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PRZEDSTAWICIELSTE 
Ва T-wa „Let”, BRASŁAW — Księgarni 

BIENIAKONIE — Bufeż Koiejowy, 
BARANQWICZE — ul, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmnierow 
GRODNO — Ksjęgarnia T-wa „Rach”, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — 5, Zwłerzyński, 

Mateski, 
MOLODECZNO — Rsjęgarnia T-wa „Ruch*, 

KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. 

Szeptyckiego — A, 
DĄBROWICA (Polesje) — Ksjęgarsia K, aloOtiki oko. 
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"NIEŚWIEŻ — ui Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiegą, 
NOWOGRODEK — Kłosk Bi, Michalskiego, 

| 

| USZMIANA — 

WARSZAWĄ 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch, 
Naucz. 

PIŃSK — Księgarnia Połska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Kazęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui, Mickiewicza 15, 
ST, SWIĘCIANY — M, Lewjn —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Mejz 8 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F, juczewi» 

Tow Kmegarał Kol, „Ruch“, 
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nachankówość w rolnitiwie Rozruchy w Niemczech 
a podatek dochodowy 

Najcięższa. pozycja w budżecie rolni- 
stanowi podatek dochodowy, 

Niema chyba ani jednego właścicie- 
la warsztatu rolnego, któryby otnzy- 
mawszy wymiar tego zabójczego podat- 
ku nie zdziwił się i nie był przerażony: 
wie on dobrze, że nietylko gospodarstwo 
dochodu nie daje, ale że ani końców z 
końcami związać nie potrafi, bmą w 
coraz większe zadłużenie. 

Deiś nie tylko nie stać rolnika na 
meljoracje i nawozy sztuczne, ale nie 

może on płacić procentów od długów i 
podatków, a eo gorzej, nie mając żadne- 
go napływu gotówki, nie ma czem pła- 
cić podatków i podziennego nobotnika. 

Serja nieurodzai, katastrofalny spa- 
dek cen, niepomiernie wielkie podatki, 
jako też szalone procenty,  zapędziły 
rolnika w taką impasę, że wydobyć się 
z niej bez wielkiej pomocy z zewnątrz 
niepodobno. 

Z czego może mieć rolnik grosz na 
opłacenie bieżącego rozchodu? Ze zboża 

nie, bo go ledwie na potrzeby gospo- 

darstwa starczyło a jeżeli coś _ miecoś 
było, to dawno po deficytowej cenie 

sprzedano z musu. Inwentarz żywy, o ile 
by był na sprzedaż, nie daje nie, — 

darmo go oddawać tnzeba, n. p. co w 

Wilnie płacą najwyżej za prima woło- 
winę, dziewięć zł. za 16 kg. bitej wagi 

t.j. dwa ruble zapud, 

Mleko ma prowincji sprzedaje się po 
sześć groczy za litr i,. to jest jedyny 
dochód z gospodarsta — a gdzie pie- 
niądze ma opłacenie niezbędnych rozcho- 
dów aż do realizacji zbiorów. 

Jeżeli mawet po sprzedaży zboża o 
placi się zaległości, to z czem rolnik po- 
zostanie na dałsze 10—12 miesięcy? 

Przy rozpatrywaniu _deficytowości 

gospodarstw nigdy nawet się nie wspo- 
mina, że rolnik za swą pracę nie otnzy- 

muje nic, że ma rodzinę do utrzymania, 
że potrzebuje jeść i przyodziać się; to 
jak również prawo do utrzymania 

zysku za pracę i proc. od kapitału tkwią 
cego w majątku, uważa się za dziwną 

" ze strony rolnika pretensję. 

Owszem, ma mu się za złe, że mało 
piaci, jest stale nazywanym opieszałym 

lub opornym płatnikiem, na którego sy- 
pią się wysokie kary a w dodatku pa- 
trzy się nań jak na złodzieja, który kra- 
dnie pieniądze państwowe, przez nieu- 
czoiwe zeznawanie o dochodzie, ' gdyż u- 
rzędy podatkowe stoją na stanowisku, 
że każdy rolnik powinien mieć nie mniej 
niż przez urząd określony dochód, 

Stąd nieuchronne „wątpliwości, któ- 
re powstają „z posiadanych danych“ 
. z zastosowania „nonm dochodowości” 
z jednej strony i podejrzenia o fałszywem 
zeznaniu z drugiej . 

Otóż nie ma nie bardziej nierealnego 
jak zastosowanie owych sławnych norm. 
Mają one być stosowane tam, gdzie rol- 
nik mie prowadzi gospodarczej rachun- 
ikowości „prawidłowej”, t. j „wedle 'wszel 
*kich zasad buchalterji. 

Czy może być żądanie buchalteryjne- 
go prowadzenia rachunkowości  nolni- 
<zej bardziej niewykonalnem na naszych 
folwarkach. 

Tam gdzie właściciel nie posiada fa- 
chowego buchalteryjnego wykształcenia, 
nie może być mowy o prawidłowem księ 
gowaniu a gdyby nawet był fachowcem 
to mie miałby czasu na tą robotę, chyba 
żeby się całkiem goeDodirstwiem nie zaj- 
mował, 

Na wynajęcie specjalisty mie ma i 
nie może być mowy, gdyż sam właści- 
<iel radby mieć to co musiałby buchalte- 
rowi zajpłacić, 

Choć prawo nakazuje przyjmowanie 
zapisów. wszelkich i notatek usprawied- 
liwiających zeznanie o dochodzie, w 

_ praktyce buchalter Urzędu Skarbowego 
odrzuca nie tylko wszelką zwykłą ira- 
<chunikowość ale i księgi przez specjalne 
biura prowadzone. 

Dzieje się to z dwóch powodów: — 
pierwszy — to konieczność dostarczania 

ka 

  

— # każdego okręgu pewnej sumy podatku 
dochodowego jako że „suma podatku 
dochodowego preliminowana w budże- 
ie musi być uzyskana”; drugi to, że 
panowie buchalterzy — wyszkoleni na 

_ buchalterji. bankowej czy handlowej, — 
chcą ma niej wzorować księgowość rol- 

ną. 

Pierwszy powód — pomimo częstych 
ministerskie 

Stery potwierdzony, — jest wyjątkiem 
"w dziedzimie wypełnienia budżetu docho 

miestałych. Dochody te inkasują się 
ie z preliminarzem © -ile wpływy 

tępują normalnie: jeżeli przewidywa 

  

dobór w danej pozycji, Z podatkiem do- 
chodowym, choć mależy on do podatków 
niestałych dzieje się u nas inaczej: su- 
mię preliminowaną w: dochodzie sciąga 

się w całości, przez sztuczne * tworzenie 
imaginacyjnego dochodu, co przeczy nie 

tylko charakterowi samego podatku ale 
jest niedopuszczalne ze względu na e- 

tykę podstawową i powagę Państwa. 
Powód drugi gra, obok. pierwszego. 

rola powiększania fałszywego systemu i 
potęgowania niesprawiedliwości. 

Buchalter ma dwie zasady, których 
święcie się trzyma: 1l-a każda czynność 

misi przechodzić przez księgowanie O 
ile przedstawia jakąś realną wartość — 
2-a Wszelki zapis księgowy winien mieć 
dokument na którym się opiera. 

P. Buchalter wymaga tedy przedsta- 
wienia ksiąg, któreby zawierały fotogra 

ficzny obraz każdej czynności w. przycho 
dzie i rozchodzie, n. p. ile codziennie 

poszło kartofli dła ludzi, dla świń, dla 
krów lub ptactwa, a gdy takiego zapisu 
nie znajdzie „odrzuca całą rachunkowość 

jako nie zasługującą ma zaufanie. Gdzie 
„jest to gospodarswo w którem by po- 
dobne zapisy się prowadziły? O ile wy- 
znaczają się normy karmowe, to się kar- 

tofle ważą i wydają ii w kańcu roku mo- 
żna stwierdzić, że taka to ich ilość 70- 
stała zużyta. Buchalter wymaga by roz- 
chód wynikał z dochodu a więc musi 
być wprzód zaksięgowana ilość kartofli 
zebranych. Konia z rzędem temu, kto 

znajdzie gospodanstwo, 
przy zbiorze kartofle ważyły. Liczy się 

plus minus 'na skrzynie, czy metry z do- 
Ikładnością do 15 — 20 proc. Gdyby się 
jednak je ważyło, dokładnie to przychód 
z rozchodem nigdy i to grubo się nie zej- 

dzie, gdyż wielki proc. odchodzi na wy- 
panowywanie, rostki, ziemię i gnicie. 

Gdzie więc, i jak księgować owe niedo- 
bory? A tymczasem p. buchalter wyma- 
ga zamknięcia ksiąg na 1 stycnia ż chce 
zaliczyć remanent na czysty dochód do 

opodatkowania, licząc kilogram po X 

cenie, choć następnie te kantofle będą 

w części skarmiome przez świnie po de- 

ficytowej cenie, albo zdechną od czer- 
woniki. 

W dodatku żąda się „orderu* przy- 
chodowego i rozchodowego* bo przecie 
w bamku takie ordery do kasy się 

wydają lub w handlu sprzedający da- 
je 'talon do zapłacenia kasjence. Któż ma 
i komu pisać te ordery — czy właści- 
ciel sam sobie i czy ta zabawa mu się 
opłaci? 

Nie dalej jak w tym roku rachunko- 
t. wość uznana została za wadliwą, gdyż 

sprzedano inwentarza żywego (krów) 
za 10960 zł, a kupiono za 12100 też 

krów ale rasowych i: nie wykazano do- 
chodu, gdy buchalter określił dochód z 
tego źródła jna 23.060 zł. rozumując tak: 
10.960 pan wziął, a więc miał pan do- 
chód a ponieważ pan kupił za 12.100 
krów, to na tę sumę [pan się wzbogacił, 
zatem do opodatkowania należy przyjąć 
dochód wykazany powiększony o 23060 
zł. 

Przełożenie więc tej samej sumy z 
jednej kieszeni do drugiej jest docho- 
dem!? A gdyby ta tranzalkcja była bez- 
gotówkową z jednym kontrahentem to 
wówiczas dochód by nie egzystował we- 
dle p, buchaltera. 

Ponieważ kupno konia na miejsce 
zdechłego albo posadzenie szczepa  za- 
miast wymarzłej jabłoni jest zaracho- 
wywano jako dochód jak również kupno 
brony zużytej lub młocarni kupionej na 
miejsce spalonej, jest liczone jako wzbo- 
gacenie si,ę gdy tymczasem rolnik po- 
miósł dotkliwe straty jedynie. 

Ta dziwna buchalterja byłaby zro- 
zumiana poniekąd gdyby mógł być pro- 
wadzony w rolnietwie bilans tak, jak 
mw banku, zakładzie przemysłowym lub 
handlu. 

W rolnictwie jest to wiprost niemo- 

żliwością i dla tego dochodowość ma- 
jątku rolnego nie może być inaczej ok- 
reślana jak: tylko w postaci gotówki, któ 

rą rolnik zużył na osobiste potrzeby. 
Jak księgować pmzyrost lasu co się 

uważa przy bilansie za zysk i jak ok- 

reślić straty zrobione przez komika lub 
usychanie drzew. 

Jak cenić spalone młodziaki, które ja- 
iko handlowa 'wiartość mic nie przedsta- 
wiają a jednak rosły 20 — 30 lat i ko- 
sztowały grubo ? 

A jak przeprowadzić straty od mieu- 
rodzaju? Wiiosną zaginęły oziminy od 
pleśń, czy więc stratę określić jako ruń 

© problematycznej wartości, czy jako 
stratę urodzaju ipełnego a całkiem nie- a= 

8 = się nie sprawdzają, następuje _nie-znanego i po jakiej liczyć cenia? A stra- 

  

i jewiz, nawiązując do tradycji 

ZLOT SZTURMÓWEK 

BERLIN. PAT. — Zapowiadany od 
kilku dni zlot szturmówek narodowo- 
socjalistycznych ze środkowych  Nie- 
miec z Dessau rozpoczął się w sobo- 
tę wieczorem capstrzykiem bojowym 
szturmówek anhalckich na ulicach mia 
sta. W niedzielę po południu odbył się 
wielki pochód szturmówek i formacyj 
ochronnych ulicami miasta, połączony 
z defiladą przed przybyłymi z Berlina 
przywódcami partji hitlerowskiej Stras 
serem, Goebbelsem i Hubem. Defilada 
trwała 2 godziny. Cała maniiestacja 
miała przebieg spokojny. Do incyden- 
tów nie doszło. 

ZNÓW WALKI 

BERLIN. PAT. — Wczoraj wie- 
czorem powtórzyły się w Niemczech 

krwawe rozruchy. Doszło do wymiany 

strzałów. Trzyosoby zostały zabite, a 

wiele odniosło rany. 

ZAWIESZENIE WYDAWNICTWA 

„VORWAERTS* 

BERŁIN. PAT. — W wykonaniu de 
cyzji Trybunału prezydent policji ber- 

lińskiej zawiesił wydawnictwo  „Vor- 

waerts“ od 4 do 8 lipca włącznie. 

Stosunek Japonji do 
PARYŻ. PAT. — Rząd 

przesłał telegraficznie Matsudairze do 
Genewy instrukcje w sprawie stanowi- 
ska, zajętego przez Japonję co do _pro- 

ć pozycyj Hoovera, zmierzających do ob 
niżenia sił zbrojnych o 1/3. Instrukcje 
podkreślają, że Japonja zajmuje przy- 

  

propozycji Haovera 
japoński chylne stanowisko wobec planów pre 

zydenta Hoovera i gotowa jest przy- 
łączyć się do wysiłków w celu urzeczy- 
wistnienia wszelkich projektów  racjo- 
nalnego rozbrojenia, uważa jednak pro 
jekt Hooveraza niewykonalny, przynaj- 
mniej co się tyczy Japonji. 

Zjazd Związku $trzeleckiego 
WARSZAWA. PAT. — P. minister- Jędrze 

przedwojea- 
nych Stzelca stwierdził, że obecnie celem je- 
go pracy jest już nie odzyskanie niepodległo 

w iktórem by się ści ści, ale jej ugruntowanie i utrwalenie przez 
przygotowywanie się do jej obony na wy- 
padek, gdyby jakie siły wogie i niszczyciel- 
skie ośmielił się grozić naszej wolności. Nie 
zmienił się jednak typ ludzki. 

Strzelec, jak dawniej tak i dziiś musi być 
wciąż takim samym żołnierzem nie z musu 
nie z nakazu, ale z własnej radosnej woli, 
pełniący swoją służbę dla dobra i honoru Pol 
ski, dla siły i potęgi ojczyzny. Podkreślając 

wspaniały rozwój Związku Strzeleckiego pan 

minister stwierdza, że na każdym strzelcu cią 
żą poważne obowiązki iwielka odpowiedzial- 
ność. W imieniu całego rządu mnister wyra- 
ża prześwadczenie, że praca Związku pójdzie 
w kierunku dobrze zrozumianej pracy wycho 
wawczej oraz, że niewątpliwie wynikiem jej 
będzie rozrost organizacji na chwałę i potęgę 
Rzeczypospolitej. 

Generał Rydz-Śmigły podkreślił, że Zwią 
zek Strzelecki winien wychowywać zdrowe- 
go obywatela, któy umie zharmonizować in- 
teresy swego życia z interesami swego pań 
ae kiedy umie kiedy trzeba umrzeć za pań 
stwo. 

  

  

Detektyw, który unie- 
szkodliwił Kreugera 

BROWN BYŁ MĘŻEM ZAUFANIA MOR- 
GANĄ 

Mało komu jest wiadomo, że wielcy po- 
tentaci pieniężni posiadają na służbie cały 
sztab detektywów, których zadaniem jest 
nietylko ochraniać ich przedsiębiorstwa, lecz 
i pomagać im w niezawsze czystych ope- 
racjach. 

Przypadek zrządził, że w ręce polieji bel- 
gijskiej dostała się poufna korespondencja i 
akta szefa detektywów głównego miljardera 
nowojorskiego I. P. Morgana. 

Od pewnego czasu zwracał na siebie «1- 
wagę a służby _ bezpieczeń- 
stwa niejaki John G. Brown z Chicago, któ 
ry jak się okazało, zorganizował w Belgi 
sieć wywiadu handlowego. W czasie rewizji 
znaleziono przy nim kilka paszportów za- 
granicznych, opiewających na różne  osobi- 
stości. Śledztwo jednak, na skutek interwen- 
cji jednego z przedstawicieli dyplomatycz- 
nych, zostało wstrzymane, papiery i akta 
zwrócone, łecz Brown zmuszony był - opa- 
ścić granice królestwa. 

Z treści znalezionych przy nim dokumen- 
tów dowiedziano się, iż był on mężem zauta- 
nia sławnego bankiera. 

On to przyśpieszył swego czasu bankru- 
ctwo bankiera Loewensteina. 

Jednym z ostatnich wyczynów Browna 
było zdemaskowanie i „unieszkodliwienie“ 
Kreugera. 

Szef detektywów Morgana śledził w 0- 
statnich miesiącach króla zapałczanego dniem 
i nocą, czego Kreuger nie podejrzewał. 

Podczas ostatniej podróży Kreugera do 
Ameryki, Brown rozwinął w Paryżu energicz 
ną działalność. Zbierał gorączkowo wszystkie 
potrzebne mu jeszcze informacje i gdy Kreu- 
ger powrócił do Paryża, Brown był już go- 
tów uchylić przyłbicy i zetrzeć swą ofiarę. 

Na parę godzin przed samobójstwem Kreu 
gera, miał ostatnią rozmowę z Brownem, 
który przedstawił się, jako pełnomocnik Mor 
gana i przypominał mu, iż termin jego zo- 
bowiązań się kończy, przyczem rzucił mu te 
słowa: „jesteś pan największym oszustem, 
jakiego świat widział". 

K reuger daremnie starał się wyrwać z 
zarzuconej na siebie sieci. Zaproponował de- 
tektywowi nawet 5 miljonów koron szw., by 
przeciągnąć go ną swoją stronę, na co o- 
trzymał odpowiedź ironiczną: „Czy chce mi 
pan ofiarować siałszowane obligacje!“. 

Kreuger widząc, że jest zgubiony, pozba 
wił się życia. 

tę tw słomie jak określić, gdyż traci się 
i kapitał obrotowy i mawóz a więc jest 
strata i na przyszłorocznych :zbiorach ? 

Jeżeli zaś rolnik poniosłszy klęskę 
nieurodzaju lub zniszczenie przez grad, 
kupi za swoje lub pożyczone pieniądze 
słomę lub siano, to będzie mu się racho- 
wał z tego tytułu podatek od wzboga- 
cenia t, j. dochodu. 

Bydło chorowało na języki, straciło 
mleko i wychudło co powoduje obniżenie 
jego wartości w bilansie 0 sumę A, 
czyli zapisuje się jako strata. 

Przy następnym bilansie bydło to od- 
zyskało mleczność i wagę na tąż samą 
"więc okazuje się, że rolnik tę sumę zaro- 
bił i jako od zarobku ma płacić podatek, 
choć wyłożył na odkarmienie sumę 24 
i stracił mleko przez perjoł laktacyjny, 
czego nigdzie zaksięgować nie można, bo 
jak zapisać to, czego nie było a być by- 
ło powinno choć co do ilości nikomu 
maprzód nieznanej. 

Wzajemne ubezpieczenie od ognia, u- 
bezpieczyło budynki w sumie A, niżej 
od kosztu tych budynków: musimy w 

kowość lub zapiski zaś dla tych co wca- 
le tej rachunkowości mie prowadzą sto- 
sowanie ustawowe przeciętnych norm 
jest nietylko niesprawiedliwością lecz 

jaskrawym absurdem. 
Każde gospodarstwo ma inne warun- 

ki gleby, położenia, zasobności, klimaty - 
czne, robocizny, rynków zbytu, odleglo- 
ści od kolei it. p. awięc i urodzaje mu- 
szą się znacznie różnić i osiągane ceny 
a więc jak możma stosować normy prze- 

ciętne do pustej gleby i do utrzyma- 

nego w dobrej glebie i dobrze nawożone 

go areału? 
Równie dobrze można byłoby pobie- 

rać podatek dochodowy, przyjmując 
przeciętną pomiędzy tym co ma 300.000 
i tym co niema mic, pobierając od każ- 
dego obywatela podatek dochodowy od 
przeciętnego dochodu „od 150.000 zł, 

Jeżeli każdy się zgodzi na to, że to 
absurd, to dlaczego stosowanie takiej 
samej procedury w rolnictwie może mieć 
miejsce? 

Rolnictwo mie ma cech jednakich z 

przedsiębiorstwem przemysłowem lub 
bilansie wykazać stratę X w rok potem handlowem, gdzie obrót: der szybki a 

ta sama instytucja podnosi szacunek o 

50 proc. (tak było) — wówczas w bilan- 

sie pozycja wartości budynków podno- 

si się o poważną sumę pół A, : urząd 

podatkowy wyznacza od tej sumy po- 

datek jalko od czystego zysku, zw iększo- 

nego przez progresję. 
Następnie znów ocenę się zmniejsza 

(tak było) , więc znów iponosi się stra- 
ty i tak może być do mieskończoności a 
rolni kbędzie płacił ogromny podatek od 

fikcyjnych zysków ze swych budynków, 

podczas gdy, buchalteryjne straty nie są 
mu od dochodu (potrącone, bo Skarb u- 
działu w stratach przedsiębiorstwa nie 
bierze, choć rolnictwo jest przedsiębior- 

stwem tego rodzaju, że jego rezultaty 
mie mogą być ujęte w: zakończoną ca- 
łość w obrocie jednorocznym, 

Dla tego też określanie dochodów na 
podstawie remanentów jest niedopusz- 

czalne, gdyż te remanentv nie tylko są 
kapitałem obrotowym ale, — przy na- 

stępnym, a tak częstym u nas nieurodza- 

ju, służą do przekarmienia robotników i 
inwentarzy, przyczem kapit»ł obrotowy 
ginie. 

W naszej Wileńszczyźnie w szczegól- 
ności lata urodzajne są rzadk 'ścią 

wiemy że cztery lata na pięć conajmniej 

nie dają plonu a rok urodzaj:: zbiega się 
zwykle z ogólnym dobrym plosem, cze- 

go skutkiem jest fatalno cena. podczas 

gdy kupując zboże z innych dzielnic w 
latach złych, musimy płacić wysokie ce- 
ry. 

Obliczanie więc „przeciętnego” uro- 
dzaju dla gospodarstw prowadzących 

rezultat prędki. 
Rezultaty pracy i włożonego kapita- 

lu każą na siebie czekać nieraz po lat 
kilka a wiadomem jest, że potrzeba 
dwunastu lat oczekiwania i pracy by go- 
spodarstwo zaczęło normalnie rentować 
i to przeciętna dochodowość którą rol- 
nik teoretycznie a raczej hipotetycznie 
ma na widoku, osiąga się z przeciętnych 
rezultatów dziesięciolecia prowadzenia 
gospodarstwa. 

Dosyć jednej klęski by całe rentowa- 
mie obliczeń się zawaliło. 

Żądają buchalterzy by liczyć jako do- 
chód przyrost inwentarza. Trzeba być 
rachunkowym molem by wyobrażać so- 
bie że można takie rzeczzy brać pod u- 
wagę i księgować: nie tylko trudno to 
określić, bo trzeba mieć wagę inwenta- 
mzową lub wozową, ale cóż rolnikowi 
przyjdzie z tego, że wykaże przyrost wa- 
gi, i za nią podatek zapłaci, gdy następ- 
nie dla braku paszy lub choroby inwen- 

tarz tę wagę straci albo sztuki padną, 
Podobna metoda niezmiernie podobna 

do sprzedaży skóry chodzącego w. lesie 
miedźwiedzia, lub do obliczeń Parety z 
bajki La Fantaina, która niosąc dzba- 
nek mleka na sprzedaż roiła że speku- 
lując pieniędzmi za sprzedane mleko doj 
dzie do fermy — a dzbanek się vozbil 
i marzenia pękły. 

To są uwagi co do obliczeń buchal- 
terskich — można by 0 nich pisać całe 
tomy, gdyż materjału fabryka dostar- 
cza obficie, — przejdźmy następnie do 
Komisyj szacunkowiych. 

Buchalter stara się dostarczyć urzę- 

dowi podatkowemu jak największą sumę 
do opodatkowania, przy czem nawet u- 

waža że ma czyste sumienie, gdyż nie 
om podatek wymierza, lecz naczelnik 
urzędu i Komisja szacunkowa. 

O naczelniku urzędu mówić nie będzie 
my, bo ma on za zadanie dostarczenie 
żądanej sumy podatku, więc... staio się. 

Natomiast Komisja ustala dochód i 
ona ponosi: „moralną'** odpowiedzialność 
za wymiar. * 

Przypuśćmy, że dla ustalenia diag- 
nozy w chorobie zwołali komisję z trzech 
lekarzy, dwu kelnerów, właściciela kino- 
teatru, krawca damskiego, optyka, 2 dro 
bnych handlarzy i trzech fryzjerów, więk 
szością głosów tego ciała. zbiorowego 
miała djagnoza być postawiona — jak- 
by wyglądał chory i co za rola byłaby 

doktorów:? 
Otóż komisje szacunkowe inają cha- 

rakter bardzo podobny, ztą jednak róż- 
nicą na niekorzyść rolników znajdują- 
cych się w znakomitej mniejszości a 
najczęściej i odpowiedniej dla celów fi- 
sku jakości, przemawia fakt, że wszyscy 
imni podatnicy zasiadający w komisji, 
starają się przerzucić na rolników jak 
największą część sumy podatku dochodo 
„wego, który z repartycyj na dany okręg 

wypada. 
Dla rolnictwa winne być utworzone 

specjalne komisje, podatkowa dla po- 

datku dochodowego, w: której by zasia- 

dali pow ażni i znani rolnicy z ramienia 

zrzeszeń w Tow. rolniczych i Zw. Zie- 

mian, lecz nie z wyboru Urzędów Skar- 

bowych, które mają pretensję do ludzi 

ciepłych i pokormego serca uległych per 

swazji pp. naczelników, jak to w wielu 

urzędach ma miejsce. 
Zwesztą Komisje szacunkowe też grze- 

chu niesprawiedliwości nie obawiają się 
gdyż jest jeszcze komisja odwoławcza. 
A komisja odwoławcza ma skład iden- 
tyczny z komisją szacunkową, zaś roz- 
patrując sprawy w tempie wyścigowem 
po 50 — 70 spraw i siedząc do 2 — 3 
w: mocy najczęściej zgadza: się z komisją 
szacunkową, na którą też składa odpo- 
wiedzialność za wymiar, zaś nzadko bar- 

bzo petent jest wzywany, choć zwykle 

zastrzega to sobie w odwołaniu. 
Takim to sposobem „wśród serdecz- 

nych przyjaciół psy zajęca zjadają”. 
A jakie bywają wymiary wiemy wszy- 

scy hż nadto dobrze, Gdy są nieurodzaje 
stałe a Rząd daje pożyczki „siewne“ 

„kartoflowe”, „żniwne* i „klęskowe:: 
bo rolnicy grosza nie mają, jednocześnie 
urzędy określają bajońskie sumy -docho- 
dów, pozostając głusi i ślepi na stan ka- 

tastrofalny rolmictwa. 2 

St. Wańkowicz 

  

TELEGRAMY 
HOŁD PAMIĘCI BRIANDA 

PARYŻ. PAT. — Wdniu 3 b. m. miejsco- 
wość Cocherelle miała uroczysty i żałobny 
wygiąd. Samochody przybywających dostoj- 
ników pokryte były krepą. Od rana zgroma- 
dziły się masy publiczności, pragnące złożyć 
hołd pamięci Brianda. Z bliższych i dalszych 
wsi przybyły tłumy wiśniaków w odświet- 
nych strojach. Przed grobem Brianda usta- 
wiono niewielką żałobną trybunę, tę samą, z 

  

"któej niegdyś przemawiał Poincare nad gro- 
bem Focha. 

Obecnie z trybuny tej przemówił Herriot. 
Na grobie Briandą złożono błok granitu, spro 
wadzony z Normandji, ojczyzny * zmarłego. 
Na głazie, pzbawionym wszelkich dekoracyj, 
widnieją tylko słowa: „Aristide Briand". 
Ambasadę polską reprezentował charge d'ai- 
faires Frankowski. 

W RUMUNII 

' BUKARESZT. PAT. — W niedzielę 
rano odbyło się wobec zbliżających się 
wyborów zgromadzenie publiczne 
stronnictwa Averescu. Po. odbytem 
zgromadzeniu udali się uczestnicy 
przed pałac królewski, gdzie wznieśli 
gorące okrzyki na cześć monarchy, któ 
ry ukazał się na bałkonie, chcąc wyka- 
zać swoje stanowisko ponadpartyjne. 
Równocześnie odbywało się zebranie 
Rumunów z Transylwanji, zamieszka- 
łych w Bukareszcie, członków  stron- 
nictwa narodowo-ludowego. Uczestni- 
cy tego zebrania udali się również 
przed pałac królewski, wznosząc okrzy 
ki na cześć króla. Rząd powziął środ- 
ki ostrożności celem zabezpieczenia zu 
pełnego spokoju obydwu zgromadzeń, 
które odbyły się w porządku. 

FRANCUSKA FEDERACJA 
PŁATNIKÓW PRZECIW NOWYM 

PODATKOM 

PARYŻ. PAT. — Ogėlno-irancuska 
federacja płatników przesłała na ręce 
przewodniczącego komisji finansowej 
Malvy telegram, w którym zaklina ko- 
misję finansową o przeciwstawienie się 
wszelkim wnioskom, zmierzającym do 
podwyższania względnie nakładania ro 
wych podatków, wydając opinię, że só 
wnowagę budżetową należy osiągnąć 
w drodze oszczędności. 

KATASTROFA LOTNICZA 

PARYŻ. PAT.— Poważna katastrofa 
wydarzyła się wczoraj w miejscowości 
S:, Mesnes w departamencie St. Aimard 
Samolot wojskowy, pilotowany przez 
pik, Personne i sierżanta, zmuszony był 

do lądowania z powodu gwałtownej u- 

lewy, zawadzi! o przawody elektryczne 
i spadł na ziemię. Qkoliczni chłopi z wiel 
kim trudem wydobyli lotników z pod 
szczątków sainolotu. Płk. Personne od- 

niósł poważne rany. Sierżant również 
odniósł ciężkie obrażenia, które jednak 
mie zagrażają jego życiu, 

NAPAD NA KLUB GOLFOWY 

WIEDEŃ. PAT, — W sprawie na- 
padu na klub golfowy w Lainz, donoszą 
dzienniki, że w ciągu dmia dzisiejszego 
policja aresztowała szereg osób, podej- 
rzanych o udział w napadzie. Ogółem a- 
resztowanych zostało 9 narodowych -0- 
cjalistów. Aresztowani starają się wy- 
kazać swe alibi, powołując na świadków 
również członków swego stronnictwa. 
Narodowo socjalistyczny radca dzielni- 
cowy Waneck, poszukiwany przez połi- 
cję, znikł ze swego mieszkania. Dotych- 
czas nie udalo się wyśledzić miejsca je- 

go pobytu, 
W POSZUKIWANIU SAMOLOTU 

HAUSNERA — 
LONDYN. PAT. — Ambasada pol- 

ska w Londynie wystosowała do urzędu 
spraw agranicznych Wielkiej Brytanji 
motę, w której prosi o zwrócenie się do 
kompetentnych czynników. brytyjskich 
o wydanie polecenia flocie wojennej o- 
raz marynarce handlowej wielko-bry- 
tyjskiej, aby okręty brytyjskie, krążące 
ma Atlantyku, o ile napotkają aeroplan 
Hausnera, zechciały. przedsięwziąć sto- 
sowne środki dla wyłowienia z wody je- 

dnopłatowca. 

Nota wyraża również gotowość rzą- 

du polskiego pokrycia wszelkich kosz- 
tów. wydostania z morza i transportu 

aparatu. 
Nota: podaje, że Hausner pozostawił 

swój jednopłatowiec 11 czerwca w po- 

zycji geograficznej 42,41 długości ma pół 
noc i 24 ma zachód, płynący w: kierunku 

„południowym. 

KUSOCIŃSKI W PARYŻU 

BERN. PAT. — Na dzisiejszem po- 
siedzeniu Rady Administracyjnej Mię- 
dzymaredowego Biura Pracy „dyrektorem 
Biura wybrany został 21 głosami na 24 
głosujących dotychczasowy wicedyrek- 
tor tago urzędu Butler, 

PARYŻ. PAT. — Dzisiaj o godz. 6,45 
rano przyjechał do Paryża Kusociński, 
witany na dworcu przez członków po!- 
skiego. komitetu sportowego. "|



W TROSCE O DZIECI 
Reforma szkolna niebawem wejdzie 

w życie. We wrześniu przestaną istnieć 
klasy pierwsze we wszystkich gimnaz- 
jach państwowych. 

Setki, tysiący dziegi stanie wobec ko- 
mieczności wstąpienia do szkół powszech 
mych, 

Ze sfer rodzicielskich dają się coraz 

ezęściej słyszeć głosy wyrażające obawy 
izastrzeżenia co dostanu higjenicznego 

i zdrowotnego szkół powszechnych. 

Ponieważ sprawa ta interesuje sze- 
rokie rzesze rodziców i wymaga należy- 
tego oświetlenia, skorzystaliśmy z oka- 
zji rozmowy z dr. Brokowskim, który 
jako naczelny lekarz szkół powszech- 
mych m. Wilna kieruje pracami opieki j 
higjeniczno - lekarskiej w tych szko- 
łach. 

Opieka higjeniczno - lekarska na te- 

+enie Wilma zorganizowała się ustawo- 

wio od 1924 roku, Wskazania wspólczes- 
mej higjeny szkolnej mają szerokie pole 
zastosowania przedewszystkiem w szko- 

łach powszechnych. 
Samorząd, jako instytucja realizu- 

jąca postulaty higjeny szkolnej, wyko- 

muje w ten sposób częściowo zadania 
higjeny społecznej. 

Potrzeba istnienia opieki higjenicz- 
mo - lekarskiej w szkołach powszech- 

mych jest tem konieczniejsza, że przy- 
rost naturalny zwiększa z roku na rok 

liczbę dzieci. (W.roku 1930—31 przybyło 
ma terenie m. Wilna 2335 dzieci w wieku 
szkolnym. W roku przyszłym przewiduje 
się dalszy wzrost ogólnej liczby dzieci 

(do 20 tys.) . 
Na terenie Wilna istnieje ogółem 66 

szkół powszechnych, w których pracuje 
łącznie 14 lekarzy i 11 higjenistek. 

Jedną z głównych trosk opieki higj.- 
lek. jest dbałość o lokale szkolne, Ma- 
gistrat posiada własnyćh lokali 17 (na 
ogólną liczbę 65). Specjalnie wzniesio- 
mo dla celów mauczania 9 gmachów, 

zaś przystosowano do użytku szkolnego 
drogą kapitalnego remontu. Z liczb tych 

wynika, że zaledwie 50 proc. lokali od- 
powiada wymaganiom higjeny szkolnej. 

Samorząd z roku ma rok wyzbywa 

się więc lokali nieodpowiednich, resz- 

tę podnosząc do należytego poziomu 
czystości i urządzeń pomocniczych, 

Już teraz niektóre szkoły powszech- 
me w Wilnie mogą być uważane za wzo- 
rowe ze względu na urządzenie (np. 

szk. Nr. 15 i 29 ma Amitokolu, Nr. 37 
przy ul. Wileńskiej, Nr, 3 przy ul. Os- 
trobramskiej i inne), 

Czymności lekarskie polegają na 
odwiedzaniu  szkuł przynajmniej 
rraz w tygodniu. Każde dziecko uczę- 
szczające do szkoły powszechnej, jest 
badane średnio trzy razy w ciągu roku. 

Stan chorobowy dzieci unaoczniają 
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coroczne sprawozdania naczelnego leka- 
rza. 

Praca lekarzy szkolnych . i higjeni- 
stek w szkołach powszechnych ma spec- 
jalne znaczenie wychowawcze, Prócz ce- 

lu głównego, to zn. zapobiegania cho- 
robom  ipodniesienia stanu zdrowotne- 
go młodzieży jest także cel dalszy, a 
mianowicie oddziaływanie przez dzieci 

na dom w kierunku higjeny życia co- 
dziennego. 

Walka z brudem i wszawicą jest je- 
dnym z etapów troski o higjenę szkół 
powszechnych. Walka ta jest częstokroć 
jest tylko szkodliwą dla dzieci. — Wiel 

kie znaczenie mają tu kolonje i półko- 
lonje, gdzie dziecko wdraża się w mor- 
my życia higjenicznego, W czasie roku 

utrudniona ze względu na niedbalstwo 

rodziców. Z tem należy walczyć szcze- 
gólnie ostro, gdyż wszelka połowiczność 
szkolnego walka z brudem i wszawicą 

przybiera formy radykalne. Przymuso- 
we kąpiele, strzyżenie, obcinanie paz- 

mogci, oto sposoby stosowane pnzez hi- 

gjenistów. 

Ważną pozycję w wiydatkach Samo- 
rządu na higjenę szkolną zajmuje do- 

żywianie dzieci. Prawie 33 proc. dzieci 
korzysta z darmowych śniadań i obiadów 

szkolnych. 

Osobny dzia! higjeny szkolnej zaj- 
muje pracownia psychologiczna, Zapo- 
mocą nowoczesnych metod bada się t. 

tu dzieci niedorozwiniete lub zaniedba- 
me umysłowo, aby skierować je potem 
do szkół specjalnych. 

Szeroko zakrojona praca higjenicz- 
na w szkołach powszechnych ma ogro- 

mne zadanie w przyszłości. 

Niezależnie od zrealizowania szere- 
gu postulatów, wysuwanych przez opie- 

kę higj.-lekarską (np. budowa nowych 

gmachów, laźni, pływalni, sanatorjum 
i t, d.) całe mnóstwo zagadnień nasu- 

wa się z chwilą wejścia mowego elemen- 
tu do szkół powszechnych. Pomijając 
już w tem miejscu trudności metodycz- 
ne, które wyrośną przed rauczycielstwem 
wskutek różnicy poziomów intelektual- 
nych dzieci, wiele spadnie zadań na bar- 
ki higjenistów. Dzieci z domów kuitu- 
ralnych muszą być ochronione od uje- 

mnego oddziaływania „muszą znaleźć się 
poza owym procentem zawszawienia. 

Być może, iż poziom higjeniczny szkół 
powszechnych wykaże postęp wzwyż, 
być może lata majbliższe przyniosą bo- 
gaty plon w zakresie higjeny szkolnej, 

elcz tem miemniej stan dotychczasowy 
zmusza raczej do jak największej czuj- 
ności i wzmożonej troskliwości o zdro- 
wie moralne i fizyczne dzieci, które w 
nowym roku szkolnym przybędą do 
szkół powszechnych Tara 

ŻÓŁWIE WYŚCIGI W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM 
Ugromnem powodzeniem wśród  dzieci 

Londynu cieszą się wyścigi na olbrzymich 
żółwiach. Na zdjęiu naszem widzimy trzy ta- 

  

kie olbrzymie żółwie z młodocianymi jokeja- 
mi, „spieszące* się do mety w londyńskim 
ogrodzie! zoologicznym. 

Gedymin i Połubińscy w nieznanym wierszu 
z XVIII 

Aczkolwiek bibijografja polska w od- 
niesieniu do prowadzonych pomyślnie 
prac księgoznawczych, na rubieżach 
północno - wschodnich Rzeczyjpospoli- 
tej, zdobyła już znaczną ilość druków, 
niezanotowanych dotychczas przez zna- 

* komitego Estreichera, tudzież innych 
głębokich badaczy odnośnej gałęzi wie- 
"dzy, to jednak rozkwit księgoznawstwa 
naszego, dając się spostrzegać i w @а- 
szem Wilmie, spodziewanym jest iw nie- 
dalekiej przyszłości i w pomniejszych 
środowiskach życia umysłowego na kre- 

" sach tutejszych, oczywiście przy popar- 
ciu prowincjonalnego mauczycielstwa i 

światlejszych jednostek: społeczeństwa 
polskiego na wsi. 

Niejedna bowiem książnica, skryta 

gdzieś we dworze ziemiaństwa naszego, 
wyczekuje nietylko naukowego jej zba- 
dania, lecz i należytej opieki kultural- 

nej. Jak wnioskować można z dotychcza- 
sowych prac, prowadzonych przez zawo- 
dowych bibljotekarzy wileńskich, a nie- 
kiedy i prywatnych badaczy — bibljo- 
filów nie mało jeszcze druków z wieku 
XVII i o wiele więcej XVIII-go stule- 
cia wykryto 'w. ostatnich latach. 

Naprzykład, jak się zdaje, najwięcej 
książek i broszur mienapotykanych w 
Bibljografji K. Pstrejchera odszukał os- 
tatnio w książnicach wileńskich, a zwła 

"szcza w zbiorach Wil. T-wa Przyjaciół 
Nauk i byłego Mnzeum Nauki i Sztuki 
zasłużony bibljograf nasz, š, p. Dr. Lud- 
wik Czarkowski. Przed nim jeszcze, już 

wieku 
przed 40-ma laty wiele broszur dawnych 
wileńskich wykrył skromny  bibljofil 
miejscowy, ś. p. Józef Trzemoski. 
Aczkolwiek bliższem ibadaniem druków 

wileńskich nie zajmowałem się, to jed- 
mak mzecz charakterystyczna, jeszcze w 
r, 1904-ym miałem sposobność podać w 
warsz. „Tygodniku Ilustrowanym * w 
Nr. 41-ym wiadomość o mieznanym Es- 
trejchenowi druku wileńskim, karmelic- 
kim z połowy XVIII ., dotyczącym O- 
strej Bramy jakowego to „białego kru- 
ka" posiadałem wówczas nawet 2 egzem- 
plarze. Ofianowując jednego z mich pro- 
boszczowi Ostrej Bramy ś, p. prał. W. 
Frąckiewiczowi, dowiedziałem się, że 
światły ów kapłam posiadał niegdyś w 
swej książnicy takąż samą broszurę. 

Obecnie pragnę omówić na tem miej- 
scu inmy jeszcze, również bardzo cieka- 
wy druk jwileński z XVIII w., którego 
też w Bibljografji Estrejchera mie na- 
potkałem. Jest to szczególnie interesu- 
jący utwór rymowamy, świadczący 0 
niepospolitym talencie twórczym autora 
i stanowiącym rzecz miemałoważną —- 
mowy cenny przyczynek do dziejów ów- 
czesnej poezji polskiej. Twórca rzeczy 
tej, Jan Gliński, nigdzie w historji lite- 
ratury naszej mie jest wspomniany i ża- 
dnej innej pracy rymowanej tego auto- 
ra znaleźć mi się nie udało, 

Książeczka ta znajdowała się nieg- 
„dyś w obfitującej w bardzo rzadkie dru- 
ki krajowe książnicy prof. M. Pelki Po- 
lińskiego. 

S:Ł оМ о 

  

  

KATASTROFALNY POZAR W ANTWERPJI 
W Antwerpji wybuchł wczoraj w samem 

średmieściu, a mianowicie na rynku Św. Ja- 
kóba oibrzymi pożar, który zniszczył przytu- 
łek dla starców, gmach, w któsym mieściły 

się różne organizacje i biura, oraz kilka do- 
mów prywatnych. Szkodę wyrządzoną przez 
pożar obliczają na kiikanaście miljonów fran 
ków. 

  

W niewoli u czerwonoskórych 
TAJEMNICZE LOSY PUŁKOWNIKA FAWCETTA 

W lipcu ma wyruszyć z Bostona ekspe- 
dycja ratownicza, która postawiła sobie 
załzadanie odszukać zaginionego w dżun 
gli brazylijskiej uczonego pułkownika 
Fawcetta, Rozeszła się bowiem wiado- 
mość, że w głębi lasów Matto Grosso 
w małej indyjskiej osadzie żyje w miewo 
li u czerwonoskórych biały człowiek, na- 
zwiskiem Fawcett. 

Jak wiadomo, mija już siódmy rok 
od czasu jak Anglik Fawcett wyruszył 
do Brazylji, wysłany z ramienia królew- 

skiego towarzystwa geograficnego w 
Londynie. Brazylja jest siedemnaście ra 

zy większa od Francji i nie jest dotych- 

czas gruntownie zbadana. Fawcett wie- 

wzył iż między Xingu i Tapajo znajdują 

się ruiny starożytnych grobów, ongiś 
wybudowanych przez Mayów, którzy by- 
li narodem bardziej cywilizowanym niż 
starożytni Egipcjanie. 

W państwie Mayów mwządziły kobie- 
ty od nich to pochodzi nazwa rzeki A- 

mazonki. Otóż uczony angielski posta- 
mowił odszukać ślady antycznej cywili- 
zacji i napisać na ten temat dzieło, 

Rząd brazylijski dał mu eskortę lecz 
Fawcett oświadczył iż woli wędrować 
jak zwykły włóczęga, towarzyszyć mu 
będzie dwudziestoletni syn Johm i ge- 
olog amerykański Rimell, 

„Im mniej nas będzie, tem łatwiej 
przedostaniemy się wgłąb dżungli — 
takie było hasło podróżników. 

Od samego początku podróżników 
prześladował pech. Mieli dwadzieścia 
mułów lecz zdziesiątkowała je jakaś 

epidemja — pozostały przy życiu tylko 
cztery wierzchowce. Fawcett zapadł na 
zdrowiu, azczęła go dręczyć malarja, zaś 
Rimeil zranił się w nogę. Przewodnicy 

indyjscy opuścili podróżników m wrót 
nieznanej krainy w której jak głosi tra- 
dycja — rządzą się złe duchy. 

Uparte Anglosasy nie dały za wy- 
graną. Ostatni list pułkownika brzmiał 
jalk następuje: 

— Nawet gdybyście nie otrzymywali 
od nas listów przez szereg miesięcy — 
nie kłopoczcie się. Damy sobie radę... 

Nie kłopotano się więc mie .otrzymu- 

jąc wiadomości, Mijały miesiące, Faw- 
cett nie dawał znaku życia. Rozeszła się 
pogłoska o tragicznej śmierci trzech po- 
dróżników. 

Co jakiś czas zjawia się ktoś co na 
własne oczy widział Fawcetta i gorąco 

zaprzecza jakoby podróżnik  amgielski 
zginął. Pierwsza tego rodzaju wiado- 
mość pochodzi od inżyniera Francuza 
Spotlkał Fawcetta w lesie. 

Sam był kierownikiem ekspedycji. 
Działo się to w roku 1926 Inżynier uj- 
rzał na brzegu rzeki włóczęgę: Europej- 

czyka ubranego w skautowski mundur. 
Byl to stary człowiek widocznie chory 

  

Książeczka, rozmiarem im 4-t0, za- 

R 12 stronie druku łącznie z tytu- 
m. Brzmienie tego ostatniego jest na- 

Ra: 

„Giedymin 
żyjący potomności 

xiążęcemi zaszczyty 

w mieodrodnych następcach 
Czasu imienin 
jaśnie wielmożnego imci xiędza 
Jerzego 
z wielkich xiążąt litewskich 
Połubińskiego 
Archydyakona 

diecezyi wilenskey, imfułata 
Nominata, Lachowickiego 
na 
Aplauz festynu 
przez 
dozgonnie zabowiązanego sługę Jana 

Glińskiego 
'w mieśmientelmości świiatu 
Ukazany 
w roku 1777 M-ca Kwietnia 23 Dnia, 
Na odwrocie karty tytułowej umie- 

szczomy jest sztych wyobrażający herb 
Jestrzębiec, uwieńczony godłami paster- 
skiemi. Przy sposobności madmieniamy, 
że wdawnych wiekach kniaziowie Połu- 
bińscy posługiwali się mitrą książęcą 
mad herbem. Nad ryciną pomienionę czy- 

tamy dwu wiersz: 

„Nie rodzi lew: zajęcy, orzeł much 
nie goni, 

„Nie daleko spadają jabłka od ja- 
błoni. Ovid: 

U dołu zaś herbu czterowiersz: 
„Leci Orzeł ku Niebu, a rozwarte 

spony , 
Y brak Podkową z Knzyżem niesie 

uzbrojony, 

ma febrę bo trząsł się konwulsyjnie. Gdy 
inżynier chciał nakryć jego gołe nogi 
na których roiło się robactwo — nie- 
znajomy rzekł po angielsku: „one chcą 
jeść”. Tak brzmiała nieprawdopodobna 
pierwsza wersja. 

Później poszukiwacze gumy t. zw. 
serja gueiros zawiadomili posterunek w 
Cuyaba, że jakiś „biały”* jest wodzem 
indyjskiego plemienia. Ponoć przybył 
niedawno z Europy i mówi po Francu- 
sku. 

W roku 1928 mowy alarm, Ratow- 
nicza ekspedycja wysłana przez angiel- 
skie towarzystwo geograficzne pod wo- 
dzą Amerykanina Dyotta sprawdziła iż 
pułkownik Fawcett i jego towarzysze 
ponieśli śmierć z rąk tubylców w oko- 
licy Kuloene. 

Pewien przodownik indyjski opowia- 
dał w. sposób barwny a wzruszający 0s- 
tatnie chwile mczonego podróżnika. 

Jednakże nie zdołano ustalić czy in- 
formacje przodownika zasługują na wia- 
rę, 

Kilka miesięcy temu przybywa do 
San Paulo poszukiwacz złota, Szwajcar 
Stephan Ratin. 

Korespondent „Sidnay Timesa" 0t- 
trzymal od niego następującą wiadomość 
W paździemiku roku zeszłego  Ratin 
znajdował się w głębi puszczy  Matto 
Grosso. Zamierzał mawiązać handlowe 
stosumki ze szczepem Indjan' Murchieca- 
gos, którzy dostarczają traperom skór 
dzikich zwierząt. Dotarł przeto do ich 
kacyka Machiameqpe nad rzeką Xingu. 
W chwiłi gdy rozpoczynano rokowania 

iego szałasu wyszedł wysoki 
zma. Europejczyk nieco przygar- 

biony, lecz knzepko się trzymający, 
Osobliwy „Indjanin* miał długą siwą 

brodę. 

Wyglądał na 65 lat. Musiał jednak 
przejść niejedno, gdyż twarz miał stra- 
szliwie wyniszczoną. Nie zbliżył się do 
Ratina. tylko przyglądał się mu bacznie. 
Ratin po skończonych naradach wraca 
z kacykiem do szałasu. Mijając dziwne- 

go jegomościa szepnął półgłosem po 
portugalsku: — czy mówisz po portugal- 

sku? On na to również szeptem, nie po- 
ruszając wargami „jestem Anglik", 

Kacyk (to zauważył i rozkazał nie- 
znajomemu oddalić się. 

Zaciekawiony Szwajcar przedłuża u- 
myślnie pobyt wśród Imdjan, gdyż spo- 
dziewał się że będzie mógł zbadać ta- 
jemnicę Europejczyka, a że się zaprzyja 
Źnił z Indjanami więc mu pozwolono 
"wreszcie porozmawiać z „białym człowie-- 
kiem". Oświadczył on Ratinowi, že się 
nazywa Fawcett i jest pułkownikiem 
angielskim. Prosił o zawiadomienie kon- 
sula angielskiego w pienwszem więk- 
szem mieście. 

   

Znak Niebosiężney sławy  Połubiń- 
skich Domu, 

Przeszłych  zwiycieństw, 

nieprzyjaciół gromu'. 

Na stromicy 3-ej omawianej broszu- 

ry, jako też i ma końcowej znajdują się 
sztychowane ozdobnik i drukarskie w 

stylu barokowym, Poniżej cytujemy naj- 
bardziej zajmującą część utworu Jana 

Glińskiego, podkreślającą jego znamien- 
ne wileńskie cechy lokalne: 

„O! qui nominibus cum fis genero- 
sus avitis, 

Esc su peras morum Nobilitate ge- 
nus. 

Ovid: Lib: 4. El: 4. 
Zeichł mrozodęty Akwil 

kich brodow. 

Ziemi zbywszy szarugi, y uciążnych 
lodów; 

Już bierze na się barwę kwiecistey 
powłoki; 

Już Rzeki wolno pławią kryształ by- 
strotoki; 

Flora wiosienney pory czuła gospo- 

dyni 
Z pieszczonemi Zefiry rząd w usadach 

czyni, 

A wzornie ZY szy 
kwiatorodą, 

Milszą niż AE nęci wszech- 
swobodą, 

Zwabione jey wdziękami Kasztalskie 
Dziewoje, 

Na Parnas Giedymiński wznieśli swe 

oboje, | 
Y siadłszy gdzie wystawia 

- perspektywa: 
Jako bystrym potokiem Wilja upły- 

wa: 

przyszłego 

u Baltyc- 

ziemię 

piękna 

  

O zmianę okresu 
wakacyj w szkołach 
Zastraszający w dobie obecnej wzrost 

nerwie u dzieci wieku szkolnego, obni- 
żający wartość jednostki, jako czynnika 
twórczego w pracy społeczno - państwo- 
wej, wymaga niezwłocznej interwencji 

dz, kierujących życiem młodzieży: u 
sunięcie czynników, wpływających BR 
umie na system nerwowy dziecka. 

Klimatyczne warunki naszej dziel- 
micy, gdzie największe nasłonecznienie 
przypada na miesiąc czerwiec, jak rów- 
nież wyniki obsenwacji katatermomet- 

ryczmych, dokonanych w szkołach pow- 
szechnych m. Wilna przez asystenta Za- 
kładu Hygjeny USB. p, dr. med. Bort- 
kiewiez - Rodziewiczową — stwierdziły, 

że chłodząca siła powietrza w izbach 
szkolnych w czerwcu jest za słaba. 

Wskaźniki katatermometryczne spa- 
dają znacznie niżej t. zw. „strefy kom- 
fortu". Zamiast normy H = ca 6, H — 

ca 18, otrzymano wskaźniki: H = 3i 
H = 12, Te warunki sprzyjają szybkie- 

mu występowaniu zmęczenia, prowadzą 

d oprzemęczenia, obniżają wartość i wy 

dajność samej pracy, są elementami t. 
zw. „szkodliwości* w danym wypadku 
w zajęciach szkolnych i powodują wy- 
czerpanie układu nenwowego. Powstaje 

więc w. przeciągu szeregu lat szkolnych 
systematyczne wyczerpanie się układu 
nerwowego, nietylko z powyżej wspom- 
nianych ujemnych warunków pracy, 
lecz również ze względu na zwiększony 
wysilek umysłowy, jaki zwykle wymaga 
zakończenie roku szkolnego (egzamina, 
wyrównywania zeszłorocznych braków 
przy przejściu do wyższej klasy itp.) 

Naieży sobie uprzytomnić, że w tych 
okresach uwaga, zdolność koncentracji, 
pamięć i inne funkcje intellektualne po 
zimowych miesiącach pracy już są »- 
słabione — siły rezerwowe organizmu 
ne wyczerpaniu, przytem dzieci są po- 
zbawione możności korzystania z naj- 
iadniejszego w naszym klimacie okre- 
su nasłonecznienia i pogody. Oczywiście, 
że wszystko to prowadzi do systematycz 
mego podważania zdrowotności naszej 

młodzieży, stwarza warunki do rozwojn 

wszelkiego rodzaju nerwic, a co za tem 

idzie — powoduje nieraz czyny niezró- 
'wmoważone — i tragiczne w swych na- 
stępstwach, 

Wobec powyższego na wniosek prof. 
Stanisława Wladyczki, Wileńskie Towa- 
rzystwo. Neurologiczne postanowiło pro 

sić p. prof. hygieny Kazimierza Karaffa- 
Korbutta. p. Docenta J. Hurynowicza, 

oraz wmioskodawcę O Opraącowxnie Od- 
powiedniego memorjału w tej sprawie i 
zwrócenie się do p, Kuratora Wileńskie- 
go Okręgu Szkolnego z prośbą o inter- 
wencję u odnośnych Władz Państwo- 
wych w celu przeprowadzenia zmiany о- 

kresu wakacyjnego dla terenu Wileńsz- 

r w ten sposób — by wszelkie za- 
jęcia szkolne zostały zakończone najpóź- 

niej z dniem 31 maja, a w zamian roz- 

poczynały się w połowie sierpnia. 
W dniu 21 czerwca p. prof. St. Wła- 

dyczko i Docent J. Hurynowiez złożyli 
na ręce p, Kuratora wyżej wspomniany 
memorjał i poparty wmioskiem p. posła 
Dra Brokowskiego. 

NNSSMEAMTS ESRT 

Dodał, że towarzysze jego pomarli. 
Na Indjan nie skarżył się zgoła, mówił 
jednak, że znajduje się w niewoli, 

Dak wygląda ostatnia wersja o puł- 

kowniku Fawcett. Ile w niej jest prawdy 
a ile fantazji awanturniczego gold - dig- 
gera — ezas pokaże. 

Członkowie ekspedycji ratowniczej 
która ma wyruszyć do Matto Grosso w 
końcu lipca przekonani są, że Ratin 

chce poprostu zwrócić na siebie uwagę. 
Natomiast Szwajcar klnie na Wil- 

helma Tella, że mówi prawdę i propo- 
nuje pomoc w organizowaniu wyprawy, 
znabowiem dżungle i puszcze brazylij- 
skie jalk własną kieszeń 

    

  

Jako to do niej Wilenka w swey powo- 
dzi idzie, 

Opiacając itrybuty Neptuna w Bal- 
tydzie : 

Jako wspaniałych struktur 

potężne; 

Jako są wyniesione wieże Niebo - 
siężme; 

IWszczynają stroyne trele. Kto ciekaw 

przyczymy ? 
Oto ich tu zwabiły czyjeś imieniny. 
Słychać szmer między niemi szepty 

i gwar głosny, 
Że mają ku pochwałom huknąć wiersz 

radosny, 
Czekają tylko hasła. W tym rączemi 

pióry 
Z pod Elizu Giedymin przybył 

wierzch góry, 
Gdzie też na pozostałych szczątkach 

swej budowy 
Wsparłszy mieco, wiekami obciążonej 

glowy. 
Gdy śmiertelnego mroku pawilon od- 

słoni, 

Ujrzał własną Ojczyznę całą jak na 
dloni, 

Długo więc zamyślony pilnie się wpa- 
trowal; 

Ciekawy z boku wszystko Poeta no- 
towal. 

Zmać było jak myśl jego szybkiemi 
poloty 

Przebiegała w Potomkach  rozkrze- 
wione cnoty, 

Roztrząsając: 

wieku 
Nie uszczerbił zacności w Xiążęcej 

krwi cieku. 
Gdzie doyrzał Połubińskich po mię- 

dzy innemi 

obręby 

na 

jeżeli przeciąg długi 

SKARBY WIELKIEGO 
MOGGŁA 

Z Londynu wyruszyła na południe 
Persji ekspedycja, składająca się ze śmia 
łych poszukiwaczy wrażeń i doświadczo- 
mych alpinistów. Celem ekspedycji — 
posiąść skarby Wielkiego Mogoła, 

Ekspedycja wyłąduje gdzieś koło za- 
toki Perskiej, a następnie skieruje się w 
góry Serbazu, na południe od Kirmanu, 
gdzie wedlug legendy od 200 lat spoczy- 

wają na dnie przepaści, niezliczone skar 

by. Historja tych skarbów zaczyna się 
gdzieś w: l-szej polowie 18-go stulecia. 
W 1739 r., szach perski Nadir, znany ze 

swych szczęśliwie prowadzonych wojea 

z Turkami, Afgańczykami i innemi na- 

rodami wschodniemi, wyruszył na pod- 
bój Indyj i zdobył Delhi, stolicę rozle- 
głego państwa, znajdującego się pod rzą 
dami potomka Wielkiego Mogoła, Ma- 
hometa - szacha. 

W kilka dni później 'w Delhi wybu- 
chło powstanie, Nadir-szach wydał roz- 
kaz wymordowania całej ludności. Rzeź 
tnwała od wschodu słońca do południa. 
Podczas tego, żołnierze Nadira rozgrabi- 
li zamek Wielkiego Mogoła i pałace je- 
go dworzan. 

Do sztabu szacha zniesiono wszyst- 
kie skarby, nie posiadające wprost ce- 
ny, składające się ze zlota, pereł i dro- 
gich kamieni. W ręce Persów dostał się 
olbrzymi brylant Kohinor, co znaczy w 
tłumaczeniu „góra świata”, Oko Bnddy 
— olbrzymi, drogocenny ikamień, zdobią 
cy ongiś posąg Buddy i niewidzianej 
dotąd wielkości — szmaragd i perły. — 
(Wszystkie te skarby zdecydowano prze- 
więźć do Teheranu. Przedewszystkiem 
z rozkazu Nadir-szacha wysłano słynny 
„Tron pawi”, na którym zasiadał poio- 
mek Wielkiego Mogoła, a obecnie pod- 
czas wielkich uroczystości zasiadają 
perscy szachowie. Tron ten, cały jest z 
masywnego złota, a oparcie tworzy roz- 
łożony ogon pawi, Miteralnie zasypany 
brylantami i innemi drogiemi kamie- 
niami. 

Drogocenności zaś i złoto ladowano 
stopniowo, w miarę możności na wiel- 
blady i odsyiano do Persji, Podróż była 
długa i uciążliwa, tembardziej, że kara- 
wamy musiały się trzymać południowego 

  

   

kierumku i szły przez Beludżystan, a na- 
stępnie przez grzbiet Serbaza, kierując 

się na Kirman, a stamtąd przez pusty- 
nię do Teheranu. 

W górach Serbaza, jedna z karawan 
została zaskoczona przez szałejącą bu- 
rzę i 10 wielbłądów zerwało się i ru- 
męło w. przepaść, wraz z bezcennym cię- 
żarem. Ponieważ obciążenie wielbłąda 
wynosi przeciętnie 400 kilo, więc człon- 

kewie ekspadycji obliczają, że na dnie 
przepaści spoczy około 4000 kilo zło- 
ta i drogocennych kamieni. 

    

  

UNIWERSYTET KATOLICKI W LUBLINIE 

Dziedzicami krwi swojey  xiążęcey 
bliższemi. 

Dłużej się nieco as mad ich Do- 
mem świetnym, 

Uyrzał: jako te Imie ciągiem długo- 
letnym 

Nie przerwany krwi. szereg wiodąc 
z Gedymina, 

Na najwyższe Honory w Ojczyźnie 
się wspina, 

Jakby dziedzicząc przodków następ- 
ne zaszczyty: 

Pobožnošci ku Bogu, bez wadhy po- 
kryty; 

Ku Ojczyźnie miłości, bez chciwey 
prywaty; 

Wierności ku Tronowi, bez złey al“ 
tematy ; 

Szacunku ku napólziómi i bez niż- 

szych pogardy; 
Ku obronie 

azardy. 

Ujrzał daley jak ten Dom mies 
wzniesiony, 

W pokoju mądrą radą, męstwem w 

oczach Bellony, 

Poznał: jak mu wiek setny szlachet- 
me kleynoty, 

Jak abłity.: skarb dały wysokie przy- 
mioty. 

zrzenicę, 

Jakie też Połubińskich krew miała Е 
granicę? 

Znać y tu była wielką Jego konten-_ 

tecę, 

Gdy znalazł w Polubińskich miezlo- 
mną fortecę. 

Swojej nieśmiertelności słynącey w 
Ojczyźmie, 

Ojczyzny  roztropne 

A poznawszy weselszą już zwrócił. 

| 
| 
| 

s 

  
b 

      



OSTATNI DZIEŃ WYŚCIGÓW KONNYCH 
DO K4GO PPZEJDZIE JULIUSZ ? 

Ostatni dzień wyścigów konnych zakoi:- 
czył się czem, co nie jest ani awanturą, ani 
nieporozumieniem, a raczej czemś  pośred- 
niem. 

Po gonitwach rozlosowywano konia, który 
zwyciężył w gonitwie loteryjno - sprzedaz- 
nej. Był nim ładny skaro-gniady ogier Ju- 
ljusz. к 

Zaczęło się odrazu od nieporozumienia, 
gdyż Towarzystwo zamierzało rozlosować Ko 
nia pomiędzy wszystkie bilety  (zarówiio 
sprzedane, jak i pozostające w kasie). Roz- 
poczęto przygotowa nia, a w międzyyczasie 
— pod presją niezadowolonych posiadaczy 
biletów loteryjnych — zmieniono decyzję i 

"ogłoszono, że w losowaniu brać będą udzia! 
tylko posiadacze numerów biletów sprzeda- 
nych (w liczbie 73). Mimo tej uchwały do 
urn (zapewne dla uproszczenia już rozpoczę- 
tych prac przygotowawczych) wrzucono ty- 
le biletów, ile było w bloczkach. Wywołało 
1o sprzeciw, jednak nie zwrócono nań uwa- 

W rezultacie tego systemu losowania staio 
się tak, że kartka z nadpisem „Wygrana* pa 
dała przy numerze niesprzedanym i po wy- 
jaśnieniu tego z powrotem wróciła do urny. 
Powtarzało się to kilkarotnie i ostatecznie 
padła na numer będący w posiadaniu p. Sie 
dleckiego. 2 

Tu dopiero rozpoczęlo się  zamięszanie. 
Jeren z posiaraczy biletu loteryjnego zapro- 
testował, uważając, z czem zresztą zgodziła 
si większość, że losowanie było nieprawne. 
P. Siedlecki twierdził natomiast (i też miał 
rację), że koń należy do niego. 

Ostatecznie kwestja została otwartą i Za 
rząd T-wa zbierze się, aby zawiłą kwestię tą 
rozstrzygnąć. 

Zainteresowani tj. posiadacze biletów lo- 
teryjnych (a więc i konia) zorganizowali się 
ad hoc i nie myślą rezygnować ze swycn 
praw. Nie zgadzają się — jak to się dało zro 
zumieć — na zwrot ceny biletu. 

Sprawa jest niezwykle ciekawą z punktu 
widzenia prawnego i zapewne dopiero Sąd 
rozstrzygnie, kto tu miał rację: Towarzystwo, 
p. Siedlecki, czy posiadacze biletów. 

Pod tym wrażeniem opuściliśmy o dzie- 
wiątej tor. - 

Program wyścigów, abstrakując od omó- 

wionego wyżej riieporozumienia wypadł cie- 
kawie. Kilka gonitw dało publiczności dużo 
emocyj, pogda była piękna i zjazd dość licz- 
ny. 

Zaczęło się od gonitwy loteryjnej. Dyst. 
1600 mtr. Nagr. 1500 zł. 3 

Koń zwycięski zostaje rozlosowany pomię- 
dzy posiadaczy biletów w cenie 5 zł. 

Idą trzy konie — te same co i w poprzed 
niej gonitwie loteryjnej. Wygrywa Juljusz St. 
Osmolskiego przed Gerazem S. Totwena i 
Wieimožną pik. Kozierowskiego. Totalizator 
20 zł. 

Gonitwa płaska. Dyst. 1600 mtr. Nagr. 600 
zł. Gewont II Gr. Of. 9 p. strz. konnych mija 
celownik, bijąc pewnie Icarosa K. Święciekie 
go. Tot. 14 zł. $ 

Gonitwa z płotami. Dyst. 280: mtr. Nag:. 
600 zł. Soubrette rtm. Pieczyńskiego przed 
Sierotą inż. Pomernackiego i Zagończykiem 
kpt. Mrowca. Total. 19 zł. 

Gonitwa z płotami. Dyst. 3000 mtr. Nagr. 
800 zł. Trzy dobre konie na starcie. Totaliza- 
torowicze gubią się w domysiach na kogo 
grać. Wygrywa pewnie Gazimur D. Czchei- 
dze przed Piruetem por. Kociejowskiego. Al- 
fa II pod kpt. Kulikiem pada na płocie. Tot. 
20 zł. 

Gonitwa z przeszkodami. Dyst. 3200 mtr. 
Nagr. 700 zł. Idzie pięć koni. Publiczność gra 
jąca w totka cieszy się, że ma okazję do gry 
to też kasy są w oblężeniu. 

Umizg inż. Pomernackiego uważany jest 
za pewniaka. Żupan rtm. Pieczyńskiego też 
jest obstawiony. Pozostałe konie słabiej. Wy 
nik gonitwy przekreśla wszystkie przypusz- 
czenia i... „pewne* przepowiednia. 
"Kpt. Rozwadowski dosiadający Irenę Gr. 

of. 16 p. uł. prowadzi, a po dwóch tysiącach 
metrów odrywa się i wygrywa brawurowo. 

Fuks. Drugie miejsce też fuks — Nida Il 
S. Żyźniewskiego. Żupan zaledwie na trze- 
ciem. Umizg zawodzi swych wielbicieli, gdyż 
omija przeszkodę, Ma Coquine por. Pohdano- 
wicza nie odegrywa żadnej roli. 

Totalizator płaci 46 i 20 zł. za Irenę i 23 
za Nidę. 

Wyścigi skończone. Za kilka dni stajnie 
opustoszeją i tylko kwestja: kto jest właści- 
cielem ]uljusza przypominać będzie o nich. 

(Zast.) 

Kajakami z Wilna 
do Gdańska 

9 czerwca br. wyruszyła z Wilna do Gdań 
ska ma 10 '  kajakach wycieczka szkol- 
na absolwentów i uczniów Państwowego 
Seminarjum Nauczycielskiego Męskiego 
im. Tomasza Zana w (Wilnie. Kajaki z0- 
stały 'wykonane przez uczniów Seminar- 

jum we własnej pracowni szkolnej, Ka- 

jaki wyposażone we wszystkie nowocze- 

sne urządzenia techniczne, namioty, ża- 

gle, radjostację, zapomocą której , już 
zdołano nawiązać „kontakt z Wilnem. 

Pokonano już przeszło 500 kilomet- 
rów. drogi wodnej, prebyto odcinek Nie- 
mna do Czarnej - Hańczy, Kanał Au- 
gustowski, Narew liBug. Niebawem wy- 
cieczka znajdzie się na falach królowej 
rzek polskich Wisły. 

30 czenwca wycieczka była w war- 

szawie, po zwiedzeniu zabytków history 
cznych i kulturalnych stoliey, pojechano 

dalej. A 

Pomimo utrzymywania kontaktu rad- 

jowego, niemal 60 — dziennie wyciecz- 
kowicze nadsylają wiadomości o sobie. 
Jak widać z tych listów, że wszyscy 

trzymają się doskonale, humory wyśmie 

mite, apetyty wilcze, Polsce przybyło 20 
murzynów. Z każdem uderzeniem wio- 

seł zbliżają się do serca Polski, by po 
złożeniu hołdu dumnej naszej stolicy, 
wynuszyć ma powitanie polskiego ma- 
rza, Dzielni Seminarzyści prowadzeni nie 
ukojoną tęsknotą i umiłowaniem morza, 
pragną zadokumentować na bursztyno- 
wem wybrzeżu, że serca i umysły wszy- 
stkich wilmian skierowane są w stronę 
polskiego morza. 

— 

Poznał z wielką pociechą, iż nie tak 
Nielżyźnie, 

Polewa oschły Egypt, ani Tagus ro- 

dzi. 
Więcey złota, jak w, ten Dom pokre- 

wieństwa wchodzi. 
Widział Polski y Litwy całey jak się 

zwiły 

Nieprzerwanym przędziwem: Xiążąt 

Radziwiłł, 
Czartoryskich, Sanguszków, Wiszmio 

wieckich Domy 

Y dalszy rod Xiążęcy w Ojczyźnie 
гтакоту, 

Toż Massalscy, Ogińscy, toż y Sapie- 
howie, 

Rówmym. się węzłem kleją, y Tyszkie- 
wiezowie, Platerowie, Korsacy, oraz 
Zienkowicze, Holszteynowie, Gedroycie 
znimi Chodkiewicze, 

Z miemi są... (Ale któż ich na tey 
karcie zliczy? : 

Ile jego potomek pokrewieństw dzie 
dziczy ? 

  

Toż dopiero przebieglszy obszerne 
zaszczyty, 

Uznał iż Połubińskich Dom tak zna- 
- komity 

Prócz imienia nie stracił Xiążęcey 
krwi w sobie 

: Ale jeszcze ozdobił enotami... W tej 
_ dobie 
: Rzuci oko na same szczególne osoby, 

Który też z Połubińskich powiększa 
ozdoby, 

Ojczyźnie, Imieniowi, starożytnym 

tzynom, Ši 

Który móglby dorównać sławą Ge- 
inom. 

  

"Noc Świętojańska" 
w Łużkach 

(Prastary polski mit na rubieżach kraju) 
Staraniem sekcji kulturalno-ošwia- 

towej 5 Baonu KOP. w Łużkach, pozo- 
stającej pod przewodmictwem adjutanta 

bataljonu por. Gacka, urządzono w u- 

bieglym tygodniu w Łużkach na rzece 
Mumnie, prastare słowiańskie; tradycyj 
ne na ziemiach polskich „wianki”. 

Celem zasadniczym tej imprezy, było 
rozprzestrzenienie tej pięknej tradycji, 
wśród mieznającej jej ludności kresowej. 

  

   

  

Poszczególne fragmenty widowiska 
uzupełnione były żywem słowem spea- 
Кега. 

Na całość inscenizacji złożyły się 
tradycyjne palenie sobótek, puszczanie 
wianków, defilada prześlicznie z bogata 
wyobruźmią i fantazją udekorowanych 

łodzi, dla uświetnienia wspomnienia o 
czasach, kiedyto łódź była głównym 
środkiem komunikacji i zdobywania ży- 
wności, dla przedhistorycznych miesz- 

kańców maszych nzek. 

Licznie zebrana, bo przeszło tysiącz- 

na publiczność, tak z miasteczka, jak i 
z bliższej, oraz dalszej okolicy, z niekla- 

manym zachwytem śledziła przewijają- 
ce się banwne obrazy po rzece, wsknze- 

szające bądź to czasy legendarne, lub i- 
mitujące dalekie kraje i daleki świat. 

Na wyszczególnienie _ zasługiwała 
łódź z panem Twardowskim, polska ma- 
rynarka, mickiewiczowska i wiele in. 

Dla urozmaicenia programu sierż. 

Poplawski urządził ze swoją drużyną po 
pis gimnastyczny w postaci żywych ; 
wielce zawikłanych piramid. 

Peregrinus. 

Nieznalazł próżnujących wszystkich 
Braci y tu, 

Lecz w pracy szukających sła wy y 
zaszczytu: 

Jednemu Słonim oddał ziemskich są- 
dów: szale; > 

Drugi stawia wyroki 
"Trybunale; 

Trzeciemu Kościół Boży za usługi 
czułe 

Dał Archydyakona Wileńską Infułę, 
Tego skoro Giedymin uyrzał wielkie 

onoty, 
Naukę, bystrą mądrość y rzadkie 

przymioty, 
Dawszy poklask rękoma od radości 

wielkiey 

w głównym 

Rzekł Murom: rozgłaszajcie po kra- 
inie wszelkiey, 

Ażeby sława Jego tam swe 
końce, * 

Kędy świat to roznieca, kędy gasi 
slońce, 

Niechaj wie świat, że Jerzy Połu- 
biūski ninie. 

Wznawia zaszczyty, które zgaśli w 
Giedyminie, 

Rzekl.., A w tym kiedy huczna za- 
brzmiała wiola 

Podniósł się i uleciał 
pola. 

Wraż Parnas zabrzmiał je, wraz przy- 
ległe gaje, 

Wszędzie okrzyk radośny, wszędzie 
dźwięk powstaje; 

į Wszyscy nócą pochwały, w naystroy- 
nieyszym tomie, 

Ledwie usiedzą muzy na swym He- 
likonie. 

miała 

w Elizejskie 

  

  

ZAW 
MAKABI — LAUDA 

5:2 (1:2) 

Sobotni mecz © mistrzostwo klasy A po- 
między Makabi a Laudą o tyle chyba zasłu 
guje na uwagę, że grająca ambitnie w pierw 
szej połowie Lauda potrafiła osiągnąć wynik 
2:1. 

Wynik ten niedługo jednak potrafiła utrzy 
mać albowiem  dopingowani przez swych 
zwolenników gracze Makabi ostro biorą się 
do gry i wostateczności odnoszą zwycięstwo. 

Publiczności na meczu jak zwykle pod- 
czas gry Makabi sporo. (zas.) 

OGNISKO — ŻAKS 
3:0 (0:0) 

Wczorajsze spotkanie pomiędzy Ogni- 
skiem a Żaks-em było jednym z najbardziej 
nudnych w tym sezonie meczów. Grę rozpo 
czyna Ognisko niezadługo jednak piłka prze 
chodzi pod nogi lewego łącznika żaksistów, 
którzy od tej chwili raz po raz zagrażają 
bramce przeciwnika. 

Wrśód graczy Zaksu daje się zauważyć 
pewne zgranie jak również niektórzy z nich 
wykazują niezła technikę. 

Szczególnie dobrze jest w tym dniu dyspo 
nowany grający «a centrze Rotenberg. 

Sytuację pod bramką Ogniska ratują prze 
ważnie becy, skierowując pukę na aut. 

Do przerwy wynik bezbramkowy. 

W drugiej połowiegry zaczyna pzeważać 
Ognisko, której atak coraz częściej gości na 
połowie Żaksu, stwarzając chwilami dla ich 
bramkarza wcale niebezpieczne sytuacje. 

Pomimo to przez dłuższy jeszcze czas nie- 
ma konkretnego rezultatu w postaci goala. 

Dopiero na 15 minut przed końcem meczu 
doskonale grający w tym dniu Janikowski ła 

„DŁ O WIO” 

JAK MINĘŁA NIEDZIELA SPORTOWA 
0DY 
pie pilki z podania skzydłowego i ładuje ją 
w bramce zielono-białych. 

Wśród graczy obu klubów pewne podzie 
cenie. Gra przybiera na ostreści i za chwilę 
ten sam gracz Ogniska strzela dla swych 
barw goala drugiego. 

Wynik ten powiększa niezadiugo do 3 bra 
mek Godlewski. 

jeżeli chodzi o wyróżnienie się poszcze- 
gółnych graczy ,to w Ognisku poza Janikow- 
skim i Godlewskim doskonałe jeszcze zapre- 
zentowai się bramkarz Suchodolski, dzięki 
któremu akademicy nie potrafili nawet zdo- 
być punktu honorowego. 

Z żaksistów najwięcej pracował Rotenberg. 
Sędzia p. Gisin dobry. (zas.) 

PING-PONG W „OGNISKU* 
Dziś o godz. 17,30, w lokalu Ogniska Ko- 

jejowego odbędzie się mecz ping-pongowy 
pomiędzy reprezentacją klubów polskich a re 
prezenatcją klubów żydowskich. 

Skład drużyny polskiej: Grodnicki (Og), 
Puszkarzewicz (Og.)oraz Kluk (Og.). W 1е 
prezentacji żydowskiej wezmą udział: Wek- 
sler (Mak.), Gotlib (Żaks) i Ickowicz (Mak.). 
Zgraczy tych poważne sukcesy na terenie 
ping-pongowym ma za sobą Grodnickii, któ- 
ry w tym roku brał udział o mistrzostwo świa 
ta w Pradze iodniósł dwa zwycięstwa. 
Poważnym jego przeciwnikiem będzie prze 

dewszystkiem Weksler, mistrz Wilna. 
W dniu jutrzejszym na kortach tegoż klu 

bu odbędzie się drugi dzień meczu tenisowe- 
go Ognisko — Żaks. z 

Dotychczas prowadzi dzięki dobrej grze 
Kewesa Żaks w stosunku 3:1. (zas ) 

— Pożar. — Wozoraj zapaliły się sadze 
w domu nr. 17 przy ulicy Wileńskiej. Pożar 
zlikwidowała straż ogniowa. 

    

DEZSEAWSZA ‚ 
Pon edziałek 

Di 4 

iatra 
Antoniego 
ояЕ иа R 

Spostrzeženia Zakiadu Meieorologicz- 

nego w Wilnie. 
Z dnia i lipca 1932 roku. 

£ dnia 2 lipca 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 759. 

Temperatura średnia: 23. 

Temperatura najwyższa: +26. 

Temperatura najniższa: +11. 

Opad: — 

Wiatr: poludniowo-wschodni. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

URZĘDOWA 
— REORGANIZACJA WEWINĘTRZ- 

NA W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM. 
Wobec zlikwidowania ministerstwa ro- 
bót publicznych, agendy tego minister- 
stwa z dniem 1 lipca br. przeszły do kom 
petencji Ministerstw Spraw wewnętrz- 

nych, skarbu, rolnictwa i reform rol- 

nych oraz komunikacji, 
W związku z powyższem Dyrekcja 

Robót Publicznych mw Urzędzie Woje- 
wódzkim przemianowana została na Wy 

dział Robót Ppblicznych, którego kompe 
tencje będą narazie identyczne z kompe- 

tencjami dotychczasowej Dyrekcji Ro- 

bót Publicznych. Na czele tego wydzia- 
łu stanął dotychczasowy Dyrektor Ro- 

bót Publicznych p. inż. Zubelewic”. 

Dalsza realizacja powyższych zmian 
organizacyjnych nastąni dspiere po na- 
deściu szczegółowszych zarządzeń wyko- 
nawczych. 

Frócz zmia: ovzunizacyjnych w Dy- 

Wscnėd słońca g. 341 

Zachóć słońce g 20.26 

  

Oglądając dzień jasny, dzień świet- 

ny, dzień złoty, 
Hasło Archydyakon wzmaga w nich 

ochoty. 

Dalej Parnas brzmi jo, brzmią przy- 
ległe. gaje, 

Jeden drugiemu taką wesołość poda- 
je: 3 

Dzień to wielkey radości, dzień do- 
brey nowiny, 

Gdy ge Archydyakon szczyci Imie- 
niny, 

Dzień weselszy nad wszystkie 
Juljuszowe, 

Dzień bogatszy, mad złote lata Sa- 
turnowe, 

Czem Rzymskich bohatyrów: dni go- 
dne pamięci, 

Że ich po swoich szacunkach y try- 
umfach święci. 

A z wdzięcznemi aplauzy, igraszki i 
skoki, 

Wynosza pochwałami dzieła pod о- 
błoki. 

Bremi Parnas głośno jo, wszystkie 
gaje. ` 

Mojej tylko wdzięczności przed Pa- 
mem niestaje. 

Ruszę i ja mey gęśli chociaż grube 
strony, 

Niech głoszą dzień Imieniem Pań- 
skiem zaszczycony. 

Oddam niech mię czerńi lenistwa na- 
gana 

Oddam... Ale z którego mam zaczy- 
nać tonu? 

Nie wiem, wiem tylko wdzięczność 
żem winien do zgonu. 

Brzmi parnas głośno jo, brzmią przy 
ległe gaje. : 

dni 

„Szwykowski, dyrektor B. 

    Robót Publicznych późniejsze roz 
„enie wprowadza również zmiany 
ce zgend Zdrowia Publicznego, 

które z kompetencji Ministra Spraw 
Wewnętrznych przeszły tz dniem 1 lipca 
br, do zakresu działania Ministra Pra- 

cy i Opieki Społecznej. Powyższe zarzą- 
dzenie faktycznie nie powoduje zmian 
kompstencyjnych w zakresie zdrowia 
publicznego ani w Urzędzie Wojewódz- 

w Starostwach. 

utkiem powyższego zarządzenia, 

sprawy Wydzału Zdrowia Publicznego 
iane będą przez ten sam Wydział 

a Publ. w imieniu Mi a: Pra- 
r i Opieki Społecznej. nie zaś jak było 

chczas, w imieniu Ministra Spraw 
"ex netsznych. 

— Urlop Dyrektora B.G 

    

  

     

  

   

  

Pan Ludwi 
Gospodarst 

irlop    
   

   
   

   
     

! 6- 
eobecności ża- 
ro Antoni. 

s — W Sta- 

Krajowego w Wilnie, w 
tygodniowy. W czasie j 
stępować go będzie p. 

— MKonierencja w St 
rostwie Grodzkim odt 
cja z przedstawicielami G 
poświęcona sprawie likwidacji 
nstytucji. Konferencja ma sz 

  

     S konferen- 
żydowskiej, 

trajku w tej 
gólne znacze 
wość rozs. 

rgu na wszystkie żydowskie 
eczne. 

  

     
SZKOLNA 

— Roczne kursy pielegrowania i wycha- 
wania : żyS od 1925 roku w 
Wilnie. 1 s teoretyczny 
i praktykę w szpitalach, pr kolach i żłob- 
kach. 

Wykładane są następujące przedmioty: 
Anotomia i fizjologja, higjena i bakterjologja, 
patologja ogólna, higiena dziecka, opieka spo 
łeczna nad dzieckiem, dyetetyka dziecka, cho 
roby dzieci i pielęgnowanie dziecka chorego, 
psychologja i wychowanie, gry i zabawy. 

W kursach biorą udział profesorowie ila- 
szej wszechnicy i lekarze specjaliści w cho- 
robach dziecięcych. 

Zapisy są przyjmowane w lokalu Rocznych 
Kursów Handlowyh, przy ul. Mickiewicza 22 
—5, od godz. 5—7 wiecz. codzień oprócz 
świąt. elef. 16-02. 

””Przy licznych dolegliwościach kobiecych, 
naturalna woda gorzka  „Franciszka-józefa* 
sprawia znakomitą ulgę. Żądać w aptekach i 
drogerjach. 

   

  

Świat cały pochwał zgodnie nucić 
nie przestaje, 

Ani czas wszystko trawny Twojey 

nie pochłonie 
Sławy, Jaśnie Wielmożny Archydy- 

akonie, 

Owszem wzmoże w potemność 
glošaiey rozszerzy 

Y przodków, y następców, w Twym 
Imieniu Jerzy. 

Takie Parnas brzmi jo, tak przyle- 
głe gaje, 

Takich pochwał świat cały głosić nie 
przestaje, 

„A echo głos za wdzięcznym powtarza 
jąc pieniem, 

Słyszym rozległe kraje dumni zadzi- 
wieniem; 

Ja zaś w: gęślę niestroyną brząknąć 
mie śmiem cale, - a 

Nie zdolnym się być widząc ku go- 
dney pochwale, 

z 

Milcząc tylko piszczałek  glošnych 
słuchać wolę, 

Albowiem y sam chociaż z cicha 
zarempolę; 

Kwitnij Jaśnie Wielmożny Panie, 
niech ci lato 

Wiecznie służy, 
schną na (to, 

Kwitnij, gdy kwitną kwiaty y wio- 

senne zioła, 

Tak życzy sługa Panu machylając 
czoła. й 

Kwitnij Bogu Wiecznemu w twych 
enot pięknym zbiorze, | ё 

Być y tu błogosławił, y gdzie świecą 
zorze. 

Kwitnij w Kościele Bożym zwykłą 
bawiąc pracą 

a Parki zawistne 

   

ostatnie proboszcz w Moszczenicy 

kolu, przeto Rada i Zarząd tegoż    
T 

KS. Wincenty 

  

Harasimowicz 
ped Piotrkowam. Znany działacz 

spoieczny, gorliwy krzeawiciel idei spółdziełcześci naterenie Mińszczyzny 
i Wileńszczyzny, zasnął w ńsgu dnia 25-go czerwca. 

Oddał wielkie zasługi w założeniu Banku Chrześcijsńskiego na Anto- 
Bsnku zapraszają parafjan i człon- 

j ków na nabożeństwo żałobne dnia 4 lipca w ponedziałek o godz. 8 
rano w koše. św. Piotra 

Requiescat in pace. 

  

$. 

  

p. 

Z DROZDOWSKICH MARJA *ŁODKOWA 
zmarła w dniu 1 lipca 1932 r. w wieku I. 37. 

Wyprowadzenie zwłok z kostnicy szpitala Św. Jakóna na 
cmentarz Rossa, odbędzie się w dn. 4-VII 1932 i. o godz. 17. 

O czem zawiadamia przyjaciółi znajomych pogrążona w smutku 
Rodzina. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

REFERAT O UPROSZCZONEJ KSIĘGO- 
WOŚCI 

W poniedziałek dnia 4 lipca r.b. o: godz. 
20 min. 30 w sali Klubu Handlowo-Przemy- 
słowego,ul. Mickiewicza 33-a zostanie wygło 
szony staraniem Izby P.-H. w Wilnie referat 
iniormacyjny o księgach handlowych. Reie- 
rat wygłosi kierownik działu podatkowego 
biura lzby p. E. Braz, ktróy omówi rozporzą 
dzenie Ministra Skarbu z dnia 13-VI 32 r. w 
sprawie uproszczonych ksiąg handłowych, 
oraz ewentualnie udzielać będzie biiższych 
wyjaśnień. 

Wstęp wolny. 

TEATR I MUZYKA 
„Nieuchwytny* w Lutni. — Dziś w po- 

niedziałek 4 lipca, o godz. 8.15 dana będzie 
po cenach propagandowych od 20 gr. do 2 
złsświetna sztuka Wallece'a „Nieucirwytny”, 
która stanowi prawdziwą ucztę dla milošii- 
ków twrczości Wallace'a. ‚ 

Jutro we wtorek 5 lipca, o godz. 8.15 po 
raz drugi wesoła komedja pt. „Od kanapy... 
do fotela". 

„Polacy w Ameryce* w Ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim. — Dziś, w poniedziałek, 4 iip. 
o godz. 8.15 wesoła operetka ze špiewami i 
tańcami „Polacy w Ameryce". Sztuka ta zo 
stała obdarzona przez autora niezrównanyri 
humorem, przemiłemi melodjami i tańcanii, 
nic więc dziwnego, że publiczno 
świetnie i żywo oklaskuje wykonaw 
ny miejsc zniożone. 

Jutro wewtorek 5 lipca, o godz. 8.15 „Cha 
ta za wsią". 

RÓŻNE 

— Poświęcenie sztandaru S.M.K.— 
Wczoraj o godz. 5 rano, w kościele 
Ostrobramskim odbyło się poświęcenie 
sztandaru Stowarzyszenia „„Mężów -Ka- 
tolickich* parafji Ostrobramskiej. Na- 
bożeństwoodprawii j. E. ks. Arcybi- 
skup R. Jałbrzykowski. _ Rodzicami 
chrzestnymi byli: pp. Franciszek Ra- 

    

  

  

    

  

  

  

czyński, Władysław Kurycki, Julja Łę- 
ska, Stanisława Suszycka, Zofja Sokol- 
ska i inni. 

Po uroczystem nabożeństwie, w cza 
sie którego dokonano aktu poświęce- 
nia, odbyła się wspólna fotografja i 
podpisanie odpowiedniego aktu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— DZIECKO POD ROWEREM. — Wczo- 
raj przy ul. Piaski, szybko mknący rewerzy 
sta najechał na 7-letniego chłopca Zbigniew: 
Nikszetowicza (Piaski nr. 34). Dziecko до- 
znało bardzo poważnyh obrażeń i przewiezio 
ne zostało do szpitała dziecięcego na Anto- 
kolu. 

— Koiporter uiotek komunistycznych. -— 
Przy ulicy Ostrobram: j aresztowany ‚ 20- 

      stał jakiś osobnik usiiujący rozrzucać ulotki 
komunistyczne. 
— Złodziej w wagonie, — Wczoraj prze! 

odejściem pociągu pos znego do Warsza» 
wy zgłsił się do dyżu go na dworcu 
lejowym posterunków p. Tytus Rut 
wicz, zamieszkały przy ul. Słowackiego nr 
i zameldował, iż z przedziału I klasy podcza: 
jego chwiłowej nieobecności skradzione +0- 
stało palto letnie wartości 60 zi. Policja po- 
szukuje złodzieja. 

— BÓJKA MIĘDZY KOBIETAMI. Wczć- 
raj wieczorem wynikła bójka w domu  za- 
jezdnym Elji Gitelesa, przy ulicy Sadowej 
nr. 17. Podczas bójki została poważnie ranna 
nożem niejaka Adela Rutkowska (Nowoświe- 

   
       

  

' cka14) Pogotowie Ratunkowe przewiozło ją 
w stanie budzącym obawy do szpitala żydow 
skiego. 

Sprawczynią porżnięcia Rutkowskiej ckaza 

WILEJKA 
— MŁODOCIANY ZABÓJCA. —- 

W dniu 28 ub. m. Kurcewicz Broni- 
sław, m-c hut. Wiszniewoe gra. wisz- 
niewskiej, zameldował w policji, że syn 
jego Zenon, lat 13, został pobity przez 
15-letniego Mosewicza ajna, m-ca te- 
goż hutoru. Pobity po krótkiej chorobie 
cnegdaj zmarł. i " 

Kto był sprawcą włamania do wydz. drag. 
WILNO. — Notowaliśmy już, że 

onegdaj dokonano nieudanego włama- 
nia do wydziału drogowego sejmika 
wileńsko - trockiego (Ostrobramska 7) 

Podczas oględzin miejsca przestęp- 
stwa znaleziono ltgitymację ucznia je- 
dnej ze szkół zawodowych na imię 
Mikołaja Malusiewicza. 
wało, że policja aresztowała Małusie- 
wicza i jeszcze jednego osobnika, ja- 
ko posziakowanych o udział w włama- 
niu. 

Malusiewicz, stanowczo zaprzecza, 

Pływająca butelka z 
WILNO. — Aleksander Michałowski (Aa- 

tokolska nr 63) podczas spaceru kajakiem po 
Wilįi zauważyt wpobliżu Wołokumpji pływa 
jacą zakorkowaną butelkę, płynącą z prądem. 
Po otwarciu butelki znałazł on w środku kar 
tkę następującej treści: „Do policji Wileń- 
skiej. Pół godziny przed utopieniem się da- 
ję o sobie znać. A. Szapiro, uł. Kolejowa 
mr. 6; 

  

Niech Pasterz uzględni, owce wdzię 
cznością Ci płacą, 

Kwitnij miłey Ojczyźnie niosąc plon 
obfity в 

Raz mądrą drugi 

czyty. 

Kwitnij y zacnych Braci, 
ozdobie, ` 

Y pokrewnym nadzieję gruntującym 
w' Tobie. 

Gotuy szacowny owoc pociechy rze- 
telney, 

Niech Ci w późność mie zaszkodzi raz 
Parki śmiertelney, 

Kwitnij godney Rodzinie ciesz teraz 

przytomną, 
Przeszłey i przyszłey gruntuy sławę 

wiekopomną. х 

Kwitnij w zacnym przyjaciól gronie 
zacny Panie, 

Slodząc wszystkich serce miłe przy- 
jaźni związanie, 

Kwitnij w szacunku Pana, dla sług 

wielkiemi  zaSz- 

y swojej 

sypiąc dary, 
Pańskiej hoyności, doznając — 1» 

wiary 

Kwitnij wszystkim _ potrzebnym 
w wielkim cnót przykładzie, 

'Ty dasz powód, a oni Tobie wdzię- 
czność w. składzie 

Kwitnij w szczęściu y zdrowiu 
laskawe Nieba, 

Niech Ci wszystko zdarzają 

tylko trzeba, 
Kwitnij Pamie, gdy kwitną rozkrze- 

wione zioła : < 
Wszystek Dwór, wszystko 

druży na wesola; ; 

Kwitnij Jašnie Wielmożny Panie 
niech Ci lato, 

a 

czego 

huczy 

e 

To spowodo- . 

by usiłował obrabować wydział drogo- 
wy i utrzymuje, że znaliezioną tam iegi 
tymację skradziono mu przed niedaw- 
nym czasem wraz z innymi dokumien- 
tami. Przypuszcza więc, że rabuś z ui. 
Ostrobramskiej jest tytn, który go o- 
kradł. 

Zatrzymanych skierowano do dyspo 
zycji władz sądowych, które zdecydu- 
ją, czy zebrane posziaki są dostatecz- 
ne, aby oskarżyć ich o włamanie do 
wydziału drogowego. 

listem ad szmabójcy 
Po odczytaniu kartki połicja wysłała na- 

tychmiast patrole policyjne wzdłuż rzeki, lecz 
na ślad topielca nie natrafiono. 
W międzyczasie okazało się, że faktycznie 

przy ul. Kciejowej 9 mieszkał uczeń Abram 
Szapiro, który przed kilku dniami wymeldo- 
wany został do miasteczka Widze. Zachodzi 
uzasadnione przypuszczenie, že popełnił: on 
samobójstwo. Ё 

Wiecznie służy, a Parki zawistne 

schną na to. 
Z przytoczonego utworu Glińskiego 

widać, że autor, apologeta  miepospoli- 
tych enót kapłańskich ówczesnego pra- 
lata Jerzego Antoniego z Łubna Połu- 
bińskiego, sam musiał być niepoślednio 
wykształconym kapłanem (być może w 
Szkole głównej W. X. L,) i posiadają- 
cym rzetelną, kulturę poetycką. Talentem 
pokrewnym był on ówczesnym przedsta - 
wicielom kierunku pseudo - kłasyczne- 
go w” literaturze naszej Ignacemu Kra- 
sickiemu i Adamowi Naruszewiczowi, 

Na dobro pomienionego utworu po- 
etyckiego położyć wypada dość staran- 
ne unikamie przez J. Glińskiego maka- 
ronizmów i iprzesadnego, napuszonego 
stylu panegirycznego. 

Co do pochodzenia ks. J, A, Połubiń- 
sikiego, to historycy rodów znakomit- 

szych naszych wywodzą go od Olgierda. 
Gniazdem zaś tej gałęzi Polubiūskich, z 
której pochodził Jerzy Antoni byla. Ruš 

kijowska, zaś znanym już tam w r. 1488, 
Teodor z Łubna Połubiński. 

W r. 1798 J, A. Połubiński za wołą. 
Stolicy Apostolskiej, konsakrowany z0- 
stał przez biskupa wil. J. Kossakow- 

skiego na biskupa sufr. Trockiego. 
Wi, Syrokomla w swoich pięknych 

„Wycieczkach po Litwie* wskazuje ko- 
ściół w Rukojniach pod wileńskich jako 
miejsce wiecznego spoczynku znakomite 

go biskupa — Połubińskiego, zmarłego 
w r. 1801-ym i pochowanego obok dru- 
giego wybitnego pasterza - obywatela 
ks. Pawła Brzostowskiego, twórcy słyn 

nej rzeczpospolitej Pawłowskiej. 
L. Usiębło.



— Z posiedzenia Rady Miejskiej.— 
GRODNO. W dniu wczorajszym do- 

wiedli radni, że mogą przybywać punk- 
tualnie na posiedzenia, nie jak zwykie o 
godz. 10-tej wieczór. Już przed wyzna- 
czoną. godziną, tj. przed 20,30 Rada była 
już prawie w: komplecie. 

Zdawaćby się mogło, że ojcowie mia- 
sta mabrali raptownie nadzwyczajnej 
chęci d opracy i dlatego punktualnie 
wszyscy przybyli, Lecz niestety — po- 
wodem tego było zawiadomienie p. pre- 
zydenta, w: którem powołując się na od- 
mośny par. regulaminu Rady Miejskiej, 
zawiadomił radmych, że w razie nie- 
przybycia na posiedzenie bez usprawie- 
dliwionych przyczyn i po upływie 14-tu 

min. o dwyznaczonego czasu, zostaną u- 

karami grzywną. przewidzianą. regula- 
minem. * 

Po przyjęciu porządku dziennego do 
zatwierdzającej wiadomości, Rada Miej- 

ska przystąpiła do rozpatrzenia posz- 
czególnych punktów. 

Upoważniono Magistrat do wysta- 

mienia wieksli ma sumę 10 proc, ogólnej 
sumy każdego budżetu dochodów zwy- 
czajnych na rok 1932-33. 

Dłuższa dyskusja powstała przy roz- 
patrzeniu i przyjęciu reskryptu p. Wo- 
jewody Białostockiego o zatwierdzeniu 

budżetu m. Grodna. 
Po odczytaniu reskryptu przez wice- 

prezydenta miasta i wniosku magistra- 

tu, jak również komisji budżetowo-fi- 
nansowej o przyjęciu do wiadomości re- 
skryptu zatwierdzającego budżet miasta 

Стобпа na rsk 1932-33 i nieskladaniu 
odwołania. do Ministerstwa Spraw Wew 
mętrznych, zabrał głos p. poseł Puljan, 

który w przemówieniu swem zaznaczył, 
że frakcja jego (Koło Chrześcijańskie), 
mie może się pogodzić z formą reskryp- 
tu pana Wojewody, Reskrypt ten bo- 
„wiem przewiduje zmniejszenie nie dzia- 
łów, a poszczególnych pozycyj, co zde- 
niem mówcy jest niesłusznem. 

W dalszym ciągu radni z farkcji BB. 
tlómaczyli, że Pan Wojewoda bardzo o- 
ględnie daje wskazówiki w swym reskryp 
cie co do zmniejszenia niektórych pozy- 
cyj i stawia wniosek, by sprawę tę prze- 
kazać do Komisji usprawnienia admi- 
mistracji dla opracowania i przedłożenia 

swego wniosku na następne posiedzenie. 
Po 15-min. przerwie i naradzeniu się 

poszcezgólnych frakcyj, sprawia ta mu- 
siała być odłożona na następne posie- 
dzenie z braku quorum. 

Po rozpatrzeniu jeszcze paru spraw 
mniejszej wagi, posiedzenie zostało zam 
śknięte, я 

— NOWY BUDYNEK PANSTW. 
SZK. ZAW. ŻEŃSKIEJ. Po zakończeniu 
«oku szkolnego Szkoła Zawodowa Żeń- 
ska zmienia swą siedzibę, obejmując 

gmach po Bamku Polskim na ul, Witol- 
dowej. Uzyskanie obszerniejszego lokalu 
przyczyni się niewątpliwie do rozwoju 
tej szkoły. 
chwili bieżącej, 

— POLEWIANIE ULIC. Zbytecznem 
chyba wspominać o tem, że jest gorąco 
i — co za tem idzie — lotny kurz unosi 
się klębami za każdym samochodem, na- 

wet wozem. Czy nie byłoby wskazanem 
za przykładem innych miast zastosować 
i u nas polewanie ulic? — Mówię: „za 

przykładem innych miast“, bo — jakikol- 

wiek pólewano ulice iw Grodnie — jed- 
mak nigdy w: stopniu dostatecznym, 

— ZJAZD DELEGATÓW SAM 
RZĄDÓW POWIATOWYCH. W dniu 10 
bm. w .sali Sejmiku Powiatowego Gro- 
dzieńskiego odbędzie się Zjazd Delega- 

tów Samorządów Powiatowych z terenu 

Woj. Białostockiego przy udziale preze- 

su Rady Zjazdów Samorządów Powiato- 

wych, pana mimistra Jaroszyńskiego о- 
raz pana wojewody Białostockiego Ma- 
rjana Zyndram Kościałkowskiego. 

iNa porządku dziennym postulaty 
gospodarka miejska dozna pewnego od- 
ciążenia. 

— MATURA W PIERWSZEM GIM, 

KOEDUK. W tych dniach odbyło się u- 
moczyste wręczenie matur absolwentom 

Pierwszego Społecznego Gimnazjum Ko- 
edukacyjnego w Grodnie. 

Dyrektor gimnazjum p. Hirszberg, 

zvręczając świadectwa abiturjentom ży- 

czył im dalszej owocnej pracy na wyż- 
szych uczelniach, wzywając, by utrzy- 
mywali łączność z zakładem w dalszym 
ciągu. Następnie przemawiał w imieniu 

Rady Opiekuńczej p. mec, Lobman, ży- 
cząc powodzenia уу dalszej nauce i ra- 

dzil, by nad wyborem przyszłego zawo- 
du dłużej zastanowilisię, by mogli być 
pożytecznymi obywatelami kraju. 

W imien'u maturzystów przemawiał 
p. Sztejn, od kolegów 7-mej klasy że- 
gnała maturzystów uczennica p. Dražni- 
nówna. Na zakończenie odbyła się her- 
batka w ścisłem gronie, 

rowogfódzke 
—WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

KASY PRZEZORNOŚCI W NOWO- 
GRÓDKU, W dniu 28 czerwca br. w lo- 
kalu Ogniska w Nowogródku odbyło się 
wałne zebranie członków Kasy Przezor- 
ności pracowników państwowych i ko- 
munalnych województwa Nowogródz- 
kiego. Przewodniczył powołany przez 
walme zebranie p. Wierniewicz. 

Ze sprawozdań 'wynika, że stan człon- 
ków wynosi obecnie 96 osób; roczne 
wkłady oszczędnościowe za rok 1931-32 
wyniosły kwotę 28.992 zł., mdzielonych 
pożyczek kwota 40,386 zł., czysty zysk 
za rok ubiegły wymosi kwotę 1.476 zł. 
23 gr. 

Po przyjęciu sprawozdań Zarządu 
Kasy, komisji rewizyjnej i bilansu — 
wyrażono: Zanządawi absolutorjum i po- 
dziękowanie za solidne prowadzenie in- 

teresów ikasy. Przy sprawie podzialu 
zysku uchwalono przelać na okres rocz- 
my na kapitał rezerwowy kwotę 476,23 
zł., zaś pozostałą tawotę 1,000 zł. rozdzie 
liė jako zysk wśród członków kasy. 

Podczas wyborów do zarządu, jedno- 
głośnie przez aklamację powołano za- 
rząd dotychczasowy. W skład komisji 
rewizyjnej powołano: pp. Wójcika, Wier 
niewicza, Aljewicza, Kostrzycę i Jad- 

czaka. Następnie w wolnych wnioskach 
uchwalono ograniczyć wysokość udzie- 
lanych pożyczek do 400 zł, tym, którzy 
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Początek seansów о g. 2. 4, 6, 815, 1015 

KINO 
DŽWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
(GRODNO, Brygidzka 2, 

wersja 

Potężny dźwiękowiec 100 proc. na tle znanej afery 
szpiegostwa rosyjskiego w Austrji 

Afera pułk. Redla 
czeska». — Wstęp od 65 gr. 

st 

nie mają pokrycia wkładami, z termi- 

nem do 6 miesięcy, (członkowie posia- 

dający wikłady przekraczające 400 zi., 

mogą uzyskać pożyczki do wysokości 
swych wikładów), oraz ustalono ryczalt 
na wydatki kasy w wysokości 150 zł. 
mies. (w: r. ub. ryczałt wynosił kwotę 

250 zł, mies.). 
— „LOBZOWIANIE“ W CYRYNIE. 

W dniu 26 czenwca w Cyrynie, pod kie- 
rownietwem p. Izydora Bogdankiewicza 
kier. miejsc. szkoły powszechnej odbyło 
się przedstawienie amatorskie. Wysta- 
wiono sztukę pt: „Łobzowianie* która 

cieszyła się dużą frekwencją miejscowej 
i okolicznej publiczności, Czysty dochód 
w sumie 47 zł. przelana na rzecz Oddzia- 
łu Zw. Strzeleckiego w Rowinach. 
  

  

$. Р. ANTONI KOZICKI 

Tiekroć sięgnę myślą w ulicę, gdzie 

naprzeciwiko gimnazjum wznosi się dom 

z batkonem, tylekroć widzę Zmarłego, 

pełnego życia i śmiechu, tryskającego 

zdrowiem i pogodnym humorem u boku 

Swej Małżonki i przemiłego synka, 

Dziś zimny, w majestacie śmierci, 

zroszony krociami łez swych blizkich, 

obdarzony  ciężkiemi westchnieniam: 

przyjaciół, znajomych i kolegów, leży 

i poprzez zamknięte powieki uśmiecha 

się młodzieńcza jeszcze, złota, dusza. 

Dziwne nieraz bywały nastroje w to- 

warzystwach, na balach, wieczorkach, 

lecz z chwilą gdy rozbrzmiał glos Ś. p. 

Antoniego Koziekiego, gdy. rozhasanym 

4 dobrodusznym gestem obejmował mru 

'kliwe sfery, jakby jasny promień słoń- 

ca, poprzez szpary ciężkich okiennie, 

wdzierał się w serce ludzi. Był wszędzie 

i zawsze, — pogodny, dobry. Często bar- 

dzo, idąc do binra, spotykałem Go — 

troskliwego ojca z synem, Chłopiec u- 

częszcza do szkoły ćwiczeń, a. najlepszy 

z tatusiów prowadzi swe dziecię, nosi 

mu książki i śniadanie. Przy. bramie że- 

gnają się sympatycznie, po męsku i u- 

śmiechnięty, opiekuńczy wzrok pada na 

jasną główkę dziecka. : 

Nie przygarnie cię jūž silnemi dlon- 

mi, nie weźmie cię na silne barki na „ba 

rama'* sieroto! Drżącemi rączkami po- 

słałeś Mu ostatnie „pa!“ Znajdžže w Mai 

ce swej, a Ozcigodnej Małżonce Tatusia, 

pełne ukojenie na całe życie! 

W czterch ścianach stoi pośrodku 

palace ciemny, na mim symbol wiecznego 

życia krzyż! Żyjesz więc przyjaciel: 

znajomy czy kolego; wszystko jedno. ró: 

winem tętnem i zgodą biją dziś myśli i 

serca nasze do Ciebie, do Twoich Cien'! 

Pełno kwiecia i zieleni! Woń róż ula- 

tuje, wznosi się, zmika pod niebem ra- 

zem z Twą duszą. Zaśpiewał smętnie 

ksiądz egzekwje, prowadzi Cię, niosą Cię 

na schodach, wstawili Cię w poczciwy. 

wojskowy wehikuł, boś ongi urzędnikiem 

wojska polskiego był, boś wojsko kocheł 

i szanował! 

Płaczą kobiety, drgają wergi i oczy 

co silniejszych -mężczyzn i wyciska się 

tam łza ciężka i cicha. Wznoszą się mo- 

dły do Boga - Chrystusa, grają Ci pięk- 

nie żałobnego marsza! 
Płatki naszych róż. zieleń naszych la 

sów kresowych, które tak ukochałeś, z 
któremi się zżyłeś i wśród których od- 
dałeś Swego Ducha, pokryły Śmiertelne 

Twe szczątki i odjechały na Powązki. 

Niech Cię oplotą i towarzyszą w tej je- 
dynej drodze do Nieba! * 

Tłum wielki, swoi, dalsi, inowiercy, 

wszyscy hołd oddają, Bo też śp. Antoni, 

  

    

owo 

Ceny na wszystkie seansy od 30 gr. Parter od 60 gr. 
Dźwiękowe kino Dziś n:jwiększy przebój sezonu 

„PAN“ Wyrok morza 
Prtężny 

matyczn 

dramat życiowy Nowy temat, z którego re- 
żyser i aityści stworzyli film, stojący na najwyższym 
poziomie artystycznym. To film pełen napięcia dra- 

ego. To film, w którym aktorzy dają koncert 
gry! W rolach głównych nowe sławy ekranu: genjal- 

ny iagik Walter Kustėnų piękna Helena Crandler orsz subtelny Kent Douglas. 
EN FILM MUSZĄ WSZYSCY OBEJRZEĆ!! 

Naji pregram: 2 nader ciekawe komecje dzwiękowe. Początek o godz, 4-ej, w dnie Świąt. o godz. 2. 

  

Premjera! 
Dźwiękowe Rewelacyj- 

Kino ny progr. 

„HELIOS" 
1) Spóźniony Remans 

2) NEW- YORK w NOCY sople, 

potężny film erotyczny, realizacja genjalnego 

E. A. DUPONTA 
rewja Świata 
nanse o godz. 5, 7, 9 i 1015. 

  

Dziś słynna gwiazd 
całego Świata Mari 

boju dźwięko 

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza   

a ekranu, ulubienica 
atta Dydrych w prze- 
wym pod tytułem Całuję twoją dłoń Madame 
Ceny: balkon 30 gr., parter 60 gr. na wszystkie seanse. 
  

DZWIĘKORE KINO | 

C6/INS 
al, Wielka 47 Tel 15-4' 

Zj*óno- 
czenych 

jeśli mógł, każdemu dobro czynił — Nie 
chcę Cię sądzić szaleńczy i nieszczęsny 
mordereo, boś stanął już dawno przed 
Sądem Bożym, ale, żeś przeciął pasmo 
młcdego, prawego życia, żeś oderwałł 
Męża od Żony, Ojca od Dziecka, Syna od 
stroskanych Rodziców, haniebnieś uczy- 
nił i w tem twoja wielka wina. Trzy- 
dzieści trzy lata żył sp. Antoni Kozicki. 
Pracą swą i nieprzeciętnemi zdolnościa- 
mi wybił się w hierarchji społecznej na 

odpowiedzialne stanowisko Dyrektora 
Komunainej Kasy Oszczędności w Sło- 
nimie; zrozumieniem życia bliźniego i 
zewmętrznem obejściem się, potrafił so- 

bie słusznie zaskarbić szacunek organi- 
zacyj społecznych i dobroczynnych, do 
których całem sercem należał. 

1 ta Jego zasługa i ta pamięć po Nim 

na wieki w nas zostanie, 

Śpij, przyjacielu ludzi, w spokoju: 

Henryk Markowicz. 

lidžda 
OTWARCIE INSTRUKTORSKIEGO KURSU 
PRZECIWGAZOWEGO W STOŁPCACH 
jędną z następnych prac Powiatowego Ko 

mitetu LOPP w Stołpcach, poświęconą u- 
świadomieniu społeczeństwa i jego roli na 
wpadek wojny, jest zorganizowany i otwo- 
rzony w dniu wczrajszym instruktorski kurs 
przeciwgazowy. 

Radio wileńskie 
Poniedziałek 4 lipca 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 12,05: Muzyka z 
płyt. 12,40: Kom. met. 15,35: Progr. dzien- 
ny. 15.40: Aud. dla dzieci. 16.10 Muzyka z 
płyt. 16,40: Pog. franc. 17,00: Koncert. 18,00: 
„Abraham Lincoin“, odcz. 18,20: Muz. tan. 
19,15: Sprawa kłajpedzka, odcz. litewski. 
19,30: Progr. na wtorek. 19,45: Prasowy 
zien. radj. 19.45: Wileński kom. sport. 20.00: 

„Mistrzowie długiego życia”, fel. 20,15: Aud. 
amerykańska. 21,50: Kom. 22,00: Muz. tan. 

22.25: Wesołe kuplety i piosenki (płyty). 

22,40: Kom. 22,50: Muz. tan. 

  

Laiiila, 

Niebywale tanio 

ROWERY 
„pex „Uniwersal“ 

Wiino, Wielka 21, tel. 12-83 
Duży wybór płyt i patefonów. 
Wszelkie reperacje wykonuje się 

we własnych warsztatach. 
YYYYYYYYYYYYYYYYYY 

poleca 

'TYYYYYT 

AAAA, 
LMENREZNZAWNEAIICEĆ" OTARD RZRCKI 

Kosmetyka _ Różne 
BEAREWSZEREW PERZERE = 

czeń star. klas Gim- 
6 A 8 i M ET U nazjum im. Adama 
Racionaineł Mickiewicza rutyno- 

kozmet У Ki Wwany korepetytor 
zyki polski i nie- 

jeczniczej SE) z wymsganiari 
WILNO, skromnemi na wyjazd 

Mickiewicza 31m4 na wieś, proszony jest 
kobiecą zgłosić się do Bauku, 

rodei ul. Antokolska 28, g 
je, doske- 11—12, w ciągu 3 ch 

nali,-edšwieža, wszwe dni. 1 
je! skazy braki, Masaż „„„AAAAAAAAAAAA4444 
kormetyczny twarzy. 
Maasż ciała, elektrycz Okazyjniell! 

różne pozostsłe z ny, wyszczuplający (pa 
ule). Natryski „Horme | Įicytacli rzeczy oraz 

      

  

na* wedłag prof. Spak samochod: 
ls. Wypadanie w.osów, Sprzedaje WG 
łapież,  Indywiómsine LOMBARD 
debierenie kosmetyków 
do każdej cery, Ost+e 
mie zdobycze kozmety- 

ki racjonalnej. 
Cedziesnie od g. 10—3 

W. 7. P. #2 gpanaanańańakkAAnkAż. 

ul, Biskupia 4, tel. 
14-10 od 9—21 

5—7 ppoł.       

  

8 —— *"Letniska 
em Letnisko G * 

_| DA pensjonat 

  

rzeka, las sosnowy, — 
mamom DOCZŁA I Majątek. Di- 

niuszew stacja Smer 
gonie, Kiersnowska. 

  

d AKŁAA 

Lokale 
 .EOSZARKIAPEE 7 WORA CE. M 
"WYTYYYTYWYYYYY EVO: 

Pianina 
zupełnie nowe (wielo: POKÓJ 
letnia gwarancje) zł. umeblowany 
1.200. КНожзка 4. H do wynajęcia, Na pię- 
Abelow. 2 trze, O.obne wejście, 
ZE Artyleryjska 1 m. 3. 

Potrzebna  uasnscnznażannzania 
na wieś na 3 letnie 

aloślące aacb3 posia- m 

dająca traucuski i po» 
czątki muzyki do dzie- 

au iai Studentka 
romanistyki 

ci 9i 12 lat. Zgłosić 

się pod adres: poczta posiadająca dobrze 

ancuski — poszuksje 

  

Paratjanów H. Pietkie- ), 
wicz. 

  

    
   

szenia do adm. 
Iwa" 

    

URTOWA: 
I 

MO. 
AGIELLOŃSKA 

TE BW 3 | 
"NAUJIENA 

maj. 

książki, posiada Świa 
dectwa ze szkół i prek 

Świeska 22-16 m, 7. 

—lkoudycji na lato. Wy- 
= magania skromne. Zgło* 

„Sło* jeńska, 13. 
i —0 
—— 

M3 inteligentry przez Tow. ow. Win- kuje pracy. 

ciłowiek, postu-centego rodzina, skła- nia skromne. Wasilew. 
kuje posady rolnej w dająca się z matki sn-ski Antoni — Ostro- 

pisarza, pro-chotnicy, ojea bezro- bramska 25. 
wiantowego lub prak botnego i trojga wąt 

tykanta roinego,rów: łych i głodnych dzieci 
nież może prowsdzić prosi o pomoc w odzie- 

tyk odbytych, UL Nie- przyjmuje Administra- 

Duiś Rewelacyjny film odsłaniający straszną kartę z życia najwyższego towarzystwa Sianów 

ZABÓJSTWO W HOTELU 
Warnerem Oland i przemilą Sally Eilers w rol. gł. Ceny od 25 gr. 
Rewelacyjne dodatki dzwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W niedzielę i sobotę o godz. 2* 

z idealnym odtwórcą roli chińskiego de- 
tektywa Charlie Chana orsz genjalny m 

Parter dz. 60 gr. Ned program: 

Da z dobremi w cegieini pod Wil- 
rekomendacjami, nem łab ma Wi- 

czysta, Nowogródzka 8 leńszczyźnie przyjmie 
Kopciuch Darja. pracę nz sezon Kalwa- 

ryjska 135. Wodejko 
Gužas spokojus,— Adolf, 

lubiąca dzieci po- - 
szukuje pracy, Może So: podejmujący 
wyjechać na wieś, — się każdej roboty 
Awsiukiewicz  Emilja — znający gruntownie 
Zanłek Betlejemski 8.swój fach, trzeźwy, — 

— - uczciwy, prosi o jakie- 

Ke, uczciwa kolwiek zajęcie. Lwow 
pracowita przyjmie ska 30 m. 3. Zarakow - 

posadę, — wymagania ski Rajmund. 
skromne. Pietkiewicz - 
Michalina. Sotjaniki 7, Kozeow szyje do- 

— btze i niedrogo.— 
Wykonanie 
Zawadzka 
Majowa 15. 

  

  

ni 

Poszukuję 
poszdy służącej z do- 
brem gotowaniem mam 
dobre świadectwa. Mi- 

с - 9. lusarz prosi o u- 

RRO — Šš dzialenie jakiejkol, 
awe dobry robot wiek pracy. Stanisła + 

S$ nik, aras potrze Andrzejewski. Pokój 6. 

bujący pracy, 'zgadza ss ESTA 
sę 2 aids wa Ę*onom, zdolny, — 
runki wynsgrodzenia pracowity pole a 
poszukuje zajęcia, Cze się. Bakszta 14, Janu- 

botarunas Wiktor Wo Szkiewicz Witold. _ 
dociąowa 14. === 

  

kule starant e. 
Brygida. — 

  

    

    
— fygrsdni« kwelifin o 

zeladnik szewtki, wany, z praktyką. 

c dobry Ischoxie<, Leglonowa 43, Chle- 
ze skromnemi  wyma- DOWski Antoni. Š 
ganismi szuka zajęcia = 

od zaraz, selidny, nie Įntroligator poszuł u 

  

  

ije. Żórawia 6 m, 3— / je pracy. Wielka 2В 
Alekojiórówićz Kazi ш. 6 Zabaczyk Wł.- 

dzimierz, mierz, 

    

Kovz! zusjący swój owal, dobry robot- 
22 nik, pracowity, s5- 

SZ Po mienny, — я ciężki: h 
warunksch znajdnją y 

szuka pracy cd 

pracy najchętniej 
majątku, spokojny, pra* 
cowity, Nowogródzka Się, 
10. Marciniak Konstan- Zarsz. Zgadza się ra 
ty. każde warunki. Żórs- 
Pu a AM 1 ZYŻNEW” 
luszrz - mechanik Ski Jau. 
pozostający bez pra” 

cy przyjmie posadę n 
skromuych waruukach 
— Pracowity, sol duy, Czy też samodzielnie, 
uczciwy. Dobry robot. Może wyjechać na 
uik. Tokarska 6 m. 6.prowincję. Sokola 16, 
Zaulewicz Władysław Hurczyn Stanisław. 

tolarz meblowy— f ukiernik. Znają y 

S dobrze = c dobrze swój „łach, 

fach prosi o udzielenie przcowity.  Przyjmie 
mu pracy. Przyjmie posadę — za skromne 

cównież zamówienia. Wynagrodzenie. Tum- 

Wykonanie solidne. — mel Ernest, Pańska 7. 
Bibkin Antoni m0: we" 

  

sze: poszukuje p + 
cy przy warsztac e 

  

zofar z dobremi 
świadectwami, trze- 

źwy, uczciwy, poszu- 
Wymaga- 

Polecana 

  

okarz, gruntownie 
obeznany ze swym 

ży lub groszach. Ołia- zawodem, zdolny а- 
ry dla rodziny B, — chowiec, — poszukuje 

pracy. Konowski Jan, 
cja „Si wa“, Bystrzycka 11 m. 5. 

  

B. FARDJOHN 

Tajemnica Keithpool- Square 
— To uczony? — zapytał Dick. 
— Uczony, uczony... Człowiek o 

wielkim rozumie i dobrem sercu. Prosił 
mnie również zapytać, czy ma pani ja- 
kie wiadomości o mężu? 

— Żadnych sir, — odpowiedziała 
poprzez łzy p. Death. 

"  — To smutne, bardzo smutne, aie 
proszę nie rozpaczać, wszystko się u- 
łoży. jestem przekonany, że Opatrzność 
ma w swej opiece panią i pani męża. 

Doktór wskazał Dicka i zapytał: 
— Krewny? 
— Nie, odpowiedział Dick, — je- 

stem tylko przyjacielem, który pomaga 
pani Death, szukać zaginionego męża. 

, — To bardzo miłe z pana strony, 
w najwyższym stopniu miłe! Czy mo- 
gę dowiedzieć się, jak nazywa się ten 
przemiły młodzieniec? 

— Dick Remington. 
W tej chwili powstrzymująca 

długo Sytwia, zakaszlała gwałtownie. 
; — Ach, biedna, biedna! — wzru- 
szył się doktór Vensin. o, zobaczymy, 
kte to kaszle tam wewnątrz ciebie. Za- 
raz my go wypędzimy. 

‚ — Zaczął badać dziewczynkę, nie 
przestając mówić ani na chwilę: 

| —Aj aj, aj, jaki chudeusz, same 
kości i skóra! To smutne, to bardzo 
smutne, w najwyższym stopniu smutne! 
jeszcze tydzień takiego życia i w rezul- 
tacie... Ale nie będę was straszyć. U- 
bierz się dziecko moje. Droga mamusiu, 
trzeba położyć Sylwię —śliczne imię— 
na dłuższy czas do łóżka, tak, tak do 
łóżka. Czy znajdzie się tu czajnik? 

— Nie, panie, — odpowiedziała z 
goryczą matka. 

się 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

— Ach, nie trzeba, mamo! — zapro- 
testowała mała — poco ten czajnik? 
Mnie nic nie trzeba, jestem zupełnie 
zdrowa. 

— Nie, nie, moje dziecko, już po- 
zwól mnie decydować o tem, jak jest z 
twojem zdrowiem. Mama położy ci 
kompresy, a ja zaraz przyniosę lekar- 
stwo. Pozwól, droga mamusiu powie- 
dzieć sobie parę słów na ucho, ot, tu- 
taj w tym kącie będzie doskonale! 

Odeszli nieco a Dick usłyszał brzęk 
srebra. , ё 

— jutro rano wstąpię dowiedzieć 
się, jak się masz dziecko — mówił zno 
wu słodkim głosem Vensin. — Nie, nie, 
mamusiu, proszę bez łez! Trzeba zdo- 
być się na siły do niesienia swego 
krzyża, tak, trzeba umieć nieść krzyż! 
Wszystko będzie dobrze. 

Uścisnął rękę wszystkich po kołei, 
poklepał po połiczkach dzieciaków i na 
chwilę zatrzymał się przed Dickiem. 

— Dowidzenia... panie... przepra- 
szam, mam złą pamięć. 

— Dick Remington. 
— Tak, tak panie Remington, do- 

widzenia i dobra noc! 
— Żona Deatha odprowadziła go- 

ścia ze świecą na schody. Gdy wróci- 
ła, twarz jej promieniała radością, zmie 
szaną z zawstydzeniem: 

— On zostawił mi dwa funty, — 
szepnęła do Dicka, Ach, gdybym mo- 
gła odnaleźć męża! Dzieci, będziecie 
grzeczne. dostaniecie dziś smaczną ko- 
lację. Ё 

— Ja przyniosę lekarstwa — olia- 
rował się Dick, — a pani niech ułoży 
Sylwię do łóżka. 

Dick wyszedł i wrócił po kilku mi- 
nutach. 

Sylwia spotkała go przy drzwiach, 
otulona w podartą, starą kołdrę. Dick 
nachylił się i pocałował ją. - 

— Właśnie tego chciałam, — roze- 
śmiała się cicho, obejmując Dicka za 
szyję. — Pan jest bardzo dobry i ja 
pana bardzo kocham. 

ROZDZIAŁ XIII 

ODKRYCIA DICKA 

Nie można było iść na Keithpool-sq. 
przed północą. Pozostawało jeszcze nie 
mało spraw do załatwienia przed pół- 
nocą. Dick kupił świecę, zapałki i pół 
butelki koniaku. Na myśl o przedsię- 
wzięciu, które zamierzył, serce biło mu 
jak młotem w piersi. 

W swoim pokoju, Dick zakończył 
przygotowania do wyprawy, potem do 
czekał się cierpliwie północy i cicho 
wyszedł na ulicę. Małżonkowie Ponde 
spali i nie słyszeli skrzypnięcia drzwi. 

— Dziś, po raz pierwszy w życiu, 
odegram rolę włamywacza. Ciekawa 
rzecz, czy to mi się uda? — mruczał 
'do siebie Dick, idąc śpiesznie na plac 
Umarłych. 

Znajomość zwyczajów policyjnych 
ułatwiło mu zadanie. Aplby doszedł do 
końca swego kwartału i nie zdążył wró 
cić, kiedy Dick przebiegł plac Umar- 
łych i zniknął w cieniu , domów przy 
Keithpool-sq. W domu Samuela Boy- 
da panowały ciemności. Dick zastukał 
mocno, ale bez rezultatu. Przekonaw- 
Szy się, że nikt w domu nie poruszył 
się, Dick obiegł dom dookoła i stanął 
pized wysokim murem. Pierwsza pró- 
ba zarzucenia haka nie udała mu się, 
za drugim razem hak zaczepił się moc- 
no o wystającą cegłę i sznur zwisł rów 

   

no do ziemi. Dick spłunął na dłonie i 
zaczął drapać się po sznurze na mur. 

Niełatwe to było ćwiczenie gimna- 
styczne! Kilka razy Dick myślał, że nie 
utrzyma się i zerwie się. Ale wkońcu 
znalazł się na murze. 

Przerzucił sznur na drugą stronę i 
szczęśliwie ześlizgnął się do ogrodu. 
Zwinął sznur i ukrył go w krzakach 
i poszedł szukać wygodnego wejścia 
do domu. Drzwi i okna były szczelnie 
pozamykane. Po długich poszukiwa- 
niach znalazło się wreszcie okienko pi- 
wniczne, które Dick spróbował otwo- 
rzyć. 

Okręcił rękę chustką do nosa i u- 
derzył z całej siły w szkło. Posypało 
się szkło. Dick zamarł na chwilę, nad- 
słuchując. Ale nic nie przerwało ciszy. 
Dick wsunął rękę i otworzył okno. 

To nie było trudne, ale jak dostać 
się do okna? Napróżno usiłował kilka- 
krotnie wciągnąć się na rękach na wy- 
sokość okienka, za każdym razem opa- 
dał bezsilnie. Wreszcie z rozpaczliwym 
wysiłkiem udało mu się wdrapać do 
okna. Za chwilę stał już w pokoju. Po- 
tarł zapałkę. Zamigotało światełko rzu 
cając niesamowite cienie na gołe Ścia- 
ny. W pokoju nie było żadnych me- 
bli, a na podłodze Czerniały plamy 
krwi. 

Dicka przeraził ten widok tak bar- 
dzo, że mimowoli podniósł rękę ze świe 
cą, jakby chcąc się osłonić. Dopiero te- 
raz zauważył, że jest ranny w rękę i 
to jego własna krew spływa na podło- 
gę. Przewiązał ranę chusteczką i west- 
chnął z ulgą. Dick otworzył drzwi i od- 
ważnie wchodzić zaczął po schodach 
na górę. Znał dobrze rozkład pokoi i 
bez wahania szedł naprzód. 

Stojąc już przed drzwiami do gabi- 
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netu, nadsłuchiwał chwilę. W domu pa 

nowała niczem nie zmącona cisza. 

Na wszelki wypadek zbiegł na dół 
do drzwi wejściowych. Na podłodze 

nadepnął na coś twardego, był to 

klucz. Zdziwiony przyglądał się temu 

kluczowi: jeśli Boyde wyszedł z domi 

powinien był wziąć klucz, a jeśli jest 

w domu, to dlaczego nie zamknął drzwi 
nazasuwkęi łańcuch. 

Zaniepokojony tą myślą, Dick wło- 
żył klucz do zamka i. otworzył drzwi 
na parę centymetrów, wyjrzał jednem 
okiem. Na ulicy było cicho i pusto. 

Dick zamknął drzwi i znów po- 
- szedł na górę. Gdy wszedł do gabinetu 
słyszał bicie własnego serca. Na sto- 
łach i pod ścianami wznosiły się do- 
brze mu znane stosy różnorodnych 
przedmiotów. Wszystko było na miej- 
scu, szuflady były pozamykane, kasa 0- 
gniotrwała również, na stole leżały pa- 

piery, starannie ułożone. Tylko torte- 

pian i szereg butelek na stole, były 

nowemi przedmiotami, których nie by- 
ło tu za czasów bytności Dicka... Ale 
któż to tam siedzi w fotelu z laską w 
ręku? 

— Przepraszam wybełkotał 
wielce zmieszany. 

Człowiek w fotelu nie odpowie- 

dział. Dick zrozumiał wreszcie, że. to 

woskowa figura: był to ów chińczyk, 

który opadł na fotel z kulą w pier- 

si, ranny przez jednego zwalczących w 

nocy I marca. 
Dick nie byłby zapewne bardziej 

wzburzony, gdyby woskowa figura po- 
dniosła nagle głowę i zaczęła mówić! 

Przeczucie tragedji ogarnęło gościa... 

Świeca zadrżała w jego ręku. 
Jedne drzwi prowadziły z gabinetu 

do korytarza, a drugie do sypialni Boy- 
de'a, trzecie do pokoju, który był sta- 

Dick, 

le zamknięty na klucz. Z wielkiemi о- 
strożnościami, z zapartym oddechem, 
otworzył Dick drzwi do sypialnego po- 
koju. Ale do tego stopnia stracił pano- 
wanie nad sobą, że świeca wypadła mu 
z ręki i zgasła... Dick znalazł się w cie 
mnościach. 

Dojrzał tylko w ostatniej chwili cie 
mny kształt Boyde'a, leżącego na łóż- 
ku. Nachylając się po świecę, zawołał 
głośno: 

— Panie Boyde!.. 
Głos jego rozległ się niesamowicie 

w nocnej ciszy. : 
— Panie Boyde! Panie Boyde!.. 
Ale śpiący nie obudził się. Drżące 

palce Dicka znalazły wreszcie świecę 
na podłodze. Suchy trzask zapałki. Bły- 
snęło światło. 
„ Łóżko stało na środku pokoju, we- 
zgłowiem przy Ścianie. Leżał na niem 
człowiek, zwrócony plecami do drzwi. 
Dick na palcach obszedł łóżko i ujrzał 
zimną, martwą twarz Samuela Boy- 
de'a. ' 

ROZDZIAL XIV 

POŚMIERTNA NOTATKA 

Dick coinął się przerażony. 
Dopiero po chwili, zdobył się na wy- 

picie kilku łyków koniaku i z większą 
odwagą zabrał się do oględzin pokoju 
i zmarłego. Krwi nie było widać ni- 

gdzie, ale twarz wykrzywiona była wy 

razem bólu i złości, a na szyi odzna- 
czały się wyraźnie ślady palców. Na 
pierwsze spojrzenie jednak możnaby 
sądzić, że Boyde umarł śmiercią natu- 

ralną, ale ślady palców na szyi, świad- 

czyły o morderstwie. Kto mógł go za- 

mordować? Kto nadał jego ciału tak 

naturalną pozę? 
(D C. N.) 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. , 
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