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| """TEATRMIEJSKIna Pohulance 3) LI0G Narodoo © nogųm składzie.
DZIS i JUTRO powtórzenie doskonałej komedji M. GRABOWSKIEJ

„Sprawiedliwość”
W SOBOTĘ PREMJERA KOMEDJI

„Zwyciężyłem kryzys”

Nastroje rewolucyjne w Hiszpanji..
MADRYT Pat. Policja zatrzymała

w pobliżu stadjonu uniwersyteckiego
w Madrycie samochód ciężarowy,
naładowany karabinami, bombami
i amunicją. Podczas rewizji pod ła:
wami stadjonu znaleziono ukryte
4 karabiny maszynowe i bomby.
Aresztowano pewnego studenta, któ-

ry wyładowywał broń i amunicję z,
samochodu. Należy on do skrajnej,
lewicy.

32 członków rady miejskiej w
prowincji Alava w Hiszpanii areszto-
wano za udzial w wyborach do
międzyprowincjonalnego komitetu;
baskijskiego. {

Japonja wobec traktatu morskiego. |
TOKIO (Pat) Ministerstwo spraw, munikat, zdecydowana jest dopro*

zagranicznych zaprzecza. wiadomo-| wadzić do nowego traktat1 morskie-
ści, jakoby rząd japoński rozważał, go, który zmieni iub zastąpi traktat
sprawę zawarcia nowych paktów z| waszyngtoński i nie czyni przygo”,
W. Brytanją i Stanami Zjedn. o wy-| towań na wypacek niepowodzenia,
łączenie wojny. Japonja, głosi ko- konterencji morskiej. :

STOSUNKI W MANDŻURII.
CHARBIN (Pat). Ministerstwo CHARBIN (Fat). Bandyci, którzy

spraw zagranicznych państwa man-/ napadli na parowiec w pobliżu uj-
dżurskiego wydało komunikat, 0-- ścia rzeki Sungari do Amusu, zabili
skarżający Sowiety o zajęcie tery- dwuch urzędników japońskich, przy-
torjum miandžurskiego u. zbiegu rze-; dzielonych do rządu mandżurskiego,
ki Ussuri i Amuru i o zbudowanie: i zrabowali im 30,000 jenów.
na niem wielkich fortyfikacyj. Rząd|  CHARBIN (Pat). Na pokładzie
mandżurski przesłał konsuirowi ge-| parowca „Yinku“ zbuntowałą się
neralnemu Związku Sowieckiego! straż mandżurska, która zabiła 8
notę z protestem przeciwko .oku*; podróżnych, w czem 5 japończyków,
pacji. terytorjum, które w myśl ukła-|2 koreańczyków i jednego chińczy-
du chińsko-rosyjskiego, podpisanego| ika, oraz spiądrowała statek. Pewną
w Pekinie уу 1856 г., zdaniem strony| liczbę podróżnych wrzucorio do wo-
mandżurskiej, . powinno _ obecnie| dy, Po dokonaniu tych wszystkich
wchodzić w skiad państwa man-| czynów żołnierze uciekii, unosząc
dżurskiego. ; ze sobą wielką ilość opjum. Раго-

zj *, ga | wiec udał się do Charbina. :

- Mresztowanie komnnistów chińskich.
SZANGHAJ (Pat). Urzędowo niedawno przybyłych z Moskwy ko-

munistow.
Wszystkich aresztowanych odr

stawiono pod silną strażą do Nanki-
nu, gdzie staną przed sądem wojen-
nym.

Ruch narodowo-socjalistyczny
na Bliskim Wschodzie.

KAIR (Pat). Na Bliskim Wscho-

donoszą o aresztowanych 24 przy-
wódców komunistów chińskich, któ-
rzy przebywali w Chinach bez po-
zwolenia. Wśród _ areszlowanych
znajduje się 6 kobiet. Są to żony

rasy i waikę z wpływami obcople-

|twinowa na plenarnem fjposiedzeniu

GENEWA. (Fat), Pod przewod-
nictwem min, Penesza rozpoczęła
się dzisiaj 82 sesją Lig: Narodów,

obrądującej już w nowym składzie,
wybranych nowych członków Chili
i Turcji, jak również w obecności
delegata ZSRR

Sam Litwinow zajął micjsce mię-
dży fotelem delegata Polski a tote-
lem delegata Japonii.

Otwierając pukliczne posiedzenie,
min. Benesz powitał serdecznie no-
wych członków Rady.
W odpowiedzi komisarz Litwinow

oświadczył, że świadomy jest odpo-
wiedzialności ciążących na  człon-

kach Rady i pragnie utrzymać ze
wszystkimi przyiazne i lojaine sto-
sunki. \

lmieniem Turcji dziękowal prze-
wodniczącemu min. spr. zagr. Tew-
fik Ruszdi Bej.

Następnie Rada przyjęła raport|
min, Barthou, doiyczący międzyna-|
rodowej komisji wspėlpracy nmysio:ł

 
 

do
BERLIN Pat. Dzisiejsza prasa

berlińska obszernie komentuje wczo-

rajsze przemówienie komisarza Ll-

Ligi Narodów. W komentarzach

prasa berlińska występuje z niezwy

kłą agresją zarówno w stosunku do

Związku Sowieckiego jak i do Fran-

cji. W „Voelkischer Beobachter" szef

narodowo-socjalistycznego urzędu za-

granicznego, dr. Resenberg, pisze

m. in., że wstąpienie ZSRR do Ligi

jest niewątpliwie zwycięstwem So-

wietów nad ich przeciwnikami a ró-

wnocześnie moralną i? polityczną

klęską rządu sowieckiego ze wzglę-

du na poniżającą formę tego przy-

jęcia. :

Jest rzeczą kultury pisze dr. Ro-

senberg, ze różne państwa utrzymu

ja poprawne stosunki dyplomaty-

czne i gospodarcze z państwem so-  
BERLIN (Patį, Na zamknięciu

międzynarodowego kongresu drogo”

wego w. Berlinie wygłosił dłuższe

przemówienie minister spraw Za“
dżie staje się coraz bardziej 'ener-,
$iczna propaganda ruchu o charak-'
terze narodoworsocjalistycznym, W,
Kairze założono związek pod nazwą:
„Młody Egipt", inaczej „zielone ko-/
czule”, na którego czele stoi Ach-|
med Hussein. W Iraku powstaje,
również nowe stronnictwo narodo- 'Przewódca

"Egipt",wo -socjalistyczne, które w swoim.

miennemi. W: Patestynie utworzyło
się już stowarzyszenie młodzieży o
programie, zbliżonym do narodowe-
go socjalizmu, nod: przewodnictwem
Isa Bandaka. lsą Bandak wypowie-
dział się za objęciem przez Rzeszę
niemiecką imiandatu nad Palestyną.

organizacji „Młody
Achmed Hussein, spędził

granicznych Rzeszy, von Neurath, w

Iktórem poruszy! sprawę polityki za-

granicznej Rzeszy. Minister na

wstępie oświadczył, że Niemcy wie-

rzą w powodzeżie swoich wysiłków

dla przezwyciężenia trudności eks-

portowych i że rząd Rzeszy nie ży-

czy sobie izolacji gospodarczej pań*

wej, W raporcie swym deieżat Fran-
cji uczcił pamięć wiceprzewodni-
czącej koraisji Curie-Skiodowskiej.
Przewodniczący ze swej strony pod-
kreślił, że p. Curie-Składowska nie-
tylko była chlubą nauki francuskiej i
polskiej, lecz oadała także wielkie
usługi Lidze Narodów. Była *ona
chiubą całej ludzkości.

Z kolei sprawozdawca dla kwe-
stji mniejszościcwych  Madariaga
uzyskał zgodę Rady, aby delegaci
Australji i Meksyku dopomogli w
sprawie  ułożen:a petycji Plessa,
wniesionej ną podstawie konwencji
górnośląskiej.

Na główneni posiedzeniu wyzna-
czono p. Cheisscna komisarzem Li-
gi Narodów w  Bułgarji Bułgarski
min. spr. zagrenicznych Balotow
wyraził zgodę rządu bułgarskiego i
dał wyraz zadowoleniu z powodu
utrzymania współpracy między rzą”
dem bułgarskim a Radą i komitetem
finansowym Ligi

Niemcy niezadowolone z wejścia Sowietów
Ligi Narod

wieckiem, jednakże pozytywne przy-
jęcie Rosji sowieckiej do Ligi jest
aktem polityki Światowej, wykra-
czejącem daleko poza ramy popra-
wnego zachowania się. W zakoń-
czeniu artykułu dr. Rosenberg za-
znacza, że Niemcy jako obserwator
śledzić będą z wielkiem zaintereso
waniem dalszy przebieg sprawy w
Genewie.

‚„ Aczkolwiek bezpośrednio nie są
zainteresowane w ceremoniale przy-
jęcia Sowietów do Ligi, to jednakże
uważają one, że kombinacje gene-
wskie mogą również podziałać i na
sytuację polityczną Niemiec. Organ
koncernu  Papena _ „Maerkisches
Volksblatt“ pisze, że Francja odegra
ła w Genewie rolę portjera Rosji
sowieckiej oraz reżymu, który dla
całego świata jest klasycznym przy-
kładem hańby kultury.

"0 polityce zośronicznej Niemiec
mówił min. spraw zagranicznych, von Neurath.

zyskać ną czasie dla przygotowania
się do właściwych */ napastniczych
planów. Tego rodzaju podejrzenia
minister nazywa złosliwem oszczer-
stwem, Wystąpienie Niemiec z Ligi
Narodów, oświadczył midister Neu-
rath, spowodowane byłu tyiko bra-
kiem równouprawnienia. Zdaniem
mówcy Liga Narodów musi ulec ra-
dykalnej reformie, jeśli ma być za-
mieniona na narzędzie pokoju. Sam
tylko powrót dawaiejszych ;ej człon-

 

zagranicą 8 zł.

Lotnik Macpherson.
WARSZAWA. Pat.—Dnia 19 bm.

minister komunikacji Butkiewicz
przyjął iotnika Macphersona, angli:
ka, biorącego w barwach polskich
udział  w tegorocznym szalanžu.
Macphersonowi towarzyszył dyrektor
gabinetu ministra komunikacji Ro-
želowski, plk. Kwieciński, dyr. LOTu
Makowski, kpt. Piątkowski z depar-
tamentu lotnictwa cywilnego Mini:
ster Butkiewicz wręczył Macpherso-
nowi pamiątkowy upominek, pod-
kreślając przytemi jego wielkie am-
bicje sportowe, które w tak silnej
konkurencji pozwoliły rnu uzyskać
lepsżą punktację od niejednego га-
wodnika. . Należy zaznaczyć, że lot-
nik Macpherson jest jedynym lotni-
kiem sportowym biorącym udział w
szalenżu. Tylko nieszczęśliwe lądo-
wanie na terytorjum Polski unemo
żliwiło mu dokończenie turnieju.

WUW TLI
Popierajcie Polską Macierz

Szkolną. 
°

o w.

BERLIN Pat. Komentując wczo-
rajszą mowę Litwinowa „Boersen
Zeitung pisze w zwiążku z pogróż-
kami Litwinowa pod adresem tych,
którzy chcielby zapomocą miecze
zmienić mapę Europy, że od zawar-
cia pokoju raz jeden groziło mapie
Europy niebezpieczeństwo wszech-
jstrońnej rewizji przy użyciu miecza
Było to wówczas, kiedy czerwona
konnica stała nad Wsłą, a Warsza-
wie groził upadek. Gdyby wówczcs
Polska pod wodzą Marszałka Pił-
sudskiego nie wytężyła w. ostatniej
chwili wszystkich swoich sił i nie
dokonała „cudu nad Wislą“ doszlo-
by istotnie do bardzo wielkiej rewi-
zji mapy Europy zapomocą miecza
Sowietów.

| 
 GENEWA. Pat. — „Journal des
Nations“ twierdzi, że komunikat
PAT—icznej w sprawie stosunków
polsko-sowieckich oraz komentarz
"„Iskry“ wyjašniają stanowisko zajęte
|przez ministra Becka w sprawie
iwejścia Rosji sowieckiej do Ligi.
Dziennik przypomina we własnym
komentarzy, że Polska wbrew temu
co twierdziła część prasy międzyna
rodowej, nigdy nie myślała o tem,
aby uczynić ze swego głosu w Ra
dzie i Zgromadzeciu przedmiotu
przetargu i nie chciała wiązać kwe-
stji wejścia ZSRR do Ligi Narodów
ze swojem żądaniem stałego miej-

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OG6ŁOSZEKIA: za wiersz millm. przed tekstem i w tekście (6 lamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmientane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.
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Paraliż dziecięcy.
BERLIN. Pat. — Epidemja parali-

żu dziecięcego w północnym Szlez-
wigu przybiera na rozmiarach. W
miejscowości Hadersleben zanoto-
wano 65 nowych wypadków. W
miejscowościach Apenrade i Son-
derburg musiano zamknąć trzy
szkoły. Epidemja rozszerza się co-
raz bardziej,

 

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
** Powrócill do Pragi czeskosło-

waccy uczestnicy Challenge'u. Przy-
byłym lotnikom  zgotowano nie:
zwykle serdeczne przyjęcie, Kiero-
wnik drużyny czeskosłowackiej płk.
Tobić złozył na ręce posła Rzplitej
dr. Grabowskiego, serdeczne po-
dziękowanie za gościnne przyjęcie
jakie zgotowano w Polsce lotnikom
czeskosłowackim.

** Konferencja międzynarodo-
wej unji parlamentarnej zakoń-
czyła wczoraj swe obrady. Następ-
na konferencja odbędzie się w ro-
ku przyszłym w Londynie.

** W centrum Berlina wybuchł
dziś grożny póżar w gmachu
gdzie znajdują się biura redakcy.
I wydawnictw dwuch czołowych
organów narodowo: socjalistycznej
„Voelkischer  Beobachter" i „An-
griff'. Pastwą płomieni padły licz-
ne materjały archiwalne i akta.

** Komisja dl zbadania sprawy
Stawiskie$śo postanowiła  opubliko*
wać w całości raport poiicyjny do-
tyczący zamordowania radcy Prin-
ce'a, Decyzja została powzięta, po*
mimo sprzeciwi min. sprawiedliwo-
ści Cherona.

** Skazanych na karę smierci za
| udział w spisku Gustemala 12 osób
zostało rozstrzelanych. Jak wiadomo
spisek muł ma celu dokonanie za-
machu na wybitne osobistości, w tej
liczbie i na prerydentą Republiki,
oraz ograbienie banków i domów
państwowych. Spiskowcy rekruto*
wali się z pośróc. bytych polityków.

 

O stosunkach polsko-sowieckich.
sca w Radzie, czy też w sprawie
równości traktowania kwestji mniej-
szościowej. Wprost przeciwnie mi-
nister Beek wyraził w 6-ej komisji
zadowolenie, że ZSRR podziela z
innemi państwami ciężar wysiłku
niezbędnego dla skonsolidowania
współpracy międzynarodowej. — №е-
mniej dla Polski, sąsiadującej bez-
pośrednio z ZSRR i Niemcami, sto-
sunki bezp: średaie oparte na pa-
ktach dwustronnych mają większe
znaczenie eniżeli stosunki oparte na
zasadzch lużniejszych, bo bardziej
ogólnych.

 

stwa niemieckiego. Dalej mówca| ków lub wstąpienie nowych nie mo- " Ukralńcy wobeC oświadczenia min. Becka.
podkreślił, że program niemieckiej że jeszcze usunąc poważnych niedo-programie wypisało hasło czystości tego latą kilka tygodni w Berlinie.

Grożba strajku górników w Anglji-
LONDYN. (Pa).

kami całkowicie bezstronneimu  s4-
dowi rozjemczemu. Górnicy doma-
gają się, aby sąd rozjemczy składał
się z iąchowców węglowych i han-
dlowców. węglowych.

Narazie sytuacja pozostaje bez|
zmiany. W prasie jednak zaznacza
się pewne zaniepokojenie w związ-
ku z zapowiedzianem na 30 b. m.
zebraniem górników. Możliwe, że
po tem zebraniu wybuchnie strajk
wszystkich górników w południowej
Wali.

LONDYN (Pat). W; Garaiffie od-
była się oczekiwana z wieikiem za-
interesowaniem konferencja pojed-
nawcza właścicieli kopalń w Połu-

Wrzenie rewolu
„HAVANA, (Pat), W związku z

pogłoskami o nowych planach rewo-
lucyjnych wydano szereg zarzą
dzeń. Między in. umieszczono na
dachu pałacu prezydenta  Republi-
ki oddział żołnierzy z karabinami
maszynowemi.

Redaktor jednego z pism, który
poddał krytyce reorganizację armji
kubańskiej, został porwany przez
grupę licznych iudzi, wywieziony z

 

Właściciele lko- dniowej Walji z przedstawicielami'ikich traktowana była jako kraju
palń w południowej (Wabi wyrazili| górników, celem rozważenia żądań ; równouprawniorego, oraz by sprawa
gotowość oddania konfliktu ż górni- | górniczych przywrócenia wysokości: zagłębia Saary uregulowana została

płac z 1931 r. Konferencja, która
trwała 3 godziny, wyniku nie przy”
niosła i zatar$ węglowy w Połudn.
(Walji znajduje się narazie na mar*
twym punkcie, Nowej daty konfe-
rencji między delegatami właścicieli
Ikopalń a delegatami górników. nie
wyznaczono. Ponieważ termin wy-
mówienia prze. górników obecnej
umowy płac upływa 30 bm, dlą za-
łatwienia więc zatangu pozostaje w
rzeczywistości tylko przeszło ty-
dzień. O ile więc w ciągu 5 dni, od
24 do 29 wrzesnia zatarg nie zosta-
nie zlikwidowany, pierwszego paź”
dzierniką górnicy południowo-walij-
scy rozpoczną strajk.

® *

cyjne na Kubie.
Havany i zmuszcny do wypicia wię*
szej porcji  cleju  rycynowego.|
Ostrzežono $o, by na przyszłość za-

polityki zagranicznej zawiera dziś

dwa puńkty: po pierwsze, by kwe-

stja zbrojeń wojyskowycn niemiec- 
zgodnie z obowiązującemi postano-

wieniami traktatowemi. Jeżeli jakiś

rząd, mówił minisier Neurath, sądzi,

że równoupraw: enie Niemiec mo-

że być jeszcze kwestjonowane lub

uzależnione od pewnych specjalnych
śwarancyj, to stanowisko takie uwa-

magań. Dotyczy to równiez prżyję-, Po oświadczeniu min, Becka w

 żają Niemcy za nienadające się do
dyskusji. Minister ostro protestował
dalej przeciwko zarzutom, jakoby
rząd Rzeszy przez proslamowanie
pokojowego programu chciał tylko

PARYŻ (Pat) „L'Oeuvre' do-,
nosi, że w razie przeniesienia sie-

Wypadki
BIAŁOGRÓD (Pat). Wczoraj na niechał swoich ataków.

HAVANA, (Pat). Były prezydenti
Kuby Machado schronił się wRe-|
publice San Domingo, której prezy”
dent kategorycznie odmówił żąda”;
niu rządw ikubańskiego wydania
Machado.

miejscowem  lotrisku z niewyjaśnio- |

 

Szwajcarja chętnie pozbędzie się
Ligi Narodów.

dziby Ligi Narodów do Wiednia,*
„SIIG iki,TND O TACEDRAGA IN SOS ROWEKORONA

cia Związku Sow.eckiego, które jest

niewątpliwie barczo ważnym aktem |

w rozwoju politycznym, Następnie
minister przytoczył powody, dla któ-
rych Niemcy odrzucają t. zw.pakt.
wschodni, podkreślając, że żądano
od Rzeszy, aby przyjęła daleko idą-
ce zobowiązania i zawarła sojusze

polityczne z innemi państwami, a
równocześnie wyraźnie odrzucono

żądanie Niemie: w sprawie równo-
uprawnienia. W zakończeniu mini-
ster omówił sp.awę plebiscytu w
Saarze, wskazując, że pewne koła

chciałyby uregulować tę kwestję
w duchu ograniczenia suwerenności
Niemiec,

rząd Szwajcarji gotów. jest zwrócić
sumę 30.000.000 frs, szw., wydaną

na budowę pałacu Ligi Narodów,

lotnicze.
jego nic nie zag”eża.

Zdarzył się tu jeszcze drugi wy*

Genewie 13-go bm. prezes UNDO i
prezes Klubu Ukraińskiego w Sej

| mie p. Dymitr Lewicki złożył w
Warszawie krótkie oświadczenie
przedstawicielowi  Ajencji Havas'a,
które ukazało sie w pismach fram
cuskich 14-g0 bm. W) oświadczeniu
tem powiedział, że jest to akt jed-
nostronny, że ułatwią on narodowi
ukraińskiemu wzlkę z traktatem
wersalskim, że wreszcie nie odbiera
on ukraińcom prawa zwracania się

do Ligi Narodów, której uprawnie-
nia w dziedzinie opieki nad mniej-
szościami nie wygasają wskutek
jednostronnego aktu polskiego. Krót
kie to oświadczenie, wobec zajęcia
jakie sprawa budziła bezpośrednio

i

 
po mowie p. min. Becka, obiegło'
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KRWAWY DRAMATW KOSZARACH.
ZAMOŚĆ, (Pat). Wi koszarach 9

pulku piechoty legjonów w Zamościu.

miłosnem. Podpo1. Piotr Sankowski:
który kochał się w żonie swego ko*

rozegrał się krwawy dramat na tle,

legi por. Chudecxiego, po burzliwej

znaczną ilość dzienników zagranicz-
nych w wielu krejach.

Następnie odbyło się we Lwowie
14-60 bm posiedzenie prezydjum
UNDO i prezydjum Klubu Ukraiń-
skiego w Sejmie i Senacie. Powzię-
to uchwałę, która podejmuje tesa-
me mvyśli, jakie wypowiedział p. Le-
wicki, podkreślając w szczególno”

ści, że wypowiedzenie przez Polskę
jednego z postanowień traktatu
wersalskiego idzie po linji dążeń u-
kraińskich do rewizji całego tego
traktatu. Uchwałę tę podpisali pp.
Dymitr Lewicki prezes, i W. Cele-
wycz, sekretarz, z. ramienia Pre-
zydjum UNDO, oraz pp. Lewickii
pos. Wełykanowycz, jalko prezes i
sekretarz Klubu.

przeszkodził mu jednak sędzia woj*
skowy kapitan Wilk, Podczas sza-
motania się z por, Chudeckim padł
strzał, który ugodził kap. Wilka w
nogę raniąc go ciężko.

Krwawy dramat wywoiał w Za*
nych przyczyn spadł na ziemię przy padek lotniczy, Mianowicie z powo-
lądowaniu i rozbił się samolot, pilo- du zepsucia się silnika samolot
towany przez polskiego lotnika por. dwuch lotników Principe i Szazycza
Medweckiego. . Samolot rozbił się | musiał lądować i tozbił się o drzewo,
doszczętnie. Lotnika przewieziono Jeden lotnik odniósł lekkie obtraże-
natychmiast do szpitala 1dokonano. nia. a drugi wyszedł z wypadku cało.
operacji, Lekarze uważają, że życiu

rozmowie z nią strzelił, Ikladąc ją! mošciu, ze względu na osoby biorą"
trupem na miejscu, poczem strzelił |ce w nim udział, wielkie wrażenie,

sam do siebie, raniąc się  Smiertel“| nnn 275255:557575-552-55
nie,

Po powrocie do domu por. Chur Rozpowszechniajcie

samobójstwo, bony jałmużnicze „Caritasu,
 decki przy zwłokach żony usiłował
popełnić również
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Sowiety
w Lidze Narodow.

Rosja sowiecka, Rosja bolsze

wicka — przymiotnik ten. jest nie-

rozłącznie związany z pojęciem

„czrezwyczajki' mającej na sumie-

niu setki tysięcy istnień lud+kich —

została przyjęta do Ligi Narodów,
która ze swej slrony w pojęciu jej

twórców, miała wyobrażać między-

narodową instytucję obrony prawa

i idei humanitaryzmu. Z punktu wi-

dzenia uczuciowego niepodobna

przejść do porządku dziennego nad

tys niezwykłym kontrasteiu, który

Lsga Narodów zaprodukowata świa-

tu, przyjmując Sowiety, więcej jesz:

cze — zabiegając o wejście ich do

swego skiadu,” Charakterystyczne|

jesi, że na 49 głosujących 39 państw|

 
głosowało za przyjęciem Rosji, 7 po-;

wstrzymało się od głosowunia, a tyl-

ko dwa państw swojera: głosami

protestowały przeciw temu ryzy-

kownemu krokowi. Wynik ten jest

godny zastanowienia, Aż do ostat-

niej chwili, która poprzedziła jawne

i imienne głosowania, roziegały się

ną trybunie Ligi opinje, pięinujące

cziałanie komunistyczne i wzywa*

jące sumienia ludzkie do protesto-
wania przeciwło rządowi moskiew*

skiemu. W takim duchu pizemawiał

delegat szwajc. Motta, a tuż przed

otwarciem głosowania wypowiedział

wzniosłą *mowę pierwszy delegat

irlandji, de Valera, który w imieniu

300 miijonów kaiolików, w imieniu

pół miljardą wyznawców Chrystusa

wytknął rządowi sowieck'eniu zbro-

@ше prześladowania  reiigji, jako

największą  zśrozę doby współ:

czesnej.

Jeszcze bardz'ej znam'enne było

głosowanie w kvestji udzielenia So-

wietom stałegc miejsca w Radzie

Ligi: Na 50 państw ani jedno nie

głosowało przeciw, a tyllko dziesięć
powstrzymało się od głosowania.

(Wynik taki naturalnie musiał być

uprzednio przygotowany, gdyż cho-

ciażby jeden głos sprzeciwu unie-

możliwiał danie Rosji st«iego miej-

sca w Radzie Ligi i tem samem,

rzecz prosta, wejście do Ligi.

Tak sprawa przedstawia się od

strony uczuciowej. Inaczej, gdy na

ot Mastek, Józet Putek, Adam Pragier,

ua

& рг
Wołanie © amnestję?

Przyjęcie Rosji sowieckiej do
Ligi Narodów i udzielenie jej w ten
sposób jakgdyby amnestji z metod
czrezwyczajki itp. przez państwa

kuituralne — due powód „itobotni-

kowi' do poruszenia kwestii amne-
stji dla więźniów poiitycznych. „Ro”
boinik” pisze:

„Słowo: „amnestja”* posiada w Polsce

własną, głęboką, zywą treść. Mówiąc i

pisząc o amnestji, myślimy 0 wszystkich

więźniach politycznych. Najbližsi są nam,

rzecz prosta, ci, którzy padli ofiarą na

szancu naszym. Cży,nie wzdrygnie się su-

mienie społeczeństw... gdy to społeczeń-

stwo _ uprzytomni sobie, że uczestnicy

wszelakich afer bronią się ps ed sądami

honorowemi, w najlepszym razie składają

mandaty i wyjeżdzają zagranicę? — zato

Norbert Barlicki, Kazimierz Bagiński,

Adam Ciołkosz, Stawisław Dubois, Włady-

sław Kiernik, Herman Liberinac, Mieczy-

Wincenty Witos, pozbawieni praw w Pol-

sce Niepodległej, sa ulbo w więzieniu, albo

na wygnaniu, albo lada tydzień będą mu-

sieli wrócić do więzienia? le <"praw po-

litycznych czeka jeszcze na decyzję wyż-

szych instancyj sądowych? A wszak wiemy

dzisiaj już wszyscy, w jaki sposó» powsta-

ła słynna „sprawa bembowa” przed wybo-

rami r. 1930...

Dlatego mówirzy do ludzi uczciwych w

Polsce, do tych, ktćrych stać na odwagę

sumienia: wołajcie Cc amnestję!“

'  Przyczyny choroky,
Wypadki, ktćryeh terenem jest.

kiub Bb i wogóle obóz sanacyjny;
upoważniają do wniosku, że obóz
ten przechodzi ciężką chorobę.'

„Kurjer Poznański* zastanawia się

Sanacyjna „Gazeta: Polska“  do-
nosi, že ne. wniosek biura dyscypli- |

narnego zarządu miejskiego prezy”|

dent miasta, p. Stefan Starzyński:

skierował do prokuratora sprawę |

nadużyć popełuienych przy zawar”|

ciu najmu lokalu na biura urzędu

inspekcji budowlanej przy ul. Mar-
szaikowskiej nr 113.

Umowa ta ustalaia warunki naj-

mu na warunkach niebywale wy

górowanych, gdyż po 90 zł. za 1 m.

kw. Podczas gdy analogiczne umo-
wy zawierane są przez zarząd miej-
ski w skali od 20 — 35 zł. za 1mž,

Ta niebywała umowa obowiązy-

wała na lat 5 i cołączono do niej

„zczegółowy pla. pomiarowy. Na
tem tle zrodził się drugi zkolei skan-

„ Nowa afera w magistracie warszawskim,

(DZIENNIK WIEEŃSKI

asy.
nad przyczynami iej choroby:

„Nie chcemy w sposób demagogiczny

przypisywać obozowi „sanacyjzemu”, jako

vałości, wypaczenia moralnego. Wiemy do-

brze, że wielu ideowych piłsuJczyków bo-

leje szczerze nad temi nadużyciarii, za któ-

re bez moralnej winy muszą porosić poli-

tyczną odpowiedzialność. Ale właśnie z

tych wszystkich: względów sądzimy, że

przyczyny choroby Jeżą w znacznej mierze

w systemie politycznym obozu  „sanacyjne-

go”.

Wskazaliśmy już w piśmie- swem na

jedno z głównych źródeł zła, na postawie-

nie przez BB. brutalnie na kartę egoizmu i

materjalizmu ludzkiego: „Chczsie' dobrze
żyć, to służcie nam! Nie będziecie- nam

służyli, to będziecie przymiera!i z głoduł”*

Kto tak sieje, musiał zbierać plewy.

Drugą przyczyną szerzenia <ię korupcji

w obozie „sanacy,nym”* bywa brak lub о-,

śraniczenie niezależnej kontr b. Klub BB.

nie miałby tyle kłopotu i przykrości z nie-

którymi swymi czionkami, gdyby  wszyst-

kich poczynań, zmierzających do kontroli,

a podejmowanych przez obóz rarodowy,|

nie traktował jako posunięć partyjno-poli-

tycznych. Przy dobrej woli klubu „sanacyj-

nego” sprawa udziału posłów i senatorów

w zarządach i radach nadzorczych przed-

siębiorstw przemysłowych mogla być zapo-

biegawczo rałatwiona już przed kilku laty
ku pożytkowi państwa, moraln>śc' publicz-

nej i samego BB.

Najbardziej wszakże mści się na
sanacji przyznanie sobie przez nią
monopolu na „państwowosć”. To
hasło „wszystko ala państwa” w w
miysłach wielu sanatorów zamieniło
się na zasadę „wszystko dla nas“,
jako „paūstwowcow“.

Czy sanacji uda się
swcje szeregi?

`

„usanować

przyczyną skierowania sprawy tej
umowy do prokuratora.

Mianowicie, w kwietniu rb.,
stwierdzono, iż pian pomiarowy był
słałtszowany; powierzchnią dzierżaw

nego lokalu wynosiła bowiem nie
500 m*, lecz 383 m, a zatem miasto

zapłaciło — nawet na podstawie
nieuzasadnionych wysokich warun-
ków dzierżawnych — w' okresie
5-letnim — bez żadnego usprawied-
liwienia ponad pięćdziesiąt dwa ty”
siące złotych właścicielom  nieru-
„chomości.

„Gazeta Polska” tym razem nie
podaje nazwisk osób, które ucze-
stniczyły w zawieraniu umowy. Nie-
wiadomo więc, jacy dygnitarze po-
noszą za umowę odpowiedzialność;

większych nieszczęść żydowskich:

dem prześladowań zydostwa, rok rekordo-

Niemczech, Rumunii, Litwie, Algierze, Tu-

nisie, Węgrzech,

Możliwości

przedstawia

Niemczech,

Dzięki represjom rządu ekscesów na
uniwersytetach prawie nie było:

ła: na wyższych uczelniach panował spo-

E

 

Rok
(Noworoc:ne rozmyślania żydowskie).

„Hajnt“ Nr. 208 daje spiawozda-
nie z „roku 5694*go w historji żydow ciw przywodcom eudeckim. Wprowadzono

skiej”, (W dniu 10 b. m. rozpoczął
„stworzenia świala'). Był to roknaj-|

„Byt to rok гекогЧому pod wzglę

wy nienawiści do żydów, niszczenia żydów,

oubierapia im praw. Pogromy i ekscesy w

Žuroji, Grecji, Polsce,

Austrji i nawet na dalekiej wyspie Kubie.

żydowskiego bytu osiabione,,

źródia utrzymania podkopane*.

Jakkolwiek sytuacja żydowska
się  najtragiczniej w
jeduak sprawozdawca

(A. Kleinmanj zaczyna od Polski,

„Ta natychmiastowa represja podziaia-

kój”.  'Nowoutworzoną partja młodzieży,
się nowy rok żydowski 5694-ty od
„obóz narodowo-radykalny ', wywo-'
łała panikę wśród żydów. Władze|

rozwój tej grupy. Stało| jakimś kraju w diasporze wydarzy się ży-

się to od chwil. zabójstwa min,Pie-| dom jakieś nieszczęście, żydzi myślą o emi-
hamowały

rackiego:
„Przełom nadszedł od chwili śmierci

iragicznej min. spr wewn. Fierackiego.

Pierwsze podejrzenie padło na !udzi z N.R.| emigrację z krajów aryjskich.
Rozpoczął się szereg represyj przeciw na-

Kurtuazja wobec świąt żydowskieh.
W) miesiącu wrześniu przypadają

—jak wiadomo — uroczyste święta
żydowskie. Chociaż żydzi świąt
chrześcijańskica — mimo obowiązu-
jących ustaw — zbyt skrupulatnie
nie obchodzą (uprawiają up. handel
w niedzielę), n»sze władze są nad-
zwyczaj uprzejms. dla żydów i w
wzślędniają przy różnych okoliczno”
ściach żydowsk'e dni świąteczne,
Tak np. w dniu wczorajszym uległa
odroczeniu licytacja, wyznaczona
przez Wileński Urząd Skarbowy
(sala licytacyjna przy ul. Niemiec-
ikiej) właśnie „powodu  przypadają-
ceśo święta żydowskiego, mimo iż
zgromadziia się pokaźna liczba li-

cytantów chrześcijan.
Tę niezwysłą i zbędną. naszą

kurtuazję wobec świąt żydowskich
podkreśla nawet sanacyjny „Kurjer
Poranny" podając fakt odroczenia
rozprawy w Sadzie Grodzkim w
Warszawie o dokonanie kradzieży u
dziennikarza, p Z.

Przyczyną bylo przywiązanie ad-

5694.

1odowo - radykalnym „bohaterom i prze-

obozy cdosobnienia*

Pomimo, że zabójstwo 'min. Pie-
rackiego nie wyszło z szeregów obo-

zu narodowego,
„jednak wiadze stanęły na słusznem

sianowisku, że represje przeciw endeckim

podzegaczom nie powinny być przerwane”.

Podczas wyborów do Rad miej-
skich żydzi uzyskali mniej manda-

ów > .

„niż imsię, nalezy w stosunku ludności

żydowskiej”.

Koło żydowskie w Sejmie utraci-
io swoją rolę kierowniczą, bo parla-
mentaryzm upadł"

„Ten iakt niezwłocznie wykorzystały

różne grupki, które nagie odżyły, oraz

żydki sanacyjne z „Agudy“ i organizacyj

gospodarczych.

Po sprawozdaniu z bytu w Polsce
astępują sprawuzdania z sytuacji

żydowskiej w Niemczech i w innych
krajach. Wszędzie jest źle. Jedyny
świetlny punkt stanowi Erec Izrael:

„Wytworzył się taki stan, že gdy w

i
gracji do Erec Izrael'.

Wynik tych rozmyślań jest jasny:
żydzi nie mają innego wyjścia, jeno

Sprawiedliwość polska uchyliła czo-
|ła przed niesk:!laną oriodoksyjno-
| ścią adwoxata, a bezwątpienia liczni

klienci „złotoustego' potrafią wyra-
zić mu hołd za wyznaniową nieu-

stępliwość: są eszcze na świecie, a
zwłaszcza w Warszawie, prawdzi-
wie nabożni ludzie, ku zbudowaniu
wszystkich, nawet niewiernych...

Ale rzecz dziwna; wszystkie
sklepy żydowskie, a jest icn sporo
w naszem mieście — otwarte. Sala
sądu opustoszała o godz. 11 ipół, w
tej chwili już jest trzecią po połud-
niu, a sklepy dalej handlują — a ich
właściciele dalej przyjmują _ pienią-
dze,wydają resztę i coś nie coś za-

rabiają.. Jak to się dzieje? Czy ci
ludzie nie myśls « zbawieniu duszy?
Zapomnieli o _ nieprzebaczalnym
grzechu, jakiego się dopuszczają?

Fakt podany przez „Kurjer Po-
ranny” jest bardzo wymowny. Mniej
więcej tak samo przedstawiałą się
sytuacja w Wilnie w dniu odrocze-
mia licytacji, I dlatego powtarzamy

P Kirtiklis ustępuje?
W kołach urzędniczych w War-

| szawie Obiegaja pogioski, że woje-
woda pomorsk: Kirtiklis obejmuje
wysokie stanowisko w miu, spraw
wewnętrznych w Warszawie.

Procesy ludowców,
W. Sądzie Apelacyjnym w Lubli-

nie znajdzie się wkrótce nowa serja

procesów, będących odgłosem wy-
stąpień ludowców w czasie ubieg-
łych wyborów samorządowych. Na
dzień 24 bm. wyzraczono rozprawę
apelacyjną przeciwko uczestnikom
krwawego starcia z onganami P.P w
Pjawsku Wiielkim Na ławie oskar-
żonych zasiądzie 11 osób, którym
sąd pierwszej instancji wymierzył
kary od 2 do 5 lat więzienia.

„2 BNI w WARSZĄWIE |
Ż0R.BI S$ ;Wyjazd 15,9, wieczorem
„Mickiewicza 20|Powrót 189, reno

tel. 8-83 za 18,60.

Prowincja— ulgowa dojazdy,
Spieszcie, już mało miejsc.

Mislęp Kanki dudokówiy.
Ostatni występ popularne! pic-

senkarki nie przyniósł nię nowego
nasunąi jednak cały szereź spostrze”
żeń. ulatwiających zorjemiowamie SiĘ

w istocie sztuki tej wysoce utaiento*

wnej artystki,
Na kunszt piosenkarstwa Ordonki

składą się szere$ czynnikow. śpiew,

recytacja, mimika, gesi 1 ruchy ta”

neczne, możnaty  aodać do tego

jeszcze kostjum, ,ako czynnik deko-

racyjny, stowem nuzyka, teatr i ta”

niec.

Każdy z jej programów zawiera za”

równo piosenki w ścistem tego stowa

znaczeniu, jak i piosenki póiączone z

tańcem, wreszcie recytacje z muzy”

ką i recytacje bez muzyki. Lderzyio

mnie, ze największego, peinego Za-

dowolenia estetycznego dostarczają
recytacje. „Piosenki Warszawy,
niezapmniane „Na śmierć Mac Io-

пааа , wreszcie „Fožegiaile“ Wy“

wierają naprawcę silne wrażenie

swą skupioną zawsze celową

ekspresją głosu 1 gestu. Należy to

jednak do stery teatru. interpretacja

każdego z takich utworów — to w

wielkim skrócie 1 kondensacji boha-
terska tragedja. 'ub dramat liryczny.
Wi tej sierze, stesze teatru artystka
czuje się najlepiej i najwięcej daje.

W. ścisłem picsenkarsiwie Hanki
Ordonówny teatru natomiast bywa
za wiele. Artystka jakby nie doce- niaia sugestywnej mocy, tkwiącej

 

za „Kurjerem Po:annym'':
„Choćby się mogło narazić ор

czyznę na skargę mniejszości do

wokata G., pełnomocnika dziennika-
| rza do tradycji o;ców i nakazów re-
Н6  mojżeszowej. Adwokat С.

'w amuzyce i wspiera ją grą i tańceimn,
"nie zawsze potrzebnie, często pacząc
„charakter tego rodzaju unierpreta-

dal, który stat się bezpośrednią |nią spojrzymy pud kątem interesu

politycznego.  

 

Sowiety wchodzą do Ligi z ho-
norami, o jakict przed kilku iaty

jeszcze nie marzyły. Piasa fran-

cuska pieje z tego powodu peany

na cześć p. Ban'hou, ale w równej

mierze winna zasługę pogodzenia

Sowietów z Li42 przypisać Hitle-

rowi. On to bowiem swź polityką
ciągłych prowokacyj i coraz zu-

chwalszych  pretensyj zniszczył

wszystkie tak  pracowiciz przez

Stresemanna podsycane skłonności

germanofilskie we Francji i tem sa

mem/ zmusił ją da szukania sojuszni

ka w Sowietach. On także pogodził
Mussoliniego z Francją, stworzywszy

z Austrji główny przedmiot sporu

między Włochami a Niemcami.
Wejšcie Rosji do Ligi niewątpli-

wie należy uważać za przełom w
układzie powoiennych stosunków

europejskich, a nawet światowych.
Obok dążenia Francii do wcią-

gnięcia Rosji w krąg polityki euro-

pejskiej, ialkże szereg okoliczności

i wydarzeń postawił Rosię w tej sy-
tuacji, że zmuszona jest całą swą

uwagę zwrócić na tere" azjatycki.

Doirzewający ostry: konflikt z Ja-
pónją, przemiany w Chinach — to
te wielkie zagadnienia, które skłania-
ią państwo sowieckie do zapewnie-

nia sobie spok»iu i bezpie:zefūstwa

od strony zachsdu. Wejście Sowie-

tow do Ligi jest jednym z2 srodków,

zmierzających dc tego, aie zara-

zem — trzeba mieć nadzieję — jest

krokiem, który siłą rzeczy prowadzi

do wyrzeczenia się metod *ewolucyj-
nych zarówno w stosunkach ze-
wnętrznych, jak i wewnętrznych.

Zwykła logiką zdaje się wskazywać,

że normalne współżycie dyploma-

tyczne, za któren: muszą iść częstsze

i żywsze stosunki handlowe i gospo:

darcze, prowadzić powinne do ta-

kiego właśnie rezultatu.

Z p'mktu widzenia interesów pol-
skich fakt wejścia Sowietów do Ligi

jes: wypadkiem dodatnim. Stosunki
polityczne Polski z Rosją istnieja
nie od dziś, mamy z nią umowy i

pakt o nieagresii. Przy obustronnej
dobrej woli mogą one zyskać na
trwułości przy Ikooperacji w Lidze
Narodów.

Polska w utrwaleniu pokojowych

 ,świadczeń w te; dziedzinie jest en-

ona jakby cały kodeks 'postępowania
katolików wobec

tendencje w polityce

państw nie mogą i nie powinny być

atrakcją dia polityki polskiej. W. na-
szym interesie jest utrzymanie trwa-

łego pokoju na wschodniej granicy,
umożliwiającego nam spełaienie wie
lu zadań wewnętrznych i utrwalenie

należnej nam pozycji w świecie.

się może wiele zastrzeżeń przeciw

Rosji sowieckiej, rozum i interes po”

lityczny dyktują nam aprobatę tego

Jeden z ostatnich numerów „La
Croix' podaje ciekawy przegląd!
encyklik papieskich, poświęconych!
walce z masoneiją. Niecna dzietal-
ność wolnomularzy została potępio-

na w 16 encykiikach, poczynając od

Klemensa Xill, a kończąc na Fiusie
XL W. encyklice „ln eminentu* pa-

pież Klemens XIII (pierwsza połowa
w. XVIII) nakłada ekskomunikę na

zwolenników  masonerji, jako na

„wrogów bezpieczeństwa publiczne-

go . benedykt.X[V potępia w r. 1751
w encyklice  „krovidas'' tajemny
charakter i rewolucyjne tendencje
wolnomularstwa. Pius VIll uważa w
bulli „Ecclesia“ 4 r. 1821 „masonerję

za źródło ruchów: antyreligijnych.
Leon Xil przypomina w r. 1825 w
bulli „Quo graviora mala* oświad-

czenia swych poprzednikow, wyraża
solidarność z niemi i prost władców,

by energicznie zwalczali tych spi

skowców, będących wrożami nie-
tylko Kościoła, zve i państwa. Pius
VIII powiada w «encyklice „fraditi'
z r. 1829;

„Przez naukę, jaką masoni sze-
rzą w: szkoiach uczelniach wyż”
szych młodzież będzie tak wykształ-
сопа, że dadzą się do niej zastoso“
wać słowa św. Leona: „Kłamstwo
jest ich zasadą, szatan jest ich bor
giem, a czyny hamiebne ich ofiarą”.

Ostro rozprawia się z masonerją
Grzegorz XVI w encyklice „Mirari
vos“ z roku 1832. Pius 1X pięciokrot-
nie potępiał mosonerję, uznając za
jej cel doszczętne zniszczenie Ko
ścioła. Jednem z ważniejszych o-

‹

cyklika Leona XIII „Humanum ge-
nus“ z 20 kwietnia 1884 r. Zawiera

wolnomularzy.
„Ta zbrodnicza sekta — mówił pa-

 

niektórych

I dlatego, gdy uczuciowo nasuwa stosunków z. Rosją widzi ważną dla

siebie okoliczność.
kroku, który uczymła liga Naro-

Antyr syjskie dów.

Papieże o masonerji

'z władzą zwierzcnnią państwa. Stoi

 !
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dla państwa, gdyż różnemi podstęp”;
nemi sposobami wkręciła się już do,

wszystkich warstw społecznych i:

wyrasta w nowoczesnem państwie

na wielką siłę, pruwie że rywalizując

ona w otwartej sprzeczności ze spra-

wiedliwością i moralnością. Błędy

wolnomuląrzy muszą w sposób nie-

unikniony doprowadzić do śwałtow-

nego rozkładu społeczeństw i do

upadku wszystki.h instytucyj. Sekta
wolnomularska nie ma więc prawa

odżegnywać się od komunistów i

sccjalistów; dąży ona do tych sa-
mych celów; pracuje w idealnej zgo”
dzie z tamtymi*. By zwalczyć tę
zgubną siłę Lećn XIII zaleca „zer-
wać z początku maskę, za którą się
ukrywa i zmusić ją do pokazania
właściwego oblicza. W! walce z ma-
<onami należy zepsucie ich nauk i
haniebność ich <zynów wyciągnąć
na światło dzierre, by cały świat
poznał obłudne i podstępne metody,
któremi zdobywają sobie zwolenni-
ków”. (KAP).

iii ika ВЙДАСКаЫ ГТЛРЕОАЕНОЕч

Jak informue „Robotnik“, w ko“
łach dziennikarskich opowiadają,
że sąd klubowy BBWR zawalony
jest skargami na różnych posłów i
senatorów BBWR. Jeżeli wiado-
miość ta odpowiada prawiizie, niema
w samym fakc'e niczego dziwnego,
bo zawsze w takich sytuacjach
„czystkowych” skargi — prawdziwe|
i nieprawdziwe, szczere i konkuren-,
cyjne — sypią się, jak z regu obfi-
tości,

P. Idzikowski
„jeszcze nie rezygnuje...

Dowiadujemy się, że b. członek
klubu Bloku  Bezpartyjnego, poseł
Idzikowski, nie daje za wygraną i
zamierza podjąć starania o ponowne
rozpatrzenie jego sprawy, tym ra-
zem przez sąd marszałkowski. Pos.

Idzikowski zgłosił się do sekretarja-
tu marszałka Se:ntw i prosił o udzie-
lenie mu audjeneji u marsz, Śwital-
skiego. Jak wynika z tego, mimo
oczywistego potepienia działalności
pos. Idzikowskiego w charakterze
przedstawiciela 1zemieślników, nie
zamierza on widocznie zrezygno*
wać z mandatu poselskiego i praw-
dopodobnie do r.owej sesji sejmowej
będzie posłem dzikim”, `  

oświadczył, że stawać w sprawie nie Ligi Narodów, niepodobna nie wy-; może — albowiem po 12 południa,
żaden pobożny żyd w przeddzień
sądnego dnia pracować uie może.

Z KRAJU.
Zatrzymanie handlarzy żywym towarem.
Po dłuższych obserwacjach zdo-

łano zlikwidować szajkę handlarzy
żywym towarem, grasującą w woj.
wschodnich. Szajka ta werkowała
młode dziewczęta, rzekomo na ro:
boty de Niemiec, Prus i t. p., a na-
stępnie wywoziia dziewczęta do ró-
żnych demów publicznych.

Ostatnią efiarą handlarzy była
19-letnia Zofia Jołkówna, która zo-
stała wywieziona na granicę pruską

Walka z nagminną cherobą.
Akcja zapobiegawcza przeciwko

licznym wypadkom zachorowań na
kiłę w pow. dziśnieńskim i brasław-
skim jest w pełnym toku. Przepro-
wadzona rejestracja chorych ustali-
ia, iź na terenie tych powiatów
znajduje się 456 chorych dorosłych
i około 70 nieletnich.

Kolumna przeciwkiłowa, która
pracuje już od dłuższego czasu w
wymienionych powiatach  zdoiela
dalszym wypadkom choroby zapa-
biec.

 

Z Berezy Kartuskiej
do szpitala.

Z obozu izolacyjnego w Berezie
Kartuskiej głuche tylko wieści do-
chodziły do wiadomości społeczeń-
stwa. Toteż duże wrażenie wywarł
fakt zwolnienia jednego z najwcze-
śniej „odosobnionych“, . p. Józefa
Przybyszewskiego, -sekretarza Str.
Narod. w Łomży

P. Przybyszewski, któzy w 'cza-
sie pobytw w Berezie Kartuskiej
ciężko  zachorćwał na zapalenie
płuc, zwolniony został przedtermi-
nowoe-po odbyciu przeszło dwumie-
sięcznego okresu odosobnienia,

Wprost z Berezy przewieziono p.
Przybyszewskiego . do . szpitala. w
Kobryniu, o czem policja zawiado-
miła najbliższą rodzinę.

O losach pozostałych w miejscu
odosobnienia *zionków O, N. R. i
Stron. Narodowego niema dotych-
czas żadnych wiadomości.
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Popierajcie”Polską Macierz.
Szkolną.

rzec słów kilkr o tych incyden-
tach”.

'

i tam miała być oddana w ręce
handlarzy z Prus Wschodnich. Pod
czas przedestawania się przez gra-
nicę zatrzymano dwóch osobników,
którzy przyznali się, iż stali na usłu-
gach szajki handlarzy żywym to-
weorem. ORAN

Aresztowano 4 osoby, w tem
międzynerodowego handlarza;, Mi-
chelca Chaima z Warszawy.

>amokójstwo z powodu
kalectwa.

BRASŁAW. We wsi Paciuny, gm.
lidzkiej w sieni domu mieszkalnego
Konstantego Jaroszewicza, powiesił
się Józef Irukam, mieszkaniec wsij
Bejkiele, gm. widzkiej, uczeń kra-
wiecki lat 22. Przyczyną samcbėj-
stwa była depresja z powodu ka-
lectwa od urodzenia. — Samebójca
młał mianowicie bezwładną jedną
nogę.

WYCIECZKI DO PALESTYNY,
EGIPTU, SYRJI, TURCJI, GRECJI,

: RUMUNJI
ZAPISY W. ORBISIE, MICKIEWI-

CZA 20, tel. 8-83,

0006014 0060066
U thiżeśljahiai Chatókiei
szkały powszechnej.

W]dniu 10 bm. odbyło. się w
Grajewie, zorganizowane przez
Akcję katolicką, zekranie protesta-
cyjne, które jednogłośnie uchwaliło
rezolucję, domagającą się między
innemi, by dziec: katolicxie nie by-
ły wychowywane przez nauczycieli
żydów ze względu na to, że nauczy-
ciel żyd nie jest w stanie wychowy-
wać dzieci w duchu religijnym i pa-

'Rezolucję, zaopatrzoną w 1.050
podpisów. przesłano do Minister-
stwa W. R.i O. P., do Kurji Bisku-
piej w Lomžy, Ju Kuratorjum ОКте-
gu Szkolnego Brzeskiego, do. Woje-

torskiego.  MWigcej oszczędnošci Ww
ruchach, więcej wykończenia w mu“
zycznej inierpretacji, a skupienia w
wypowiedzeniu costarczytoby, sądzę,
wrażeń silniejszych.

Najwięcej czystego  piosenkar-
skiego stylu daje Hanka Urdonówna
w piosenkach charakterysiycznych,
Piosenki żydowskie, arabskie, nie-

które niszpańskie są bardzo cieka-
wie zrobione, a „Mujawiaki”, na mój
gust, grzeszą właśnie zbytkiem te-

atralizacji i rozbaietowanuia,

Pisałem już kiedyś, że artystka
nie ma szczęś.iwej ręki w doborze
tekstów muzycznych. Procent „sen-
tymentalnych kosmetyków*muzycz-
nych zest stancwczo zbyt wielki,
Cierpią na tem teksty poetyckie.
Jakżeby inaczej wypadła ballada o
„Trzech studentach z. Salamanki”,
gdyby zamiast inuzycznego banalu
przebojowego, pozbawionego nietyl-
ko wartości, lecz i charakteru, ar-

tysika śpiewała istotnie balladę o.
charakterze ludowym, Przykładów
znalazłoby się więcej. Przypuszczam,
że artystka sanmia odczuwa beztreś-
ciowość takiej muzyki, bo zapełnia
powstające „dziury” ruchami ta-
necznemi, nie zawsze dobr”e tłoma-
czącemi się: i powtarzanemi.

Te pewne potknięcia się, pomie-
szania gatunków są zrozumiałe, bo
Hanka Ordonówna wciąż szuka wła”
ściwego dlą siebie stylu intenpreta-
torskiego, przerzuca się często z
jednej krańcowości do drugiej, zmie”
nia styl i rodzaj reperetuaru.

Świadczy to tylko o wieikim sa-
mokrytycyzmie i sziacheinych am=
bicjach artystki,

To, co daje w tej pogoni za do-
skonałością, ma często pełny walor
i wagę, co uzasadnia przykładanie
do jej występów miary najwyższej.

S. W—ski.

  

Miasių Nome
grczl głód.

NOWIY JORK (Pat). Miastu No-
me na Alasce, które wskutek poża*
ru uległo prawie całkowitemu znisz-
czeniu, grozt obecnie głód. Wiele
okrętów otrzymało rozkaz jaknaj-
szybszego dostanczenia środków
żywności. Miasto, które liczy około
2 tys. mieszkańców, wprowadziło
obecnie racjonalny podział żywności
i zorganizowało nddziały, uniemożli-
wiające dokonywanie grabieży.

Jak słychać, pożar powstał od  wody Białostockiego i do Inspekto-
ra w Łomży. (Kap).

iskry, która spadia na dach: drewnia”
ny jednego z d>mów,

э
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Z. Kongresu
Wychowania Moralnego.
Skończył się przed kiiku dniami

w Krakowie Międzynarodowy Kon-
gres Wychowania . Moralnego. Echa,
toczących się obrad, dotary, dzięki:

sprawozdaniom prasowym, także i
do Wilna.

Niestety, wiadomości olrzymane
tą drogą, wielce :viekompietne i czy”

tając je odnosiło się wrażenie, że

sprawą górującą ponad. wszelkiemi
imnemi zagadnien:'ami jest kwestia
koedukacji, Czyżby ta strona wycho
wania istotnie tak doniosłą w życiu
szkolnem odgrywała rolę?

Mamy nadzieję, że w-prasie i wy”
dawnictwach specjalnych L. j. po”
święconych pedagogice, znajdziemy
obszernie i rzeczowo potraktowane
wszystkie tematy zgłoszone na tym
ważnym zjeździe. Owoce poważnej
pracy, dokonanei przez elitę umysło-
wą całego świała kulturalnego nie
mogą i nie powinny być zakonser-
wowane tylko przez koła nauczyciel-
skie, na ich właswy užytex. Postara-
my się więc w niiarę możności zapo”
znać nasze Szanowne Czyteiniczki z
tym całym materjałem, «iory bądź
to na drodze teurytycznyca rozwa-
żań, bądź też w pracy praktycznej
wśród młodzieży zdobyty i na te dor
żynki krakowskie z różnych krajów
zwieziony został

Tymczasem. jednak. pozwolimy
sobie zająć Sz. Czytelniczki koedu-
kacją, ponieważ sprawa ta, zaintere-

sowała szeroki koła -czytelników.
Nie będziemy wieie o tem mówić na-
razie, gdyż, naszem zdani:m, koedu-
kacją w średnich zakładach nauko-
wych jako zasada pedagogiczna, jest
jak dotychczas muzyką przyszłości.
Nie przesądzamy chwili, kiedy ta
sprawa stanie się u nas aktualną, oś-
mielamy się jedrak: twierdzić, że dzi-
siajsą to przedwczesne marzenia,a to
dlatego, że powyższa metoda wycho
wawcza wymaga daleko więcej sił i
środków  pedagogicznych, niż po”
ciada ich dzisiesze szkolnictwo, zaś
kryzys, ograniczający nasze możnoś-
ci finansowe zwłaszcza w tej dzie-
dzinie, nie tak rychło pomysinie roz-
wiązanym będzie

Nadto, są inne, o wieie ważniej-
sze jeszcze brali w naszym msoral-
nym stanie posiadania, bez których
uzupełnienia nie możemy  rościć
sobie pretensyj do pracy tak bardzo
trudnej, aczkolwiek niezmiernie cen-
nej i pożytecznej,

Niemniej jednak nie tracimy na*
dziei, że z czasem stać nas będzie na
ten wysiłek i że tak zresztą w wielu
dziędzinach nietylko: dorównamy ale
przewyższymy naszych zagranicz-
nych kolegów.

Pomimo.tak kategorycznego ро-
stawienig”kwesti nie mamy  bynaj-
mniej.zamiaru zamknąć nad nią dy-
skusji. Przeciwnie użyczamy w tej
materji głosu naszym Czytelniczkom,
sądząc, że wszelkie spostrzeżenia i
doświadczenia, dckonane w życiu, i

W dniach 14 + 15 b. m. odbył się
we Lwowie w wielkiej sali Kasyna
Liter. - Art, jubiieuszowy zjazd Sto-

warzyszenia Matek Uhrześcijańskich
Łebranie zaszczyci swą obecnością

JE, Ks. Biskup 'aziak, praiai Chwi-
rut oraz liczna przedstawiciele orga”
niżacyj katolickich,

Obrady zagała przewodnicząca
Stowarzyszenia Matek Chrześcijań-
skich we Lwowie p. Helena Nahlir
kowa, podkreślejąc w swem przemó-

wieniu, jak waźne są tego rodzaju

zebrania matek co wykazał odbyty

w Częstochowie w czerwcu br. Zjazd
Matek Kaiolickicii na Jasnej Górze.

Fo wyborze prezydjum zjazdu w
kład którego weszia jako przew
nicząca p. Łołia Nadolska, jako zar
stępczymie p. Murenowiczowa i p.
Serbińska z Poznania, jako sekretar

ka p. Kaczyńska z Krakowa, wygło-
si piękne przemówienie Ks. Biskup
baziak, udzielając zebranym błogo”

sławienstwa, poczem ks. dyr. Maj-

cher odczytał :eiegram z Kzymu z

błogosławieństwem Ojca św. dla u-

czestniczek Zjazdu i ich prac i sze”
reg innych teleśramów od Ks, Pry-

masa Hionda, Ks. Arcybiskupa Teo-

dorowicza, od iŃs. Biskupa Łuckiego

Przemyskiego i t. d.

li matki wygłoszony ze swadą rete-

rat p. Nahiika p. Ł. „Matka w pojęciu
micdziežy“.

Drugi dzień ziazdu rozpoczął się

Mszą św. w: kościele O.O. Jezuitów

i wspólną Komunią św. o godz, 8, Po

wspólnem śniadaniu potoczyły się
dalsze obrady, Kozpocząi je ks. J.
Andras, wygłaszaijąc przepiękny re-
ferat p. tt „Matka według iiwange-

'. 7 kolei świetnie opracowany re-
ierat wygłosiła jedna z matek p. t.
„O trudnościaca w wychowaniu”
przedstawiając jakie trudności napo

tyka matka w wychowaniu dziecka,
zwłaszcza w wieku jego dojrzewania,

Dalej, jak bardzo utrudniają jej to za
danie ujemne wpiywy

Nie wiele z newzych czytelniczek,

a nawet może nawet i wileńskie

wszystkie lekarki wiedzą o tem, że

w Brnie Szwaicarskiem żyje dotąd

kobieta, która przed 70 laty była je-

dną z pierwszych pionierek, zdoby”

wających wbrew woli najwyższej ro-

dziny i niemal społeczeństwa

snego, dyplom doktorski.

Seniorka leisarek: Marja Theys,

ma obecnie lat 96. W chwili, gdy ja-

ko młoda dziewczyna, zuchwale za-

marzyła o wstapieniu na: uniwersy”

tet, nie mogła uczynić tego w swej

ojczyźnie niemieckiej gdyz tam, ża”

den uniwersytei. nie otworzyłby

przed nią swych podwoi.. W miesz

czańskiem środowisku zawrzało.

Dziewczyna zwatjowała chyba, chce

  publiczne ich: rozważanie. może nam
tylko wyjaśnić: wiele spraw wątpli-
wych iub zupełaie nieznanych i przy!
czynić się do+opracowania własnych
narodowych metod wychowawezych.

(IRAS T I ISOI is, DES KO SBESERC

Przy zaburzeniach w trawieniu, bólach

żołądka, naturalna woda gorzka

„Franciszka-Józeia* pobudza do wyprož-

nień Pytajcie się lekarzy. 26804

 

Wzrost pracy Kobiet w przemyśle.
Hasło— „równa płaca: za równą

pracę“ było zawsze nietylko przez
pracodawców, ale i związki zawodo-
we: uważane,- iako; — „nieżyciowy

postulat feminist;czny”, bo przecie
„mężczyzna utrzymuje rodzinę”,

Tymczasem, gdy przyszedł kry-
zys; a wraz z mia. bezrobocie, jesteś

mvy świadkami nienormaliego i wy-
soce szkodliwego zjawiska, a miano-
wicie: masoweśo rugowania męż-
czyzn z warsztatów i zasiępowanie

ich pracy równie dobrą, ale niepo-
miernie tańszą p:acą kobiety.

I tak fakt, że kobieta za tę sa-
mą pracę pobiera mniejsze wyna-
grodzenie od męsczyzn, nietylko nie
zatrzymał jej przy pracy domowej,  ale przeciwnie, zmusił do pracy za-
robkowej.

Zjawisko to jest groźne w skut-
kach i musi się fatalnie odbić na roz-
woju naszego narodu.

Mężczyzna nigdy nie zdoła zastą-
pić żony w domu ani przy gospo”,

darstwie, a temibardziej w pielęgna”

cji i wychowaniu:dzieci — bezpośred |
nim skutkiem tego jest rovprzężenie

całej machiny domowej, tysiące nie-

snasek i kompletne opuszczenie dzie
ci, zarówno fizyczne jak i moralne.

Kobietą opuś:iła ognisko domo-

we dla warsztatu nie z dobrej woli,

ale jedynie dlatego, że musiała i dziś

nikt inny tylko ora dźwiga w znacze

nej części rodzin na swoich barkach

ciężar utrzymania całej rodziny.
W. sprawozdaniu z r. 1932 p. t.

„Ochrona pracy kobiet i młodocia-

nych“ wyd. Ministerstwa Opieki
Społecznej znaidujemy zestawienia,

które wykazują, że zwrot pracy iko-

biet zaznacza się w przemysłach

ciężkich i niebezpiecznych, jak hut-
nictwo i mechaniczny przerób me-

tali, przemysł nieszynowy, chemicz-

ny, drzewny itp.
Okazuje się, że kobiety zastępu

ją w przemyśle w pierwszym rzędzie

pracę młodocianych, jako rownorzę“

dnie tania siła robocza, ale również

praca kobieca wypieradroższą znacz

nie pracę mężczyzn. >
Ź danych przytoczonego powyżej

sprawozdania, wynika, że odsetek

kobiet wzrósł w okresie: 1929-—1933

r. w przemyśle hutniczym i mecha-

nicznej przeróbki metali o 2,8 proc.,

maszynowym i elektrotechnicznym: o

2,4 procent, chemicznym o 4,7 proc.,

poligraticznym o 2,3 proc., natomiast

zaledwie o 0,6 proc. spożywczym

spadł o 3,4 proc. i tylko w przemyśle

koniekcyjnym i galamieryjnym

wzrósł o 8,8 proc., wzrost ien jednak

przypada na rok 1930 w którym od-

setek ten wynosił 47,5 proc.

„Tak więc — czytamy w sprawo”
zdaniu — mimo ogólnej tendencji do

usuwania kobiet z pracy zarobkowej
względy ekonomiczne okazały, się

silniejsze i kobieta nie wróciłą do

domu“.
Kobieta nie wróciła do domu, bo

nie mogła — bo w tym domuma'*wy”
gasłe ognisko, bezrobotnego męża i
głodne dzieci — na nią przerzucono

troskę o byt ich wszystkich.
Na społeczeństwie mści się teraz

krwawo różnica płacy kobiet. Cier-
pią teraz na tem nietylko pracujące:
żony i bezrobotri mężczyźni, ale i
cały naród.

Czas najwyższy,
miarodajne zainteresował: się bliżej
tem, tak bardzo palącem zagadnie-

 

od”

Głęboko wzruszył obecne na sa-/

zewnętrzne,

 

Kobieta Pionierka_na polu wiedzy.

wła-

aby czynniki

DZIENNIK MILERSKI

PRA

prądy wolnomyś!lne, jakie nurtują'
dziś wśród młod”:eży, wyraźne dą-|
żenia pewnych czynników do pod-,
Lopania autorytetu .rodzicielskiego,
do czego maikcm chrześcijańskim!
nie wolno dopuścić, oraz nieodpo:|
'wiednia lektura, która niestety spo”,
| tyka się nawet w obowiązującej le- |
kturze szkolnej. Po referatach, któ- |

„rych wysłuchano w ogromnem sku-
pieniu, wywiązała się ożywiona dy-

skusją, w której omawiano poruszo-
ne zagadnienia.

Na zakończen:e zjazdu uchwalo-
|no szereg rezolucyj m. in.: 1, Matki

chrześcijańskie zcbrane z całej Pol-

ski we Lwowie w dn, 14 1 15 wrzeš-

nia 1934 r. jednogłośnie i z radością

przyjmują ostatn'e wskazania na:

| szych Arcypasterzy i zdecydowanie
domagają się i żądają:

1. aby w naszych szkoiach nie

mieszano dzieci żydowskich z kato-

lickiemi dzieómi,
2. aby nauczania i wychowania

naszych dzieci nie oddawano żadną

miarą w ręce nauczycieli 1mnowier-

ców, których nic nie łączy z naszą

Ewangelją.
| Matki chrześcijańskie, wiedząc,

„že religja jest najważniejszym czyn*

| nikiem w wychowaniu, zwracająsię

z gorącą prośbą do wszystkich ma-

tek:
1. aby wbrew wszelkim uprze-

dzeniom, zrzeszały się na swoich te-

renach około swych pasterzy i two”

rzyły Koła Bractwa Matek Chrześ-

cijańskich,
2. aby kilkakroć w roku lub w

każdym miesiącu urządzały dla Ma-

tek nabożeństwo z którego czerpa”

łyby Boże Błogosiawieństwo na znoj

ne obowiązki matki,
3. aby dążyły wszelkiemi siłami

do urządzania zebrań, na których

mogłyby dzieli. się wzajemnie do-

świadczeniami ne polu wychowania

ś odpowiedniemi pogadankami kształ

ciły się na dobre matki chrzešcijan-

skie. (KAP).

'

|
|

  

 
 

iść do uniwersytetu, szukać wiedzy

w otoczeniu męskiej młodzieży!

Sikkandal niestychany. Rozpoczęły

się prośby, lamenty, narzekania a w

końcu groźby. Nie przestraszyło to

Marji Theys. 'Opuściła dom i kraj

rodzinny i szukając wiedzy udała się

do Paryża, do Sorbony, gdzie zapi-

| sała się na wydział medyczny. Cięż-

| ko przychodziło zdobywanie wiedzy

w tamte lata młodej dziewczynie,

Studentka uważana była przez

swych kolegów, za dziwny twór, za

trędowatą poniekąd. A opinja ogółu

potępiała ją i wyszydzała w sposób

nieludzki. Maria Theys znosiła wy-

trwale wszystkie przykrości i szy”

kany po kilkuletnim pobycie w. Sor

bonie, przeniosła się z Paryża do Le

zbony i tam uzyskała dyplom dokto-

ra medycyny. Przyszły nowe lata

walki, młoda lekarką musiała zdo-

bywać sobie praktykę i ufność

wśród społeczeństwa. Z podziwem i

niewiarą patrzonc na kowieię lelkar=,

kę. Gdyby była znachorką, szeptała,

okurzała swych pacjentów to co in-į

nego, ale ta bada chorych 1 zapisuje,

lekarstwa, jakże jej ufać? |
I tu wytrwała i sumienna praca!

zwyciężyła, Maria Theys, zdobyła|

sobie praktykę i uznanie wśród licz-

niejszych pacjentów, w Lizbonie,

Strasburgu, Japonji i Chinach, gdzie |

kolejno pracowała. Do Niemiec nie;

wróciła nigdy.
Od wielu lat osiadła w Szwajca”

rji, gdzie bard.o chętnie przyjmuje

młode swe koleżanki i studentki, a,

opowiadając im swe dzieje, cieszy |

się, licznym zastępem kobiet, które|

poszły jej drogą. |

W. dniu 96-tych swych urodzin w,

r. b; Marja Theys otrzymała tysiące)

życzeń od lekarek z całego świata,
składających  iej
uznania.

 

Jak donosi „Les Nouvelles littć rai-

res“, wyszła w Paryżu nowaksiążka

słynnej podróżriczki, E!li Maillart,

która przejechał całą Rosję sowiec-

ką, Turkiestan, Syberję, Mongolję,

Kaukaz, docierając do Cain, a po”

przednio na jachcie swej przyjaciółki

(dwuosobowym) przewędrowała mo-

re Śródziemne.

' Jak donosi w wywiadzie z nią

dziennikarz francuski, p. Maillart od

dziecka uprawia sport wodny, mając

dat 12 była już żeglrką, prócz tego

zawołaną narciarką. W: czasie swej

UEWEKOERECZRERYCINK ST

niem i jakoś tę sprawę uregulowały.i

i Tak modne obecnie hasto „reduk-!

cji mężatek* zagadnienia tego nie ro”|

| zwiąże, ani nie usunie zła, którego;

„się za tem wlecze,

  

tisenaISI iek PN

"kich, ktėrzy pr-cę taką

Reportaże podróżniczki. Bia U

CY
(Korespondencja własna).

Dzięki zaproszeniu jednej z człon

kiń, zupełnie niespodziewanie zna”

iaziam się na ebraniu Pow. Koła
Gosp. Wiejsk. w Stołpcach.

Zebranie już było rozpoczęte,

kiedy weszłam na salę. Grono człon-

iń niezbyt licznie się przedstawiało,
ale obecność kilku, tak zwanych,

„chusieczkowych' obok pań z inte-
ligencji, odrazu zwróciła moją uwa”

śę, jako fakt bardzo dodatni, Właś-

nie z powodu przyjazdu Inspektorki

K 6ł Gosp. Wiejsk z Wilna, pani Koz

lowskiej, instruktorka miejscowa

składała sprawczcanie z prac doko-

nanych. Trzeba przyznać, że pomimo

trudnych warunków dużo się już zro”

piło: 12 kółek prowincjonalnych już

zorganizowanych w powiecie  Sioł

peckim, a 8 w projekcie Młoda in-

struktorka i jak. widać do pracy 0-

chocza, ma tu roboty, wyżej uszu,

Przeprowadzać lustrację Kół istnie-

jących i organizować nowe, już jest

nie byle czem, biorąc pod uwagę du-

że przestrzenie powiatu Stoipeckie-

$0,.który zaczyna się od granicy bol-

szewickiej, a sięga pod Nowogródek,

Nieśwież, Baranowicze i Wołożyn.

Ziemiaństwa tu bardzo mało, trochę

szlachty zagrodowej i wsie o ludnoś-

ci prawosławne: przeważnie, mocno

duchem bolszewickim  przesiąknię-

tej. Słowem element z trudnością do

pracy społecznej się nadający. To

też ze zdumienien: siuchałam o ilości

prowadzonych ogródków  konikurso

wych po całym powiecie, o kursach

przetworów owocowych i warzyw”
nych, o kursacl: gotowania, szycia,

»rykotarstwa i robótek ręcznych (w

tych ostatnich p. Kozłowska doradza

układanie własiych wzorów, co nie

bardzo trafiło ao przekonania), O

wędrównych szikoiach gospodar”

czych, przerzucanych po coraz to in-

nych punktach powiatu. Siucham i

szeroko oczy otwieram, bo chociaż,

„autachtonką”, że się tak wyrażę, z

krwi i kości pow. Stołpeck.ego je-

stem, jako tu urodzona i wychowa”

na, jednak, będąc od szeregu lat,

rrzerzuconą do innego środowiska,

pojęcia nie miałam, że praca nad

odniesieniem poziomu kulturalnego

dorobbytu ludności, tak dalece jest

tu posunięta. A już rozczulona je”

stem zupełnie, kiedy jedną z człon-

kin — kobiecina nie młoda, w chu-

+teczce ma' głow:e, samodziałowym.
xubraczku i płóriennej szarej bluzce,

krzyżykowym szlakiem zdobnej, co*

raz to głos zabiera, a robiąc trafne

uwagi i udzielając praktycznych rad,

niemałe wykazuje wyrobienie spo-

łeczne i zapał ao pracy, Oczywiście

nie będę utrzymywała, że to jed-

nostką przeciętne, napewno jakaś

„perła” w bogovcjnej nieświadomoś-

ti zaściankowej przez panią instruk-

torkę wyszukana Ale 1 to bardzo

dużo, bó taka jednostka wychowa

cały szereg innych w swoim zaścian-

Lu a może i sąsiednim i tem samem

niemało okolicy pożytku przysporzy.

A ta ziemia nasza, uboga, Inice,

Trylesie, Kryniczue i inne „Rubie-

że”, słusznie tak razwane, bo ną ru-

bieży Polski leżace. Te Załucza, Tu-

lonki, gdzie Syrokomla na nutę

smutną lirę swą nastrajał 1 śpiewał:

 

 

 Ziemi rodzone; ziemi świętej, żół:

tym piaskiem i zieloną trawką przy”

trząśniętej”, naprawdę tak bardzo

potrzebują serc gorących, serdecz-

| nie pracy oddanych i rozumiejących,

jakie znaczenie ma każdy krok, w|

celu umocnienia Ducha Polskiego na

pograniczu Rzeczypospolitej naszej.

Wielką jest też zasługa tych wszyst
podjęli i nie

bacząc na przeróżne trudności ją

prowadzą .

Na zakończenie powiedzieć mu-

szę, że opuściłam zebranie pod bar-

dzo miłem wrażeniem i życząc pa”

viomi ze Stołpeckiego Koła Gospo”,

dyń Wiejskich jak najlepszych re-

słowa wysokiego! zultatów ich pożytecznej pracy.

! Anna Bułhakowa.

 

podróży po morzu Śródziemnem za”

przyjaźniła się z Allain Gerbaultem.'

Po tej pierwszej podróży osiadła w

Paryżu i — została stenotypistką, a

następnie przedstawicielką jednego|

z towarzystw okrętowych. Wystepo-|

wała też wteatrze i grała w filmach:

„Ufy”, — Poznawszy w studjo jedne- |

$0 z operatorów filmowych sowiec-,

kich, zapaliła się do poznania Rosji.;

Wyjechała do Moskwy i — zaczęła |

karjerę podróżniczo”pisarską,Pierw-'

szem jej dziełem był reportaż

„Wśród sowieckiej młodzieży'—pa"

miętnik z podróży Moskwa — Kau-
kaz. Obecnie jej dzieło nosi tytuł
„Od podniebnych gór do czerwonej
pustyni”,

 

Szkolną..

, bardzo
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«Całe życie, Sabiny».
HELENA BOGUSZEWSKA powieść, nakł. J. Przeworskiego. Warszawa

Niewymowny smutek wieje z ро-
wieści H. Boguszewskiej, a smutek,

'en ma swoje źrodło nietylko w па-!
czelnym punkcie wyjścia utworu
(bohaterka na iożu śmierci dogory-
wa); sączy się ou. do duszy czytelni-
ка z całokształtu kompozycji, za-

równo z najradosniejszych, jak i z
najzwyklejszych, powszednich mor
mentów opowiesci, a nawet, wbrew

przewidywaniom, autorki, — z tych
opuszczeń i luk w przeżyciach boha-
terki, które autorka może tenden-
syjnie wprowadziia, a może ich sama
nawet nie dostrzegła?
Ale przystąpmy do właściwej treś-

ci utworu. Oto Sainba, kobieta ze

srodowiska  intelzgeuckiego, czter-
dziestopięcioletnia, a więc w wieku,
w którym większość kobiet przesta-

e żyć szczęściem indywiduainem, a
znajduje je w calkowitem oddaniu
vię dzieciom, rodzinie lub sprawom

społecznych, gdy rodziny ie posia-
ua lub blizcy jej nie potrzebują już
iej dalszej opieki, skazana jest przez
'ekarzy na śmierć, tym razem już
nieodwołalną. Najbliższe otoczenie,

starsza siostra wraz ze swoją rodzi-

ną, wie o tem, zachowuje jednak, ze
względu na chorą, pozory bogateli-
zowania całej choroby. Ale i chora
Sabina nie łudzi się już więcej, wy”
rok na siebie odczytuje z twarzy le-
karza, z jego przepisów, szeptów i
całego zachowzmia się najbiiższych
ej osób poza granicami jej pokoju.
Ma pod tym względem  spostrze-
śawczość niezmiernie zaostrzoną., i

oto u kresu swego życia wśród za-
biegów przeróżnych, mających na
celu ulżenie je; cierpieniom, wśród
sozgardjaszu, jaki czyni zdrowe oto-
tzeńie, podczas bezsennych godzin
nocnych czyni ona przegląd lat mi-
rionych.

Autorka zastosowała tu pomysł

dość oryginalny, a kompozycyjnie
bardzo szczęśliwy. Życie kobiet wo-

gėle, a tych z ni.nionego pokolenia

wszczególności, obarczają niezliczo-

ne drobiazgi, do których przywiązu-

ją się wspomnienia, gdyż towarzy-
szą one sprawom ważnym, decydują
nieraz o takiem lub innem ich roz-
wiązaniu, Więc 1 Sabina grupuje swo

ie przeżycia w około różnych przed-
miotów. Zaczyna się od sukien, na-
stępnie idą zajmowane przez nią lo-
Ikale, czytane niegdyś książki, za-
kawki i zabawy, wreszcie służące i
zrzeżywane w różnych epokach
swego bytowania — poranki — po-
czątki dnia, Autorka traktuje opisy
nawskroś realistycznie, z uwzględ-
nieniem najdrobniejszych szczegó”
łów i cech przypadkowych. Wyka-
zuje przy tem dużą znajomość przy-
rody i niezwykły zmysł  spostrze-
gawczości wzrosowej i słuchowej.
Czyni to stylem prostym, nie siląc się
na żadne sztuczne porównania, prze

nośnie i symbole. Jakgdyby umyśl-
nie zubożała środki ekspressji. Z
tych opisów, wyrusłych na ile wspom
nień bohaterki opowieści, przeziera

stosunek samej autorki do. procesów
życia i wszelkich jego objawów, sto-
sunek wypływający z wieikiego te-
goż życia umiłowania i zdolności głę
bokiego pogrąženia się w najbłah-
szych jego momeutach i zjawisk.

Tyle z „Całego życia Sabiny” do-
,wiadujemy się o autorce, natomiast
«ama bohaterka, która mogłaby nam

wiele powiedzieć o sobie,
utaja się w nsiważniejszych spra”
wach.

Nie wiemy raprzykład, czy Sa-
kina chciałaby jeszcze żyć dłużej.
Smutek jej, że śmierć musi być
zawsze samotna, nie jest jeszcze ża-
ldmi za opuszczaaym światem, Sabi-
na nie jest naturą stoicką, ale -dość
przeciętną kobietą ustępującej ge-
seracji, dla którejj mimo wyższych
studjów (zapewne nieukończonyck) i
przelotnych zainteresowań  społecz-
„nych (dyskusji koleżeńskie) najważ-
| niejszą sprawą zyciową była miłość
| ziężczyzny. Wpromieniacn ich uczuć

|lku sobie odżywała, młodniała, roz-
kwitała—zdradzona,- czy zapomnia-
ua — gasła, więdła, starzała się. Nie

j umiała nawet wyiworzyć serdeczne-
$o i utnego stosunku do syna, które-|
go wychowuje w bursie i pozostawia,
wpływom ojca, nie starając. się im

przeciwdziałać, !

| jako nauczycielka w szkole pań-
stwowej, Sabina nie mogła nie dać
uczuć swym uczemicom, że to one
raczej znosząc jej kwiaty i odpowia-
dając a sobie, okazały się jej po-
ważnemi mentorkami.
__ Pustka wieje z tego całego życia
Sabiny, pustka nietylko kobiety o”
uszczonej przes miłość, ale kobie-
ty żyjącej bez żadnych ideałów. Czy
w. obliczu śmierc! zdaje ona sobie
z tego sprawę? Są pewne chwile, w
których czytelnik oczekui2 na to: ro

: zmowa ze służącą Stasią, proponują”
cą chorej do czytania jakies broszu-

Popierajcie Polską Macie:z|,
y rewolucyjne; ale poza lakonicz-
nem: „Nie Stasiu to już zapóźno',

Dopiero w rodziale „Po książkach”,
gdy ze wspomaień uniwersyteckich
wynurzają się godziny dyskusyj ko-
ieżeńskich na temat Ratała z „Po-
piołów', Sabinie studentce, płaczą-
cej nad losem zbatożonego Tomka|
Zalesiaka, odpr/wiada Sabina umie-

rająca: „Cóż z tego, że o tem wie-

działaś, kiedy unuałaś tylko się mar-
twić i nic więcej. Inni robili, a ty się
martwilaš....“

1 па tem kończą się porachunki

Sabiny z jej społecznemi obowiązka-

mi. Daleko więcej miejsca poświęca

w swych refleksjach tym iście ko-
biecym drobiazgem: sukniom, me-

blom, kwiatom i t. p. akcesorjom
zewnętrznym. Zgoła jednak osobliwą
stroną, całego życia Sabiny, a tem
samem i utworu powieściowego, to

absolutny brak przeżyć regilijnych i

wogóle jakichkoiwiek zagadnień na-

tury etycznej. Podziwiać należy p.

Boguszewską, jak starannie pomija

ten motyw. Przecież Sabina była na-

turą nawskroś uczuciową! Czyżby

usteczka dziecka, a serce dorosłej,

i tylekroć razy sponiewieranej ko-,

biety nie zatęskniły nigdy do Najwyż

szej Dobroci i Sprawiedliwości?

Czyżby proces uswiadomienia seksu

alnego, któremu poświęca tyle miej-

sca w swych wspomnieniach, odśry”

wał w jej życiu większą rolę, niż o-

kres wszelkich wątpliwości dogma-

tycznych? Czyżby to długie żegnanie

życia, do którego niezawodnie była
przywiązana, mogło wykluczyć za*

gadnienie, co się z nią stanie po

śmierci? Czyż myśl o bliskim zgonie

nie budziła grozy przed ewentualną

nicością — nie pocieszal+ nadzieją

jeszcze bujniejszego istnienia?

Sabina w interpretacji p. Bogu-

szewskiej pamieta różne swoje su-

kienki i dokładnie je opisuje—pomija

tylko sukienke od Pierwszej Kor

munji; widzimy ią w różnych toale-

tach i kostjumaci, ale nic nie sły-

szymy o ślubnym welonie i o przy”

siędze kościelne;! Sabina przez całe

swoje życie nigdy się nie modli, a jej

wspomnienia, “eželi budzą wsprze-

dedniu śmierci pewne krytyczne u-

stosunkowanie się, to nie jest to żal

za winy popełnione i za zmarnowa“

nie talentów, z których trzeba bę-

dzie gdzieś i przed kimś zdać rachu-

nek. ale raczej dość słabe ubolewa-

nie nad niewyzyskaniem jeszcze: pe-

wnych możliwośc. życiowych.....

I to właśnie potęguje wrażenie

pustki, o której mówiliśmy na wstę*

pie. a która jawi się przed czytelni

kiem jako efekt przez autorkę zu”

pełnie już nieoczekiwany. Wartości

literackie utworu pokrywają do pe-

wnego stopnia te poważne braki,nie

tuszują ich jednek i uważny czytel-

nik z żalem odkiada książkę, gdyż

mogłaby to być praca istotnie zboga

cająca nasz kulturalny stan posiada”

nia.
M. Godiewska. |
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Walki
wśród sanatorek.

„Ziemia Przemyska” przynosi ta”

ką informację:

30 b. m. odbędzie się w Wiarsza-

wie walny zjazd Związku Pracy Oby

watelskiej Kobiet. Obecnie w potę”

pionym pizez Episkopat i mocno

nieciekawym związku walczą ze so-

bą dwie grupy. Jedna popierająca

posłankę Moraczewską, druga „po“

pularną“ poslani:ę Jaworską ze Lwo

wa. W Przemyślu przew. tego związ

ku p. Zaczkowa jest za Jaworską,

podczas kiedy odsunięta zupełnie

od wpływów p. Stieberowa w ulotce

agitacyjnej za p. Moraczewską, a

rozesłaną po całej Polsce, pisze w

ten sposób o sanacji:
„Pamiętajmy o tem, że każdy teror

przynosi tylko szkodę państwu, gdyż wy-

chowuje niewolnika, ale nie obywatela; a z

riewolnika powstaje buntownik. Uchowaj

Boże, abyśmy Polki, wychowywały niewol-

ników — lizuniów i przyszłych wywrotow-

ców. Zaślepieni partyjnicy i ci, którzy te-

ror stosują, pozbawieni są wszelkiej etyki i

działają niezgodnie z charakterem naszego

narodu'*

W sanacji, ta pełna prawdy o”

dezwa sanatorki p. Stieberowej, wy*

wołała duże poruszenie.

ŽDAAA

Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ

DŁO PRACY” z trzyletnim kursem

krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu

i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-'

czennic do Bursy i do Szkoły i na

Kursa wieczorowe dla dorosłych —

codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej

Tow. Pań Miłosierdzia. ric więcej na razie nie usłyszymy,
iii AAAALAWA



KRONIKA.
Studjum Rolnicze U. 5. B. pozostaje?

Do Wilna nadeszła wiadomość, |wania studjum
iż ministerstwo oświaty, uwzględnia-
jąc liczne protesty społeczeństwa
ziem północno-wschodnich, odstą-
piło rzekomo od zamiaru zlikwido-

Pierwszym pociągiem po nowym torze
do Druskienik.

Przygotowania do wycieczki pra-
sowej n:d Niemen nie ustają ani
na chwilę.

Nowa |linja kolejowa, łącząca
dawną stację Druskieniki z  Dru-
skienikami Zdrojem, zostanie' (ot-
warta w dniu 28 września. Pociąg
wycieczkowy czytelników prasy wi-
leńskiej będzie zatem pierwszym
pociągiem pasażerskim, który prze-
jedzie po nowym szlaku.

Odjeżdżamy do Druskienik 30 b,
m. rano i wracamy do Wiina tegoż

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda sło-

neczna i ciepła o słabych lub u-
miarkowanych wiatrach z południo-
wschodu i południa. Rankiem miej-
scami malisto.

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenhzu-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz

e na przedmieściach, prócz Śni-
iszek.

y WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nowy kościół w Kolonji

Wileńskiej. Zakończenie budowy
świątyni w Kolonji Wileńskiej na-
stąpi w końcu października r. b.
W pierwszych dnia'h listopada r. b
odbędzie się uroczyste poświęcenie
nowej świątyni przez J. E ks. Ar-
cybiskupa Jałbrzykowskiego.

Budowa kościoła w Kolonji Wi-
leńskiej odbywa się z ofiar miesz-
kańców Kolonji oraz wydatnej po-
mocy duchowieństwa. Ks  Kreto-
wicz proboszcz рагаЁ! Bernardyń-
skiej z własnych funduszów wznosi
iękny ołtarz.
A Z MIASTA.
— Ostatni dzień ilcytacji w

Zakładzie Zastawniczym (lombard)
Trocka 14, przypada dzisiaj dn. 20
września. Początek. o godz. 5ej p. p.
Bęoą licytowane przedmioty: sre-
bro, złoto, brylanty, futra, zegarki
it.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Poświęcenie kliniki cnorób

nerwowych. W niedzielę dnia 28
września b. r. o godz. 10-е] rano
odbędzie się uroczystość poświęce
nia oddziału chorób nerwowych
Państwowego szpitala psychjatrycz-
nego w Wilnie przy ul Letniej Nr.5
i Kolonji dla psychicznie chorych
w Kojranach.

 

 

rolniczego przy U.
S. B. w Wilnie.
W związku z tem na studjum

rolnicze mają być w b. r. przyjmo-
wani nowi słuchacze.

dnia przed północą.
Miejsca w pociągu będą nume-

rowane.
Koszt wycieczki, obejmujący

przejazd i udział w zabawie, będzie
wynosił 8 zł. 50 gr.

Listę uczestników otwieramy juz
dzisiaj.

Trzeba śpieszyć, gdyż  zaintere-
sowanie wycieczką jest niebywałe
i miejsca w pociągu mogą być
rozchwytane w lot.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE..
— Zatarg Ubezpieczalni Spo-

łecznej z lekarzami. Obecnie pro-
wadzone są pertraktacje z przed
stawicielami lekarzy zatrudnionych
w (bezpieczalni Społecznej w Wil-
nie w sprawie nowej umowy. Le-
karze domagają się zmiany syste-
mu uposażeniowego za wynagro-
dzenie godzinowe. W związku z wy-
mówieniem pracy wszystkim leka-
rzom na dzień 1 października około
20 proc. lekarzy nie powróci już na
swoje stanowiska.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z T-wa Eugenicznego. Dziś

w Ośrodku Zdrowia (Wielka 46)
Dr. W. Mórawski wygłosi odczyt
na temat „Odpowiedzialność rodzi-
ców wobec dzieci".

Początek o 6 w. Wstęp wolny.  KRONIKA POLICYJNA.

— Zagadkowa kradziez w lokalu
Związku Rezetwistów. W. lokalu|
Związku Rezerwistów w ciągu b. ty-
godnia dokonano po raz drugi kra-
dzieży, Tym razem skradziono z
szuflady biurka klarnet wartości
1150 zł, Ponieważ kradzieże w loka-
lu Związku Rezerwistów zdarzają

się dość często, władze zarządziły

dochodzenie.

—Strzały w synagodze, W do-
mu modlitwy rrzy ul. Wiikomier-
skiej 58 międz'” Hirszem Kacem a
jego zięciem  Rachmieiewiczem
(Lwowską 74) wynikła kłótnia, pod-
czas której Rachmielewicz z bratem
rzucił się na Kaca i doikliwie go po-
bił, a następnie wydobył rewolwer
i strzelił dwa razy. Kule utkwiły w
sułicie domu modlitwy. Policja
Rachmielewiczów zatrzymała.

| (płyty). 22,45: Kwadrans dla ponurych

  

DZLENNII „KIEERSKA

Teatr | muzyka
— Teatr Pohulanka. Dziś o godz. 8-ej

wiecz. przedostatnie przedstawienie poważ-
nej komedji M. Grahowskiej „Sprawiedli-
wošč“, ktora wzbudza żywe zaintęresowa-
nie i dyskusję dzieki ciekawemu problemo-
wi etyczno-moralnemu, W rolach głównych
Zofja Stachowicz i M. Bay-Rydzewski. Ju-
tro po raz ostatni |Sprawied.iwošė".

Premjera .Zwyciężyłem kryzys”.
W sobotę jedna z naišwietniejszych komedji
współczesnego repertuaru „Žwycięžylem
kryzys” — Volpiusa. Komedja la, mając za
podłoże dzisiejszy kryzys i bezrobocie roz-
wiązuje te trapiące zagadnienia brawuro-
wym humorem. Režyserja — J. Bonec-
kiego, obsada czołowych sił zespołu. -—

Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dzisiej-
sza premjera „Cyrkówki*, Występy Jani-
ny Kulczyckiej. Dziś o godz. 8.15 — pre-
mjera czarującej operetki Kalmana „Cyr-
kówka' posiadającej nadwyraz piękne me-
lodje, oraz oryginalną treść. W roli tytu-
łowej wystąpi J. Kulczycka. Główną rolę
Mister X odtwarza K. Dembowski, w oto-
czeniu: Halmirsk'ej,* _Domosławskiego,
Szczawińskiego, Tatrzańskiego 1 innych,
Atrakcję wielką stanowią liczne tańce i
ewolucje w układze baletmistiza J. Cie-
sielskiego z udziałem M. Martówny. Nowe
efektowne dekoracje i kostjumy dopełnia-
ją artystycznej całości. Opracowanie reży-
serskie M. Tatrzańs<iego. Przy pulpicie A.
Wiliński. Zniżki ważne. Akademicy korzy-
stają ze specjalnych ulg biletowych.
— Widowisko propagandowe w „Lut-

ni“. Najbliższe przed:tawienie z cyklu pro-
pagandowych odbędzie się w poniedziałek.
Repertuar zapowada wartościową  operet-
kę Zellera „Ptasznik z Tyrolu", z J. Kul-
czycką i K. Dembowskim na czeie.

Polskie Radjo Wiino
Czwartek, dnia 20 września 1934 r.
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka, Chwika Pań Do
mu 7,40: Program 7.50: Pogad. L.O.P,P.
8.00: Giełda roln. !1,57: Cza.. 12.03: Kom,
meteor. 12.05: Progr dzienny. 12.10: Aud,
dla dzieci. 12.30: Kcacert muzyki lekkiejw
wyk. Sekstetu Wileńskiego. 15.00: Dzien.
poł. 13,05: „Z rynku pracy”, 13,10: Muzyka
operetkowa (płyty). 15.30: Wiad. eksport.
15.35: Codz, odc. pow. 15.45: Muzyka lekka.
16.45: Francuski. 17.00: Słuchuwisko: „Lu-
dwik XI“ — Delav'gne. 18,00: „Zbiórka i
przetwarzanie grzyhów* — odczyt. 18.15:
Re ital fortep. 18.45: „Co czytać —pogad.
19.00: Piosenki w wyk. Heleny Dal (sopran).
19.20: „Polska w zawodach balonowych
Gordon-Bennett" wygł. kpt. Z. Burzyński.
19.30: „Skrzynka pocztowa Nr. 317". 19.45:
Progr. na piątek. 19.50: Wiad. sport. 19.56:
Wil. kom. sport. 2010: Muzyka lekka. 20.45:
Dzien. wiecz. 20.55: ..Jak pracujemy w Pol-
sce'. 21.00: Koncert popularny. 21,45: Re-
portaż. 22.00: „Wilnanie w Roczniku Lite-
rackim 1933'—felj. 22.15: Koncert życzeń

 

K. L Gałczyńskieśo 23.00: Kom. meteor.
23.05: Muzyka taneczna.

Piątek, dnia 21 września.
6,45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań
domu. 7.50: Konc:rt reklamowy. .8.00:
Transm. z Dyrekcj !oterji Państwowej cią-
śnienia głównej wygranej miljona złotych.
11.57: Czas. 12.03: Kom. meteor. 12.10:
Muzyka popularna (płyty). 12.45: „Nie
czyń drugiemu, co tobie niemiło' — felj.
13.00: Dzien. poł." 13.05: Z arcydzieł Wa-
gnera (płyty). 15.30: Wiad. o eksporcie.
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Koncert.
16.45: Aud. dla chorych. 17.15: Recital
fortep. 17.50: „10 lat opieki nad sztuką
ludową w Wilnie" — odczyt. 18.00: Aud.
dla dzieci: „Historia pewnej piłki tenniso-
wej'' — pog. Cioci Hali. 18.15; Pieśni i arje
starowłoskie. 18.45: Wlspomnienia legjono-
we. 1900: Piosenki Hanki Ordonówny
(płyty). 19.20: Pogad. aktualna. 19.30: Pio-
senki Lys Gauty (płyty). 19.50: Wiad. sport.
19.56: Wil. kom. sport. 20.05: Feljeton mu-
zyczny. 20.15: Koncert symfoniczny. Dzien.
wiecz. „Jak pracujemy w Polsce?'' D. c.
kincertu. 22,30: Recytacje poezyj. 22.40:

NA BLIŻSZE IMPREZY MOTOCYKLOWE

I KOLARSKIE,

Radjoraid motocyklowy Rozgłośni Wi-
leiskiej został z technicznych względów

przesunięty na dzień 30 wrzesnia.

Uliczny bieg kolarski „Dziennika Wi-
ieńskiego* odbędzie się ostatecznie 7 pa-

ždziernika,

Obie te imprezy budzą duże zacieka-
wienie. Do biegu kolarskiego stanie za-
pewne rekordowa liczba zawodników. Ko-

larze rozpoczęli już swoje treningi na trud-
nej trasie ulicami Wilna.

BIAŁYSTOK NIE MOŻE WALCZYĆ
Z WILNEM,

Wileński Okręśowy Związek Lekko-
atletyczny  otrzyme! powiadomienie z

Białegostoku, że mecz Wilno — Białystok

nie może dojść do skutku, gdyż finanse

Białostockiego Związku Lekkoafletyczne-

go nie' pozwalają ra to.

Miał to być mecz rewanżowy, a więc
Białystok pozostaje dłużny  lekkoatletom
wileńskim, którzy w swoim czas'e mieli po-
sów dla lekkoatletów Białegostoku, spłacą

czu Wilno Białystok. Trzeba jednak

 

  

kolejowe. 22.50:Koncertrekla-
23.05—23.30;

Wil.wiad,
mowy. 23.00: Wiad. meteor.
Muzyka taneczna.

Z ŻA KOIAR STUDJO.
Kto ze słuchaczów wygra miljon.
W dniu 21-szym września wszyscy po-

siadacze losów lote.yjnych, z biciem serca
oczekiwać będą głównej wygranej, Kto
wygra miljonowy lcs szczęścia?!  Wiado-
mość tę błyskawicznie rozniosą po całej
Polsce mikrofony radjowe, ktore trasmito-
wać będą ciągnienie głównej wygranej z
śmachu Generalnej Dyrekcji Loterji Pań-
stwowej o godz. 8.00 rano.
„Nie czyń drugiema — co tobie nie mito“

Temat ten — „nie czyń drugiemu — co
tobie nie miło” jest tak niewyczerpany, że
możnaby o nim mówić długo, a jeszcze nie
poruszylibyśmy chyba tych wszystkich
dziedzin życia, w których kultura „dnia co-
dziennego” szwankuje pozostawia wiele
do życzienia. Nieumiejętność, czy też brak
chęci dostosowania się do otvczenia jest
powszechnem  przesiępstwem, z którego
należałoby się leczyć radykalnie. Egoizm,
bezmyślność i buzwzględnošė  chadzają
chętnie pod rękę. To też pogauanka radjo-
wa p. Konstancji iojnackiej z dnia 21
września (piątek) o godz. 12,45 zaciekawi
napewno naszych radjosłuchaczy. |

Dwa recitale radjowe. !
W piątkowym orogramie muzycznym

amatorzy dobrej muzyki fortepianowej znaj.
dą odpowiadający ich upodobaniom. kon |
cert o godz. 17.15 w wykonaniu znanej
pianistki Margerity Trombini-Kazuro. Pro-
$ram artystki obejmuje utwor; Haydna,|
Scarlattiego, Schuhetta, Brahmsa iLiszta,
Drugim zkolei recitalem tegoż dnia o godz.
18.15, w którym rozkoszować się będą mo-
gli wszyscy pieśniam i arjami staro-włos-
kiemi, będzie wystzo śpiewaczki o słowi-
czym sopranie Anieli Szlemińskiej.

Koncert symi.niczny w radjo.
Tradycyjny piątkowy koncert

  
symfo-

niczny w dniu 21 września o godz. 20.15
prowadzić będzie wytrawny  kapelmistrz
Piotr Stermith-Valeroziata, b. dyrektor

| Opery Poznańskiej Jako solista da się sły-
szeć wybitnie utalentowany skrzypek Ste-
fan Frenkiel, który wykona śpiewny i ro-
mantyczny koncert skrzypcowy Dworzaka.
W. pierwszej częśri programu orkiestra
odegra trzecią symfonję „Eroica* Beetho-

| vena. W części drugiej utwory Alfreda
! Casselli, Ottorino, Respighi i Rossiniego.

przypuszczać, te po nadejściu 'epszych cza-
sów dla lekkoatle.ów Białegos*oku, spłacą

oni istniejący dług sportowy.

PŁYWACY GIMN. A. MICKIEWICZA
ZDOBYLI MISTRZOSTWO.

Wczoraj w basenie pływackim 3 B. Sa-
perów odbyły się przy wspaniałej pogo-

dzie pierwszy raz w Wilnie (poprzednie

były w N. Wilejce) zorganizowane mi-
strzostwa pływackie młodzieży szkolnej,

Na starcie stanęli przedstawiciele nie-
mal wszystkich średaich zakładów nauko-
wych z wyjątkiem F,. Szkoły Technicznej,
której uczniowie spóźnili się z nadesłaniem
zgłoszenia.

Mistrzostwa wykazały wielki postęp w

pływaniu młodych zawodników, którzy u-

zyskali jak na waranki wileńskie niezłe

wyniki, W ogólnej punktacji, jak było do
przewidzenia wspaniałe zwyciestwo odnie-

Śli uczniowie Gim. A. Mickiewicza, zdoby-

wając 96 punkt., wówczas gdy aa drugiem

miejscu pływacy Gim. Zyg, Augusta mieli

tylko 38 pkt. Trzecie miejsce rajęli pływa-

cy Gim. OO. Jezuitów z 14 pkt. a na
czwartem miescu Szkoła Hard'owa — 4
pkt.

Wyniki w poszczególnych  konkuren-
cjach są następujące

100 mtr. stylem 'dowolnym* 1) Wa-
wrzyński (Gim. A. Mick.) 1 mio. 27,4 sek,

2) Marejko (Gim. A. Mick.) 1 min, 31,6

sek., 3) Cało (00. Jezuitów) 1 m. 32,2 sek.

100 mtr, stylem klasycznym: 1) Ku-
roczkin (Gimn. A. Mick.) 1 min, 41,3 sek.,

2) Pietkiewicz (Gim. A. Mick.) 1 min. 48,8
sek., 3) Żongołłowic” (Gimn. Zyg. Augusta)
1 min. 49,1 sek.

100 mtr. na piecach: 1) Paszkiewicz

(Gim. A, Mick.) 1 miu. 53,5 sek., 2) Rakow-

ski (Gim. A. Mick.) 2 min. 10 sek., 3) Su-

bocz (Szkoła Handlcwa).

50 mtr. młodzików: 1) Hatiowski (Gim.
Zyg. Augusta) 40,6 sek., 2) Meyro (Gim, A.

Mick) 46,2 sek. 3) Karwowski (Gim. Zyg.

Aug.).

Sztaieta 3X100 mtr. stylem dowolnym:

1) Gim, A. Mickiewicza 5 miu, 11,5 sek.

Paszkiewicz, Kuroczkin i Wawrzyński, 2)

II Gim. A. Mickiewicza, 3) Gim. Zyg. Aug.

Sztaieta 6X25 mir: 1) Gim. A, Mic-

kiewicza 1 min. 44,8 sek. (Wawrzyński,

Pietkiewicz, Żukowski, Kossrski,  Alek-

sandrowicz i Marejko), 2 Gim. Zyg. Augu-

sta 1 min, 54,8 sek., 3) Gim, 09. Jezuitów

1 min. 58,8 sek.

Zawody były bardzo sprawnie prowa-
dzone przez prof. Pietkiewicza, p. H. Min-
cerównę i grono profesorów.

Mecz tenisowy.
WARSZAWA (Pat). W środę roz*

począł się w Warszawie mecz teni-

sowy między francuskim klubem
Racing-Cloub a warszawską Legją.
Pierwszego dnia rozegrano dwie gry
pojedyńcze.  Goidschmidt, który w
ostatniej chwil: zastąpił Gentiena,
zatrzymanego ла turnieju we Wiło-

szech, zwycięży! bez większego wy-
siłku Tłoczyńsk'ego w dwuch setach! 

5 PORT
1:5, 6:4. Tłoczyński grał poniżej
swych normalnych możliwości i nie
znalazł dostatecznej energji dla prze-
ciwstawienia się bardzo agresywnej
śrze napastnik» WI drugiem spot-
kaniu Hebda—Borotrą niespodzie-
wanie wygrał Hebda w 2 setach
12:10 i 6:4. Borotra grzeszył bra-
kiem regularności, co bardzo dobrze
wyzyskiwał Hebda, nie dając sobie
narzucić gry z pó!kontu i grając duże
bardzo ostre piłki, które mu dobrze
chodziły. Wygrena Hebdy została
powitana wielkim  eniuzjazmem
przez. publiczność,  wypełniającą

  szczelnie trybu: Podkreślić nale-
ży dżentelmeńską grę obu graczy,
Borotra. odrazu zdobył sobie sym-
patję publiczności,

r m

Kto wvarał na loterji?
W. trzynastym dniu ciągnienia czwartej

klasy 30-ej Polskiej państwowej loterji
klasowej, główniejsre wygrane padły na
numery następujące:

Zł. 10.000 na N-ry: 148411 157933.
ZŁ 5.000 na N-ry: 57394 104937,

 

Zi. 2.000 na N-ry: 15601 28736 38932
41679 47376 53531 104394 113998 122762
129174 149219,

ZŁ 1000 na №ту 6356 17737 26180
27846 30305 39926 40247 51431 55957 60004
61456 63778 81268 97038 103852 107734
108818 112464 115548 118258 126927 128642
135622 148859 151815 163708 164130 168997.

Ciągnienie popołudniowe;
ZŁ 10.000 na N-ry: 41660 82997,
ZŁ. 5.000 na N-rr: 31826 35311 150051,
ZŁ 2.000 na N-ry:: 8455 32879 33180

36246 58165 -62236 73502 114558 116094
120118 137204 140382 154904,

ZŁ 1.000 na N-ry: 20694 26619 29586
31565 34363 47031 66139 71482 107941
120715 136815 148044 149173 159212 161052
165165,

Glełrda.
WARSZAWA. [Pat]. Giełda. Waluty,

Belgja 124.19—124.50—123.88. Berlin 211.25
—212.25—210.25, Guańsk 177.80—173.23—
172.37.  Holandja  358.60—359.50—357.70,
Londyn _26,15—26.28—26,02. Nowy Jork
5.22—5.25—5.19. Kab. 5.225/s—5.255/+—5.195/s
Paryż 34.861/+—34,95—34.78, Praga 22—22.05
—21.95.  Stokholm  134.85—135.55—134,15.
Szwajcarja 172.54 173,97—172.11. Włochy
45.39—5.51—45.27. Tendencja niejednolita.

Akcie: Bank Polski 91,25—91,75. Lil-
pop 10.10—10.15. Starachowice 12. Tenden-
cja przeważnie mocniejsza.

Papiery procentowe: Budowlana 45.
Inwestycyjna 117.50 _ Konwersyjna 66.75,
Kolejowa 60—60.25. Dolarowa 70.75. DOla-
rówka 52.60.  Stahilizacyjna 27.50—72,75
drobn. Listy ziemskie 53,50. *

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 19. IX. 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Owies standartowy

14,80—15,30. Siemię iniane 90 proc. franco
Wilno 40,75.

Ceny orjentacyjne: Żyto I standart 16,10
—16,25, Żyto II staadart 15—-15,25, Psze-
nica 18—19. Jęczmień na kaszę zbierany
15—15,50. Mąka psz.nna gat. I B — 34,50
—53. Mąka pszenna gat. I C — 30,50—31,
Mąka pszenna gat. П Е — 26,75—27. Mąka
pszenna gat. II G .. 23—23,50. Mąka psz.
gat. III A — 21—2i,50, Mąka pszenna gat.
III B — 13,50—14,50 Mąka żytnia 55proc,
24—24,50. Mąka žytuia 65 proc. 20—20,50,
Sitkowa 16—16!/:, Razowa 17—17,50, Otrę-
by żytnie 9,75—1010. Otręby pszenne
miałkie 11—11,25. Cryka zbierana 16,50—
17. Siano 3,50—450. Słoma 2,75—3,40.

Li m DRAYO O KATGAOGWEE TYCAKNSCRAiASTA BRA НОЙО KOD KOKIAPADEKIT 2г)

TEATR - KINO

REWJA
«T OT0»

BAL

łość, szał. W

go, St Janowskiego, A. Daaia, W. Carnerl—
baletu ltaljano oraz ' owozaangażowani

dramat—farss. Życie I sen. Mi-
KON 25 gr.

roli głównej Albert Prejean.
Na scenie: Nowy Wielki program przy udzia'e; pp. Ireny Grzybowskiej, Dz. Carneri, Br. Borskie-

Janina Tomska į Bolesław Zegota.
W programie: 1) „SZCZĘSCIE DOMOWE" bajeczna komedja w 1 akcie* 2) „PRAWO PRERJI*

wodewil dramat. 3) „ADELAIDA” — operetka pióra Żegoty. Muzyka R. Piotrowskiego.

 
 

Oszczędna gospodyni
kupuje mydło I wszelkie dodatki do
prania w polskim składzie aptecznym

fm, Władysława Trubiłły
Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej).

Tamże woda kolońska na wagę 78 przecudnych
zapachów.

| PRACA į

 

 

—
„ NAUKA |

|

FRANCUZKA-
PARYŻANKA

| daje lekcje teoretycznie

  

 

i praktycznie, Arsenal-
ska 6—12. 2036—2

Kupno |
Sprzedaż

RE nz “

KAWIARNIA
w dobrym punkcie, do-
skonale prosperująca do
sprzedania. Adres w Ad-

 

| DO SPRZEDANIA DOM|
na Zwierzyńcu przy ul.
Witoldowej, składający
się z 8 pok. z wygodami,
ogród 430 sążni kw. i
mały domek 41 pokojo-

du wyjazdu. Wiadomość;
Litewska Nr. 19, p. Ja-
cuta.

онн

wy b. taniol -— х powo-į

— Bardzo.
— To może byście

| cheleły jechać razem z
tatą do Warszawy?
-- To już wolimy pła-

kać... į

Dom drewnlany,
w dobrym stanie, sprze-
daje się na rozbiórkę
niedrogo. Warunki: Za
rzecze 22 m. 5 w Wilnie
godz. 4—5. 2047—2

 

Sprzedaje się
okazyjnie b. taniu dom
osobutak z ogródkiem
owocowym | wolaem
mie:zkaniem. Dowiedzieć

Kupię
kilim w dobrym stanie
3m. x 2m. Oferty z
adresami kierować do
Administracji „Dz Wil.*
dia „B K.“

Kupię
forteplan 'ub piarinow
dobrym stanie. Oferty
do Administracji  dla
„J. MS

MD| DEDADE

 

Trudna djagnoza.

Lskarz zbadał chorego
| zadaje mu szereg py-
tań między innemi:

Czy pan dobrze
sypla w nocy?
— Nie. Zupełnie nie

mogę spać.
Lekarz medyt ja dłu

go, jaki może iyć po
wód tej przykrej bez-
senqości, wreszcie mó:
wi: °
— Nie rozumiem Jest

pan zdrów zupeł iie. Chy-

pacjent — To dlatego,
że ja mam nocne zsję-
cia i sypiam tylko w
dzień.

2|UMM.

Rn
4

| LEKARZE.

 

DOKTÓR
ZYGMUNT

Kudrewicz
chrroby weneryczne,
skórne I moczopłciowe

UL. ZAMKOWA 15
tel. 19-60

przyjmuje od 8—1i 3—8.
—
|Mieszkania į

1 pokoje

Duży pokój

tem utrzymaniem dla 2
do wynajęcia z całkowi--

DO WYNAJĘCIA
6 pokoi z kuchnią, odre-
montowane,  elektrycz=
ność, kanalizacja, (wan-

 

naj. Ul  Święciańska
14—2, 4

inieszkania ze  wszyst-
kiemi wygodam do wy-
naięcia Ofiarna 2 i2.

2016—1

3 POKOJOWE
MIESZKANIE

ze wszystkiemi wygoda-
mi wyremontowane do
wynajęcia Krakowska 51

2016—1

MIESZKANIE
3, 4 poroj we udremon-
towane z elektrycznością
słoneczne w ładnej i
zdrowej dzielnicy Anto-
kolska 35. 2039

przychodzi gość I zama-
wia: !
— Proszę o szklankę

[| ciepłego mleka
— Služę panu — od-

powi da keiner. — A czy
g'zechotkę do zabawy
też panu przynieść? |

RÓŻNE

Biuro  Ekspedycyjno-
Transportowe Rudolf
Wojewódzki  przepro-
wadzki, opakowanie i
przechowa:le mebli fir-
ma egz. od roku 1894
Wilno, uł. Wielka d.
Nr..66. Tel. Nr '266.

2046—3

 

Poszukuję
wspólnika do ctwarcla
sklepu wędiin. Posladam
pracownię wędln'arską.

 

UAI
OBIADY

„MONIUSZKI“
WILENSKA 9

od 60 gr. do1 zł.

Przybłąkał się chart
maści popielatej. Ode-
brać: zauł Bernardyński
8 m. 12,

TEATR KINO REWJA
przyjme niezwłocznie
młode, zgrabne o ładnej
prezencji panienki do
baletu. Nauka bezpłatna
ząłoszenia od 12 do 2-ej
w południe.
a nina

Kobieta w średnim wie-
ku: poszukuje posługi,
lub na stałe, umie goto-

 
ministreeji. 2042—2 Kochającedzieci.

Tata był tydzień na le-MŁODA Kupię dom a
inteligent. anienka Ni k drewniany "na przedmie. ów, er | eмееВ р" cha iemKa su (Zarzecze, Antokol| Lepsy ж jożika”ś ai
Ela Fektorki, lub wychowawczyni | potrze- deePAC0. T alanų"db Warkiawy:

pyо"оарцые | bsajazda,dro| ery "go Auminisira | Dziec żegnają go z p?у ё ь 1 “ »
twa dobre. Zgłoszenie wersacja irancuska. Wil- pr eb dla „Dobry Mama zapytuje: do Redakcji Dz. Wil. dla no, Senatorska 13, Julja
M B. Adres tamże, 336 | Biekkarewicz. — 2037—2

 

 
  

MIGNON u. EBERHART

Biała Papuga.
(P.zekłać autoryzowzny z angielskiego).

Nie pamiętam, co mówiłem. Szeptaitem wskazówki, a ona podrzu*
cając się caiem ciałem, zsuwała s:ę na krewędź póiki, tak, że w końcu

zjechała m1 w ramiona. Wyniosteia ją na pokój, zerwałem ręcznik z twa-

rzy, uwolniiem z więzów ręce i nogi. Staliśmy obok siebie, ona w moich
objęciach.

Powiedziała, dysząc ciężwo, że jest cała i zdrowa. Ale tuliia się do
mnie jak wystraszone dziecko. Słyszałem bicie jej serca. Czułem
ciepło jej oddechu.

Nie wiem. sam, co mówiłem, Przypominam sobie tylko, że pytałem
wkółko, czy jej co nie stało, a ona odpowiadała, że nie, Nagle uprzytom-
mułem sobie, że muszę ją wyprowaczić z tej upiornei sali. £a chwilę by-
liśmy w moim pokoju. Nikt nas ni: zobaczył. Tu, tak blisko miejsca kry-
jówikki, byi. bezpieczna. Tuby jej nie szukali. Posadziłem biedaczkę na
totelu. trzęsła się z zimna i z wrzzenia po przeżytym strachu.

Ukiąsiem i napaliłem na kominku. Buzujące płomienie napełniły
posój tanecznemi odblaskami, ozłociły: jej włosy i oabiły się tajemniczo
w oczaca.

Narazie niebezpiecznie Lyło zapalać lampę, hoby to mogło zwró-
cić uważę Lovschiessów. Obszedłem tylko pokój, sprawdzając, czy się
w. nim klo nie ukryi, zastawiiem drzwi krzesłami i otuliłem Sue w swój
ciepły flanelowy szlatrok. Ale mając ją tak blisko siebie, nie oparłem
się pokusie i wycałowałem ją za wszystkie czasy. O! nigdy nie byłem
taki szczęśliwy. Nigdyl

Mydawca,ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

76)

—

— Bardzo się martwi-
cie, że tata wyjeżdża?.4

 
DrukarniaA. Zwierzy:

się ul. Słoneczna 2 m. 2
2050—2

osob.ba węc to nerwowa bez:
miecka 3 m, 9,senność?

— A może '-przerywa 

 

 
Raz jeszcze obejrzałem czerwone ślady na rączkach, dla pewności,

cźy jej nie pokaleczono; raz jeszcze wycałowałem po :ączkach, raz jeszcze
wziąłem w objęcia. Jej złota główika leżałą na moj. m ramieniu.

Ogień napełniał pokój światłami i eieniami, N-jły, ostry trzask w
kominku, podobny do wysirzału rewolwerowego, 4; zywrócił mi poczu-
cie groźnej rzeczywistości.

Jakze wyraźnie pozostał mi w pamięci obraz 3ve na fotelu, owinię-
tej w ciemnoczerwony szlatrok, z włosami w złotym: nieładzie, z jednym.
policzkiem w blasku ognia, a drug'n w cieniu, z ocz:mi, pełnemi światła,

Odpowiedziała mi krótko, co ją spotkało. Było to tak proste, że
zadrżałem z przerażenia. Lovschie:qowie czatowali w korytarzu ża drzwia
mi jej pokoju. Poszłą zapalić iampę, Była o kilka kroków ode mnie. Jak-
że mogło jej się co stać? A jednak stało się. Gdy stanęła koło progu, że-
by przekręcić wyłącznik, Lovschiem zakrył jej poprostu usta dłonią i wy-
niósł ją na korytarz, a do pokoj: wpadła cicho jasaś kobieta, poczem
drzwi się zamiknęły i Greta syknęła ostrzegawczo. że jeżeli Sue krzy-
knie, to Sundean dostanie kulą w ieb, bo ta pani, która weszła do niego,
ma rewolwer.

Więc Sue nie krzyknęła. Opowiadając mi to, odwracała twarz,
Zapiowadzili ją do białej sai1 związali ręce i nogi, omotali twarz

ręcznikiem, poczem Lovschiem wepchnął ją w! kominek, do szaty, wmu-
rowanej w ścianę, Usłyszałem jeszcze, że jeżeli nie będzie hałasować, to
jej nie zrobią żadnej krzywdy.

Greta dodała, że kryjówka jest bezpieczna, że nik jej nie znajdzie,
I rzeczywiście. Nawet przy podciątniętym ekranie, nie można było zoba-
czyć pustxi w murze nad paleiniskiem, Uważny obserwator mogł co naj:
wyżej zwrócić uwagę na grubość sciany, |

Lovschiemowie wystąpili na arenę bardzo śmiaio,
mierzali zrobić z Sue, po przeprowadzeniu swoich planów?

2 i . szybko. — Zna iemMam: panidevaagainev lazłem przypadkiem
Lg

pó,Milan.

Co jednak za- :

Węsławscy. Nie-
5

 

Niewłaściwe zamówienie  Połocka 17 m. 9. wźć, preć, uczciwa, su-
mienna.  Tatarska 24
Miksztowa. 2

2049

 
 Do  noen*j knajpy

w pokoju księdza. Mam przy sobie.
— Pan zna... lazł..,

możliwe... Pan nie wie.
—O; łatwo się było domyślić
Wyjąłem ołówek, a z ołówku

Rozwinątem: kartkę i podsunąięm je;
oddechu. Pochyliła się w stronę ogni

— Przecież... to....

Skąd pan wie, że to właśnie to?

 T

To nie

zwinętą kartkę. Patrzyła ciekawie,
przed oczy. Z wrażenia zabrakło jej
a, żeby zobaczyć drobny druk,

Urwaia, patrząc z niedowierzaniem ną udarty brzeg
— Čo to jest...

mego brata,
— Więc brat pani,..
Chciałem rozumować, Ona
— To ten pastor był moim

zgrozą i niedowierzaniem. — To był
jechał pożajemnie, żeby
wiedział ... Nawet Lom nie wiedział.
T Skąd pani może wiedzieć?
Spojrzała na mnie z dziwnem
— Wiem! To było w jego stv:u. Przewidywałam,

zrobi, Nawet...
kłam się;
matki, ani do wspomnienia o
przypuszczałem,

zbadać wszystko na własną rękę,

zobaczywszy na schodach tego...
czy to nie on. Ale nie odkryłam żadnego podobieństwa ani do

ojcu Pastor zato wydawał się....
że on był moim %ratem. Broda i

ten dowód... ale nie moja połówka. To połówka

jednak dała się porwać intuicji.
bratem. To był Francis! — zawołała ze

Francis. Jestem tego pewna. Przy-
żeby nikt nie

zniecierpliwieniem,
że on cuś takiego

tego Strawskiego, zlę-

O, nie
przebranie musialy gobardzo zmienić, Kształcił się w szkule kościelnej, otrzymał bardzo staran-nęAMógł udawać p:stora za— Wpatrzyłasię smutnie w ogień i, wzdychając dokończyła: — i ё

u У pa być podobny

м (d. c. a.) | >

A

-
—

 
 


