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W sprawie t. zw. „cen sztywnych“, 

zarysowują się trzy stanowiska. 

Obrońcy cen sztywnych, organem 

których jest warszawski „Kurjer Polski“ 

wydawany przez siery wieikoprzemysio- 

we, twierdzą, że obniżka „cen sztyw- 

nych“ jest niemożliwa, nie będzie wy- 

trzymywała kalkulacji, że gdyby pań- 

stwo chciało zmusić kartele do obniże- 

nia cen, drogą odpowiedniej polityki 

celnej, — toby z tego nic nie wyszło 

prócz zwiększenia bezrobocia w kraju. 

Przeciwko słuszności takiego stano- 

wiska przemawiają te poważne fakty, że 

i wśród produktów przemysłowych jest 

znaczny spadek cen, który omija tylko 

produkty, znajdujące się w rękach orga- 

nizacyj skartelizowanych. Jakkolwiek spa 

dek cen przemysłowych nie jest tak Ju- 

ży, jak cen rolniczych, które spadły 

więcej niż o połowę, to jednak w nie- 

których gałęziach przemysłu wynosi on 

30, 40, a nawet i więcej procentów. Na- 

tomiast węgiel, nafta, żelazo nie ruszyły 

się z miejsca osiągając nawet niewielkie 

zwyżki. Cukier potanieje od I paździer- 

nika o 20 gr. na kilo, ale to niestety 

znów się odbije na biednem rolnictwie, 

bo na producentach buraków. Męczące 

cały glob zagadnienie „otwartych no- 

życ”, to jest dysproporcji pomiędzy ce- 

nami rolniczemi, a przemysłowemi przez 

tę częściową zniżkę cukru uzyska tylko 

jedno jeszcze potwierdzenie zjawiska, 

że wszystko co ma do czynienia z ro!- 

nictwem wykazuje tendencję zniżkową. 

Stanowisko sfer rządowych, jak to 

wyraźnie widać z artykułów pióra p. 

lgnacego Matuszewskiego w „Gazecie 
Polskiej'* idzie w kierunku obniżenia cen 

na wyroby, pochodzące z przemysłów 

skartelizowanych. Łączy się to z ogól- 

ną polityką, dążącą do obniżania cen, 

do umożliwienia życia rolnikowi, w któ- 

rego budżecie wydatki na te produkty 

duże zajmują miejsce. 

Wreszcie trzecie stanowisko, które 

przed kilkoma dniami znalazło swój wy- 

raz w obradach najpoważniejszej rolni- 

czej organizacji kraju — będzie stano- 

wiskiem kół rolniczych. Dążą one bez- 

warunkowo do obniżenia cen na produ- 

kty skartelizowane, lecz jednocześnie 

chciałyby aby rząd obniżył a) taryfy ko- 

lejowe, b) świadczenia socjalne, cho- 

ciażby przez, od tak dawnego czasu za- 

powiadane zespolenie wszelkiego rodza 

ju i kalibru instytucyj opieki społeczn=j. 

Prawda, że to rozbicie instytucyj socjal- 

nych na szereg pomiędzy sobą nie sko- 

ordynowanych urzędów, daje zatrudnie- 

nie mnóstwu inteligentom i w ten spo- 

sób zapobiega bezrobociu wśród prole- 
tarjatu inteligenckiego, ale praca tych 

urzędników nikomu potrzebna nie jest 

i zcentralizowanie ubezpieczeń od bez- 

robocia, wypadków i kas chorych w jed- 
nej wielkiej, oszczędnie zorganizowanej 

instytucji, nie mającej żadnych  ubocz- 

nych celów na widoku, przyniostoby 

wielką ulgę zarówno pracodawcom, jak 

pracobiorcom c) stopę dyskontową —W 

ten sposób dopiero — sądzą siery rolni- 

cze, — możnaby dojść do życia tańsze- 
go. 

Jeżeli wyliczamy te trzy różne sta- 
nowiska, trzy zapatrywania na sprawę 

cen przemysłowych — to nie dlatego, 

aby z powodu nich wypowiadać jakie- 
koiwiek swoje tezy gospodarcze. Cho- 
dzi nam zupełnie o co innego. Chodzi 

nam o stosunek takiej sprawy, jak ta, 
która się nazywa „cenami sztywnemi“ 

do opozycji politycznej w Polsce. Spra- 
wa „cen sztywnych* jest dziś sprawą 
centralną, istotną, główną, która intere- 

suje wszystkich, która ma wpływ na 

gospodarkę osobistą wszystkich. Czy 

tę kwestję traktuje ktoś pod kątem ta- 
kim, pod jakim opozycja chciałaby. 

traktować każdą najdrobniejszą kwestję, 

każde pobicie się konduktora tramwaju 
z żydem, to znaczy pod kątem widzenia 

obalenia rządu i obalenia systemu  rzą- 

dżącego. — Nie, tak nikt poważny do 

tej sprawy nie przystępuje. Nad wszyst- 
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Sztywne ceny i sztywne po$ią 
kimi ciąży to przekonanie, ż 

cen sztywnych, jest to sprawa poważna, 

że nie sposób jej puszczać na fujarki 

opozycyjne. Sprawę poważną traktuje 

się poważnie, to znaczy bez wrzasków, 

ale z badaniem możliwości jej załatwie- 

nia. 

Łączy się to z faktem widocznym 

dla każdego, prócz dla posłów, dzienn:- 

karzy i naganiaczy ugrupowań  opoz - 

cyjnych, to jest z faktem niesłychanego 

obniżenia, a powiedzielibyśmy zaniku 

znaczenia ugrupowań opozycyjnych. Czy 

te ugrupowania istnieją, czy nie, czy 

wydają gazety czy nie, — to są rzeczy, 

które właściwie poszczególnego obywa- 

tela nic a nic nie obchodzą. Jest to rzecz 

nieistotna, niepoważna, rzecz znajdują- 

ca się poza nawiasem realnego, poważ- 

nego życia w Polsce. Nawet ten obywa- 

tel, który jest opozycyjnie wobec rządu 

nastrojony jest jednocześnie całkiem o 

losy stronnictw opozycyjnych obojętny. 

Prasa opozycyjna rechocze, jak tyl- 

ko zauważy jakąkolwiek różnicę. 

zdań wewnątrz obozu Bloku. Wiem, 

że się od tego rechotu nigdy nie 
oduczy, bo w danej chwili to tylko im 

pozostało. W ramach Bloku znalazły się 
wszystkie klasy społeczne. Różnice więc 

powstawały i będą powstawać i ich „uze 

wnętrznienie* nietylko nie świadczy o 

rozpadaniu się bloku, lecz przeciwnie, o 

jego żywotności, o tem, że blok jako 

całość i jako poszczególne jego części 

pracuje nad zagadnieniami spornemi i 

nad ich rozwiązaniem. Ten fakt, że każ- 

da poważna dyskusja nad każdym po- 

ważnym problematem nie toczy się poza 

Blokiem, a także nie między Blokiem i 

jakąś stroną, lecz właśnie wewnątrz blo- 

ku, jest jak już powiedzieliśmy, tylko 

objawem żywotności Bloku. 

* * * 

Prof. Stroński w sposób, jak zwykle, ba:- 

dzo dowcipny polemizuje ze mną. Ponieważ 

zwróciłem uwagę na skłonność prof. Stroń- 
skiego do operowania wyrwanemi, skądkolwiek 

zdaniami cudzoziemców, jako czemś nama- 
szczonem autorytetem zupełnie specjalnem -— 

prof. Stroński mi odpowiada: 

Tu przerwę na chwilę, ale w dobrym za- 
miarze: życzę z. całego serca p. Mackiewiczo- 
wi, aby tyle swobody, ile ja mam wobec zda- 
nia generałów francuskich, miał on wobec 
zdania politykujących pułkowników polskich, 
po którem rzeczywiście przychodzi dlań 
schluss i amen. 

Przy sposobności powołam się na to šwia- 
dectwo karności wystawione mi przez prof. 

Strońskiego. Zawsze wolę słuchać pułkowai- 
hów własnych, niż generałów cudzych. 

Potem prof. Stroński (o którym sądziłem 

zresztą, że zna lepiej historję wydarzeń 1925 

r. i miesięcy przed zamachem majowym), 

ubolewa, że się w 1925 r. śpieszyłem i innych 

do pośpiechu nakłaniałem. ja to sobie po- 

czytuję za wielką zasługę wobec ziemiaństwa 

i konserwatyzmu. 

Potem prof. Stroński zaczyna tak polenu- 

zować: 

Określenie polityki jako zdolności wyczu- 
cia nurtu i rzucenia się w odpowiedniej chwili 
wydaje mi się bardzo uproszczone i niemało 
ułomne. Jedno jest pewne. Zawsze z nurtem 
i tylko z nurtem płyną zdechłe ryby. Żywe 
pływają i przeciw nurtowi. Wogóle polityka 
to nie pływanie. Dla pływaka najważniejszem 
przykazaniem jest utrzymanie się na powierz- 
chni, a dla polityka niekoniecznie, o ile nie 
jest właśnie tylko pływakiem. 

Metaforyka, przenośnie, obrazowość dobre 

są, gdy odźwierciadlają prawdę, gdy są traf- 

nem zobrazowaniem i uplastycznieniem  rze- 

czywistości, a nie gdy stają się tylko 

materjałem pomocniczym, dowolnie — па- 

ginanym dla mówienia dowcipów Zre- 
sztą "w danym wypadku  drwiny p. 
Strońskiego zwracają się przeciwko niemu. 
Bo, proszę tylko zważyć, skoro przez „nurt” 
oznaczamy kierunek i drogę, którą biegną wy- 

padki polityczne, to żadna ryba, czy jak prof. 

Stroński, zwinna i ruchliwa, czy też ryba nieży- 

wai faszerowana, nie jest w stanie w najmnnieį 

szym stopniu przyczynić się do tego, aby 
nurt rzeki zawrócił i pobiegł w górę rzeki. 

„Cztob Wołga wspiat' . pobieżała* — tego 
według Świadectwa Aleksego Tołstoja nie 
mógł uczynić nawet Piotr Wielki, a i u Bo- 

rysa Pilniaka: „Wołga do Kaspijskiego wpada 
morza”. 

- Dla mnie ostatni artykuł prof. Strońskiego 
jest niemałym triumfem. Oto ostatnio napisa- 
łem pięć artykułów o polityce zagranicznej, 
tytuły których zaraz wyliczę. Były to: „Mą- 
dry Polak po szkodzie”, „To są iluzje, Panie 
Profesorze”, (specjalnie do prof. Strońskiego 
zwrócony), ”O "nie" nie w porę", "Locarno 
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Oświadczenie ministra Zaleskieg 
WARSZAWA 20 -IX. (tel. własny) 

Przed opuszczeniem Warszawy w dro- 
dze do Genewy minister Zaleski złożył 
krótkie oświadczenie przedstawicielom 
prasy, w którem oficjalnie zapowiedział, 
że Polska podczas rozpoczynającej się w 
dniu 26-go bm. sesji Zgromadzenia Ligi 
Narodów postawi po raz trzeci swoją 
kandydaturę do Rady Ligi. 

Przypomnieć należy, że w roku bie- 
żącym kończy się w Radzie Ligi kaden- 
cja Jugosławji, Peru i Polski. Na miej- 
sce Jugosławji zgodnie z uświęconym 
zwyczajem wejdzie inne państwo Małej 
Ententy, a mianowicie Czechosłowacja; 
na miejsce Peru wejdzie inna republika 
południowo - amerykańska, a mianowi- 
cie Meksyk, który przyjęty został przed 
rokiem do Ligi Narodów i również 
zgodnie z panującym zwyczajem po ro- 
ku wybrany zostanie do ciała wykonaw- 
czego instytucji genewskiej. Trzecie pań 
stwo, któremu kończy się kadencja trzy- 
letnia, — Polska ponowi swoją kandy- 
daturę. 

Należy zaznaczyć, že Polska przed 
wyborem musi uzyskać większością 
dwóch trzecich prawo reelekcji, gdyż 
przyznane prawo reelekcji w roku 1926 
na dwa razy, czyli na 6 lat już wygasło. 
Po uzyskaniu tego prawa zwykłą więk- 
szością głosów Polska może być wybra- 
na do Rady Ligi Narodów. 

‚ W złożonem oświadczeniu minister 
zaleski uważa, że Polska powinna być 
wybrana, gdyż okoliczności, które spo- 
wodowały wybór jej w r. 1926 i 1929 
do Rady Ligi, istnieją nadal. W Radzie 
Ligi decydują się riajbliżej Polskę ob- 
chodzące sprawy mniejszościowe, gdań- 
skie, śląskie, kwestje bezpieczeństwa, 

  

Hindenburg na manew 
BERLIN PAT. — Prezydent Hinden- 

burg przybył w dniu 20 bm. do Fuer- 
stenburgu, aby wziąć udział w manew- 
rach jesiennych Reichswehry, odbywają- 
cych się na pograniczu polskiem. Pre- 
zydentowi Rzeszy towarzyszy minister 
Schleicher w otoczeniu oficerów. 

Na terenie, na którym odbywają się 
manewry, panuje niezwykłe ożywienie. 
Ludność miejscowa śledzi przebieg ćwi- 

zbrojeń i rozbrojenia i jest rzeczą nie 
do pomyślenia, aby w obecnej sytuacji 
międzynarodowej Polska nie zasiadała 
przy stole Rady Ligi jako czynnik urów 
noprawniony. 

Pogłoska, iansowana przez prasę nie 
miecką, a zwłaszcza przez centrową „Ger 
manję*, że nowo przyjęta do Ligi Naro- 
dów Turcja ma zgłosić swą kandydaturę 
do Rady Ligi — jak słychać ze strony 
imiarodajnej — nie odpowiada rzeczywi- 
stości. Przed odjazdem pociągu do Ge- 
newy minister Zaleski konierował czas 
dłuższy z odprowadzającymi go na 
dworcu ambasadorami Francji i Turcji. 

* * * 

WARSZAWA PAT. — W dniu 20 
bm. o godzinie 12.30 pociągiem paryskim 
wyjechał do Genewy na Zgromadżenie 
Ligi Narodów minister spraw zagranicz- 
nych August Zaleski wraz z małżonką. 
Panu ministrowi towarzyszą: szei gabi- 
netu ministra min. Szumlakowski oraz 
sekretarz osobisty p. Kraczkiewicz. Na 
dworcu żegnali p. ministra podsekretarz 
stanu Józei Beck, ambasador Francji La- 
roche, szef protokułu dyplomatycznego 
Romer oraz grono wyższych urzędników 
MSZ. 

MAHATMA GANDHI ROZPOCZĄŁ GŁODÓWKĘ 
POONA PAT. — W dn. 20 bm. Gandhi 

miał po raz pierwszy nie przyjąć posiłku. — 
Jak wiadomo, Gandhi nie zgodził się na bez- 
warunkowe odzyskanie swobody i postanowił 
nie opuszczać więzienia, do czego zresztą rząd 
angielski nie zamierza go zmuszać. Gandhi 
przyjął w więzieniu szereg delegacyj różnych 
warstw społeczeństwa hinduskiego. m. in. dele 
gację parjasów. 

POONA PAT. — O godzinie 12-ej w połu- 
dnie Gandhi oświadczył, że rozpoczął strajk 
głodowy. 

ACHMEDABAD PAT. — Doszło tu do roz 
ruchów na tle religijnem. Ortodoksyjni człon- 
kowie pewnej sekty francuskiej ustawili się 
przed wejściem do Świątyn:, nie wpuszczając 
do środka parjasów. Do zlikwidowania zajścia 
wezwano policję. 

POONA PAT. — W okręgu Bombay i 
Sind skazanych zostało w związku z nieposłu- 
szeństwem cywilnem w okresie od stycznia 
do lipca rb. 11413 osób, w tem 637 kobiet. 

Loid Lytion 6 konflikcie chińske-japońskim 
PARYŻ PAT. — Lord Lyttoń w dro- 

dze powrotnej do Europy udzielił w 
Bombaju wywiadu jednemu z dziennika- 
rzy francuskich, któremu oświadczył, iż 
ma nadzieję, że raport komisji ankieto- 
wej posłuży za podstawę uregulowania 
na stałe koniliktu chińsko - japońskiego. 

. Konflikt ten jest bardzo poważny.— 

rach 
czeń wojskowych z wielkiem zaintereso- 
waniem. 

W szkołach przerwano lekcje i za- 
miast tego urządzono wycieczki do oka- 
lic, gdzie zorganizowano manewry. 
utychczas armja czerwonych, naciera- 

  

jąc od wschodu, zbliża się coraz bardziej 
d.G linii (dry. Dużą rolę odegrywają zmo 
toryzowane kolumny bojowe. Decydujące 
spotkanie z armją niebieskich, broniacą 

  

  

Odsłonięcie pomnika płk. Lisa-Kuli w Rzeszowie 

  

W. Rzeszowie odbyło się w niedzielę od- 
słonięcie pomnika młodzieńczego bohatera le- 
gjonowego płk. Lisa-Kuli. Na uroczystość tę 
przybył do Rzeszowa Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej, protektorka komitetu budowy po- 
mnika p. Aleksandra Piłsudska, marszałkowie 
Sejmu i Senatu, ministrawie Jedrzejewicz, But 
kiewicz i Hubicki, generałowie Sosnkowski i 

Rydz-Śmigły, prezes Sławek, oraz wielu in- 
nych przedstawicieli rządu i społeczeństwą. 

llustracja nasza przedstawia moment od- 
słonięcia pomnika w obecności  nieprzeliczo- 
nych tłumów ludności okolicznej oraz rzesz le- 
gionistów, przybyłych z całej Polski. Wśród 
gości honorowych widzimy Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej (x) 

Wschodnie" i wreszcie „Proszę, błagam o 
kontrargumenty”. W tych 5 artykułach znalazł 
się maleńki passus przykładowy i ilustracyjny 
o polityce wewnętrznej. Na to mi natychmiast 
prof. Stroński odpowiedział, ten passus prze- 
czytał. Innych artykułów nie czytał. 

Diaczego tak się dzieje? 
Przypuszczam, że dla 

czego prof. Stroński pisze: 

P. Mackiewicz chce rozluźnić nasze stosun- 
ki z Francją. 

Widać, że inaczej, jak przekręcając, pole- 
mizować ze mną nie można. Nie chcę rozluż- 

tego samego, dła- 

niać stosunków naszych z Francją, chcę tylko 

upodobnić naszą politykę do polityki francu- 

skiej, chcę, aby pomiędzy Warszawą, a Beri- 

nem, były takie same stosunki, jak pomiędzy 

Paryżem, a Warszawą.- Dlaczego, panie profe- 

sorze, pan to nazywa rozłuźnianiem  stosan- 

ków? Czy to Paryż na to tak się zapa! uje? 
Skoro proszę i błagam o kontrargumenty, 

a stale odpowiada mi się milczeniem, albo 
przekręcaniem, to mam wszelkie podstawy mc- 

ralne do twierdzenia, że odpowiedzi na nie - 
przekręcone moje argumenty jednomyślni Po- 

lacy nie mają. Cat. 

Wojska chińskie są wprawdzie źle uzbro 
jone, lecz mogą prowadzić w nieskończo 
ność wojnę partyzancką. Co do politycz- 
nej strony sprawy, to przewodniczący 
komisji Ligi Narodów wyraził pogiąd, 
że trudno oddać 30 miljonów ludności 
chińskiej pod kontrole 200 tysięcy Japon 
<zyktw. 

Reichswehry 
linji Odry, oczekiwane jest w ciągu naj- 
:zSZej NOCY. 

Wszystkie dzienniki ogłaszają obszer 
ne sprawozdania swych specjalnych ko 
respondentów o przebiegu manewrów. 
Prasa przypomina, że w manewrach nie 
biorą udziału attaches wojskowi Francji, 
Polski, Belgii i Rumunji dlatego, że 
państwa te nie zaprosiły na swoje ćwi- 
czenia jesienne oficerów niemieckich. 

WYBORY — 6-go LISTOPADA 
BERLIN PAT. — Prezydent Hinden- 

burg podpisał dziś dekret, wyznaczający 
nowe wybory do Reichstagu na dzień 
6 listopada rb. .Po tem olicjalnem za- 
twierdzeniu terminu głosowania rząd 
Rzeszy wyda we środę lub czwartek pro 
klamację na narodu niemieckiego, w któ 
rej przedstawi motywy i cele rozpisa- 
nia nowych wyborów. 

NARADY NAD REALIZACJĄ 
PROGRAMU GOSPODARCZEGO 
BERLIN PAT. — We wtorek rozpoczęia się 

konierencja ministrów krajów związkowych na 
temat realizacji planu gospodarczego rządu i 
postanowień, zawartych w ostatnich dekre 
tach gospedarczo - iinansowych rządu Rzeszy. 

  

„W wyniku obrad, którym przewodniczym mini 
ster finansów Rzeszy Schwerin - Krosigk po- 
stanowiono utworzyć specjalną komisję do zba 
dania możliwości wprowadzenia dalszych za- 
rządzeń oszczędnościowych i uproszczeń w 
administracji gminnej i krajów związkowych. 
Pozatem stwierdzono, że wobec zmniejszają- 
cych się wpływów i wzrastających wydat- 
ków na bezrobotnych, sytuacja w poszczegól- 
nych gminach i krajach związkowych, nawet w 
razie pewnej poprawy ogólnej sytuacji gospo 
darczej, w najbliższych miesiącach będzie na- 
dal niepomyślna. 

Prusy i Rzesza 
ZAOSTRZENIE SIĘ KONFLIKTU 
BERLIN PAT. — Narodowo - socjalistycz- 

na korespondencja partyjna komunikuje: —W 
czasie audjencji u prezydenta Rzeszy przewod 
niczący Sejmu pruskiego Kerl oświadczył, że 
projekt unji personalnej Prus i Rzeszy nie 
znajdzie w Sejmie wymaganej większości. — 
Wyjście z sytuacji byłoby możliwe, gdyby wy 
brany przez sejm premjer pruski został równo 
cześnie kanclerzem Rzeszy. Przewodniczący 
Sejmu wskazuje jednak niedwuznacznie, że 0- 
becny kanclerz nie ma widoków na uzyskanie 
większości w Sejmie pruskim, 

BERLIN PAT. — W kołach politycznych 
krążyły dziś pogłoski o zaostrzeniu się w ostat 
niej chwili konfliktu między  komisarycznym 
rządem pruskim a sejmem krajowym. Już wczo 
raj na audjencji u prezydenta Hindenburga za- 
żądał kanclerz Papen w ultymatywnej formie 
od przewodniczącego Sejmu  Kerrla uchylenia 
uchwały sejmowęj, zwalniającej pruskich urzęd 
uików krajowych od obowiązku posłuszeństwa 
wobec rządu komisarycznego. W razie nieu- 
względnienia tego ultimatum rząd Rzeszy — 
jak podkreślają koła polityczne — nie cofnie 
się nawet przed rozwiązaniem Sejmu, uważając 
że uchwała parlamentu krajowego narusza spo 
kój i godzi w porządek publiczny kraju. 
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TELEGRAMY 
GORGONOWA POWIŁĄ CÓRKĘ 

LWÓW. PAT. Dzisiejsza prasa popolud- 
niowa donosi, że przebywająca w więzieniu 
iwowskiem Rita Gorgonowa, skazana przed 
kilku miesiącami przez lwowski sąd przy- 

sięgiłych na karę śmierci za morderstwo do 
konańe na osobie Zarębianki, paiwiła dzi- 
siejszej mocy w więzieniu córkę, Jak wia- 
domo od wyroku iwowskiego sądu przysię- 
głych wniesiona została kasacja, w wyniku 
której Sąd Najwyższy polecił ponowne prze 
prowadzenie rozprawy przed sądem przy- 
sięgłych w Krakowie. 

SOCJALISTA HANSSON TWORZY 

RZĄD 
STOKHOLM. PAT. Leader socjalisty- 

czny Hansson otrzymał misję tworzenia 
nowego rządu. 

STOKHOLM. PAT. Egzekutywy posz- 
ezególnych stronnistw politycznych prowa-- 
dzić będą w ciągu dnia dzisiejszego i ju- 
tnzejszego rozmowy na temat rozwiązania 

kryzysu gabinetu. Dopiero po ukończeniu 
tych mozmów posunie się naprzód kwes'ia 
nominacji nowego rządu. 

LICZBĄ BEZROBOTNYCH MALEJE 
WARSZAWA. PAT. Według danych 

Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy, 
liczba bezrobotnych na terenie całego pań- 
stwia wynosiła w dniu 17 b. m. 156.390 о- 
sób, co stanowi spadek w stosunku do po- 
przedniego tygodnia sprawozdawczego O 
9.754 osoby. q 

KATASTROFA SAMOLOTU 3 
BAGDAD. PAT. Aeroplan francuski, u- 

dający do Kochinchiny, spadł na pustyni, 
w odległości 80 mil na wschód od Rutbah, 
w burzę piaskową i uległ kompletnemu zni- 

e Bliższych szczegółów narazie 

" MANEWRY NAD MARNĄ į 
PARYŻ. PAT. Wczoraj mozpoczęły się 

kombinowane ćwiczenia armji francuskiej 
O świcie wyruszyły samoloty obu sfron 
walczących, uprzedzając w ten sposób akcję 
wojsk lądowych. Manewry odbywają się w 
okolicach Marny, 

RAID SAMOLOTU SOWIECKIEGO 
MOSKWA PAT. 40-osobowy samolot 

sowiecki „ANT 14* wystartował dnia 18 
b. m. w: pierwszą większą podróż do Char- 
kowa, zabierając 30 pasażerów, 7 ludzi za- 
łogi i około pół tonny poczty. Czas lotu ob- 
liczony był na 24 godziny, trwał jednak 
28 godzin 45 minut z powodu 2-krotnego 
przymusowego lądowania: sza pierwszym 
razem, po 40 minutach lotu, w Tule, z po- 
wodu defektu motoru, przyczem części za- 
pasowe musiano sprowadzać z Moskwy, 
drugi raz — o 120 klm. od Charkowa, z po- 
wodu silnej mgły. 

NA POMNi Ś. P. ŻWIRKI I WIGURY 
ŁÓDŹ. PAT. Z inicjatywy oddziału łódz= 

kiego ZZK odbyło się we wtorek na stacji 
Łódź — Kaliska zebranie funkcjonarjuszów 
PKP, na którem postanowiono utworzyć 
komitet budowy pomnika ku czci bohater- 
skich lotników por. Źwirki i inż. Wigury. 
Zbromadzeni zebrali między sobą doraž- 
mie 600 zł., deklarując ponadto 1 zł. mie- 
Ssięcznie od każdego pracownika PKP do 
czasu zebrania dostatecznego funduszu. 

TURNIEJ TENISOWY W ŁODZI 
ŁÓDŹ. PAT. W finale gry pojedyńczej 

panów turnieju tenisowego w Łodzi spoi- 
kali się dwaj bracia Stolanow Jerzy i Malks, 
Ze spotkania zwycięsko wyszedł Maks, bi- 
jąc przeciwnika w 2 setach €:3, 6:3. Przy 
stanie gemów 1:0 dla Maksa w trzecim se- 
cie Jerzy Stolarow zrezygnował z dalszej 
walki z powodu nadwyrężenia śeięgna. 

KATASTROFA SAMOCHODOWA 
POWODEM SAMIBOJSTWA 

KATOWICE. PAT. We wtorek w połud- 
nie wydarzyła się w Katowicach katastro- 
fa samochodowa. Mianowicie szofer samo 
chodu mależącego do Adama Korfantego, 
jadąc ulicą Zamkową w stronę miasta, przy 
wymijaniu rowerzysty wpadł tak nieszczę- 
śliwie ma stojącego przy drodze handlarza 
lodów Juhema oraz 10-letniego syna nad-. 
sztygara a Juhem padł tmupem na 
miejscu, chłopiec zaś odniósł rany. Szofer 
Henryk Machulec, widząc ów kata- 

strofy, z rozpaczy wystrzałem z rewolweru 
w skroń popełnił samobójstwo. 

PQ ODPOWIEDZI ANGIELSKIEJ 
KOMENTARZE SOWIECKIE 

MOS:WA PAT. — Memorjał angielski w 
sysawie chrujeń niemieckich wyw.tał w pra- 
Sie sowieckiej liczne komentarze. Prasa nary- 
wa go memorjałem kompromisu. Memorjał nie- 
miecki, który postawił na porządku dziennym 
sprawę rewizji traktatu wersalskiego, podniósł 
zarazem szereg problematów, godzących w in 
teresy angielskiego imperjalizmu, który wrale 
nie chce przystosować się do newego układu 
sił w Europie. Wystarczy mu osłabienie Fraa- 
cji. Dlatego to memorandum angielskie wspo- 
mina, że łańcuchy wersalskie są Święte. 

„Krasnaja Zwiezda”  ironizuje, że расуй- 
styczny ton odpowiedzi francuskiej na memo- 
rjał jest obliczony na eiekt w Ameryce, przy 
czem pismo stwierdza, że redukcje wojskowe- 
go budżetu we Francji osiągnięto drogą kom- 
presyj trzeciorzędnych wydatków administra- 
cyjnych, nie zaś kosztów zbrojeń. Pismo wska 
zuje, na wzrastający rozdźwięk między Francją 
a Anglją. Dziennik twierdzi, że Francja będzie 
manewrowała dookoła projektu Hoovera, by 
pod jego zasłoną obronić nietylkalność syste- 
mu wersalskiego, zabezpieczają: 
kapitalistom hegemonję w Eu



„ społeczeństwa, 

2 2 

SILVA RERUM 
Głos Narodu (253) podaje ciekawą wia 

domość © teatrze szkolnym, mającym być 
zojganizowamym :w Kirakowie z inicjatywy 
dyr. J. Osterwy. 

Według projektu, który na konferencji 
dyrektorów przedstawił p. dyr. Osterwa, 
teatr szkolny odbywałby w gmachu Teatru 

im. J. Słowackiego w dni oznaczone przed- 
stawienia utworów z klasycznego polskie- 
go i zagranicznego repertuaru, jalco osobne 
premjery, preygotowane umyślnie na ten 
cel przez zespół artystów teatru im. J. Sło- 
wackiego dla młodzieży. Przedstawienia 
odbywatyby się w godzinach rannych jako 
uzupełnienie lekcyj szkolnych, poprzedzane 
stale prelekcjami nauczycieli. Koszta bile- 
tów mogłyby być pokryte z fumduszów 
zbiorowych, w cenie najwyżej do 50 gr. na 
ucznia, za co młodzież miałaby wstęp wol- 
ny, kolejno zakładami i klasami, na 8 
przedstawień w ciągu roku szkolnego. 

Projekt dyr. Osterwy tak p. kurator, No 
wichi, jak też obecr$i na zebraniu kierow- 
nicy zakładów po ożywionej dyskusji w za- 
sadzie z uznaniem przyjęli, podkreślając 

zgodnie doniosie znaczenie społeczne tej 

nowej płacówki kulturalnej dla młodzieży, 
jak też pośrednio i dla starszego społeczeń- 
stwa. 

Sprawa tealtru szikolnegio jest stale ak- 

tualna i u nas w Wilnie. Zeszłoroczna pró- 
bą niezmiernie ciekawa, nie może być je- 
dnak uważana za rozwiązanie kwestji. Po- 

mysł dyr. Osterwy, polegający na potrakto 
wąniu teatru, jako uzupelnienia lekcyj, za- 

sluguje na szczególną uwagę. W każdym 
bądź razie i na gruncie wileńskim wartoby 
było tę sprawę ostatecznie uregulować, item 
bardziej, że warunki pe temu są dobre. 

Dzień Pomorski (216) informuje o ma- 
jącym się odbyć 31 października b.r. w Po- 
zmaniu IM: Zjeździe Piomorzeznawczym. 

Zjazdy pomorzoznawcze świadczą z je- 
dmej strowy o roewoju naszych zagadnień 

pomorskich, z drugiej zaś strony dowodzą, 
że zagadźzłienia te stają się zarówno w po- 
lityce, na połu gospodarczem, jak i na te- 
renie prac naukowych osią problemów tem 
donioślejszych, że są one zagadnieniami 
nietylko ściśle racjonalniemi — pomorskie- 
mi, ale i państwowemi.  - 

Zadaniem tych zjazdów jest zetknięcie 
się osób pracujących naukowo nad zagad- 
nieniami pomorskiemi; wzajemne zaznajo- 
mierie się z uzyskanemi wynikami badań; 
ustalenie zadań i potrzeb badawczych na 
czas majbliższy; przyczyrienie się wszel- 
kiemi innemi sposobami do ożywienia i 
skoordynowamia badań naukowych doty- 
czących Pomorea i wybrzeży bałtyckich, — 
oraz zdanie sobie sprawy z wrogiej nam 
naultowej czy innej akcji niemieckiej w 
stosunku do Polski, 

Tegorocarły zjazd pomorzoznawczy w 
szeregu referatów zajmie się zagadnie- 
niami pierwszorzędnego znaczenia. M. in. 
wygłoszone zostaną referaty: prof. U. P. 
dr. K, Tymieniecki — „Zarys dziejów osad 
nictwa ma Pomorzu”, prof. K. Jeżowa — 
„Stam własności ziemskiej na Pomorzu w 
latach 11%4—1894', dr. A. Wojtkowski — 
„Działalność Pruskiej Komisji Kolonizacyj 
nej“, dr. R. Lutenau — „Ubytek osadni- 
ków niemieckich po wojnie, Rus Kuszte- 
lan — „Organizacja spółdzielczości na Po- 
morzu przed wojną”. SNS 

W drugiej części Zjazdu wygłoszonych 
zostanie kilka referatów, w których poru- 
szone będą ciekawe zagadnienia prawne. 
M. in. prezes K. Kierski wygłostt referat p. 
t. „Podstawy prawne osadnictwa polskiego 
na Pomorzu”, dr. W. Rosiński — „Umowa 
likwidacyjna, a reforma rolna na Pomo- 
rzu', prezes A. Okołowicz — „Obecne 
prawodawstwo osadnicze niemieckie na po 
graniczu Pomorza i w Gdańsku' i dyr. A. 
Kotinżyński — „Podstawy prawne „Ost- 
hilfe". 

Znaczenie podobnych zjazaów jest bez- 
sprzecznie wielkie; dlatego też można tyi- 
iko cieszyć się z ruchu pomorzoznawczego 
i życzyć, aby podobne zjazdy, mające na 
celu poznanie i badanie dziejów poszczegól 
nych ziem polskich, odbywały się i gdzie- 

imdziej. Lector. 

a 
Art-Fotograt 

Antoni SKURJAT Sniadackich 4 
Przyjmowase są również roboty ama- 

a torskie. Dla młodzieży specjalny rabat, u 
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ТОЙ 
Kereśna i Andrzejków 

W złoty, upalny dzień wrześniowy, wjeż 
dżając ze słonecznej Nowogródzkiej szosy 
w lasy Świteziańskie, ogarnia jadących 
chłodna fala powietrza od jeziora, niosąca 

zapach wody, zżólkłych liści, grzybów, żó- 
rawin i dojrzałego jałowcu. — Ta chłodna, 
orzeźwiająca fala towarzyszy dalej, — aż 
się minie Schronisko — aż zamigocze mię- 

dzy drzewami z lewej strony srebrna wo- 
da — i jeszcze parę kilometrów dębowego, 
przeważnie, lasu; dopiero zjeżdżając z Ho- 
rodyskiego traktu na wąską polną dróżkę, 

— tam gdzie przybita na rosochatym dębie 
tablica, obwieszcza Ikierunek na Korośnę, 
-— wpada się znowu, jakby w golf-stream, 

w gorący prąd, idący od rozsłonecznionych 
pól, na których została już tylko gryka, 
kamtofle i nakładana na wozy, ślicznie wy- 
suszona tej jesieni, otawa — zielona i pach- 
nąca. 4 

Dostać się do Korośnej nie jest rzeczą 
tak łatwą, jakby się zdawało. — Należy 

wiedzieć w jakiej porze roku można jechać 
wprost, £ jakiej trzeba dkrążać na wieś 
Romany, jako że na tamtej drodze mostu 
niema; — należy wiedzieć w jakim— dla 
profana nieuchwytnym punkcie — wypa- 
da skręcić z polnej dróżki na zaorane pole, 
szczęściem, nie w poprzek, lecz wzdłuż za-- 
gomów, — wreszcie, wjechawszy na wygon, 
— kierować się instynktem, gdzie może 
być grzązko a gdzie nie, i sterować 'tak, 
by trafić na wylot alei, wiodącej przez cie- 
nisty stary sad, do dworu, 

Spotkany w: alei gospodarz, p. Bolesław 
Danieyko, zajęty "przy młócarni, prosi by 
się rozgościć, a wnet patem, już przebrany, 
zasiada na kamiennym ganeczku — i 0- 
powiada; — a jest co opowiadać i pokazy- 
wać, gdy się mieszka od dnia swego mro- 
dzenia — 82 lata — w tym samym dwo- 
rze, wśród tego sadu, wśród tych pół, 
wśród tej ziemi Nowogródzkiej, — znając 
niemal każdy jej zakątek, każdą rodzinę, 
i pamiętając rzeczy, o których mało już 
kto pamiętać może, 

    

   

  

  

Dawny dom mieszkalny w Korośnej, ; 
zniszczony przez czas i wojenne przygody, 
stoi pusty;— zastępuje go oficyna, której 
izdebki mieszczą w. sobie wiele pięknych i 
ciekawych rzeczy, śwadczących o zamiło- 
waniach antystycznyh, antykwanskich i 
archiwalnych właściciela. 

Osiedlenie się rodziny Danieyków w Ko 
rośnej sięga bardzo odległej epoki, w XV 
bowiem stuleciu, w czasie jednego z czę- 
stych, „podówczas najazdów ruskich ksią- 
żąt na te okolice, syn kniazia Daniły Fed- 
kowicza, również Daniło, będąc rannym, 
pozostał w wiosce Korośnej, a następnie 
tam się esiedlil i ożenił, — Imię jego, z 
czasem, z Daniłki przerobione na Daniey- 
ko, stało się potem nazwiskiem rodziny, 
piszącej się Danieyko - Fedkowicz. W po- 
siadaniu tego rodu znajdowały się również 
w wieku XVII Tuhanowicze, które później 
przeszły do Tuhanowskich i Wereszczaków 
— Korośna jednak, w ciągu pięciu wie- 
ków mie wychodziła z rąk rodziny Daniey- 
ków. 

Zhbiory p. Bolesława Danieyki, składa- 
jące się z wykopalisk archeologicznych, 
pochodzących z różnych okolic ziemi N»- 
wogródzkiej, — ze starej broni, polskiej 
porcelany i bibljoteki, zostały przed naj- 
ściem bolszewickiem wywiezione do Kra- 
kowa i w większej części, ofiarowane Mu- 
zeum Narodowemu, gdzie się też obecnie 
znajdują. — iPozostała u właściciela część 
bibljoteki, stare portrety rodzinne, trochę 
zbroi i broni — wróciły z uciekinierki do 
oficynki w Korośnej, i, gdy teraz sędziwy 
gospodarz, chcąc gościom ucztę artystycz- 
ną sprawić, powie do jednej ze swych có- 
rek: „moje dziecko, przynieś no tę karabe- 
lę w. jaszczur oprawną i batorówkę pra- 
dziada, a panu profesorowi pokaż pancerz 
husarski z XVII wieku — į gdy potem 
panienka w: jasnej sukience, stanie przy 
ojeu na ganku niskiego dworku, z karabe- 
ją w rączkach, — zjawia się w pamięci i- 
lustracja — gdzieś może widziana — a 
może tylko wzięta z wyobraźni — do słów 
mazurka, jak to mówi ojciec do swej Basi: 
„Sluchaj jeno, pono nasi bija w tarabany“. 

Największem jednak zamiłowaniem —- 
prawdziwą namiętnością p. Bolesława Da- 
nieyki, jest fotografja. — Przez długie la- 
ta, specjalizując się, przedewszystkiem w 
krajobrazie, doszedł w tym kierunku do 
prawdziwego artyzmu, to też w Korośnej, 
na ścianach i w licznych albumach, podzi- 
wiać można wprost prześliczne zdjęcia, 

  

Gdańska Polonia 
Należy się jej pilna uwaga całego 

bo jest nadzieją i ka- 
mieniem węgielnym polskiego Gdańska 
przyszłości. Bo pracuje wytrwale, wal- 
czy ciężko, z uporem i zaciętością, rzu- 
coną poza nawias całokształtu polskiego 
życia, wspomagana dorywczo i przez 
pojedyńcze jednostki. i 

Charakteryzuje tę gdańską Polonię 
wielkie umiłowanie rodzinnego miasta; 
Gdańsk ma w sobie wewnętrzną siłę a- 
trakcyjną, taką samą, jaka jest przywi- 
lejem Wilna i Lwowa. Gdańszczanie 
wszyscy, zarówno Polacy, jak Niemcy, 
zrastają się ze swojem miastem w jedną 
żywą całość tęsknią za niem, ile razy 
odjądą daleko, szczycą się niem, jego 
bogatą przeszłością i swoistem pięknem, 
szanują jego przywileje... Polacy 
gdańszczanie wcale nie marzą o pozba- 
wieniu Gdańska — jego dumnej suwe- 
renności o włączeniu wolnego miasta do 
Polski. Pragną tylko pełnej swobody 
dla elementu polskiego, pełnego równo- 
uprawnienia wszystkich obywateli oboj- 

'ga narodowości. Pragną wiernej lojalno= 
ści Gdańska dla Najjaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej. 

A swoją gdańską odrębność podkre- 
śłają wyraźnie i lubią mówić: — U was, 
w Polsce... — jakkolwiek dziwacznie 
brzmi to po polsku. 

Jest ich mniej więcej 10 proc. obec- 
nej ludności Gdańska, to znaczy około 

40.000. Częściowo, w sierach  robotni- 
czych, potomkowie prawiecznych  auto- 
chtonów — Kaszubów, niewytrapionycii, 
pomimo tylusetletniej niemieckiej gospo- 
darki; częściowo — rodziny, osiadłe od 
paru pokoleń, lub od szeregu lat... Ale 
są i niedawni przybysze, co się przejęli 
interesami Gdańska, wchłonęli jego atmo 
sferę i stali się jego patrjotami, Ci, jak 
to się nieraz nowym przybyszom zdarza, 
nadają ton... rzucają inicjatywę.. robią 
przytem dużo ruchu.. Auteutyczni gdań- 
szczanie polscy są cichsi i spokojniejsi, 
dotrzeć do nich trudno, a, by ich poznać, 
trzebaby z nimi beczkę soli zjeść 

"Dwumiesięczna znajomość uprawnia 
do sformułowania odniesionych wrażeń, 
nigdy — do stanowczego sądu. 

Polska ludność Gdańska — to w »l- 
brzymiej większości robotnicy. Inteligen- 
cja, przeważnie napływowa, ale od lat, 
więc z terenem mocno zżyta, z nieliczne- 
mi, przepadniętemi, wyjątkami, czuje 
mocno i serdecznie po polsku. 

Mówi się tu o Polsce mniej więcej 
takim tonem, jakim mówiło się w Wił- 
nie za czasów Ober-Ostu. Patrjotyzm lu- 
dzi z Gdańska jest pewny, solidny, odro- 
binę sentymentalny... ale trudno go po- 
równać z tem uczuciem, jakie myśmy pa- 
trjotyzmem nazywać przywykli. Oni są 
praktyczni i trzeźwi; obliczają ile dać 
mogą Polsce ze siebie, a ile Ona wza- 
mian dać powinna. Niema mowy 0 ro- 

zwłaszcza zimowe i wody. — Każdy pła- 
tek śniegu, każdy ślad stąpnięcia w tych 
ośnieżonych leśnych dróżkach, każda, naj- 
drobniejsza zmarszczka Świteziańskiej fa-- 
li, staje się na tych fotografjach prawie 
namacalną; przytem, zwraca uwagę nad- 
zwyczajna zdolność zajęcia wobec każdego 

objektu najwłaściwszego stanowiska, wy- 
nalezienia najciekawszego punktu widze- 
nia. — Fotografje p. Danieyki, przedsta- 

wiające, prawie wyłącznie, okolice Nowo- 
gródczyzny, otrzymały kilkakrotnie od- 
znaczenia na wystawach; w roku zeszłym 
były one jedną z naljeenniejszych i ciekaw 

szch czdób Wystawy Mickiewiczowskiej w. 
Nowogródku, 

Nie dziw, że Mistrz Bułhak, który w 
blizkiem sąsiedztwie Korośnej swe mło- 
dzieńcze lata spędzał, tu się przejął zami- 
łowaniem, mającem go później na talk pięk 
ną artystyczną drogę skierować. 

Gdyby tak czasu więcej — iležby tu 
można usłyszeć i zobaczyć z tych dawnych 
dziejów, kiedy to ludzie inaczej żyli, inne 
mieli obyczaje, upodobania, inaczej kocha- 
li... Ileby się dało wyszperać w albumach 
i szkatułkach fotografij, listów — z któ- 
rych, wraz z zapachem zwiędłych płatków 
róży, wieje atmosfera czystego a tak już 
dalekiego od nas, romantyzmu, co żyje 
przeszłością... 

Ale już zabłysły; reflektory Fordzika, 
który, w powrotnej drodze, mijając znów 
Świteź, skręca z traktu w las i, o pół kilo- 
metra od: jeziora, zatrzymuje się przed 
pensjonatem w Andrzejkowie. — Niktby 
nie pomyślał, że ten obszerny dwór drew- 
niany, o dwóch skrzydłach w podkowę, n:: 
wzór wielu tutejszych wiejskich domów, 
o klasycznym ganku na czterech białych 
słupach, jest nowopowstałą instytucją do- 
dhodową, mającą za: zadanie, wszystkim 
poszukującym tu odpoczyniku, ciszy i spo- 
koju, zapewnić jednocześnie warunki od- 
powiadające wymaganiom mowoczesneg:) 
życia. — O ileby tu, nad Świtezią, razil 

iš gmach czy willa na wzór szwaj- 
carskich lub zakopiańskich pensjonatów, 
o tyle ten dwór drewniany przedziwnie 
harmonizuje z tutejszą przyrodą. 

Od kilku juž lat, wie ie!ka Audrzej- 
ikowa, p. Wanda z Kulwieciów Frydrych- 
sowa, dążyła wytrwale i konsekwentnie do 
celu, mając do zwalczenia niezliczone trud- 
ności i przeszkody wszelakiej natury, a 
przedewszystkiem pesymistyczne przewidy 
wania co do frekwencji Świteziańskiego 
pensjonatu; — a otóż w: reku bieżącym 
pensjonat stanął i, w letnim sezonie, goś- 
cił kilkanaście osób z Warszawy i Wilma; 
pozatem, na. liczne zgłoszenia, zmuszoną 
była p. Frydrychsowa odpowiedzieć odmo- 
wnie, z powodu miezupełlnego jeszcze wy- 
kończenia wszystkich pokoi. — Wewnątrz 
wszystko ;proste i celowe; — szerokie, bia- 
łe korytarze, pokcje jasne o dużych we- 
neckich oknach, obszerny salon wspólny, z 
iweramdą, fortepianem; na ścianach i me- 
blach kilimy miejscowego pnzemysłu ludo- 
wego, kwiatv, ruty, książki, pachną lew- 
ikonje. — Pekci wyikończonych na dole jest 
14; na przyszły sezon przybędzie jeszcze 
siedem na: górze. — Warunki dla wilegja- 
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KONFEREKCJA GOSPODARCZA W STRESIE 
TRESC RAPORTU 

STRESA PAT. — Komisja finansowa kon- 
ierencji w Stresie zakończyła się w dn. 20-go 
bm. swe prace przyjęciem raportu i szeregu 
zaleceń końcowych. 

Raport składa się z 2 części: 

Pierwsza poświęcona jest sytuacji w sze- 
regu państw Europy Środkowej i Wschodniej, 
i zawiera informacje, dostarczone przez po- 
szczegolne delegacje, jak również pewne uwa- 
gi ogólne. 

W tych uwagach raport zawiera między in 
nemi aluzje do polskiej polityki budżetowej i 
walutowej, podkreślając między innemi odwo- 
łanie się do środków heroicznych dia utrzyma- 
nia równowagi budżetowej. 

Druga część raportu poświęcona jest środ- 
kom, mogącym sprzyczynić się do poprawy 
sytuacji. Z obszernego omówienia tych środ- 
ków komisja wysnuła szereg zaleceń końco- 

Przedewszystkiem stormułowane są pewne 
zasady ogólne, a więc utrzymanie względnie 
zrealizowanie równowagi budżetowej, stosowa 
nie przez banki emisyjne rygorystycznej poli- 
tyki kredytowej i przystosowywanie się do 
nowych warunków, wynikających ze spadku 
cen i ucieczki kapitałów. Dalej komisja formu 
łuje zalecćnia dla państw, które wprowadziły 
ograniczenia dewizowe, albo nawet znajdują 
się w trudnościach, tyczących się spłat kredy- 
tów i wywiązywania się ze swych zobowią- 
тап.. 

Raport zaleca tu szczególnie porozumienie' 
się bezpośrednie wierzycieli i dłużników. — 
Wreszcie ostatnia część zaleceń dotyczy fundu- 
szu normalizacji monetarnej, to jest iunduszu 
pomocy dla banków emisyjnych. 

Raport zaleca, by zostały przewidziane środ 
ki umożliwiające państwom Europy środkowej 
i Wschodniej uzyskanie w odpowiedniej chwi 
li -pomocy finansowej dla wzmocnienia i de- 
finitywnego uzdrowienia ich sytuacji monetar- 
nej. Wspominając o wysuniętym projekcie fun 
duszu, raport podkreśla, że nie wszyscy człon- 
kowie komisji poparli tę myśl, ale większość 
uznała projekt za godny zbadania przez komi- 
sję europejską Ligi Narodów, która miałaby 
ustalić metody gestji tego funduszu, sposób 
obliczania udziałów państwowych itd. 

REAL'ZACJA PROJEKTÓW NAPOTKA' 
WIELKIE TRUDNOŚCI 

STRESA PAT. — Przed publicznem posie- 
dzeniem plenarnem konferencji odbyło się we 
wtorek wspólne posiedzenie komisji finansowej 
i ekonomiczno - rolniczej, które dało delega- 
tom okazję do zajęcia stanowiska wobec pro- 
jektów, opracowanych w Stresie, a w szczegół 
ności wobec ujętego w formę konwencji pro- 
jektu rewaloryzacji cen zboża drogą preferen- 
cyj i premśj oraz wobec mniej konkretnego 
projektu utworzenia funduszu dła udzielania 
pożyczek bankom emisyjnym. 

Ze złożonych deklaracyj wynika, że z po- 
śród państw zachodnich tylko Francja gotowa 
jest uczestniczyć w akcji rewaloryzacji, jak 
w funduszu normalizacji monetarnej. 

Wielka Brytanja nie chce uczestniczyć w 
tych funduszach. Niemcy popierają zasadniczo 
projekty, ale uważają je za niemożliwe do ureal 
nienia. Belgja i Holandja odmówiły współdzia- 
łania w akcji rewaloryzacji, natomiast przy- 
chylniej ustosunkowują się do projektu tundu- 
szu normalizacji finansowej. Wreszcie Szwajca- 
rja i Włochy rezerwują sobie późniejsze zaję 
cie stanowiska. Deklaracje wymienionych dele- 
gacyj wskazują na wielkie trudnocśi, jakie na- 
potka jeszcze realizacja projektów, opracowa- 
nych w Stresie i nie rokują projektom szybkie 
go ich urzeczywistnienia. 

WŁOCHY SOLIDARYZUJĄ SIĘ 
Z WIELKĄ BRYTANJĄ 

LONDYN. PAT. Zdecydowane stanowi- 
sko zajęte przez Wielką Blrytanję w spra- 
„Wie zbrojeń niemieckich, aprobowane w 
Paryżu i Waszyngtonie, wywarło także 
wpływ w Rzymie. Ambasador włoski w Lon 
dynie Grandi odwiedził wczoraj po południu 
ministra Simona i oświadczył mu z polece- 
nia Mussoliniego, że Włochy całkowicie so- 
lidaryzują się ze stanowiskiem brytyjskiem 
i gotowe są poprzeć wszelką inicjatywę 
Wielkiej Brytanji w Genewie, zmierzającą 
do skutecznego rozbrojenia na zasadach, 
'wyłluszczonych w części V deklaracji bry- 
tyjskiej. 

W WIRZE STOLICY 
RULETY JESZCZE NIEMA. 

Wiadomo, że najprzyjemniejszym dziś in- 

teresem, jest nie robić interesów, a najlepszą 
lokatą pieniędzy — nigdzie je nie iokować, 
trudno jednak ludziom pogodzić się z tą bier- 
ną rolą i zrezygnować z jakiejkolwiek aktyw- 
ności. To też wieść o powstającem Kasynie 
w (Otwocku, wprawiła najruchliwszy odłam 
naszych obywateli t.j. lokatorów Nalewek i 
Gęsiej w szczerą radość. Nareszcie będzie mo 
żna zarobić — półtora złotego bilet de Otwo- 
cka, tam parę godzin przy rulecie, kilka ty- 
sięcy do kieszeni i jazda z powrotem. Opty- 
mistycznym żydom nawet do głowy nie przy- 
chodziło, by mogli przegrać, a od czegoż tam 
będą chrześcijanie! 

Kasyno jest gotowe od dawna. Magistrat 
Otwocka zbankrutował wystawiając tę dużą, 
brzydką harharę, puszczenie jej w ruch, to ;e- 
dyne zbawienie; koncesja otrzymana, rząd dał 
placet na otwockie Monte Carlo. 

Tubylcy otwoccy łakną również kasyna, 
wprawdzie wstęp do sal gry będzie im za- 
broniony, ale mają nadzieję, że zarobią na 
przyjezdnych — będą wynajmować im poka 
je, sprzedawać wodę sodową, grzebać, gdy 
popełnią samobójstwo. Sezon letniskowy za- 
wiódł w tym roku, zamiast normalnych 10.090 
letników, przybyło niespełna 5.000, pensjona- 
ty stały puste. 

Trzeba przyznać, że żydzi mają geniusz 
reklamy. Niema chyba obrzydliwszej _dziury 
pod Warszawą jak Otwock; brudno, zapach 
nic wspólnego z wodą kolońską nie mający, 
lasu mało i rzadki, piachy bezbrzeżne. I po- 
trafili wmówić, że to urocza, zdrowotna, miła 
miejscowość. Wmawiają to we wszystkich i 
sami w to uwierzyli, ambicja ich żąda teraz, 
by Otwock stał się polskiem Monte. 

— Jeżeli tedy dojdzie naprawdę do- ru- 
lety, to będziemy się zgrywać w najbrzyd- 
szym i najgorzej pachnącym dołku. Ka. 
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Mistrz chorecgrafji będzie Świadczył w Sprawie Z. Drażyńskiego 
Onegdaj na wokandzie sądu apelacyj 

nego w Warszawie pod przewodnictwem 
sędziego Janowskiego znalazła się głoś- 
na swego czasu Sprawa  Zacharjasza 
Drożyńskiego, zabójcy tancerki b. tea- 
trzyku „Ananas“, š. p. Igi Wielgusowny 
Korczyńskiej. 

i a S] 

tury — znakomite; lasy wokoło i jezioro, 

które, prócz emocyj (poetycznych, dostar- 
cza bardziej realne walory: kąpiel, sport 

wioślarski o bfitość ryb. — Dojazd z No- 
wioślarski i obfitość ryb.— Dojazd z No- 
mi, które zatrzymują się w lesie o pół ki- 
lometra od: pensjonatu. — Do Schroniska 
ido miejsca najdogodniejszej plaży —- 
również pół kilometra. 

I tak — w Korośnej żyje się prizeszłoś- 
cią; — w Ardrzejkowie, przeszłością nie 

gardzą, — biorą z miej to, co miała ona 
najlepszego: styl, prostotę, zżycie się z 

przyrodą, przywiązanie do ziemi — uzu- 
łnione nowoczesną, prawdziwą kulturą i 

bardzo umiejętną, a wytrwałą pracą. 

M. Roem. 

     
Oto pies wyszkolony do noszenia, zaskoczonej przez napad gazowy ludności, środków 

leczniczych. 

Drożyński został przez sąd 1 instancji 
uznany winym zabójstwa w aiekcie i 
skazany na 8 lat więzienia. 

Na skutek skargi prokuratora, deina- 
gającego się uznania Drożyńskiego win 
nym zabójstwa » pirmedytacią i podj- 
wyższenia mu ka:v" oraz skargi obrony, 
(adw. zyg. Hoimokl - Ostrowski) wy tę 
pującej za obniżelnen wvswenionej ka ry 
— $ргама ta miała być rozpatrzona 
przez sąd II instan ji. 

Na wstępie prok. G:xdecki postawił 
wniosek o powołanie w €iarakterze bieg; 
łego mistrza sztuki tarccznej, celein u- 
stalenia roli tańca w rozwoju sztuki 
współczesnej i czy 1 5 ile przyczyniła 

się do tego zmarła 
swym talentem. 

Prok. Godecki stoi na stanowisku, iż 
należy wykazać walory artystyczne 
zmarłej i zadać ostateczny kłam twier- 
dzeniu oskarżonego, że on ją chciał 
dźwignąć z bagna.... 

Sąd apelacyjny, jakkolwiek nie podzie 
lił zdania prokuratora, uważając tę oko- 
liczność za nieistotną dla sprawy, to 
jednak na podstawie art. 477 par. 4 nie 
mógł oddalić wniosku prokuratora, wska 
zującego na nową okoliczność w spra- 
wie. 

Wobec uwzględnienia tego wniosku, 
sprawa uległa odroczeniu, celem wezwa 
nia na inny termin mistrza choreografji. 

iwgicznie tanc uka 

  

Przywrócenie tytułów 
MOSKWA. PAT. Ogłoszony dziś dekret 

o reformie szkolnictwa wyższego zawiera 
niezwykle sensacyjne ustępy. Poza wpro- 
wadzeniem egzaminów wstępnych,  przej- 
ściowych i dyplomowanych powraca się ró- 
wnież do systemu dyplomowego, przywra- 
ca się także tytuły naukowe asystenta i 
docenta, zakazuje się organizacjom  stu- 
denckim nawet partyjnym, jakiegokolwiek 
wtrącania się do zarządzeń dyrekcji uczelni 

naukowych w Z.S.R.R. 
i profesorów. Dekret przewiduje pozatem 
w: wypadku ciężkich przekroczeń dyseypli- 
narnych możliwość wydalenia na okres od 
roku do 5 lat, bez prawa uczęszczania do 
innej wyższej uczelni. Powodem wydania 
tego dekretu było ogólne rozluźnienie dy- 
ść ypliny i fakt, że niektóre wyższe zakła- 
dy naukowe często wypuszczaly specjali- 
stów, stojących ma poziomie technika, a nie 
inżyniera. 

Mecz bokserski Pelska—Niemcy 
WARSZAWA. PAT. Międzypaństwowy 

mecz bokserski Polska — Niemey rozegra- 
ny zostanie w dniu 18 paždziernika w 

Dortmundzie. Spotkanie między temi dwo- 
ma państwami, rozegrane w ubiegłym ro- 
ku w Poznaniu, zakończyło się zwycięstwem 
Polski w stosunku 10:6. 

Proponowany przez Polski Związek 
Bokserski termin meczu Polska — Fin- 
łandja na 9 października r. b. okazał się 
dla Finnów niedogodnym. Związek fiński 
zabiega o ustalenie nieco późniejszego ter- 
minu. Szwedzki Związek Bokserski zaak- 
ceptował propozycję Polskiego Związku 
Bokserskiego rozegrania meczu Ро1зКа — 
Szwecja w dn. 4 grudnia r. b. w Warszawie. 

a ponadto paru mastępnych spotkań: 
Szwecja — Poznań w dniu 6 grudnia w Po- 
znaniu, Szwecja — Łódź lub Szwecja — Ka 
towice w: dniw 8 grudnia r. b. w jednem z 
tych 2 miast. 

  

Kto wygrał? 
25 LOTERJA PAŃSTWOWA 

WARSZAWĄ PAT. — Główniejsze wyśgra- 
ne 5 klasy 25 Loterji Państwowej w „niu 20 
września: 

10 tysięcy złotych padło na my — 38339 
40766, 5 tysiecy — 1234, 3 tysiące -- 659, 
22499, 36270, 65813 107525, 117761, 15:965 
157384. 

   

mantycznem samozaparciu, które o .nic 
nie pyta, tylko idzie na zatracenie, jeśli 
Ojczyzna zawoła. Tu się wymaga. Tu 
każda praca ideowa musi być opłacona, 
jeśli nie gotówką, to jakiemiś przywile- 
jami, czy udogodnieniami  życioweini. 
I nikt się tego nie wstydzi, temu dziwi, 
ani tem gorszy. To rozumie się samo 
przez się, jako rzecz prosta i naturalna. 
Ale też, wzamian, gdy człowiek tamitej- 
szy raz się czegoś podejmie — nie szczę 
dzi sił, czasu, ani własnego bezpieczeń- 
stwa. I jeszcze jedno: Gdańszczanin w 
każdą pracę wnosi bezcenny skarb lojal- 
ności i praworządności, wnosi umiejęt- 
ność podporządkowania się, poczucie 
karności. 

Faktem jest bowiem  niezaprzeczo- 
nym, że długie współżycie z kulturą nie- 
miecką w znacznym stopniu ukształto- 
wało psychikę gdańskiego Polaka na 
wzór i modłę niemiecką. Zarażono się 
tu zarówno wadami Niemców, jak ich 
zaletami. Do wad należy i brak inicja- 
tywy, brak sił kierowniczych w pracy 
społecznej, czy politycznej. Pęd organi- 
zacyjny — ogromny, każdy gdzieś nale- 
ży: choćby do kółka tenisowego, czy 
Śpiewaczego, choćby do stowarzyszenia 
hodowców królików... byle nie chodzić 
luzem, być członkiem większej całości, 
czuć nad sobą rękę wiążącą, zgar- 
niającą do gromady. Ale właśnie tyl- 
ko: czuć nad sobą. Wiążącą ręką stać 
się nie potrafią, to zawsze robiła za nich 
siła wyższa: państwo pruskie. 

Inicjatywa społeczna i polityczna 
spoczywa całkowicie w rękach przyby- 

szów. Przypływa z głębi Polski, na pło- 
wych falach Wisły, która jest żywą ar- 
terją pomiędzy Gdańskiem a Polską, nie- 
ustannym dopływem świeżej krwi. 

Ci to przybysze z Polski wnoszą ze 
sobą równie bezcenny pierwiastek, jak 
lojalność i karność gdańszczan: polski 
rozpęd i polską wiarę romantyczną, mie- 
rzącą siły na zamiary. 

Przykładem najlepszym gdańskiego 
niedowładu społecznego jest Gmina Pol- 
ska, instytucja, która, z zamierzenia swe 
go, miała być moralną władzą elementu 
polskiego w Gdańsku, wspólnym miano- 
wnikiem wszystkich tamtejszych polskich 
usiłowań. Otóż ta Gmina ma w swoim 
statucie punkt absurdalny zastrzegający 
członkostwo zwyczajne i prawo głosu 
wyłącznie dla Polaków — obywateli 
Gdańska. Wszyscy przybysze mogą tyl- 
ko asystować zebraniom z głosem dorad 
czym. Nieszczęsny ten stan rzeczy ska- 
zuje Gminę Polską na chroniczny brak 
sił kierowniczych, a, tem samem, na ane- 

miczną wegetację... bowiem cały nowszy 
i nowy element polski jest na indeksie u 
Senatu gdańskiego i uzyskać obywatel- 
stwa nie może. 

Skoro już mowa o patrjotyzmie pol- 
skich gdańszczan... ma on w sobie  je- 
szcze jedną cechę, kolidującą dziwacz- 
nie z naszemi: pojęciami. Oto niema u 
nich chińskiego muru, któryby rozgrani- 
czał ich z Niemcami, jak ongiś u nas, za 
Moskali. — Poszczególni ludzie zupełnie 
swobodnie należą do niemieckich orga- 
nizacyj... och, nie ideowych, naturalnie, 
ale zawodowych, sportowych, towarzy- 

skich... Bywa się u Niemców i u siebie 
gościnnie się ich przyjmuje... Gdańszcza- 
nie — Polacy chętnie i łatwo mówią po 
niemiecku nawet tam, gdzie żadna bez- 
względna konieczność tego nie wymaga. 
Dobrzy patrjoci, nienawidzący szczerze, 
Niemców, jako całości, potrafią przyja- 
źnić się z danym Hansem, czy Frycem, 
a nawet ożenić się z daną Katchen, lub 
Gretclien. I to jest ciężka klęska, bo w 
małżeństwach mieszanych z reguły prze 
waża wpływ niemiecki. Mieszczaństwo 
gdańskie jest tradycyjnie rodzinne. Sta- 
re, szeroko spowinowacone, wewnętrz - 
nie solidarne, rodziny niemieckie mają 

wielką siłę przyciągającą wchłaniająca, 
asymilują młode pokolenie, które matka 
ciągnie ze sobą do swojego dobrego, ko- 
chanego domu, do  tkliwych,  dobrycia 
grosspapa i grossmama! 

Ilež to nazwisk rdzennie polskich we 
wrażych, hitlerowskich szeregach! Cho- 
ciażby osławiony Wierciński. 

Różnica walutowa, a stąd płynąca, 
większa taniość Orłowa, przyciągała na 
plażę orłowską licznych gdańszczan. Wy 
godnie było leżąc w pobliżu, tak, od ni:- 
chcenia, przysłuchiwać się, obserwo- 
wać... Zdarzały się rodziny, gdzie z v|- 
cem dzieci mówiły po polsku, z matką 
— po niemiecku, a rodzice między sobą 

— na przekładankę. Były takie, gdzie po 
niemiecku mówiono już tylko z najstar- 

szem, siwowłosem pokoleniem... 
A trafiła się taka, gdzie z dwu syn- 

ków, jeden był Niemcem, a drugi Pola- 
kiem... widocznie wychowywano ich „ra 
wszelki wypadek 

W imię prawdy stwierdzić tu należy, 
że urzędnicy polskiej dyrekcji kolejowej, 
tak bardzo powołani do stworzenia ogni 
ska polskiej kultury w Gdańsku, dawali 
zły przykład, często wżeniając się w 
niemieckie rodziny. 

Nie wymagającym komentarzy jest 
fakt, że odejście dyrekcji do Torunia, ©- 
gółem około 600 rodzin urzędniczych, 
pozbawia gimnazjum polskie tylko 42 
uczni, zaś szkołę powszechną  Macie- 
rzy Polskiej — tylko uczni 28-miu. 

Choć z drugiej strony i to jest praw- 
dą, że absolwentowi polskiego gimna- 
zjum dostać posadę w Gdańsku bardzo 
trudno, że w Komisarjacie Generalnym 
wszyscy się nie pomieszczą, a na Za- 
pleczu też ciasno. Może jakaś akcja ze 
strony Rządu byłaby tu wskazana... ja- 
kaś opieka specjalna... któraby rodzicom 
umożliwiła oddawanie dzieci do szkół 
polskich bez nadmiernej troski o ich przy 
szłość? 

Polski element robotniczy w Gdań- 
sku cywilizacyjnie stoi bardzo wysoko. 
To już robotnicy Zachodu, tacy, co nie 
potrafią gnieździć się w byle norze, wy- 
strojeni świątecznie — niczem się nie 
różnią od przeciętnego inteligenta, pre- 
numerują gazety i chodzą na odczyty, 
korzystają z wypożyczalni książek i nie 
mogą się obejść bez tradycyjnej wyciecz 
ki za miasto w niedzielę. Pęd organiza- 

cyjny wśród nich — większy bodaj je- 
szcze, niż wśród inteligencji, wręcz ni=- 
ma wśród nich człowieka niezorganiz - 
wanego, ale to przeważnie związki za- 
wodowe, sportowe, turystyczne — ideo- 
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Kilka słów oamortyzacji 
budynków z podatkiem 

dochodowym 
Dla wzniesienia budynku potrzeba placa, 

umiejętności kierowania. robotami, materjałów 
i robotnika dla wykonania tych robót, co ra- 
zem wzięte stanowi potrzebę odpowiedniego 
kapitału, który musi być na ten cel zatracony. 

Ponieważ jednak żaden budynek nie mo- 
że być wiecznym, więc od dochodowości bu- 
dynku należy potrącać w każdym roku sumę 
takiej wielkości, żeby ogólna suma tych po- 
trącanych rocznie kwot, w przeciągu takiej iio 
ści lat, która jest przyjęta teoretycznie, jako 
wiek danego budynku, zwróciła właścicielowi 
kapitał zatracony na budynek, jako już zużyty. 

To jest sens, mówiąc wogóle, i treść amor 
tyzacji, stopień której jest naturainie rożny 
dła różnych przedmiotów tak np. większy dla 
budynków fabrycznych, niż dła domów mie- 
szkalnych i daleko większy dła maszyn, które 
się daleko prędzej zużywają. 

Nie chcę jednak oddalać się od przed- 
miotu i wchodzić w te szczegóły, albowiem 
mam na celu mówić tylko o samej treści amor 
tyzacji, w związku z podatkiem dochodowym. 
Ograniczę się więc tylko wskazówką, że Urzę 
dy Skarbowe, mówiąc wogóle, praktykują 
amortyzację (odliczenie na zużycie) w roz- 
miarze 1 proc. (co odpowiada 100 latoin) 
dła domów murowanych i 2 proc. dia domów 
drewnianych. W nawiasie powiem, że dla Wil 
ua uważałbym dla domów starych przez woj 
nę mocno nadwyrężonych, odliczenie od dc- 
chodu na amortyzację w rozmiarze 11/2 proc. 
za nieprzeholowane, ale pozostawiam to na 
stronie, ponieważ jak powiedziałem wyżej, 
chodzi mi nie o stopień amortyzacji, ale o 
właściwe pojęcie o niej. 

Rzecz w tem, że Urzędy Skarbowe przy 
obliczeniu od budynków czystego dochodu, t. 
+ dochodu podlegającego opodatkowaniu, wy- 
magają klasyfikacji rozchodów na remonty: 
па rozchody na remonty mniejsze, bieżące i 
na rozchody na remonty większe, które nazy- 
wają kapitalnemi przyczem te ostatnie odrzu 
cają od ogólnej sumy rozchodów powiększając 
tem sztucznie czysty dochód. O ile wiem, dzie 
je się to pod tym pozorem, że rozchody zna- 
<zne, a więc kapitalne pokrywają się amorty- 
zacją. 

Żeby przedstawić jaśniej, do czego to pro 
wadzi, pozwolę sobie przedstawić taki przy- 
klad: Wiadomo jest, że każdy budynek wyma- 
ga prawie corocznego remontu. Niepomalo- 
wanie np. w porę dachu prowadzi do przecie- 
kańia wody, a w dalszej, czasami nawet dość 
odległej przyszłości okazuje się gnicie belek, 
prowadzące do ruiny sufitów i t.d. Otóż przed - 
stawmy sobie dwa mniej więcej jednakowe do- 
my. Jeden był przed wojną prawie nowy, a 

    

  

  

drugi starszy i potrzebujący remontu i z tej 
racji ten ostatni został od wojny t.j. od za- 
niechania przez czas długi remontów  znacz- 
nie więcej uszkodzony. Wskutek tego obecnie 
w tym pierwszym domu jest mniej dużych re- 
montów, zaś starszy dom potrzebuje poważ 
nych remontów, co powoduje bardzo znaczne 
zmniejszenie jego faktycznej dochodowości, a 
tymczasem przy opodatkowaniu, oba te domy 
traktowane są jednakowo, ponieważ dochodo- 
wość starszego domu jest sztucznie powięk 
szoną przez nieprzyjęcie w rozchodach wydat- 
ków najzupełniej realnych, zrobionych na nie- 
zbędne remonty. Zapytuję, czy to jest racjonal- 
ne i sprawiedliwe? 

Możemy też przedstawić, że jest dom w 
tak złym stanie, że remonty nazwane kapital- 
uemi, równe są całkowitej sumie, przypadają- 
cej na amortyzację, a w takim razie jasnem 

jest, że jeżeli rozchód na remonty nie będzie 
przyjęty pod protekstem, że go pokrywa amor 
tyzacja, to taki proceder faktycznie zupełnie 
znosi amortyzację, której celem jesi zwrot ka 

pitału z racji zużytkowania, bo powtarzam 
żaden budynek pomimo remontów wiecznym 
„być ine może. 

ы „ Dzielenie rozchodów na remonty mniejsze, 
bieżące i na duże kapitalne jest jeszcze więcej 
rażące, gdy się zwrócimy do ustawy o podat- 
Ku dochodowym. Art. 6 tej ustawy opiewa co 
następuje: „za dochód uważa się suma wszy- 
stkich przychodów, otrzymanych z poszczegól 
nych źródeł po strąceniu kosztów osiągnięcia, 
zachowania i zabezpieczenia tych przychodów 

Je z corocznem prawidłowem odpisaniem 
na zużycie budynków, maszyn i martwego in- 
wentarza“. 

Przedstawmy sobie w tym, czy innym do- 
mu większy remont pieców, który stał się ko- 
niecznym, bo przecież żaden właściciel dla 
przyjemności takiego rozchodu ponosić nie ze- 
chce. Musi on to zrobić, bo inaczej albo loka- 
tor wyjedzie, albo zrobi ten remont na koszt 
właściciela. Nie może być dwóch zdań, że roz 
chód taki konieczny jest dla utrzymania do- 
chodowości, a tymczasem rozchody takie od- 
"mi się jako wyzwane remontem  kapital- 

m! 
Tak samo koniecznym byłby rozchód na 

przekrycie choćby całego dachu, skoro dach 
ten przecieka i budynek koniecznie tego wy- 
maga. Powtarzam, że takie rozchody żaden 
właściciel dla swej przyjemności nie zrobi i 
one podchodzą zupełnie pod art. 6. 

Postępować przy opodatkowaniu w ten 
sposób, że rozchody tego rodzaju dodawać do 
dochodów netto, pokazanych w zeznaniach 0 

dochodzie, jest sprzeczne z myślą prawodaw- 
cy jasno wyrażonej we wzmiankowanym ar- 
tykule i przyłożeniem ręki do ruiny miast, al- 

z. r GIL e 

Kenferencja w sprawie dostaw Z SĄDÓW Odzyskał mowę po 30-tu latach 
preduktów rolnych dla wejska 
W dniu 20 września rb. pod przewod 

nictwem p. wojewody wileńskiego Z. 
Beczkowicza odbyła się w Urzędzie Wo- 
jewódzkim konferencja przedstawicieli 
zainteresowanych sfer wojskowych i 
rolniczych w sprawie dostaw produktów 
rolnych, mięsnych i zbożowych dla woj 
ska. 

Z ramienia wojskowości udział w koa 
terencii wzięli przedstawiciele DOK mir. 
Misky i kpt. G. Tysowski, oraz kwater- 
mistrze poszczególnych oddziałów woj- 
skowych, stacjonowanych w Wilnie i a- 
kolicy. Sfery rolnicze reprezentowane' 
były przez p.p. prezesa K. Wagnera, 
proi. W. Staniewicza, prezesa Bortkiewi 
czą, dyr. Cz. Makowskiego i red. R. 
Węckowicza. 

Całkowicie doceniając ciężką sytua- 

cję rolnictwa, dotkniętego  przesileniem 
gospodarczem, przedstawiciele wojsko- 
wości wykazali gotowość jak najdalej 
idącego współdziałania przy usunięciu 
szkodliwego pośrednictwa, powoduiące- 
go zniżkę cen u źródła zakupów. Uchwa 
lono utrzymywać nadal systematyczny 
kontakt przez powołanie stałej komisji z 
przedstawicieli zainteresowanych czynni- 
ków wojskowych i rolniczych pod prze- 
wodnictwem delegata p. wojewody. 

Jak wielkie znaczenie posiada usunię 
cie zbędnego pośrednictwa przy dosta- 
wach dla wojska, wynika już z tego, że 
w najbliższym okresie intendentura za- 
mierzą zakupić na terenie województwa 
około 7 tysięcy  tonn owsa i 5 tysięcy 
tonn żyta. 

NIKA 
© 

ŚRODA 
Drszć 21 Wascnód słażcz g 544 

se Zachód słośce £ 1801 

[Tomasza z W. 

  

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 20 WRZEŚNIA 

Ciśnienie średnie: 757. 
Temperatura średnia: +14. 

Temperatura najwyższa: +-19. 

"Temperatura najniższa: +12. 

Opad: 2.0 mm. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: spadek, następnie wzrost ciš- 

nienia. : : 

Uwagi: przelotny deszcz. 

PROGNOZĄ POGODY 
NA WILEŃSZCZYŹNIE P.1.M.-a 

Zachmurzenie zmienne. Możliwe przełotne 
drobne deszcze. Chłodniej. Rankiem temperatu 
ra od 8—11 stopni. Dniem lekkie ocieplenie— 
Umiarkowane wiatry z kierunków zachodnich. 

  

ŻAŁOBNA 
— We czwartek, dnia 22 b.m. o godz. 8 

rano, w kościele św. Ducha (Dominikanów) 
odbędzie się nabożeństwo żałobne za duszę 
ś.p. Stefana Misiewicza, byłego prezesa A.K. 
W. w Poznaniu, na które Akademickie Koło 
Wilnian w Poznaniu zaprasza znajomych i 
przyjaciół Zmarłego. 

bowiem zrozumiałem jest, że przy takiem po- 
stępowaniu, a szczególnie w obecnych tak tru- 
dnych czasach, każdy właściciel będzie odwle- 
kać większe remonty, ryzykując nawet, że się 
coś zawali. 

Z tego wszystkiego, co powiedziano wyżej, 
wynikają według mego zdania następujące kor 
sekwencje: 

1) wszelkie faktycznie zrobione na remont 
budynku rozchody nie przedstawiające nowych 
dobudowań, należy przyjmować jako takie i 
nie należy dodawać je do dochodu w ceit 
zwiększenia takowego; 

2) nieracjonalne jest dzielenie remont - 
nych rozchodów na mniejsze bieżące i większe 
kapitalne, przyjmując pierwsze i odrzucając 
drugie. 3 

Najprawdopodobniej nieporozumienia te 
są wyzwane niczem innem, jak tylko mylną 
interpretacją znaczenia amortyzacji, mającej 

na celu zwrot kapitałów za zużytkowanie bu- 
dynku, a nie specjalne pokrycie tej czy innej 
dowolnie wybranej kategorji rozchodów, bo 
czemże różnią się rozchody na remonty mniej- 
sze bieżące od rozchodów większych na re- 

monty nazwane kapitalnemi? Jak te, tak i tam 
te są niezbędne dla podstrzymania budynków 
od ruiny; 

3) Należy prosić Urzędy Skarbowe o przy 
jęcie pod uwagę tego, co powiedziano wyżej 
i o przyznawanie jako potrącalnych wszyst- 
kich rozchodów na remonty domów, bo na- 
prawdę jaki to budynek, jeżeli nie będzie jak 
się należy remontowany, pozostanie mieszkał- 
nym chociażby po pięćdziesięciu latach, nie 
mówiąc już o stu latach, które służą dla okre- 
ślenia stopy amortyzacyjnej? 

Br. Chądzyński. 

we o wiele rzadziej... Dużo kółek śpie- 
waczych — niemieckim obyczajem... Or- 
ganizacje mogą być, naturalnie z wy- 
jatkiem ideowych, równie dobrze polskie, 
jak niemieckie, nawet raczej te ostatnie 
bo przeważnie lepsze i lepiej funkcjo- 
nujące. I raz jeszcze: nie przeszkadza to 
w niczem polskiej świadomości, która 
iest rzetelna, jakkolwiek pociągnięta gru 
bym pokostem niemieckiej obyczajowo- 
ści. Robotnik polski w Gdańsku okupu- 
ie ciężko swoją przynależność narodo- 
wą. Zatrudniony przeważnie w przedsię 

biorstwach niemieckich, za jedno słowo 
Polskie, w porcie, lub warsztacie głośno 
wymówione, wyłatuje na bruk. Chlebo- | 
dawcy są nieubłagani, a wolnych rąk do 
pracy, na zamianę, aż nadto. Bezrobot- 
nych dużo. Gdynia zatrudnia swoich, a 
wyka: gdańskie zarobki robotnicze są 

e, na zachodnią miarę obliczone. 
Robotnik niewykwalifikowany dostaje 
od 8 do 9 guldenów dziennie, wykwali- 
fikowany może dojść aż do 18-tu. Przy 
wymienionych wyżej wymaganiach ży- 
ciowych — ciężko jest zejść na niższą 
stopę, zrezygnować z nabytych  kultu- 
ralnych przyzwyczajeń. Więc zacina się 
zęby, milczy i na Polskę cichcem oglą- 
da, a w sercu hoduje się nienawiść za- 
ciekłą i wytrwałą — do systemu, jako 
całości, nienawiść opartą o podkład kla- 
sowy. 

Polska może liczyć na tych ludzi, 
byleby pokładanych w Niej nadziei nie 
zawiodła. „Wyrachowany“  patrjotyzm 
wśród sfer robotniczych występuje o 
wiele brutalniej, niż u inteligencji. Nie- 

mniej świetny to materjał przyszłościo - 
wy, tylko włożyćby w nich trzeba wiele 
pracy, wbić im w głowy masę rzeczy naj- 
elementarniejszych, najprostszych, najo- 
czywistszych... dla nas. Jeśli się to uda, 
kto wie, może Kaszubi stworzą z схавеш 
typ obywatela naogół wartościowszego, 
niż my, starzy romantycy i nieuleczalni 

konspiratorzy? 

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. 

Wręcz uderza nikły udział kobiet w pra- 

cy politycznej, a nawet społecznej. Niz- 

liczne wyjątki pogłębiają tylko wrażenie, 
dla Polek — gdańszczanek — fatalne. 

Gdy się przypomni. jak ogromną rolę 

odegrały niewiasty w pracy niepodległo- 
ściowej wszystkich trzech zaborów, dziw 
bierze: jakim sposobem tutaj dały się tak 
zupełnie odsunąć?  Nie* umieją zdobyć 

zaufania swoich mężów i braci? A może 
to znowu wpływ niemczyzny, co w ko- 
biecie upiera się widzieć tylko potulna 
Hausirau? 

Jakže ona wžera się, ta niemczyzna, 
jaki głęboki ślad ryje w psychice, w u- 
mysłowości... i jak wstrętną jest słowiań 
skiej duszy razem ze wszystkiemi sw2- 
mi zaletami. Ale Polonię gdańską nie 
wolno o to winić; raczej pomóc jej po 
bratersku, by się otrząsnęła z obcych 
naleciałości, a wydobyła na światło dzien 
ne to wszystko, co ma w sobie rzetel- 

nie i trwale wartościowe. 

W. Dobaczewska. 

Alb żyd 
TWW 

URZĘDOWA 
— Urlop p. wicewojewody. — Pan wice - 

wojewoda Jankowski rozpoczął z dniem 19 b. 
m. urlop wypoczynkowy. Pełnienie obowiąz- 
ków naczelnika Wydziału Ogólnego w czasie 
urlopu p. wicewojewody p. wojewoda poru- 
czył p. naczelnikowi Włodzimierzowi Hryhoro- 
wiczowi. 

MIEJSKA 
— Dokoła redukcji w magistracie. — Lisra 

mężatek, które utracą pracę została już przez 

magistrat opracowana. 

Obecnie chodzi jeszcze o opinję komisji re 

dukcyjnej, która rozpatrzy przesłane wnioski 

w jak najszybszym czasie. 

— Nowa taryfa elektryczna. — Wo- 
bec zatwierdzenia odnośnej uchwały Ra 
dy miejskiej przez władze nadzorcze zni 
żona o 10 gr. na kiłowatgodzinie taryta 
elektryczna będzie obowiązywała od 1 
października. 

— Opłaty od kwitów  komornianych. 
Jak się dowiadujemy, wydział podatkowy ma- 

gistratu nie przyszykował jeszcze blankietów 

przewidzianych dla właścicieli domów w celu 

wpisywania tam należności od kwitów komor- 

nianych. Dopiero po zaopatrzeniu się w blan- 

kiety będą załatwione różne wątpliwości wy- 

nikające z treści zarządzenia 0 opłatach na 

rzecz bezrobotnych. W pierwszym rzędzie wy 

jaśnione zostar4£, jak należy postąpić, gdy ko 

morne płacone jest ratami, wcale nie płaco- 

ne, lub wreszcie gdy należność otrzymano zgó 

ry. 

Należność od kwitów za miesiąc wrzesień 

należy wnosić do 15 października — więc wit 

gistrat uważa, że jest jeszcze dość czasu, by 

te wszystkie wątpliwości należycie wyjaśnić. 

— Roboty kiinkierowe. — Wczoraj 
nadszedł do Wilna oczekiwany od kil- 
ku dni walec do uciskania klinkieru. 

Zostanie on skierowany do pracy w 
dniu dzisiejszym. 

W celu przyśpieszenia prac na ul. 
Wielkiej wydział komunikacyjny zwięk- 
szyt etat robotników, tak, że roboty 
przygotowawcze na odcinku od poczty 
do zaułka Szwarcowego posuwają się 
w szybszem niż dotychczas tęmpie. —- 

Spojenie asfaltowe między cegiełka- 
mi będzie ułożone po odpowiedniem wy 
suszeniu jezdni, a niezbędny ku temu 
przyrząd ma wkrótce przybyć z Warsza 
wy. 

Jednocześnie otrzymaliśmy wyjaśnie- 
nienie, dlaczego jezdnia koło gmachu 
Urzędu Wojewódzkiego jest cokolwiek 
nierówna. 

W czasie układania chodników nie 
przestrzegano symetrji między jedną a 
drugą stroną, przez co chodnik koło po- 
sesyj parzystych jest wyższy. 

Gdyby więc klinkier układano równo 
— spadek przy krawężnikach byłby 
zbyt duży, a tem samem niewygodny dla 
przechodniów. 
— Ul. im. Żwirki. — Na wczorajszem 

posiedzeniu magistratu zdecydowano 
przemianować ul. Raduńską na ul. Żwir- 
ki. 

Ulica ta prowadzi do lotniska i por. 
Żwirko wjeżdżając przed paru tygod- 
niami do miasta, na ul. Raduńskiej spot- 
kał się z pierwszą żywiołową owacją ze 
strony jej mieszkańców. 

Wniosek magistratu zostanie skiero- 
wany na posiedzenie R. M. dla zatwiei- 
dzenia. 

— Niebezpieczeństwo dwustronnego ruchu 
na ul. Boniiraterskiej. Już wkrótce autobusy 

linji nr. 2 będą całkowicie skierowane w wą 
ska ulicę Bonitraterską. Mijające sie pojazdy 
z łatwością mogą ulegać wypadkom, podobnie 
jak to dotychczas miało już miejsce kilkakrot 
nie. * 

żak uwagi na to, że na ul. Benedyktyńskiej 
i Ludwisarskiej będzie utrzymany ruch jedno- 
stronny, autobusy jadące do śródmieścia (od 
Wileńskiej na Benedyktyńską) z powodzenie: 
mogą być skierowane na ul. Biskupią. W ten 
sposób i ul. Bonifraterska utrzymałaby jedno 
stronny ruch pojazdów. 

— Kanał przy zbiornikach wodociągowych. 
Ww środkowej części ulicy Góra Baisus, 

znajdował'się rynsztok wybetonowany biegnący 
od położonych na górze zbiorników wodocia- 
gowych do rynsztoku ulicznego. Służył ten ryn 
sztok betonowy do odprowadzania wody uży- 
wanej do przepłukania instalacyj wodociągo- 
wych. Obecnie zastąpiono go kanałem podziem 
nym, co umożliwi zasypanie wąwozu, przez 
który wspomniany rynsztok przebiegał i wy 
równanie w ten sposób wyrwy w skarpach. 

(I). 
POCZTOWA 

— Obroty poczty w miesiącu ubiegłym. — 
Z zestawień władz pocztowych w Wilnie wy 
nika, że przesilenie gospodarcze odbiło się na 
operacjach wykonywanych przez organa pocz- 
towe w porównaniu z rokiem ubiegłym prawie 
o 25 proc. 

W miesiącu sierpniu nadano z Wilna: 
stów zwykłych — 1 miljon, poleconych 
74322, wartościowych — 429, przekazów pocz 
towych — 11990, (na sumę 1268 tys. zł.), cza 
sopism — 758598, depesz — 5899, rozmów *e 
lefonicznych międzymiastowych i międzynaro 
dowych zanotowano 8131. W tym samym 
czasie nadeszło do Wilna: listów zwykłych — 

li- 

„OAKLAND“ P. WARDENSKIEGO 
W ŚWIETLE PONOWNEJ ROZPRAWY 

SĄDOWEJ 
Sprawa samochodu mayłki „Oałland” i 

jego nabywców, p. Aleksandra Wardeńskie 

go i p. Anieli Korkozowiczowej jest już 
dostatecznie w Wilnie znaną, ażeby jeszcze 
raz nad nią się rozwodzić. Wobec tego jed- 
nak, że echo jej odbiło się wazoraj ponow- 
nie w Sądzie Apelacyjnym, nie od rzeczy 

będzie w skrócie przynajmniej ją przypom- 
nieć. 

P. Wardeński wi porozumieniu z p. Kor- 
kozowiczową nabyli wspomniany samochód 
w firmie „Auto - Garaże” jeszcze w lipcu 

1929 r. przyczem na poczet zaliczki wpła- 
сНа p. Korkozowiczowa 14.000 zł. na iresz- 

tę zaś należności w sumie 13.000 zł. wysta- 

wił weksle p. Wardeński. . 
W parę miesięcy później p. Wardeński 

miał zawrzeć rzekomo fikcyjną umowę 
sprzedaży samochodu na rzecz p. Korkozo- 
wiczowej, która zkolei sprzedała wóz p. 

Lechowi Brokerowi za 9.700 zł. w gotów- 

ce otrzymując ponadto od nabywcy używa- 

ny samochód „Ford. 
Penieważ reszta należności za wóz sprze 

dany p. Wamdeńskiemu i p. Korkozowiczo- 
wiej pirzez firmę „Auto-Garaże' nie zosta- 
ła przez tychże niszczona, firma ta wystą- 
piła przeciwko nim na drogę sądową. 

Przestępstwo zakwalifikowano do ram 
art. 51 i 574 K, K. mówiącego o przywłasz- 
czenie cudzej własności. 

Po raz pierwszy rozprawa odbyła się w 
Sądzie Okręgowym 31 sierpnia 1931 r., jed- 
makže Sąd Okręgowy nie dopatrując się 
wówczas 'w całokształcie sprawy winy 05- 

karżonych, wydał wyrok uniewinniający. 
Wyrok tem został również zatwierdzony 
przez Sąd Apelacyjny do którego sprawa 
trafila ma skutek apelacji prokuratora. Prze 
aiwko takiemu rozstrzygnięcu sprawy za- 
protestował tym razem wiceprokurator Tu- | 

owicz, który zapowiedział kasację. 

Sąd Najwyższy w Warszawie zatwier- 
dził tylko wyrok poprzedriiej instancji 
względem p. Korkozowiczowej, pozostałą 
zaś część sprawy przekazał do ponownego 
rozpatrzenia Sądowi Apelacyjnemu. 

Na wczorajszej rozpinawie występował w 
imieniu oskarżonego mec. Totwen. Po roz- 
patrzeniu całokształtu sprawy Sąd Apelacyj 
ny dopatrzył się tym razem przestępstwa 

w ramach alrt. 262 p. 2 K. K. z r. 1932 i 
skazał p. Wardeńskiego na 1 rok więzienia 

z zawieszeniem wykonania tej kary na 

SPORT 
TURNIEJ TENISOWY AZS'u 

Podawaliśmy już, że sekcja tenisowa 
'AIZS'u organizuje w dniach 22, 23, 24 i 25 
b. m. „turniejteniscwy otwarcia i zamknię- 

cia'*. Nazywa się on tak dlatego, że przewi- 
dziane jest odbywanie się jego dwa razy w 
sezonie, w: początku lata i w jesieni. 

Zgłoszenia przyjmowane są do godz. 5 
21 b. m. Cały szereg firm, a m. in. Prużan, 
„Start“, Dinces, Dunlop i „Art“ ofiarowalo 
cenne nagrody. Turniej budzi duže zainte- 
resowanie, gdyż wezmą w mim udzia] wszy 
scy najlepsi zawodnicy Wilna. (t). 
КПБТОМУСЕОТИЕОНОКО Г ROWIZZŁSZE WOTA ISPTWETTEYETETE REZ KTW CT 

780199, poleconych — 74948, wartościowych— 
3953, przekazów pocztowych — 19930 (na su 
mę 1445696 zł.), czasopism —44722, depesz— 
7009, rozmów miejscowych zanotowano 
1820810. 

Obrót powyższy przyniósł 
zł. zysku. 

poczcie 233950 

SZKOI NA 
— Urzędnicy a opłaty szkolne. — Wobec 

wejścia w życie nowej ustawy szkolnej, skarb 
państwa nie będzie zwracał wpisów za dzieci 
urzędników państwowych uczęszczających do 
klas przedwstępnej, wstępnej i pierwszej w 
prywatnych szkołach średnich, oraz na wstęp 
ny i pierwszy kurs w prywatnych seminarjach 
nauczycielskich, gdyż klasy te nie mają odpo- 
wiednika w szkolnictwie państwowem. 

Urząd Wojewódzki powiadomił o tem wszy 
stkie urzędy państwowe i starostwa. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. — We środę 21 bm. 

w lokalu przy ul. Przejazd 12, odbędzie się nad 
zwyczajne zebranie Klubu Włóczęgów Senjo- 
rów. Początek o godz. 19 m. 30. Na porząd- 
ku dziennym aktualne i ważne sprawy. Wstęp 
tylko dla członków. 

RÓŻNE 
— Zakupy płótna ludowego. — Dowiaduje- 

my się, że M. S$. Wojsk wyasygnowało 30 tys. 
zł. na zakup płótna ludowego na wsi wileń- 
skiej.. 

Akcjai zakupu odbywa się pod kierownic- 
twem komitetu opieki nad wsią wileńską i 
daje dobre rezultaty. Odbyło się szereg jarmar 
ków, na których ludność po odpowiednich ce- 
nach mogła zbyć posiadane zapasy płótna. 

Premje KKO m. Wilna. — Dnia I paź 
dziernika rb. w lokalu Komunalnej Kasy O- 
szczędności m. Wilna przy Ad. Mickiewicza 11 
odbędzie się publiczne losowanie złotowych 
książeczek  oszczędnościowych, na których 
wkład sięgający wysokości nie mniej, niż zł. 
100 — (sto) pozostał nieprzerwalnie w ciągu 
6 miesięcy. 

Wylosowanych będzie 10 książeczek z pre- 
mją po zł. 500 (pięćset) każda. 

Pragnący brać udział w następnem losowa 
niu, które się odbędzie dnia 1 kwietnia 1933 
roku i nie posiadający jeszcze książeczek O- 
szczędnościowych Komunalnej Kasy Oszczęd- 
ności m. Wilna odpowiadających powyższym 
warunkom — winni- zaopatrzyć się w tako- 

we najpóźniej dnia 1 października 1932 roku 
włącznie. 

` TEATR I MUZYKA 
— Sala Konserwatorjum. W niedzielę, 25 

b.m. koncert laureatki międzynarodowego kon- 

kursu śpiewaczego w Wiedniu Luby Lewic- 
kiej. 

Bilety do nabycia w biurze Orbis (Mic- 

kiewicza 11). 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — DEMON MIŁOŚCI 

HOLLYWOOD — TABU. 

CASINO — KRISS 
PAN — Śpiewak nieznany. 

ŚWIATOWID — Ź dnia na dzień. 

STYLOWY — Bracia Karamazowy 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Okradziona pod Halarni. — Kieterc An- 

tonina zam. w Duksztach pow. święciańskiego 
zameldowała, że pod halą miejską z kieszeni 
palta skradziono jej 20 zł. Kradzieży tej do- 
konała Tołkaczewiczowa Ksenia zam. przy ul. 

Subocz 82, którą zatrzymano. ‚ 
— LEKKA RĄCZKA. — W podwórzu do- 

mu przy ul. Zawalnej nr. 35 pomiędzy Kapic 
Mowszą (zam. przy zaw'ku Lewo-Nowo - 

WILNO. — Niezwykły wypadek od- 
zyskania mowy zdarzył się we wsi Gor- 
czany gm. Jazno, pod Dzisną. 

Mieszkaniec tej wsi 50-letni Andrzej 
Bobin, od 30 lat niemy, znalazł się pod 

świeckim nr. 4) a Kinkulk'nem Heselem (zam. 
we wsi Leżanka gm. rudomińskiej) na tle o- 
sobistych porachunków powstała bójka, w 
czasie której Kinkułkin uderzyt silnie ryką w 
piersi Kapica, wskutek twcgo wymieniony da- 
znał złamania kości piorstowej. Lekarz Pogo- 
towia ratunkowego po udzieleniu pomocy od 
wiózł poszkodowanego dc szpitala św. Jakóba 
Kinkulkin zbiegi. 

; Z POGRANICZA 
— SAMOLOTY OBCE . — Wczoraj nad 

Brasławiem i Dzisną ukazały się dwa samo- 
loty, szybujące na wysokości około 900 — 
1000 m. Wobec mgły nie można było rozróż- 
nić znaków. Według wszelkiego prawdopodo- 
bieństwa były to samoloty sowieckie, które w 
ostatnich czasach zbyt często zapuszczają się 
na terytorja polskie, łotewskie, a nawet i  li- 
tewskie. у 

Onegdaj strażnicy łotewscy ostrzelali taki 
san:olot. 

— OBŁAWA NA POGRANICZU SOWIEC- 
KIEM. — W ostatnich dniach KOP na pogra- 
niczu polsko - sowieckiem przeprowadził kilka 
obław, podczas których zatrzymano około 80 
osób. W liczbie zatrzymanych znajduje się kil 
ku agitatorów komunistycznych, 5 dezerterów, 

11 koniokradów i złodziei, 3 oszustów, 2 

członków sekty baptystów, którzy bez zezwo 
lenia wśród mieszkańców osiedli pogranicznych 
prowadzili propagandę, oraz 23 włóczęgów bez 

okreśtonego zajęcia. 
WILNO—TROKI 

— POŻAR W TROKACH. — Od uderze- 

nia pioruna spaliły się zabudowania i inwen- 

tarz Hirsza Lewina w Trokach. Straty wyno- 

szą 5 tys. Zi. : oSA 

— Udusiła dziecko. — We wsi Fabjaniszki 

pod Trokami służąca Apolonja Podziadowiczó 

wna udusiła swe nieślubne dziecko i ukryła 

je w komórce. Policja aresztowała ją. 

— PODPALENIE. — We wsi Modziajny 

gm. rudziskiej podpałono zabudowania Jana 

Giniewicza. 
Ogień wczas ugaszono.. Pod strzechą znale 

ziono pałące się szmaty przesiąknięte naitą. 

  

— POSIEDZENIE ZARZĄDU IZBY 

W dniu 21 września br. o godz. 9-tej rano 

odbędzie się w, lokalu Izby Rzemieślniczej 

w Nowogródku zebranie Zamządu Izby & 

następującym porządkiem dziennym: | 

1) Osżytuda i przyjęcie protokułu Nr. 

5 z poprzedniego zebrania Zarządu Izby ; 

2) Sprawa pireliminarza budżetowego na 

r. 1933; ; 

3) Upoważnienie Prezydjum Izby do wy- 

stępowania w Sądach z prawem substytu- 

cji; SĘ 

; 4) Sprawa unieważnienia egzaminów 

czeladn. - mistrzowskich z powodu niedo- 

trzymania warunków par. 2 regulaminu 

kom. egzam. przewidzianych; 

5) Rozpatrzenie protokulów sporządzo- 

nych za nielegalne kształcenie terminato- 

rów i innych; : 

6) Sprawa zwołania zjazdu przedstawi- 

cieli poszczególnych zawodów, w celu osta- 

tecznego ustalenia średniej dochodowości 

w rzemiośle w r. 1931—32; w 

7) Sprawa zjazdu przedstawicieli rze- 

' miosła zasiadających w komisjach Szacun- 

kowych i Odwoławczej; : ° 

8) Rozpatrzenie protokułu posiedzenia 

komisji do Spraw Ubezpieczeń Społecznych 

przy Radzie Izb,odbytego dnia 12. 7. 1932 

roku. 
9) Sprawy bieżące. 

grodźięhyka 
— POMOC SIEWNA DLA ROLNI- 

KÓW. Przed paru dniami bawiący w War- 

szawie pan starosta Robakiewicz załatwił 

pomyślnie sprawę pomocy w zbożu siew- 

mem dla powiatu grodzieńskiego, którego 

rolnicy dotknięci zostali klęską rdzy i 

deszezami podczas zbiorów. Powiat gro- 

dzieński otrzyma 30 wagonów żyta siew- 

nego, z których 12 wagonów. zostało wysła 

mych już do Grodna. į 

Niezależnie od tego Państwowy Bank 

Rolny przyznał dla powiatu grodzieńskie- 

go kredyt na zakup pszenicy siewnej w 

wysokości 30.000 zł. 
Całą akcję pomocy siewnej prowadzą: 

Komunalna Kasa Oszczędności powiatu 

glrodzieńskiego i Zjednoczenie Rolnicze- 

Handlowe w Grodnie. : 

— POŻARY. Wi dniu 16 bm. w Starej 

Rudzie gm. Porzecze z nieustalonych do- 

tychczas przyczyn powstał pożar w zabu-- 

dowaniach Swiokly Franciszka, który zni- 

szczył dom mieszkalny i budynki gospo- 

darcze i 108 dolarów amerykańskich. Stłra- 

ty wynoszą około 1500 zł. 

— W dniu 19 bm. na stacji kolejowej 

Mosty powstał pożar w zabudowaniach 

Konstantego Małeckiego, niszcząc dach chle 

wu wartości około 200 zł. 
— WŁAMANIE DO SPÓŁDZIELNI 

WOJSKOWEJ 29 PAL.— Nieznani spraw- 
cy dostali się do spółdzielni wojskowej 29 
pal. i skradli artykuły spożywcze na sumę 
około 300 zł. 

Złoczyńcy dostali się do lokalu spół- 
dzielni, wyginając kraty okna. 

— UMYSŁOWO CHORA PODPALIŁA 
ZIABUDOWANIA SWEGO BRATA. Dnia 
16 bm. we wsi Jodkowicze Wielkie gminy 

Ejsmonty Wielkie, wybuchł pożar w: zabu 

dowaniach Jodkowskiego Franciszka. 

Pożar objął dom mieszkalny. Straty 

wynoszą około 300 zł. 2 
Jak ustaliło dochodzenie policji, dom 

podpaliła Apolonja Jodkowska, siostra po- 

szkodowanego, która zbiegła w niewiado- 

mym kierunku. 
   

  

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID” K on 
GRODNO, Brygidzka 2, 

Początek seansów 
e g. 615, — 8, — 10, 

gres tańczy 
z Lilianą Harvey, L. Dagover i Henry 

czas burzy w lesie. W tym czasie w 
pobliskie drzewo uderzył piorun, co tak 
chłopa wystraszyło, że począł uciekać, 
wzywając głośno pomocy. Silne wzrusze 
nie spowodowało odzyskanie mowy. 

  

  

Przedstzwiciele.n 
naszego pisma 

w BARANGWICZACH 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 tel. 202 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10—14 oraz 18—20 
codziennie 

  

— ROZPOCZĘCIE KURSÓW BBWR w 
BARANOWICZACH. W dniu 17 września 

ttozpoczęły się dwudniowe kursa dla pra- 

ceowników społecznych «zorganizowane 
przez Radę Powiatową BBWR. 

Na kursa zapisało się 51 słuchaczy prze- 

ważnie nauczycieli i pracowników samorzą- 
dowych. 

Otwarcia kursów dokonał prezes Rady 

Powiatowej p. Zygmunt Czarnocki, podkre 
ślając rolę pracownika społecznego. 

Z ramienia władz administracyjnych 
powitał kursa w zastępstwie pana starosty 

Neugebauera, który wyjechał na pożegm»- 
mie Pana Wojewody do Nowogródka, p. Su 
powiński, życząc kursom powodzenia, z ra- 
mienia wojewódzkiego sekretarjatu poseł 
Małyniez, szkolnictwa pan inspektor Sta- 

wony i z ramienia koła wiejskiego prezes” 
p. Jakobne. ‚ 
W pienwgzym dniu były następujące wy 

kłady. 1) Ideologja BBWIR, 2) Stosunek 
BBWR do organizacyj społecznych i oświa 

towych z młodzieży i dorosłych. Wykłady 
te miał poseł P'oźniak. 

3) Państwowe wychowanie młodzieży i 

dorosłych p. Jalkobne zastępca inspektora 

szkolnego. 4) Kierunki oświaty pozaszkol- 

nej — p. Reymont. Sprawozdanie z dalsze- 
go przebiegu kursów, podamy w następ- 

nym numerze, 

—STRACH |PRZED ŻYCIEM. W dniu 

15. 9. w koszarach im. Kościuszki wystrza- 
łem z karabinu pozbawił się życia kapral 
78 p. p. Zyzak Jan. Zyzak był zwolniony do 
rezerwy.. 

— CZY SIĘ OPŁACIŁO? Tak, czy się 
opłaciło kraść B sukienki wartości 15 zł., 
skradzione przez Połjan Janinę u Pławczyk 
Gołdy. Chyba nie — żeby siedzieć, a tak 
mapewno będzie. 3 

— O SPRAWNOŚĆ POŁĄCZENIA TE. 
LEFONICZNEGO Z KOLEJĄ. Mieszkamy 
na prowineji, nie mamy jeszcze ambicji do 
automatów telefonicznych, ale to co obec- 
nie jest musi ulec zmianie. 

O ile w mieście obecnie centrala telefo- 
niczna pracuje dość sprawnie, dochodzi na- 
wet do tego, że panny senne wydzwaniają 
żądany aparat, o tyle na kolei nie jest 
wszystko w: porządku. "Nie mam zamiaru 
tu skarżyć się na telefonistów kolejowych, 
może oni są w porządku, może dzwonki 

działają niesprawnie, ale naprawdę aby do- 
dzwonić się do centrali kolejowej trzeba 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AA AAAAAAAAA AAS 

Największą i najbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

Jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie —całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty , 

na każde żądanie. 

| TWYYYYYTYTYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYN 
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KINA -P. T. K. TEL 714 
SADEK UIXPADÓKIH TT STAI 

sean. 0 £. 0, 8 1 10.15. 

Džwigkowiec 

Kino „POLONJA“ 
Pocztowa 4 

Film produkcji „SOWKINA'* 
w Moskwia p. t. 

„CICHY DON'' 
(MIŁOSĆ I ZEMSTA DOŃSKIEGO 

KOZAKA) 
Dramat osnuty na tle głośnej powieści 

M. Szełochowa 
Główne role kreują. A. Cesarskaja, 
H. Podgornyj, A- Gromow, E. Ma: 

ksymowa | 6. Kowrow. 

es. Lol B 

Dźwiękowiec 
Kino „ĄPOLLO“ 

Dominik. 26. 
Dawno oczekiwana Chinka Anna 

May Wong — Piękno! Grozę! Potęgę! 
Realizmi zawiera potężny film p. t. 

Klątwa Rodu 
Mandarynów 

W rolach pozost.; W. Oland, N. Su- 
sanin i S, Hayakowa 

Wstep od 70 gr. 

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 18. 

Największe asy ekranu 

160 SYM 
w wielkim filmie p. t. 

„SPELUNKA“ 
wstęp od 45 groszy. 

AAKAAAAAAAAA LAA AAS 

Wstep od 70 gr. 
Najnowszy film Świata 
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Garata 

(wersja francuska)      



4 ЗЕО КОА о 
  

(Dalszy ciąg kroniki baranowickiej) 

mieć anielską cierpliwość, a izto jej niema, 
rzuca słuchawkę i rezygnuje z rozmówienia 
się. 

Apelujemy przeto do władz kolejowych 
o usprawnienie służby telefonicznej, aby 
działała tak, jak imne działy kolejnictwa. 

— NAWET W KOSCIELE KRADNĄ. 

Kołodwiński Edward zameldował Komisar 
jatowi .P. P., że będąc w kościele w dniu 
18 września skradziono mu z kieszeni spod 
mi portmonetkę, która zawierała 5 rb. ro- 
syjskich w złocie i bwoszkę złotą wartości 
140 zł. 

Dziwnem się wydaje, aby w kościele 
kradli, i czy p. Kołodziński nie zgubił al- 
bo zapomnial swej portmonetki 'w domu. 

-— А ROWERY GINĄ. Kapie Władysła- 
owi podoficerowi 9 DAK'u skradziono 
rower firmy Wiltler wartości 240 zł. 

— GARNITUR ZNALAZŁ NOWEGO 
WŁAŚCICIELA. Lipowiecki Dawid zamel- 
dował że z podwórza przy ul. Szeptyckiego 

skradziono mu garnitur, co prawda nie 

wiele wart, bo 45 zł. 

— NA WESOŁO. W dniu 18 b. m. o 
godz. 2 w mocy przechodzący w stanie nie- 
“rzežwym pan P. wystrzelił dwa razy z ire- 
'wolweru. Mała rzecz, ale przykra. 

lidžka 
— PROCES O NIELEGALNE NAU- 

OZANIE. W zamiejscowym wydziale Wi- 
deńskiego Sądu Okręgowego w Lidzie roz- 
patrywana była sprawa nielegalnych nau- 

czycielek litewskich ze wsi Niewosze gm. 
woronowskiej, pow. lidzkiego, Weroniki 
Misieniównej i Stanisławy Rachelównej о- 
skarżonych o działalność wywrotową na 
wzecz państwa litewskiego. Po przeprowa- 
'dzonej rozprawie, której przewodniczył sę- 
dzia Czajkowski skazano oskarżone na 6 
miesięcy więzienia każdą. Oskarżał pod- 
prokurator Bancewicz, bronił adwokat Krzy 

żamowski z Wilna. 'W czasie przewodu są- 
dowego ujawniono, że pieniądze na agita- 
«ję wywyrotową oskarżone pobierały od li- 
tewskiego towarzystwa „Rytas“. 

— UEBRANIE ZWIĄZKU iPODOFI- 
CERÓW. W dniu 18 b. m. w sali starostwa 
lidzkiego odbyło się roczne walne zgroma- 
„dzenie Związku Podoficerów Kola Lida. Ze- 
branie zagaił p. Starosta Bogatkowski, po- 
czem odbyły się wybory zarządu. (Zebra- 
mie uchwaliło wysłać depeszę hołdowniczą 
do p. Marszałka Piłsudskiego. 

Do zarządu weszli: Wilezyński, Junen- 
burg, Gołdwasser, Krup, Kowalczyk, Szym- 
ko, Lamberg, Lewczuk i prof. Hones. 

— PKS — MAKABI Mecz pomiędzy 
łdzkim PKS (drużyna B-klasowa) i tam- 
tejszą drużyną A—klasową Makabi, roze- 
grany w Wołkowysku, zakończył się wy- 
mikiem5:1 na korzyść PKS Lida. Również 
mecz PKS Lida i KPW Wołkowysk przy- 
miósł zwycięstwo PKS lidzkiemu 6:1. 
RERTYDERE | KZ TAMY SATA TMN SRS 

Radje wileńskie 
ŚRODA, DNIA 21 WRZEŚNIA 1932 

11.58: Sygnał czasu, 15,10: Program dziea 
ny 15.15: Polska muzyka ludowa (płyty) 15.35 
Kom. meteor. 15.40: Audycja dla dzieci, 16,05: 
Recital fortepianowy Roberta Casadesus (pły- 
ty). 16,35: Rozmaitości. 16,45: Recital Haliny 
Kalmanowiczówny (fortepian. 17,30: Recytacje 
poezji ]: Słowackiego w wykonaniu H, Ho- 
hendlingerówny. 17.45: Kwadrans melodyj Ver 
diowskich (płyty), 18.00: „Walter Scott i jego 
wpływ na literaturę polską” — odczyt. 18,20: 
Muzyka taneczna, 19,10: Program na czwar- 
tek, 19,15: Z zagadnień gospodarczych — po- 
gadanka w jęz. litewskim. 19,30: Rozmaitości. 

19,35 Prasowy dziennik radjówy. 19,45: 
„Co nas boli*? — przechadzki Mika po mie- 
ście. 20,00: Audycja pt. „Ostatnia lwowska Ka 
tarynka' 20,35: „Wizyta u Wielopolskiego" P, 
Chojnowskiego. Kwadrans literacki, 20,50: 
Koncert. Komunikaty. 22,00: Muzyka tanecz- 
na, 22.25: Wesołe piosenki (płyty) 22,40: 
Wiadomości sportowe. 22,50: Muzyka tan. 

Šilai Forlegiesów, Piacia, Fiebarodji 

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

Włino, Niemiecka 8, m. 11 
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Ziot S. M. P. w Lawaryszkach 
Niezwykle ofiarna praca nielicznych о- 

sób z inteligencji miejscowej, «u księdzem 
proboszczem Zacharzewskim na czele, ma 
polu pracy społecznej w kierunku krzewie- 
nia kuliury ducha wśród młodzieży, wy- 
dała bogaty plon w postaci licznych zasię- 
„pów młodzieży męskiej i żeńskiej, skupia- 

jącej się pod sztandarami SMIP. Jest to 
tem bardziej znamienne, że jeszcze tak nie- 
dawno— teren ten był w najwyższym sto- 

pniu zachwaszczony mrozmaitego rodzaju 
zwiolennikami hurtków, hromady itp. 

Dziś na terenie parafji mamy pięć o- 

środków organizacyjnych SMP., w których 

młodzież męska i żeńska, zorganizowana 
oddzielnie, owocnie pracuje w imię haseł, 
wypisanych na sztandarach SŚMIP. 

W dniu 4 września br. młodzież żeńska 
i męska, skupiona na terenie Ławaryskim, 
złożyła egzamin z swojej paroletniej pracy 

i trzeba przyznać — egzamin wypadł świe- 
tnie. Kto zna Ławaryszki w dniu powszed- 
nim — ten wie, że poza prześlicznie, na 
wyniosłem wzniesionem miejscu, prezen- 
tującemi się kościołem i zabudowaniami 
kościelnemi nic tutaj niema, coby było go- 
dne uwagi, Jednak — w dniu, o którym 
mowa, już z dalekiej odległości przy zbli- 
żaniu się do Ławaryszek można było zau- 
ważyć — miezwykły widok i niezwykłe о- 
żywienie. Z jednej strony — prześlicznie 
udekorowany cały teren miasteczka do po- 
wiewających poważnie chorągwi narodo- 
wej i papieskiej na najwyższem szczycie 
wieży kościelnej włącznie, zaś na tle ude- 
korowanego w ten isposób terenu zastępy 
Młodzieży Stowarzyszonej w prześlicznych 
swych uniformach organizacyjnych, zdąża 

Ogrom zastępów młodzieży stowarzy- 
szonej uwidocznił się w całej pełni w tym 
momencie, gdy na dany sygnał „zbiórki", 
przed rozpoczęciem się nabożeństwa wi koś 
ciele, Młodzież pod sprężystem dowódz- 
twem przedstawiciela Komendy Związku 
Młodzieży Polskiej stanęła w karnym or- 
dynku na obszernym dziedzińcu miejscowej 
szkoły powszechnej, skąd z orkiestrą i 
sztandarami wyruszyła ma plac kościelny. 
"Tutaj młodzież ustawiła się w nieskończo- 
my dwuszereg na oczach tłumów. przyby- 
łych na nabożeństwo do kościoła, oczeku- 
jąc na powitanie przedstawicieli władz 
Związku Miodzieży Polskiej i przedstawi- 
cieli rządu. Punktualnie o godz. 10,15 przy- 
bywa z Wilna prezes Archidjecezjalnego 
Instytutu A. K. p. dyrektor St. Białas w. 
towarzystwie ks. dyrektora Kafarskiego i 
jego zastępcy p. Rusieckiego. Na podaną 
komendę przez komendanta 'całości, mło- 
dzież podrywa się na baczność i po złoże- 
niu raportu — p. prezes obchodząc szeregi 
młodzieży, wita ją hasłem: Druhny Spra- 
wie Służ! Druhowie Gotów! na co brzmi 
radosne: Służyć Chcemy! Gotów! — Są 
to hasła. SIMP. W krótkim czasie przyby- 
wa ma uroczystošė pam starosta na pow, 
Wileńsko-Trocki i pan Starościak Inspek- 
tor szkolny ma pow. wileńsko-trocki, któ- 
remu dowodzący całością komendant okrę- 
gu SMIP. składa raport, a pan starosta ob- 
chodzi szeregi młodzieży, wyrażając zado- 
wolenie na widok tej potęgi, jaka skupia 
się pod sztandarami SMIP. 

Wślad za tem — szeregi młodzieży wy- 
ruszyły na cmentanz kościelny, 
uwarty czworokąt, dokoła zbudowanego 
ołtarza, przy którym w. obecności niezli- 
czonych tłumów. został dokonany akt wy- 
święcenia sztandarów SMIP. żeńskiej i mę- 
skiej parafji Ławaryskiej, chrzestnymi о)- 
cami których byli: p. starosta Jerzy de 
Tramecourt z p. nadleśniczyną Marją Rut- 
kowską, p. prezes Stanisław Białas z p. 
starościną Heleną de Tramecourt, p. nad- 
leśniczy Jan Rutkowski z p. dziedziczką 
Pillarową, p. inspektor szkolny Stanisław 
Starościak z p. prokuratorową Marją Przy 
łuską, p. leśniczy Andrzej Kisielow z p. 
Heleną Przyłuską, p. Bohdan Przyłuski z 
p. Zofją Jacynową, p. Ignacy Bartoszewicz 
% p. Konstancją Zacharzewską i p. Karol 
Traskowski z p. Anną Bobieni. 

Oba sztandary budziły zachwyt pięk- 
nem i misternem wykonaniem, oraz głębo- 
ką wdzięczność dla patronki stowarzyszeń 
p. Józefy Jankowskiej, która ofiarnie po- 
święciła cały swój wolny: czas od pracy za- 
wodowej, na pracę przy sporządzaniu wła- 
snoręcznie sztandarów. 

Po nabożeństwie, podczas którego pod- 
niosłe kazanie okolicznościowe wygłosił 
iks. dyrektor Fr. Kafarski — odbyła się de- 

filada, następnie akademja, połączona z 

25) 

KLUCZ DO ZAGADKI 
— Przyszło mi do głowy, że Wilet 

możeby się zjawił w „Tajemniczym Do- 
ти“ i bez zaproszenia, tylko trochę pó- 
Źniej! 

Mott zmarszczył czoło: 
— Myślisz, że Wilet jest 

członkiem klubu? 
— To bardzo możliwe! 
— Hm!.. Może i masz rację. 
Komisarz spojrzał na zegarek. Po- 

przez okienice sączyło się słabe poranne 
światło, zlewało się ze smutnem šwia- 
tłem świec... Mott obejrzał okiem kryty- 
cznem zmięty smoking Donalda, którego 
on nie zdejmował od obiadu z Glorją. 

— Gdzie pan zostawił inne ubrania? 
— zapytał. 

— W hotelu „Splendid, — uśmiech- 
nął się Donald na wspomnienie niestoso- 
wnego ubrania, w jakiem zjawił się do 
hotelu. 

— Trzeba posłać kogoś po ubranie 
Mr. Chadmora, — rozkazał Mott Milli- 
kenowi, — a potem weźmiesz taksis i 
postarasz się odszukać z Mr. Chadmo- 
rem ten dom w Est-Endzie, o którym on 
opowiada. 

ROZDZIAŁ XVII 
ŚLADAMI ZBRODNIARZY 

— jest tak wcześnie, — zauważył 
Milliken, wychodząc z Donaldem, — co 
pan na to, żebyśmy wpierw zjedli śnia- 
danko? 

szóstym 

Nie bez trudu udało się im wreszcie . 
odnaleźć małą restauracyjkę, otwartą ofiliżanki ze zdziwienia. Był to duży, sta- 

    RCYWE ANETKA 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

tak wczesnej porze. Usiedli przy stoliku 
i zamówili jaja, szynkę i kawę. Gruby 
detektyw zabrał się z zapałem do jedze- 

- nia, Donald zaś nie miał wcale apetytu. 
Rozmowa toczyła się dokoła nocnych 

gości. 
— Dziwna kompanja, — zauważył 

Milliken. Wszyscy mają ponury i podej- 
rzany wygląd. 

Donald podzielał najzupełniej to zda- 
nie. Jemu też się wydawało, że jakaś ta- 
jemnica łączyła czterech gości stryja. 

— Pagan mówił, że miało ich byś 

sześciu, — dodał agent. — Dał do zro- 
zumienia, że piątym był Gryling. Szósty 
zaś to doktór Wilet, jestem pewny, że 
on! 

— Czy pan zwrócił uwagę na słowa 
Pagana, że mordercą jest jeden z sześciu 
gości? — zauważył Donald. — To dziw- 

ne... Ciekawa rzecz, co on naprawdę o 
tem myśli i czy nie żartował z nas? 

— A może chce skierować nas na 
mylny ślad? No, zobaczymy! Pomiędzy 
morderstwem, a zjawieniem się gości, 
minęło czterdzieści minut. To dosyć, aby 
Pagan, lub inny, miał czas wrócić do do- 

mu, przebrać się i uspokoić i wrócić do 
„Tajemniczego Domu". 

— Czego, zdaniem pana, szukał Gro- 
di w kieszeniach mego stryja? - 

— Теро! 
Milliken wyją! z kieszeni dužy mie- 

dziany klucz. 
Donald o mato co nie wypuścił z rąk 

sie WO аЕа 

    

   

tworząc B 

wbijaniem gwożdzi do drzewc sztandarów. 
W czasie akademji przy wbijaniu gwoź 

ździ, ma szczególną uwagę zasługuje gorą- 
ce, serdeczne przemówienie p. Jasieńskie- 
go, wójta gminy mickuńskiej, który prze- 
mawiając w charakterze gospodarza gmi- 
ny, ma terenie której rozkwit SMIP. osiąg- 
nął tak wysoki poziom oświadczył, że je- 
idyną organizacją godną poparcia — jest 

owganizacja SMIP, 
Po skończonej akademji odbyły się za- 

wody sportowe i zabawa. 
Zawody. sportowe, przeprowadzone pod 

ikierownictwem instruktora wychowania fi 
zycznego Zw. Mł. Pol. Piotra Kudukisa, 
wypadły bardzo dobrze. 

hurtowa i detaliczna 
sprzedaż 

WĘGLA I DRZEWA 
opałowego 

„Centrospal“ 
Wilno, Zamkowa 18, te!. 17-50 

Td 
"UN i J M p 
OBWIESZCZENIE 

W myśl. par. 83 Rozporządzenia Rady Mi- 
nistrów z dn. 26 VI. 32 r. (Dz.U.R.P. Nr. 62 
poz, 580) 4 Urząd Skarbowy w Wilnie podaje 
do ogólnej wiadomości, że dnia 23 września 
1932 r. o godz. 10 rano w Sali Licytacyjnej 
Izby Skarbowej przy ul. Wingry Nr. 6 odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji publicznej: 7 be- 
czek oliwy maszynowej, 1460 klg. 15 worków 
kredy w proszku (biała farba) wagi 1200 kg. 
2 beczki żelazne oleju maszynowego 465 kg. 
i 1 beczka oleju cylindrowego wagi 190 kg. 
oszacowanych na sumę zł. 1675, — należących 
do Swerdlin Rebeki zam. przy ul. Kwaszelnej 
Nr. 3 na pokrycie zaległości podatkowych. 

Kierownik Urzędu 
\ (—) H. FICHER. 
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| U TE CZ UW WW GW WW WY WS | 

1 Węgiel i Kal 
GÓRNOSLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Górnosl. „PROGRESS* 
kopalnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, 
Matylda, Andaluzja, Radzionków, Mysło- 

wice, Ferdynand i Florentyna. 
Wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowanych wozach 

dostarcza 

M. DEULL wwo. 
EGZYSTUJE OD 1890 r. 

Biuro: al. J giellońska 3 Tel. 811 
Składy: Kijowska 8 Tel. 999. 

B Tanio Tanio £ 

B lejlepcze farby, pokasł, pędzie | Szczotki š 
jpoleza skład farb , 

B Fr. Rymaszewskiego — Ё 
Wilno, ui, Miekiewlcza 35, 

  

  

Spis zapowiedzi 459-32. II. 
ODPIS. 

ZAPOWIEDŹ 

Podaje się do ogólnej wiadomości, że 
1. nieżonaty plutonowy zawodowy Leon 
KASPRZAK zamieszkały w Budsła- 
wiu, powiat Wilejka, syn Jana zamieszkałe- 
go w Poznaniu i tegoż małżonki Jadwigi, 
z domu Podkowiakówny, zmarłej i ostat- 
nio zamieszkałej w Poznaniu. 
2. niezamęžna Helena R A T A J C Z A- 
KÓW NA introligatorka, zamieszkala w 
Poznaniu, córka Antoniego zmarłego, ostat- 
nio zamieszkałego w Poznaniu i tegoż mał- 
żonki Jadwigi z domu  Kaliszanówny, za- 
mieszkałej w Poznaniu — chcą zawrzeć- 
związek małżeński. O jakiejkolwiek przeszko 
dzie należy donieść niżej podpisanemu u- 
rzędnikowi stanu cywilnego w przeciągu 14 
dni. 

Poznań, dnia 9 września. 1932 r. 

Urzędnik Stanu Cywilnego. 
wz. (—) REL L. 

Pieczęść okrągła 
urzędu stanu cywilnego # 

w Poznaniu.     

  

  

*samow,t.m egzotyczwynme 
DZIŚ UROCZYSTE OTWARCIE SEZONUU!! *"*7"; ns 

-  KRI$S$* 
Niezwykła historja miłości księcia „Nonga* do wieśniaczki. 

Nad program; Doskonałe dodatki dźwiękowe, najnowszy tygcdnik „Fcxa* z obszernem 
sprawozdaniem z X Olimpjady w Los Aagelos, komedja dźwiękowo-rysunkcwa Flejszera, 

DŻWIĘKOWE KINO 

CG/INE 
Wielka 47, tel. 15-41 

Ceny od 25 groszy. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10, w dnie Świąteczne o g. Ż-ej. 

  

Arcydziełojktóre, poruszyło publiczność całego świata, — Największa gwiazda ekranów europejskich,» zmysłowa kusicielska 

BRYGIDA HELĄ, Dzwiękowe 

Kino 

Film ten cieszył się niebywałym sukcesem na całym świecie. 

Dziś powtórzenie vremjery! Super przebój europejskiej predakcji 1932 33 

najsłynniej zy reżyser Śwista 6, PABST i najgiośniejszy pisarz 
doby obecnej P. BENOIT. 

„BDEMOK AKIŁOŚCI 
Nad progr.: Pogrzeb š. p. por. Žwitki I 

  

w dniu 15 b. m, Hołd Polski prochom bshaterskich lotników i najnowsze tygodniki „Paramountu, i „Pat'a* Peczątek © 
£. 4, 6, 8i 10.15. — Na 1-szy seans ceny zniżone, 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. i5-28. 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! 3 gwiazdy ekranu bozyszcze kobiet CHARLES FARREL, Rose Hobart i Estela Faytor 
w 100 proc. filmie dźwiękowym p. t. 

оо й & В О М “° 
nowsze doda.ki džwiękowe, Początek 

arcydzieło dźwiękowe operie na dramacie giošnego na calym świecie pisarza Frantiszka Moinara. Nad program: Naį. 
o godz. 4 tej. 

  

Wilno po raz pierwszy usłyszy porywający głos i ujrzy fascynującą maskę 

— ŚPIEWAKA NIEZNANEGO — 
T U R Ž A N 5 X l E G 0 filmie, pełaym przedziwnych perypetyj 

W roli tytułowej wybitny tenor L U cj A BĘ M U R AT 8 R E, spadkobierca 

Karuz», zwany „Słowikiem Paryża" , który odśpiewa cały szereg pieśni i wprowadzi w podziw 

publiczności. Największa opera Paryża. Koncert. Cudowny Śpiew. 

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

w stworzonym 
przez wirtuoza 

  

DRZEWKA OWOCOWE 
jabłonki, wiśnie, wyprzedaż od 50 greszy 
za drzewko. |Inłormacje w „Sklepie Rolni- 
czym*. Szwarcowy 1 (Wielka 15) 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki ieczniszej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, s- 

a jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu-= 
piający (panie). Natryski „Hormona* wedłuż 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. in- 
dywiduaine dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonałnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z P. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

skladzch aptecznych znanega 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA, 

  

  

      
  

        
      

  

  Niebywała 
okazja taniego kupna 
ubrań, mebli, kas ognio- 

  

trwałych, Inter, biżu: 
+ terji *t. p. z powodu 

‚ „likwidacji lombardu 
a" Biskupia 4 tel. 14—10 

Dr.Ginsberg «> — 7 »». 
Choroby skórne, we |, е 
neryczne moczopicio. W TROKACH 
we. Wileńska 3, —— od Sprzedaje się ziemia — 
8—1 i 4—8. Tel. 567 powierzchni około 690 

-- Sąžni kw. Dowiedzieć 

-. się: Wilno, Wiwulskie - 
go 12 m. 11 od godz. 

  

  

BAAAAGADAŁDG NO. Kupno 4 do 8 wieczór. 

i SPRZEDAŻ LAAAKASAAAAAAMAL ADA A 
MYWEYYYTYYYWYTYYTYET Lskals 
  TTYEYYYTTWTFYYYYYYYY 

TORTEPIAN 
krótki w dobrym  sta- 
nie do wynajęcia lub 

kujóerca. 
Wiadomość w admini- 
strzcji „Słowa” 

Do wynajęcia 
4i5 pek. mieszkania 

„ ze wszelk. wygod. w 
- demu Nr. 6 przy ul. 

u C. Gimnazjalnej, obok Są- 
du Okręgowego i gim 

= gazjum Lelewela. = —————— 

    

  

„н — 
  

   

roświecki klucz z bardzo skomplikowa- 
ną „bródką*. 

— Pan... pan go znalazł? 
— A tak! Grodi znalazłby go prźe- 

demną, gdyby się tak nie denerwował. 
Teraz pozostało nam szukanie zanika, 
do którego ten klucz będzie pasował. ')- 
bawiam się, że niełatwa to będzie spra- 
wa! 2 

— Jestem głęboko przekonany, że 
Grodi nie jest zdolny do  nieuczciwego 
czynu, — zapewniał gorąco Donald. 

Detektyw spojrzał na niego z politc- 
waniem: 

— Wiele jeszcze rzeczy musi się pan 
nauczyć! 

— Uczę się ciągle! — westchnął Do- 
nald, ale w jego szarych oczach mignął 

dawny złośliwy ognik, — Mott myśli, że 
to ja jestem zbrodniarzem, nieprawdaż? 

— Zapewne panby myślał to samo, 
będąc na mojem miejscu! 

— Możliwe... Ta historja ze śladami 
palców!.. 

— I nietylko to... 
— ]а wiem. Zamknięte drzwi, zasu- 

wy, kraty na oknach... Nie, nie možiia 

mieć pretensji do Motta, że podejrzewa 
mnie, ale dlaczego pan nie podziela jego 
zdania? 

— To wszystko z powodu tej głupiej 
historji, którą nam pan opowiedział. Gdy 
by pan go zabił, obmyśliłby pan coś bai 
dziej prawdopodobnego! Mott też czuje 

to. Dlatego tylko pan je śniadanie tutaj, 

ze mną, a nie w więziennej celi. 

—. Miła perspektywa! — wzdrygnął 

się Donald. 
Milliken wstał. 
— Czas już na nas! 
— Było już zupełnie jasno, gdy wsia 

do Old- 

gate, Donald poznał miejsce, gdzie Ma- 

rek Jarro wysiadł z taksówki. Postano- 

wili iść dalej pieszo. 
— No, niech pan szuka tej ulicy, - - 

powiedział Milliken, płacąc szoferowi. 

dali do taksówki. Gdy dojechali 

Donald pamiętał, że  Jarro szedł 

prosto, a potem skręcił w prawo. : 

Wspomnienia jego o drodze, którą 

ukradkiem przebył za jarrem były bar- 

dzo niewyraźne. Przytem ulice wyglą- 

dały w dzień zupełnie inaczej. Szukał 

starego, czteropiętrowego domu z zielo- 

nemi okiennicami i skrzynkami z gera- 

nium przed oknami. Wiele domów ou- 

powiadało temu rysopisowi, ale żaden 

nie był tym poszukiwanym. 

— Widzę, że Jarro zmusił pana da 
odbycia porządnego spacerku! — za- 
śmiał się Milliken, oglądając się obaję- 

tnie po ulicy. — Ot zapytajmy w tym 
domu! 

Pokazał jeden z domów na przeciw 
ległej stronie. 

— To nie ten, — odpowiedział z 
pewnością Donald. 

— Wszystko jedno, spróbujmy. 
Milliken przeszedł przez ulicę, 

cydowanym krokiem. 
Dom ten wydawał się starszym i biu 

dniejszym od sąsiednich. Na dzwonek 
Millikena, drzwi otworzyła starsza ku- 
bieta z gładko przyczesanemi srebrzyste- 
mi włosami i uprzejmym wyrazem twa- 
rzy. Wysunęła głowę przez szparę we 
drzwiach, spoglądając na przybyszów 
z poza złotych okularów. 

— Dzień . dobry, — rzekł Miilliken, 

wsuwając olbrzymią stopę w szparę po- 
między drzwiami. — My szukamy Mr. 
Marka Jarro. ь 

zde- 

V L iii 

Drukarnia wydawnict A“, 

PZUOTEKĄ ` 

     

   
   

OTWARCIE SEZOAU: 

Wieś syberyjska. Rosyjska trójka. 
Nad program: Arcyzabawna komedja dźwiękowa orsz najnowsze tygodniki; Paramountu i Pat. — Na 1 szy seans ceny 

zniżone” — Ze względu na wysoką wartość artystyczną filmu uprasza się o przybycie na początek seansów o godziaie 
4,6, 8 i 1015. W sobotę i niedzielę o godz. 2-ej. 

W tych dniach potężne arcydzieło dźwiękowe „Pagromcy grzastworzy”. 

POKÓJ 
urneblowany dla jednej 
lub dwu osób, osobne 

Młoda, 
iateligentna nauczy 

    

  

cielka wychowawczyni stolarskie i 

  

— — — — -— STOLARZ 
ы ROBOTY sumienny, pracowity — 

meblarskie prosi o udzielenie - 

wejście, balkon — dO wyjedzie do dzieci od wykonuję solidnie, ta- kiejkolwiek pracy. Mo- 

wynajęcia. Artyleryj - 6—10 lat z przygoto- nio i szybko. Piotrow że wyjechać na prowin 
ska 1 m. 3. waniem do 1-ej klasy ski Stanisiaw Chełmska cię. Czywilis Michał — 
-- — *- gimn. Šwiadeciwa b. 47 m. 2. Ponarska 45. 

POKÓJ dobre I referecje po- _ . _ — —. == — — — > 

duży, jasny, z umeblo- ważne Ul. Wielka 27  ELEKTROMONTER PRZYJMIE PRACĘ 

waniem lub bez w do- m. 14— Od 1l do |- znający dobrze swój "a najskromniejszych - 
brym punkcie miasta” -- —————-- “=fach poszukuje pracy. warunkach w zakładzie 

do wynajęcia. Zamko- -- =- Zygmuntowicz Stefan - piekarskim wykwalifi -* 

wa 3— 3. Dowiady- RE Mostowa'3 kowany fachowiec. -* 

wać się w godzinach Różne ŽŽ ; __ piekarz. Lipowa 26 — 

biurowych. — RSS С UKI E R N LK SR Jan. 2 

RI RE = specjalista a ciastek. 3 

POKÓJ == — — — — — — —Zdolny, pracowity. Z TYLE D eM 6 w 
umeblowany do wyna- powodu kryzysu chwi- buduje się w Wilnie, 

jęcia dla kulturalnej c- lowo bez zajęcia —__ 7vż przy żadnym z 

soby. Dąbrowskiego :2 Śniegowy 14 iKsielew- nich nie znajdzie _się 

moż ski. Stanisław. ina? 
-- — — -- ŻĘ 5 S S cieśli, oaz 

POKÓJ CIEŚLA cego bez pracy? Łaska 

ciepły do wynajęcia — ROPIOWANI prosi o udzielenie jakiej RR a 
ulica Tartaki 18 — 4 PL ANOW//| kolwiek pracy . Może A o Ze 2 
(róg ul. Mickiewiczs) Ist ‚ wyjechać na prowincję. ję Za0larowana рто- 
Ogiądać on 2 —4. uż. KRusoviES, Klowska | Kowalew kierować ui. Św. 

RAZ = ski Jakób. Ignacego 12 — 27 — 
z Sz ZZ A Baliński Michat 

POPIERAŚCIE TOKARZ REPARUJĘ ZAMKI 

„0.P.P 7 SPRAWDZONA | 
-. przez Tow. Pań Miło- 

r — sierdzia šw: Wincente- 

ZSUBY 

ZGINĄŁ PIES 
bokser wabi się „Ten“ 
maści płowej z czar- 

tknięta krańcową  nę- 
dzą: najmłodsze 4 - ro 

   

go a Paulo rodzina W. 
składająca się z rodzi- 

FH ców (ojca be" pracy), świadect Р 
‚ 8 - ga dziatek do- i RE 

gruntownie obeznany Z dorabia 

swym zawodem, zdoł- solidnie, szybko wy” 
ny fachowiec. Konow- kwalifikowany Ślusarz 
ski Jan. Bystrzycka 11. Bruzga Stanisław. Sa- 
m ——— Geda L a ER 
STOLARZ  -.——— 

dobry fachowiec ze KOWAL 

przyj - dobry robotnik, praco- 
na skrom- wity, sumienny, w cięż 

nych warunkach. Naru kich warunkach  zmaj- 
niec Klemens— zaułek dujący się, szuka pra- 

klucze tamie, 

ы miesięczne bobo do - Lidzki 
o „pyskiem, Odpro- tąd Ira dla bri DEM += sr = mm 
wadzić ul. Bialostocka“ ioizenki 1 : Se MA. A A 6 L P I ku bielizenki i kołder: PIEKARZ Żórawia 9 m. i. Żyż- 
nr. 6 m. Gi 1zywia” ki, — Wolamy 0 po- chwilowo bez pracy — niewski Jan. я, 
52%“"‘% będzie Ścigane moc dia maleństwa te przyjmie  posade. Wy- „„ —— —— — 2 
Sapas go = os na”dzo awa p = WŁAŚCICIELI 
na acc czna fl'Ządana — Naiskron: Szeptyckiego 10. Szysz KAMIENIC 

up P ) <isze ofiary  skia *+€ kiewicz Michal. prosi o posadę dozorcy 
Lekcie proszę — do Redakcji 7 >  ———— — były nauczyciel (z ro- 

— „Slowa“ pod literą W. STOLARZ  dziną, żonaty). Skraj- 
TFYYYYYYYTYYYYYY Sia) 

  

  

STUDENTKA alka iaid kokiais, 

nych lekcyj do dzied POSZUKUJĄ 
Sena do Adm db „NADE 
wa” dla C. M. = 

e = Kucharka 
  

POSZUKUJĘ 
dzieci do kompletu od 
6 do 7 lat, Tel. 5-46 — 

dectwami przyjmie prė- 
cę w Wilnie lub na 

--dej roboty 

pierwszorzędna ze świa. —- 

--Dodeįmujacy sie każ nia nędza. Chętnie, su- 
znający; mienine i, goriiwie speł 

— gruntownie swój ni swe czynności. Ad“ 

fach, trzeźwy. — res w redakcji fub Za 
uczciwy, prosi O ja- rzecze 15 — 12. 

kiekolwiek zajęcie - — ———— — 
Zarakowski Raj - CIESLA | 

--mund. «wykwalifikowany = < 

Lwowska 30 m. 3. poleceniami podejmie 
-- Się pracy w swojej spe 
*cjalności, tanio. Roba- 

tę wykona solidnie. — 
27 Rajchinbach 

  

INTROLIGATOR 
poszukuje pracy. Wiel- 

  

  

Tartaki 
i. prowincji. Antokol šw. ka 28 m. 6. Zubaczyk T: 

a a" Piotra i Pawła 13 m. 3 Włodzimierz. Józef. 

a Rež“ 
: 

  

— Marka Jarro? 
Staruszka zmarszczyła czoło i nada- 

ła swej twarzy wyraz zdumienia. Jej czy 

ste, porządne ubranie, stanowiło kon- 

trast z nieporządnem Otoczeniem. Spe- 

kojnie patrzała na Millikena, ale ujrzaw- 

szy Donalda, drgnęła i spuściła Oczy. 

— Nie, powiedziała wreszcie, kiwa- 

jąc siwą głową, — nie znam tego na- 

zwiska. 

— Zobaczymy, — zdecydował Ми- 

liken, popychając drzwi, — įestem Z po- 

licji. 
' kobieta coinęła się. Widocznie słowa 

Millikena zrobiły na niej wrażenie. Otwo 

rzyła jedne z drzwi i gestem zaprosiła 

nieproszonych gości, by weszli. 8 

—— Proszę zaczekać chwilę, dam znać 

panu. 
Miiliken wszedł, ) 

chwilę w przedpokoju i 

odwróciła się do niego, 

jej ramieniu: 9 

— Jak się та52, Patsi Hell? 

Patsi rzuciła błagalne spojrzenie, Do- 

nald skinął gową i wszedł do pokoju, w 

którym już był Miliken. 

Pokój ten zdumiewał wspaniałem i 

komiortowem  umeblowaniem, którego 

niktby się nie spodziewał w tym donu. 

To wszystko dziwilo bardzo Donalda, 

zadawał sobie pytanie, co kierowało wy 

borem Milikena, że zadzwonił właśnie 

do tego domu, w którym Patsi Hell od- 

grywała nową rolę? 

— Co pana pchnęło do tego donu? 

— zapytal. 

—_Pewne wspomnienie... Tutaj, przed 

dwoma laty działy się przedziwne  rze- 

czy! Właściciel domu musiał 

Donald zaczekał 

, gdy staruszka 
położył rękę na 

przepro- 
     

        

    

wadzić się do więzienia. Pomyśłałem, 

ŻE... 
Przerwał. Na progu stał wysoki męż- 

czyzna w szarem ubranui. 

Donald drgnął. Uderzyło go nietyie 

ukazanie się tego pana, tutaj w tej dzieł 

nicy miasta, ile jego głos, którego Da- 
nald nie mógł nie poznać. 

— (Co za niespodzianka! — zauwa- 

żył John W. Pagan, opanowując chwi- 

Jowe. zmieszanie. 

Goście niemniej od gospodarza byk 

zaskoczeni tem spotkaniem. Nawet Mil- 

liken nie znalazł narazie słów odpowie- 

dzi. W głowie Donalda wszystko się 

kotłowało. Wpierw Patsi, a teraz Pagan. 

czy może Stegton? 

— Pan wybrał niezbyt zdrowe miej- 

sce na mieszkanie, panie Pagan, — rzekł 

ostro Milliken. — Poprzedni gospodarz 

tego domu, znajduje się w więzieniu: 

ja sam przyłożyłem ręki do jego aresztu. 

— Mam nadzieję, że obce są panu 

tego rodzaju zamiary w stosunku de 

minie? — uśmiechnął się, zupełnie już 

opanowany Pagan. — Znałem |. Hennin- 

ga — ciekawy typ zbrodniarza  Zają- 

łem ten dom, kiedy mu się wydarzyła 

nieszczęście. Skąd pan się o tem dowie- 

dział? Przypuszczałem, że zechcecie pa- 

nowie pokonferować ze mną, ale ше ш- 

taj. W jaki sposób odszukališcie mnie 

tutaj? Nawet najbliżsi przyjaciele nie 

znają tego adresu... co panowie sobie 

życzą? 
— Chcę wiedzieć, 

Marek Jarro? 

gdzie ukrywa się 

(D.C.N.) 

T > 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 

inż. Wigury 

  

  

  

  
A
T
P
 

RL,


