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50 proc, drożej, Zagraniczne i Ogłoszenia 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez 
  

cyfrowe į tabelaryczne 
Administrację zmieniane 

JESZCZE 0 PODATKU DOCHODOWYW Polska wobec układu w Lozannie 
Poniżej umieszczamy referat preze- 

sa Zw. Ziemian pow. Postawskiego 
d-ra I. Kurkowskiego, wygłoszony ia 
posiedzeniu komisji podatkowej komi- 
tetu do spraw finansowo-rolnych. 

Ustawa o państwowym podatku duo 
chodowym skonstruowana b. szczegó- 
łowo, można powiedzieć, precyzyjnie. 
Ustawa ta, stara się przewidzieć wszy- 
stkie możliwości życiowe i dać wska- 
zówki, jak należy sprawiedliwie, bez 
krzywdy płatnika i skarbu podatek 
dochodowy wymierzać. Samo określe- 
nie dochodu, podlegającego opodatko- 
waniu, jest krótkie i zupełnie wyczer- 
pujące „przez dochód czysty należy ro 
zumieć przewidziany przez gospodarza 
i perjodycznie powiększający się 
wzrost wartości w całym majątku w 
pewnym okresie po odliczeniu kosz- 

- tów, poniesionych na jego utrzymanie 
«do tego określenia nic dodać nie moż- 
na, ani nic w nim zmienić. Zasadniczą 
myślą Ustawy, jest indywidualne o- 
kreślenie dochodu w każdym wypad- 
ku, stosowanie wszelkich szematów i 
norm pozostawiane jest tylko dla tych 
wypadków wyjątkowych i to po u- 
przedniem wyczerpaniu wszystkich mo 
żliwych sposobów i dla indywiduai- 
nego określenia dochodu. Wzamian od 
płatników Ustawa wymaga posiadania 
prawidłowo prowadzonych ksiąg han- 
«dlowych: wobec tego, że tylko niedu- 
ży procent płatników posiada takie 
księgi, a w gospodarstwach rolnych 
stanowią one znikomy wyjątek (pow. 
postawski 4 na kilkaset płatników). 

Ustawa zezwala Urzędom Skarbo- 
wym na przyjmowanie od rolników 
prostych zapisek gospodarczych za- 
miast prawidłowo prowadzonych ksiąg 
handlow., a min. skarbu w okólnikach 
swoich stale. podkreśla.i zaleca liberal 
ne traktowanie zapisek gospodarczych 
rolniczych. Starano się więc, aby rol- 
nik opłacał przypadający podatek do- 
chodowy od czystego dochodu. Jakże 
to wygląda w zastosowaniu praktycz- 
nem. 

Podstawą dla indywidualnego okre 
ślenia dochodu są prawidłowo prowa- 
dzone księgi handlowe; te po przejrze- 
niu przez specjalistów buchalterów mo 
ga być przyjęte, albo z tych lub innych 
powodów odrzucone, a dochód obliczo 
ny według norm. 

W pow. Postawskim na 4 objekty 
rolne z prawidłowo prowadzonemi 
księgami handlowemi, w 2-ch wypad- 
kach były one przyjęte, a w 2-ch od- 
rzucone z zastosowaniem norm. Dalej 
idą objekty t.zw. średniej własności od 
50 do 500 ha, których już nie stać na 
posiadanie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg handlowych, ale które zawsze 
prawie prowadzą tak zwane zapiski 
gospodarcze. 

Nie przeczę, że zapiski te często 
prowadzone są chaotycznie, trzeba du- 
żo poświęcić czasu, żeby z nich coś 
wywnioskować, a urzędnik nie ma te- 
go czasu do zbytku i woli zapiski od- 
rzucić, a zastosować normy, co daje 
tak łatwo i prędko. 

Byłaby bardzo ciekawa statystyka 
<yfr, jaki proc. złożonych zapisek zo0- 
stał uwzględniony, a jaki odrzucony; 
starałem się o wydostanie tych cyfr z 
Urzędu Skarbowego w Postawach, ale 
Naczelnik tego Urzędu prośbie tej od- 
mówił. Będąc w ciągu 6-ciu lat człon- 
kiem Komisji Szacunkowej na podatek 
dochodowy odniosłem wrażenie, że 
tylko nieduży procent (może 5 — 10) 
tych zapisek jest uwzględniany i w 
tych wypadkach stosowane jest indy- 
widualne określanie dochodu, dla re- 
szty płatników tej grupy (90 — 95 
proc.) stosuje się normy. Trzecia gru- 
pa, właściciele nieruchomości ziem- 
skiej t. zw. drobni rolnicy (od 10 —50 
ha) zwykle nie prowadzą żadnych za- 
pisek, a nawet nie składają zeznań o 
dochodzie, z tej prostej przyczyny, że 
w większej połowie są analfabetaini. 
Wszyscy oni prawie bez wyjątku są 0- 
podatkowywani według norm. Wyni- 
ka stąd przy wprowadzeniu w życie 
Ustawy o państwowym podatku do- 
chodowym zasadnicza myśl tej Usta- 
wy — indywidualne określenie docho- 
du — niema zastosowania, regułą sta- 
nowi stosowanie norm, a indywidual- 

ne określenie dochodu ma miejsce w 
bardzo nielicznych, wyjątkowych wy- 
Padkach. 

Jakby przewidując taką ewentual- 
ność ustawa stara się usunąć samowo- 

lę władzy podatkowej, wkładając obo- 
wiązek określenia dochodu i obliczenie 
podatku dochodowego na Komisje sza- 
<unkowe — ciało abiorowe, składające 

się z samych płatników, jedynie Naczeł 
nik Urzędu Skarbowego jest tylko prze 
wodniczącym i głosuje w wypadkach 
podzielenia się głosów. 

Jednak cała akcja wymiarowa pro- ty 
wadzi się przez urzędników w Urzę- 
dzie Skarbowym; tam wpływają  ze- 
znania o docodzie, tam rozpatrywane 
są księgi handlowe i zapiski gospo- 
darcze przez specjalistów bochalterów; 
protokóły tych buchalterów stanowić 
będą podstawę do przyjęcia albo cd- 
rzucenia i zapisek i zenania płatnika. 
Na mocy tych protokółów Urząd Ska:- 
bowy przygotowuje wnioski do okra- 
ślenia dochodu, które przedkładają się 
do zatwierdzenia Komisji Szacunkowej 
na jej posiedzeniach. Z 8 do 12 człon- 
ków Komisji Szacunkowej jest 3-ch 
do 4-ch rolników, reszta — przedsta- 
wiciele innych branż dochodowych; ci 
zwykie nie biorą udziału w rozpatrywa 
niu spraw rolnych, a wrazie głosowa- 
nia stają po stronie wniosku Urzędu 
Skarbowego. Do głoswania zresztą 
rzadko kiedy dochodzi, gdyż zarzuty 
p. buchaltera iachowo umotywowane, 
przedstawiciele rolników mogą zrobić 
tylko jeden sprzeciw, że, powiedzmy 
objket rolny, w obecnych warunkach 
nie może dać sto zł. czystego docho- 
du, jak to według norm wypada. Ar- 
gument taki, rozumie się nie bierze się 
pod uwagę i z głosowaniem, albo bez 
niego wniosek Urzędu zatwierdza się, 
a płatnikom wyrządza się krzywdzącą 
niesprawiedliwość. Znam dużo wypad 
ków wycofywania się rolników z Ko- 
misji Szacunkowej na podatek docho- 
dowy dlatego, że uświadamiając swo- 
ją tam bezsilność, nie chcieli brać na 
siebie odpowiedzialności za wymierza- 
nie niesprawiedliwych stawek podąt- 
kowych, więc i Komisja Szacunkowa 
nie ratuje płatnika od normy. Cóż to są 
te normy i w jaki sposób one powsta- 
ją. Podstawą dla określenia norm jest 
okólnik Ministerstwa Skarbu z dn. 11 
kwietnia 1924 r. Okólnik ten mówi, że 
podstawą dla obliczenia dochodu, win- 
no być przedewszystkiem zeznanie 
płatnika. Wobec tego jednak, że Urzę- 
dy Skarbowe w każdym płatniku po- 
dejrzewają oszusta, okólnik zaleca „wy 
bieranie z pośród zeznań, składanych 
przez każdą kategorję płatników, ta- 
kich zenań, co do których ścisłości i 
rztelności nie zachodzą żadne wątpli- 
wości i takie zenania należy uważać 
za 

Muszę tu stwierdzić, że w prakty- 
ce zlecenia te nie stosuje się nigdzie, 
jakby to przewidując, okólnik, w ustę- 
pie Il-im podaje wskazówki dla otrzy- 
mania sprawozdań objektywnych: „na 
dochód z gospodarstw rolnych składa 
się renta gruntowa, t. į. dochód powsta 
jący wskutek pracy około uprawy roli 
po potrąceniu kosztów produkcji. -Ar- 
tykuł 4-ty Ustawy z dnia 10.1 1924 r. 
ogranicza dochód z 1-go ha gruntu do 
4 centnarów metrycznych żyta dla go 
spodarstw o obszarze nie wyżej 15 ha, 
położonych w odległości 15 klm. od 
miast ponad 100.000 mieszkańców. Na 
zasadzie obliczeń rzeczoznawców, mo- 
żna przyjąć, że we wspomnianych wy- 
żej gospodarstwach z dochodu w wy- 
sokości 4 centnarów metrycznych żyta 
z l-go ha przypada na rentę gruntową 
2,5 cmt. żyta, a na wartość pracy 1,5 
cmt. żyta. 

Dla gospodtrstw o większych ob- 
szarach, położonych również w odle- 
głości 15 klm. od miast ponad 100.000 
mieszkańców — dochód, oraz rozdział 
dochodu pomiędzy rentą gruntową, a 
wartością pracy przedstawia poniższa 
tabela, ułożona przez rzeczoznawców 
dla miejscowości, w których czynsz 
dzierżawny stanowiąc naogół 70 proc. 
renty gruntowej wynosi 1,75 centn. ży 
ta z 1-go ha". Jak wdiać z przytoczone 
go ustępu okólnik dzieli dochód z 1-go 
ha na dwa składniki rentę gruntową i 
wartość pracy. Oba te składniki są 
zmienne; przyczem dla kosztów pra- 
cy, ułożona jest przez rzeczonawców 
wyżej wspomniana tabela, w której 
przewidziane jest zmniejszenie się war- 
tości pracy na zwiększającym się ob- 
szarze, tak naprz. na 15 hektar. objek- 
cie wartość pracy równa się 1,5 cnt. 
żyta, na 180 hekt — 0,50, a na 500— 
0,07. 

Drugiskładnikdochodu renta grun- 
Drugi składnik dochodu renta grun 

towa, oparata jest na czynszu  dzier- 
żawnym. Określanie więc czynszu dzier 
žawnego jest podstawą dla określenia 
renty, a więc i norm dochodowych. I 
jeśliby ten czynsz dzierżawny można 

LOZANNA. PAT. — W związku, z 
zakończeniem  konierencji lozańskiej 
należy z polskiego punktu widzenia 
zwrócić uwagę na następujące momen 

1) Zainteresowanie Polski w kwe- 
stji odszkodowań jest z punktu widze- 
nia finansowego bardzo ograniczone, 
albowiem na podstawie planu Younga 
przypada Polsce jedynie 37 rat rocz- 
nych po 500 tysięcy mk. _ Natomiast 
w znacznie większym stopniu była Pol 
ska zainteresowana w sprawie długów 
wojennych. W tej to sprawie deklara- 
cje, złożone w dniu dzisiejszym przez 
reprezentantów Wielkiej Brytanji, Fran 
cji i Włoch proklamują przedłużenie 
nioratorjum @а długów wojennych, 
przewidzianego przez deklarację z 16 
czerwca 1932 r. na czas trwania kon- 
ferencji lozańskiej, — aż do wejścia w 
życie układu lozańskiego, względnie 
do zanotyfikowania decyzji o nieraty- 
fikowaniu układu. To nowe morato- 
rjum zawiesza, o ile chodzi o Polskę, 
spłaty rat rocznych w wysokości oko- 
ło 60 miljonów zł. rocznie. Należy przy 
tem nadmienić, że wejście w życie u- 
kładu lozańskiego uzależnione jest, ra 
podstawie gentleman agreement, po- 
między głównymi wierzycielami  Nie- 
miec, od dojścia do skutku uniwersal- 
nego układu, regulującego na nowych 
podstawach kwestję wszystkich  dłu- 
gów wojennych. 

2) Deklaracją z 16 czerwca nie by- 
ły objęte długi t. zw. reljefowe. W spra 

wie tych długów Polska uzyskała od 
rządu angielskiego zapewnienie przy- 
chyłnego traktowania tej sprawy, co 
się tyczy kwoty, przypadającej Wiel- 
kiej Brytanji, oraz poparcia wobec 
innych członków komitetu reljeiowego 
zabiegów Polski w sprawie odroczenia 
długów reljefowych. 

3) Działalność delegacji polskiej 
skoncentrowała się na kwestjach rekoa 
strukcji gospodarczej, objętych także, 
jak wiadomo, programem prac konie- 
rencji łozańskiej. W dziedzinie tej de- 
legacja polska przedstawiła swe znane 
memorandum, dotyczące zagadnień Eu- 
ropy Środkowej i Wschodniej. Wy- 
odrębnienie spraw Europy Środkowo- 
Wschodniej z ogólnej akcji rekonstruk 
cji gospodarczej świata ma poważne 
znaczenie, gdyż pozwoli ono możliwie 
szybko zająć się zagadnieniem tej czę- 

ści Europy, co było jednym z пасле!- 
nych postulatów memorandum polskie 
go. 

4) Oceniając stronę polityczną u- 
kładu lozańskiego, należy stwierdzić, 
że zarówno tekst deklaracji politycz- 
nej, jak i treść przemówień, wygłoszo- 
nych przez Mac Donałda i Herriota, 
wskazują na to, że układy te opracowa 
ne zostały w zrozumieniu konieczności 
stworzenia atmosiery zautania i odprę- 
żenia politycznego, bez którego wszel- 
ka dalsza akcja rekonstrukcji gospo- 
darczej i finansowej nie mogłaby dać 
rezultatów. Mac Donald w swem prze- 
mówieniu końcowem położył specjalny 
nacisk na konieczność rozbrojenia mo- 
ralnego, tak iż również pod tym wzglę 
dem przewodniczący konferencji po- 
Gzielił zapatrywania, głoszone stałe 
przez Polskę. 

Herriot wrócił do Paryża 
PARYŻ. PAT. — Premjer Herriot 

przybył wczoraj o godz. 17 min. 18 do 
Paryża. Tym samym pociągiem przy- 
był do Paryża Mac Donald na czele 
delegacji angielskiej. @ 

W poniedziałek rano odbędzie się 
posiedzenie gabinetu. Debaty nad pro- 
jektem finansowym rządu rozpoczną 
się w lzbie deputowanych w ponie- 
działek popołudniu. Najbardziej dra- 
żliwym punktem będzie nowela w spra 

wie zniesienia okresu wyszkoleniowe- 

  

Niema nadziei uratowania 

załogi „Prometeusza” 
PARYŻ. PAT. — Wczoraj nurek 

statku „Artigljo* pozostawał pod wo- 
dą w ciągu trzech godzin. Położenie 
łodzi podwodnej zostało dokładnie u- 
stalone. Nurek dał kilka bardzo silnych 
uderzeń w kadłub fodzi, lecz poza 
przejściowym szumiem, mogącym być 
równie dobrze spówodowanym zewnę- 
trznemi przyczynami, nie dała się za- 
uważyć żadna reakcja. Zwięzły radjo- 
telegram nurka z dna morskiego opie- 
wał: Załoga zatopionej łodzi nie odpo- 
wiada na wołanie nurka. Nie zdziwiło 
to obecnych na morzu członków szta- 
bu generalngo, ani marynarzy, wywo- 
łało natomiast wielkie przygnębienie 
wśród ludności Cherbourga. 

Nadzieja odnalezienia załogi przy 
życiu pierzchła.- Komunikat oficjalny 
przyznaje, że gdyby nawet w  stalo- 
wym grobie, połeżonym na głębokości 
75 metrów, załoga była przy życiu, to 
i tak nie mogłaby się wiele spodzie- 
wać od ludzi, pragnących ich z całe- 
go serca wydobyć na -powierzchnių, 

lecz nie mających możności tego doko- 
nać. Do późnej nocy gromadziły się tiu 
my publiczności przed gmachem pre- 
tektury morskiej. Miarodajne czynniki 
morskie zapatrują się sceptycznie na 
dalszą akcję ratowniczą. 

  

go oraz wielkich manewrów. Komisja 
finansowa odmówiła przyjęcia do wia- 
domości zastrzeżeń komisji armji. 

PRASA SOWIECKA © LOZANNIE 

MOSKWA. PAT. — Prasa sowiecka, 0- 
imawiając w obszernych depeszacn z Lozan- 
ny wyniki konierencji reparacyinej, jedno- 
giośnie stwierdza sukces Francji, która nie 
poczyniła najmniejszych ustępstw  politycz- 
nych na rzecz Niemiec, osiąga;1c -— według 
korespondenta Izwiestij — maksimum, kto- 
re Francja mperjalistyczna mogła zdobyć w 
warunkach kryzysu. 

Co do strony finansowej — wedlug Izwie 
stij — uznany został de шке stan rzeczy 
stworzony de facto przez zeszwro*7n: mora- 
to'uni Hoovera. W sprawie staaowiska Nie- 
mice „Izwiestja* stwierdzają, že Memcy ste. 
пе!у па gruncie dalszej pła wosci, a co naj- 
ważniejsze musiały zrezygnowac z żądania 
uchylenia artykułu traktatu wersalskiego, mó 
wiącego o winie Niemiec wywoiania wojny. 

Korespondent wspomina ież o oporze de 
legatów małych państw, podkreślając, że Ru 
munja, Jugosławia, Grecja i Poriugalja nie 
podpisały protokółu konierencji. W końcu 
dziennik robi uwagę, że uczyniono rachunck 
bez gospodarza, gdyż los uchwał lozańskich 
zależy od zgody Stanów Zjednoczonych na 
anulowanie długów wojennven. 

  

  

'h, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
© 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ce 
dowolnie. Za dostarczenie miumeru dowodowego 29 gr, 

TELEGRAMY 
TURCJA GOTOWA PRZYSTĄPIĆ 

DO LIGI NARODÓW 
ANKARA. PAT. — Rząd turecki 

zawiadomił telegraficznie  Sekretarjat 
Ligi Narodów, że Turcja gotowa jest 
przystąpić do Ligi Narodów. 

STRAJK GÓRNIKÓW W BORINAGE 
BRUKSELA. PAT. — Wczoraj po- 

południu pochód strajkujących górni- 
ków, zdążający z Jumet do Charlerois, 
został przez policję wezwany do rozej 
ścia się. Ze względu na stawiany о- 
pór policjanci dobyli pałek gumowych. 
W tej samej chwili tłum obrzucił ich 
gradem kamieni i padło kilka strzałów. 
Policjanci odpowiedzieli ogniem, roz- 
praszając tłurh. Trzech policjantów 0- 
raz kilkanaście osób cywilnych odnio- 
sło rany. 

BRUKSELA. PAT. — Położenie w 
strajku górniczym jest bardzo poważ- 
ne. Górnicy stali się panami sytuacji. 
Do Borinage wysłano znaczne oddziały 
wojska, żandarmerji i policji. Strajk 
przechodzi na nowe okręgi, gdzie ma- 
ją miejsce nieustanne starcia pomiędzy 
strajkującymi a żandarmerją. W miej- 
scowościach  Marchienne, Peronne, 
Charleroi żandarmi dali salwy do tłu- 
mu. Jest wielu rannych. 

SAMOLOTY ESTOŃSKIE 
W MARSYLJI 

MARSYLJA. PAT. — Do tutejsze- 
go portu lotniczego w Marignan przy 
była wczoraj eskadra samolotów z Esto 
nji pod dowództwem pułk. Tomberga. 
Eskadra, składająca się z trzech apara 
tów, dokonuje okrężnego lotu rewizy- 
tacyjnego dookoła Europy. jest rzeczą 
charakterystyczną, że rząd Rzeszy nie- 
mieckiej odmówił lotnikom estońskim 
pozwolenia na przelot nad terytorjum 
niemieckiem. 

NOWY PROJEKT SPŁACENIA 
DŁUGÓW WOJENNYCH 

BERLIN. PAT. — Boersen Ztg do- 
nosi z Waszyngtonu o wystąpieniu se 
uatora demokratycznego Gore z pro- 
pozycją załatwienia sprawy długów wo 
jennych, zaciągniętych przez państwa 
europejskie w Ameryce drogą odda- 
nia Stanom Zjednoczonym byłych ko- 

  

lonij niemieckich. 

  

Dilerowiy przeciwko rządowi won Poppena 
Wielki wiec w Lustgartenie 

BERLIN. PAT. — W dniu dzisiej- 
szym odbył się w Lustgartenie wielki 
meeting narodowo - socjalistyczny pod 
hasłem przeciw  dekretom i separaty- 
zmowi“. Zgrimadzilo się 25 tysięcy 
szturmowców. 

Pierwszy przemawiał dowódca od 
działu szturmowego Berlina hr. Hell- 
dorf, występując przeciwko ministrowi 

spraw wewn. Rzeszy Gaylowi za wy- 
danie zakazu urządzenia przemarszu 
oddziałów szturmowych przed  Hitie- 
rem w Alei Zwycięstwa. Atakując rząd 
mówca oświadczył, że obecny gabinet 
Pappena nie jest bojowym gabinetem 
narodowym, lecz gabinetem słabości. 

Z kolei zabierał głos przywódca hi- 
tlerowców poseł Goebbels, który wy- 

byłoby określić dla każdego objektu 
rolnego, to możeby to była droga naj- 
bliższa prawdy przy określaniu docho- 
du z objektu rolnego bez udziału wła- 
sciciela. Ale — niestety, tego dok'nać 
nie można i Kvinisja Szacunkowa w 
powiecie ustala wysokość czynszu u- 
dzielanego, które rzeczywiście może 

rie odpowiadać, ani żadnemu objekto- 
wi rolnemu, bo nie można wyprowe- 
Gzić średniej między 5 indykami i 29 
kogutami. Dwa sąsiednie objekty go- 
spodarcze mogą mieć tak odrębne wa- 
runki gospodarowania, że w żadnym 
czynsz dzierżawńy będzie stanowić 6 5 
cntn., a w drugim 2,5 cntn. Średnia wy 
sokość dla tych objektów będzie 1,5 
niesprawiedliwa, dia obu gospodzr-- 
stwa. Na tej niesprawiedliwej podsta- 
wie opiera się określenie norm, a te 
siosowane są dla obliczenia pod4'xu 
dochodowego w 9% proc wszystkich 
cbjektów rolnych. Dla tego też poda- 
tek ten jest tak znienawidzony przez 
cały ogół rolników. -Rolnik zawalony 
przez cały rok swoją tachową pracą, 
gdyż najczęściej jest nietylko właści- 
cielem, ale i rządcą i ekonomem i kar- 

bowym, a często i pracownik=m w 
swojej posiadłości — stara się swo- 
jemi spracowanemi palcami skrzętnie 
notować każdy wpływ, wiezie w koń- 
cu te swoje mozolnie wypr :cowane 
„zapiski gospodarcze* do Urzędu 
Skarbowego i jest pewny, że zrobił 
wszystko, aby go niesłusznie nie obcią 
żano; tymczasem wkrótce odbi»:a na- 
kaz płatniczy, gdzie wystawio:a jest 
cyfra dochodu, o jakiej on nawet przy- 
śnić nie mógł, okazało się, że zap.ski 

jego nie są uwzględnione, gdyż nie wy 
kazany jest szacunek remanentów z ub. 
roku, albo pominięty jest dochód z pizy 
rostu inwentarza żywego za rok i do- 
chód obliczony według norm. 

W końcu muszę stwierdzić, że ust1- 
wa o podatku dochodowym wzo: 'wa- 
na prawdopodóbnie na takichże usta- 
wach państw europejskich uprzemysło 
wionych, jest bardzo szczegółowa i !9- 
gicznie skonstruowana, ale ma kardy- 
nalne wady, w tem, że nie jest dosto- 
sowana do poziomu kultury naszego 
narodu. Wada ta czyni ustawę o podat 
ku dochodowym zupełnie niežyciawą 
i wymaga grutownego jej przerobie- 
nia. 

Narazie chciałbym przedłożyć do 
dyskusji wniosek: Spadek cen poniżej 
kosztów produkcji płodów rolnych jak 
roślinnych tak i hodowlanych pozba- 
wił właściceli rolnych dochodu, a sa- 
ma ziemia wartości obiegowej. Jeżełi- 
by się mogło wydawać, że z twierdze- 
niem tym nie zgadza się fakt istnienia 
arendy ziemskiej, to trzeba tu wziąć 
pod uwagę okoliczności następujące: 
1) arenda nie jest czystym dochodem 
właściciela, gdyż zwykle niektóre, a 
często i wszystkie podatki opłaca wła- 
ściciel, 2) gospodarka dzierżawcy, jest 
gospodarką ratunkową i po 3) w cza- 
sach obecnych wyjątki tylko stanowią 
dzierżawcy, opłacający akuratnie swój 
czynsz dzierżawny, większość opła- 
ca częściowo i to wekslami, albo nie 
płaci wcale. Zdarzają się jednak go- 
spodarstwa, które uzyskują czysty do- 
chód; dzieje się to na skutek pomyśl- 
nego położenia, albo wyjątkowo szczę 

śliwych warunków gospodarzenia, wy- 
padki te stanowią znikomy procent c- 
gólnej ilości gospodarstw rolnych i nie 
mogą być brane pod uwagę. Wszyst- 
kie własności rolne w obecnym czasie 
wegetują kosztem kredytów lub uszczi1 
pleniem samej substancji, opłacają po- 
datek dochodowy od deficytu. Stan ta- 
ki jest wysoce nienormalny, sprzeczny 
z samą ustawą o podatku dochodo- 
wym i wymaga rychłej zmiany. Ze 
swojej strony uważałbym za najwięcej 
odpowiadające rzeczywistemu stanowi 
rzeczy — zawieszenie na pewien okres 
czasu stosowania Ustawy, tam, gdzie 
dzięki warunkom niezałeżnym od Pań- 
stwa straciła ona sam objekt działania. 

Zawieszenie takie mogłoby więc 
mieć zastosowanie do gospodarstw 
rolnych na naszych kresach. 

Jeżeliby z tych lub innych wzglę- 
dów nie mogli uzyskać takiego rozwią- 
zania sprawy podatku dochodowego 
dla naszych gospodarstw rolnych, to 
musimy podjąć starania przez Central- 
ny Komitet Finansowo - Rolny o anu- 
lowanie ustępu Il-go z okólnika Mini- 
sterstwa Skarbu z dn. 1i-go kwietnia 
1924 r., gdzie wyłuszczone są wska- 
zówki dla otrzymania sprawdzianów 
przy ustalaniu dochodu z gospodarstw 
rolnych. 

Wypracowanie tych sprawdzianów 
czyli, t. zw. norm — musiałoby oprzeć 
się na innych zupełnie podstawach, al- 
bo, jeżeli na tych samych podstawach 
(t. j. renta gruntowa — wartość pra- 
cy) to przy zastosowaniu zupełnłe in- 
nej skali dochodowości. 

Dr. 1. Kurkowski. 

wodził, że nie sprawa uporządkowa- 
nia finansów, lecz sprawa bezrobocia 
winna być głównem zadaniem rząda 
Pappena. W sprawie polityki zagranicz 
ej rząd powinien był oświadczyć: 
„Niemcy nie chcą i nie mogą płacić". 
Gdśpiewaniu przez zebranych pieśni 
narodowych, oddziały w zwartych sze- 
regach rozeszły się w różne strony mia 
sta. W czasie demonstracji panował 
spokój. 
"Dopiero przed gmachem centrali 

komunistycznej t. zw. Domem Liebkae 
chta przyszło do starcia między komu- 
nistami a hitlerowcami, wracającymi z 
meetingu. Wkroczyła policja, używając 
pałek gumowych. Podobnie starcia po- 
wtórzyły się w innych dzielnicach mia 
sta i były likwidowane przez policję, 
znajdującą się w pogotowiu alarmo- 
wem. 

HUGENBERG PRZECIWKO 
TRAKTATOWI LOZANSKIEMU 
BERLIN. PAT. — Przywódca par- 

tji  niemiecko-narodowej  Hugenberg, 
rozwijając ostatnio ożywioną akcję 
przedwyb na zebraniu emie 
ostro wystąpił przeciwko p 
lozańskiggiu, wskazując, że s 
obowiązkiem rządu Pappena 
nikanie nowych j'owią: 
czych, wszelkie bowiem tego 
płatności obciążają nowymi 

       

      

prywatnym, których spłacie Niemcy 
nie będą mogły podołać. 

  

   

  

WILNO. — W niedzielę, dnia 10 
bm., o godz. 7,50, przybył do Wilna z 
Warszawy p. prezes Rady Ministrów 
Aleksander Prystor. P. premjera powi- 
tał na dworcu wicewojewoda wileński 
p. Marjan Jankowski, dyrektor kolei 
inż. Falkowski i inni przedstawiciele 
władz. Z dworca p. premier odjechał 
do posiadłości swej Borki. W godzi- 
nach popołudniowych premjerostwo 
Prystorowie wyjechali do Trok i by- 
li obecni na regatach.



SZARLOTTA 
Najmilszem niewątpliwie każdemu 

duchowi uczczeniem Jego pamięci, być 
musi wspomnienie epoki Jego życia naj- 

piękniejszej, najczystszej i zarazem naj- 
bogatszej w: twórczość, Taką epoką w 
życiu Goethego były te jedenaście lat, 
w ciągu których znajdował się pod wpły 
wem i urokiem pani v. Stein. — Ze 
wszystkich kobiet, które w życiu Jego 0- 
degrywały większą czy mniejszą rolę, 
żadna nie była tak dokładnem dopeł- 
nieniem Jego istoty, jak ta, co umiała, 
w tej najburzkiwszej dla niego fazie, 
'być Mu matką, siostrą, opiekunką, za- 

chętą, pociechą, Muzą i serdeczną przy- 
jaciółką, — pozostającą jednocześnie 
dia swej rodziny wzorową żoną, matką 

i gospodynią. 
A trzeba było wielkiej inteligencji, 

dużo taktu i serca, by pogodzić obo- 
wiązki względem małżonka, od którego 
dzieliły ją zasadnicze różnice charakte- 
ru, usposobienia i upodobań, z inklimacją 
własną do pięknego poety, z którym 
znów łączyło ją wspólne zamiłowanie do 
nauki, literatury sztuk pięknych i skłon- 
mość do Kształtowania życia wedle wy- 
magań serca i umysłu. — Trzeba byio 
trzymać nieustannie na wodzy burzliwy 
temperament przyjaciela i zwalczać wła 
sny ból, gdy nieraz zmuszoną była, su- 
rowemi słowy, nakłaniać go do pozosta- 
nia w granicach czysto braterskiego i 
przyjacielskiego stosunku, 

Zastanawiając się nad dziejami tych 
dwojga ludzi, przychodzi na myśl pyta- 
nie — jakże to być mogło by kobieta, 
nie obdarzona pięknością, nie zbyt mło- 
da; (gdy się poznali, Szarlotta miała lat 
38, — była o 7 lat od Goethego starszą) 
— matka siedmiorga dzieci, przytem sia 
bego zdrowia i często niedomagająca, — 
stała się przedmiotem takiego ubóstwia- 

nia ze strony młodego, genjalnego czło- 
wieka, przed którego ambicją i bujną 
fantazją wszystkie drogi i wszelkie mo- 
żliwości stały otworem? — Jakim wła- 
ściwiościom zawdzięcza pani v. Stein 
swoje zwycięstwo nad innemi kobietami 

przez Goethego na drodze życia spoty- 
kanemi? — Biografowie stwierdzają 
zgodnie, iż właściwość taka była jedna 
jedyna, ale wystarczająca by: zapewnić 
jej władzę — wprost czarodziejską moe 

— mad przyjacielem: „umiała ona czy- 

tać w zamkniętej, zmiennej, burzliwej 
głębi duszy zagadkowego człowieka; mo- 
gła — jak on sam to przyznaje — jed- 
nem spojrzeniem myśli jego przejrzeć, i 
to dawało jej mad nim władzę". 

Wiładzy tej nie używała Szarlotta ni- 
gdy dla celów osobistych: ze wszystkich 
listów, ze wszystkich utworów Goethe- 
go z tej epoki, odczuwa Się, iż jej nie- 
ustanną troską było zachęcanie go do 
naukowej i twórczej pracy, podtrzymy- 
wanie w: chwilach zwątpienia, dobra ra- 
da w niepewności, urozmaieanie i uprzy- 
jemnianie mu każdej wolnej chwili wła- 
snym wdziękiem, wykształceniem i to- 
warzyskiemi zaletami. To też śmiało 
powiedzieć można, iż jej przypada zna- 
emy udział i zasługa, nietylko w świet- 
nej karjerze życiowej przyjaciela, lecz 
i w jego twórczości, z tych i później- 
szych czasów. — „/Tasso”, „Ifigenja”, 
„Egmont, pierwsza część „Wilhelma 
Meistra“., „Rodzeūstwo“, — i najpiek- 

niejsze z lirycznych poezji Goethego, — 
są to kwiaty wypielęgnowane ręką 
Szarlotty, które literatura niemiecka i 
wszechświatowa jej pośrelnio zawdzięcza 

I jeszcze jedno czyniło miłość tę dla 

poety tak cenną: czuł om, że pod jej 
wpływem postępuje wciąż naprzód, in- 
telektualnie i obyczajowo; że jego ducho 
we życie wzmacnia się i konsoliduje. 
Dem przyjaciółki jest mn „przybytkiem 
mądrości i dobroci*; — „Twoja aproba- 
ta — pisze on — jest mi najwyższą 
chwałą i jeżeli eenię dobre imię, — to 
tylko dla Ciebie, — aby Ci wstydu nie 
zrobić”. Arm innym liście: „Czyżbym 
mógł bez Ciebie pozbyć się mych ulu- 
bionych przywar?* — „Gdy odjeżdżasz 

nietylko moje ukochanie oddala się ode 
mnie, — moja cnota również”. — W 
pięć lat po nawiązaniu przyjaźni z Szar- 
lottą pisze Goethe do niej: „Błagam 

  

VON STEIN 
Cię na klęczkach, dokończ Twego dzieła! 
uczyń mnie dobrym! Jest to w Twojej 
mocy, jeżeli nietylko będziesz mnie ko 
chała, lecz i uwierzysz że Cię kocham“. 
— I dalej: „O Lotte! Jak zupełnie i jak 
chętnie jestem Twój!* 

— Nie było to rzeczą łatwą utrzymać 
się na takim piedestale i stać na wyso- 
kości ducha * opiekuńczego i wychowaw 
czyni takiego człowieka, To też Szarlot- 
ta, pomimo swych licznych obowiązków da. 
rodzinnych, domowych i towarzyskich, 

usilnie pracuje nad kształceniem włas- 
nego umysłu, utrzymuje koresponden- 
cję z wielu wybitnemi ludźmi ówczes- 
snymi, bierze żywy udział w ruchu na- 
ukow'ym, literackim i artystycznym. — 

Wedle świadectw K. L. von Knebla, „o- 
siągnęła ona w ten sposób stopień wy- 
kształcenia, rzzadko u kobiet spotykany; 
przytem pozbawioną była wszelkich 
pretensji, pełna prostoty, swobodna w 

obcowaniu; nie entuzjastka — obdarzo- 
na jednak ciepłem duchowem''. — Szcze- 
rość i miłość prawdy były zasadniczemi 
cechami jej charakteru: jedynym przed- 
miotem nienawiści — wielka nieobyczaj 
ność i trywjalność; przytem natura prak 
tyczna, poświęcająca się tylko staran- 
nemu wychowaniu dzieci, lecz i gospo- 
darstwu rolnemu, ogrodnictwu i kuch- 
ni, 

Podróż Goethego do Wlloch i, prawie 
dwuletni jego tam pobyt, stanowiły 
przełom nietylko w jego życiu, lecz i w 
życiu pani v. Stein. — Nowe wrażenia 
— otoczenie — wpływ Angielki Kauf- 
mańm — sprawiły, iż wrócił innym czło- 
wiekiem; zaś wkrótce potem nawiązanie 
stosunku z Christiazą Vulpius — póź- 
miejszą radczynią von Goethe — odsunę- 
10 па plan drugi dawną przyjaciółkę, 
która uważała ten związek za odstęp- 
stwa od dotychczasowych. ideałów. 
Qdtąd też datują się, notowane w bio- 

grafjach poety, pewne ujemne cechy je- 

go tharakteru i postępowania. — Jed- 

mak stara przyjaźń trwąła do śmierci, 
JW wiele lat potem Goethe posyła swego 
syna Augusta do pani v. Stein, poleca- 
jąc go najgoręcej jej opiece i macierzyń- 

skim uczuciom. — Korespondencja cho- 
ciaż rzadsza, prowadzi się do końca: je- 

szcze w 1826 r. pisze sędziwy olimpij- 
czyk do 83 letniej przyjaciółki: „Widzieć 
przyjaźń i miłość zgodnie połączone 

przez tak dlugie lata, jest to najwznio- 
ślejsze ze wszystkiego, co człowiekowi 
dane być może na ziemi'. 

Obecnie po stu latach, daje się stwier 
dzić wspólna cecha obojga przyjaciół: — 
Goethe, jako pisarz, poeta, filozof, wre- 
szcie jako doskonały — fizycznie i ducho 
wo — typ męzki, — nie zestąrzał się 

i nie zestarzeje się nigdy, — Dzieła je- 
go i myśli czytają się, jakby były dzi- 
siaj napisane. — Przeniesiony w nasze 
współczesne życie, uznanym byłby nieza 
wodnie za „Stuprocentowego'* mężczyznę 
— Szarlotta również, w każdej epoce, w 
każdem społeczeństwie, służyć może za 
wzór doskonałego typu prawdziwej ko- 
biety, na właściwem stanowisku i we 
właściwej roli. — Tyle było innych ko- 
biet od niej piękniejszych, które doko- 
mały większych czynów, w szerszym za- 
kresie, pozostawiły w spuściźnie własne 
dzieła: — taka pani Sand, pani Stael, 
nasza Deotyma, Orzeszkowa. Nie ujmu- 

jąc żadnej z mich różnorodnych zasług, 
przyznać trzeba, iż mie do każdej epoki 
i nie do każdego społeczeństwa, da się 
ich czyny, talent i osoby dopasować; by 
dy to bowiiem kobiety wyjątkowe, tworzy 
ły dzieła własne, — żyły własnem ży- 
ciem. Pani v. Stein była natomiast ko- 
bietą „prawdziwą'', — Poza swemi przy- 
rodzonemi zadaniami, była pomocnicą, 
wychowawczynią, motorem, natchnie- 
niem, i dlatego typ jej, jako moralny, 
przyrodzony, — migdy i nigdzie anachro 
nizmem nie będzie. i 

| I taki tych dwoje, co przed wiekiem 
żyli, zawsze są młodzi, — zawsze nam 
blizcy; i spełnia się życzenie Goethego: 

Und dann auch soll, wenn Enkel um 
uns trauern, 

Zu ihrer Lust noch unsre Liebe dau- 
ern. („Zueignung“) M. Rūm, 

UŁANI ZANIEMEŃSCY 
Onegdaj w sobotę obchodzili swe 

święto pułkowe w rocznicę bohater- 
skiej szarży pod Hrebionką. Święte 
czwartaków nie jest uroczystością zam 
kniętego grona żołnierskiego, dzicń 
ten równie jst drogi społeczeństwu wi- 

skiej, to przedewszystkiem wspomnie- 
nie pamiętnych dni kwietniowych 1919 
roku. Ułani zaniemeńscy byli wówczas 
zwiastunami lepszej przyszłości, w ich 
klingach szabel, w grotach lanc zapa- 
lały się pierwsze błyski Niepodległo- 
ius r 

  
Pik. H. Rowicz - Dziewulski, pierwszy d-ca 

pulku. 

leńskiemu, które z pułkiem związane 
jest najsilniejszemi więzami, bo wię- 
zami krwi. Niebieski otok czapki ułań- 

* * * 

Prostoplastą, jeżeli wolno tak się 
wyrazić, ułanów  zaniemenskich byt 
4-ty pułk ułanów, zorganizowany w 
roku 1815. Dowódcą jego był pulkow- 
nik Hipolit Jan Leon Kozietulski. Kie- 
dy wybuchło powstanie w 1830 r. 4-ty 
pułk przyjmuje w niem żywy udział. 
Walczy pod Stoczkiem, Wawrem, Gro 
chowem, Kałuszynem, gdzie dzielną 
szarżą niszczy 49 i 50 Jegierskie pułki 
piechoty rosyjskiej, zdobywając trzy 
chorągwie tych pułków. 

Po upadku powstania, 4 pułk uła- 
nów, niechcąc się poddać, przechodzi 
pruską granicę dnia 8 października 
1831 roku, pod Brodnicą, w składzie: 
2 oficerów wyższych, 57 oficerów niż- 
szych, 34 podoficerów, 8 — тигуКап- 
tów, 396 ułanów, 1 kapelana, I audy- 
tora i 2 lekarzy. 

4 pułk ułanów istnieć przestaje. 
Rozpoczyna się okres ciężkich  chwil 
dla Polski całej — okres niewoli rosyj- 
skiej. : 

Dopiero w 1918 roku, w listopa- 

„SŁ OWO* 

W sprawie utworzenia Instytutu 
SZTUKI CHRZEŚCIJANSKIEJ 

Otwarta obecnie w warszawskiem 
T-wie Zachęty Sztuk Pięknych wystawa 
sztuki kościelnej daje powód do przeróż- 
nych rozmyślań. Z nich na pierwszy plan 
wysuwa, się spostrzeżenie, że polska 
twórczość artystyczna: w dziedzinie sztu- 
ki ikościelno - religijnej, będąc u nas « 
bardzo szkodliwie zatamowaną przez ta- 
lerowanie bohomazów, wciskających się 
do świątyń naszych, nie tylko że się nie 
rozwija, ale stopniowo coraz niżej upa- 

Dzisiejsza polska sztuka kościelna, 
tak w budownietwie, jak w rzeźbie, ma- 
larstwie i w, innych odłamach, nie posia- 
da walorów, któreby jej dawały miejsce 
obok arcydzieł średniowiecza i tych z 
epoki Odrodzenia, które z niego wzięły 
duchowe piękno, uszlachetnienie i blask, 
stając Się bezsprzecznie własnością Koś- 
cioła. Powstaiwszy z jego myśli i natch- 
mienia, rozwijały się pod jego skrzyd- 
łamii. Dla tych tedy artystów religja 
była prawdą, znaną, przyjętą całkowi- 
cie i umiłowaną. To jest i w dzisiejszym 
czasie niezbędnem, bo apel Kościoła wzy 
wia nietylko artystę, ale i cały naród do 
rozszerzenia duszy i podniesienia jej na 
> szczyty, z których jest bliżej do 
ga. 
Wyłoniła się w. związku z tym stanem 

myśl utworzenia w stolicy Polski takie- 
go Instytutu Sztuki Chrześcijańskiej, 
'któraby tym celom zadość uczyniła. 

Instytlutu tego zadaniem ma być nie 
/tylko samo przygotowanie artystów „aby 
oni odpowiednio pojmowali swoje apo- 
stolstwo, ale i przystosowanie się do wy- 
magań Ojca św, Piusa XI, wskazanych 
w cyrkulawzu Sekretarjatu Stanu Jego 
Święfobliwości z dnia 1 września 1924 
r. gdzie w par. 20 powiedziano: „nale- 
ży rozbudzić i kształcić poczucie arty- 
styczne wśród tych, którzy z urzedu iub 
ze zwyczaju winni lub mogą zajmować 
się spuścizną kościelną; na konferencje 
i prelekcje winny uczęszczać, prócz a- 
lumnów i duchowieństwa świeckiego i 
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DO NABYCIA W KSIĘGARNI JOZEFA ZAWADZKIEGO 

Bktualne książki Władysława Studnickiego 

zdaleki Borhdd w pelltyce Światowej s z. 
  

Drugi lot @ 

zakonnego, wsżystkie te jednostki Świie- 
ckie, ki powierzono obne czyn- 
mości i obowiązki. Nie dość tego: w. za- 
daniach Akcji Katolickiej sztuka chrze- 
ścijańska stanie się otwartą księgą wie- 
dzy, podawanej w nowem, niezastosowa 
mem dotychczas ujęciu". 

Już w: jesieni r. b. ma być rozpoczę- 
ty przez historyków sztuki chrześcijań- 
skiej i teologów! kurs nauk, mających 
wpłynąć wi pierwszym rzędzie na arty- 
stów. - plastyków i zbliżenia ich z wyma 
ganiami litungji świętej i dogmatów Ko- 
ścioła, Rzemieślnikom, upriawiającym 
różne odłamy sztuki kościelnej i religij- 
nej, będą postawione surowe wymaga- 
mia i zastosowanie utrudnienia w: pro- 
dukowaniu miernot, bohomazów i wogó- 
le wytworów uwłaczających powadze 
Kościoła. 
„To zespolenie nauki z praktycznem 
jej zastosowaniem w sztuce świętej sta- 
nie się organizacyjnym wstępem do po- 
siadania w przyszłości Instytutu Sztuki 
Chrześcijańskiej z pracowmiami, zasob- 
mego w zbiór reprodukcyj sztuki staro- 
chrześcijańskiej, najdoskonalszych dzieł 
średniowiecza, renesansu i ostatniego 0- 
kresu, 3 

Stąd wynikająca stała opieka artv- 
styczna mad kościołami, — konserwa- 
torska i obejmująca nową twórczość, — 
rozciągnie się i nad cmentarzami kato- 
łickiemi w całej Polsce, bo stawiane 
tam pomniki, poza słabą stroną artysty- 
czną, pozbawione są również cech świad 
czących o sentymentach i uczuciach du- 
szy polskiej, © wierze w życie pozagro- 
'bowe, cechach  pozostawiających tak 
obszerne pole dła. wzniosłych zadań sziu- 
ki chrześcijańskiej. 

Poważne gromo osób, głęboko przeję- 
te powstałą ideą, poddaną rozważaniu 
na specjałnem posiedzeniu w T-wie Za- 
chęty w. dniu 21 czerwca r. b., już przy- 
stąpiło do opracowania statutu i prog- 
ramu nauk, co będzie przedstawione E- 
piskopatowi Polski do zatwierdzeni 
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Wystawa klejnotów w Chicago 
Stolica angielska obecnie gości oso- 

bistość wysoce tajemniczą i imteresują- 
cą. Imię jej zresztą nie jest zgoła zna- 
me szerszemu ogółowi: chodzi tu o Mr. 
Mercera, naczelnego geologa muzeum 
naukowo - przemysłowego w Chicago 
Misja; jednak, jakiej się podjął, sprawia 
że Mr, Mercer jest w: tej chwili tym, o 
którym najwięcej mówi się nad Tami- 
zą. 

Wiadomo powszechnie, że Chicago o- 
rganizuje w roku 1933 olbrzymią, wszech 
światową wystawę w! rozmiarach prze- 
wyzszającą wszystkie dotychczasowe im 
prezy tego typu. Jedną z największych 

atrakcji tej wystawy będzie niewątpli- 

wie dział klejnotów. I właśnie aby temu 
działowi dodać blasku i zapewnić mu 
podziw, całego Świata wyruszył p. Mercer 
z Chicago do dalekiej Ang.ji. 

Po przybyciu do największego mia- 
sta świata zatrzymał się «r. Mercer w, 
skromsym hoteliku Victoria. Żadna de- 
legacja nie witała go na dworcu, żadne 
z pism nie zamieściło nawet notatki o 
jego przyjeździe. Aż nagle, gdy mimo 
najgłębszej tajemnicy, jaką Mr, Mercer 
otaczał swe kroki — cei jego przyjazdu 
stał się wiadomy, stał się ten skromny, 
i cichy uczony „majmodniejszym'* czło- 
wiekiem w Londynie, celem westchnień 

wszystkich reporterów i fotografów, 
przedmiotem zainteresowania calego 
miasta, 

Misja Mr. Mercera jest napozór pro- 

sta: uzyskać od skarbu brytyjskiego a 

raczej od króla Jerzego zezwolenie na 
wystawienie w ramach chicagoskiej 
imprezy słynnych, naprawdę bajecznych 

klejnotów korony brytyjskiej, które w 
tym celu na cały czas trwania wystawy 
byłyby przewiezione z Londynu do Chi- 

  

cago. 
Napozór żądanie to wydaje się zbyt 

zuchwałe. Jakto? Bezcenne, nietyłko dla 

swej wartości, i ze względu na pa- 

tynę tradycji, jaka je okrywa, klejno- 

ty imperjum brytyjskiego narażać na 
długą podróż, miebezpieczeństwo kata- 
strofy i umieszczać na przeciąg długich 

  

T 
Z EUROPY DO AMERYKI w CIĄGU 7 GODZIN 

Od 18 miesięcy w paryskich zakła- 
dach Farmanna, odbywają się prace nad 
budową aparatu stratosferycznego, obe- 

cenie znajdują się one już w końcowem 
stadjum, i w najbliższych dniach zosta- 

ną podjęte pierwsze próbne loty Szcze- 
góły konstrukcji aparatu trzymane są w 
ścisłej tajemnicy. Wiadomo jedynie, że 
jest to jednopłatowiec 0 olbrzymiej roz- 
piętości, wyposażony w motor 0 sile 
500 - Н.Р., który w stanie jest rozwi- 

nąć szybkość 200 kilometrów na godzi- 
nę. Na wysokości od 16 do 18 tysięcy 
kilometrów będzie on mógł rozwinąć na- 
wet szybkość, sięgającą 800  kilomet- 

rów, 
Według dokonanych obliczeń prze- 

strzeń Paryż — Nowy Jork będzie mo- 
gła być przebyta w ciągu 7 godzin. Prób- 
ne loty wykażą, w jakim stopniu prze- 
widywania te odpowiadają rzeczywisto- 

ści. 
W kołach fachowców już od kilku 

miesięcy było wiadomem, iż słynny kon- 
struktor samolotowy Farmann czyni in- 
'tensywne przygotowania do lotu strato- 
sferycznego, Profesor Piccard uważa, 
iż osoba Farmanna jest najbardziej po- 
wołana do utorowania pierwszych dróg 
w dziedzinie zdobycia stratosfery i wy- 
raża przeświadczenie, iż uda mu się o- 
siągnąć pełny sukces. Farmann jest nie- 
wątpliwie najbardziej utalentowanym fa 
chowcem w dziedzinie lotnicbwa pozatem 
posiada on nad swymi rywalami tę prze- 

wagę, iż do dyspozycji jego znajdują się 
nieograniczone środki materjalne, któ- 
rych brak był jedną z głównych przy- 
czyn niepowodzenia belgijskiego profe- 
sora Piccarda. Farmannowi mianowicie 

udało się zainteresować swemi planami 
ministerstwo lotnictwa 'oraz rząd, który 

przeznaczy! olbrzymią sumę na budowę 
najbardziej nowoczesnego aparatu stra- 
tósferycznego . 

s Farmann nie zamierza osiągnąć rekor 

dū wysokości, nie pragnie on narazie 
wznieść się wyżej od profesora Piecar- 
da. Chodzi mu bowiem w pierwszym rzę- 
dzie bynajmniej nie odokonanie wyczy- 
mu sportowego, ani też, ocele naukowe, 

lecz jedynie o osiągnięcie wyników o 
charakterze praktycznym, Pragnie on 
przedewszystkiem zbadać dokładnie dol- 
me warstwy stratosfery na wysokości 
mniej więcej 10 do 14 kilometrów, aby 
w' ten sposób poznać warunki, przygoto- 
wiijąc grunt do systematycznych lotów 
do stratosfery. Pierwszy próbny lot od- 
będzie się na wysokości 10 kilometrów, 
podczas zaś następnych trzech będzie się 
on wznosić stopniowo o 4 kilom. wyżej. 

W myśl pierwotnego planu zamierza 
Farmanm dopiero koło końca b. r. roz- 
począć loty na wysokości 16 do 18 kilo- 
metrów, Dotarcie do wyższych warstw 
powietrznych przy pomocy obecnie 
zbudowanego aparatu narazie nie wcho- 
dzi w zakres jego planów. Ze względów 
praktycznych mie jest to nawet komie- 

czne, gdyż już na wysokości 18 kilomet- 
rów można rozwinąć szybkość 700 wzglę 
dnie 800 kilometrów. Tempo to umożli- 
wiłoby pilotom przebycie drogi z Europy 
do Ameryki w ciągu 7 godzin. Większa 

szybkość narazie nie da się jeszcze o- 
siągnąć. : 

Przeloty stratosferyczne poza możli- 
wością osiągnięcia rekordowej szybko- 

ści posiadają dla lotnictwa olbrzymie 
znaczenie również i pod wielu innemi 

względami, Przedewszystkiem usunięte 

zostają wszelkie przeszkody, na które 
stale narażony jest lotnik w dolnych stre 
fach, gdzie jest on zawsze zależny od 
kaprysów pogody. 

Wszelkiebowiem zaburzenia atmosfe- 
ryczne, które powodują tak niepomyś- 
ślne warunki, dla lotników, odbywają 
się jedynie w warstwach powietrznych 
znajdujących się na wysokości 10 kilo- 
metrów, powyżej tej strefy niema ani 
gwałtownych prądów powietrznych, ani 
też silnych opadów. 

Zaznaczyć jednak należy, iż co do tej 
kwestji wśród fachowców panują nara- 
zie rozbieżne poglądy. F'armann jest zda- 
nia iż dopiero pierwsze próbne loty do 
stratosfery będą mogły ustalić niezbicie, 
czy w' górnych warstwach powietrznych 
panuje absolutna cisza. 

„Krótka podróż z Europy do Amery 
ki posiada jeszcze jedną wielką przewa- 

Se. 
Mianowicie na przestrzeni 8 go- 

dzin można z całkowitą gwarancją usta- 
lić pogodę, tak że pilot już w momencie 
startu będzie dokładnie poinformowany 
co do warunków atmosferycznych, w któ 
rych odbywać się będzie jego przelot aż 
do samego wylądowania w Ameryce. 

W każdym razie stwierdzić należy, 

iż dzięki wysiłkom Farmanna wielce do- 

niosły problem zdobycia  stratosfery 

wkroczył w nowy etap. 

Już za kilka miesięcy można spodzie- 

wać się epokowych wydarzeń 'w dziedzi- 

nie dalszego rozwoju naszej cywilizacji 

dzie, po wojnie europejskiej i wypę- dron w mieście Łomża, 2-gi szwadron łęce. Tu, po przeglądzie przez dowód- 

dzeniu z Polski Niemców okupantów, 
kiedy zaczęto tworzyć armię, powstaje 
znów 4 pułk ułanów. 

* 

Dekretem Rady Regencyjnej @па 

w Mławie, 3-ci w Płocku i 4-ty we Wio 
ciawku. 2 

W niepselna trzy tygodnie od chwi 
li rozpoczęcia pracy organizacyjnej w 
szwadronach, stany ludzi i koni wyno- 

— 
4 listopada 1915 roku, pułkownik bytejsiły: w 1-ym szwadronie ułanów oko- 

  

Sztandar 4 pułku Ułanów Zaniemeńskicn. 

cv pułku pułk. Dziewulskiego i zastęp- 

cę d-cy pułkownika Rudolha i dwuty- 

godniowym postoju marszem przecho- 

dzi do Białegostoku. 
W końcu lutego 3 i 4 szwadron 

odchodzi na front litewsko-białoruski, 

wchodząc do składu grupy Zaniemeń- 

skiej. Dywizjon ten prowadzi działal- 

ność zwiadowczą w rejonie Raduń, Ol- 
kieniki, Ejszyszki. Pod Moażejkowem 

stacza dywizjon bój, z którego zwycię- 

sko wychodzi, zdobywając sześć cięż- 

kich karabinów maszynowych, 20 jeń- 

ców, tracąc zaś jednego ułana zabite- 

go i trzech rannych. 

2-gi i 4-ty szwadron bierze udział 
w wypadzie na Wilno. 

W walkach o Wilno dywizjon jest 
stale czynny. 4-ty szwadron przy 

współudziale 2-go zdobywa dworzec, 

biorąc około 600 jeńców do niewoli, i 

zdobywając dwa ciężkie karabiny ma- 

szynowe, moc taboru kolejowego, żyw- 
ności i amunicji. 2-gi szwadron walczy 

dalej w mieście, zdobywa klasztor Wi- 

zytek, bierze przeszło 200 jeńców, je- 
den c. k. m. i sztandar. Po zdobyciu 

klasztoru, szwadron ten, walcząc wręcz 

na ulicach, dociera do Placu Katedral- 
armji rosyjskiej Stanisław Rawicz-Dzie ło 150, koni 100, w 2-gim szw. uła- nego, gdzie już zażarty bój z przeciw- 
wulski został mianowany dowódcą 4 nów około 160 i tyleż koni w 3 i 4-ym nikiem toczył 1 pułk szwoleżerów. 
pułku ułanów. 

Jako miejsce.dla formowania pułku, 
przeszło 200 ułanów i tyleż koni. 

Wszystkie konie były dane przez 
Po zdobyciu Wilna 2-gi i 4-ty szwa- 

dron powraca w rejon Olkienik, gdzie 
zostały wyznaczóne 4 miasta w Kró- okoliczne ziemiaństwo i włościaństwo. pozostał 3-ci szwadron, wchodząc do 
lestwie, w których poszczególne szwa W połowie lutego 19 roku odbywa składu utworzonej podgrupy pułkow- 
drony się tworzyły, a więc I-szy szwa- się koncentracja całego pułku w Ostro nika Dziewulskiego. 

miesięcy w stolicy światowego bandy- 
tyzmu w Chicago? Mr. Mercer jest jed- 
mak mietylko człowiekiem nauki, ale i 
businessman'em. Nie przyjechał do Lon- 
dynu z próżnemi rękami. Ofiaruje takie 
gwarancje, iż nie jest wykłuczone, iż 
zabiegi jego uwieńczone zostaną powo- 
dzeniem, O ile istotnie uzyskalby placet 
rządu i dworu królewskiego, klejnoty 

koronne byłyby przywiezione do Amery- 
ki specjalnym okrętem wojennym pod 
wzmocnioną strażą. Od chwili zaś wy- 
ładowania klejnotów na statku na zie- 

mię amerykańską, słynni „Secret Six“ 
obejmą mad nimi pieczę, co, jak twier— 
dzą w Ameryce, jest najpewniejszą gwa- 
rameją bezpieczeństwa 

Kim są ci tajemniczy „Secret Six“? 

dosłownie: „Sześciu tajnych*? Jest io 

najlepsza w! Ameryce organizacja wy- 
wiadowcza i Śledcza, podejmująca się 
najtrudniejszych zadań i przyjmująca 
pelną gwarancję za ich wykonanie. Od 
chwili objęcia straży nad klejnotami ko- 
rony angielskiej pięciu agentów „Se- 
eret Six', nie znanych z widzenia nawet 
zawodowym przestępeom, nie spušci 

tych ani na jedną sekundę w dzień i 
w nocy z oka. Zgóry przedsięwzięte zo- 

staną środki, aby żaden z gangsterów 
nie mógł nawet na krok zbliżyć się do 
miejsca w którem przechowywane będą: 
klejnoty. Pozatem policja amerykańska 
wydeleguje specjalną brygadę dla współ- 
działania z „Sześciu tajnymi", Brygada 
wyposażona będzie we wszystkie nowo- 

cześniejsze środki do walki z bandyta— 

mi i włamywaczami, 
Ażeby zrozumieć, jak jpotężną jest 

organizacja „Secret Six", trzeba żyć w 
Ameryce, a raczej wi samem Chicago. 
„. Wszyscy mieszkańcy tego miasta są 
miewątpliwie przekonami, że jeśli „Se- 

„Secret Six“ podejmą się strzeżenia klej- 
notów brytyjskich, król Jerzy będzie 
mógł spać spokojnie. 

Organizacja „Secret Six* stworzona 
została przez sześciu  businessman'ów 

chicagowskich, którzy zaamgażowali naj- 
lepszych prywatnych detektywów Ame- 

ryki i dali im do dysnozycji olbrzymie 
środki techniczne i finansowe, tworzące 
potężną agencję do walki z bandytyz- 

mem, Twórcy organizacji tej, której ce- 
le są nietylko utylitarne, ałe i moralne 

ifoepung (ezpor qosods u2 «w I[ruAzom 
przeznaczając na walkę z przestępczoś- 
cią sumy wręcz olbrzymie, a na nasze 

stosunki poprostu fantastyczne. i 
Funkcjonarjusze: organizacji są 0p- 

łacani tak wspaniale, że żaden z nich 
żadną sumą przekupić się mie da, a po- 
zatem wewnątrz organizacji istnieje 
zmakomity system kontroli. Jeśli tedy 
„Sześciu tajnych" podejmie się strzeże- 
nia klejnotów korony angielskiej, to za 

witrynami światowej wystawy w Chica- 

go będą one równie bezpieczne, jak za 
kratami zamku Tower w Londynie. Jeśli 

jeszcze rząd Unji Południowo - Afrykań- 

skiej zechce przysłać do Chicago swą 

wspaniałą kolekcję djamentów, na wy- 

stawie w Chicago będzie można ujrzeć 
wiręcz oszałamiająco. wspaniałe zbiory 

klejnotów. 
Trzecim wreszcie kapitalnym efek- 

tem działu klejnotów na wystawie chi- 

cagowskiej będzie zrekonstruowana wie- 

rnie w minjaturze kopalnia djamentów 

w: Kimberlev. Autentyczni górnicy z 

Południowej Afryki będą w oczach wi- 

dzów: odtwarzali wszystkie stadja poszu- 

kiwań cennych kamieni, » minjatura amm 

sterdamskich szlifierni będzie surowe 

djamenty zamieniała w grające tęczą 

barw wspamiałe birylanty. 

ŻMIWIARKI 
Szwedzkie VIKING 
oraz części do nich 

Worki Iniane 
Poleca 

Centrala Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowych 

Wilno, ul. Mickiewicza 19. 
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Nad Berezyną prowadzi ożywioną 

działalność  zwiadowczą, urządzając 

wypady na drugi brzeg rzeki, w czem 

porucnik Skuratowicz „prym*  trzy- 

mał i zawsze wielkie sukcesy odnosił. 

Kiedy front nad Berezyną zostaje 

przerwany, stacza zwycięskie boje pod 

Stefanowem i Hutą. Pod Hutą traci 3 

ułanów zabitych, 3 oficerów i 6 ułanów 

rannych. Zdobywa przeszło 80 jeńców 

i jeden karabin maszynowy. 

Pod Żarnówką, szwadron teclinicz- 

ny, pod dowództwem porticznika Kra- 

fta, swą świeżą szarżą, niszczy przy 

pomocy piechoty pierwszy pułk „Kra- 

snych Komunarow“, zdobywając 4 cięż 
kie karabiny maszynowe i około 100 
jeńców, tracąc zaś kilku rannych i jed- 
nego ułana zabitego. 

Pod Żarnówną, szwadron technicz- 

ny z porucznikiem Kraitem, 4-ty z po- 

rucznikiem Chludzińskim, przy współ- 

udziale przybyłej ze szwadronu zapa- 

sowego marszówki, złożonej z rekru- 

tów, zdobywa silnie umocniony most 

na rzece, biorąc jeden ciężki karabin 

maszynowy i 45 jeńców. ; 

Kiedy nieprzyjaciel ponownie przer- 

wał front na Berezynie i zmusił wojsko 

polskie do odwrotu, pułkowi przypa- 

dały najcięższe zadania. 

Pod Hrebionką, ratując piechotę, 

którą nieprzyjaciel począł okrążać 

większemi siłami, rzucony do szarży 

szwadron techniczny z porucznikiem 

Kraftem i pluton 2 szwadronu z po-   
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-zamówienie, kosztuje 40 zł. 

4. dziwej dziewoi, przechodzi jakiś typek 

„ema czystego piasku, więc za przykła- 

OD DRUI DO NAROCZA 
Będąc, kilka tygodni temu, w jednym je towarzyszki kąpieli, Gdy przychodzę 

z urzędów, przeczytałem afisz o schro- do łazienek ma już dużo znajomości. W 
misku nad jeziorem Narocz, prowadzo- tem od strony miasteczka wpada na po- 
nem przez Zw. Oybwat. pracy Kobiet. most motocykl, zatrzymuje się tuż nad 

Nie mając czasu na szczegółowe prze wodą. To miejscowy doktór daje nie- 
czytanie, zatelefonowałem z domu do zwykły pokaz umiejętnego kierowania 

zmajornego, aby zan>tował szczegóły 2 Harleyem. 
tego afisza, jednak okazało się, że już Po obiedzie spożytym w 
go niema, co zmusiło mnie do zaciągnię- wym kasynie ruszamy dalej. 

cia informacji od jednej pań z komite- Zaraz za Brasławiem widać przygo- 

tu. Na razie jednak wyjazd musiał być towania w laskumiędzy jeziorami: tu 

odłożony z powodu złej pogody. Korzy- za kilka  dmi, przybędzie 300 osób z 
stając z tego, dowiaduję się o środkach Centraln, Inst. Wych. Fiz. w Warszawie. 

lokomocji. Są trzy: Przez Opsę dojezdżamy pod wieczór 
1) Autobusem z Wilna do Miadzioła i do Pelikan 

dalej furmanką do schroniska. Bilet ko- — Jezioro Pelikańskie nie duże, ale za- 
Sztuje 9 zł. plus furmanka, Jazda trwa to zarośnięte i bardzo malownicze. Nie 

7 godz. *) ma na nim co prawda pelikanów, spo- 
2) Taksówka z postaw na specjalne gtrzegam natomiast dwa duże nurki, 

Tą drogą więc rozpoczynamy za nimi pościg na 
mało kto jeździ. łódce. Ale, że nurki płyną bardzo prędko, 

3) Koleją przez Łyntupy do Kobylni- 4 ja wiosłuję powoli i nasz sternik p. 
ka, Bilet III kl” około 12 zł. dalej fur- q jj, więcej przysłuchuje się naszej roz- 

manką za 4 — 5 zł. do schroniska. Ja- mowie z ironicznym uśmieszkiem nie- 
zda koleją trwa 5 godz, furmanką 2 — steruje, więc widzimy wkrótce, że wypa- 

2 i pół godz. da zrezygnować z pościgu. Wyciągamy 
Informacje te zbierałem od zmajo- gjiątki zastawione w egromnej ilości na 

mych, gdyż w prasie żadnych danych rąkj, ale znajdujemy w nich tylko zde- 
nie znalazłem, W końcu czerwca pogoda chłe rybki jako przymętę i kamienie, 
nagle poprawiła się i postanowiłem wy- W;czónr nad jeziorem jest cudownny, ale 
ruszyć, wpierw jednak do „krainy tysią- vyreszcie musimy jechać, gdyż i itak prze 
ca jezior" a potem dopiero mad nasze glużyliśmy pobyt ponad przewidziany 

„morze. termin. Motorowa drezynka leci na zła- 
Korzystając z uprzejmości Kierow- manie karku robiąc do 40 klm. na go- 

nika kolejki w Duksztach, który doko- qzinę. Widzimy jednak niebawem, że nie 
nywał wypłaty na linji, wyruszyliśmy zdążymy na pociąg do Wilna. Wreszcie 
rankiem drezynką motorową do  Drui, wpadamy do Dukszt w 3 minuty po ©- 
dokąd przybywamy przed | poludniem. dejściu pociągu. 
Stacja kolejowa leży w centrum miaste- Trudna rada — trzeba przenocować 

czka, ajednocześnie o kilkaset metrów „ Dpuksztach. 
od Dźwiny. Kilka wagoników stoi nad Rano wracam do Wilna i 
samem urwiskiem .Brzegi wysokie, ale go wyjazdu nad Narocz. Chciałem za- 
nie ciekawe; na przeciwległym brzegu cząć od kupienia opisu, Niestety! Oka- 

łotewskim widać kościołek i cerkiewkę, zuje się, że w księgarniach Wileńskich 

żadnego opisu Narocza niema. Kupuję 
nym budulcem. Dowiadujemy się, ŻE wiec tylko dwie mapli niemieckiego 
jest targ, więc udajemy się tam, aby jsptabu, przyczem wydanie polskie ko- 
zapoznać się z miejscowym folklorem. 'sztuje 2,80 a miemieckie — 175 (1) Aby 

Typy włościan jakieś inne, poważniej- naprawić humor po niefortumnej wizy- 
sze, dużo staroobrzędowców; żydzi sym- 
patyczni, Gdy kupujemy masło u uro- 

miejsco- 

szykuję się 

  

      

  

czu humoru" zorganizowany w. Ber- 
nardynce przez miejscowych  ariystów. 

miejscowy. Chcąc go wyciągnąć na słów rrymor niezbyt poprawił się, ale zyskuję 
ko, a widząc że kolor nosa zdradza sta- m:łego towarzysza wyprawy ło Naro- 
łego klienta monopol" spirytusowego Cza, "który hył już tam kilka razy. 

pytam, czy dawmiej wódka była lepsza Jedziemy przez Łyntupy, gdzie prze- 
niż teraz. Odpowiada, że i teraz dobra, siadamy do wąskotorówki. Wycieczek 

ale cóż, kiedy niema za co kupić, a po- niema. Do Narocza jedzie zaledwie kil- 
tem dalej „„Wam, ot, lepiej, bo Wy ma- ka osób — reszta do Kobylnika. W dro- 
sło kupujecie". Ceny produktów bardzo dze zaczyna padać drobny deszczyk. Na- 
niskie, jajko 5 gr., masło 1,75 gw. kiło; sy wydłużają się, a jeden z podróżnych 
truskawki, które sprzedają staroobrzę- który stale mieszka nad jeziorem us 
dowcy — 30 gr., kurczęta 30 gr., kury kaja nas, aby się tem nie przejmować, 

“Er. Е : е gdyż deszcz zazwyczaj bywa tu z rana, 
Nazwiedzanie miasteczka mie mamy tak samo jak nad prawdziwem morzem. 

czasu, śpiesząc do Brasławia, "_ Rzeczywiście deszczyk prędko przech 
Po drodze mijamy Słobódkę, gdzie g,, w Kobylniku wyszukujemy lepszą 

rozłożył się obóz harcerek z Warszawy. furmankę z siedzeniem na res } 

Po przyjeździe do Brasławia wyruszamy || 7а die godz., jak mėwi nasz wožni- 
Sdrazu nad jezioro. Po drodze przecho- (A. będziemy w schronisku. Ponieważ 
dzimy koło dużej góry w centrum mia- przysłuchujący się naszej rozmowie krę- 
sta. To góra Narbuta, nazwana ma cześć cą głowarni z niedowierzaniem — robi- 
zmarłego kilka lat temu doktora Nar- my zakład, że jeżeli dowiezie nas na 
buta, który praktykował w. Brasławiu, czas, dostanie oprócz 5 zł. nagrodę. 

bagatela — 60 lat! Wreszcie dochodzimy Po przejechaniu 4 klm. jesteśmy nad 
do jeziora. Brzegi błotniste, widać, że jeziorem, 

Taso Žiegala pierwiej na kilkaset met- | Wiprawdzie opowiadanie o niewidzial- 
alej: —-dzi8 opadła z pówodu '0- „cj brzegów. nie potwierdziło się, nie- 
R: c” gmachu starostwa mniej widok ogromnej tafli wody jest 

„ domów urzędniczych, wybudowano nie- wspaniały. Tuż nad jeziorem leży wieś 
dawno na krańcu miasteczka, urządzo- Kia KĄ przeciwległym 
no A:D. 1932 pomost nad wodą i kilka iozu w oddaleniu 10 kkm. iiząc prosto 

kabin, Na jeziorze widać tylkó jedną Brzegiem jeziora do schroniska można 
zaglówkę i kajak. Ponieważ na brzegu dojechać z obu stron: Droga lewym brze- 

giem biegnie przez Czerewki iPasynki 
tuż mad jeziorem i jest znacznie bliższą 
od drogi przez Zanarocze, idącej przewa 

żnie przez las, Ulegając mamowom na- 
szego woźnicy, jedziemy drogą bliższą, 
wyłożoną kociemi łbami. Chociaż sympa 
tyczny inżynier drogowy w Postawach, 
do którego należy ta droga mówił mi po- 
tem, że jest doskonała, jazda furmanką 

chłopską po niej nie jest zbyt przyjem- 

     

  

miejscowych syren, kładę się do 
Blytkiej, zaledwie ma kilka centymetrów 
Wody magrzanej do 20 kilku stopni i 
plażuję na sposób brasławski. Mój to- 
warzysz podróży chociaż się nie kąpie. 

cząsu nie trąci, i ,zaopatrzywszy się w 
kupione w Drui truskawki, zwabia mo- 
RR 

-— *) Po powrocie do Wilna przeczyta- 

cie w księgarniach, udaję się na „wie- 

łem notatkę w gazetach, że uruchomio- 
no autobusy wprost do Narocza za op- 

łatą 9-zł. 

ną, do szczególniej odczuwaliśmy jadąc 
w nocy z powrotem. Narazie czas się 
nie dłuży, gdyż obserwujemy, coraz to 

KPI AKTTAU TAS NTT STU KATES E ATRODANTIS TENS 

tucznikiem  Skuratowiczem, niszczą rabinu położył trupem porucznika Sku- 
wroga pomimo niedogodnego — błot- ratowicza. 
nistego terenu częściowo porosłego W i j е 5 odwrocie, pułk pozostając stale 
krzewami, 127 trupów zaległo pobojo- strażą tylną, mija Swisłocz — Nie- 
wisko, 70, 71 i 72 pułki piechoty so- śwież — Baranowicze Uzdę 
wieckiej dzięki tej brawurowej szarży Snów — Niemież — Sielec — Prużany 
zostają powstrzymane i zmuszone do ; zatrzymuje się na linji Bugu. 

AŻ; Po bitwie warszawskiej pułk bierze 
udział w ściganiu uciekającego wroga. 

Pościg jest niezwykle skuteczny na 

przestrzeni bowiem Warszawa — Gro 

dno pułk zdobywa 4 armaty i bierze 
500 jeńców do niewoli. 

Rozejm zastaje czwartaków w Doł- 
hinowie. Przez dłuższy jeszcze czas 
trzymają straż nad granicą rozruceni 
na północno - wschodnim odcinku Zie- 
mi Wileńskiej. 

W 1922 roku w kwietniu pułk о- 
trzymuje z rąk Naczelnego Wodza na 
Pi. Łukiskim w obecności Xięcia Pry- 
masa Kardynała Dalbora oraz całego 
ówczesnego Rządu sztandar pułkowy, 
ofiarowany od Ziemi Lidzkiej i Ejszy- 
skiej. 

Na pamiątkę sławetnej szarży pod 
Hrebionką, Korpus Oficerski na wspól- 
nem zebraniu ustala dniem święta puł- 
kowego 9 lipiec, w którym to- dniu 
szarża miała miejsce. 

2 е ; Ponieważ pułk kilkakrotnie prze- 
Wrotų. Szwadron techniczny stracił chodził przez Niemen podczas wojny, 

> ułanów zabitych, 3 rannych i 11 koni więc jednomyślną uchwałą Korpus 
at itych. Po szarży jeden z rannych Oficerski przyjmuje nazwę Zaniemeń- 
"icerów sowieckich, wystrzałem z ka- ski. q.   

Por. Teofl Skurotowicz zginął na polu 
chwały w Horży pod Hrebionką. 

` 

JAK MINĘŁA NI 
Mecz Polska-Szwecja 

ZWYCIĘSTWO DRUŻYNY 

SŁOWO 

POŁSKIEJ 2:0 (1:0) 

  

ROZGRYWKI 0 
BERLIN. PAT. — W ostatnim dniu 

WARSZAWA. PAT. — Na stadjo- Szwedów, co odbiło się ujemnie ra meczu tenisowego o puhar Davisa po- 
nie Legji warszawskiej odbył się dzi- 

siaj ósmy kolejny mecz międzypaństwo 
wy między Polską a Szwecją, zakoń- 

czony zasłużonem zwycięstwem drt- 
żyny polskiej w stosunku 2:0 (1:0). 

Szwedzi okazali się niezłą drużyną, 
rozporządzającą obroną, ofiarną po- 
mocą i atakiem na lotnych skrzydłach, 

lecz naogół ustępowali dość znacznie 
Polakom zarówno pod względem tech- 
nicznym jak i taktycznym. 

W całej naogół wyrównanej dru- 
żynie szwedzkiej dość niepewnym był 
bramkarz w pierwszej połowie, bramki 
strzelone były jednak nie do obrony. 

W drużynie poiskiej bardzo przy- 
tomny był Albański, chociaż nie miał 
pola do popisu. Obrona bardzo dobra, 
przyczem  Bułanow  rozporządzający 
słabszym wykopem, grał lepiej od Mar 
tyny. W ataku wyróżniji się Nawrot, a 
zwłaszcza Pazurek. Matjas grał dość 
słabo. W pierwszej połowie zaznaczy- 
ła się znaczna przewaga polskiej druży 
ny. Pierwszą bramkę zdobywa Nawrot 
w 15 minucie. W dalszej części Pola- 
cy pozwolili sobie narzucić syste gry 
KERZORETZYOZPCIA, ZOO SZLA WASZA 
nowe widoki, mając stale z prawej stro- 

ny śliczny widok na jezioro. Około godz, 
8 zajezdżamy do schroniska. Chociaż ja- 

zda trwała nieco dlużej ponad 2 godz. — 
wręczamy wspaniałomyślnie woźnicy ©- 
biecamą nagrodę, prosząć go, aby przyje- 
chał po nas wieczorem. 

W schronisku goście jeszcze śpią, 
Wchodzimy do wody pierwsi. 

Schronisko zostało otwarte w 1930 

  

r.i leży.w ładnym sosnowym lesie; po- 

wietrze wspaniałe. 

Sam budynek jest okazały o trzech 
piętrach w polskim stylu z wierzyczką 

Szkoda jednak, że budynek nie jest po- 
stawieny bliżej jeziora i że niema tara- 
su nad wodą, któryby służył za jadai- 

nię, Obecnie jadalnia mieści się w dość 
ciasnym lokalu pośrodku budynku, ma- 

jąc z obu stron pokoje noclegowe dla 
wycieczek, — przez co widok ma obie 

strony jeziora jest zakryty. W pobliżu 
wybudowana willa jakiegoś kupca leś- 

- nego, a z drugiej strony buduje się kil- 

ka domków. 
Naprzeciw schroniska jest urządzo- 

ny pomost nad wodą długości dziesię- 
ciu metrów. Dno w jeziorze bardzo ply:- 
kie, i aby mieć wodę wyżej pasa, trzeba 

przejść przeszło pół kilometra przez rzad 
kie zarośla trzeinowe. Dno piaszczyste, 
pokryte przy brzegach kamyczkami, wo- 

da bardzo przezroczysta i dość ciepła, 
Po doskonałej kąpiel idziemy na 

śniadanie. 

W jadalni ruch. Wszystkie pokcje g- 
ścinne zajęte; przy stole schodzi się 

dużo osób. Wyżywienie zostało zorgani- 
zowane przez Zw. Ob, pracy Kobiet, a 
jest, trzeba przyznać, bardzo dobre. Je- 
dzenie niedrogie i smaczne. к 

Po śniadaniu pływamy kajakami, iśd- 
kami i plażujemy. 

W ciągu dnia przybywają liczne wy- 
cieczki, przeważnie z Postaw, Po dosko- 
nałym obiedzie robimy spacer do po- 

bliskiego „Bladego** jeziora otoczonego 

lasem i po powrocie znowu plażujemy 1 
używamy kąpieli aż do wieczora. 

Niestety czas odjazdu zbliża się. Za- 
pisuję się do księgi pamiątkowej, — 1е- 
żącej na honorowem miejscu w jadalni. 
Na pierwszej stronie podpis Pana Prezy 
denta, który tu był na otwarciu schro- 
niska w 1930 r. W ciągu dnia dwie stro- 
ny zapełniają się podpisami. Ostatni za- 

pis, pełen zachwytu, jakiegoś turysty z 
Małopolski. 

Tak, istotnie, Narocz jest: cudowny, 
ale, niestety, mało znany nawet w Wil- 
nie. 

Główną przyczyną tego, to oczywi- 
ście zła komunikacja. Kto niema własne 
go auta, narażony jest na spore koszty 
i niewygody. Sprawa ta nie ulegnie po- 
prawie do czasu wybudowania szosy od 
Wilna, która jest rozpoczęta. Wówczas 
te 120 klm. dzielące Wilno od Narocza, 
będzie można przebyć w ciągu 3 — 4 
godz,, zamiast obecnych 6 — 7. 

Pozatem jeszcze jest jedna wielka 
bolączka, którą możnaby usunąć stosun- 
kowo tanim kosztem, przez uruchomie- 
nie od wsi Kupy przejazdu motorówką 
do schroniska i zpowrotem. Zyskałoby 
się 2 godz. na czasie (zamiast jazdy fur. 
manką brzegiem jeziora) sama jazda by- 
łaby przyjemniejsza i nawet tańsza. Ta 
sama motorówka obsługiwałaby poza- 
tem gości w schronisku w ciągu dnia. 

Obecnie, wstyd powiedzieć, na jezio- 
rze Narocz nie ma ani jednej żaglówki 

i motorówki! 
Pod adresem „Tow, Miłośników Na- 

rocza* rzucam myśl, czy nie daloby się 
wykorzystać statku i ślizgowca należą- 
cych do Dyrekcji Dróg Wodnych, które 
stoją bezczynnie i miszczeją na  Wilji 
pod Wilnem? 

No, a w końcu, kiedyż nareszcie na 
półkach księgarskich znajdzie się opis 
Narocza i mapki opracowane przez woj- 
Skowy instytut geograficzny?! 

Jazda zpowrotem do Kobylnika trwa- 
ła około 3 godz. i wymęczyła porządnie. 

Do Wilna przyjechaliśmy nazajutrz 
wczesnym rankiem, umawiając się, aby 
zmowu jaknajprędzej, wybrać się do Na- 
rocza. T. Fedorowicz, 

grze naszej drużyny. 

Po zmianie pól przez pierwszych 15 
minut Szwedzi przeważają, atak ich 
jednak nie umie sobie poradzić z do- 
Polacy obejmują znów inicjatywę i w 
Polacy obejmują znów iinejatywę i w 
41-ej minucie z dalekiego strzału Ba- 
tora pada druga bramka dla Polski. 
Wynik ten nie uległ już zmianie. Sę- 
dziował bardzo dobrze Bauwais. 

Mecz dzisiejszy był 49-tem spotka- 
niem naszej reprezentacji. Dotychczas 
odnieśliśmy 20 zwycięstw, remisowaliś 
my 8 razy, przegraliśmy 21 razy. Ogól 
ny stosunek bramek 105 do 95 na na- 
szą korzyść. 

Z Szwecją graliśmy 8 razy, wygra- 
liśmy 4 razy, przegrali 3, zremisowa- 

między Niemcami a Anglją w grze po- 
jedyńczej Niemiec Cramm pokonał nie- 
spodziewanie Anglika Austina 5:7, 6:2, 

200 KLM. WYŚCIG KOLARSKI 
ŁÓDŹ. PAT. — Wyścig o mistrze- 

stwo Polski na dystansie 200 km. z Pa 
bianic do Rudnika i z powrotem wy- 
grał kolarz Kłosowicz » Łodzi 6,53,11. 
Mimo icężkich warunków atmosierycz- 
nycii startowało 64 kolac cy. 

li 1. Ogólny stosunek bramek wynosi 
20 do 13 na naszą korzyść. 

Ponieważ ostatnie zwycięstwo było 
trzecie z kolei Polska zdobyła na włas- 
ność puhar, ufundowany przed 10 laty 
przez dyr. Brodatego. 

PRIES RAT ATSITIKTINIS DOKA 

ZAWODY WIOŚLARSKIE NA TAMIZIE 

  

EDZIELA SPORTOWA 
PUHAR DAVISA 

NIEMCY ZWYCIĘŻAJĄ ANGLIKÓW 
6:3, 6:2, a w drugiem spotkąniu Nic- 
miec Brem Perryego 6:2, 6:4, 3:6, 0:6, 
Т, 

NIEZASŁUŻONA PORAŻKA JAGIELLONII | 
Z BIAŁEGOSTOKU 

76 P.P. — JAGIELLONJA 
3 X2 (1 X 2). 

BIAŁYSTOK. — W dniu 9 b. m. sa ste- 
djonie DOK III, odbyły się zawody piłki noż 
nej o mistrz kl. „A“ BOLPN, które zakon- 
czy.y się wynikem 3:2 na korzyść drużyny 
miejscowej. 

Grę rozpoczynają goście w bardzo szyb- 
kiem tempie — co pozwala im opanować boi 
sko, a w nie całe pół godziny zdobyć 2 goali. 

Miejscowi zdobywają punkt z rzutu woi- 
nego. 

Po zmianie bramek — miejscowi dążą do 
zrehabilitowania poniesionej w zeszłą sobotę 
klęski (z Cracovią 0:4) ustawicznie nacie- 
rając na bramkę przeciwnika — co przy sła- 
bej grze rezerwowego bramkarza gości, po- 
zwała im na zdobycie 2-ch goali. 

Gra toczyła się z większą przewagą Ja- 
giellonji, która po przerwie grała bez szczę- 
ścia, a co gorsze niewykorzystała rzutu kar- 
nego, strzelając w ręce niepewnemu w swych 
chwytach bramkarzowi miejscowych. 

Sędzia mimo, iż popełnił parę błędów na 
niekorzyść góści — dobry. 5 

Zainteresowanie publiczności ze względu 
na wysokie ceny biletów — bardzo sę 

MIĘDZYNARODOWE MECZE PIŁKARSKIE 
ŚLĄSK—LWÓW 3:i 

KATOWICE. PAT. — W meczu między- 
miastowym Śląsk pokonał Lwowian w sto- 
sunku 3:1 (1:0). Lwów wystawił na ten mecz 
drugi komplet wzmocniony kilku graczami Ii 
gowymi Czarnych. Śląsk oparł swój skład 
na „Ruchu“. Najlepszym graczem był kierow 
nik napadu drużyny śląskiej, Chiebek, który 
zdobyi až trzy bramki. 

LWÓW — WARSZAWA 1:1 
LWÓW. PAT. — Mecz międzymiastowy 

Lwów — Warszawa o puhar Wieku Nowe- 
go zakończył się wynikiem 1:1 (1:0). 

MECZ PIŁKI ROWEROWEJ 
WARSZAWA. PAT. Po raz 

pierwszy rozegrany w Wa.szawie ©- 
mocjonujący mecz piłki rowerowej po- 
między G. Śląskiem a Wasz. Tcew. 
Cykl. zakończył się przezianą W.T.C. 
2:0. 

  

negaty wioślatskie w Trokach o mistrzostwo m, Wilna 
K. W. $yrena Warszawa zdobywa największą ilość punktów. — 
Przyjazć na regaty P. Premiera Prystora. — Największa dotych- 

czas impreza wioślarska na Wileńszczyźnie. 
Wielkie regaty wioślarske, jakie odbyły 

się w dniu wczorajszym na prześlicznem je- 
ziorze w Trokach, były  przedewszystkiem 
świadectwem doskonałego rozwoju tej ga- 
łęzi sportu w Polsce wogóle, a na. kresach, 
to zn. w Wilnie i Grodnie w szczególności. 

Świetnie zareklamowana impreza, spro- 
wadziła tym razem do Trok rekodową licz- 
bę publiczności, wśród której większość — 
to przybyli specjalnie na te zawody mieszkań g 
cy Wilna. 

Na doskonale zainiprowizowanych ław- 
kach przy schronisku Ligi Morskiej i Kolo- 
njalnej zgromadziła się elita świata sporto- 
wego. 

Wśród zebranych mnóstwo widzi się zna- 
jomych twarzy, w tem znaczna większość 0- 
sób, należących do rozmaitych klubów spor- 
towych. 

Szczególnie zwracają wszystkich uwagę 
barwne kostjumy ogorzałych na słońcu 
adeptek kunsztu wioślarskiego. 

Punktualnie o godz. 15-ej rozpoczyna xe- 
gaty bieg dwójek podwónych. Biorą udział 
z Wil. Tow. Wioślarskiego dwie łodzie 0- 
raz para Nowicki i Roginiewicz z „Pogoni”. 

Trasa prowadzi wzdłuż jeziora i wynosi 
2000 mtr. Stojący przy specjalnym telesko- 
pie artyleryjskim oficer objaśnia publiczność 
© przebiegu wyścigu. Za chwilę nieuzbrojo- 
memi jaż w szkła oczyma widać w oddali 
walczące zawzięcie o pierwszeństwo osady. 

8 m. 3,2 sek. Drugie miejsce zajmuje nad- 

pad dake, pak nastęj zwyci У ‘ризасу: S. 
Sadowski, J. Tubis, M. Klimkowski, S Bo- 
chowski oraz ster. B. Bialkowski. 

BIEG 6-ty czwórek młodzieży  szkolnej 
dla pań rozpoczynają osady Seminar. Naucz. 
w Trokach i: WKW Grodno. Zwycięża w cza 
sie 5 m. 7 sek. załoga Seminarjum trockie- 

0. 
W BIEGU 7-ym, jedynek pań, ostrą wal- 

ka odbywa się pomiędzy p. Z. Pomorską z 
War. Ki. Wioślarek, a p. I. Kieskiewiczówną 
z WKW Grodno. Przez dłuższy czas obie 
ROCCA? prowadzą no aż wreszcie 
pingwoana przez publiczność  grodzianka 

robi śliczny finisz i zwycięża swą przeciw- 
niczkę o całą długość łedzi. 

BIEG 8-my, czwórek  półwyścigowych 
pań gromadzi na starcie osady Wil. T. W. 
i WKW Grodno. Zwycięża „Grodno* w cza 
sie 6 m. 15 s. 

W BIEGU 9-ym czwórek nowicjuszy zwy 
cięża osada WKW Grodno przed AZS Wilno. 

Ciekawie odbywa się następny bieg je- 
dynek klepkowych, w którym pierwsze miej- 
sce przed B. Pietkiewiczem z W.K.S. 3 sap. 
i daleko pozostałym w tyle A. Kolankowskiin 
WKS Pogoni, wygrywa w czasie 9 m, 5 S. 
J. Pieregut z WKS Grodno. 

Po biegu i1-tym czwórek osad wojsko- 
wych wygranym przez wioślarzy 3 pac. na- 
stępuje dłuższa przerwa. х Bieg wygrywa dwėjka Wil. T. W. w cza- 

sie 9 min. 56,4 sek. przed łodzią Pogoni. 
BIEG 2-gi czwórek młodszych 0 nagro- 

de przechodnią Woj. Kl. Sp. 3 „P.A.C.“ Tra- 
sa we wszystkich konkurencjach panów ta 
sama, to zn. 2000 mtr. Do startu stają osa- 
dy: Wil. Tow. Wiośl., Kl. Wiošl. „Grodno“ 0- 
Warszawy, Wojsk Kl. Wiošl. „Grodno“ 0- 
raz AZS Wilno. Druga osada klubu grodzień 
skiego w biegu tym udziału nie bierze. 

„Эугепа“ przez dłuższy czas nie może u- 
stawić się na starcie. Przeszkadzają dość spo 
re w tym czasie fale jeziora. Wreszcie roz- 
lega się strzał startera. Na czoło wysuwa się 
AZS prędko jednak dogania go osada „Sy- 
reny' i k ten sposób dwie te osady prowadzą 
bieg aż do kilkudziesięciu metrów przed me 
tą, gdzie załoga „Syreny* podwaja tempo 

i wygrywa bieg w czasie 7 m. 47 s. Tuż stylu 
przychodzi AZS z czasem 7 m. 53 s. Trze- 
ciem i czwartem miejscem podzieliły się 
„Grodne* i Wil. T. W. 

Skład zwycęskiej załogi: Z. Kowalczyk, S. 
Dąbrowski, W. Bronisławski, C. Jędraszew- 
ski oraz sternik L. Majewski. 

BIEG 3-ci czwórek półwyścigowych pań 
o nagr. przech. Woj. Kl. Sp. 3 pac. Dystans 
1300 mtr. 

Na starcie staje jedna tylko osada AZS 
Wilno w składzie: H. Mincerówna, ]. Misiewi 
czówna, E. Zdrojewska, oraz K. Stankiewi- 
czówna, która wygrywa bieg walkowerem 
w czasie 7 m. 21,4 sek. 

BIEG 4-ty, jedynki młodych, o nagrodę 
prz. Wil. Kom. Towarzystw  Wioślarskich, 
wygrywa walkowerem z powodu niestawien 
nictwa A. Kolankowskiego z „Pogoni“, za- 
wodnik WKS 3 pac. B. Pietkiewicz. 

BIEG 5-ty dla czwórek półwyścigowych 
gromadzi na: starcie osady aż pięciu  klu- 
bów: Wil. T. W. WKS „Pogoń”, WKS 3 
sap. WKS 3 pac. i Polic. Kl. Sp. zapowie- 
dziana zaś szósta osada WKW Grodno w 
biegu tym udziału nie bierze. Fale przez dłuż 
szy czas przeszkadzają łodziom w ustawieniu 
się, wreszcie następuje start i pęć dziobów 
łodzi pruje powięrzchnię jeziora. 

Na czoło wysuwają się osady 3 pac. i 3 
sap. Łódź policyjna na szarym końcu. Wśród 
wioślarzy 3 pac. niebywałe tempo. Pomimo 
to ich przeciwnicy z 3 sap. zabierają się gwał 
townie do finiszu i wygrywają bieg w czasie 

W pewnym momencie dowiadujemy się, 
że regaty zaszcycił swą obecnością p. Pre- 
injer Prystor, który jednakże bawił niedługo 
i żegnany serdecznie przez zebranych odje- 
chał do Trok. 

Po przerwie odbywają się dałsze cztery 
biegi, z których 3 były najciekawsze, bo o mi 
strzostwo m. Wilna. я 

W biegu o mistrzostwo czwórek pań zwy 
cięża WKW Warszawa przed AZS Wilno. 
Bieg jedynek wygrywa walkowerem świet- 
ny wioślarz 3 sap. Z. Witkowski. 

W ostatnim biegu czwórek również 0 mi- 
strzostwo m. Wilna, zwycięża najładniejszym 
finiszem dnia osada „Syreny* przed AZS 
Wilno, WKW Grodno, WKS Pogoń oraz 
Wi. T. W. 
W wyniku zakończenia regat ogólna punk 

tacja przedstawia się następująco: „Syrena* 
Warszawa zdobyła 25 punktów, 3 p. sap. 
24 p., WKW: Grodno 23 p. AZS Wilno 16 p., 
WKW Warszawa 15 p., Wil. Т. W. 9 p. 6- 
raz Polic. Kl. Sp. 3 i pół p. 

Reasumując techniczne ujęcie wczoraj- 
szych regat, można powiedzieć, że impreza 
ta pod względem obiitości programu, ilością 
zawodników i organizacji była pierwszą tego 
rodzaju imprezą, urządzoną przez Wil. Komi 
tet Towarzystw Wioślarskich i niewątpliwie 
będzie miała kolosalny wpływ na dalszy roz  - 
wsój wioślarstwa wileńskiego, czego też 
wspominianemu Towarzystwu z całego Ser- 
ca należy życzyć. zas. 

KOMUNIKAT 
Wileńskiego Związku Okręgowego Piłki Nożnej 

z dnia 6 lipca 1932 r. 

1 „Uchwały Zarządu Wil. Z. O.P.N. 
1) Uchwalono protokół ostatniego po- 

siedzenia przyjąć bez zmian. 
2) Uchwalono z dniem 15, 7, 1932 r. 

delegować do Baranowicz na przeciąg 1 
miesiąca jako trenera p. Truchana Ja- 
na. 

3)Uchwalono, że z tytułu kosztów po- 
niesionych na utrzymanie trenera Po- 
dokręgu Baranowicze, ma pokryć koszta 
przyjazdu trenera i odjazdu w-g tary- 
fy wojskowej. oraz koszta mieszkania. 
Ryczak zaś w wysokości 150 zł. pokry- 
wa Wil. ZOPN. 

4) Uchwalono wezwać Podokręg Ba- 
ranowicze do nadesłania do dnia 12, 7, 
b. r. projektu wykorzystania trenera O. 
Z.P.N. 

5) Uchwalonc poraz ostatni wezwać 
kluby zalegające z opłatami z tytułu 
wkładek członkowskich 4 proc. od za- 
wodów oraz zaległych długów i kar by 
wpłaciły wszystkie zaległości nieodwo- - 
lalnie do dnia 20, 7. b. r. Skarbnik w 
dniu 19. 7. br. przekaże przewodniczą- 
cemu Wydz. Gier i Dyscypliny wykaz 
klubów zalegających z opłatami w ce- 
lu wstrzymania zezwoleń na mecze tak 
mistrzowskie jak i towarzyskie klubom 
zalegającym, które na mocy poprzednio 
powziętych uchwał z dniem tym zosta- 
ną zawieszone w prawach członka. 

6) Uchwalono przypadające rozgryw 

ki w czasie trwania klubu uznać walko- 
weremna rzecz klubu, który zobowiąza= 
nia swoje uregulował. 

1) Uchwałono delegować na W. Z. 
Polskiego Związku Piłki Nożnej na dz, 
24. 7. 1932 r. p. majora Kozłowskiego 
Adama. ze 

8) Uchwalono dzień Wil. Z. O. P, N. 
urządzić w dniach 3 i 4 IX br. A 

9) Uchwałono na dzień Wil. ZOPN 
rozegrać pomiędzy klubami wileńskieni 
puhar przechodni Wil. ZOPN specjalnie 
na dzień ten ufundowany systemem roz- 
grywek puharowych, 

10) Uchwalono w dniu Wil. ZOPN 
urządzić defiladę graczy w kostjumach 
sportowych przez ulice miasta w celu 
propagandy sportu Piłki Nożnej, 

11) Uchwalono opracewać regulamin 
rozgrywki puhamowej w' dniu Wil. ZOP - 

N. powierzyć wydziałowi Gier i Dyscyp- 
liny. į 

*5' Uchwalono darowač pozostalą ka- 
rę graczowi Rejzimowi z ZAKS-u z dn. 
6. VII b. m, 

i<' Uthwalono dokooptować do Wy- 
działu Gier i Dyscypliny pp. Nelkina 
Michała i p. Łukaszewicza Franciszka. 

!'' _ Hakoach Wiedeński — zakaz 
rozgrywki żę 

PZPN zakomunikował, że w związku: 
z zeszłorocznym pobytem Hakoachu Wie - - 
deńskiego w Polsce, oraz z zamiarem. 
urządzenia również w bieżącym roku 
toumnee po Polsce uprzedza, że zezwoleń -' 
na zawody pomiędzy klubami polskiemi 
a klubem wiedeńskim udzielać nie bę- :. 
dzie.
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Napad na funkcjonarjusz 
Pogotowia Ratunkowega 

WILNO. — Wczoraj w dzień na przecho- 
dzącego ulicą Ponarską pracownika Wil. Po- 
gotowia Ratunkowego p. Bartoszewicza na- 
padło dwóch osobników, którzy usiłowali 
przebić go nożem. Napadnięty, widząc gro- 
żące mu niebiezpieczeństwo oszołomił jedne- 
go z napastników, uderzając go silnie między 
oczy, a następnie porwawszy na ręce synka, 
z którym był właśnie na spacerze, wbiegł do 
mieszczącego się w domu nr. 12 zakładu fry 
zjerskiego, prosząc o wezwanie policj. 

W chwilę potem, napastnicy wywarzyli 
drzwi do zakładu i wdarli się do środka de- 
inofując urządzenie. 

P. Bartoszewicz, broniąc się przed ata- 
kiem, pochwycił duży nóż kuchenny i tylko 
dzięki temu zdołał utrzymać nacierających w 

MORDERSTWO 
TRAGICZNA ŚMIERĆ KASJERKI 

” WILNO. — W sobotę w godzinach 
popołudniowych na polu kolo wsi 
Dziedziniewo gminy polańskiej, powia- 
tu oszmiańskiego, dokonano mordu na 
osobie 22-letniej Marji Jędrzejewskiej, 
kasjerki stacji kolejowej w Kamionce. 

Sprawcą zabójstwa był eks-narze- 
czony jędrzejewskiej, Franciszek Mi- 
kłaszewicz, który mimo że w pobliżu 
było kilka osób, zdołał zbiec. 

Mikłaszewicz strzelił kilkakrotnie z 

przyzwoitej od siebie odległości. 
Interwenjującemu policjantowi z rezerwy 

konnej Załuskiemu napastnicy stawiali opór, 
łamiąc mu szablę. Ponadto Załuski odniósł 
dotkłiwe obrażenia twarzy i rąk. 

Dopiero po przybyciu pomocy awantur- 
ników obezwładniono i odwieziono do aresz- 
tu. 

Pogotowie Ratunkowe stale udziela pomo 
cy różnym awanturnikom poszkodowanym 
podczas różnych bójek. Opatrunki nieraz bo 
lesne, wykonywane są najczęściej wbrew wo 
li rannego z uwagi na jego stan. Stąd po- 
wstają różne scysje, a bardziej zapamiętali, 
nierzadko zapowiadają zemstę. 

Wczorajszy napad jest właśnie dziełem 
tych ostatnich. 

POD OSZMIANĄ 
KOLEJOWEJ Z KAMIONKI 

rewolweru, trafiając jędrzejewską w 
pierś i głowę. 

Strzały poprzedziła gwałtowna 
sprzeczka, jaka wynikła między młody 
mi. 

Na miejsce wypadku przybyły na- 
tychmiast władze w cełu dokonania 0- 
ględzin zwłok. 

Za zbiegłym Mikłaszewskim wszczę 
to poszukiwania. 

KRONIKA 

asa 
Poniedziałeki 

Dziś 11 

Piusa I p. m 
jairs 
Jana 

i 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogicz- 

nego w Wilnie. 

Ciśnienie średnie: 761. 
Temperatura średnia: 23. 

"Temperatura najwyższa: -29. 

Temperatura najniższa: - 15. 

Opad: 0,7. 

Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencja: słaby spadek. 

Uwagi: po południu przelotny deszcz, „@- 

legła burza. ь 

Wscnód słońca g. 3.50 

Zachód słońca g. 20.20 

URZĘDOWA 
— Nominacja b. starosty Radwańskiego. 

Ostatni. „Monitor Polski* przynosi zatwier- 
dzenie zarządzenia, dotyczące przeniesienia 
b. starosty pow. wil.-trockiego p. Radwan- 
skiego do urzędu wojewódzkiego w Wilnie 
na stanowisko referendarza w 7 st. sł. 

Jednocześnie ten sam „Monitor* ogłasza 
nominację b. starosty dziśnieńskiego p. de 
Tramecout'a, starostą pow. wił.-trockiego. 

WOJSKOWA 
— Odroczenia dla poborowych rocz. 1911. 

Wobec ukończenia poboru mężczyzn  uro- 
dzonych w roku 1911, władze starościńskie 
przyjmują podania o odroczenie służby od 
jedynych żywicieli rodzin. 

Do podań należy dołączyć dowody, stwier 
dzające prawdziwość zeznań oraz zaświad- 
czenie komisji poborowej. 
PIĘĆ osób zatruło się rybą 

RÓŻNE 

— Wyjazd rolników do Argentyny. — Z 
syndykatu emigracyjnego dowiadujemy się, 

że wyjazd samotnych rolników i rodzin rol- 

niczych do Argentyny nie podlega obecnie 

żadnym ograniczeniom. Wyjeżdżać mogą 

ponadto rebtonicy żydowscy, oraz rodziny, 

udające się do kolonji w Missiones, posia- 

dające oprócz kosztów przejazdu i na wizę, 

150 dolarów na zakup ziemi: 

8. FARDJOHN 

TEATR F MUZYKA 
— WIDOWISKA PONIEDZIAŁKOWE: 
— „Polacy w Ameryce* w Ogrodzie Ber- 

nardńskim. — Dziś w poniedziałek 11 lipca 
o g. 1,15, po raz 22-gi wesoły wodewil Da- 
niełewskiego „Polacy w Ameryce", obrazu- 
jacy życie i przygody naszych rodaków za- 
granicą. Udział baletu, chóru i orkiestry. 

„Nieustwytny* w Lutni. — Dziś, w po- 
niedziałek, 1ł lipca, o godz. 8,15, ostatni raz 
sensacyjna sztuka Wallace'a „Nieuchwytny *. 
Frapująca treść z życia detektywów angiel- 
skich trzyma widza przez cały czas w na- 
pięciu. Ceny miejsc propagandowe od 20 gr. 
do 2 zł. 

Jutro, we wtorek, 12 bm., o godz. 
„Od kanapy... do fotela". 

— Park im. Żeligowskiego. — Opera na 
wolnem powietrzu. We wtorek 12 i we śro 
dę 13 lipca rb. Opera Komiczna z prologiem 
„Cyrulik sewilski*. Muzyka Rossiniego, sło- 
wa Sterbiniego. Udział biorą siły miejscowe 
i zamiejscowe. Reżyserja prof. Adam Ludwig. 
Kapelmistrz dyr. Rafał Rubinsztejn. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — „Spór o sierżanta Griszę". 
HOLLYWOOD — „Na fali życia”. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
WILNO. — Wczoraj w dzień po spożyciu 

obiadu, składającego się z ryby zasłabła na- 
gle rodzina Lidzkich (Nowogródzka 8). We- 
zwany lekarz pogotowia ratunkowego stwier 
dził ciężkie zatrucie i odwiózł chorych do 
szpitala żydowskiego. Zatruciu uległo mał- 
żeństwo Lidzcy i ich troje dzieci. 

— NIEZNANY PIJAK. — Na ulicy Wiel- 
kiej upadł i stracił przytomność jakiś kom- 
pletnie pijany mężczyzna. Po zastosowaniu 
środków ratowniczych zatrutego ulokowano 
w szpitalu żydowskim. : 
— Pod wpływem furji. — Dostała niespo- 

dziewanie ataku szału 30-letnia Jadwiga Wi- 
Szniewska (Pijarska 7). Po zdemolowaniu 
mieszkania, Wiszniewska usiłowała udusić się 
trutem kolczastym. 

— Okradzione mieszkanie. — Jan Krzy- 
wiec, zamieszkały przy ulicy Skopówka 9, za 
meldował o dokonanej z jego mieszkania kra 
dzieży garderoby na ogólną sumę 220 zł. O 
kradzież podejrzewa dwie kobiety, które za- 
glądaty do fnieszkania, pytając o jakiegoś lo 
katora. 

— Z lodowni szptala psychjatrycznego 
skradziono ubiegłej nocy przez nieznanych 
sprawców artykuły spożywcze wartości 100 
zi. Powiadomiona policja prowadzi docho- 
dzenie. * 

— шег Szymon (Stefańska 5) zameldo- 
wała o kradzieży z jego mieszkania rozmai- 
tych rzeczy na ogólną sumę 60 zi. Złodziei 
narazie nie' ujawniono. 

— Złodzeje na tynku. — Na rynku Łuki- 
skim skradziono Aleksandrowi Nikołajewowi 
portfel zawierający gotówkę, weksle i do- 

8,15 

kumenta na ogólną sumę 800 zł. 

"Tajemnica Kelthpoci— Square 
— Dowiedziałem się przypadkiem, co 

się tu dzieje, — <zwróciłsię do inspek- 
tora, — i przyszediem zaproponować 
swe usługi, gdyby to było potrzebne dla 
dobra ogółu, talk, tak, dla dobra ogółu... 

— Kim pan jest? — zapytał surowo 

inspektor. * 

— Jestem dokitėr Vensim. Oto przyja- 

ciele którzy mnie znają. 
Z dobrodusznym uśmiechem obejrze! 

się po otaczających. 
— Wsstrętna zbrodnia, moi! państwo. 

Z calego serca życzę panu, panie Reming 

tom, żeby udało się panu odkryć morder- 
cę i ulżyć ciężkiej doli kobiety. Niech 

— To jasne! Zupełnie fasne! 

dzo uprzejmy. 

Śpiesznie odszedł z „Placu Umarłych" 
oglądając się przez ramię. 

— Czy lubisz go, Dicku? — zapyta- 
la. dziewczynka. 

— №е, mie lubię, 
wiem dlaczego? 

3 A ja wiem, — odpowiedziała po- 
ważmie. — Bo om ma zawsze spocone 

ręce! 

ROZDZIAŁ XX 
pam będzie spokojny: morderca będzie 
ukałramy, Niema zbrodni, którąby w koń- 
cu nie spotkała kara. Polieja nie daru- 
je swego i złapile winnego! Napewno zła- 

pie.... tak... tak,., Czy zamordowany miie- 

szkał w tym domu? 
— Tak, — burkinął niechętnie Dick. 
— Dziwny dom... Nie zgodziłbym się 

za mile tu mieszkać, a tembardziiej umie- 
wać! Czy pam już posilada hipotezę, co 
do losoby i motywów zbrodni, panie in- 
spektonze ? 

— Nie czas jeszcze na wygłaszanie 
hipotez. 

szam bardzo, ale nie mo- 

glem powstrzymać wirodzonej ciekawoś- 

ci. Czy mozpoczniie się oficjalne śledz- 

two? 
— Naturalnie! 

    
*Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

DICK i REGINALD 

Wieczerem. kiedy Diek zjawił się u 
że Robsonów., zakomunikowano mu, 

stam Reginalda uległ pogorszeniu, 

Chory siiedzia: na łóżku i patrzał przed 
siebie nic miewidzącemi błędnemi oczy- 
ma. 

— Słyszałem pana głos, — rzekł do 
wchodzącego Dicka. — Czy pan był tam? 
— Byłem, — odpowiedział krótko 

Dick. 
— Widział go pan? Proszę mówić 

wszystko! 
— 0n nie żyje... 
— Mój Boże, Boże, ojciec umarł, u- 

marti, nie przebaczył mi! Czy umarł śmier 
“ią naturalną, czy... zamordowamy? — 
głos jego zadrżał przy tych słowach, 

Że 

też nie zorjentowalem się odnazu! Do- 

wildzenia, paniie ilnspektorze, mie będę pa- 
mm dłużej dokuczał, pam jest bardzo, bar- 

cholciaż sam nie 

SŁ © w © 

— ZGINĄŁ 12-LETNI CHŁOPAK. — Do 
4 komisarjatu zgłosiła się Marja Żubrowska 
z powiadomieniem, że w godzinach poran- 
nych syn jej w weku 12 lat, udał się na 
brzeg Wilji kąpać się i do wieczora nie po- 
wrócił. Matka zaginionego obawia się, że 
syn utonąi. Wszczęto poszukiwania. 

— Aresztowanie podejrzanego. — Wy- 
wadowcy wydziału śledczego aresztowali po 
dejrzanego osobnika, który podał siz za Bro- 
nisiawa Rakowskiego i w skazał fałszywy 
adres zamieszkania. : 
— Echa włamania do fabryki Pabieńskiej. 

Wczoraj podczas obławy policyjnej w spelun 
kach złodziejskich został aresztowany poszu- 
kiwany przez policję niebezpieczny złodziej 
Jankiel Szochet, przezwiskiem „Kałosz”, je- 
den ze sprawcgw okradzenia fabryki wyro- 
bów trykoatażowych Pabieńskiej przy ul. Za 
walnej. 

Szochet zbiegł w chwili zatrzymania z po 
sterunku w Ejszyszwach w czasie rewizji 
auta przy pococy którego złodzieje usiłowali 
wywieźć skradbione towary do Warszawy. 
Szochet ukrywał si przez kilka tygodni i do- 
piero wczoraj wpadł w ręce policji. Osa- 
dzono go w areszcie centralnymi. > 

— Žajšcie w restauracji — Awantura 
wynikła ubiegłej nocy w Barze Angielskim 
przy ulicy Niemieckiej należącym do Fałka 
Cimmera. 

O „godzine I w nocy, kiedy Cimmer zamy- 
kał już restaurację, wdarł się do lokalu jakś 
pijany osobnik i począł demolować urządze- 
nie restauracji, bijąc przytem Cimmera. 

Kres awanturze położyła policja, która a- 
wanturnika zatrzymała. 
Cimmer doznał poważnych uszkodzeń cia- 

ła i przewieziony został do ambulatorjum po- 

gotowia ratunkowego, gdzie udzielono mu 
pierwszej pomocy. 

grodźięhyka 
— Sekcje sportowe Rodziny Wojskowej. 

Klub sportowy Rodziny Wojskowej podaje 
do wiadomości, że w okresie letnim czynie 
są sekcje: tenisowa (zapisy przyjmuje p. 
Sokołowska-Boniiraterska 23) i sekcja wio- 
ślarsko-pływacka (zapisy przyjmuje p. Bało- 
szówna — Klub wioślarski) od godziny 4 pp. 
Sekretarjat kiubu nieczynny do dn. I wrze- 
śnia r. b. 

  

  

  

  

— święto pułków. — Dnia 1 bm. 
obchodzone będzie uroczyście . święto 
pułków 79 i 80 piechoty Garnizonu 
Słonimskiego. W przeddzień odbędzie 
się bal reprezentacyjny, garnizonowy 
w Kasynie. 

— Powrót delegacji „Strzełca”. -— 
Z Warszawy powrócili k-t Pow. Z. S. 
kpt. Józef Bach, ref. wychow. obyw. 
do spraw przysposob. kob. Marja Szaj 
dakówna i wiceprezes oddziału Z. 5. 
Słonim Kozakiewicz. Wym. delegaci 
brali udział w Walnym Zjeździe Strze- 
leckim w Warszawie w dniu 3 bm. 

  

gdzie dokonano wyborów władz, na 
czele których stanął znany mecenas 
Franciszek Pasohalski. 

| i dzi: 

— Czyžby napad rabunkowy? — 
a jadącego rowerem z Bieniakoń | do 
wsi Wojsznie Wojsznisa Bronisława, 
kiedy się znajdował na drugim kilome- 
trze od Bieniakoń napadło trzech nie- 
znanych osobników, z których jeden 
schwycił go za ręce, drugi zasłonił 0- 
czy, a trzeci doknał na nim rewizji, 
zabierając mu 165 zł. gotówki. Po zra- 
bowaniu pieniędzy wymienieni osobni- 
cy, których rysopisu ze względu na 21 
godzinę w nocy zapodać nie może. Na 
miejsce wypadku wyjechali „aspirant 
Paweł Komar i przodownik służby śled 
czej Fidziński. Zachodzi jednak podej- 
rzenie, iż napad i rabunek jest symulo- 
wany. : 

— Niema wątpliwości, że został za- 
bity. 

— W gazecie bylo, że... zaduszony! 
Zaległa ciężka przygniatająca cisza. 
— Proszę opowiledzieć wszystko! 
— Ludzie rozmaicie gadają, — za- 

cząłł miiechętniie Dick, — Zastaliśmy wszy 
stlko tak, jak było opisane w gazecie. 
Rzeczy są na pozór mietknięte. Niema 
śladów ani walki, ani mabunku. 

— W gazecie było o śladach knwi na- 
podłodze? — wrącił z niepokojem Re- 
giimald. 

Wtrącił z miepokiojem Regimaid. 
idziieliśmy też te ślady. 

— Ale na ciele ojca ii na łóżn= 
ma krwii? 

— Niema, 
— Czem pan tłumaczy obecność tych 

krwawych plam ma podłodze? Jak pa- 
mowie dostali silę do domu? Czy przez 
drzwi wejściowe? 

— Tak? 
— A klucz? — krzyknął Reginald, —-- 

gdzie znaleźliście klucz? 
-— Policjant przelazł przez mau i do- 

stal się do domu przez rozbite okno. Zna 
lazł klucz w sypialni pańskiego ojca i 
otwomnzył drzwi. 

— QOdsunął zasuwikę ? 
-- Drzwi mile były zamknięte, ani na 

zasuwikę, ani na łańcuszek, 
— W takiim razie ojciec nie mógł... 

Ach, proszę mówić dalej!... 
— Kiedy wyszliśmy z domu, podbieg- 

ła do mas żona Deatha z córeczką. Chcia- 
ła przemocą wiedrzeć się do domu, ale 
policjant mie wpuścił, Jak panu wiado- 

  

Dźwiękowe Najbardziej Atrakcyjny 

$P Kino 

„HELIOS“ 

Ceny zn Žone od 30 gr i 40 gr. 
arcydzieło doby obecnej wg. powieści Stefana Zwejga. 

RO SIERZANTĄ GRISZĘ 
Betty Compsoa — Chester Morris. Ilustr, 
Pisantna, t ysksjąca humorem kome 
dja z życia leksomyślnych dziewcząt 

Program! Najwsp, 

muzyczna 

Precz z pończoszką 

z życia rosyj- 
skiego 

złożona z utworćw Czajkowskiego i innych ros. kompoz 
Humor! Sensacj:. Emccja Na i-y 
seans ceny zniz. Seen. 4,6,8i10 1 

  

Potężny dramat Dźwiękowe kino г 
mił ści „NA FALI ŻYCIA” (Prawo Miłości) 
  

    

  

  
  

  

HOLLYWOOD i poświęcenia 

Mickiewicza | W rol gi D lens Gcsiele CENY: Balkon 30 gr. Parter 60 дг., ^° оу 
ZJAZD SAMORZĄDÓW aa = 

POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA Lekarze ca e 

BIAŁOSTOCKIEGO E ES e kondycji = 
BRODNO. — W niedzielę odbył “ A 5 š a E T Dr.Ginsker tx wiek Gada 

się w Grodnie zjazd delegatów samo- 

rządów pow. województwa  białosto- 

ckiego, w którym wzięli udział delega 
ci powiatów województwa. 

Zjtzd otworzył prezes Rady Związ- 

ków Samorządów p. Minister. Jaroszyń 

ski, witając przedstawiciela Rządu w 

osobie p. Wojewody Biołostockiego. 

W przemówieniu  inauguracyjnem, 

poświęconem rządowemu projektowi 

ustawy samorządowej — p. Minister 

podnosi, że obecnie zyskała przewagę 

koncepcja gminy zbiorowej, tak zwa- 

nej składającej się z kilku osiedli jako 

jednostki organizacyjnej. 
Projekt organizacji samorządu ma 

zunifikować i uregulować ostatecznie 

kwestję miast wydzielonych, okrešla- 

jąc jako najniższą granicę liczebności 
mieszkańców na 25000. Największe zna 
czenie miałoby to dla województw ma- 
łopolskich, gdzie tylko Kraków i Lwów 
są miastami wydzielonemi. Z punktu 
widzenia samorządów powiatowych 
projekt ten nie jest korzystny. Projekt 
zmienia tryb wyborów do wydziału po 
wiatowego. Na zjeździe przewodniczył 
p. Paweł Dunin-Markiewicz, wicepre- 
zes Biura Zjazdów Samorządów powia 
towych. Szczegółowe sprawozdanie ze 
zjazdu podamy w numerze jutrzejszym. 

Radje wileńskie 
Poniedziałek, 11 lipca 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Progr. dzien- 
ny. 15,15: Muzyka popularna. 15,35: Pro- 
gram dzienny. 15,40: Opow. dla dzieci Cioci 
Hali“. 16,10: Muzyka z płyt. 16,40: Pog. 
franc. 17,00: Koncert. 18,00: „Czem była 
Sahara dawniej, a czem jest obecnie”, odcz. 
18,30: Muz. tan. 19,15: Opow. o Litwie z 
przed stu laty. 19,30: Progr. na wtorek. 
10,35: Pras. dzien. radj. 19,45: Wil. kom. 
sportowy. 20,00: „Carmen“ op. 22,40: Kom. 
22,50: Muz. taneczna. 

Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

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

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

WSZP. 
  

  

PRE ZSTZZOOA ECCE OREOWOPECZTEEZCOZEREEEA 
YYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYVYYYYYYYYYYYYYVYVYYYY 

Niebywale tanio 

ROWERY 
„sk „Uniwersal ” 

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

we własnych warsztatach. 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYTYY 

a "M 

E Maison de famille 
avec lecons de francais 

14, piace Carnot-Aix-Les-bains 
au centre da la vilie 

4 proximitć de Ićtablissement thermal 

et des casinos em face les sources 

<uisine bourgecise 
— confort moderne 

ouvert de mai di octobre telephone: 7-74 

poleca 

  

ATA V AI 

  

= 

Podaje się do wiadomości, 

położone w miejscowości 

publiczności plażą z 

WILNO,   

  

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
i 

Pierwsza Wiieńska Spółka 
Parcelacyjna 

MICKIEWICZA 4. 

— —-- — m 7 Lenino) 

że w majątky Landwarowie 

pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

  
  

mo z gazet, mąż jej zgimął w zeszły pią- 

tek, 
— Tak, mie wiedziałem nic o tem, do- 

póki mie przeczytałem gazet. Nie rozu- 
miiem, co mogło mu się stać? Ostatni 

raz wiilddziałem go w piątek po południu, 
kiedy byłem u ojea ma Keithpool - są. 

— Tak, — Dick westchnął z ulgą, sły- 
sząc jak Reginald mówiił o tem prosto 

i spokojnie. 
— Ojca mie zastalem w domu i wy- 

szedłem. Czy zniiknięcie Abla Deatha wy 
wołuje jakieś komentarze ? 

— Tak, łączą je z mordenstwem. Cią- 
żą na nim poważne podejrzenia. A żona 
jego warjuje z rozpaczy. В 

— Wiięc na niego padło podejrzenie 
o morderstwo ? 

— W zmacznym stopniu. 

— Jakże można oskarżać tak niewin- 
mego człowieka? Przecież to okropne! 

— Qzy pan jwiie napewino, że on jest 
niewinny? 

— Dziwne pytanie, Dicku! Sxądże 
mogę „wiedziečn apewino“? Dopóki po- 
lieja nie wyjaśni sprawy... 

— Regimaldzie kochany, — wtrąciła 
żywo Betty, — jesteś zmęczony, nie mów 
już więcej o tem. 

— Tylko jedno pytanie, Betty, 
sprzeciwił silę Dick, — j zaraz skończy- 

my. 
Zapytał patrząc badawczo na Regi- 

malda: 
— Jeśli ojciec pana nie zostawił te- 

stamenitu, pan będzie jego jedynym spad 

kobiercą ? 
— Tak. 

      

   
— Pan jest obecnie zbyt słaby, by 

módz zajmowiać się własnemi sprawami. 
Qzy zechce pam polecić mi opiekę nad 
niemii ? 

To umożliwiłoby mi dostęp do domu 

i ułatwiłoby daisze poszukiwamia. Jeśli 
pam się zgadza, proszę mi dać pełaomo- 

enietwio 

— Z przyjemnością Dicku, Wiem, że 
pan jest wiernym przyjacielem. Ale pr. - 

szę zrobić wszystko, co będzie w pana 

mocy, aby zdjąć podejrzenie z Deatha. 
Reginald wyciągnął dłoń: 
— Mam nadzieję, że będziemy przy- 

jacółmi Dicku? 
Pamiętając ciągle o szczęściu i spo- 

koju ukochanej kobiety, Dick odpowiie- 
dział bez wahaniia: 

— Pragnę tego z całego Serca. 

ROZDZIAŁ XXI 

SLEDZTWO 

Sędzia śledczy Johm Kent rozpoczął 
od nania śledztwio w sprawie morderstwa 
Samuela Boyde'a. Sędziowie przysięgli 
udali się osobiście na Keithpool - sq. by 
obejrzeć miejsce zbrodni. Po ich powro- 
cie do sądu wydarzył się ciekawy tn- 
cydent z adiwiokatem Finnisem, pnzed- 
stawilcielem lady 'Wiatrftom, 

Sędzia śledczy zapowiedział, że nara- 

zie Śledztwo prowadzone będzie zwykłym 
trybem — bez adwokata. 

Finnis: Ale my chcemy dopomódz 
śledztwu. Lady Wortom. 

Koroner: Nie możemy 'tenaz udzielić 
panu głosu, panie Finnis. 

Finnis: Zezmaniia lady Włorton mają 

znajomość matematyki, 
Choroby skórne, we Adres: Gródek k-Mo- 
neryczne i moczopłcio. łodeczna i. Z. 

neuskiego, kon: 

we. Wileńska 3, — od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 Е° 

= wersacji (specjsl- 
ność wyimowa, litera- ŻAŻADRAADAŁDA AKAD 

Letniska pryuahei ay 
mowana nauczycielka 

— W. Stefańska 23 m. 9. 
Letnisko 5 

Sen spokojna, — 
lubiąca dzieci po- 

pensjonat 
rzeka, las sosnowy, > szukuje ACE Może 

wyjechać na wieś, — 
poczta i majątek. Da- 

nioszew stacja. Smor: Awsiukiewicz  Emilja 
Zaułek Betlejemski 8. 

  

gonie, Kiersnowska, 

    

  

manos głusarz, dobry tscho- 
Lokale wiec, solidny, ze 

świadectwami, poszu- 
kuje pracy w zakresie 
swej specjalności. Sla 

POKÓJ skowicz 'Antoni Wię 
umeblowany zienna 2 m. 

do wynajęcia, Na pię- gjusurz - mechanik 
trze, Osobne wejście, $ pozostający bez pra» 
Artyleryjska 1 m. 3. cy przyjmie posadę n 

OO m—=- skromnych warunkach 

Do wynajęcia — Pracowity, solidny, 
umeblowany pokój, Dą” uczciwy. Dobry robot- 

browskiego 12 m. 3. "ik. Tokarska 6 m. 6. 
Zaulewicz Władysław. 

PoSZUKUJ
Ą Sz meblowy— 

znający dobrze swój 

  

  

  

  

tach prosi o udzielenie 
PRACY mu pracy. Przyjmie 

14 ы również zamėwienis, 
Moy inteligentiy Wykonanie solidne. — 

człowiek, poszu- Babkin Antoni, Smo- 
kuje posady rolnej w leńsk», 13. 

  

maj. pisarza, pro- — 
wiantowago lub prak Szewc dobry robot- 
tykanta roinego,rów: u% nik, bardzo potrze- 
uież może prowadzić bujący pracy, zgadza: 
książki, pcsiada Świa jący się na każde wa- 
dectwa ze szkół i prak runki wynagrodzenia: W 
tyk odbytych, Ul, Nie- posznkuje zajęcia, Cze- 
Świeska 22-16 m. 7.  botarunas Wiktor Wo- 

- docigowa 14. 
Su poszukuje 

bezpłatnej prakty- [sednik szawcki, 
ki farmaceutycznej, dobry tachowiec, 
albo kondycji do dzie- ze skromnemi wyma- 
ci za utrzymanie, Zgło- ganiami sznka zajęcia 
szenia ul, Zamkowaod zaraz, solidny, nie 
24—3. pije. Żórawia 6 m. 3— 

A R lcksandroWicz Kazi 

Studentka mierz. 
romanistyki 

posiadająca dobrze 
trancuski — posznksje 
kondycji na lato. Wy- 
magania skromne, Zgło* 

  

  

  

Kos znający swój 
tach — poszukuje 

pracy najchętniej do 
majątku, spokojny, pra- 

  

  

„cowity, Nowogródzka 
SE sai s IE Marciniak Konstan- 
RRC SIE 

tudent Politechniki = 
„E zawt poszukuje prs- 

= ek i $ cy przy warsztacie 

mechaniczny i elektry CZY też samodzielnie. 
„Może wyjechać na 

a 0 Raya prowincję, Sokola 16, 

uczycielka gimnaz- 

х Hurczyn Stanisław, 
Ž ————— 

N i kiernik. Znający jum języków nie- u 
mieckiego i EC A aż "" Aach- 
go przyjmie lekcje w PIECOWItY, zyjmie 

ldę — za skromne 
szkole średniej pry- po wałacj > Wia Gomości FYPsgrodzenie, Tum 
Dąbrowskiego 12 m. 3, mel Ernest, Pańska 7 

od 17 do 20-tej. 

    

zofar z dobremi 
świadectwami, trze- 

Młoda nauczy- zgy gczciwy, poszu- 

  

cielka kuje pracy. Wymaga- 
wyjedzie na lato za b. nia e Wisilew: 
skromnem wynagrodze- ski Antoni — Ostro- 
niem do dziecka od bramska 25. 
7—10 lat. Świadectwo 
b. dobre, Wielka 27—3, 
od 11—1 godz. 

DE: ochmistrzyni, 
zdrowa, pracowita, jaa, uczciwa 

skromue wynagrodze- pracowita przyjmie 
nie. Dobrze zna się na posadę, — wymagania 
kuchni. Nowoświecka skromne, Piatkiewicz 
7 a—7. Michalina. Sofjaniki 7, 
= 

konom, zdolny, — 
pracowity poleca 

- się, Bakszta 14. Jana- 
szkiewicz Witold. 

          

  

olbrzymie znaczenie dla całego śledztw. 
Zapewnilam pana. 

Koroner: Zeznaniia lady Worton wy- 
słuchamy potem — w odpowiednim cza- 
sie. Dziś musimy się zająć wyłącznie 
procedurą, niezbędną do umożliwienia 

pogrzebu. 

Fimnis: Ale sąd obeonie musi zdecy- 
dować kim był zamordowiamy ? 

Koroner: Tak. 
Finnis: Lady Worton chce mówić | 

właśnie w: tej kwestji! 
Koroner: Wysłuchamy więc jej w 

odpowiledhiim czasie. у 
Finnis: Pozwolę solbile zauważyć, że 

ważmem jest przesłuchać ją matych- 
miast! 

Koroner: Co do tego, pozwoli pan, 

że ja decyduję! Proszę więcej nie nale- 
gać. Prowadzę Śledztwo zgodnie z pra- 
wiem i zwyczajami. obowiązki swoje 

zmam lepilej od pama:! 
Pierwszym świadkiem był Robert 

Starr, 
Koroner: Pain jest dzinnikorzem ? 
Starr: Jestem reporterem wi „Robot- 

niczej Pszozole“. 
Koroner: Pam był pierwszą osobą, 

  

po morderstwie ? j 
Starr: Nile mogę twierdzić, że byłem 

pilerwszy. Okno od ogrodu było rozbite 
Nie mogę określić, kiedy zostało roz- 
bite: przed czy po Śmierci Samuela Bo- 
ydeta 

e (DCN) 

  

® 

{ 
{ 

4 

1 
która weszła do domu Samuela Boyde'a | 

— Co robił pan, znallaziszy się w do- 

i 
a
s
 

  

  

    

  
  

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. | 
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