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MARKAS NIB ION ESS SA RAZY ZKTTAT TOK ŻE T STEP ów OO   

ооа @ cagadaienio aaji kościelnej 
Coraz częściej, coraz głośniej pod adre- 

sem Polski współczesnej (przenosząc to i 

na Polskę historyczną) padają oskarżenia 

ze względu na jej rzekomo wrogi stosunek 

do idei unji kościelnej. 

„Polonia semper fidelis", gdy tylko za- 

rysuje się zagadnienie uni kościelmej, prze 

kształca się nagle w „Polonia semper in- 

-fidelis". Metamorfoza ta, zaiste mieocze- 

kiwana, dezorjentuje „cały świat”, który 

nie skąpi Polakom dobrych rad, wskazó- 

wek, a nieraz i pogróżek, 

Polacy zaś, albo pokornie milezą, albo 

tylko bezradnie wyruszają ramionami, 

czując własną niemoc. No bo i cóż można 

powiedzieć? W jaki sposób można przeko- 

mać cudzoziemców (a i rodaków nieznają- 

cych historji), — że cała przeszłość (Polski 

stwierdza coś wręcz przeciwnego? 

„Polska jest može jedyny mkrajem, gdzie 

idee umijne nietylko Kielkowaly w umys- 

łach nielicznych, wybranych jednostek, lecz 

i były realizowane ma wielką skalę i ne- 

zwykły nieraz wydawały plon. 

Dziś o tem się nie pamięta, lub się lek- 

cewažy, jako muzealną, czcigodną lecz juž 

bezużyteczną przeszłość... Zresztą © „un- 

jach* teraz się nie mówi, chodzi bowiem o 

liczbę pojedyńczą — w zastosowaniu tylko 

do zagadnienia jedności kościołów i to na 

terenie Rzeczypospolitej. 2 

Francuzi, Belgijczycy, Włosi, Niemcy i 

Czesi zgodnym chórem oskarżają Polaków 

o wrogi stosunek do idei połączenia koś- 

ciołów, stwierdzają brak jakichkolwiek kwa 
lifikacyj do pracy misyjnej tak na tere- 
nie samej Polski, jak, tem bardziej, w 

przyszłości na ziemiach rosyjskich, wyty- 

kają stałą niechęć Polaków do kościoła 

wschodniego i do liturgji greckiej. Pow- 

staje już na ten temat pokaźna literatura 

w różnych językach... „A: jednocześnie już 
istnieje przebogata literatura na tenże te- 

mat w językup rosyjskim — stosy dzieł, 
wykazujących, jak dwa a dwa cztery, że 
przesadme przejmowanie się tą ideą i zbyt 
gorliwe jej realizowanie sprowadziło na 

IPolskę przeróżne klęski, że Polsce wogóle 

wierzyć mie można, gdyż przy każdej, maj- 
mniej nawet odpowiedniej sposobności bę- 
dzie sie starała upiec pieczeń unijną. 

'Tak myślą i mówią o nas cudzoziemcy... 
Któż ma rację? — Ano wszyscy po trochu 
i nikt całkowitej! 

Polska, która nieraz w sposób imponu- 
jący rozwiązywalla zagadnienia umji poli- 
tycznej, (kulturalnej, narodowej, nie mogia 

przejść obojętnie około spraw jedności 
kościołów. Przecież właśnie przez polskie 
ziemie przebiega granica krzyżujących się 

wpływów. kościołów wschodniego i zachod- 

miego, przecież obywatele Rzeczypospolitej 

od wieków są wyznawcami nietylko katoli- 

cyzmnu, ale i prawosławja; nic też dziwne- 

go, że właśnie Polska uważnie zastanowi- 
ła się i wciąż się będzie zastanawiać mad 

sposobami wytworzenia warunków jak 
majzg'odnejszego wispółżycia. 

Już więc z pobudek czysto praktycznych 

Poiska musiała się interesować sprawą 

umji kościołów, sąsiedztwo zaś Rosji, bar- 
dzo agresywnej politycznie i słabszej od 
Polski duchowo, zmuszało do nozszerzenia 

granie zagadnienia i do uwzględnienia w 

koncepcjach unijnych terenów, znajdują- 

cych się poza linją Dniepru. 
Stąd ta stała aktualność zagadnienia 

umji kościołów, która tak irytowała Ros- 
jan, węszących wszędzie „intrygę  jezuic- 

ką"; ale i stąd też — wyrobienie, po wie- 
lowiekowych doświadczeniach, skrystalizo- 
wanego poglądu Polaków ma możliwości 
akcji unijnej w odniesieniu do obywateli 
Rzeczypospolitej i do poddanych cara. 

Wyraźne rozróżniania tych dwu całkiem 

odmiennych grup prawosławnych, podlega- 
jących wpływom dwu zwalczających się 
wzajemnie ikultur, oraz orjentowanie się w 
tem, kiedy do prawosławnych trzeba iść z 
obrządkiem wschodnim, ia kiedy jest wska- 
zana zdecydowana propaganda obrządku 

dacińskiego, — jest tym wielkim history- 

czym dorobkiem Polaków, którego nie 
chcą, ani zrozumieć cudzoziemscy doktry- 

nerzy, pragnący narzucić nam swoje tezy. 
Unja Brzeska wykazała niestosowność 

wielu ówczesnych misyjnych metod i niedo 
stateczną powagę kościoła unickiego, któ- 
ry został uratówany przed naturalną śmier 

cią tylko za pomocą wyraźnego, dwukroi- 
mie przez papieży powtórzonego zakazu 
przechodzenia z obrządku wschodniego na 
łaciński, no i przedewszystkiem za pomocą 
wprowadzenia do zakonu bazyljanów za- 
stępców zakonników lacinników. 

Wiemy. pnzecie, że cała prawie szlachta 
i większość zakonników porzuciła kościół 
unicki, przyjmując obrządek łaciński; gdy 
by więc nie zostały zastosowane specjalne 
środki w celu ratowania unji, kościół uni- 
cki na ziemiach polskich pnzestałyby istnieć 

w. pół wieku po swem narodzeniu. 
Unja Brzeska dała nam przebogate do- 

świadczenia, dotyczące pracy misyjnej 
wśród prawosławnych, ale z dumą możemy 

stwiendzić, że nadługo przed tą unją mie- 

liśmy świętego Polaka, który wskazywai na 
konieczność krzewienia na ziemiach pol- 
skich wiary katolickej w obrządku tylko 
łacińskim. 

Był tym Polakiem Święty Królewicz 
Kazimierz. 

Nie wszyscy wiedzą, jaki był stosunek 
do unji św. Kazimierza, który o połączeniu 
kościołów myślal głębiej i lojalniej, niż 
ktokolwiek inny. 

Jeden z najwybitniejszych 'współezes- 
nych hagjografów, ksiądz Władysław Sta- 

  

ich tak mówi o stosunku św. Królewicza 
Kazimierza do akcji unijnej na terenach 

Litwy i Rusi: 
Święty Kazimierz... „wszystkie swoje 

starania wysilał ku temu, aby wschodnie 
kresy państwa zasiać jak najgęściej koś- 
ciołami łacińskiemi. Na kolanach zaś bła- 
gall ojca о wydanie rozporządzenia, zaka- 
zującego poprawania walących się cerkwi 

unickich, a jeszcze surowiej zakazującego 

stawiania eerkwi nowych. 
Wszystkie dotychczasowe w tym wzglę- 

dzie zabiegi Polski w: Rzymie zmierzały do 
tego, aby unję ma Litwie i Rusi na wszelki 

sposób utrzymać. Święty Kanclerz jest in- 
nego zdania... 

Widział bowiem, że unja nie zdoła nig- 

dy uspokoić zamętu na Litwie, ani na Rusi, 
Różna całym obrządkiem służby Bożej w 
stosunku do łacińskiego kościoła, a tem sa 
mem pojmowana przez ogół, jako zupełnie 

odeń odrębna, sama w: sobie była zasłaba 
ma to, aby w: łonie swojem móc zgromadzić 
liczne szczepy, często zupełnie sobie obce 
i tak je ze sobą pogodzić, jak to jest w 
rzymskim kościele. Widział dalej Święty 

Królewicz, że -duchowieństwo unickie du- 
ohcwem ukształceniem od łacińskiego zaw- 
sze miższe, skłania się raczej na Wschód, 
niż na Zachód. Podobieństwo obrządku 
zbliża go więcej do duchowieństwa prawo- 
sławmego, niż do łacińskiego. Ono prawo- 
sławnego duchowieństwa tylko unika, a ła- 

cińskiego często nienawidzi. Co więcej je- 
szcze ? To podobieństwo obrządku bałamu- 
eiło jeszcze więcej wiernych. Ciemny lud, 
który widział zawsze tylko zewnętrzne ob- 

jawy służby Bożej, uważał się raczej za 
prawosławmy, niż katolicki... 

(Poglądy św. Kazimierza na sprawę 
unji, odtworzone przez ks. Staicha, uderza- 

ją dziwmą aktualnością; są one nietylko 
dokumentem epoki, lecz i testamentem du- 
chownym świętego Patrona Litwy; zawie- 
rają nietylko naukę, ale i przestrogę... 

Uniknęliśmy wielu błędów, we współcze- 

snej akcji unijnej, gdyby, przystępując do 
niej, przemyśleliśmy należycie doświadcze- 

mia przeszłości i o tych doświadczeniach 
potrafilibyśmy mw sposób poważny i rzeczo- 
wy poinformować świat katolicki. 

W. Charkiewicz 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksjęgamia T-wa „Lot”. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ш, Szeptyckiego — A, Laszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 

iWIENIEC — Sklep tytenjiowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Matesiį 

    

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

Lia. - 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na sironie 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rekiamowa milimetr 60 gr. W mumerach świątecznych, oraz z 

Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. ŻE 
  

NIEŚWIEŻ — 

Malinowskiego, 

ul. Ratuszowa — Ksiegarnia Jaźwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksiegarnia Spėldz, Naucz. 
PINSK — Ksiegamia Polska — St, Bednarski, 

Smarzynski, 

WILEjKA PO“ 

  

ima Gandhi umiera 
Lekarze twierdzą, że Gandhi nie przetrzyma dłużej niż 30 godzin 
LONDYN. PAT. Według ostatnich 

wiadomości z Indyj, Gandhi jest już w 
stanie zupełnego wyczerpania. 

Głos jego załamuje się. Aczkolwiek 
Hindusi i parjasi doszli do porozumienia 
i o treści kompromisu zawiadomili tele- 
graficznie Mac Donalda, to jednak wąt- 
pliwe jest, ażeby decyzja rządu angiel- 
skiego, akceptująca ten kompromis, mo- 
gła nastąpić wcześniej, niż we wtorek. 
Mac Donald musi bowiem porozumieć 
się jeszcze z wicekrólem Indyj, a także 
z członkami gabinetu, co wymaga pew- 
nego czasu. Tymczasem, według opinii 
lekarzy, Gandhi nie będzie mógł prze- 
trzymać dłużej, jak 30 godzin. 

"Twierdzą oni, że jeżeli Gandhi be- 
dzie prowadzić głodówkę jeszcze 30 go- 
dzin, niema żadnej nadziei na powrót je- 
go do normalnego stanu zdrowia. 

Ze wszystkich stron nadchodzą do 
Londynu depesze, wywierające nacisk 
na Mac Donalda, by powziął decyzją 
jaknajprędzej. Możliwe, że pod tym na 
ciskiem, a również pod wpływem szcze- 
rej chęci uratowania Gandhiego, premier 
poweźmie decyzję wcześniej. 

LONDYN. PAT. Zagadnienie układu 

dustanu jest rozpatrywana obecnie przez 
wszystkie czynniki. powołane w Londy- 
nie. Decyzji jeszcze nie powzięto. Mac 
Donald i sekretarz do spraw Indyj Sa- 

muel Hoare skomunikowali się z rządem 

Hindustanu. 
POONA. PAT. W wywiadzie z przed 

stawicielem agencji Reutera Gandhi 0- 
świadczył, że przerwie głodówkę, o ile 
Mac Donald przyjmie w całości projekt 
układu z parjasami. W ciągu popolud- 

nia Gandhi próbował prząść, w czem mia 
dużą wprawę. Dziś jednak praca ta szia 
mu bardzc žie. 

BOMBAY. PAT. — Wczoraj wieczo 
rem w miejscowości Baratii pewna in- 
stytucja o charakterze kulturaltym wy- 
dała bal, w czasie którego turysta ben- 
galski wtargnął na salę i rzucił bombę. 
Jedna Angielka została zabita, 8 Angli- 
ków, w tej liczbie dwóch policjantów 
odniosło ciężkie rany. 
  

Kongres T-wa Polsko-Łotewskiego Zbliżenia 
RYGA. PAT. W drugim dniu kongresu 

T-wa [Polsko - Łotewskiego Zbliżenia de- 

legacja polska złożyła wieniec na bratnich 
mogiłach, poczem rozpoczęły się obrady w 
komisjach gospodarczej i kulturalnej. 

Komisja gospodarcza uchwaliła rezolu- 

cję, stwierdzając wspólmość dążeń obu kra 
jów do wzmocnienia wzajemnych stosun- 

ków ekonomicznych, uznając, że stosunki 
te mogłyby się opierać ma klauzuli bałtyc- 
kiej, przyjętej przez oba państwa, oraz za- 

lecając solidarne wystąpienie eksporterów 
obu państw na rynkach zewnętrznych, o 
ile dotyczą one jednorodnych wytworów. 

między parjasami a innemi kastami Hia-Rezolucja zwraca następnie uwagę na mo- 

Przedstawicielstw 0 Gdyni i Gdańska 
w Czechach 

WARSZAWA. PAT. Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu komunikuje, że na sku 
tek porozumienia pomiędzy Ministerstwa- 
mi Przemysłu i Hamdlu a Komunikacji, z0- 
staje otwarte w Piradze czeskiej przedsta- 
wicielstwo kolei polskich oraz portów w 
Gdańsku i Gdyni. 

Przedstawicielstwo to będzie rozwijała 
na terenie Czechosłowacji oraz państw są 
siednich propagandę, mającą na celu wzm” 
żenie obrotów: towarowych tych państw z 
krajami zamorskiemi via nasze porty mor 

skie, przy maksymalnem możliwie korzy:- 
tamiu z ulg naszych towarzystw żeglugo- 
wych. Placówika ta będzie zastępowała w 
równym stopniu interesy naszych kolei że- 
laznych, jak i interesy obu w grę wcho- 
dząuych pontów i towarzystw żeglugowych 

( Spodziewane rozszerzenie zaplecza naszych 
portów i dostanczenie przew.ozu dla kolei 

i statków monskich w dobie przeżywanego ° 
kryzysu, jest sprawą niezmiernie doniosłą. 
Na czele wspomnianej placówki staje p, 
Janusz Butler. 

  

KERRIOT PRZECIWKO NIEMCOM 
Donicsłe przemówienie premiera Francji 

GRAMAT. PAT. — Premjer wygio- 
Sił tu długie przemówienie, w  którem 
powiedział między innemi, że na konie- 

rencji w Stresie, Francja dała powód swe 
go wytrwałego, logicznego i twórczego 

pacyfizmu. Polityka Francji jest jasna, 
podobnie jak i polityka Ligi Narodów, 
wobec której wszystkie narody są równe. 

Dekter niemiecki z dnia 13 b.m. orga- 
nizuje przysposobienie wojskowe  nie- 

mieckiej młodzieży. Francja może odwo- 
łać się do całego świata o świadectwo, 
że cele jej wychowania narodowego są 
zgoła inne. 

Niepokojący jest roźdźwięk między 
żądaniami niemieckiemi, co się pisze i 
drukuje w dzedzinie techniki wojskowej 
w Niemczech. Zagadnienie rozbrojenia 
jest wysoce dramatyczne. Sprzymierzeń- 
cy fraktycznie obiecali redukcję swych 
zbrojeń, należy jednak przypomnieć, ż0 
dokument, interpretujący odnośną część 
traktatu wersalskiego, podkreśla, iż pier- 
wszym krokiem w kierunku ogólnego roz 
brojenia jest rozbrojenie Niemiec. Fran 
cja wykazuje swój lojalny stosunek do te 
go artykułu. Francja skróciła okres służ- 
by wojskowej z 3 do 1 roku i przepro- 
wadziła szereg innych ofiar. 

Herriot przypomina, że jest zwolen- 
nikiem doktryny organizacji pokoju, о- 
partej na bezpieczeństwie. Następnie 
Herriot mówił z uznaniem o inicjatywie 
Stanów Zjednoczonych i państw skandy 
nawskich w dziedzinie bezpieczeństwa. 
W istniejących obecnie warunkach, Fran- 
cja ma zamiar oprzeć swoją dotkrynę roz 
brojenia i swoją akcję w tej dzidzinie 
na zasadzie bezwzględnego poszanowa- 
nia traktatów. į 

Francja nikogo nie prowokuje. Na- 

miętnościom, zwróconym przeciwko fran- 

cji, przeciwstawia ona swój rozsądek, 

oraz ofiary, które poniosła i swój życzii 

wy stosunek do innych państw. Francja 
uwolniła Niemcy przed upływem wyzna- 
czonych terminów od zobowiązań w te- 
tytorjach okupowanych. Czyn ten nie 
spotkał się z właściwą oceną. Bezpośre- 
dnio po przyjęciu planu Younga, którego 
wykonanie Niemcy uroczyście obiecywa- 
ły, poczyniono w tej dziedzinie najcięż- 
sze ofiary, znowu niedocenione. Francja 
znowu dotknięta kryzysem i walcząca z 
trudnościami, otwiera swe granice dia 
importu niemieckiego. Francja jest spo- 

kojna i pewna czystością swego sumie- 
nia. 

Po okropnej próbie, którą świat prze 
szedł, Francja chce wychować swoje 
dzieci, które jej jeszcze pozostały, w dą- 
żeniu do pokoju, pracy, w głębokiem po- 
czuciu honoru. 

Przemówienie swoje w Gramat Her- 
riot wygłosił w czasie wielkiego bankie- 
tu, w obecności 3 tysięcy osób. 

PARYŻ. 'PAT — Prasa wieczorna 0- 
mawia z wielkiem zainteresowaniem prze 
mówienie Herriota. „Le Temps* twier- 
dzi, że Herriot dał wyraz uczuć całego 
narodu. Herriot mówił jak mąż stań, 
mający pełne poczucie odpowiedzialnu- 
ści. 

ODPOWIEDŹ NIEMIEC 

BERLIN. PAT. — Biuro Conti zarea- 
gowało pośpiesznie na mowę  Herriota, 
ogłaszając komunikat, przedrukowany 
przez całą prasę. Komunikat ten. utrzy- 
many w bardzo ostrym tonie polemicz- 
nym, usiłuje odeprzeć zarzuty  Herriota, 
przyczem stosuje metodę napaści pod 
adresem Francji. 

Biuro Conti przeczy, jakoby  Niem- 
com zależało tylko na ponownem zbre- 
jeniu się, gdy Francja pragnie pokoju. 
Podobnie półurzędowy komunikat twier- 
dzi, iż dzieciom w Niemczech nie jest 
wpajana sztuka zabijania, jak twierdzi 
Herriot. 

Na zarzut, iż w Niemczech nie wi- 
dać nawet planów rozbrojenia moralne- 
go, biuro Conti odpowiada atakiem pod 
adresem Francji. Na zarzut, iż Niemcy, 
podobnie jak w swoim czasie Prusy, pra- 
gną stworzyć nowy typ armji, łub nawet 
podwójną armję, komunikat nie znajduje 
innej odpowiedzi, prócz twierdzenia, iż 
iorma armji niemieckiej została narzuco- 

na przez traktat wersalski. 

Jednocześnie biuro Conti usiłuje w 
długim wywodzie osłabić twierdzenie 
Herriota o postępie rozbrojenia we Fran 
cji. Omawiając poruszoną przez Herrio- 

ta sprawę powołania do życia międzynia- 
rodowej armji, biuro Conti kończy w na- 
stępujący sposób:  „Niezrozumiałem jest 
tylko, dlaczego francuski premjer nie 
ima się prostych i jasnych metod, pro- 
ponowanych stale przez Niemcy, metod, 
które nic innego nie mają na celu, jak 
tylko równe prawa i równe bezpieczeń- 
stwo dła wszystkich. Zamiast tego Her- 

riot ucieka się do oratorskich sztuczek 
sofistyki, zmierzających tylko do uwiecz 
nienia stanu, wytworzonego przez  tra- 
ktat wersalski. 

  

żliwiości tranzytowe. 

W komisji kulturalnej przyjęto rezolu- 

cję, zalecającą wzajemną wymianę osób, 
studjujących na wyższych uczelniach. Dla 

wprowadzenia rezolucyj w: życie utworzone 

będą specjalne komitety. 
Po odbytych posiedzeniach część delega 

tów była podejmowana śniadaniem przez 
ministra spraw zagranicznych  Zarinsza, 
profesorów zaś, przybyłych z Polski podej- 
mował śniadaniem tutejszy uniwersytet. O 
godzinie 16 członkowie delegacji udali się 
samochodami na zwiedzenie sanatorjum 
w: Kemmeri. Wieczorem odbył się bal, wy- 
dany przez Łotewsko - Polskie T-wo Zbli- 
żenia. 

RYGA. PAT. Kongres wysłał na ręce 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej telegram 
następującej treści: 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej- Pol 
skiej. Zamek, Warszawa. Z okazji kongresu 
Towarzystw. Zbliżena Łotewsko - Polskiego 
i Polskio - Łotewskiego w Rydze prezydjuma 

kongresu pozwala sobie przesłać Panu Pre- 
zydentowi wyrazy czci oraz zapewnienia 
dalszej wytrwałej pracy na polu zbliżenia 
obu narodów. 

PROCES O SPRAWY POLSKIE W ОУ - 
NEBURGU ODROCZONY 

DYNEBURG. PAT. — Dnia 24 września 
miała być rozpatrywana przez sąd sprawa 14 
Polaków z lłłukszty, oskarżonych o rzekome 
zakłócenie spokoju w kościele śpiewami w ję- 
zyku polskim. Przy ustalaniu tożsamości oskar 
żonych, okazało się, że sąd wezwał przez po- 
myłkę zamiast jednego z oskarżonych osobę, 
nie mającą nic wspólnego ze sprawą. W zwią 
zku z tem sprawę odroczono. 

RYGA. PAT. — Senat, jako najwyższa 
instancja sądowa, rozpatrzył kasację szeregu 
osób narodowości polskiej, skazanych w swo- 
im czasie przez sąd pokoju i sąd okręgowy 
w Dyneburgu na kary aresztu od 14 dni do 
3 miesięcy za śpiewy w języku polskim w cza 
sie nabożeństwa łotewskiego, czem miał być 
zakłócony spokój publiczny. Senat nie podzie- 
lil wywodów drugiej instancji i wyrok skaso- 
wał, przekazując sprawę do ponownego roz- 
patrzenia w innym sądzie okręgowym. Sprawę 
będzie ponownie rozpatrywał okręgowy sąd 
w Mitawie. 
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Genjalny i zapomniany wynalazca polski 
który stworzył światło z nafty 

W Krośnie, zachodniem Zagłębiu naito- 
wem Małopolski, utworzył się komitet, dzięki 
staraniom którego postawiony będzie tam po- 
mnik Ignacego Łukasiewicza. Odsłonięty bę- 
dzie 16 października r.b. w obecności P. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. 

Łukasiewicz był chemikiem-farmaceutą. 
W skromnem laboratorjum  aptekarskiem 

zrodziła się i pracowała ta wielka twórcza 
myśl, która miała zmienić oblicze świata, a 
której pomnik budowany dziś w Krośnie, tam, 
gdzie stała kolebka światowego przemysłu naf- 
towego, winien dać początek rozsławienia poł 
skiego y i polskiej myśli twórczej. 

W roku 1852 Łukasiewicz zapalił pierw- 
szą lampę naftową własnego pomysłu i kon- 
strukcji. Ciemny płyn wydobywający się, 
żył podziemnych, barwiący tęczowo powierz- 
chnię podkarpackich strumyków, znalazł po 
raz pierwszy zastosowanie godne ukrytej w 
nim potęgi. Dał ludziom światło a wkrótce dać 
miał jeszcze więcej. 

Cała zasługa tego dzieła należy do Igna- 
cego Łukasiewicza, który wykrył niezwykłe 
własności ropy nartowej, zrozumiał całą donio- 
słość tego odkrycia i wynalazł sposób wydo- 
bywania z tejże ropy całego szeregu poży- 

tecznych produktów. 
Jakże radośnie musiało bić serce, gdy w 

roku 1853 jeden ze szpitali Iwowskich zapło- 

nął blaskiem lamp naftowych, stanowiących 
sensację i cel pielgrzymek. Dalszy triumi — ko 
leje austrjackie wprowadziły oświetlenie nal- 

towe, a dalej nastąpiła już naturalna ewolucja 

każdego odkrycia, zdobywając dła produktów 
naitowych coraz Szersze zastosowanie. 

Pierwsze próby fabrykacji naity odbywa- 
ły sie w laboratorjuum w Gorlicach, następnie 

w Jaśle, wreszcie już na sposób fabryczny w 
Polance pod Krosnem, a gdy ta destylarnia 
się spaliła, wybudował Łukasiewicz trochę wię 
kszą fabrykę w Chorkówce obok Krosna, a 
był to maleńki pierwowzór przyszłych tabryk 

— kolosów. 

(Ćwiczenia polowe 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 24 bm. 

odbyły się pod Warszawą ćwiezenia polo- 
we Kolejowego iPrzysposobienia Wojsko- 
wego, zonganizowiane przez zarząd główny 
KPW, z okazji święta kolejarza. Na teren 
ćwiczeń przybył specjalnym pociągiem kie 
rownik Ministerstwa Komunikacji inż. But 
kiewicz, były minister inż. Kuehn, podse- 
kretarze stanu inż. Czapski i inž. Gallot, 

dyrektowowie poszczególmych dyrekcyj ko- 

   

Niedawne to czasy. A przecież dziś to sło 
wo „nafta* wywołuje w nas obraz gigantycz- 
nego przemysłu kopałnianego i raiineryjnego, 
z miljonem szybów i tysiącem  objektów fa- 
brycznych. Przecież dziś sama cyira produkcji 
ropy r. 1930 może nas oszołomić, 196,392.000 
tonn wartości około 20 miljardów złotych. 

Dziś 30 miljonów automobilów goni po 
wszystkich drogach świata, setki tysięcy samo- 
lotów pruje podniebne przestworza, a ich 5- 
ła motoryczna, to benzyna, produkt naftowy. 
Większość okrętów pędzona jest produktami 

naftowemi, co ich sprawność znacznie zwięk- 

szyło. Wiemy, że o naitę toczyły się wojny, 

nie wiemy jednak, że początek tej naity dało 

odkrycie Polaka Ignacego Łukasiewicza. 
Zapomnieliśmy o cichym, lękającym się 

za życia wszelkiego rozgłosu i zaszczytów Po- 

laku z pod Krosna, zapomnieliśmy o jego na- 

grobku w Zręcinie, przed którym tylko Iud- 

ność wsi okolicznych uchyla głowę pomna je- 

go bezinteresownych dobrodziejstw. 
Należałoby z pewnością — jak apeluje ko- 

mitet krośnieński do miarodajnych czynników, 
— zająć się propagandą tego nazwiska przez 
szkołę, t.j. by w czytankach dla szkół pow- 
szechnych — obok innych wynałazców — u- 
czono również o tym wielkim odkrywcy Pola- 
ku, by w mineralogji dla szkół średnich przy 
ropie była wzmianka, że odkrygia przeróbki 
ropy i zastosowania jej do praktycznych ce- 
lów dokonał Łukasiewicz. 

Łukasiewicza, jako wynalazcę lampy nai- 

towej „odkryto" niedawno, dopiero przed kil- 

ku laty. Utworzył się wtedy w r. 1928, jako w 

75 rocznicę zaświecenia szej lampy nai- 
towej komitet i odbyło się w Krośnie poświę- 
cenie kamienia węgielnego pod pomnik. 

Komitet zaopiekował się wnukiem Łuka- 

siewicza, zupełnym sierotą, umożliwiając mu 
ukończenie studjów uniwersyteckich i zajął 
się zbiórką składek na budowę pomnika. 

Obecnie pomnik ten dłuta Jana Raszki, 
jest gotowy i czeka na odsłonięcie. 

kolejowego P. W. 
lejowych, dyrektor departamentu lotnlic- 
twa eywilnego płk. Filipowicz, przedstawi 

e władz wojskowych z gen. Kwašniew- 
skim. 

Po przybyciu oddziału KPW. dowódca 

oddziału zameldował o gotowości przyjęcia 

pierwszego pociągu. Zebrani goście zgodnie 
podkreślali niezwykłą sprawność i zapał 
do pracy dzielnych kolejarzy. 

z 
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TELEGRAMY 
TRAGICZNY FINAŁ UCIECZKI 

POZNAŃ PAT. Tragiczny wypadek zda- 

rzył się w sobotę w południe w gmachu 

komendy policji przy placu Wolności. Mia- 

nowicie miał być przesluchany znany zio- 

dziej i włamywacz Wyrwicz, który przed 

kilkoma dniami został aresztowany w 

związku z dokonaną kradzieżą. 
W pewnej chwili, Wyrwicz korzystając 

z nieuwagi pilnującego go policjanta, zbli- 
żył się do okna i wyskłoczył na znajdują- 

cy się poniżej dach. Dach był szklany, wo- 
bec czego załamał się pod Wyrwiczem, Iktó- 
ry spadł na twardą posadzikę, doznając tak 

ciężkich obrażeń, że w kilka minut później 
zmarł. 

STRATY M. KOLNA PO POŻARZE 

BIAŁYSTOK, PAT. Według obliczeń 
magistratu m, Kolna spłonęło w czasie 0- 

statniego pożaru 198 budynków, wtem 

126 mieszkalnych. Straty obliczają na 3 
miljony zł. Poszkodowanych jest 295 ro- 
dzin. Komitet pomocy pogorzelecom pod 
przewodnictwem stamosty łomżyńskiego pro 
wadzi akcję pomocy, 

CZŁOWIEK — MUCHA 

ZAGRZEB. PAT. Tłumy publiczności 
obsenwiowały w: Zagrzebiu człowieka, któ- 
ry, wdarłszy się na szczyt wieży katedry. 
wykonywał tam, nanażając się na wielkie 
niebezpieczeństwo, karkołomne sztuki akro 
batyczne. Po upływie pół godziny udało się 
policji sprowadzić ekwilibrystę ma ziemię. 
Jak stwierdzono, był to robotnik bez pracy, 
który iw: ten sposób chciał zwrócić na sie- 
bie uwagę i dowieść, że posiada uzdolnie- 
nia. pozwalające na wstąpienie do straży 
ogniowej. 

WALKA DWÓCH MIAST | 

KATR. PAT. W wyniku długotrwałej nic- 
Przyjaźni pomiędzy mieszkańcami miast 
Schag i Akhmin, 3 tysiące mieszkańców 
miasta Akhmin zaatakowało miasto Schag 

Policja, która zmuszona była do uży- 
cia broni palnej, napastników: zdołała roz- 
pędzić. Jest 13 zabitych i około 100 ran- 
nych. Aresztowano przeszło 50 osób. 

HURAGAN 

SAINT NAZATRE. PAT. Szalał tu hu- 
ragan 0 niezwykłej sile. Huragan wyrzą- 

dził znaczne szkiody. Komunikacja 'telefu- 
niezna i telegraficzna uległa przerwie. 
Zbiory zostały zniszczone, 

W pobliżu portu zatonęła banka rybac- 
ka wraz z 2 ludźmi załogi. Jeden z okrętów 
stojących w porcie, zenwawszy łańcuchy 
kotwicy, wpadł, pędzony siłą wiatru, na 
barki rybackie z których 6 rozbił, przy- 
gniatając je do wybrzeża. 

CZY OBNIŻKA PŁAC URZĘDNICZYCII 
OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ  URZĘDNI- 

KÓW KONTRAKTOWYCH 
Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpozna- 

wał ciekawą sprawę, która wywołała wielkie 
zainteresowanie wśród urzędników. у 

Zredukowany wyžszy urzędnik  Minister- 
stwa Robót Publicznych J. W. wystąpił prze- 
ciwko Skarbowi Państwa © zwrot części pen- 
sji, potrąconej mu od dnia 1 maja ub. roku na 
zasadzie znanych dekretów, obniżających pen- 
sje urzędnikom. Ponadto żądał od Skarbu Pań 
stwa wynagrodzenia za urlop, gdyż ten Mi- 
nisterstwo zaliczyło do trzechmiesięcznego 0- 
kresu wypowiedzenia. 

W obronie interesów Skarbu, Prokurato- 
rja Generalna podnosiła, że w umowach za- 
wieranych z urzędnikami kontraktowymi, pen- 
sja określona zostaje w wysokości, odpowia- 
dającej wynagrodzeniu określonej grupy fun- 
kcjonarjuszów etatowych, a zatem, z chwiłą 
ustawowego obniżenia poborów, urzędników 
etatowych, płace urzędników kontraktowych 
automatycznie ulegają redukcji. 

Rzecznik powoda, adwokat Steinberg, po- 
woływał się na to, że umowa, w której pra- 
cownik zgadza się na jednostronne obniżenie 
przez pracodawcę pensji, jest nieważna, po- 
nadto włączenie urlopu do okresu wypowiedze 
nia, jest sprzeczne z przepisami prawa o ur- 
lopach. Е 

Sąd Apelacyjny po dłuższej naradzie wy- 
dał wyrok, mocą którego pretensję 0 zwrot 
pensji oddalił i zasądzić należność za urlop, 
uznając, że połączenie urlopu z okresem wy- 
powiedzenia jest sprzeczne z przepisami usta- 
wy. 

Sprawa ta oprze się o Sąd Najwyższy. 
  

WOJEWODOWIE OTRZYMUJĄ UPRA- 
WNIENIA W ZAKRESIE REGULACJI 

; СЕМ 

Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra“, w 
jednym z najbliższych numerów urzędo- 
wego „Dziennika Ustaw* ukaże się rozpo- 
rządzenie ministra spraw! wewnętrznych, 
przekazujące uprawnienia w zakresie re- 

gułowania cen na węgiel, naftę, żelazo i o- 
wies wojewodom. Rozporządzenie będzie 

jednakże posiadało zastrzeżenia, że z tych 
uprawnień będą mogli wojewiodowie korzy 
stać każdorazowo za specjalnem zezwole- 
miem ministra spraw wewnętrznych. 

Nowe to posunięcie, dzięki któremu bę- 
dą rozszerzone możliwiości ingerencyjne u- 
rzędów: wojewódzkich, stanie się niewąt- 
płiwie dostatecznym środkiem dla położe- 
nia kresu zwyżce cen węgla w sprzedaży 

humtowej czy detalicznej, która dawała się 
ostatmio dotkliwie we znaki szerokim war- 
stwom ludności miejskiej, — (ISKRA). 

AKAALAAAAAAAAAAAAAAAAA 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPG- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 

DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 
LNU. 
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Wrażenia z zawodów konnych 
w Rydze i Tallinie 

Rozmowa z majorem Trenkwaldem szefem drużyny 
reprezentacyineį 

Mjr. Trenkwald, szef naszej „jeździec- 

kiej drużyny reprezentacyjnej, która brała 

ostatnio udział w międzynarodowych kon- 

kursach hippicznych na Łotwie i Sk 

na kilka minut przed maportem u SZera 

Departamentu Kawalerji M. 8. Wojsk. płk. 

dypl. Karcza, w ikrótkiej rozmiowie opo- 

wiedział swoje wrażenia z tych zawodów, 

jakoteż pobytu naszych kawalerzystów w 

krajach bałtyckich. Е 

Mir. Trenkwald zastrzega się na wstę- 

pie, że trudno mu zupełnie bezstronnie mó- 

wić o zawodach w Rydze i Tallinie, gdyż 

serdeczne, nawet bardzo serdeczne przy ję- 

cie gospodarzy zatarło wszelkie drobne u- 

sterki sportowo - organizacyjne. 

Dwuletnia obsenwacja zawodów kon- 

nych łotewskich i estońskich pozwala mjr. 

Trenkwaldowi ocenić należycie postęp, za- 

równo pod względem organizacyjnym jak 

i sportowym, a także pod wzgiędem ma 

terjału końskiego. Zawody w Rydze, jeśli 

chodzi o przygotowanie, byty bardzo spraw 

nie zorgamizowane. Wśród drużyn. widać 0- 

grommą poprawę w jeździe i w materjale 

końskim, w porównaniu z rokiem poprzed- 

nm. 

— Drużyna niemiecka, która brała u- 

dział w zawodach .po maz pierwszy, nie by- 

la drużyną reprezentacyjnią. Byli to człon- 

kowie Reintervereinnu z Imsterburga z 

Prus Wschodnich i jako młodzi jeźdźcy mo 

gą jedynie rokować duże nadzieje na przy- 

szłość. Z konkursami międzynarodowemi 

nie są oni obeznani; że raczej przygoto- 

wanie zarówno jedźców jak i koni szło w 

kierunku zawodów terenowych, a: zatem po 

mrażną konkurencją dla naszych jeźdźców 

nie mogli być, mimo dobrego materjału 

końskiego (konie wschodnio - pruskie i 

trakeny). Jeźdźcy mie mają rutyny konkur- 

sowej, ale zaznacza się u nich mowy Sys- 

item jazdy, przyjęty obecnie ma: całym świe- 

cie wśród jeźdźców czołowych. Wogóle 

przyjazd drużyny niemieckiej był obliczo- 

ny raczej ma sprezentowanie materjalu 

końskiego z punktu widzenia możliwości 

eksportowych i dla nawiązania  stosun- 

ków handlowych. 

—- Jeżeli chodzi o drużynę lotewską — 

mówi mjn. Trenkwald — to wobec małej 

ilości kawalerji ma Łotwie, jak również 

bardzo słabej hodowli kionia kawaleryjskie 

go, trudno stawiać jakieś wysokie wyma- 

gania. W tych warumkach drużyna łotew- 

ska lepszą być nie może. Materjał koński 

bardzo słaby. Takie pojedyńcze talenty jak 

mp. koń „Erbe* (importowany z Prus 

Wschodnich) nie pozwalają wnioskować o 

callošei i raczej dowodzą, że na importowa- 

nym materjale nie można się opierać, że 

trzeba prowadzić własną hodowię konia 

ikawaleryjskiego i że jeśli chodzi о kraje 

taikie jak Łotwa i Estonja, najwłaściwszym 

materjałem hodowlanym jest! materjal 

polski ze względu na swe wybitne cechy 

konia typowo kawaleryjskiego. Oczywiście 

że przy słabym materjale końskim nie mo- 

żna osiągnąć doskonałego przygotowania 

koni do konkursów. Nawet jeźdźcy tego 

pokroju co por. Karklins, por. Ozols, lub 

'por. Broks mie są w stanie ujawnić swych 

talentów jako jeźdźcy konkursowi, nie ma- 

jąc dobrego materjału końskiego. 
— Drużyna estońska pokazała dużo lep- 

szy materjał koński niż łotewska. Widać 

«wyraźnie własne wyniki: hodowlane. Konie 

są pochodzenia szlachetnego i drużyna es- 

tońska mogła pochwalić się takiemi wyni- 

ikami, jakie uzyskał koń „Iluz* hodowli e- 

stońskiej. Nadmienić tu należy, że koń 

„Iluz” był w woku 1929—30 pracowany w 
Grudziądzu w Centr. W. Kaw. na kursie in- 

struktorów jazdy przez oficera wojska es- 

tońskiego rtm. Andree, który obecnie pro- 

wadzi konne wyszkolenie sportowe ofice- 

rów estońskiej kawalerji. U jeźdźców es- 

tońskich zaznacza się jednolitość 'w wysz- 

koleniu jeździeckiem i duża poprawa w 
porównaniu z rokiem poprzednim. 

— Nasza drużyna w, tych warunkach 

nie miała wielkiego zadania do rozwiąza- 

mia. Jeździliśmy na koniach przeważnie 
własnej polskiej hodowli, koniach o dużej 
wutynie konkursowej, lecz przeważnie sta- 
tych. Dużą trudność stwarzały oceny w 
poszczególnych biegach, różne od tych, do 
jakich przyzwyczajeni jesteśmy na kon- 
ikursach międzynarodowych i u nas. Naprzy 
ikład bardzo trudno było zorjentować się co 
do czasu po pierwszym nawrocie, gdy jury 
zupelnie nie podawało wyników, i temu 
należy przypisać naszą przegraną w konkur 
sie o puhar przechodni estoński, mimo in- 
dywidualnego zwycięstwa por. Rucińskie- 
go. 

Jeśli pan chce żebym o jeźdźcach na- 

szych «oś powiedział — mówi szef drużyny 

„HER 
Pod powyższym tytułem w r. 1930 uka- 

zał się w Warszawie pierwszy zeszyt, jako 
organ Kolegjum Heraldycznego, czasopi- 
sma poświęconego zadaniom omówionym i 
wyjaśnionym przez redaktora hr. Ludgar- 
da Gmocholskiego w artykule wstępnym. 
"Dotąd ukazało się w druku pięć zeszytów, 
„Herold* więc nie jest ani  rocznikiem 
ani kwartalnikiem wychodzi najwidoczniej 
zaležnie od posiadanego materjału i zaso- 
bów matenjalmych, których zmaczenie w 
zastosowamiu do terminu drukowania na- 
ukowych czasopism w: obecnej dobie jest 
szczególnie widoczne, gdy kwartalniki nie- 

- jednokrotnie muszą się ukazywać w posta- 
<i, roczników, aczkolwiek Kolegjum Heral- 
dyczne przystępując do wydawania Herol- 
da „poświęconego sprawom kulturalnym, 
tradycji i organizacji szlachty polskiej i 
rycerstwa polskiego, oraz innych stanów 
historycznych, stanowiących jądro — elity 
społecznej na ziemiach ihistorycznej Rzeczy 
pospolitej Polskiej", wyraziło pragnienie 
wydawania go jako miesięcznika, godząc 
się z koniecznością nieokreślonych odstę- 
pów czasu. 

W taki sposób powstało w Warszawi 
drugie, młodsze o lat osiem czasopismo he- 
ralidyczne, obok dawniejszego „Miesięczni- 
ka Heraldycznego* wydawanego przez Od- 
dział Warszawskiego Polskiego Towarzy- 
stwa Heraldycznego od r. 1922 pod redak- 
cją prof. Haleckiego, oraz ks. J. Puzyny i 
Z. Wdowiczewskiego. 

  

— to należy podkreślić wyniki por. Ruciń- 

skiego, który wygrał wszystkie trzy indy- 

widualne konkursy w Tallinie i pierwsze 

miejsce indywidualnie w: konkurse o estoń 

ski puhar przechodni. Co do projektów: na 

przyszłość, (trudno mi mówić już teraz, w 

każdym razie w tym sezonie weźmiemy u- 

dział w: mistrzostwach (Polski w dniu 30. 9. 

— 2. 10. w Łazienkach. 
Ogólnie ciężkie warunki materjalne u- 

trudniają organizację zawodów tak dalece, 

że w Polsce można eliminowąć konie w 
6—7 konkursach w sezonie, gdyż więcej nie 
conganizuje się, a i te imprezy przynoszą de- 

ficyty. Znane są wypadki, że komitety or- 
ganizujące mają poważne trudności nawet 

z wypłacaniem na d. Winna tu jest pu- 

bliczność, która niechętnie chodzi na kon- 
kursy hippiczne, gdyż nie znajduje poza 
czystym sportem konnym, żadnych atrak- 

eyj. A może to i wina komitetów — dodaje 
mjr. Trenk — może trzeba konkursy 
połączyć š atnakcjami sportowemi 
jak mecz pill żniej, lub wojskowemi po- 
pisami, a może wprowadzić totalizatora ? 

Kto wie, może to wzmocniłoby ikasowio frek 
wencję na konkursach. 

W ikażdym razie różowo nie patrzę się 
w. przyszłość, gdyż trudno z młodego ma- 
terjału końskiego wyeliminować najlepsze 

jednostki i dać im możmiość nabrania rutyny 
konkursowej, gdy jest tak mało ku temu 
możności, a na zwiększenie ich niema pie- 
niędzy. 

SIDÓL 

   

  

  

     

   

        

ULUBIONA PASTA DO OBUWIA 

Mąž, który kochał żonę 1 @а- 

tego zabił swoją przyjaciółkę 
Policja paryska zajmuje się obecnie 

wyjaśnieniem ciekawej afery kryminalnej, 

W lesie w Saint - Cloud znaleziona miamo- 

wicie zwiłoki młodej kobety, która do swej 

bluzki miała przyczepiony list zawiada- 
miający, że chodzi tu o [vonnę Gautier z 
Paryża. List adresowany jest do prokura- 

torji, której Tvonna Gautier donosi, że po- 

pełnia samobójstwo. Śledztwo jednak 

stwierdziło, że o samobójstwie mowy być 

mie może. W toku śledztwa zgłosił się 
do policji kupiec Rene Armand į zapodal, 
że zastrzelił swą długoletnią przyjaciólkę 

na jej własne żądanie potem chciał sobie 

sam odebrać życie, ale rewolwer odmówił po 

słuszeństwa. Rozumie się, że policja are- 
sztiowała natychmiast Armanda i dowie- 
dziala się od niego, że nawiązał stosunek 

z zamordowaną jeszcze w noku 1926, cho- 
caž byl już żonaty i żonę swoją bardzo ko- 
chał. Przyjaciółka: żądała od miegio, by się 
rozwiódł z żoną, ale tego Armand uczynić 

nie mógł, czy też nie chciał i przeniósł się 

ze swą rodziną z Paryża do jakiegoś pro- 
wincjonalnego miasta. Przez mok nie wi- 

dzial swej przyjaciółki. Neszczęście jednak 
chciało, że podczas swego pobytu w Paryżu 
dokąd przyjechał iw. interesach, spotkał ją 
przypadkowo i nanowo nawiązał z nią sto- 
sunek. Przed: kilku tygodniami wyjechali 0- 
boje do Dieppe, gdzie spędzili kilka dni. 
Gdy Armand miał już wrócić do domu, za- 
proponowała mu Ivonna, by popełnili ra- 
zem samobójstwo. Armand traktował to z 
początku tylko jalko żart, ale przy pożeg- 
naniu Ivonna wyciągnęła nagle z kieszeni 
rewolwer i ze łzami w oczach prosiła go 
by naprzód ją zastrzelił a potem siebie. Ar- 
mand wziął rewiolwer do ręki, przylożył go 
do skroni swej przyjaciółki, spodziewając 
się, że ona ulęknie się śmierci, ale Ivonna 
sama pociągnęła za cyngiel i zastrzeliła się 
Przerażony Armand próbował zastrzelić 
iebie, ale rewolwer się zaciął. Armand 

widział w tem znak Boga i dlatego zrezyg- 
nował z samobójstwa. 

Tak opowiada Armand, atoli śledztwo 
sądowe nie potwierdza tych zapodań. Dla- 
tego istnieje poważne podejrzenie, że Ar- 
mand zastrzelił swą przyjaciółkę z zasadz- 
ki. 

  

О10° 
Cel powolania do žycia omawia i okrė- 

śla wstępny artykuł redakcyjny: jest mim 

podtrzymywanie tradycyj staroszlachec- m; 
kich, rycerskich, źródła silt „do walk rycer- 
skich, zarówno jak do pracy twórczej dla 
pospolitego dobra", jest organizowanie 
społecznej elity, wyprowadzanie z bierno- 
ści i ukazywanie swego szlachectwa w pu- 
blieznem życiu, jest modzinoznawstwo i her 
bownictwo z punktu widzenia życiowego 
ujęte. Heraldykę średniowieczną Herold 

pozostawia poza nawiasem swych zainte- 
resowań, biorąc za ich sferę dziedzinę „ży- 
wej, współczesnej herbowniczej nauki i 

sztuki, stronę obyczajową i prawną nasze- 

go berbownietwa, tradycję heraldyczną 
heraldyczną kulturę w przeszłości i teraź- 
niejszości, onaz rodzinoznawstwo i prawo- 
znawstwo szlacheckie w życiowem ujęciu”. 

Na treść każdego zeszytu składają się 
zazwyczaj: artykuł wstępny, 'prace z zakre 
su dziedzin stanowiących sferę zaintereso- 
wań i badań Herolde, przegląd wydaw- 
nietw heraldycznych polskich i obcych, 
knonikę dotyczącą zakomów rycerskich, 
miscellanea, odpowiedzi Redakcji i komu- 
nikaty Kolegjum Heraldycznego. 

Do najwybitniejszych artykułów wstęp- 
nych musimy zaliczyć zamieszczony w ze- 
szycie pierwszym o celach Herolda, oraz 

w zeszycie drygim z roku bież. pióra prof. 
Zdziechowskiego p. t. „O honor w polity- 
ce* w postaci listu do redaktora Herolda 

  

i my „Spis“ faktycznie bardzo mało 

SOW © 

POLACY ZDOBYLI PUHAR MIN. BENESZA 
WYNIKI DRUGIEGO DNIA MECZU POLSKA — 

PRAGA. PAT. W! drugim dniu między- 
państwowego meczu lekkoatletycznego Pol 
ska. - Czechosłowacja o puhar ministra 
Benesza Polacy uzyskali. szereg sukcesów, 
które pozwoliły im wyrównać straty, po- 
niesione pierwszego dnia, oraz wygrać mecz 
«z różnicą 2/3 pumkta, Zwycięstwo to jest 
bardzo cenne, zwłaszcza gdy bierze się 

pod uwagę stratę 6 punktów z powodu 
dyskwalifikacji naszej sztafety. 

Z naszych zawodników. najlepiej spisał 
się Heljasz, który pobił nekond Polski w 
dysku, oraz Kuźmicki, który wygnał bieg 

na 400 metrów. Wyróżnić należy również 
Turczyka za zwycięstwo w oszczępie oraz 

zwycięzcę w biegu na 400 metrów przez 
płotki Kostrzewskiego. Sprinterzy zawiedli 
jak i pierwszego dnia. Pogoda dopisała 
również i w niedzielę. Liczba widzów prze- 
szło 11 tysięcy. Jest to w Pradze nienoto- 
wany oddawna rekord. 

Techniczne wyniki zawodów: 
Skok o tyczce — pierwszy Schneider 

(Polska) 370 cm., drugi Vdtawa (Czecho- 
słowacja) 360 i trzeci Klasek (Czechosło- 
wacja) 360. 

Bieg na 1500 metrów — pierwszy Kużź- 

micki (Polska) w; czasie 4:07,8, drugi Szi- 
mek (Czechosłowacja) 4:08,8. 

Rzut dyskiem — pierwszy Heljasz (Pol 

CZECHOSŁOWACJA 

ska) 45 m. 49 cm., (nowy rekord Polski), 
drug: Douda (Czechosłowacja) 44.54, trzeci 

"Wieczorek (Polska) 40.94. 
260 metrów — pierwszy Hejduk (Cze- 

chosłowacja) 22,8 s., drugi Fiser (Czecho- 
słówacja), trzeci Trojanowski II (Polska(. 

400 metrów przez płotki — pierwszy 
Kostrzewski (Polska) 584 s. drugi Ma- 

szewski (Polska) 58,4. 
Rzut oszczepem — pierwszy  Turczyk 

(Polska) 59 m. 82 cm. Drugi Klasek, trze- 

ci Mikruł. 
Skok wdal — pierwszy Hofmann (Cze- 

chosłowacja) 7 m. 17 cm. (rekord czeski), 
drugi Nowak (Polska) 7 m. 06 em., trzeci 

Wieczorek (Polska) 6 m. 86 cm. 
Sztafeta t razy po 400 mtr. — pierwsza 

Czechosłowacja w. czasie 3:23,6. Drugie 
miejsce zajęła Pok w składzie Maszew- 

ski, Miller. Kcstrzewsi/;, Biniakowski w 
czasie 3:32. 

W ogólnej punktacji pierwsze miejsce 
zajęła Polska, zdobywając 76 1/3 punkta i 
puhar, ufundowany przez minietra Bene- 
sza. Drugie miejsce zajęła Czechosłowacja 

z 75 2/8 punkta. 
Z Pragi drużyna polska udaje się do 

Wiednia. Na meczu tym Kusociński zaata- 
ikuje rekord światowy Nurmiego na dwie 
mile angielskie, 

  

Działalność misyjna w Australii 
Ciekawym dokumentem historycznym jest 

podanie do wikarjusza apostolskiego w  Au- 
stralji przez kolonistów, zamieszkujących odle- 
głe połacie ziemi australijskiej. Podanie to wy- 
stosowane zostało w roku 1839, kiedy w Au- 
stralji nie istniały jeszcze takie ośrodki kultury 
europejskiej, jak miasta Sydney, Melbourne, 
Brisbane i inne, a ilość misjonarzy w tej czę- 
ści świata była zbyt nikła na zapotrzebowania 
kolonistów. Po dziś dzień, pomimo, że coraz 
liczniejsze zastępy księży wyruszają do Austra- 
li, liczba ich wciąż jeszcze jest nie wystarcza- 
jaca. Podanie, wystosowane 93 lata temu przez 
kolonistów australijskich, było prośbą o przy- 
dzielenie kapłana katolickiego, którego brak od- 
czuwano dotkliwie wśród tej gromady ludzi, 
rzuconej na puste stepy obcego kraju. Wśród 
kolonistów przeważali katolicy. Wielu z nich 
było z Irlandji. Również większość misjonarzy 
z początku była pochodzenia irlandzkiego. Ży- 
cie tych księży nie było łatwem. Musieli zi”: 
zygnować z wszelkich wygód, nieraz spełniali 
swoje obowiązki z narażeniem życia. Pierw- 
szy misjonarz nie posiadał własnego domu. 
nocował w stodole. Jako ołtarz przez dłuższy 
czas służyła mu skrzynia Tam, gdzie dziś tę- 
tni europejski ruch wielkiego miasta Melbour- 
ne, wówczas istniały jedynie rozległe moczaży 
i gęstwina lasów. Pierwszy biskup  mias'a 
Perth, konsekrowany w 1845 roku, mieszkał 
w opłakanych warunkach mieszkaniowych, są 

   

  

  

у 

  

7 

czenia 

Tajemnicę wkładów. 

olbrzymiemi nieruchomościami, 

V
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
V
W
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
V
Y
Y
Y
Y
*
T
Y
"
Y
V
V
 Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
V
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
V
Y
V
Y
Y
Y
 

ności bankowe. 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
A
A
M
A
A
A
 

S
A
A
A
A
A
 A

D 
DA

 A
AA
 
AA
 A
A 
AA
 A
A 
AA
A 
AA
AA
 
A
A
A
 
AA

 A
K 
AA
AA
 A
AA
 A

 A
A
A
A
A
D
A
A
K
A
A
A
D
A
A
A
A
D
A
A
A
A
A
 

AAAAAAAAAAAAAAAAAASŠASAAAAAAAAAAA AAA AA AAS 

  

Ludgarda hr. Grocholskiego, listu będą- 
cego głosem „protestu przeciw zaprzecze- 

niu sumienia polskiego". 
Rozpoczęta kontynuacja „Księgi herbo- 

wej rodów; polskich" Juljusza hr. Ostrow- 
skiego, której opisy) herbów unwały się na 

herbie „Sylm”, tu zaś opublikowane od: 
„Syolin“ do „Szafrad III“ z mizerunka- 

P. St. A. Bolešcic - Kozlowski ogtasza 
„Spis szlachty wylegitymowanej w guber- 
nji wileńskiej", — rzecz zapewne szezegól- 
mie mogąca zainteresować Wilno. Ze spisu 
sporządzonego koto 1860 m. z akt wil. „De- 
putacji Szlacheckiej” dla Seweryna hr. ©- 
ruskiego, zawartego w rękopiśmiennym 
foljale i zawierającego 1500 modzin „Не- 
rold* podał nazwiska, poczynając od Sab- 
liński do — Tarwid, gdyż poprzednie do 
lit. R włącznie zostały w „Rodzinie“ uw- 

zględnione. Nadmienić winniśmy że rzeczo 
daje 

informacyj genealogicznych: . nazwisko, 
herb, niekiedy księgę * szlachectwa, imię 
wylegitymowanego osobnika i jego ojca, 
oraz mok  wylegitymowania. Publikacja 
więc może być ciekawą z dwóch względów : 
jako ogłoszenie rękopisu ze zbiorów zna- 
nego heraldyika Ad. Am. Kosińskiego i ja- 
ko wykaz sporządzony z archiwum 
z okresu popnzedzającego jego rozbicie 
w dobie wielkiej wojny i rewolucji. Nato- 
miast „Spis* nie wyczerpuje wiadomości 
o rodzinach zawartych w akitach deputacji 

szlacheckiej, mieszczących- się iw Archi 
wum Państwowem w: Wilnie. 

Spotykamy się z przyczynkowym arty- 
kułem Ali - Akber - Bek Tobczybaszego do 
heraldyki Tatarów, litewskich, ma szerszą 

WYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYVYVYYYYYYYYVYYYVYY 

P. I. O. 
Роспома Kasa Oszczędnnś 

Centraia: Warszawa, Jasna 9. 

Oddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wilno, Łódź, 
Lwów. 

Zbiornice: Wszystkie Urzędy Pocztowe. 

PRZYJMUJE: Włady oszczędnościowe od 1 złotego począwszy, płatne 
na każde żądanie w kasach P. K. O. i Urzędach Pocztowych. 

Ubezpieczenia na Życie zwykłe, possgowe, bez bsdania lekar- 
skiego, z udzisłem w zysksch Działa Ubezpieczeń P. K. O. Składki 
od 3 zł. miesięcznie. W razie Śmierci nbe:pieczonego spowcdowanej 
nieszcześliwym wypadkiem, P.K.O. wypłaca podwójną sumę ubezpie- 

ZAPEWNIA: Pełne bezpieczeństwo wkładów. 
Solidre oprocentowanie. 

GWARANTUJE: Pewność powierzonych kapitałów kwotą przeszło pół 
miljarda złotych w gotówce iw lokatach opartych na złocie oraz 29-ma 

PROWADZI: Rachunki czekowe i załatwia dla swych klijentów czyn= 

Wkłady oszczędnościowe są wolne od wszelkich danin i po- 
datków, można je składać i podejmować w każdym Urzędzie Poczto- 
wym, bez względu na miejsce wystawienia książeczki oszczędnościowej, 

O wygodach i bezpieczeństwie, jakie zapewnia swoim klijentom 
P. K O. najlepiej Świadczą 1) przeszło miljon stałych klijentów, 
2) obrót przekraczający 22 miljardy złotych rocznie. 

  

dząc z opisu w książce „Historja Kościoła w 
Australji" kardynała Morana: 

„Cztery deski, podtrzymujące dzwon ko- 
šcielny, otoczono kilkoma innemi deskami. UJ- 
tworzona w ten sposób buda drewniana, sta- 
nowiła rezydencję Jego Eminencji. Była ona do 
tego stopnia mała, że biskup nie mógl się w 
niej położyć i spał w krześle. Parasol był je- 
dyną ochroną przed słońcem i deszczem. Kie- 
dy po pewnym czasie biskup mógł sobie po-. 
zwolić na wynajęcie dwuizbowej chaty, sam 
spełniał wszelkie czynności gospodarcze, nim 
wreszcie żołnierze z irlandzkiego pulku, stoją- 
cego w pobliżu, nie zaofiarowali się z kolejną 
pomocą”. 

W podobnych warunkach żyła większość 
pierwszych misjonarzy katolickich. w Australji. 
jednakże gorliwość, wytrzymałość, oraz wia- 
ra zarówno misjonarzy jak i kolonistów, prze- 
trwała wszystko i dziś cały ten kraj nietylko 
że jest zagospodarowany i uprzemysłowiony, 
ale może być wzorem dla starej kultury euro- 
pejskiej. Można Śmiało powiedzieć, że do tego 
stanu rzeczy przyczynili się w- głównej mierze 
misjonarze, kto wie bowiem, czy emigranci 
australijscy, nie mając moralnego podtrzyma- 
nia, zechcieliby tak bardzo pracować i tyie 
energji włożyć w przezwyciężanie wszelakich 
trudów natury praktycznej i czy Australja by- 
łaby tem, czem jest obecnie. 
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skalę spėlczešnie poruszonej przez Dziadu- 
lewicza, ktėrego „„Herbarz Rodziny Tatar- 
skich w Polsce* został tu poddany pewnej 
krytyce. Wobec małej znajomości Tatar- 
szczyzmy u mas należało dodać komentarze 
do imion chanów i nazw różnych plemion. 
tatarskich na ruską heraldykę spotkały 
się ze słusznem zastrzeżeniem Redakcji, 
która stale ujawnia nader daleko idące po- 
szanowanie dla opimji i wniosków swych 
współpracown., zaznaczając jednocześnie 
własne do tych wniosków! i opinij ustosun- 
kowanie się, jak to widzimy mp. w odnie- 
sieniu do artykułu p. Bocheńskiego p. t. 
„Funkcje społeczne ruchu  heraldycenego 
i rodzinoznawczego w Polsce. 

Stałymi współpracownikami są obok re- 
daktora hr. Grocholskiego p. Jan Male- 
szewski, S. A, Kozłowski, autor szeregu arty 
kułów i monografij o: charakterze heraldy- 
cznym genealogicznym, pom. im, o Św. 
Stanisławie Szczepanowskim, w której ma- 
wet wystąpił z własną hipotezą, odmienną 
od innych dotąd stawianych i uzasadm: 
nych w historjografji polskiej. w sprawie 
tragicznego zatargu króla Bolesława Szezod 
rego z biskupem krakowskim, 

Kolegjum Heraldyczne wszczęło walkę z 
rozpowszechnionym dziś w. Polsce proce- 
derem „przywlaszezania sobie przez osoby 
żadnych do tego podstaw mie majjące naz- 
wisik polskich rodzim szlacheckich, w, tym 
też celu w Heroldzie publikuje spisy maz- 
wisk szlacheckich przywłaszczanych drogą 
zmiany, z podaniem starego nazwiska, na- 
zwiska używanego drogą zmiany herbu 
tego nowego, przywłaszczonego nazwiska, 
z dodatkiem miejsca, daty i urzędu obwie- 
szczającego zmianę. 

  

  

  

GŁOSY CZYTELNIKÓW 
  

0 UBEZPIECZENIACH 
МУ związku z artykułem dyskusyjnym 

Pana St. Wańkowicza „O ubezpieczeniach' 
ogłoszonym 'w mumerze 128 „Slowa“, pra- 
gnę skreślić słów parę jako pracownik u- 
bezpieczony, a więc bezpośrednio w spra- 
wie ubezpieczeń socjalnych zaintereso- 
wany. 

Otóż uważam, że przymus ubezpieczenia 
pracowników umysłowych istnieć musi i 
występować przeciwko samej zasadzie u- 

bezpieczeń socjainych nie możemy, nato- 
miast winna ulec dyskusji i meryloryczne- 

mau rozważeniu, zwłaszcza w dobie dzisiej- 
szego kryzysu, forma ubezpieczeń, 

Stwierdzam kategorycznie na podsta- 
wie własnego doświadczenia z akresu do- 
tychczasowej swej służby w urzędach pań- 
stwowych i samorządowych, że obecna for- 

ma ubezpieczeń pracowników. nietylko mie 
przynosi pożytku Państwu ani też rzeszom 
pracowników, lecz wręcz jest tak dla Pań- 

stwa jak i dla tych ostatnich szkodliwa. 

Charakteryzować obecnej formy ubez-. 
pieczeń socjalnych, jaka istnieje u nas nie 
będę, gdyż jest powszechnie znana; nato- 
miast ograniczę się do stwierdzenia, że u 
nas ubezpieczenia socjalne przy maksy- 

malnem obciążeniu ubezpieczających i u 
bezpieczonych, dają minimalne korzyści 
ubezpieczonym. 

Podam parę przykładów: 
1) Składka miesięczna do ZUPU. (łą- 

cznie z dopłatą pracodawcy) przeciętnego 
pracownika umysłowego, wynosi do 50 zł., 
co daje rocznie zł. 600, a przez lat dziesięć 
— zł. 6000. Pracownik umysłowy w chwili 
zwolnienia ze służby przed nabyciem praw 
emerytalnych, otrzymuje 3-miesięczne wy- 
powiedzenie i drobne zasiłki z ZUPU. przez 
przeciąg 6 względnie 9 miesięcy, z reszty 

zaś skladek, zapisanych na jego konto zo- 
staje wyzuty, stał się nędzarzem i powięk- 
szył kadry bezrobotnych. 

2) Po dłuższej służbie warunki osobiste 
pracownika (tak się ułożyły, że może się 0- 

bejść bez posady i ustąpić miejsce bezro- 
botnemu, lecz sam się zwolnić nie chce, 
gdyż utraciłby prawo do emerytury, rezy- 
gnując w ten sposób dobrowolnie z uzys- 
kania przynajmniej części „składek, jakie 
potrącane były z jego i talk skromnych po- 
borów (dotyczy to przeważnie pracowni- 
czek, które będąc na posadzie wyszły za- 
mąż), władza zaś „z urzędu* takiego pra- 
cownika zwolnić nie może (dotyczy to in- 
stytucyj państwowych i samorządowych), 
mając na względzie konieczność w tym wy 

padku wypłacenia odszkodowania względ-- 
nie przeniesienia na emeryturę. 

3) Pracownik państwowy lub samorzą- 
dowy stał się niedołężnym w wykonywaniu 

obowiązków służbowych, lecz jest zdrów. 
Niedolęstwo urząd tolerować musi, gdyż 

EM RITA TIA TRS EEA 

Pas cnoty za300 franków 
ŚREDNIOWIECZNE OBYCZAJE 

W PARYŻU 

W tych dniach zgłosiła się do policji 
paryskiej niejaka pani Littiere, wzywając 
pomocy, gdyż od sześcu miesięcy jest wię- 

ziona i torturowana przez męża. Zaślubiła 

go dopiero rok temu, a wydaje się jej, że 
małżeńska gehenna trwa wieki, mąż — za- 
zdrosny jak Otello — pastwi się nad żoną, 
zamknął ją w ciemnej komórce na klucz, 
niby brankę anabską, ale i to mu nie wy- 
starczą — kupił średniowieczny pas cnoty 
i każe biedactwu mosić ten barbarzyński 
aparat, gdyż, jak powiada, uchroni ją w 
ten sposób od pokus. 

Śledztwo wykazało, że pani Littiere mó 
wiła prawdę. Okazuje się, że w dwudzies- 
tym wieku mężowie stosują metody, znane 

przed wiekami, okazuje się też, że w Pa- 
ryżu można w każdej chwili kupić pas спо- 
ty, będący wierną kopją słynnego pasa, 
przechowywanego w muzeum w Cluny, — 
Właściciel zakładu wykonał go niezwykle 
precyzyjnie, oświadczając, że nabył wpra- 

lako że mieraz otrzymuje podobne za- 
mówienia. Rzecz nie do wiary... Dziennik 
„Excelsior“ zamiešcil enuacjacje owego or- 
topedysty ,pana Monnet, właściciela sklepu 
przy ul. Campo Formio. Zasługuje ona na 
opublikowanie. 

— Tak zwany pas cnoty — powiada p. 
Monnet — jest artykułem dość popular- 
nym. Kosztuje 300 franków. Mam na skła- 
dzie rozmaite modele — majpewniejszym 

jest tak zwany „modele solide*, W roku 
zeszłym zrobiłem osiem pasów na zamó- 
wienie... Zapotrzebowanie stale wzrasta. 

9 tempora! o mores! 

Art.Fotegrzt "| 
Auteni SKURJAT Snisdeckich 4 
Przyimowane są r6wniež roboty ama- | 

a tor<kis. Dla młodzieży specjalny rabat, й 

GYSIQ ABADS, == 

            

  

  
  

Z zadowoleniem stwierdzić musimy, że 
Wiimo w tej dziedzinie bardzo jest sknom- 
nie reprezentowane, w próżności upiększa- 
nia nazwisk i podszywania się pod cudze 
nie próbuje rywalizować z innemi środowi- 
skami. 

Zapewne... nie sprawia wiefkiej przyjem 
mości nazywać się uałganem, Szmatą, Par- 
szywiką it, d. i t. d., ale — mie racja przy» 
bierać zamiast tych nazwisk szlacheckie: 
Wislowickich, Starczyńskich, Poleńskich! 

Sądziliśmy, iż zgodnie z zallożeniem Re- 
qdakcji zdefinjowanem w artykule wstęp- 

nym o pielęgnowaniu tradycyj, przekaza- 
mych „wieków spuścizną po przodkach”, 
stanowiących źródła natchnień i mocy, 
należałoby poważniej zająć się tekiemi 
faktami i ludźmi, co byli skarbnicą żywą 
i przykładem chwalebnego, twórczego, nie- 
wątpliwie wartościowego czynu w świecie 
duchowych zasług. Z pomiędzy wielu 'weź- 
my parę przykładów, ograniczmy się pod 
względem czasu do doby porozbiorowej : np. 
prawdziwie chlubne wystąpienie szlachty 
litewskiej za inicjatywą Kazimierza hr. 
Platera w r. 1817 do cesarza Aleksandra I 
w sprawie zniesienia poddaństwa włościan 
albo prowadzenie tajnego szkolnictwa pol- 
skiego śród ludu aż do 1905 r. Ileż tu za- 

sługi prawdziwej, wielkiej, płodnej w nie- 
obliezalne następstwa dla budzenia i pod- 
ttrzymywania żywego ducha polskiego, oraz 
przygotowania miepodległości polskiej się 
mieści, ileż rzetelnej, acz zgoła nie ude- 
rzającej efektem zasługi szlachty polskiej 

Sądzilibyśmy mównież, iż dla uczczenia, 
zaświadczenia i okazania tej zasługi w naj- 
lepszem. najpiękniejszem tego słowa zna- 

czeniu, jalkio czystej cnoty obywatelskiej i 

  

zwolnienie go pociągnie za sobą wyplaca- 
nie emerytury. 

4) W związku z ubezpieczeniem socja|- 
nem istnieje szereg bardzo kosztownych 
instytueyj ubezpieczeniowych, administra- 
cja których pochłania lwią część składek, 
a biurokratyzm tych instytucyj dotkliwie 
daje się we znalki zarówno pracodawcy, jak 
i ubezpieczonemu. 

Możnaby tu jeszcze cały szereg podob- 
nych przykładów przytoczyć. 

Mając powyższe na względzie, uważam, 
że opłaty, ze strony pracowników i dopla- 
ty ze strony pracodawców — winny być 
zachowane, tylko w innej formie, unormo- 
wanej na drodze ustawodawczej. 

Niemniej radykalnej zmianie musi: 
by ulec i samo zagadnienie wypłat g 
kowych ubezpieczonemu. 

Najracjonalniejszy system ubezpiecze- 

mia pracowników, zdaniem mojem byłby 
system ubezpieczeń w formie przymusowej 
oszczędności, którą wyobrażam sobie na- 
stępująco: 

Pracodawca obowiązany: jest otworzyć 
w PKO. konto dla każdego pracownika i re 
gularnie co miesiąc wpłacać na właściwe 

konto kwoty, potrącane w tym celu рга- 
cownikowi, oraz swe dopłaty. Książeczki 
oszczędnościowe byłyby zdeponowane w P. 
K. O. i mogłyby być wydawane odnośnym 
pracownikom jedynie po przedłożeniu 

przez nich odpowiednich zaświadczeń pra- 
codawcy. 

Otrzymać z IPKO książeczkę i gotów- 

dze redukcji, czy dyscyplinarnej, w razie 

zaś zwolmienia się na własne żądanie — 

otrzymałby książeczkę miezwiocznie, a go- 

tówikę po upływie 10 lat od chwili otwar- 

cia w PKO. jego konta; w razie poważ- 

niejszej choroby pracownika lub członka 

jego rodziny — pracownik mógłby podjąć 

ze swego konta pewną niezbędną kwotę, 0- 

kreśloną przez właściwego lekarza. 
Pracownik natomiast, który został zwol 

niony za popełnienie nadużyć pieniężnych 

na szkodę pracodawcy, iksiążeczikę oszczęd- 

nościową mógłby ewentualnie otrzymać, 

lecz dopiero po wynagrodzeniu strat ma- 
terjalnych pracodawcy, w wysokości u- 

stalonej w drodze sądowej, t. zn. otrzy- 
małby w tym wypadkiu książeczkę, po od- 

pisaniu przez PKO. na dobro pracodawcy 

na mocy wyisoku sądowego kwoty zdefrau- 

dowanej. 

Wkłady ubezpieczeniowe musiałyby być 

oczywiście zabezpieczone przed dewalu- 

acją. 
iIPo wprowadzeniu takiej formy ubezpie- 

czenia w przeciwstawieniu do obecnego sy- 
stemu ubezpieczeń socjalnych — nie by- 
łoby potrzeby utrzymywać kosztownych in 
stytucyj ubezpieczeniowych i kas chorych. 
Pracownik mialby możność swobodnego 
przejścia do innej dziedziny pracy, która 
mu bardziej dogadza ze wzgiędu na jego 
zamiłowania i uzdolnienia, zwłaszcza 2 in- 
stytucyj państwowych do innych i odwrot- 
nie, nie będąc narażonym na utratę skła- 
dek; w razie zaistnienia odpowiednich wa- 
runków mógłby wogóle porzucić pracę, u- 
stępując miejsce bezrobotnemu. W wypad- 
ku redukcji czy też innego powodu przy- 
mausowego zwolnienia mie znalazłby się na 
bruku, mając poważne oszczędności, zwłasz 
cza po dłuższej pracy: weźmiemy dla przy- 
kładu pracownika, który przesłużył 10 lat, 

a o którym była maowa wyżej — otrzymał- 

by om w chwili zwolmienia 6.000 zł. plus 
procenty, a po siużbie 20-letniej 12.000 zł. 
plus procenty itd. Oczywiście mając kiwotę 
kilkutysięczną, człowiek — zwłaszcza roz- 
sądny i trzeawy — już da sobie w życiu 
radę i będzie Państwu bardziej pożyteczny 
miż bezrobotny, chociażby otrzymujący za- 
silki, a przy umiejętnem użyciu gotówki 
poprowadzi odpowiedni własny warsztat 
pracy, opłacając Państwu podatki. Dziś na 
wet t. zw. 100-procentowy emeryt żadne- 
go pożytku państwu nie przynosi, gdyż u- 
posażenie emerytalne wystarcza: zaledwie 
na skromną egzystencję. 

Takie ubezpieczenie, zdaniem mojem 
podniosłoby wartość moralną pracownika, 
pobudziłoby szersze warstwy: do większej 
oszczędności, zmusiłoby pracownika zwol- 
nionego do produkcyjnej pracy ma włas- 
nym warsztacie, a nie do oglądania się na 
zasiłki i zapomogi ze strony Państwa i do 
uczciwej i ntensywnej pracy pozostają- 

cych na slużbie, aby przesłużyć jak najdłu 
żej i doczelkać się w ten sposób własnego 
kapitaliku. 

Oczywiście takia. forma ubezpieczeń go- 
dzi w teorję socjalistyczną, gdyż w tem 
sposób twonzylibyśmy kapitalistów i pom- 
niejszali byśmy szeregi czenwony:ch. 

Powyższą formę ubezpieczeń możnaby 
zdaniem mojem, zastosować i do pracowni- 
ków fizycznych. 

Romuald Dziewiałtowski - Gimtowt. 

        

służby bezinteresownej dobru publicznemu 
własnego społeczeństwa, ziemi własnej, 
idei wzniosłej, mależałoby w „Henoldzie“ 
gtale poświęcać miejsce takim czołowym 
przedstawicielom szlachty naszej, której 
nazwiska są znane, ale działal- 

mość mniej znana, a przedewszystkiem nie- 
uznana dostatecznie. Czyż np. do rzędu 
ich nie należą ziemianie działacze spolecz- 
ni i polityczni, wspaniali reprezenitanci pol 
skiego świata Szlacheckiego Hipolit 
Korwin - Milewski i Edward  Woy- 
niłłowicz, zmarli niedawno lub  da- 
wniej Szumski, Iwański, i td. i t.d. 
Tleż to w ich wspomnieniach wzmianek i 

wiadomości o reprezeritantach kultury, tra- 
dycji i organizacyjnej działalności szlach- 
ty polskiej w slużbie wielkich idei i naj- 
wznioślejszych ideaiłów ! 

Poza wsikrzeszeniem tiradycyj niemniej 
może ważną rzeczą byłoby dla „Herolda* 
ujawnianie i dziś pulsujących żywem tęt- 
nem sił w szlacheckiej warstwie i dziś u- 
jawniane; i wiernie pełnionej służby Oj- 
czyźnie i dziś stwierdzanej na każdym kro- 
ku żywotności 'i tężyzmy, w tym kierunku, 
pragmęlibyśmy widzieć raz jeszcze szranki 
wydawnictwa, lub, 'o ile wozszerzenie było- 
by obecnie trudne, pragnęlibyśmy żywe do- 
wody tężyzmy i zasługi szlachty polskiej 
iw przeszłości i teraźniejszości (np. Komi- 
tiet Obrony Kresów Wschodnich, tworzenie 
Dywizji Lit. - Biał.) widzieć na szpaltach 
„Herolda* choćby kosztem zwężenia ram 
innych działów, np. „knoniki towarzyskiej” 
czy „Rozmaitości”, działów, może dość cie- > 
kawych, ale pozbawionych bądź co bądź is- 
totniego znaczenia. 

) R. M. 
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. Wymiana więźniów z Litwą 
W wykonaniu porozumienia, zawar- 

tego przez delegata międzynarodowego 
komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie 
p. Browna, z rządem litewskim, Polski 

Czerwony Krzyż przesłał do Genewy no- 
wą listę politycznych więźniów Pola-- 
ków, znajdujących się w więzieniach li- 
tewskich. Lista obejmuje 60 nazwisk. 

Obecnie Polski Czerwony Krzyż о- 
czekuje ostatecznej propozycji ze strony 
litewskiej, która ma być złożona rów- 
nież na ręce międzynarodowego  komite 

tu Czerwonego Krzyża w Genewie. 
Międzynarodowy Komitet Czerwone- 

go Krzyża zapewnił stronę polską, iż 
dołoży wszystkich starań, aby sprawa 
wymiany więźniów politycznych między 
Polską a Litwą była załatwiona pomyśl- 
nie w najbliższym czasie. 

Międzynarodowy Komitet skorzysta 
z odbywającej się właśnie sesji Rady Li- 
gi Narodów, aby przełamać opór Litwy w 
tej sprawie. = 

OTWARCIE KOLE! WOROPAJEWO—DRUJA 
nastąpi w dniu 

Jak się dowiadujemy ze zródeł mia- 
rodajnych, rozoty nad ukończeniem linji 

kolejowej Waropajewo — Druja zostaną 
zakończone w ostatnich dniach paździer 
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Wacnėd stencs g. 554 

Zachód słońca g 18 08 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 25 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie 756 

Temperatura średnia: + 15. 

Temperatura najwyższa +17 

Temperatura najniższa + 12 

Opad 8,3 
Wiatr: południowy. 

Tendencja: wzrost, nast. spadek. 

Uwagi: pochmurno — deszcz. 

PROGNOZA POGODY 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEB POGODY PIM. 

Dzisiaj 26 września: Zachmurzenie zmien- 

me, żnie duże, z przełotnemi deszczami. 

"Temperatura w ciągu dnia około 18 stopni. 

Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry po- 

tudniowo-zachodnie i zachodnie. 

URZĘDOWA 

— Powrót dyr. Falkowskiego. Dziś po- 

wraca i obejmuje urzędowanie Dyrektor kolei 

państwowych w Wilnie inż. Kazimierz Falkow- 

ski. 
MIEJSKA 

—_ Rocznik 1912. Z dniem 1 października 

r.b wydział wojskowy magistratu przystąpi 

do powtórnej rejestracji rocznika 1912. 

Pobór mężczyzn urodzonych w tym roku 

odbędzie się w maju. 
— Likwidacja państwowej hurtowni tyto- 

niowej. W wyniku pertraktacyj z hurtownika- 

mi prywatnymi, nastąpi reorganizacja ekspo- 

zytury wileńskiej monopolu tytoniowego. Han- 

dei hurtowy wyrobami  tytoniowemi oddany 

zostanie całkowicie w ręce prywatne. 

1-g0 listopzda 

nika i otwarcie linji dla ruchu towarowe- 
go i pasażerskiego nastąpi w dniu 1-go 
listopada r.b. 

EEE EEE 

— Leczenie ubogich. W celu odciążenia 
budżetu szpitalnictwa miejskiego. na przyszłość, 
leczenie ubogich, pochodzących z nieustalo- 
nych gmin, będzie się odbywało na koszt spe- 
cjalnego funduszu, utworzonego przy woje- 

wództwie. Na fundusz ten złożą się wpłaty. po- 

szczególnych sejmików powiatowych i miast 

wydzielonych. 
RÓŻNE 

— Tydzień strzelecki. Wczoraj wieczorem 

z racji rozpoczynającego się „Tygodnia strze- 

leckiego“ ulicami miasta przemaszerowały od- 

działy zw. strzeleckiego poprzedzane orkie- 

strą. 

— $ - weksli i znaczkow  poczto- 
wych. Z dniem 1 października wprowadzona 

zostanie sprzedaż blankietów  wekslowych i 

znaczków pocztowych we wszystkich urzędach 

i agencjach pocztowych na terenie dyrekcji 

pocztowej wileńskiej. 
— Wiec lokatorski. Wczoraj w sali przy 

ul. Ludwisarskiej 4, odbył się wiec związku 

lokatorów, na którym m. in. uchwalono doma- 

gać. się zniżki obecnie obowiązującego komor 

nego o 35 proc. 

— 0 fabryce „Sład”*. Dochodzenie 
policyjne w sprawie nielegalnej sprzeda- 
ży tabl. sacharynowych przez tabrykę 
„Sład* (Miłosierna 6), zostało ukończo- 

ne. 

Odpisy sprawy zostały skierowane do 

władz skarbowych w celu wyciągnięcia 
odpowiednich konsekwencyj. 

Fabryce grozi cofnięcie koncesji. 
— Sprostowanie. W podziękowaniu nie- 

dzielnem XIH Konferencja Pań Miłosierdzia 

Tow. św. Wincentego a Pauio omyłkowo po- 

minęła P.P. A. Słonińskich i J. Słonińskich, 
którym składa najserdeczniejsze „Bóg zapłać” 

za Staropolską gościnność 3-ga dzieci 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — DEMON MIŁOŚCI 

HOLLYWOOD — LILJOM 
CASINO — Liljanka chce się rozwieść. 
Pan — „Cudotwórca* 

ŚWIATOWID — Idjota i Ż dnia na dzień. 

STYLOWY — Bracia Karamazowy 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ALARM POŻAROWY. Wczoraj w dzień 

przy ulicy Szopena 3, zajęły się przewody ko- 
minowe. Straż pożarna ugasiła ogień w prze- 
ciągu kilkunastu minut. 

ANET TAS TAS TRAIN TZ EST EESTEE AS 

Zuchwały napad na malątek 
SŁONIM. Na właściciela majątku iberpol 

p. Sebasfianowicza dokonano onegdaj zuchwa- 
łego napadu. Sześciu uzbrojonych bandytów 

wpadło wieczorem do domu i pod groźbą lui 

karabinowych, zażądało wydania 1000 dolarów 

które Sebastjanowicz miał przywieźć ze sobą 

« Ameryki. Kiedy Sebastjanowicz odmówił i 

chwycii jednego z bandytów za luię karabinu, 
reszta oddała do niego kilka strzałów kładąc 
go trupem. Bandyci po steroryzowaniu rodzi- 
ny, splądrowali dom i zabrawszy 2 dołary i 
34 złote, zbiegli do okolicznych lasów. 

Zaalarmowane władze bezpieczeństwa za- 
rządziły pościg. 

w słonimskiej „Gdyni” 
Pod nazwą tą jest w. Słonimie bursa, 

zorganizowana staraniem związku obywa- 

telskiej pracy kobiet. 

Przed ikilku dniami: donosiliśmy, że mło 

dzież miejscowa chętnie korzysta ze stan- 

cyj indywidualnych, zaś bursy w: Słonimie 

świecą pustkami. Chcąc się przekonać o 
życiu młodzieży w. bursie, współpracownik 

nasz udał się w towarzystwie przewodni- 

czącej zw. pracy obyw. kobiet p. dr. Elž- 

biety Feliżyny i członkini zarządu tejże '0r- 

ganizacji p. Petkunasowej do bursy. 

Obszerry lokal przy ulicy 3-go Maja 

wynajmowany jest przez zw. pr. ob. kobiet 

ma internat. Składa się on z sześciu pokoi 

odnowionych, suchych i dobrze oświetlo- 

mych (poza kuchnią, łazienką itp.) 

Wchodzimy do obszernej sali, gdzie jak 

hy pod sznur ustawiono łóżkia ośmiu inter- 

miistek, okryte śnieżno-bialemi kapami. — 

W następnym pokoju mniejszym, cztery 

łóżka, wszystkie żelazne z siatką. 

Wszędzie wzorowa czystość i porządek. 

W trzecim pokoju kilka dziewczynek o do- 

brym wyglądzie z przejęciem odrabia lek- 

cje. Zapytujemy, ile ma intemat uczenic 

i czy wszystkie miejsca ma zajęte. 

Zaledwie 12 uczenie na ogólną ilość 25 

miejsc w internacie, 
Zdziwiony tym stanem rzeczy, proszę o 

bliższe informacje go do życia w internacie 

— W imtermacie — odpowiada p. prze- 

wodnicząca — istnieje regulamin, do któ- 
rego wszysikiie panienki. muszą się ściśle 
zastosowywać. Przewiduje on, zależnie od 
rozkładu lekcyj, także zajęcia połączone z 
avyčhowaniem _obitywatelskiem młodzieży, 

na które składać się będą odczyty, wygłła- 

szanę przez referentkę oświatową naszego 

swiązku p. majorową Zielińską, oraz zapro 
szonych przez zarząd prelegentów. 

Poza item zarząd zaangażował kierow- 
miczkę internatu w osobie p. Wandy Kwiat 
kowskiej, która posiadając odpowiednie 
kwalifikacje, chętnie dopomaga młodzieży 

m, odrabianiu lekcyj szkolnych. Jeśli cho- 
dzi o talk zwamą swobodę młodzieży, to mie 
stety musi ona ściśle stosować się do re- 
gulaminu i wyjście z internatu jedynie w 
wypadku: usprawiedliwionej potrzeby jest 
dopuszczalne, 

„Wieczorem o głodz. 22 odrabianie lek- 
eyj musi już być zakończone i młodzież u- 
daje się na' spoczynek. 

Jeśli chodzi o wyżywienie, to składa się 

ono z dwióch śniadań, obiadu, podwieczorku 

i kolacji. 
Ogólne koszta utrzymanią miesięcznie 

wynoszą 65 zł., zaś osobom, które nie są 

wstanie opłacić całkowitej należności go- 

tówiką, idziemy na rękę, przyjmując część 

należności produktami żywnościowemi w 

naturze. 
Co jest powodem stronienia młodzieży 

od bursy ? — zapytujemy jedną z obecnych 

uczenie. 
— Uważam, że są dwa powody — odpo- 

wiada panienka: dla części koleżanek ce- 

na ta jest za wysoka, inne wołą być mniej 

skrępowane. 

Z krótkiego pobytu w imternacie odnie- 

śliśmy jak najlepsze wrażenie i sądzimy, 
że artykuł nasz posłuży jako bodziec do 

wykorzystania pięknej „Gdyni* przez żeń- 

ską młodzież słonimską. Wik. 

  

Bolesław Wit-Święcicki. Triumt i šmierė 
na podniebnych szlakach. Wilno, 1932, str. 31. 

Oto broszurka, ktėra ma byč wyrazern 
hołdu, złożonego pamięci tragicznie zmarłych 
bohaterów-lotników, por. Fr. Żwirki i inż. St. 
Wigury. 

Tragiczna Śmierć miodych  iniezwykie 
sympatycznych lotników zbyt jest świeża w 
pamięci wszystkich, ich postacie są nam wszy- 
stkim wyjątkowo bliskie i drogie: to też wciąż 
się rodzi pragnienie obcowania z tymi, co już 

nas na zawsze Opuścili. Książeczka p. Świę- 

cickiego przychodzi nam z pomocą, bo przy- 

pomina ujmujące sylwetki tak niedawnych je- 

szcze naszych gości. 
Tadeusz Turkowski. Archiwum Księgarni 

Zawadzkich w Wilnie. Warszawa, 1932. Odbit- 
ka ze sprawozdań z posiedzeń Tow. Naukowe- 
go Warsz. Wydz. I. 

_ Dyr. T. Turkowski od paru już lat porząd 
kuje i bada przebogate archiwum księgarni Za- 
wadzkich. Broszura obecną zawiera krótki za- 

rys dziejów najstarszej wileńskiej księgarni i 
firmy wydawniczej, oraz podaje dokładne wia- 
domości o charakterze i zakresie materjału ar- 
chiwalnego, który przechował się do naszych 
dni w sposób niemal cudowny. 

Informacyjna broszura p. Turkowskiego, 
niezawodnie zainteresuje szersze grono bada- 
czy i miłośników naszej przeszłości, którzy Z 
zaciekawieniem i niecierpliwością będą  ocze- 
kiwać zapowiedzianego ogłoszenia w druku ca 
łego materjału archiwalnego. 

Z Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie 

KONIECZNOŚĆ SZERSZYCH ULG 
PRZY SPŁACIE ZALEGŁOŚCI PODAT- 

KOWYCH 

Rozporządzenie kwietniowe Ministra 

Skarbu o ulgach w spłace zaległości w. 

państw, pod. przemysłowym nie przyniosło 

ja k dotąd ulgi płatnikom, ami kiorzyści 

Skarbcwi Państwa, bowiem było uzależnio- 

ne od dotrzymywania szeregu trudnych wa 

runków i wydatnego zwiększenia wpłat na 

poczet zaległych podatków w takim olkre- 

sie, gdy nawet uiszczanie podatków bieżą- 

cych przedstawia dla' wszystkich niemal 

firm wysiłek przekraczający ich możności 

płatniczej. Z drugiej strony; mie do pomyśle 

nia jest rozstrzygnięcie zagadnienia likwi- 

dacji zaległości podatkowych bez należyte- 

go rozwiązania sprawy umorzeń tych zal »- 

glości, bowiem wiele przedsiębiorstw, 

które znalazły się w ciężkich warunkach 

stają się miewypłacalmymi dłużnikami 
Skarbu i zupełnie upadają. 

Mając powyższe na względzie, Izba Prze 

mysłowo - Handlowa w: Wilnie wystąpiła do 

Związku Izb. Przem. Handl. podnosząc ko- 

nieczność wystąpienia Związku Izb w celu 

spowodowania uchylenia obowiązującego 

cbecnie, a wydania nowego rozporządzenia 

co do uig przy spłacie zaległości podatko- 

wych, któreby dotyczyło wiszelkich zaleg- 

łości powstałych ma 1. I. 1932 r., a przypa- 

dających zarówno na rzecz Skarbu, jak i 

inych związków prawno - publicznych, a 

przedewszystkiem konsolidację tych zalez- 
lości przy równoczesnem umorzeniu kar za 

zwlokę i kosztów egzekucyjnych. 
Splatę tych zaległości należałoby, zda- 

niem Izby, rozłożyć ma raty kwartalne, wy- 

noszące 2 i pół proc. tych zaległości, sto- 

sując bonifikaty wrazie wcześniejszego u- 

iszczania; dalej rozporządzenie powinnoby 

odpowiednio uregulować sprawę umorzeń. 

Oczywiście projekt takiego rozporządzenia 

powinienby być pnzed ogłoszeniem przesła- 

ny do zaopinjowania organizacjom samo- 

rządu gospodarczego, co miestety nie miało 

miejsca, o ile chodzi o wspomniane roz- 

porządzenie kwietniowe. ° 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„BRACIA KARAMAZOWY" - STYLOWY 

Uchwycenie postaci Dostojewskiego 

jest na filmie o tyle trudne, że z koniecz- 

ności stać się musi psychologizowaniem, 

Odbija się to ujemnie na akcji, na ruchu, 

— co przecież jest tak ważne dla kima. 

Reżyser rosyjski na emigracji Ozep zna 

lazł wyjście. Plotrafił dać dość wyraziste 

sylwetki bohaterów, a jednocześnie mie za- 

niedbać wartości: filmowych. 

„Bracia Karamazowy“ w jego ujęciu 

mają w sobie dużo z Dostojewskiego, jak 

również z dobrego kina. 

Tajemnica Ozepa polega na tem, że U- 

miał dobrać sobie zespół wykonawców. 

Fritz Kontner jako Dymitr Karamazow, 

Ana Sten jako Gruszeńka, Fritz Rasp jako 

Smierdiakow i wreszcie Maks Pohl jako 

stary Karamazow — sprawiają, że obraz 

żyje i przemawia do widza specyficzną 

atmosferą duszy rosyjsikićj , złożonej z pro 

stoty i zagadkowej ciemni. Jakiś osad-cięż 

ki pozostaje po obeowaniu z bohaterami 

Dostojewskiegio. 

Kinowe wartości „Braci Karamazo- 

wych“ polegają ma dobrej fotografji, Re- 

żyser wykazał się dużym smakiem w gru- 

powaniu, szczególnie martwej natury. 
Montaż wypadł najlepiej w zestawie- 

niach psychologicznych, jak np. Świetne 

przejście z bójki do sceny miłosnej mię- 

dzy Gruszeńką a Dymitrem, lub też scena 

śmiechu w drugiej części obrazu. Gorzej 

udały się zdjęcia kolejowe, banalne i puste 

Obraz idzie w wersji francuskiej, dość 

starannej w wykonaniu głosowem. 

Zamiast dodatków Harry Peel zdumie- 
wa salę swoją żywotnością, która pozwala 

mu przez dwie serje wychlodzić cało z mad- 

zwyczajnych opresyj. Dalsze dwie serje za- 

powiedziane są na następny program. 

Amatorom filmów awanturniczych ot- 

wiera się bogate źródło emocyj. Tad, C. 

„ŻAR KRWI“ — „PAN“ 

Trzeba dobrze się wysilić, aby odczuć 
„żar* tej niby hiszpańskiej atmosfery. 
Akcja i fabuła obrazu jest tak nudna i 
rozwlekła, że mimowoli widza ogarnia 

ziewanie. 

O amorach dziewczyny z paniczem opo- 

wiada ten obraz mieudolnie, i bez odrobiny 
temperamentu, jaki chciałoby się widzieć w 
hiszpańskiem środowisku. W dodatku film 
zgubił gdzieś po drodze do (Wilna swój 
dźwięk. Aktorzy mówią i śpiewają komi- 
cznie wykrzywiając usta, podczas gdy w 
aparacie brzęczą wciąż te same kastanjety 
i ciągnie się jakaś rozmazana melodja. 

Aktorzy przeciętni. Gabriel Gabrio tra- 
fił do tego towarzystwa dziwnym przypad- 

kiem i czuje cię nieswojo. Aktorki wszyst- 
kie nieładne i szarżujące. 

„C. K. FELDMARSZAŁEK" — „LUX* 
Z trzech filmów Bumiana, oglądanych w 

Wilnie — „C. K. Feldmarszalek“ jest naj- 

lepszy. 
„On i jego siostra" i „Pod kuratelą", 

nie są już tak finezyjne i subtelne w: dow- 
cipie jak film, który wznowiono teraz w 
„Lux'ie“. „Feldmarszalek“ tio debiut Vlasta 
Buriana w Polsce. Był to jego pierwszy 
film czeski, jaki u nas kręcono. Zdobył 
on nim publiczność odrazu. 

Wkrótce ujrzymy nowy jego film i bo- 

daj, że równie dobry jak „Feldmarszałek*, 
— p. t. „Król — tlo ja”. Tad .C. 
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JAK MINĘŁA NIEDZIELA SPORTOWA 
Dwa mecze 1p. p. Leg. — Makabi Se70n 

W sobotę 3 : 3 
Zapowiadając ten mecz wyraziliśmy 

przekonanie, że wojskowi rozgromią Maka- 
bi. Mieliśmy na myśli „ligowy skład woj- 
skowych i ich świetną formę, a tymczasem 
okazało się że 1-sza drużyna korzysta z 
urlopu i na boisko wyszedł drugi garnitur 

okraszony kilku zaledwie graczami. Maka- 
bi tylko bez Zajdla i Jallowcema, w. najlep- 
szym swym obecnym sikładzie. 

Jakkolwiek mecz skończył się remi- 

sowo 3:38 to trzeba przyznać, że — zwła- 
szcza. w' pierwszej połowie — Makabi byla 
zespołem lepiej zgranym i ambitnym. Do- 
brze kombinujący atak Makabi wspierany 
przez Suwarca niejednokrotnie  zagrażał 

bramce wojskowych i gdyby nie doskonała 
obrona Chowańca mógłby niejedną bramkę 
strzelić. 

Po przerwie brak Szwarca był widocz- 
my. Żaden z młodych graczy nie może go 

jeszcze zastąpić tak, jak on zastąpił Birn- 
bacha. 

Pierwszą bramkę zdobywa Makabi @ 
ostrego bocznego strzału Polaczka, który 
zadebjutował w ataku. Rewanżuje się Pa- 
włowisiki. 

Po przerwie obraz zmienia się. Pawlow- 

ski i nowopozyskany łącznik (Drąg) uzy- 

skują dwie dalsze bramki. Makabi zrywa 
się i w ostatnich 15 minutach wyrównuje. 

Obserwując mecz uderzała słaba forma 

Puzyny i lenistwo Pawłowiskiego, który 

6 p. p. Leg. — ŻAKS 4 
„ Rozmokłe boisko nie pozwoliło stwier- 

dzić, czy i iw jakim stopniu wzmocnienie 
Żaksu trzema nowymi graczami odbiło się 
na formie całej drużyny. 

Zawodniey z trudem poruszali się a pił-' 
ka grzęzła w bajorach. W tych warunkach 
można było kopać piłkę, ale nie kombino- 
wać, nie przeprowadzać akcje. Nawet Birn- 
bach, zresztą niezgrany jeszcze z resztą 
drużyny, gubił piłkę i nie mógł się zdo- 
być na celowe posunięcia. Mecz wypadł nie 
ciekawie i dobrze, że mało publiczności 
przyglądało się z trybun. 

Prowadzenie zdobył Paduch strzelając 
osino mw mog bramki. Rogow rewanżuje się 
wikrótce a następnie wykomzystuje niepo- 

trzebny wybieg bramkarza zdobywając 
prowadzenie. 

W tym okresie sędzia p. Drozdowicz 
zmuszony był usunąć z boiska nieprzyzwo- 
icie zachowującego się Benoszera. Za po- 

poruszał się na boisku jak z łaski, wystrze- 
gal się gry zespołowej i mimo zdobycia: 
dwóch bramek był słabym punktem druży- 
ny. Dobrze wypadł Lachowicz na pomocy. 
Braki techniczno - taktyczne  nadrabiał 
Szybkością i ambicją. 

O nowopozyskanych: Drąg — łącznik i 
Koprowski rzydło nic na razie nie mo- 

żna powiedzieć. Drąg ma slaby bieg ale te- 

chnicznie jest zaawansowany nieźle i zdra- 
dza tendencję do gry kombinacyjnej. Kop- 

W Makabi jaz zawsze Antokolce i Icko- 
W Makabi jak zawsze Amtokolec i Icko- 

wiez grali dobnze, a nowy obrońca Szwarc 
IM spisywał się wcale nieźle. Wbrew prze- 
widywaniom utrata. Birnbacha nie daje się 
zauważyć b. wyraźnie. O ile Zajdel popro- 

wadzi atak, a Szwarc wyleczy nogę druży- 

na da sobie rady z niejednym przeciwni- 
kiem. Jest. przecież jedyną w Wilmie po- 
siadającą własny — i do tego niezły — na- 
rybek. Sędziował bezbłędnie p. Sznajder. 

(t). 

  

W niedzieję 4 ; 2 
Rewanżowe spotkanie wygrali wojsk - 

wi 4:2, mimo że Makabi grała znacznie 

ładniej niż poprzedniego dnia. 

Serję  bnamek rozpoczął Jałowcer 
wikrótce jednak następuje wyrównanie i 
2:1. Po przenwie ten sam wynik. 

Mecz mało ciekawy. gdyż obydwie dru- 
žyny grały w osłabionych składach a pc- 
nadto deszcz zepsuł boisko i odebrał chęć 
do gry. (t). 

: 4 в 

dobnie rozmyślne kopnięcie należałoby się 
kilkutygodniowa dyskwalifikacja. 

Po przerwie wojskowi wzmacniają skład 
Hajdulem. Gra nie zmienia przez to wyrazu 
Obrona wojskowych popełniła znów, szereg 
błędów, z których jeden przytomnie wyko- 
rzystuje Aduński zdobywając trzecią bram- 
kę dla swoich barw. 

Sukces ten niweluje jeden z obrońców 
Żaks'u broniąc ręką. Karny daje wojskc- 
wym drugiego goła. Jest już 3:2. 

Do końca meczu drużyny zdobywają je- 
Szcze trzy bramki. 

Ambitna drużyna 6 p. p. zostanie wkrót 
ce zasilona dwoma graczami 76 p. p. z 
Grodna Hajdulem (obrońca) i Kozłowskim 
(pomoc). Będzie to poważne wzmocnienie, 

zwłaszcza, że obecni gracze to doskonały 

materjał. 
ŻAKS też będzie w przyszłym sezonie 

twardą dnużyną. Birnbach da graczom 
szikołę, a warunki i ambicja już są. (t). 

  

Na troncie Walk ligowych 
POGOŃ POKONANA PRZEZ Ł.K.S. LEGJAREMISUJE W SIEDLCACH. £.T.S.G. TRACI 

JEDEN PUNKT 
2 Z wczorajszych meczów ligowych najbar- 

dziej interesowały wszysikich spotkania Pogo- 
ni i Legji, jako pretendująych do zdobycia 
pierwszego miejsca, oraz tzarnych, którzy za 
wszelką cenę musieli wygrac, aby wyratować 
się od upadku. 

Jak wynika z rezultatów Sspou...i Craco- 
via ma murowane mistrzostwo, gdyż Pogoń 
przegrała z ŁKS'em, a Legja nadspodziewanie 
zremisowała z 22 p.p. 

Mecz Czarni — Ruch, został odwołany, 

kwestja więc upadku pozostaje nadal otwartą. 

W walkach o wejście do Ligi Ł.T.S.G. wy 

nikiem remisowym z rolonią bydgoską prze- 

kreśliło nadzieje zdobycia mistrzostwa grupy. 

* о* * 

KRAKÓW. PAT. W meczu o mistrzo- 

stwo Ligi Warta odniosła wysokie zwycię- 

stwo nad Wisłą 3:0 (2:0). Wisła grała bar 

dzo »łabo. Warta górowała znacznie w 

pierwszej połowie, podczas gdy po przer- 

wje nie wysilała się zbytnio. 
* * * 

WARSZAWIA. PAT. Mecz o mistrzostwo 

Ligi, rozegramy mw Siedlcach pomiędzy 

Legją a 22 p. p. zakończył się wynikiem 

nierozstrzygniętym 2:2. 

ŁÓDŹ, PAT. ŁKS wygrał niespodziewa- 

nie wysoko z Pogonią 3:0 (0:0). Pogoń w 

Łodzi mie potwierdziła swej klasy. F'enome 

malnie grał jedynie Albański w. bramce, 

podczas gdy cała drużyna nie wyróżniała 

się niczem. ŁKS grał wspaniale. Wynik 3:0 

jest raczej zaniski, gdyż ŁKS mie skorzy- 

stał z szeregu sytuacji, a między innemi z 

karnego. я 

Przed zawodami powitamo uroczyście 

Kuchara oraz winszowano. Gałeckiemu z о- 

kazji 300-go meczu w barwach ŁKS. 
* * * 

WARSZAWA. PAT. Wyznaczony na 

niedzielę mecz o mistrzostwo Ligi Czarni 

—- Ruch został odwołany i odbędzie się w 

następnym terminie. 

WARSZAWA. [PAT. Mecz o mistrzostwo 

Ligi między Garbamnią @ Warszawianką 

zakończył się zwycięstwem Garbarni 1:0 

(1:0). Gra była nieciekawa, prowadzona 

chaotycznie, zwłaszcza ze strony Warsza- 

wianki. Garbamia była bez wątpienia lep- 

sza od swego przeciwnika. Zwłaszcza jej 

atak pracował składniej i potrafił lepiej 

wyzysikać sytuacje podbramkowe. 

WALKI © WEJŚCIE DO LIGI 

Nas wiinian rozgrywki, mistrzów okręgo- 

wych ubiegających się o wejście do Ligi 

interesuje obecnie stokroć więcej niż same 

walki ligowców. Wiemy, że Cracovia bę- 

dzie mistrzem, że Polonia najprawdopodob 

niej rozstanie się z Ligą i jedymą cieka- 

wostlką są mecze Pogoni — wice - leadera 

obecnego. 
W walkach 0 wejście do Ligi jesteśmy 

serdecznie zainteresowani. Nasz reprezen- 

tant drużyna 1 p. p. Leg. ma już zdobyte 

mistrzostwo grupy (okr. białostocki i po- 

leski) a ponadto znaljduje się w doskonałej 

nigdy jeszcze mienotowanej formie. Ma 

szanse. Może zapewnić Wilnu przypływ 

wielkich emocyj, w: postaci walk ligowych. 

Może postawić Wilno na równi z innemi 

większemi miastami Polski i na mapie P.Z, 

BENU. 
Z tych względów przebieg walk o wej- 

ście do Ligi emocjonuje nas. 
Na ostatniem posiedzeniu wydziału gier 

i dyscypliny PZPN'u zajmowano się spra- 
wą finałowych rozgrywek o wejście do 

Ligi. 
Mistrzowie grup są już wyeliminowani. 

Jedynie w grupie północno - zachodnej Ł. 

T.5.G. i Legiją poznańską nie rozstrzygnęły 

kto jest lepszy. Szanse są równe, stosunek 
bramek zadecyduje. 

Pėlifinaiy odbędą się 16 i 23 paździer- 

nika. 1 p. p. Leg. spoika się z mistrzem 

grupy pół.-zachodniej (a więc a Ł. T. 8. ©. 

lub Legją), Podgórze z Polonią przemyską. 

Tleż emocyj da takie spoikanie? Półfi- 

nał o wejście do Ligi. Przedostatni egza- 

min do matury piłkarskiej. 

W początku listopada odbędzie się fina- 

łowe spotkanie, — № wypadku rówmości 

punktów w finałach zadecyduje trzecia roz- 

grywka, a nie stosunek bramek, jak w roz 

grywikach grupowych i finalowych. 

A więc— 16 października. (t). 

+ X * 

BRZEŚĆ LITEWSKI PAT. W meczu o 

wejście do Ligi 4 dyon samochodów pan- 

cernych pokonal 76 p. p. 4:2. Meczu nie do- 
kończono, gdyż 20 minut przed końcem dru- 
żyna grodzieńska opuściła boisko z tego 
powodu, że 4 dyon samochodów  pancer- 
nych zmienił po przerwie dwóch graczy. 

* * 

BYDGOSZCZ. PAT. Rozegrano tu mecz 

o wejście do Ligi pomiędzy ŁTSG a miej- 

scowąPolonią, której udało się wywalczyć 

wynik nierozstrzygnięty 2:2. Przed przer- 

wą łodzianie mieli znaczną przewagę, w 

drugiej połowie bydgoszczanie wyrównali. 

* 

Šwietne wyniki wilnian 
w zawodach z okazji ogó nopolskiego święta kolejowego 

WARSZAWIA. (PAT. W parku Paderew- 

skiego z okazji święta kolejarza polskiego 

odbyły się ogólmo - polskie. zawody spor- 

towe. Bieg na 100 mtr. wygrał  Wargosz 

(Poznań) 10,7. W skoku wdal zwyciężył 

Szczerbicki (Wilno) 6 m. 67 em. W rzucie 

kulą pierwsze miejsce zajął  Biskupski 

(Bydgoszcz) 10 m. 60 em. W skoku wzwyż 

pierwszy Koziel (Radom). W marszu na 

10 klm, z obciążeniem zwyciężył indywi- 

dualmie Wasilewski z Poznania. Drużyno- 

wo wygrały Katowice przed Radomiem i 

Poznaniem . 

Bieg na 800 mtr. pierwszy Sidorowicz 

(Wilno). w czasie 2:07,9. 
Bieg na 3000 mtr. również Sidorowicz 

(Wilno) w czasie 9:24,7. 

W sztafecie 4 razy po 100 zwyciężyło 

Wilno 47,6. W koszykówce pierwsze miej- 

sce Wilno przed Warszawą i Poznaniem. 

ietni na Jeziorze 
w Trokach 

Sezon żeglarsiko - wioślarsko - pływacki 
skończony. Może tu i tam pokaże się łódź 
lub co śmielszy pływak, ale sezon już się 

skończył. Troki wyludniły się. 
Przez całe lato wrzała na jeziorze praca 

rozlegały się wesołe głosy uczestników 
najróżniejszych kursów. Teraz jest cicho. 
Można już robić bilans prac. 

Troki odegrały w tym roku ogromną ro- 

lę. Z polecenia przy i pomocy Okr. Urzędu 

W. F. zorganizowano na jeziorże ośrodek 

żeglarski. Pod kierowmictwem specjalne- 

go imstruktora Pol. T-wa Żeglarskiego 

przeprowadzono szereg kursów. Organizo- 

wał je i przeprowadzał Komendant Ošrod- 

ka kpt. Ostrowski entuzjasta sportów 'wod- 

nych. 
Mówiąc o pracach wośwodka trockiego, 

zacząć należy od t. zw. VII-ego żeglarskiego 

kursu śródlądowego. Zapisało się na tea 

kurs 88 stałych sluchaczy. Wilnian bylo 

mało. Wilmianie zbojkotowali Troki ustę- 

pująe miejsca gościom. Tak więc w obo- 

zie byłi harcerze z błękitnej jedynki, su- 

walskiej drużyny harcerskiej, trzeciej żeń 

skiej drużyny łódzkiej i harcerze z Piotr- 

kowa. Pozatem na inny kurs zapisały się 
drużyny harcerskie (żeńska i męska) z no- 
wogródzczyzny. Miejscowi policjanci uczy- 
Ti się żeglarstwa i piywania, kopiści — bok 
SU. = 

Na kursach żeglarskich uczono pływa- 
i wiosłowamia bez czego, rzecz jasna, nie 

można myśleć o uprawianiu żeglarstwa. 
Pływacy mieli basen zorganizowany ad 

hoc, basen może nie najlepszy pod względem 
wymogów technicznych, ale z czystą wiodą. 

Organizowano w nim, o czem zresztą już 
podawaliśmy, zawody cieszące się frekiwen- 
cją. 

Jak widzimy z tego Troki były, ożywio- 
nym ośrodkiem sportów. wodnych. Na dru- 
gi rok będzie tam jeszcze gwarniej i roj- 
niej gdyż, jak się dowiadujemy, ma pow- 
stać yacht - klub, co w konsekwencji po- 
ciągnie za sobą orgamizację zawodów 

żaglowych. 
Schronisko Ligi M. i R. zbudowane z 

inicjatywy i staraniem pp. wojewody Kir- 

tiklisa i prezydenta Szumańskiego oddał» 
już braci sportowej ogromne usługi, a za 
rok — dwa, kiedy ruch na jeziorze wzmoże 
się, trzeba je będzie dobudowywać, rozsze- 
rzać. Na to się zanosi. (t). : 

Wiadomošci w kilku 
wierszach 

Zapowiedziany na wezoraj maraton ply 
wacki, bieg na przestrzeni Werki — Wilno, 
nie mógł się odbyć gdyż: woda była zbyt 
zimną, a pozatem zgłosiła się tylko jedna 
osoba; p. Mineerówna (AZS). „ 

* * * . 

Kurs sędziów pływackich został odwo- 
łany gdyż wpłynęło nań tylko jedno zgło- 
szenie — p. Mincerówna (AZS). 

* * 

  

  

* 

Zakończony został kurs przodowników 
gier sportowych dla kandydatów na instruk 
torów KOPu i P. W. Z szesnastu uczest- 
ników. tylko: sześciu ukończyło z wynikiem 
zezwalającym na przyznanie im stopnia 
przodownika. 

* * * 

Dziś rozpoczyna się nowy. 14-dniowy 
kurs przodowników gier sportowych dia 

członków Przysposobienia Wojskowego. 

Kurs zarówno jak i poprzedni — orga- 
nizuje i przeprowadza Ośrodek W. F. 

* * * 

O godz. 18-tej dnia 28 bm. w lokalu O- 
środka odbędzie się kcnferencja przedsta- 
wicieli kłubów dla ustalenia rozkładu go- 
dzin zajęć w sali Ośrodka. 

"© 
W dniu 1 października odbędzie się trój- 

bój lekkoatletyczny o nagrodę Ośrodka. О- 
bowiązywać będą minima z ub. roku. Szcze 

góły dotyczące tej imprezy podamy. 

* + k 

Najbliższą inaprezę boksenską będziemy 
oglądać w dniu 2 października mecz mie- 
dzyklubowy organizowany przez Pogoń. a 
18 października Pogoń gościć będzie u sie- 
bie „Riga boksing klub". 

Ciekawą imprezą będą mecze  trzee 
miast Wilna, Grodna, i Białegostoku o na- 

grodę przechodnią, puhar ufundowany 
przez Redakcję „Wileńskiego Expressu 
Ilustrowanego". 

Reprezentacje wspomnianych miast wal 
czyć będą po dwa razy poczem podliczor= 
zostaną punkity. Największa ilość punktów 
zadecyduje o zwycięstwie. 

Wil. Związek Bokserski pertraktuje z 

Polskim Zwi. Bokserskim w sprawie zor- 
ganizowania w Wilnie międzypaństwowego 
meczu bokserskiego z udziałem Łotwy, 
Estonji i Polski. 

* 

Nowy zarząd Okr. Zw. 
ukontytuował się w sposób następujący: 
prezes — płk. lwo Giżycki, wiceprezesi: 
kpt. Ostrowski i Z. Kowalewicz, sekretarz 
— Stencel, skarbnik — Truchanowicz, go- 

spodarz i przew. wydz. spraw sędziowskich 
— Trojecki, kronikarz — Michajłow. 

* * * 

Drużyna piłkarska 6 p. p. Leg. została 

zaproszona do Warszawy i Żyrgrdowa dla 
rozegrania meczy ze Znieczem i jedną z dru- 

żyn. żyrardowskich. Drużyna wyjeżdża w 
pierwszych dniach października. 

* * * 

Lekkoatletyczny mecz Wilno — Bialy- 

stok odbędzie się w dniu 2 października. 
Skład Wilna został już wyznaczony (t). 

* * 

Bokserskiego 

4000 ROWERZYSTÓW ŻYDOWSKICH w 
DROGĘ DOKOŁA POLSKI A 

Żydowski K. S. Hapoel czyni starania ce- 
lem wysłania 50 członków klubu do Palesty- 
ny drogą lądową na rowerach. 

W tym celu wczoraj wieczorem wyruszy- 

ło z Warszawy około 2000 rowerzystów z ca- 
łej Polski w ośmiu grupach w drogę naokoło 

Polski. 
Po odbyciu tego próbnego raidu najlepsi 

zawodnicy będą zakwalifikowani do wyprawy 
palestyńskiej.



grodźięhzka 
— Pożegnanie generała Franka. W dniu 

przedwczorajszym w sobotę w salonach Kasy 
па Garnizonowego, dowódca oraz oficerowie 
naszego korpusu żegnali p. generała Franka, 
zastępcę d-cy Korpusu, który odchodzi do Po- 
znania na stanowisko dowkódcy O.K. Vill. 

W czasie bankietu przemawiali: dowódca 
O.K. III p. generał Litwinowicz, dowódca dy- 
wizji, p. generał Kleeberg. szef sanitarny O.K. 
Ill p. pułkownik dr. Werakso, szef sztabu kor- 
pusu p. pułkownik dyplomowany Perkowicz, 
p. pułkownikowa Maczekowa, oraz dowódca 
brygady kawalerji podpułkownik dyplomowany 
Kmicic-Skrzyński. 

Po zakończeniu części oficjalnej bankietu, 
rozpoczęły się tańce, które wśród bardzo mi- 
łego nastroju przeciągnęły się do rana. 

— Zmiaay w adwokaturze. Dowiadujemy 
się, że adwokaci p.p.: Dąbrowo i Lobman za- 
mierzają porzucić palestrę i czynią starania o 
uzyskanie stanowisk sędziów okręgowych. 

— Dni szopenowskie. W dniu 26 wrześ- 
nia o godz. 20 odbędzie się w Magistracie (po 
pój Nr. 14) posiedzenie organizacyjne komitetu 
Dni Szopenowskich. 

— Grodzieński zoo powiększa się. Ogród 
Zoologiczny w Grodnie powiększył się jeszcze 
o jeden okaz. 

Tym razem jest to rzadki okaz popielicy 
schwytany w okolicy Grodna pod Grandzicza- 
mi. 

— Szkoła Rolnicza żeńska w Kukowie. W 
Kukowie pow. Suwalskiego w dniu 15 paździer 
nika rozpocznie się jedenastomiesięczny kurs 
Szkoły Rolniczej żeńskiej. 

Program nauki obejmuje: ogrodnictwo, 
kucharstwo, mleczarstwo, hodowlę, szycie i 
przedmioty ogólnokształcące. 

Nauka jest bezpłatna, uczenice opłacają 
jedynie koszta utrzymania, które wynoszą 25 
zł. miesięcznie (opłatę można uskutecznić w 
naturze produktami rolnemi) 

Do szkoły przyjmowane są kandydatki po 
ukończeniu 16 lat z przygotowaniem w zakre- 
sie 4-ch oddziałów szkoły powszechnej. 

Podania o przyjęcie należy kierować do 
Zarządu Szkoły (Suwałki skrzynka pocztowa 
Nr. 28). 

Przy zapisie należy wpłacić 5 zł. wpiso- 
wego, oraz złożyć metrykę urodzenia i Świa- 
dectwo szkolne. 

Programy oraz wzory podań Zarząd Szko- 
ły wysyła na żądanie. 

— ZAWODY PIŁKI NOŻNEJ. W dniu 
wczorajszym ma stadjonie O. K. III odbyły 
się towarzyskie zawody piłki nożnej mię- | = 

4 

| 

KiNA P. T. K. TEL. -i4 

© 8 i 10.135, 

Dźwiękowiec 
Kine „POLGNIA" 

Pocztowa 4. 

„BEZIMIENNI 
BOHATEROWIE" 

z M. Bogdo. A. Bradziszem, Zulą, 
Pogorzelską i St. Jaraczem 

w 100 proc. dzwiękowcu polskim 

wstęp Gd 80 gr. 

  

Stan. 0 £. 
  

  

  

Dźwiękowiac 

Kino „ĄPOLLO" 
Dominik. 26. 

Najśmielszy film w polskiej wersji 
dźwiękowej p. t. 

AFRYKA MÓWI 
Rzecz dzieje się na obszarach „czar- 
nego lądn* od atlantyku do indyj- 

skiego oceanu. 

Wstęp od 70 gr. 

  

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 18. 

Największe asy ekranu 

160 SYM 
w wielkim filmie p. t. 

„SPELUNKA“ 
wsłęp od 45 groszy. 

   

    

    

KINO 
DŹWIĘKOWE 

i wŚWIATOWIE" 
GRODNO, Brygidzks 2, 

Rekord humoru, 

  

HERMAN ZANDON 

KLUCZ D0 ZAGAD 
— Dzieńdobry, Donie! — uśmiechnę 

ła się dziewczyna i dodała, spogląda- 
jąc na Millikena: 

— Przedstaw mi swego groźnego 
przyjaciela! 

— Detektyw  Milliken 
Yardu, miss Westcott. 

Milliken kręcił swą końską głową na 
prawo i na lewo, patrząc, podejrzliwie 
na oboje: 

— Państwo się znają! — mruknął.» 
— Ja myślę, — roześmiaa się Glo- 

rja. — Donald prosił żebym została jego 
żoną, już wtedy, kiedy miałam sześć lat! 
W tamtych czasach on był daleko od- 
ważniejszy, niż teraz! 

Donald odczuwał pod pozoranii we- 
sołości ukryty niepokój. W głębi jej roz- 
szerzonych źrenic wyczytał przestrach. 

— Hm.. Proszę mi powiedzieć, 
miss... Westcott, co robiła pani za 
drzwiami? — zapytał ostro Milliken. 

— Podsłuchiwałam! Zdaje się, że 
nietrudno się domyślić! Posłyszałam czy 
jeś głosy i chciałam wiedzieć, czy je- 
stem wśród przyjaciół, czy wśród wro- 
gów! Trzeba zawsze zachowywać pewiie 
ostrożności! 

Detektyw nie spuszczał z niej badaw- 
czego spojrzenia. 

— Ma pani rację. Ale co panią 
sprowadza? 

Glorja spojrzała przelotnie na Chad- 
mora. 

— Powiedz mu 
mnie tu wezwałeś? 

ze Scotland 

tu 

Donaldzie, poco 

r 00 RODR PEDZĘGSON 
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Boczętek seansów 
o g. 6.15, — 8, — 10, 

UWAGA: kasa czynna od godz. 5.30 

łantastyczności 
i gry aktorów osiągnął bez wątpienia fil 

Na dworze króla Artura 
W roli główuej COILL ROGERS | MYRNA LOY 

dzy miejscowemi drużynami „OCresovia* i 

„Makabi“. 
Do zawodów drużyny wystąpiły w skła- 

dach rezerwowych, dzięki czemu o kombi- 

nacyjnej grze mowy być nie może, 
Jedynie wybijał się Zieńko I, który ja- 

ko dobry bramkamz okazał się dobry rów- 
nież w atku. 

Pierwsza połowa meczu minęła 
bramkowio, druga ze względu na 

odbyła się wcale. 

— BIEG KOLARSKI O PUHAR MIEJ- 
SKIEGO KOM. P. W. i W. F. W dniu 
wczorajszym odbył się doroczny bieg + 

szosowy 0 puhar Miejskiego komitetu P. 
W. i W. F., urządzony staraniem sekcji 
kolarskiej klubu spontowego „Cresovia“. 

Bieg odbył się na trasie Grodno — Ho- 
ża — Grodno ma przestrzeni ok. 35 km. 

Wyniki biegu przedstawiają się nastę- 
pująco: 1) Kiejkło 1113.30, 2) Szewiało — 
1.18.55, 3) Małaszko 1.15, 4) Jurowski — 
117.34, 5) Rosiński 1.21,30, 6) Binkin —- 
1.2230, 7) Zytiko i 8) Szawerek. 

Pięć pierwszych miejsc zajęli zawodni-- 
cy z „Cresovii'. 

Wyniki w. porównaniu z zeszłorocznie- 

mi, pozomie są gorsze, jednak po uwzględ- 

nieniu tego, że szosa była miokra po desz- 

cm, przedstawiają się zupełnie zadawala- 
jąco. 

— KRADZIEŻ ŁÓDKI, Mikiedzie Mi-- 
chałowi, zamieszkałemu ww Grodmie pmzy 

ul. Prochowej, skradziono łódkę, wartości 
50 złotych. 

— KRADZIEŻ BURKI. Wiśniewskie- 
mu Piotnowi z Dobosiewszczyzny skradzio 
mo w czasie postoju na Siennym Rynku 
burkę wartości 100 zł. 

'bez 
deszcz 

ROUWO 
— TAJEMNICA SKRZYNKI POCZTO- 

WIEJ. W dmiu 30 wnześnia 1929 r. wi skrzyn 
ce pocztowej Warszawa - Praga Nr. 4 

zmalezioną została plilka dokumentów 0s0- 

bistych, należących (ido Mieczysława, Julja 
na Lewickiego. W dokumentach tych mię- 

dzy inmemi była legitymacja, wystawiona 
przez Towarzystwo Kółek Rolniczych w 
Nowogródku, onaz świadectwo ukończenia 
średniej szkoły :rolniczej w Czernichowie. 

Unząd Śledczy w. Warszawiie przesłał 0- 
trzymane z Urzędu Piocztowego dokumenty 

urzędowi śledczemu w Nowogródku, celem. 

oddania właścicielowi. 
Zapytamy ówczesny dyrektor Kółek Rol 

miczych Tadeusz Maliński oświadczył, iż 
istotnie pracował w: charakterze sekreta- 
rza w powierzonej mu organizacji Lewic- 

Iki, jednalk po uczynieniu całego szeregu 
nadużyć służbowych, jak pobieranie ma za- 
kupy nawozów i zasiewu od wieśniaków 
pieniędzy i przywłaszczeniu tychże, wyje- 

chał w nieznanym kierunku, pozostawiając 
złożone przy nadaniu posady odpisy '080- 
bistych dokumentów. 

Przesłano do dyrekcji Szkoły Rolniczej 
w Czernichowie świadectwa Lewickiego, 
celem potwierdzenia autentyczności wzgl. 
© ewentualne zapodanie wiadomości odno- 

śnie mzeczonych dokumentów. Dyrekcja 

Szkoły oświadczyła, że nadesłane świadec- 

BRERA SZDWEDCTRIAZE ARSZIE CARA WOTWRCA 

Racjonalnie Ulokowana 
" Gotówka 

w dobie kryzysu to wkład 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie oprocentowanie— całka- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

wstęp od 70 gr. 

  

    

    
    

    

tematu, potężnej wystawy 
m według satyr! 

Marka Twaina p. t. WA 

27) 

KI 
Donald stracił zimną krew, ze zdu- 

mienia. Czy Glorja miała jakieś specjal- 
ne powody, by skłamać? Donald nie 
chciał zaszkodzić jej, choćby  kosztein 
własnego bezpieczeństwa... 

— Mr. Chadmor wezwał panią tutaj? 
-— zapytał niedowierzająco Milliken. —- 
Kiedyż on to zdążył zrobić? 
* — Wczoraj wieczorem. Wyjeżdżała 
z bratem na wieś i tam nocowatau. 
Dlatego znalazłam jego list dopiero ra- 
no, po powrocie do domu. Potem dowi2 
działam się o... śmierci starego mr. Chad 
mora,,, , 

Milliken przyglądał się badawczo i 
niedowierzająco to Glorji to Donaldowi. 
Widać było, że nic nie rozumie. 

— Czy pani ma ten list przy sobie, 
miss Westcott? 

— Nie, spaliłam go natychmiast, to 
tak prosił Donald. O co chodzi, Dona!- 

dzie? Nigdy w życiu nie pisałeś tak ta- 
jemniczych listów! 

—- Со on tam napisał? 
Milliken. 

— Napisał bardzo krótko i tajemni 
czo: „Muszę się zobaczyć z tobą natych 
miast. Nie mów o tem nikomu, i spal 
list". Dalej był adres tego domu. Mia- 
łam takie dziwne uczucie, Donaldzie, kie 
dy czytałam ten list, — dodała, zwraca- 
jąc się do niego. — Nie wiem dlacze- 
go, ogarnęła mną jakaś nieufność... Gdy 
bym dostała ten list wczoraj wieczorem, 
pewniebym nie przyszła. Ale w dzień nie 
tak straszno... 

— zapytał 

   SATA WRĘCZ 

  

GOO; ASTRA 

ЗЕИ 

twa ukończenia nauk są fałszywe a pod- 
pisane na nim osoby fikcyjne. 

W toku dalszego dochodzenia w tym 
kierunku ustalono, że szereg zaswiadczćń 

z poprzednich rzekomych posad Lewickie- 
go, były również sfałsziowane, posiadał on 

bowiem wybitnie chwalebne zaświadczenia 
ой właścicieli ziemskich, którzy po zbada- 
niu zaświadczeń oświadczyli, że Lewicki ni- 
gdy u nich nie pnacował, jak również za- 
przeczyli autentyczności swoich podpisów. 

Rozesłane listy gończe odniosły skutek. 
bowiem ujęty Lewicki stanął w: dniu wczo- 
rajszym pnzed Sądem Okręgowym, oskarżu 
my za fałszerstwo i przywłaszczenie. 

Na przewodzie sądowym oskarżony czę 
ściowo do winy się przyznał, zaprzeczał je- 
dnak, jakoby, dokumenty wspiomniane pod- 

mabiał, twierdząc, iż prawdziwe dokumenty 
pożyczył 'w Warszawie niejakiemu Sawic- 

kiemu dla otrzymania posady. Po kilku 

dniach otrzymał z powrotem Świadectwa 
owe sfałszowane, które następnie przedło- 
żył w odpisie, w celu otrzymania posady 
w Towarzystwie Kółek Rolniczych w No- 
wogrėdku. 

Będąc w Warszawie został okradziony 

i widoczmie złodzieje wartościowe rzeczy 
zabrali, a dokumenty tak. niefortunnie wł» 
żyli do skrzynki pocztowej, 

Sąd Okręgowy po przeprowadzonym 
przewodzie wydał wyrok, skazujący Lewie 
kiego ma jeden rok i sześć miesięcy wię- 

zienia. 

Oskarżony, osadzony w. miejscowem 
więzieniu, zapowiedział apelację. Ol. 

EVE KES 

  

Przedstawiciele.n 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p, Serafin SGłąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szosawa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 —14 oraz 18—20 
codziennie 

  

lidźka 
— ZJAZD PRACOWNIKÓW SAMO- 

RZĄDU GMINNEGO POW. LIDZKIEGO 
W LIDZIE. W niedzielę dmia 25 bm. ow. sali 
Starostwia lidzkiego odbędzie się doroczny 
Zjazd Pracowników Samorządu Gminnego 

powiatu lidzkiego. 

— ZJAZD WÓJTÓW I SEKRETARZY 
POWIATU LIDZKIEGO. W miu 26 bm, w 
Starostwie Lidzkiem odbędzie się Zjazd 
Wójtów i Sekretarzy powiatu lidzkiego. 

Radjo wileńskie 
PONIEDZIAŁEK, DNIA 26 WRZEŚNIA 
11.55: Sygnał czasu. 15.10: Program dziea 

ny 15.15: Muzyka polska (płyty). 15.35: Kom. 
meteor. 15.40: Audycja dla dzieci „Niewidzial 
ne promienie" pogad. „Powrót do szkoły* — 
opowiadanie Cioci Hali. 16.10: Muzyka popu- 
larna (płyt). 16.40: Pogad. w języku irancu- 
skim. 17.00: Koncert. 18.00: Szešcioletni na- 
łogowcy* — odczyt. 18.20: Muzyka taneczna. 
19.15: „Polityka narodościowa  Šowietow“ — 
odczyt litewski.. 19.30: Program 
19.30: Prasowy dziennik radjowy. 
Kom. Sportowy. 19,00: Koncert solistów. W 
przerwie felieton. „Historja teatru  rumunskie- 
go“. 21.50: Komunikaty. 22.00: Muzyka tan. 
22.40: Komunikaty, 22,50: Muzyka taneczna. 

19.45: Wil. 

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki ieczniczeł 

Wino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ | 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, «- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
piający (panie). Natryski „Hormona” według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. - 
dywiduaine dobieranie kosmetyków do ksż-   ds] cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ta- 

cjonainej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
  

  

— Dlaczego pani się odniosła z nie- 
ufnością do tego listu? — pytał detek- 
tyw. 

— Nie potrafię tego wytłumaczyć. 
Coś wydało mi się podejrzane... 
— ja myślę! — wtrącił Donald, prze 

konany, że Glorja mówi prawdę. —Nie 
pisałem żadnego listu! Zostałaś oszuka- 
na! 

"W 
Glorja. 

—- Czy pani poznala charakter pis- 
ma? — zapytał Milliken. 

— Dawno już bardzo nie widziałam 
charakteru pisma Donalda. Ale nie mia- 
łam powodu wątpić... 

Donald wybuchnął nagle: 

— To zrobiła Patsi Hell!. Za jej na 
mową napisałem kartkę do Marka Jar- 
ro. W ten sposób spiskowcy dostali prób 
kę mego pisma. Była to zbyteczna z ich 
strony ostrożność, bo Glorja od wieln 
lat nie widziała mego pisma. Zręczni ło- 
try nie zapominają o ostrożnościach! 

jakim celu? — zdziwiła się 

Milliken słuchał z wyraźnem niedo- 
wierzaniem: 

— To będzie dla mnie nauką..—- 
zaczął Donald, ale Glorja przerwała mu 
z uśmiechem: 

— Biedny Donaldzie! Wszystko ma 
być dla ciebie nauką, a jednak niczego 
się nie nauczysz! 

— To dziwne, — mruknął Milliken, 
-— Czy chcecie mnie oboje nabrać? 

Dziewczyna roześmiała się. Wytrąco - 
ny z równowagi grubas robił śmieszne 
wrażenie. 

—- Przypuśćmy, że mówicie prawdę. 
Jakiż cel mogli mieć zbrodniarze, w šcią 
ganiu pani tutaj? 

RASA 
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Ostatni dzień! Spieszcie ujrzeć! Super -przebój europejskiej predukcji 1932-33 
Arcydzieło które, poruszyło publiczność całego świata, — Największa gwiazda ekranów europejskich,- zmysłowa kasiciefske 

Dzwiękowe 

Kino 

Film ten cieszył się niebywałym sukcesem na całym świecie. 

BRYGIDA HELĄ, najsłynniejszy reżyser Świata 6. PABST i najglośniejszy pósarz 
doby obecnej P. BENOIT. 

+BDEMON MIŁOŚCI 
Nad progr.: Pogrzeb Ś. p. por. Żwirki I inż. Wigury 

Marszałek Piłsudski na święcie 1 P. P Leg. w Wilnie i t. d. Najnowsze tygodniki „Paramonntu“ i „Pats“ 
Początek o g. 4,56, 8 i 10.15 — Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS w.g powieści D. Szoł   cchowa 

W tych dniach sukces sezonu! Najnowszy artystyczny przebój ażwiękowy wytw. „SOWKINO* w Moskwie 

ŃIŁOŚĆ DOŃSKIEGO KOCOZAKA 
„Cichy Don* reż. Olgi Preobrażeńskiej i lwana Pronowa z udziałem na wybitniej- 

szych artystów teatrów moskiewskich. Orygiralne pieśni i tańce w wykonaniu dońskich kozaków. 

  

Dziś! Najnowszy przebój sezonu! Z udziałem niezrównanej bohaterki filmów „Precz z mi- 
tošcią“, „Z rozkazu księżniczki*, „Droga do raju* i „Kongres tańczy” 

LILEJAR MARVEW 
oraz z gwiazdorem humoru francuskiego L U CI E N Ė M BA R 8 U X E M. DŽWIĘKOWE KINO 

C86/INS 
Wielka 47, tel. 15-41 

i cz 
jej 

Tytił tego arc 

arującego 
partnera HENRY GARATA 
yfilmu 

„Liljonka chce się rozwieść” 
Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękowe: 1) Tygodnik „Foxa*, 2) Komedja dźwięk.- 
rysunkowa. — Ceny od 25 gr. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie še:ąto g. Z-eį. 

  

Dziš premjera! Po raz pierwszy w wiluiel Najnowszy przebój produkcji „Paremouniu* 1932-33 r. 

Dźwiękowe kino 

"PAN" €UDOTWÓRCA 
(Wiara czyni cuda 
a miłość jest pod- 

stawą Życia) 

Wspaniała krea-ja najmodaiejszej gwiazdy ekranu Silvji Sidney i bohater łilmu „SZARY DOM* Chester Morrtz 
Wielka 42, (el. 528 Nadzwyczaj ciekawa fiscynująca treść! Osśniewająco piękne widcki! 

Koncertowa gra aktorów! Najnowsza technika! Napięcie! 
Nad progrzm: Konkursowy tygodnik „Paramocntu“ o az najnowszy „Pat*. 

Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek o gedz. 4, 6, 8 i 10.15. W dnie Świąt o Z-ej. 

  

Dźwiękowe kino 
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Dziś Arcydzieło A že (Front zachodni 1918 roku). Film tea osnuty na tie powieści 
HOLLYWOOD 6. w. PABSTA R ĮžZS 7 wojennej Ernesta Johannsena „Czwėrka piecharėwm“, wsirząsa 
Mickiewicza 22 swemi prawdziwemi obrazami Zz czas6w wojny, Ludzie ze slabemi nerwami są oroszeni nie przychodzić. — Nad program: 

tei, 15-28 Dodatki dźwiękowe. Początek o godz, 4-ej, w dnie świąteczne o godz, Ż-ej. 

OWEN нн -— ШППШПЁі|П|1|Ш||||ППЁНШШ|!|Ш OOOO ii S 
ъ osady 

LOT |HETR TORARLNTYO KURSÓW TECHNICZNYCH w RUNE 
poprzez czyste służąca w średnim wie с R ieoniace Kuis 

| ao ku do wszystkiego — otwiera w roku szk, 1932-33 nasiepujące Ki pr 
dk AG umiejąca gotować. — Tectniczne: 1) Korespondencyjne (z zakresu bu 

: я s z Zgłaszać się ze świade- downictwa i elektrotechniki), 2) Pomocników 
i sh A. ctwami. Królewska 9 mierniczych, 3) Dazorców Drogowych i Meljora- 
SORRY S cyjnych. 4) Radjotechniczne, 5) Elektrotechniczne 

KRZEP! UMYSŁ I CIAŁO PEREZ RAKA (monterskie) 6) Nowoczesnej Obróbki Metali 
Lekcje i 7) Żeńskie Kreślarsko-Techniczne. 

LE Zajęcia rozpoczynają się 15 październ. Informacji udzieta 

RETSTS EEE —- -STUDENTKA kancelarja Kursów we wtorki i piątki w godzinach 17—19 

Lekarze POKÓJ. poszukuje prywat - w gmachu Państwowej Szkoły Techa. Wilno Hołendernia 12. 

BND SET RORÓCI umeblowany do wyn2- nych lekcyį do dzieci 
„— įęcia dla kulturalneėj о- 

= by. Dąbrowskiego :2 
DrGinsberg ns” 7 m. 3 

choroby skórne wene- "= 
ryczne i moczopłciowe. Róż 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 

Kto dopomoże ucz- 
niowi Szsoły Techn. 
ds ukeńczenia nauk, 
Warunki zmuszają go 
do sznkania jakie gokol- 
wiek zarobku w godzi- 
nach wolnych. — Moze 
udzielić korepetycji lub 
wykonywać prace kre- 
Šlarskie albo też zajmie 

  

  

T 

Kupuo“ 
i SPRZEDAŽ 

"PYTYTYYYTTYYTYTTYŃ 

TORTEPIAN 
krótki w dobrym  sta- 
nie do wynajęcia lub 

  

  

  

zmył ść ННа się inną pracą byle od 
na wtorek. teaci = CE c zsraz. Łaskawe  zgło- 

SUECJI „SOWA и © szenia kierować do re 
z dakcji. 

I6AAAAAAAAAŁARAŁAAŁUA SPRAWDZONA 
Lokale przez Tow. Pań Miło- 

sierdzia św. Wincente- 
POKÓ 1 go a Paulo rodzina W. 

składająca się z rodzi- 
ców (ojca be” pracy), 

8 - ga dziatek do- 
tknięta krańcową — пе- 
dzą: najmłodsze 4 - ro 

_. miesięczne bobo do - 
tąd niechrzcźone dla br 

POKÓJ ku bielizenki i kołder- 

duży, jasny, z umeblo- ki. — Wołamy o po- 
waniem lub bez w do- mioc dla maleństwa te 
brym punkcie miasta* go — starzyzna na'dżo 
do wynajęcia. Zamko- Fużądana — Najsksom 
wa 3 — 3. Dowiady- «*£;sze ofiary — вКа +& 
wać się w godzinach proszę — do Redakcji 
biurowych. „Slowa“ pod literą W. 

umeblowany dla jednej 
lub dwu osób, osobne 
wejście, balkon — do 
wynajęcia. Artyleryj - 
ska 1 m. 3. 

  

     

  
  

— Cel jasny! — zawołał Donald, —- 
wciągnąć miss Westcott do pułapki!. 

— To jasne, ale poco im to było po 
trzebne? 

— Tak, poco? — powtórzyła Glorja. 
— Pani nigdy dawniej nie była iu- 

taj? 
— Nigdy! : 
Milliken wsunął rękę do kieszeni i 

mruknął do siebie: у 
—- Zapomniałem zegarka... 

może być godzina? 

— Donald zdziwił się: mógłby przy- 
siąc, że detektyw miał zegarek przy so- 
bie. 

— Glorja momentalnie zwróciła gło- 
wę w kierunku dużego wiszącego zeg 1- 

Która io 

ra i krzyknęła: 
— O! On stoi! 
— Tak, — odpowiedział sucho Mi!- 

liken. — Proszę mi powiedzieć, miss 
Westcott, skąd pani 
kącie wisi zegar? 

Na chwilę długie rzęsy zasłoniły oczy 

wie, że w tamty n 

Glorji, ale zaraz spojrzała wyzywająco 
na detektywa: 

— Chce pan dowieść, że ja kła- 
mię... Mr. Milliken? 

Z drwiącym uśmiechem patrzała 
przeciwległą ścianę 

— Widzi pan to lustro? Widać w 
niem doskonale ten zegar! 

Długa twarz Millikena wyciągnęła się 
jeszcze bardziej. Podszedł do Ściany i 
przyjrzał się lustru. 

Ze złośliwym uśmiechem zwrócił się 
do niej: 

— Pani kłamie, miss Westcott! W 
tem starem, zamglonem lustrze nic nie 
widać! Pozatem wisi ono zbyt nisko, a- 

a 

Take Y ZE SE ZĘ TEEZ O OWE WRZE 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA'. 

\   NF 
Ly 

OTENŃĄ sę 
Ż4 

* czynny 3a m. 13. 

od lat 7 - miu. 
szenia do Adm. 
wa“ dla C. M. 

S-T-UD-E-N T 
praw poszukuje lekcyj. 
Najchętniej z przedmio 
tów: jęz. łacińskiego, 
greckiego, niemieckie - 
go i - innych. Zgłosze- 
ria w Redakcji pod — 
„Student“. 

Zgio- 
So — 

WŁAŚCICIELI 
KAMIENIC 

prosi o posadę dozorcy 
były nauczyciel (z ro- 
dziną, żonaty). Skraj- 
nia nędza. Chętnie, su- 
mienine i, gorliwie speł 
ni swe czynności. Ad-* 
res w redakcji lub Za 
rzecze 15 — 12. 

CIESTA 
wykwalifikowany — 2 — 
poleceniami podejmie 
się pracy w swojej spe 

wwvyvyvyvyywyyyvovyy: Cialności, tanio. Robo- 
tę wykona solidnie. — 

Siostra-pieięgn. Tartaki 27 Rajchinbach 
z długoletnią praktyką Józef. 
skromnych wymagań '__ 
poszukuje pracy przy 
chorych zauł. Dobro- 

  

MAAAAAAAAS AAA ims 

P OSZUKUJĄ 
PRACY 

ROBOTY 
stolarskie i meblarskie 
wykonuję solidnie, ta- 

ntalinanto= " nio i szybko. Piotrow 
Ra ski Stanisław Chełmska 

zajmie się gospodarst- Am A 
wem domowem u s2- ELEKTROMONTER 
motnego starszego ps- у 5 
na (AE dwóch ża aa. znający dobrze swój 

pracy. mne wynagrodzenie i fach poszukuje 
spokojny kąt. — Może Zygmuntowicz Stefan - 
objąć zarząd posesją,— Mostowa 3. 
Miejscowość obojętna, -- ——————— 
Oferty do „Słowa* рой CUKIERNIK 
„Domowa praca", specjalista od ciastek. 

6 -——. -- Zdolny, pracowity. Z 
TOKARZ powodu kryzysu chwi- 

gruntownie obeznany z lowo bez zajęcia. — 
swym zawodem, zdol- Śniegowy 14 iKsielew- 
ny fachowiec. Konow- ski Stanisław. 
ski Jan. Bystrzycka 11. -- -- Liksza Jan. 

  

STOLARZ  REPARUJĘ ZAMKI 
dobry fachowiec ze dorabia klucze tanio, 
świadectwami przyj - Solidnie, szybke wy- 
mie pracę na skrom- kwalifikowany ślusarz 
nych. warunkach. Naru Bruzga Stanisław. Sa- 
niec Klemens— zaułek raceńska 14 m. 12. 
Lidzki. m 
— — — КО МАЕ 

СТЕ ВА dobry robotnik, praco- 
prosi o udzielenie jakiej wity, sumienny, w cięż 
kolwiek pracy . Może kich warunkach  znaj- 
wyjechać na prowincję. dujący się, szuka pra- 

Kijowska 4. Kowalew- cy Od zaraz. Zgadza 
ski Jakób. się na każde warunki. 
po Dc, SZOÓBAWIĄ 3 Е - Ор 
STOLARZ niewski Jan. * 

bodemujacy Sie kal“ A 
dej roboty znający , P IE = ARZ 
— gruntownie swój chwilowo bez pracy — 
fach, trzeźwy. przyjmie posadę. Wy- 

vezi prosi o Ja aš Asas kiekolwiek zaiecie - kiewicz Michat. 
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sumienny, pracowity — 
prosi o udzielenie ja- 
kiejkolwiek pracy. Mo- 
że wyjechać na prowin 
cję. Czywilis Michał — 
Ponarska 45. 

PRZYJMIE PRACĘ 
na najskromniejszych - 
warunkach w zakładzie 
piekarskim wykwalifi -* 
kowany fachowiec. - 
piekarz. Lipowa 26 — 

praca dla wykwalifiko- 
waego cieśli, solidnego 
cego bez pracy? Łaska 
człowieka, pozostają - 
cego bez pracy? Łaska 
we zaofiarowania pro- 
Szę kierować uł. Św. 
ignacego 12 — 27 — 
Baliński Michai. 

INTROLIGATOR * 
poszukuje pracy. Wieł- 
ka 28 m. 6. Zubaczyk 
Włodzimierz. 

  

by mogło odbijać zegar. Niech pani znaj 
dzie inne wytłumaczenie. 

— Milliken! Pan przechodzi  grani- 
ce, 

— Dziękuję, mój rycerzu! — wybą- 
kala zmieszana bardzo Glorja. — Ale 
itr. Milliken ma rację.. Ktamalam. On 
jest zręczniejszy ode mnie, więc muszę 
się poddać! 

Donald przyglądał się jcj z niepoko 
jem. Widać było, że dziewczyna walczy 

ukrytym strachem. 
Wstała i uśmiechając się biade, po 

wiedziała: 
— Nie, nie, Donaldzie, nie odprowa 

dzaj mnie. Jeżeli będziesz mógł, przyjdź 
na śniadanie. | nie rozrzucaj już na przy 
szłość próbek swego pisma! 

Lekkiemi krokami odeszła ku drzwiom 

Przez chwilę Donald bał się, że Mil- 
liien zatrzyma ją. Ale grubas nie ruszył 
się z miejsca,i nie powiedział ani słowa. 
Gdy drzwi zamknęły się za nią, Milliken 
zapalił fajkę i wyrzekł z powagą: 

— Kobiety — to dziwne istoty! 

Zaledwie wypowiedział te słowa, gdy 
Donald zerwał się na równe nogi. On 
zaś wyjął fajkę z ust, i nasłuchiwał 

Rozległy się dwa rozdzierające okrzy 
ki. Donald rzucił się ku drzwiom, Miilli- 
ken pośpieszył za nim. 

— Glorjo! Glorjo! — wołał nieprzy- 

tomny ze strachu o nią, Donald. 
Gdzieś trzasnęły drzwi. Słychać było 

szybkie, stłumione kroki... Potem zapad- 
ła cisza. 

— Glorjo! 
Donald pchnął pierwsze z brzegu 

drzwi. Słyszał za sobą ciężkie kroki Mil- 
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likena. Wpadł do ciemnego przedpokoju 
otworzył drugie drzwi, tam też byłe ciem 
no. Przy słabem świetle, przedostającem 
się przez otwarte drzwi, Donald žota- 
czył prosty stół i kolorową kanapę. 

Do uszu jego doleciał urywany od- 
dech i dostrzegł na kanapie watłą pa- 

stać. 
— Jestem tu, — rozległ się słaby 

jęk. 
Nachylił się szybko, podniósł Głorję 

i wyniósł do przedpokoju, gdzie byla 
więcej powietrza. 

Glorja była bardzo blada, aie uśmiech 
nęła się do Donalda. 

— On ledwie mnie nie zadusił... Ро- 
drapałam mu twarz i wyrwałam trochę 
włosów. Chciat mnie wynieść, ale zaczę- 
łam krzyczeć... a on uciekł. 

— bokąd? Kędy? — zapytał detek- 
tyw. 

— Ja... ja nie wiem. O! Donatdzie.., 
—-przytuliła się do niego., — Te byłe 
straszne! Wyskoczył tak nagle... Myśla- 
łam, że on mnie zadusi!. Jego palce Ścis- 
kały moją szyję, jak szpony... 

Wzdrygnęła się na to okropne wspam- 
nienie. westchnęła ciężko. 

Miibken nie znalazł żadnych sładów 
zbrodniwza. Glorja nie mogła mu nic po 
wiedzieć o jego wyglądzie. Napadł na 
nią w <'emnościach i "i: widziała ga 
wcale. 

—- Dobrze! Teraz musi vy śpieszwż1 
—zdzcvJowal detektyw. — jedziemy da 

Scotland Yardu. Pani pojedzie z naini, 

miss Westcott. Może pani mnie uważać 

za swego obrońcę! 

(D. C. N.) 

Witold Tatarzyński. 
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