachodni, podlegający hierarchicznej 
zwierzchności Stolicy A'postolskiej i w niej, 
jako w ognisku swem, zjednoczony. Porów 
najcie dla ilustracji jego położenie w! ZSRS 
"Warunki życia religijnego rzymsko-katoli- 
ków pod każdym względem nie są tam lep- 
sze od tych, w jakich się znajduje ludność 
prawosławna. A jednak, czyż Kościół ów 
rozpadł się tam również na szereg oddziel- 
nych organizacyj? Ozyż wytworzyli się tam 
staro - katolicy, nowo - katolicy, żywokKa- 
tolicy, albo jakieś inne zrzeszenia wier- 
nych? Nie, niema tam tego i zasadniczo 
być nie może. Prześladowiania, schizmy i 
herezje mogą tylko  uszczuplić Kościół 
Rzymski, lecz nigdy nie rozdrobi się on na 
niezależne, walczące z sobą nawzajem i ró- 
wnorzędnie organizacje — zawisze zaś bę- 
dzie on zgromadzeniem wiernych, jedną 
Władzą Kościelną łączonych. A wszys*" 
to — dzięki karności, której niezbędnym 
warunkiem oraz wyrazem wewnętrznym 
jest! wyznawanie autorytetu posłuszeństwa 
wobec Stolicy Apostolskiej. 

Taki sam stan rzeczy wytwarza się r” 
wnież w; Kościele Prawosławnym, gdy uz- 
naje ten Hjerarchiczną Zjwierzchność Sto- 
licy Apostolskiej, czyj też unję z Kościołem 
Zachodnim. Unja więc usuwa z Kościoła 

czaj, że p. Sauerweinowi nie odmawia 
się wywiadów. 

Ten król reporterów z nikim nie dzieli 
berła, wsząkże reputacja jego nie ustali- 
ła się odrazu. Decydującym momentem 
w jego karjerze dziennikarskiej był paź- 
dziernik roku 1921. Wówczas to na pe- 
ronie stacyjki Buchs na granicy szwaj- 
carsko austrjackiej zebrała się grupka 
dziennikarzy francuskich — — same asy, 

wysłane przez redakcje pism paryskich 
z poleceniem uzyskania za wszelką ce- 
nę wywiadu z cesarzem Karolem, który 
dopiero co powtórnie abdykował po nie 
szczęśliwej wyprawie samolotowej. Moż- 
na sobie wyobrazić gorzkie rozczarowa- 
nie, jakie odmalowało się na twarzach 
dziennikarzy, gdy za wysiadającym 2 
wagonu monarchą ujrzeli dobrze znaną 
postać redaktora „Matin'a*. Zbyteczne 
dodawać — koledzy p. Sauerweina nie 
odczuwali nawet potrzeby upewniać się 
o tem, że tegoż wieczora sensacyjny in- 
terwiew z cesarzem był już w redakcji 
„Matin'a*. Odtąd nikt nie ośmielił się 
poddawać w wątpliwość reporterskiego 
autorytetu p. Sauerweina. 

Obecnie „fenomenalny reporter roz- 
począł w jednem z pism paryskich ogła- 
szanie swych pamiętników. Będą one 
niewątpliwie zawierały dużo sensacyj- 

fellerem. Napróżno sądy amerykańskie fe- 
rowały wyroki, lkwidujące trust naftowy 
— Rockefeller skupił poprostu akcje 37 
Pn m” i połączył je w „Standard 
Oil“, ` 

Stanęła przed nim inna walka, o wiele 
tnudniejsza: — na horyzoncie poczęła już 
wybłyskiwać gwiazda Henry Detheringa, 
jedynego człowieka, który nie zechciał u- 
giąć się przed Rockefellerem, „Standard 
Oil“ wydobywa swą naftę w Ohio? A więc 
„Royal Doutsh“ rozrzuci swe studnie po 
średniej Azji, w Indjach, na wyspach ma- 
lajskich, w Egipcie, w Australji, Japonii, 
Chinach... Nie dość na tem: Dethering na- 
łożył swe ręce na Meksyk i jeżeli rząd me- 
ksykański będzie stawiał przeszkody, nie 
zatrzyma się przed zorganizowaniem rewo- 
lucji.. „Władców świata” mie wstrzymują 
takie drobnostki... 

Rockefeller nie był 'w stanie zadusić 
Detiheringa. Lecz nader subtelna i bezli- 
tosna iwojna prowadzi się w dalszym cią- 

gu: — jeden z królów naftowych wcześniej 
lub później będzie musiał ustąpić. Za „Stan 
dard Oil“ stoją Stany Zjednoczone. „Royal 
Doutsh'* odpowiada życiowym potrzebom 
Wielkiej Brytanji. . 

  

Wschodniego wewnętrzny rozłam; nadaje 
mu, jego oddzielnym autokefalnym kościo- 
łom krajowym, spójność i jedność; przy- 
właca mu karność — ten „chleb powszed- 
mi“, bez którego życie kościelne podupada 
i ginie. Duszpasterza, któryby drwit z za- 
rządzeń swiej Władzy Duchownej, w: Koście 
le Prawosławnym zjednoczonym, nie da 
się znaleźć! 

Przyczyniając się więc do wizmocnienia 
i podniesienia Kościoła Prawosławnego, 
Zjednoczenie Jego z Kościołem Zachodnim 
nabywa znaczenia wielce doniosłego i war 

tościowego; jest to czynnik w historji 
chrześcijaństwa oraz wogóle kultury du- 
chowej włśnód społeczeństwa prawosław- 
nego bardzo poważny i budujący. A. poło- 
żenie, jakie należy; się Kościołowi Wschod- 
niemu Zjednoczonemu? 

Przy faktycznej jedności czyli tożsa- 
mości wiary, istniejącej włbrewi długotrwa- 
lej schizmie oraz wlbrew wszystkim życze- 
niom jej zwolenników, Kościół Prawosła- 
wny Wschodni ma swoje, właściwe mu 
wartości, Kościół Katolicki Zachodni, — 
swoje. Pierwszy, chociaż utracił należytą 
karność i osłabił śrogość morali, natomiast 
wyrobił sobie, bogaty, dziwny, czarujący 
pięknością, wispaniałością i rozmaitością 
obrządek. Drugi wzmocnił i podniósł kar- 
mość z moralnością, pozostał jednak przy 
skromnych formach obrządku. Kościół zaś 
Prawosławny, uznający unję, jedna w. so- 
bie wartości Chrześcijańskiego Wschodu i 
Zachodu: jest on dlatego wyższym stop- 
miem chrześcijańskiej tworezości religijnej 
piękniejszą perłą w Kościele Wszechświa-* 
towym, czyli Katolickim. 

W tem tkwi wyższa wartość oraz ideo- 
we usprajwiedliwienie umji kościelnej. 

Z tego również wypływa racjonalność 
i konieczność akcji unijnej, 

Ks. Prot. P. Tobiński 

nych szczegółów. Tymczasem — w roz 
działach wstępnych — p. Sauerwein roz 
wija swoje poglądy na pracę reportera 
i "podaje pouczające wskazówki dla 
swych młodych kolegów. Najważniejsza 
i decydująca o powodzeniu brzmi w 
ten sposób: * 

— Przedewszystkiem dziennikarz nie 

powinien odróżniać się zewnętrźnie od 
otoczenia. Notatnik i ołówek — to praw 
dziwi szkodnicy zawodu reportera. Zwy- 
czajem moim było zawsze, gdy chciaiem 
dostać się tam, gdzie miałem szanse żdo 
bycia wywiadu lub informacyj, przyłą- 
czać się do grona osobistości, obcując z 
niemi jak równy z równym. W dziewię- 
ciu wypadkach na dziesięć otwierałem 
sobie w ten sposób drogę, w znaczeniu 
przenośnem i dosłownem, do ludzi, któ 
rzy w normalnych warunkach uważaliby 
za rzecz uchybiającą ich godnośći zamie 
nić kilka słów ż dziennikarzem. Aby zo- 
stać wielkim reporterem — starałem się 
nim być jak najmniej, 

Ostatnie zdanie warto sobie zanoto- 
wać:, wskazówka zawarta w niem, mo- 
że się przydać i wileńskim reporterom. 

ж e k 

O życiu i śmierci Orlęcia wiemy 
dość dużo. W ostatnich czasach w związ 
ku ze stuleciem jego źgonu przypomnia- 

SILVA RERUM 
Niesłychanie pnzykra i niesmaczna hi- 

starja osobliwego „żartu” dr. E. Boy gło- 
Šnem echem odbiła się w całej prasie pol. 
skiej, wywołujące głosy: oburzenia. 

Trzeba przyznać, że wyjątkowo kiep- 
skim dowcipem popisał się warsząwski li- 
terat, umiejącyj dobrze się reklamować. 

Nie lepiej od dowcipu udało mu się 1 
„słowo honoru". 

Katolicka Ajencja Prasowa w ostatnim 
komumikacie pisze na ten temat: 
Na łamach pism ostatnio był omawia- 

ny niesmaczny wybryk p. Edwarda Boyżgo 
literata, z obozu wolnomyślicielskiego. Pan 
Boyč przechwalal się w jednym ze swych 
artykułów, że podczas pobytu swego w Wil. 
nie popijanemu otrzymał od prof. Kłosa, 
konserwatora grobów królewskich w Bazy 
lice wileńskiej, strzęp złotogłowia z trum- 
ny Barbary Radziwiłłówny”. Prasa nasza 
b. słusznie napiętnowała tego rodzaju brak 
Szacunku dla pamiątek narodowych i żąda- 
ła w tej sprawie wyjaśnień. Po długich wy- 
krętach nareszcie p. Boyė, przyparty do 
muru przez prof. Kłosa, zamieścił w dzien- 
nikach sprostowanie, w: którem stwierdza 
„pod uroczystem słowem honoru iż treść 
wispomnianego ustępu jest li tyllko wytwo- 
rem mej wyobraźni, skomponowanym dla 
efektownego zakończenia feljetonu, utrzy- 
manego zresztą od początkiu do końca w to- 
nie żartobliwym. i nie odpowiada bynaj- 
mniej rzeczywistości. 

S Ošwiadezenie to jest trochę w niezgo- 
dzie z tem, eo napisał p. Boyć w „Robotni- 
ku* dn. 27 lipca r. b., ponieważ jednak jest 
pieczętowane „słowem honoru", gotowiśmy 
położyć krzyżyk nad całą sprawą. 

Zajście powyższe jednak dla duchowień- 
stwa naszego jest! poważnem ostrzeżeniem 
(by zabytki i pamiątki narodowe, przecho- 
wywane w kościołach, znajdowały się za- 
'wisze pod: osobistą pieczą duchowieństwa, 
i by osoby, które będą dopuszczone do tych 
pamiątek, dawały rękojmię, że z całym 
pietyzmem będą się odnosić do przeszło- 

ści, drogiej i świętej Polakowi. 
Świat (Nr. 32) również porusza tę spra- 

wę, starając się ją bagatelizować. Musi 
jednak przyznać, zastanawiając się nad o- 
sobą p. Boyć, iż — 

-.literat ten, skądinąd zdolny i dosko- 
nały tłumacz Don Kichota, ma dziwnego 
pecha. Co krok — 'to potknięcie. Nieda- 
wmo wtygłosił odczyt w kole miłośników li- 
teraturyj hiszpańskiej i też przez kilka ty- 
godni sypały się z tego powodu polemiki 
i inwektywy, aż musiało oficjalnie inter- 
wienjować poselstwo hiszpańskie. Niektórzy 
twierdzą, że wypływa to z jego upodobania 
do.. žartobliwošei. Stąd spotykają go 
wciąż przykrości i niemiłe przygody. 

Nic to nie znaczy: Don Kichot też cier- 
piał wskutek szlachetnych infiencji, powsta 
łych z urojenia. Nie żartował on jednak. 

Porównywanie p. Boyć z Don Kichotem 
niema wielkiej racji. Przecież sam wy- 
twornie dowcipny literat porównywał sie- 
bie z kim innym. ы 

Pisząc w „Robotniku“ wyjašnienie, za- 
kończył je p. Boyć w ten sposób: 

Gdy na Don Kichota i na jego giermka 
posypał się grad kamieni, poczciwy osioł 
Sancezo Pansy stulił uszy i stał nieruchomo 
na miejscu, czekając że ta chmura gradowa 
przeminie. Jeżeli i mnie „przeczekać się* 
uda, powrócę znów do pisania o Wilnie, 
tym razem rzeczowo, ponuro i laurówio. 

Nie jesteśmy ciekawi „rzeczowych, po- 
nurych i laurowych wynurzeń p. Boyć na 
temat Wilna, ale musimy wyrazić mu uzna- 
nie, jako doskonałemu znawcy arcydzieta 
Cervantesa: z wielkiej ilości postaci, wy- 
stępujących w Don - Kichocie, umiał on 
dla porównania ze sobą samym trafnie wy- 
brać odpowiednią istotę... Lector 

Śmierć świętokradcy 
w kościele 

Do kościoła parafjalnego w Osieku pow. 
Biała Podlaska, w czasie gdy kościelny wy 
dzwaniał na „Anioł Pański", wkradł się 
nieznany opryszek. w: celu dokonania świę- 
tokradztwa. Gdy kościelny po oddzwonie- 
niu wychodził już z kościoła, zauważył w 
kącie opryszka i nic mie mówiąc, pobiegł do 
pobliskiego posterunku policji i zameldo- 
wał o tem. 

Zawiadomiona policja przybyła bez- 
zwłocznie do kościoła, gdzie zastała istot- 
nie opryszka, medytującego nad świętokra 
dztwem. Na widok policji opryszek zem- 
dlał i padł ną ziemię, a po wyniesieniu go 
na podwórze, mimo udzielonej mu pomocy 
w pół godziny zmarł. Z jakiej miejscowości 
opryszek ten pochodzi i jak się nazywa nie 
zdołano mstalić. 

  

ły pisma niejeden szczegół. Ale nie wszy 
stkim wiadomo, że istniał samozwaniec, 
który wbrew oczywistości faktów odwa- 
żył się ogłosić Napoleonem Drugiin i reś 
cić pretensje do tronu francuskiego. 

Było to w latach pięćdziesiątych ze- 
szłego stulecia wkrótce po przywróceniu 
drugiego cesarstwa. Na południu Francji 
—przewažnie w Marsylji —poczęły roz- 
powszechniać się opowieści, że syn wiel 
kiego cesarza żyje, i korona do niegu, 
według prawa należy. Ktoś nawet wi- 
dział tu i tam prawowitego monar hę. 
Mówiono,, że zdołał on uciec z Wie:!nia, 
że długie lata tułał się w krajach pod- 
zwrotnikowych. Był to tęgi mężczyzna, 
smagły i silny, niebardzo podobny do 
Orlęcia. Ale w twarzy miał coś, co przy- 
pominało rzymskie rysy Napoleona. I to 
dalekie podobieństwo działało na wye- 
braźnię jego zwolenników. 

Napoleon II ogłosił w Marsylji po- 
chód na Paryż. Ale -Napoleon IIF nie u- 
ląkł się. Nie próbował nawet obrony. 
Poprostu wydał zarządzenia prefektowi 
policji, aby dostarczyć samozwańca do 
Paryża. Kilku agentów zameldowało się 
w mieszkaniu „,cesarza':', ale nie zastało 
go w domu. Podobno uszedł na Korsy- 
kę. I odtąd nikt o nim już nie słyszał. 

! dox. я 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 
ROLOGICZNEGO W WILNIE 

Z dnia 7 sierpnia 1932 r. 

Cisnienie średnie: 755. 

Temperatura Średnia: - 16. 

"Temperatura najwyższa: --17. 

"Temperatura najniższa: --13. 

Opad: 11 mm. 

Wiatr: zmienny. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

  

MIEJSKA 
— SPRAWA NOWYCH JEZDNI. Mimo 

zapewnień magistratu, że roboty nad bu- 

dową jeźdni klinkierowej ma ul. Zamkowej 
zostaną rozpoczętle nieodwołalnie z dniem 5 
b. m. prawie w ostatniej chwili termin ten 
musiano przedłużyć, Jak wyjaśniają mia- 
rodajne czynniki miejskie opóźnienie spo- 
wdowane zostało niedostarczeniem na 

czas klinkieru przez państwowe zakłady w 
Iźbicy. Magistrat zapewnia, że niezwłocz- 

nio po nadejściu zamówionych materjałów 

roboty zostaną podjęte. 
— ŁAWNIK ŁOKUCJEWSKI. Wobec 

oddalenia przez Sąd Apelacyjny prośby Ma 

gistratu wystąpienia przeciwko ławnikowi 

Łokucjewskiemu w; charakterze oskarży- 

cidła  posilkweg tem ostatni zgłosił 

gotowość objęcia swego stanowiska. W 

sprawie tej odbyła się narada Konwentu 

Senjorów Rady Miejskiej, na której kwe- 

stja ta była szenoko omawiana. Mimo to, 
sytuacja pozostała nadal niewyjaśniona. 

Obecnie ławnik Łokucjewski, jak wia- 

domo korzysta z miesiącznego urlopu wy- 

poczynkiowiego. W! sferach samorządowych 

kursują pogłoski, Że zamierza om po zakoń- 

czeniu urlopu podać się do dymisji. 

WOJSKOWA 

— KOMISJA POBOROWA. W dniu 10 

bm. w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2, od- 

będzie się posiedzenie dodatkowej Komi- 

sji Poborowej. Obowiązani stawić się wszy 

scy mężczyźni, którzy z jakichkolwiek po- 
wodów nie spelnili tego obowiązku we włs- 
ściwym terminie. 

Komisja urzędować będzie punktualnie 

od godz. 8-ej rano. 

SZKOT NA 

Koedukacyjne gimnazium im. T. Czac- 
kiego w Wilnie z peinemi prawami zawiadamia 
że egzaminy wstępne do klas I-VII oraz do kla 
sy wstępnej rozpoczną się 29 VIII o godz. 9 
ramo. Podania z dokumentami przyjmuje kan- 
celarja Gimnazjum ul. Wiwulskiego 13, gmach 
własmy, 'we wtorki, środy i piątki od godz. 
11—13. Od 22 sierpnia kancelarja otwarta bę- 
dzie codziennie od 10—13. = 

RÓŻNE 

— Z POLICJI. Kierownik IV komisar- 
jatu P. P. aspirant Piskozub,pa ukończe- 

niu ofieerskiej szkoły Śledczej, został 'po- 
mołany do wydziału śledczego we Lwowie. 
Były komendant Rezerwy P. P. w. Wilnie 
kam. Matysiewicz, który wkrótce po pa- 
miętnych zajściach listopadowych odjechał 
do Kalisza, został ostatnio przeniesiony na 

— QZNAKI SŁUŻBOWE [WÓJTÓW I 
SOŁTYSÓW. Władze administracyjne wy- 
dały okólnik normujący sprawę ttymczaso- 
wych oznak służbowych dla naczelników 
gmin i sołtysów. Oznakę służbową wójtów 
sfamowić będzie łańcuch mosiężny: do któ- 

rego przyczepiony jest! mosiężny medal o- 

maliny z napisem „wójt gminy”, oraz wyry- 
tą u dołu nazwę gminy. W środku medalu 
umieszczome jest. godło państwowe na tar- 
czy z literami „R. P.* 

Oznaką służbową sołtysów: będzie okrą- 

gły znak mosiężny, noszony na lewem bo- 

ku posiadający pośrodku napis „Sottys“ 
oraz godło państwowe. Koszt sporządzenia 
oznak poniosą gminy. 

Omaki będą noszone w, czasie przewiod- 
miczenia na posiedzeniach i zebraniach, па 
których wójt! lub sołtys występują iw cha- 
rakterze urzędowym, oraz przy pełnieniu 
pnzea nich funkcyj reprezentacyjnych. 

— URODZAJ NA OWIOCE. Tegoroczne 

łato sprzyjało bardzo urodzajowi ma awoce 

"To też zbiory zapowiadają się pomyślnie. 

Jak zapewniają ogrodnicy takiego urodza- 

ja na owoce nie notowano już od kilkuna- 

sta lat. 
— MŁODZIEŻ RZEMIEŚLNICZA 

ZMIENIA LOKAL. Zarząd Centralny Zrze 

szenia Młodzieży Rzemieślniczej i Przemy- 
"słowej woj. wileńskiego, niniejszem podaje 

do wiadomości członków i sympatyków, że 

dniem 3-g0 bm. świetlica Zrzeszenia zosta- 
ła przeniesiona do nowego lokalu, przy ul. 
Jagiellońskiej Nr. 8 m. 23. 

— LUSTRACJA CECHóW. Urząd 
Przemysłowy m. Wilna zakończył pnzed 

kilku dniami rewizję gospodarki żydow- 
skich cechówj rzemieślniczych. Rewizja u- 
jewniła jak wiadomo bezplanową gospo- 
daikę kasy samopomocowej cechu fryzje- 
rów, której zarząd 'został zawieszony. Po- 

zatem nie ujawniono nigdzie większych 
niedomagań. 

TEATR I MUZYKA 

— „POD ZARZĄDEM PRZY MUSO- 
WYM* W TEATRZE LETNIM. Dziś, w 
poniedzialek 8 sierpnia o godz. 8,15 pełna 
Rumoru i pogodnego nastroju farsa Arnol- 

da i Bacha „Pod zarządem przymusowym 

= gościnnym 'występem b. dyr. teatrów 
žwowskich, p. Ludwika Czarnowskiego, 

który wystąpi w roli Haselhuna. Świetnie 

agrany zespół, szereg komicznych sytua- 
<yj, oraz malownicza oprawa dekoracyjna 
— zapewniają doskonałą zabawę. 

Jutro, we wtorek 9 |bm. o godz. 8,15 

„Pod rarządem przymusowym”. 

NIKA 
(— „AZEF* W TEATRZE LUTNIA. — 

Dziś, w poniedziałek 8 sierpnia o g. 8,15 

fascynująca sztuka: A. Tołstoja i P. Szcze- 
golewa „Azef”*. Zarówne sama treść( jak i 
niezwykła postać Azefa, w świetnem uję- 
ciu p. Józefa Winawera, znakomitego ar- 
tysty teatrów łódzkich — dają widzowi 
szerokie polle do zainteresowania się tą 
sztuką i rozpatrzenia zagadnień w niej po- 
ruszanych. 

Jutro, 'we wtorek 9 bm. o g. 815 „Azef“ 

CO GRAJĄ W KINACH? 

PAN — Panna wdówka. 
CASINO — Fatalna pomyłka. 

HOLLYWOOD — Dama kameljowa. 

HELIOS — Ulubienica Floty. 

STYLOWY — Niewolnica księcia Borysa. 
ŚWIATOWID — Lekarz kobiet. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—SKUTKI ULEWY. — Potoki wody, 
obiicie spływające z okolicznych wzgó- 
rzy zalały piwnice w różnych punktach 
miasta, a m. in. przy ulicy _Filareckiej 
nr. 58. 

— SKARŻY MATKĘ. Józef Zaniewicz 
(Nieświeska 16) złożył w policji skargę, 
przeciwko swej matce, oskarżając jej o 
przywłaszczenie (!!) ubrania będącego 
własnością skarżącego. 

— OKRADZIONY PODCZAS SNU. 
Nad (brzegiem Wilenki okradziono podczas 
snu Bronisława 'Wojciechowicza. Nieznany 

sprawca zdołał wyciągnąć mu z kieszeni 50 
złotych i ulotnił się nim Wojciechowicz od- 
zyskał świadomość, 

ZNOWU SAMOBÓJSTWO STU- 
DENTA. Wczoraj o godzinie 10 usiłował o- 
debrać sobie życie student! USB Stefan O- 
strowski (Piwna Nr. 6). 

Zamknąwszy się w pokoju Ostrowski 
strzelił do siebie z rewoliwenu raniąc się 

ciężko w okolicy serca. Pogotowie ratunko- 
'we przewiozło rannegło w stanie ciężkim do 

Szpitala żydowskiego. Przyczyny zamachu 
samobójczego narazie nieustalono, 

— ARESZTOWANIE WŁAMYWACZA 
W pobliżu Hal Miejskich zatrzymany zo- 
stał niebezpieczny złodziej włamywacz 
Jambro Jan, który w sobotę w mocy doko- 
nał włamania do mieszkania spadkobier- 
ców: rabina Krakowskiego przy ul. Bazyl- 
jańskiej 6, rabując biżuterję i futro. Skra- 
dzione rzeczy odnaleziono. 

— OKRADZENI. Racheli Kinkulkino- 
wej (Belmont 41) skradziono bieliznę war- 
tości 250 złotych. 

— Również wczoraj nieujawnieni nara- 
zie złodzieje przedostali się do mieszkania 

Pawła! Dubickiego (Ciasna 24) skąd skra- 
dli rozmaitych rzeczy na ogólną-sumę 600 
zd. 

Trzecią kradzież dokonano w tartaku 
Ohwolesa przy: ul. Pióromont, skąd skra- 
dziono liny stalowe wartości ponad 490 zł. 

— ZZEMSTY. Ofiarą zamachiu ze stro- 
ny jakiejś kobiety padła żona plutonowego 

1 p. p. Leg. p. P. 
W. sobotę w. nocy gdy P. wsiadała na 

ul. Kalwaryjskiej do dorożki została oblana 
rozczynem chlorku który dotkliwie popa- 
mzył jej twarz. oraz poszwankowaniu ule- 
gła jej siostra. Obie kobiety przewiezio- 
mo do szpitala wiojskowego na Antokolu. 

Zamachu dokonała jakoby pewna dziew 

czyna mająca urazę do plutonowego P. za 

nieuregulowanie sprawy alimentów, do cze 

glo w głównej mierze rzekomo przyczyniła 
się jego żona. 

— „Pajęczarze'. — W nocy z dnia 4 na 
5 bm. nieznani sprawcy z niezamkniętego stry 
chu domu nr. 2 przy ulicy Belwederskiej skra- 
dli na szkodę Trybowskiego Jana i Lirewi- 
czówny Malwiny skórę na obuwie oraz biel:z 
nę damską wartości 730 zł. 

— Skradziona słonina. — W dniu 5 bm. 

nieznani sprawcy skradli z piwnicy domu nr. 
70 przy ul. Antokolskiej na szkodę Matulaniec 
Heleny 160 kg. słoniny wartości 320 zł. 

Program nowego sezonu RI : 
radjowego 

Pelnym sezonem iw radjo jest okres zi- 
mowy, a więc okres długich i wcześnie 
zapadających wieczorów. Już na długi czas 
przed rozpoczęciem właściwego sezonu ra- 
djowego, a więc przed październikiem, któ 
ry jest jego początkiem, opracowuje się de 

kładny projekt programu. Największą tro- 
ską każdego kierownietwa programowego, 
jest odpowiedni dobór audycyj tak, aby о- 
me były jak najbardziej żywe i! urozmaico- 
ne i zawierały jak najwięcej pomysłów no- 
wych, jeszeze radjosłuchaczom ni 

Lecz o pomysły takie jest w radjofonji 
coraz trudniej. Kierownictwa programowe 
tysiąca kilkuset rozgłośni świata w ciągu 
kilku ubiegłych lat musiały nadawać co- 
dziennie, jak rok długi, kilku a nieraz kil- 

kunastugodzinny program. Tyle godzin wy- 

pełnić programem, to rzecz niełatwa. Wy- 

czerpuje się pomysłowość u kierowników, 
a rozgłośnie wszystkich stacyj Świata sta- 
ją przed jednem i temsamem  zagadnie- 
niem. Twórczość muzyczna, która mogła- 
by się laikowi wydajwać wprost niewyczer 
paną, jest dla radja zamała. Literatura mu 
zyczna, jak się okazało, jest za szczupła, 

a stacje nadają w ciągu roku po kilka, kil- 
kanaście a nawet kilkadziesiąt razy. 

To też program pełnego sezonu radjo- 
wego musi być tak układany, aby był jak- 
najbardziej urozmaicony nietylko pod 
względem jakości, ale i formy oraz pozie- 

mu poszczególnych audycyj. Kierownic- 

twa programowe angażują artystówi o głoś 
nych nazwiskach, którzy przesuwają się 

przed mikrofonem radjowym. 

Program rozgłośni polskich na okres 
zimowy został już | w szczegółach opraco- 
wany. Najważniejszem posunięciem Głów- Ś8 
nej Rady Programowej „Polskiego Radja" 8 

która ten program ustala i uchwala, jest BĄ 
zwiększenie audycyj muzycznych. Jak wia- BB 
domo, procent audycyj muzycznych został 
już znacznie powiększony iw okresie letnim 
w porównaniu z okresem zimowym ubieg- į 
łego sezonu. Obecnie audycje muzyczne 0- 
siągną w okresie zimowym 65,6 proc. ogól- # 
nego czasu nadawanych audycyj. Podkre- 
ślić należy fakt zmniejszenia muzyki me- 

  

   

    

    

   

  

anych 0 

chanicznej, która reprezentowana będzie BR 
tylko w 14,35 proc. ogólnego czasu, poświę 
conego audycjom muzycznym. Jest to po- 
sunięcie słuszne, gdyż obecnie już wśród 
radjosłuchaczów daje się odczujwać pewien 
przesyt muzyką mechaniczną, a tęsknota 
do muzyki żywej. Objaw ten obserwowany 
jest zresztą nietylko w Polsce, 

Dzięki zwiększeniu ilości audycyj mu- 

zycznych, zmniejszony został dział słowa, 

a. mianowicie zmniejszono dość znacznie i- 

lość odczytów, feljetonów i komunikatów. 

I to również jest posunięciem, idącem po 

linji przeciętnej opinji: ogółu radjosłucha- 

czów. FR" = 2 
Według nowego programu ramowiego, 

który obowiązywać będzie ma okres od 2 
października br. do 1 czerwica 1933 roku, 

audycje rozgłośni polskich trwać będą od 

g. 1400 do godz. 24,00 z przerwą między 

godz. 14,00 a g. 16,00. Muzyka z płyt gra- 

mofonowych nadawana będzie między g. 

12,45 a 14,00, oraz trzy razy jw tygodniu 

w godzinach popołudniowych po 25 minut. 

Zmmiejszona ilošė audycyj z płyt gramo- 

fonowych wynagrodzona zostanie codzien- 

nemi koncertami muzyki lekkiej, która 

transmitowana będzie, tak jak w okresie 

letnim z różnych lokali rozporządzających 

dobremi orkiestrami. Pozatem codziennie 
po południu nadawany będzie godzinny 
koncert ze studja z udziałem solistów. Wie- 
czorem codziennie od godz. 20,00 do 22,00 

koncert ze studja, zaś w przerwie feljeton 

literacki, względnie kwadrans literacki. 

Wreszcie wieczorem od godz. 22,30 do 24,00 

półtorej godziny muzyki lekkiej. Koncerty 

symfoniczne nadawane (będą tak jak' do- 

tychczas (w piątki, zaś poranki w niedzielę 

oraz w czwartki specjalnie dla młodzieży. 

Co poniedziałku | nadana zostanie (opera 

bądź jako transmisja z teatru, bądź ze stu- 

dja lub z płyt gramofonowych, wizględnie 

operetka. 

  

Kto będzie mistrzem? 
NIEDOKOŃCZONY MECZ 

1 P. P. LEG. — MAKABI 

Zaciekawiający oddawna wszystikich 

zwolenników piłki nożnej mecz finałowy © 

mistrzostwo, kl. A. Wileńskiego Okręgu nie 

dał definitywnego wyniku. 

Ponad trzy tysiące widzów! moknących 

pod strumieniami ulewnego deszczu nie 
doczekało się ostatecznego wyniku. Prze- 

szkodziła ulewa. 
Sędzia p. Wohliman zmuszony był przer- 

wać mecz przy stanie 2:0 dla 1 p. p. Leg 

Niema chyba mikt wątpliwości, że mecz 

wygraliby wojskowi jednak niedokończony 

nie może być uznany za miarodajny do 

mzyznania tytułu mistrza. Będziemy więc 

EA i 4 podczas której Makabi da 

z siebie wszystko, aby bodaj wyrównać. 
Czy jej się to uda? 

Przy grze obecnego K 
(wzmocnionych dwoma. graczami.) 
przypuścić, aby mogło to nastąpić. 

Oto przebieg meczu. у 
Odrazu widać, że gra będzie 

zawzięta, idzie przecież o tak wysoką staw- 

kę. Tak jest w rzeczywistości. : e 

Drużyny wysilają swoje umiejętności 

Tempo szybkie, akcje żywe i obmyślane. 

Wojskowi mają przewagę. Atak doskonały 

w polu, pod bramką ma pecha. Strzały idą 

w aut raz po raz. Kilka wyłapuje przytom- 

mie doskonale broniący Kotłowski. 

Przed gwizdkiem oznajmiającym przer- 

wię pada pierwsza bramka ze strzału 

Zbroji. 
Zaczyna padać deszcz. Publiczność zdra- 

dza. zaniepokojenie. Delikatniejsi uciekają 

z „trybium*. Drużyny niezrażone ulewą wy- 

chodzą na rozmokłe boisko i o dziwo, gra- 
jąca zawsze słabo w ciężkich warunkach 
terenowych Makabi na ten raz dopingowa- 

ma obecnością tylu widzów i wysokością 

stawki, o jaką walczy, poprawia się. Jest 

składu wojskowych 
trudno 

zespołem równorzędnym, maciera, zagraża 
bramce wojskowych. 

Kibice mają nadzieję, że uda się im 'wy- 
równać. Niestety (dla kibiców) ostry, pięk- 
ny strzał Pawłowskiego przekreśla te ma- 

dzieje, у 
2:0 to hendicap, zbyt przytłaczający. 
Ulewa i szybko nadchodzący: zmrok: u- 

niemożliwiają dalszą grę i sędzia pnzery- 
wa mecz. 

Mecz nie dał wyniku. Będzie dogrywka. 
Nowe emocjonujące i... kasowe spotkanie, 
Dobre choć to na pociechę pokonanym. (t) 

W ostatniej chwili dowiadujemy się, że do 

grywka meczu 1 p. p. Leg. — Makabi przerwa 
nego z racji deszczu odbędzie się we wtorek 

9 bm. o godz. 3 po południu na boisku Maka- 
bi. Dogrywka trwać będzie 15m. 45 sekund. 

Ž. A. K. S. — LAUDA 1:0 

Sobotini mecz A klasowy ŽAKS — Lau- 
da zakończył się zwycięstwem akademików 
żydowskich. Lauda osłabiona brakiem kil- 
ku graczy (właściwie tło niewiadomo, kto 
jest stałym graczem pierwszej drużyny, 
czy za takich można. uważać por. Mackie- 
wieza lub J. Wasilewskiego) nie mogła dać 
sobie radę z amibitnym zespołem zielonych. 

Poziom gry nie wysoki zwłaszcza, że 
rozmokile boisko nie pozwoliło zawodni- 
kom obu drużyn wykorzystać swe umieję- 

tności. Bramka padła: z dość ostirego strza- 
lu w ten sposób, że bramkarz mie zdołał u- 
trzymać wi rękach ciężkiej, mokrej piłki. 
Sędziował por. Bajgiel. 

Przedmecz rozegrany, przez rezerwy 
wspomnianych drużyn zakończył się rewe- 
lacyjnem zwycięstwem młodych laudzistów 
w stosunku 14:0. 

MECZ TENISOWY 

POLSKĄ — WĘGRY 
W piątek rozpoczął się we Lwowie między- 

państwowy mecz tenisowy Polska — Węgry. 
Mecz rozegrany został w fatalnych warunkach 
atmosferycznych. Przez cały dzień pada ulew 
ny deszcz. Korty były mokre i miękkie. 

    

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
„KURHANEK MARYLI“ 

Ulica Adama Mickiewicza w ciągu ostat 
nich paru lat została nareszcie uporządko- 
wana: zredukowano zbytnią rozpiętość 
jezdni i ułożono nowe szerokie chodniki z 
płyt betonowych, ozdabiając je rozmiesz- 
czonemi w regularnych odstępach podłuż- 

nemi trawnikami... 
Jednak i w tej harmonijnej całości а- 

szej wileńskiej „„Marszałkowskiej” nie ża- 
brakło pewnego „ałe'”, jest niem dziwaczny 

pagórek wznoszący się przed kinem „Hol- 

lywood*. 
Historja tego „kurhanku Maryli" jest 

następująca: przed paru laty w szezytnej 
trosce o usuwanie naleciałości niewoli i 
o europeizowanie (Wilna, władze miejskie 

nakazały właścicielom domów usunięcie 

tamujących ruch na chodnikach ganków i 

ganeczków oraz wszelkiego rodzaju balko- 

mów wspartych na słupach czy kolumnach. 

‚ Większość „domowładzielców*, mimo 

że strona prawna powyż. rozporządzenia 

przedstawia: się dość problematycznie (tak 

przynajmniej mówią ludzie!) wykonała je 

skrupulatnie, usuwając bez dłuższych cere- 

gieli potępione przez „naczalstwo“ objek- 

ty. Zmalazł się jednak pewien „oporny”! 
Jest; nim właściciel kamienicv w której się 
mieści wyżej wzmiank. kino. Potrafił on 

przewlec całą sprawę zachowując po dziś 

dzień 'balkon swój w stanie nienaruszonym 
Ponieważ w związku z niwelacją tere- 

nu, przeprowadzoną w trakcie układania 

nowych chodników poziom chodników w 

tym miejscu musiał być obniżony, powsta- 

la trudność w robotach: [balkon nie został 

usunięty, obniżenie zaś chodniku musiałoby 
spowodować zbytnie obnażenie fundamen- 

tówi na których są wsparte kolumny balko- 
niu! 

Wyjście z sytuacji znaleziono bardzo ła- 

two: oto, poprostu obłożono powstały w 

tym miejscu rodzaj pagórku płytami i 

przestano się tem kłopotać, chociaż całość 

ma wygląd zdecydowanie partacki. 

Wobec tego, że podobnie abneganckim zała 

twieniem sprawy stanowczo nie można. się 

zadowolić, należy pomyśleć o jakiemś bar- 

dziej solidnem jej rozwiązaniu. 
Ze swej strony sądzimy, że gdyby istot- 

nie brakło podstaw prawnych dla; zmusze- 

nia właściciela do usunięcia balkonu, na- 

leżałoby tu zastosować system chodniku o 

dwu kondygacjach, który został już z po- 
wodzeniem zastosowany nai innym odcinku 

ulicy Mickiewiczowskiej, mianowicie w 

okolicach kino - teatru „Liux“. 

Ulica pryncypalna także obowiązuje!... 

„Przechodzień 

$. 

gnacy Mat 
Dyrektor Banku Towarzystw Spółdzielczych S. A. Oddział w Wilnie 

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Św. Sakramentami zasnął w Pauu dnia 7 sierpnia 1932 r. 

Eksportacja zwłok do kościoła św. Jakóba odbędzie się dn. 8 b. m. o godz. 7 po poł. 

zostanie odprawiene dn. 9 b. m. o godz. 9-ej rano w tymże kościele. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają 

PRACOWNICY BANKU TOWARZYSTW SPÓŁDZIELCZYCH S. Ą. 

O pogrzebie nastąpi oddzielne zawiadomienie. 

ignacy Materski 
Dyrektor Banku Towarzystw Spółdzielczych S. A. Oddział w Wiinie 

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Św. Sekramentami zmarł w dniu 7 sierpnia 1932 r. 

O dniu pogrzebu nastąpi osobne zawiadomienie 
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Nabożeństwo żałobne 

ODDZIAŁ W WILNIE 

przeżywszy lat 48. 

   

    

    
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Ad. Mickiewicza Nr. 29 do kościoła św. Jakóba odbędzie się w po- 

niedziałek 8 b. m. o godzinie 7 po poł. 
Nabożeństwo żałobne zostarie cdprawione dnia 9 b. m. o godzinie 9-ej rano w tymże kościeje. 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych pogrążeni w nieutulonym żalu 

ŻONA, DZIECI, RODZINA 

KINO 
DŻWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2. 

Na sezon letni 

  

grodźięhska 
— 0 KOMORNIEM. Akcja zbierania 

podpisów: na memorjał do rządu przez Gro- 
dzieński Związek Lokatorów, nie może spot 
kać się z uznaniem czynników objektyw- 
nych, gdyż w założeniu swem jest, nawskroś 
egoistyczna. Nie należy zapominać, że o” - 
chrona lokatorów, wprowadzona z racji nie 

mormalmych stosunków powojennych (a 
istniejąca nawet dotychczas), spowodowała 
to, że w roku 1925 — 6 płacono zaledwie 
kilka procent podstawowiego komornego, 
obliczonego zresztą nie według rzeczywi 
stej wartości, a z obrachunku 1 rb. = 2,66 
zł. W rezultacie — był brak mieszkań i... 
drożyzna, bo jeśli gospodarzowi trafiło 
się, że lokator wyniósł się to starał się 
choć jednorazowo zerwać z nowego lokato- 
rai ile się dało, żądając za rok zgóry. Czy 
to bylo w 'interesie warstw uboższych — 
dla których właśnie wprowadzono ochronę 
— mie wiem. 

A dzisiaj domaganie się obniżenia i tak 
niskich (wj stosunku do cen na inne arty- 
kuły i świadczenia) cen za mieszkania jest 
tylko egoistycznem życzeniem pewnej gru- 

py ludzi, chcących przenzucić ciężar na cu- 
dze barki. Ciekawym czem Ziwiązek to mo- 

"uje? Czy tem, że lokatorzy nie mają 
pieniędzy ? A czy omi dobrze wiedzą, że wła 

Ściciele mają dużo pieniędzy? Że właści- 
ciele może jeszcze będą dopłacać  lokato- 
rom? I czy wtedy też należy obniżać ko- 
marne jeżeli lokator zarabia tysiące a go- 
spodarz ma kilkadziesiąt złotych ? 

Mojem zdaniem słusznem jest, by — ko 

mu mieszkanie ' jest zadrogie — przeniósł 

się do innego. 

Coprawda wiledy odpadnie możność 

podmajmowania sublokatorów (którzy о- 

płacają prawie całkowicie komorne lokato- 

ra) — ale trudno trzeba być sprawiedli- 
wym i objektywnym i nie zapominać, że 

gospodarze placą podatki do skarbu... a je- 
śli ich zmiszczy się doszczętnie... to nie bę- 

dzie zanadto dobrze i dla lokatorów, bo 
mie będą mieli gdzie mieszkać. 

  

(ROTANA MEI OK ETO TAS DRA 

W pierwszem spotkaniu Maks Stolarow po 

konał Strauba (Węgry) 2:6; 3:6; 9:7; 6:2; 
6:3. Spotkanie miało dramatyczny przebieg. — 

Węgier bowiem wygrał dwa sety i prowadził 

w trzecim 5:3. Stolarow opanował się „jednak 

uzyskał stopniowo przewagę, zapewniając w 
ten sposób Polsce pierwszy punkt. 

W drugiem spotkaniu Gabrowitz (Węgry) 

wygrał z Hebdą (Polska) dwa sety 6:4, 6:2. 
Trzeci set został przerwany przy stanie 3:2 dla 

Hebdy z powodu ciemności. Hebda grał wyjąt 
kowo słabo. 

W sobotę zawody zostały odwołane z po 

wodu deszczu. : 

ы „tk 3 
LWÓW PAT. — Dzisiaj we Lwowie dokoń 

czono meczu tenisowego Polska — Węgry. — 
W ogólnej punktacji wygrała Polska 3:2. — 
Warunki były b. ciężkie. Deszcz padał, często 
mecz przerywano. 

Gra pojedyńcza Gabrovitz (Węgry) z Heb- & 
dą zakończyła się zwycięstwem Węgra 7:5 i 
tak, że ogólny wynik był 6:4, 6:2, 7:5 dla Ga- 
brovitza. ° 

W grze podwójnej para węgierska po cięż 
kiej walce pokonała parę polską 5:7 7:9, 6:4, 

9:7, 9:7. Walczyli w parze węgierskiej Gabro 

vitz i Zichy w polskiej Hebda i Warmiński. 
W rewanżowej grze pojedyńczej Maks Sto 

larow wygrał z Gabrovitzem 2:6, 7:5, 8:6, 6:3. 
Hebda pokonał łatwo drugiego Węgra Strauba 
64, 6:1, 0:3. 

MECZE LIGOWE 
Cracovia wygrała z Legją, zdobywając je- 

dyną decydującą o zwycięstwie bramkę w 58 
minucie przez Malczyka 1:0 (0:0). 

WE 
W Katowicach „Ruch* 

(1:0). 

ię 
wygrał z ŁKS 3:0 

W. Krakowie Czarni pokonali niespodzie- 

wanie Garbarnię 2:1 (1:0). 

* о* о* 
Warta pokonala 22 p.p. 7:2 (4:0). Przez ca 

ły czas znaczna przewaga Warty. Jedynie po 
przerwie przez 15 minut 22 p. p. górował, nie 
umiał jednak wyzyskać cyfrowo swej chwilo- 
wej przewagi. 

NOWY REKORD NA 20000 M. 
POZNAŃ PAT. — Nowakowski z Warty 

podjął próbę pobicia rekordu polskiego w bie- 
u na 20000 m. Uzyskał czas 1 godz. 14 min. 

17,6 sek. Wynik lepszy o 39,4 sek. od rekordu 
polskiego Kołodzieja z klubu Stadjon w Król. 

Hucie. ^ 
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JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 

Wielka epopea żywiołowego humoru! 
film mówiony po Czesku p. t. 

C. I K. 
W roli głównej genjalny komik czeski ulubieniec publicz- 

    

  

Początek seansów o g. 6, 815, 1015 

ceny zniżone! wstęp Gd 45 gr. 
100 proc. dźwiękowiec, 

FELDMARSZAŁEK 
ności Vlasta Burian. 

НИБПЕТИ ПЕЧРОЕСИНЕУНИЕТИСТИНЯТОТИ КИН EISS RSS 

PEWYYYYYYYVYYYYYVYYYYYYT 

DZIŚ w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CERY ZNIŻONE 

KOSTRERYEZECZFNEWESTRZEYCEE PEDRO SZORSTKA 
sean. o @. 6, 8 i 10.15. 

    

Dźwiękowiec 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4. 

Dziśl Daniele Parola 1 Pierre 
Baczew w dram. dżwięk. pt. 

Miłość Żorżety 
(Miłostki o północy) 

z udziałem najlepszego 
rosyjskiego baletu w Paryżu 

. wstęp od 70 p. 

Dźwiękowiec 
Kino „APOLLO“ 

Bominik. 26 

1-szy najwytworn. dźwiękowie 
z Harry Piei'em p. t. 

ON ALBO JA 
wstęs 60 groszy. 

KINO „PALACE“ 

Orzaszk. 18. 

Virginia Valli i Lewis Stone 
w dramacie p. t. 

KŁAMIESZ KOBIETO 
wstęp 40 gr. 

Seans o godz. 6, 8 i 10.15 

— PLAGA PSÓW, Nie spotykałem ni- 
gdzie miasta z taąkką ilością psów, jak 
Grodno. Całe stada psów włóczą się po uli- 
cach miasta. Nawet: pryncypalne ulice: Do- 
minikańska, i Orzeszkowej — nie są od 
mich wolne. Jakiś podróżnik ze wschodłu, 
gdyby przypadkowo trafił do Grodna, na- 
pewno ucieszyłby się tym, znajomym jego 
oku widókiem. 

Czyżby magistrat miasta naprawdę nie 
nie znalazł jakiegoś sposobu oczyszczenia 
miasta od psiej plagi?. Policja również 
powinna tem się zainteresować, bo o ile so- 
bie przypominamy, istnieje przecież rozpo- 
rządzenie o trzymaniu psów na uwięzi, któ 
re z całą surowością jest przestrzegane po 
wsiach. Czyżby Grodno było gorsze od ja- 
kiejś tam dziury? 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. We wto- 
rek dnia 9 bm. o godz. 8.30 wiecz. pożeg- 

nalne przedstawienie Marji Hryniewicz — 
MWinklerowej. Alfreda Łodzińskiego i Mie- 
czysława Winklera. Odegrana będzie „Mi- 
łość już nie w modzie” komedja w 3 aktach 
IW. Sterk'a, Ceny miejse od 50 gr. do 2.50 
Całkowity dochód: przeznaczony na rzecz 

Rodziny Policyjnej w Grodnie. 

  

— ECHA „ŚWIĘTA MORZA*. Na- 
wiązując do sprawozdania naszego z obcho 
dłu „Święta Morza' na terenie Baranowicz, 
w dniu 31 lipca odbyły się obchody ,we 
wszystkich gminach powiatu b. uroczyście. 

Poza "nabożeństwami które były odpra- 
wione jak w kościołach tak i cerkwiach, 
urządzono uroczyste akademje, na. których 
mówcy poruszali znaczenie Morza dla nas. 
№ е wszystkich gminach wyniesiono rezo- 
lucje treścią zbliżone do rezolucji jaką po- 
daliśmy .w związku ze sprawozdaniem z Ba 
mamowicz.



  

— Z KOM. POW. LOPP. Komitet Powia 
towy LOPP, który powziął sobie mocne 
postanowienie pomimo kryzysu stale po- 
większać liczbę członków, wytrwale idąc 
naprzód w tym kierfumkiu. 

, Ostatnio odbyło się zebranie w Związ- 
ku Rzemieślników, Żydów na którym od- 
czytano referat o znaczeniu LOPP . 

— SKUTKI BURZY. Szalejąca burza w 
dniu 5 b. m. jak zapowiadaliśmy, miała 
dość przykre skutki, a mianowicie we wsi 
Koniuchy zniszczyła niezebrame z pól plony 
w 80 proc. przeważnie grykę i owies. 

We wsi Kunia - górka uderzył piorun 
w dom Aleksandra Długosza. Dom ze sprzę 
tami spłonął. 

Od tegoż pioruna został zabity Szemiot 
Bronisław i Szemiot Anna, którzy chwilo- 
wo były zatrudnieni u Diługosza. 

Zmajdująca się w chwili uderzenia pio- 
ruma matka Długosza została  porażona, 
lecz po upływie pewnego czasu odzyskała 
przytomność. 

(We wsi Ostrów wichura zerwała dach 
ze stodoły Łazarczyka Wincentego, pozatem 
zostały zerwane dachy zę stodół Arcioma i 
Kozakiewicza oraz dach z domu Chmary 
Ignacego. 

— ŁASY NA DOLARY, Anna Orłowa 
przybyła z płaczem do policji, że zzam- 
kniętej szafy skradziono jej 90 dolarów. O 
kradzież podejrzewa Chawę Budę. 

Policja docieka prawdy. 
— ZACHCIAŁO MU SIĘ WOJNY. Po- 

sterunek P. P. w Krzywoszynie zatrzymał 
osobnika. który legitymuje się dowodem 
ma imię Stefana Świątka. Osobnik ten roz- 
siewał pomiędzy ludźmi, że za 3 tygodnie 
wybuchnie wojna pomiędzy Polską, Rosją 
i Niemcami, a tu na kresach będzie wkrót- 
ce rewolucja, Po przeprowadzeniu docho- 
dzenia policja skierowała sprawę do Sądu 
który zapewne Świątkowi każe wojnę prze- 
czekać w kozie. 

— NARESZCIE „TASIEMKA* 7 KOM 
PANAMI SIEDZI. Podawaliśmy niedaw- 
no o pojawieniu się na gruncie Baranowie 
kim domorostego „Tasiemki“. 

Na skiutek coraz bardziej rozzuchwale- 
mia się bandy policja zdobyła się na krok 
stanowczy i aresztowała głównego mache- 
ma od lekkiej zdobyczy Józefa Łoja i jego 
kompanów Juljana: Sienkiewicza, Kazimie- 
wza Dmowskiego, Aleksandra Radkiewicza 
i Edwarda Jurewicza. 

"Teraz siedzą i rozmyślają a swej prze- 
szłości. 

— OŻYWIENIE PARKU MIEJSKIEGO 
26 pułk ułanów czas od czasu ożywia park 
miejski urządzaniem konkursów hippicz- 
nych. 

W dniu 7 sierpnia unządził pułk także 
konkursy hippiczne. Publiczności, jakkol- 
'wiek ciekawi ją ten sport, mało, gdyż zro- 
bił pułk bez żadnej zapowiedzi. Wynik 
konkursu podamy jutro. 

Jazda szczególnie p. p. oficerów godna 
podziwu, tradycje jazdy polskiej utrzyma- 
me są nawet na kresach w całej pełni. 

Nerwowy pies odgryzł nos 

chrapiącego piekarza 
W niezwykle przykry i bolesny sposób 

obudzony został jeden z piekarzy w miej- 
scowości Schwerin pod Berlinem. Przyjął 
on na czas wyjazdu swego znajomego na 
wakacje, jego psa, którego ulokował w sy- 
pialni, przygotowując mu tam legowisko. 
Pies był zupełnie spokojny i odnosił się do 
swego tymczasowego pana z przyjaźnią; 
w mocy jednak pies, zdenerwowany widocz 
nie 'głośnem chrapaniem piekarza, budził 
go najpierw kilkakrotnie to szezekaniem,, 
to znów drapaniem pazurami, aż wreszcie 
zniecierpliwiony schwycił go zębami za 
nos i odgryzł go. я 

Na krzyk okaleczonego piekarza zbiegli 
się domownicy i przywołali lekarza, który 
po przemyciu rany, odesłał go do szpitala. 
Psa zabrała policja, celem zbadania go 
przez weterynarza; nie wykazał on jednak 
żadnych objawów wścieklizny. "= 

Maison de famille 
avec legons de francais 

14, place Carnot-Aix-Les-bains 
au centre de la ville 

      

Precz ze sztywnym kołnierzem 

Podobnie, jak swego czasu przeciw 
gorsetom damskim, tak obecnie prowadzo- 
na jest krucjata przeciw kołnierzom mę- 
skim, będącym, zdaniem lekarzy, niehigje- 

nicznym zabytkiem mody. 
Sztywny i obcisły kołnierz męski ta- 

muje dopływ krwi do mózgu, powoduje nie 

czystą cerę i wydelikaca gardła, stwarza- 
jąc skłonność do zaziębień. Edison mawiał, 
że każdy człowiek normalny żyłby 150 lat, 

gdyby sobie nie skracał życia przejada- 
niem się i krępowaniem ciała kołnierzyka- 

mi i paskami. 

To też słynny wynalazca zawsze cha- 
dzał w luźnem, obszernem ubraniu i obu- 
wiu, a choć do 150 lat nie dożył, to jednak 

umarł w bardzo sędziwym wieku. 

Jednym z najzagorzalszych przeciwni- 
ków obcisłego kołnierzyka jest duński le- 
karz Schendel. Propaguje on chodzenie z 
odkrytą szyją, za przykładem marynarzy, 
twierdząc, że jest to o wiele estetyczniej- 

sze i higjeniczniejsze, niż zwykły strój 
męski. 

Lekarz duński postanowił  zorganizo- 
wać klub, którego członkowie zobowiąza- 
liby się nie nosić obcisłych kołnierzy, nie 
tylko w domu i na spacerach oraz przy 
pracy, ale nawet na oficjalnych przyję- 

ciach repreezntacyjnych i na wizytach. 

"Jedynie do ślubu ze względu na trady- 
cję stroju frakowego — sztywny kołnie- 
rzylk jest dopuszczalny. Natomiast na za- 
bawach tanecznych jest on przez klub wy- 

klęty, przeciwnicy jego bowiem słusznie 
twierdzą, iż właśnie w czasie tańca kol- 
nierzyk taki jest nietylko niehigjeniczny i 
niewygodny, ale także nieestetyczny, gdyż 
już po kilku turach wiotczeje i wygląda 
okropnie. 

Klub przeciwników sztywnego kołnie- 
rza rozwija się w Danji z wielką szybkoś- 
cią i liczy już obecnie około 3-ch miljo- 
nólw ludzi, w tem sporo kobiet, które z0- 
bowiązały się nile tańczyć z partnerami w 
obcisłych, sztywnych  kołnierzykach. Po- 
dobne kluby istnieją już również w Anglji 
i Niemczech. A 

Czy wobec lata i panujących niezwy- 
kłych upałów stworzenie takiego klubu, a 
przynajmniej energiczne propagowanie 
męskiego „dekoltu nie byłoby również i 
u nas na czasie? 

A D 
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OGŁOSZENIE 

Urząd Wojewódzki w Nowogródku niniej 
szem ogłasza, że dnia 16 sierpnia r. 1932 o go- 
dzinie 13 w posesji kolonji urzędniczej w No- 
wogródku przy ul. Słonimskiej odbędzie się 
publiczna sprzedaż drogą licytacji: materjał 
budowlany (częściowo zdatny do użytku) po- 
zostały od budowy domów kolonji urzędniczej. 
Jednocześnie odbędzie się sprzedaż starych 
opon i dętek samochodowych. 

W razie niesprzedania całkowitej ilości ma- 
terjału, następna licytacja odbędzie się w tem- 
że miejscu o godz. 13 dnia 25 sierpnia r.b. 

Bliższych wyjaśnień udziela Oddział Bud- 
żetowo-Gospodarczy Urzędu Wojewódzkiego w 
Nowogródku (pokój Nr. 9) w godzinach od 10 
do 14-tej za wyjątkiem niedziel i świąt. 

Urząd Wojewódzki Nowogródzki. 
MA R Gi 

0d Administracji 
Sprawy ogłoszeń, prenumeraty 

oraz korespondencji z pow. lidz- 

kiego i m. Lidy załatwia p. Józef 
Mikuła. 

Lida, ul. Narutowicza 1. m, 3. 

  

  

  

Radio wileńskie 

PONIEDZIAŁEK 8-go SIERPNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 15.00: Kom. 15.10: 
Program dzienny. 18.15: Gwiazdy polskiego ka- 
baretu (płyty) 
baretu (płyty). 15.35: Komun. met. 15.40: Au- 
dycja dla dzieci. 16.10: Utwory Edwarda Grie- 
ga (płyty). 16.40: Pog. francuska. 17.00:. Kon- 
cert. 18.00: „Park narodowy im. Żeromskiego 
—odczyt 1ł.20: Muzyka lekka. 19.15: Prawo 
asymilacji narodowościowej — odczyt litewski. 
19.30: Program na wtorek. 19.35: Prasowy 
dziennik radjowy. 19.45: Wileński kom. sport. 
20.00: „Pelieas i Melizanda* opera liryczna 
Debussy'ego (płyty) — Columbia) 22.15: „Szu 
kamy prelegenta“. 22.30: Komun. 22.50: Że 
szlaku „Marszem kadrówki*. 22.55: Muzyka 
taneczna. 

  

wo 

  

OMUNIKAT! 
JUŻ WKRÓTCE 

OTWARCIE SEZONU 
GROMCĄ NIEBA zClart G:bla 

Dyrzkcia ina „Par“ podzje do wiadomości, iż celem utrzymania wysokiego poziomu arty- 
stycznego repertuaru kina, zakontrakfowała na sezon 1932 - 33, pomimo, olbrzymich kosz- 
tów, możliwie najlepsze szlagiery fiimowe najnowszej produkcji światowej z udziałem kory- 
ieuszów ekranu: Greta Garbo, Marlena Dieżrich, Brygina Helm, 
Chevalier Iwan P:etrowicz, Iwan Mozžuchin, 
wiele innych. > 

Катоп Моуагго,  Мост 
Buster Keaton, Harold Lloyd, Georg Mžtos & 

nejaowszewi wspaniałemi przebojsmi cbetnie dopiero wstępującemi ra ekrspy rezydeucyj 
świata 

MATA HARI z genj'lną GRETĄ GARBO I RAMONEM NOWARRO SYN [NOSI 
z czarującym Ramonem Nowarro CZEWŁf z niezrównanym Wallace Bacry — PO- 

: Konrad kegei i in Zuzanna Lerox z Gretą Garbo oraz z cułym szeregiem ostatnich no- 
nowości produkcji „Sowkina'* najnowstym mużykslno-śpiewawmi przebojami francuskiemi i in. 

  

Dzwiękowe Ceny od 40 gr. kewel, 

Kino 

„Helios“ 
2) po гаг pierwszy 
w wersji dźwiękowej 

prcgram 1) Symfonja dwóch serc 
podwójny 

WOŁGA... WOŁGA... 

ULUBIENICA FLOTY © Akis * 
Pieśń e Atamania Stieńce Razinie rosyjskie śpiewy 
i chór Reż. W. Turżańskiego. W rol. gł. Fi. Schleitow 

Na 1-szy szans ceny zniżone. Początek o godz. 4. 
  

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewiczaz22 

tel. 15-28.   
Dziś! Wielka gwiazda ekranu E we į į na e 3 į t 

w arcyfilmie p. t: „WW KOCNYM LOKALU" 
Ceny miejsc na wszystkie seense: Balkon 30 gr., partar 60 gr. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJINE 
Wielka 47, tel. 15-41 

emoc 

Dsiś! 
Dźwiękowe kino 

„PAŃ” 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 

  
  

  

Dziś Sensacja! Tem 
po! Napięcie! Wspaniały FATALNA jonujący film p. t. 

D-szcz zgrozy 
Zachwyt i ać 
miech  radośc POMYŁKA 

wzbudzają; ulabieniec kobiet Georga O'Brien i słodka Saliy Eilors. 
Nad program; Zajmujące dodatki dźwiękowe Ceny od 25 gr 

Początek o godz. 4, 6, 8, 10.15, w dnie Świąteczne o godz. 2 ej 

Poraz pierwszy w wtlnie 100 proc dźwiękowy szlagier filmowy z zycia cyrkowców 
LUDZIE ARENY Żaden jeszcze film nie odźwierciadlił tak życia cyrku i nie pokazał nam takich ztsakcyj 

JS cyrkowych jak słynny, doskonały dramat cyrkowy „Ludzie areny”. 
wyróżnia się niezwykłem tempem akcji i ciekawą treścią. W filmie „Ludzie areny* zfilmowano najlepsze widowiska 
cyrkowe Świata ujęte w uiebywały różnorodny program, „Ludzie areny" to szczyt techniki i akrobatyki! Film „Ludzie 
areny" z podziwem oglądał cały Świat! Film ten powinien każdy odwiedzić! Ceny od30 gr Pocz ogodz4w dm świąt og 2 

„Ludzie areny“ 

WILEŃSKIE PRYWATNE KURSY 

S SAMOCHODOWE i MOTOCYKLOWE 
Nauka na nowoczesnych mąszynach 
OPŁATY ZA KURS ZNIŻONE 

Przy kursach warsztaty i stacja obsługi dla mołocykii i same- 
chodów. Kancelarja kursów i sala wykładowa przy 

UL. AD. MICKIEWICZA 24 m. 10. 
Garaże i warsztaty, 

  
  

(Cukiarnik, Znający 3 
dobrze swój „fach- 

pracowity. Przyjmie 

Przygot. 
do konkursowych e- 
gz minów Politechniki 

Bernardyński zaułek Nr. 8. 

  

  

Młoda 
inteligentna panna po- 

PSO, gruntownie 
obeznany ze swym 

zawodem, zdolny а- 

Pomyśleć tylko, ile w każdem gospo- 
darstwie domowem | :zaoszczędzonoby na 
kosztownem praniu i prasowaniu sztyw- 
mych kołnierzyków ! 

Mężczyźni podrwiwają sobie z kobiet, 
że są niewolnieami mody. Trzeba jednak 
powiedzieć, że kobiety, przynajmniej te, 
które są obdarzone pewnym smakiem, 
przyjmują z mody przeważnie tylko to, co 
jest wygodne i w czem im jest do twarzy. 
Mężczyźni natomiast tkwią beznadziejnie 
w bezmyślnym, brzydkim i niewygodnym 
zwyczaju z uporem | i samozaparciem się 

siebie, godnemi lepszej sprawy. 

  

pp. wynajmujących 
Uwadze letniska, pansjo- 

naty, pokoje I t. p 

ogame © „ SŁOWA” 
1 do innych pism bardzo tanio 

załatwia 

Biuro Reklamowe 

St. Grabowskiego 
ul. Garbarska 1. tel. 82. 

  

  

Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

publiczności plażą z piaszczystym  dogódnym dla kąpieli 

brzegiem. 
Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów     
  

  

   
    
    

  

  

środka od 

  

śkład Foriepidnów, 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od 1. 1874) 

Wiino, Niemiecka 2, m. 11 

Prow. A. 

Pianit, Fistarttonj| 

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich spiekach 1 

składach aptecznych znanego 

odcjeków. 

PAKA. 

Bajki Polityczne 
Aleksandra 

Świeżo ukazały 

Zasztowta 

się w druku. 

Do nabycia: w księg. Gebethnera 
i Wolla i in. | 

8 Student 
łizyk potrzebny do 
pomocy w przygoto 
waniu do egzaminów 
(uniwersyteckich) z ti- 
zyki i chemji. Wiado- 
mość od 3—5 ul, Ko- 
narskiego 33 pokój 13, 

Lokale 
POKÓJ 

umeblowany dla jednej 
lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon — do 
wynajęcia, Artyleryjska 
1 m, 3. 8 

      

  

VAAALAA AA MA i 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

AYYWYYYYYVYWYYYYVYYYY 

Kucharka 
-czyli służąca do wszyst- 
kiego z dobrem goto- 
waniem poszakuje po- 
sady, zgadza się na 
wyłazd, posiada Świa- 
dectwa Adres Tatar- 
ska 16—7. 3 
  

Susa spokojna, — 
lubiąca dzieci po- 

szukuje pracy, Może 
wyjechać na wieś. — 
/Awsiukiewicz  Emilja 

  

posadę — za skromne 
wynagrodzenie, Ttm- 
mel Ernest. Pańska 7. 

poszukuję posadę ek- 
spedjentki, bony 

lub gospodyni Nowy 
Swist, Nowo Oszmiań- 
ska 4. m.2 

Poszukuję 
posady gospodyni znam 
się na hodowli drobin, 
wyrobie wina, krawie- 
czyźn e i tryzjerstwie 
Warszswa Rybaki 10-35 
Dominika Grabinr 

Kupujemy 
używane całe i czę- 
ściowo rorebranc pod- 
wozia „Chewrolet*. — 
Szczegółowe oferty 
nadsyłać: „Auto-Gara- 
že“. Tatarska 3, telef, 
17.52. 
m wew] 

Młoda nauczy- 

cieika 
wyjedzie na lato za b, 
skromnem wynagrodze 
niem do dziecka od 
7—10 lat. Świadectwo 
b. dobre, Wielka 27—3, 
ой 11—1 godz. 

  

Właścicieli kamienic 
prosi o posadę dozor- 
cy były nauczyciel (z 
rodziną, żonaty) —Skraj 
nia nędza. Chętnie, sm 
miennie i gorliwie speł 
ni swe czynności.Adres 
w redakcji lub Zarze- 
cze 15-12. — 

uczciwa 
pracowita przyjmie 

posadę, — wymaganie 
skromne. Pietkiewicz, 
Michalina, Sofjaniki 7. 

Kea, 

——— 
konom, zdolny, — 

pracowity poleca 
się. Bakszta 14, Jaun- 
szkiewicz Witold, 

  

  

i Uniwersytetu (Medy- 
cyna, Farmacja oraz do 
lustytutu Dentyst, li 
piec — sierpień, Sw. 
Jacka 5. 

przylmie pracę na 
najskromniejszych 

warunkach w zakładzie 
piekarskim wykwaliti- 
kowany tachowiecepie- 
karz. Lipowa 26 — 
Liksza Jan. 

szukuje pracy biurowej 
(b. pracowniczka ko- 
mornika) lub też w 
braku tejże zajmie się 
dziećmi oraz domem. 
Posiada b. dobre refe- 
rencje, usposobienie 
miłe. Warunki skrom- 
ne. Może wyjechać do 
uzdrowiska ewent. me- 
ан w niedalekim 
promieniu od Wilna, 
Oferty sub „Walka o 
życie" do Redakcji 
„Słowa*. 

  

tudent Politechniki 
Warszawskiej przy 

gotowuje na wydz. 
mechaniczny i elektry- 
czny (prawa Nowo- 
świecki 1—6), 

  

Seta poszuknie 
bezpłatnej prakty- 

ki farmaceutycznej, 
albo kondycji do dzie- 
ci za utrzymanie. Zgło- 
szenia ul, Zamkowa 
24—3. 

L“ jezyków оь- 
cych: niemieckiego, 

francnskiego, włoskie- 
go oraz jęsyków kla- 
sycznych, łaciny i grec- 
kiego udzielają oraz 
przygotowują do ma- 
tury i egzaminów w 
zakr. szkół średnieh ru- 
tynowani korep. b. pro- 
łesor gimnazjalny i 
absolwent U. S. B. 
Zgłoszenia do Redakcji 

  

„Słowe* pod językt 
obce. 

Panienka 
która ukończyła w r.b. 
gimnazjum, poszukuje 
posady kasjerki, inka- 
sentki i t.p, Może zlo- 
żyć kaucję. Oferty do 
redakcji dla „i13* 

Służąca 
z dobremi šwiade- 

ctwami poszukuje po- 
sady do wszystkiego, 
Umie gotować — Рог- 
towa 6—6. 

Kucharka 
ze świadectwami po- 
sznkuje posady na wy- 
jazd, zauł. 6 i 
4—23, 

Poszukuję 
posady  ckspedjentki 
bony lub gospodyni. 
Nowy Świat, Nowo 
Oszmiańska 4 m. 2. 

  

Kaucję złożę 
poszukuję pracy w 
biurze, sklepie, inka- 
senta lub innej. Łaska- 
we zgłoszenia do Ad- 
ministracji pod,kaucja* 

  

tudent matematyki 
wyjedzie do ma 

jątkn na kondycję na 
sierpień Za utrzyma- 
nie. Łaskawe oferty 
w Adm. „Słowa* pod 
WAGI 

Paryżanka 
u niwersyteckiem wy- 
kształceniem poszukuje 

  

lekcyj francuskiego od. 

chowiec. — peszatuje 
pracy, Kouowski Jam. 
Bystrzycka 11. 

MY inteligentny 
człowiek,  poszm= 

kuje posady rolnej w 
maj. pisarza, pra- 
wiantowego lub prak 
tykanta roinaga,rów- 
nież może prowadzić 
książki, posiada Świa- 
dectwa ze szkół i prak 
tyk odbytych, Uł. Nie- 
šwieska 22-16 m. 7. 

Kucharka 
wykwalifikowana, ze 
świadectwami, na miejs 
cu lub na wyjazd. 
Zamkowa 18 m. 17. 

  

  

  

łeśis, wykwalifiko- 
wany, z połecenia- 

mi podejmie się precy 
w pas specjalności, 
tanio. Roboię wykane 
solidute. Tartaki 27 — 
Rajchiabzch Józef. 

  

tolarz podejesający 
się każdej robaty 

— znający gruntownie 
swój tach, trzeźwy, — 
uczciwy, prosi o jakie- 
kolwiek zsjęcie. Lwow 
ska 30 m. 3. Zarakow- 
ski Rajmand, 

  

R eperuje zamki 
dorabia klucze, ta- 

nio, solid ie szybka 
wykwalifikowany @- 
sarz Bruzga Staristw« 
Saraceńska 14 m. 12. 

lusarz - mechanix 
pozostający bez pra 

cy przyjmie posadę m 
skromnych warunkach 
— Pracowity, solidny, 
uczciwy. Dobry cobot- 
nik. Tokarska 6 m. 6. 
Zaulewicz Władysław 

    

i : / Zanłek Betlejemski 8. ncusk . - ladnik chi, t th rancuskiego, kon- 12 do 2 pp., Skopów: zeladnik szew 

WM e i е a aż Ni zewc dobry robot“ F wersacji '(specjal- ka 6 m. 24. c Чобру fachowiec, 
e es casinos en Pi Wil ė k s ółka nik, bardzo potrze” uość wymowa, litera- —- : ze sponucmi ok 

i za ; bujący pracy, “zgadza+ tura) po powrocie z £zewc pozostający ganiami szuka zaj 

cuisine bourgecise erWs enska p Potrzebne mieszkanie aa, Już wa- Paryża udziela dyplo+ m bez pracy a o Od zaraz, solidny, tie 
— confort modarne Parcelacyjna 8 ROH runki wynsgrodzenia- mowana nauczycielka odzielenie jakiejkol- pije. Żórawia 6 m. 3— 
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B. FARDJOHN 42 — No, tak, nie chcę! czyście dr. Vensin, wyjmując bilet z pugi- Po * się uważniej: tam, gdzie nacisnął literę B, 

Tajemnica Keithposi- Square 
— „Tej nocy, kiedy jeździłem do lady“ 

— moześmiał się dr. Pay. — Powiedz, gdzie 
mógłbyś znaleźć człowieka, któryby miał 
dosyć odwagi i zręczności do wykonania 

takiego planu? Widzisz stąd, do czego je- 
stem zdolny i nie pretendować o stanowi- 
sko kierownika, do czego nie jesteś zupeł- 
mie zdolny! Kto inny, prócz mnie, ośmie- 
liłby się iść do domu zmarłego, który mu 
się ukazuje od pięciu nocy stale? Nie zna- 
me mi jest uczucie strachu, Ezdro Zinn. A 
więc dzisiaj ostatni raz spróbujemy zna- 
leźć klejnoty lady Worton. Obawiam się, 
że już później nie uda się to nam. 

— Ale, wracając do naszych wspom- 
nień, dodam, że uśpiliśmy Abla Deatha i 
zabraliśmy się do przeglądu szaf i doku- 
mentów. Zabraliśmy 'wszystłko, zostawia- 
jąc ma stole kilka bezwartościowych papie 
mów: i kartkę, obciążającą Reginalda Boy- 

| de'a. 
— Jak się to stało, że policja nie zna- 

lażła jej? - ‚ 
— Niewiem, może złodziej, który tam 

się dostał po nas, zabrał te papiery, a mo- 
że to Didx Remington zniszczył kartkę, 
kompromitującą krewnego?  Djabeł! Czy 
słyszysz: grzmi. Będzie burza! Tem lepiej 
dla nas. Teraz jest druga po północy; mie 

możemy tracić więcej czasu. Więc kończę. 

'Za twoją radą, ułożyliśmy trupa na łóżku 
i nadaliśmy jaknajbardziej maturalną po- 

zycję. Potem wspólnemi siłami zatarliśmy 

wszystkie Ślady walki. Pozostał jeszcze u- 

śpiony Abel Death, Kilka dni później do- 
wiedzieliśmy się, 

    

že Ryszard Remingtor 

zainteresował się bardzo sprawą zmiknię- 
cia biednego sekretarza. Żeby dowiedzieć 
się, czy on nie wpadł na nasz Ślad, zaprzy- 
jaźniłeś się z żoną Deatha. Nie protesto- 
wałem: ty sam ponosiłeś ryzyko tego kro- › 
ku „Ale ty, mie pytając o moje pozwolenie, 
wciągnąłeś mnie do tej sprawy. Chodziło 
ci o wciągnięcie mnie do ryzyka? 

— Tak — burknął zmarszczony Vensin 
— Chwalebra szczerość. Obawiasz się, 

że ja ucieknę i ty sam będziesz musiał od- 
powiadać za zbrodnię? Mylisz się! Dawa- 

łem sobie rady nie z takiemi miebezpie- 
czeństwiami. Czy mam wspomnieć na ostat 
ku jeszcze jedną okoliczność? Wśród sę- 
dziów przysięgłych był jeden z twoich dłuż 
ników. Miałeś go w swojem ręku i mo- 
głeś zrujnować każdej chwili, Skorzystałeś 

u tego i zmusiłeś, aby skorzystał ze swego 

wpływu na przysięgłych, żeby wynieśli 
werdykt przeciw Reginaldowi Boyde. 

— Dosyć — przerwał '„inn, — szczegó- 
ły nie są ciekawe. 

— Mówię to wszystko, żeby odświeżyć 
twoją pamięć. A teraz, drogi kolego, za- 
nim wuszymy w drogę, powiedz, dlaczego 
cierpliwość twoja przeszła granice i za- 
cząłeś grozić, że sprzedasz moje skarby, 
(które zbierałem całe życie i które droższe 
mi są od życia? . 

— Bo požyczylem ci dužą sumę — mru- 
kmął z uporem Vensin - %inn. — Chcę od- 
zyskać moje pieniądze. Trzeba płacić długi 

.— A jeżeli nie mam czem opłacić? 
— A ja nie mogę dłużej czekać! 
— Nie możesz, czy też nie chcesz? 

— Ach, jaka szkoda! Ale będziesz mu- 
siał zaczekać. Tak, Ezdno inn, zaczeka- 
my! Chciałbyś ukraść mi skarby, które 
zbierałem za cenę własnej knwi. Nie, mój 
panie, to ci się nie uda! Ja się nie rozstanę 
z moimi skarbami. Jeżeli świat dowie się 
kiedyś mojej historji, znozumie, jakie były 
pobudki zbrodni, które popełniałem. Nie 
zatrzymywałem się (przed niczem, gnany 
namiętnością posiadania pięknych rzeczy. 

laresu. — Pokwitowanie, wydane jaknaj- 
formalniej. Stosownie do brzmienia tego 
dokumentu, twoja kolekcja przechodzi do 
mnie na własność, jeżeli nie opłacisz swe- 
go długu w ciągu sześciu miesięcy. Dziś 
właśnie kończy się szósty miesiąc! 

— Poczekaj, nie patnz na to pokwito- 
wanie. 

Kiedy" czytałeś je ostatni raz? 
— Wczoraj. Umyślnie wziąłem je ze 

W oczach Świata brodniarz zamieni się sobą. 
'w. bohatera! A. ty chcesz, żebym rachował 
się z j iš marmemi funtami! 3 

Dr. Pay uśmiechnął się pogardliwie. 
Widać było, że mówi poważnie i z przeko- 
namiem. W tej chwili błyskawica oświe- 
tliła skwer. 

— Burza już się zaczęła! — zauważył 
spokojnie, patrząc przez okno, — Ale nie 
skończyliśmy naszej rozmowy. Mówiłeś, że 
coś przed tobą ukrywam? Cóż to takiego? 

Dr. Vensin dodał sobie animuszu nową 
porcją Ikonjaiku. Nenwy: jego były itak moz- 
strojone, że napój ten był niezbędnym czyn 
nikiem wzmacniającym. 

— Dlaczego pod cudzem nazwiskiem 
obstalowałeś dwie walizy? Do podróży? 

— Aha! Przewąchałeś to? Spodziewam 
się również, że zauważyłeś, że te walizy są 
specjalnie zrobione do pnzewożenia deli- 
katnych przedmiotów:? 

— Nie masz prawa wynosić ich! — 
krzyknął Vensin. — Ja ci zabnaniam! One 
nie należą do ciebie! 

— A to dlaczego? 

— Może powiesz, że nie oddałeś mi ich 
rm zastaw:? 

— Owszem, dawałem. 
— Oto, twoja kartka — oznajmił uro- 

GC 

  

Drukarnia „Słowa 

  

Zamkowa 2. 

— Jeżeli pamięć mnie nie myli, to jest 
tam data 18 września ubiegłego roku. Od- 
mówiłem podpisania dokumentu, który mi 
dawaleš i miałeś napisać innej treści u 
mnie. Od tego czasu minęło sto osiemdzie- 
siąt trzy dni. Ciekawa rzecz, czy dobrze 
wyliczyłem dni? Pokaż pokwitowanie? 

Dr. Vensin rozłożył papier i aż jęknął 
ze zdziwienia :papien był czysty i tylko 
na dole była marka stemplowa. Tekst, na- 
pisany atramentem Paya, zniknął bez śladu 

— To stary kawał! — zauważył spokoj- 
nie Pay. — Napisałeś zobowiązanie, a ja 
podpisałem je atramentem, który niknie 
po pewnym określonym czasie. Uspokój się 
i bądź mi wdzięczny za to, że ustrzegłem 
cię przed głupią skargą do sądu, któraby 
napewno doprowadziła cię do ciężkich ro- 
ibót. Gdybyś spróbował sprzedać moje 
skarby, trafiłbyś matychmiast do 'więzie- 
nia. Wszystko, co mam, zdobyłem za cenę 
krwi i policja ma szczegółowy spis tych rze 
czy, które dawno poszukuje. Ale nie de- 
nerwuj się: porachuję się m tobą mezciwie, 
kiedy wzbogacę się. Jeżeli dziś znajdziemy 
klejnoty lady Worton, obiecuję ci Iwią 
część. A. teraz, czas na nas, jeżeli masz ©- 
dwagę: proszę za mną! 

` 

AR 

WRZ OZ NOTRE YO RAA PERYPETIE 

Ciche kroki na ciemnych schodach, о- 
strożne kroki na korytarzu: dwaj sprzy- 

mierzeńcy weszli na piętro i zatrzymali się 
przed drzwiami (gabinetu Boyde'a. 

— Ciszej! — szepnął jede, — nie mów 
głośno. 

— Dlaczego, odpowiedział drugi, dzwo- 
niąc zębami. Przecież nikogo, prócz nas 

niema! ; 

— Głupiec! Dom jest pod obserwacją 

policji! (Boisz się bardzo? 
— Nie! 
Ale twarz i usta jego były sino-blade. 
— Nie można zapalić światła? 
— "Tutaj nie można. Mam świecę i za- 

pałki. 'W gabinecie jest parawan. Oto drzwi 

Wejdź cicho! Teraz pomóż zasłonić okno 
parawanem. В 

Zapalili šwiecę i usiedli przy biurku. 

jest zasloniete. Ale jeżeli podniesiemy 

świecę, mogą z okna zobaczyć. Ohodź bli- 
żej. Tutaj, gdzie lalka woskowa. Dobrzeby 
było ożywić ją i dowiedzieć się, gdzie są 
schowane klejnoty !. 

Głosy były talk zmiżone, że nie można 

było ich nozpoznać, 
— To przypomina mi pewną starą hi- 

storję — ciągnął dalej jeden m przybyszów, 
podnosząc z podłogi masywną staroświec- 

ką laskę z epoki Karola IL. W ciągu kilku 
wieków leżał skarb ukryty 'w takiej wła- 
śnie lasce. Jeżeli i ta laska jest wewnątrz 
wydrążona, może służyć jako schowanko, 
Zobacz, tutaj na rączce są jakieś znaki! 
Daj tu światło... Litery staro-angielskiego 

alfabetu... 
‚ jem macisnął jedną z nich i 

wewnątrz laski coś zgrzytnęło. Przyjrzał 

ее           

wysk: ła a 2. 
st Šai litera alfabetu, odpowiada 

cyfrze 2! — mruknął, przejęty odkryciem. 
— Ostatnie słowa, które napisał Boyde na 
kartce, która miała wyprawić jego syna do 
ae robót, były: „zapamiętać 2 —6— 

Śzósta litera alfabetu. Pocisnął F. wy- 
skoczyła cyfra 6. Alha, aha! Czwarta lite- 

ra D. Za nacišnieciem „D“ wyskoczyła су- 

fra 4. Siódma litera — G. A więc rebus, 
pozostawiony przez Samuela Boyde'a zo- 
stał rozszyfirowany. ‚ 

Czlowiek, ktėry mnuczal do siebie, mie 
mógł ze wzruszenia wydobyć głosu. Jege 
towarzysz zamarł w oczekiwaniu. 

— Teraz spróbujmy, — szepnął pierw- 

Szy, naciskając cztery cyfry razem. > 
Sprężyny zgrzytnęły i główka laski od- 

skoczyła w: bok. 

— Klejnoty — krzyknął nagle. — 
One są tutaj! Tutaj! Patrz. . 

W tej chwili błyskawica oświeciła ja- 
sno cały pokój. Jeden z dwóch wspólników 

krzyknął głośno ze zdziwienia, a drugi ze 
strachu. Woskowa figura chińczyka wsta- 
ła nagle z fotelu. Świeca upadła na podło- . 

gę i zgasła. W ciemności czyjaś silna ręka 

wyrwała. laskę. 

ROZDZIAŁ XLV — POLICJANT APLBY 
SIĘ ODZNACZA, 

Aplby skrył się przed bnrzą pod jedną 

z bram na Placu Umarłych i rozmyślał z 

natężeniem nad sprawą Samuela Boyde's. 

wpatrując się w jego: ciemne okna. 

(D.C.N.) 
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