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wybór materjałów na ubrania | palta.
Wykończenia pierwszorzędne. Ceny zgodnie z obecnymi warunkami znacznie

zniżone
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Sytuacja w Hiszpanji została opanowana.
Ruch rewolucyjny w Katalonji stłumiony. — W Madrycie znaczne
uspokojenie, chociaż walki jeszcze wybuchają—W Asturji ponownie

sytuacja poważna.—Rozpoczęły działalność sądy wojenne.
LONDYN (Pat). Agencja Reute-

ra donosi z Madrytu: Wiczoraj popo-
łudniu po pewnem uspokojeniu, ja-
kie dało się zauważyć rano, wy”
buchły da'sze walki w rozmaitych
dzielnicach miasta. Rzucono kilka-
naście bomb a odgłosy: strzałów sły”
chać niemal ciągle. Sądy wojenne,
przed któremi mają stanąć powstań-
cy katalońscy, rozpocząć mają swoją
działalność jutro. Nieprawdopodob-
ne jest, aby Ltėry z przewódców
skazany został na śmierć, gdyż w
ten sposób w szerokich masach
uzyskaliby miano męczenników, co

do dalszych
zamieszek.
LONDYN (Pat). Jak donoszą z

Madrytu, wedle ostatnich danych w
rozruchach padło 500 zabitych i
około 2.000 rannych. Z Barcelony
donoszą, że w czasie rewizji w ka-
talońskiem ministerstwie spraw we-
wnętrznyca znaleziono 1.000 karabi-
nów, 8 skrzyń wypełnionych bom-
bami oraz wielką ilość dynamitu,

LONDYN (Pat). Agencja Reute-
tą donosi z Madrytu: Wedie wiado-
mości otrzymanych w ostatniej
chwili, sytuacja w prowincjiAsturji |
staje się coraz poważniejsza. Straj-
ikujący są dobrze uzbrojeni i rozpo”
rządzają nawet artylerją. Sirajk ob-
ją! również niektóre ośrodki Anda-
duzji, gdzie syndykaliści mają duże
wpływy. Rewolucjoniści stosują me-
tody guerillasów. 2.000 żołnierzy |
przybyło do portu Taragony a w
Gijon wylądowało 2.500 żoinierzy.

LOGRANO (Pat). W! jednej z są-
siednich wiosek rewolucjoniści pod-
palilh kościół i budynek merostwa.
Poiicja rozproszyła ich. W czasie
starcia zabito trzy osoby.

MADRYT (Pat). Strajk, prokla-  
mowany przez socjalistów, popiera” |
my jest obecnie przez anarchistów”
syndykalistów i rozszerza się na
prowincji.  Wytężona propaganda
doprowadziła do wybuchu strajku w
Maladze i Grenadzie. W San Seba-
stian strajk ma charakter niemal po-
wszechny. Przewiduje się, że obej-
mie on również niebawem Sewillę.

na Pohulance
DZIŚ i JUTRO

Doskonała komedja

„Zwyciężyłem kryzys”
początek o godz. 8-ej wieczór

Ceny kryzysowe. . ||

Antoniego Jimemez Arenasa prezy”
dentem generalitad katalońskiej,

PARYŻ. (Pat). Z Madrytu dono-
szą, że ubiegiej nocy aresztowano
kilku przywódców socjalistycznych.

PARYZ. (Pat). Z Madrytu dono-,
szą, że na mocy rozporządzenia mi-
nistra oświecenia wszystkie szkoły|
zostały zamknięte aż do odwolania.!

PARYŻ. (Pat). Z Madrytu dono-
szą, że willla premjera Lerroux była
ostrzeliwana z rewolwerow z są”
siedniego domu. Na ulicy Ampero
w dolnej dzielnicy: miastą doszło do
poważnych starć między robotnika-
mi a policją. Jest kilka osób zabi”
tych i kilkanaścię rannych.

PARYŻ. (Pat). Według doniesień
z Barcelony w miejscowości Gerona
wojską hiszpańskie stoczyły krwawą
walkę z oddziałami wojskowemi,
które opowiedziały się za rządem
katalońskim. 5 osób zostało zabi-
tych, wiele rannych.

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Madrytu: W.
godzinach popotudniowych rząd cen-
tralny ogłosił przez radjo komunikat
0 położeniu w kraju, stwierdzając,
że w stolicy jak i w pozostatych
miastach Hiszpanji panuje spokój.
W Madrycie wszystkie sklepy są
otwarte. Ruch na ulicach jest duży.
Policja i wojsko są przedmiotem
życzliwych maniłestacyj że strony
ludności. lramwaje i autobusy kur-
sują jeszcze w niewielkiej iiości. Mi-
mister bez teki Martinez de Velasco,
który, po złożeniu z urzędu socjali-
stycznego burmistrza, zajął jego sta-
mowisko, zagroził urzędnikom i ro-
botnikom miejskim, że, o ile do
wtorku nie wrócą do pracy, stracą
posady, W czasie rannej strzelaniny
został zabity jeden policjanl a dru-
gi jest ciężko ranny. Urzędowo do
noszą, że w ciągu dnia wczorajszego
w nielicznych tylko miejscowościach
doszło do drobnych utarczek pomię-
dzy powstańcami a policją. W. Bil-
bao jedna osoba została zabitą a kil-
ikanašcie rannych. W, Sewilli robot-
nicy portowi przerwali pracę. W.
Barcelonie panuje spokój. Tramwaje

 
 

Wybory kantonałne we Francji.
Zwycięstwo stronnictw rządowych.

PARYŻ. (Pat). W. ciągu niedzieli
odbywały się na terenie Francji wy*|
bory kantonalne,

publikańsko - demokratyczna  (gru-
paMarina) zyskała 9 mandatów,

Wybory przeszły, demokraci ludowi żyskali nowych 5
naogół spokojnie. Znikąd nie sygna”|mandatów, radykali niezależni stra-
lizowano poważniejszych 1ncynden-
tów, Wyniki wyborów są następują-
ce: prawie wszysfkie stronnictwa
zachowały swój dotycnczasowy stan
posiadania w t. zw. radach general-
nych, Na ogólną liczbę 1518 manda-
tów znane są wyniki dotyczące 1500
mandatów, a mianowicie: konserwa-
tyści stracili 5 mandatów, unja re;

dniowym wMadrycie wywiązała się
strzelanina, w której wyniku zgi-
nęło 6 osób a wielu innych odniosło
rany, Do krwawych starć doszło
również w dzielnicy Puerta del Sol.
W Asturji wojska zajmują coraz no-

we miejscowości W Waiencji re-
wolucjoniści zaatakowali koszary,
mordując rodziny członków straży,
Zaatakowali również sierociniec,
gdzie zabili kilka sióstr i pewną

 

 ilość dzieci.

cili 7 mandatów, radykali socjaliści
(grupa Herriota) zyskali 1 mandat,
socjaliści francuscy zyskali 1 man-
dat, socjaliści z pod znaku SFIO.
stracili 5 mandatów, komuniści utra
cili 1 mandat. Ponownie zostali wy”
brani: Sarraut, Flandin, Marquet i
Marin. Żaden z wybitnych polityków
nie przepadł przy wyborach. Ulega-
jąca owieniu we wczorajszych
wyborach połowa członków rad ge-
neralnych według statystyki z roku
1928 pod względem przynależności
partyjnej wyraża się nasiępująco:
konserwatyści 93, unja republikań-
sko-demokratyczną 263, republika-
nie lewicowi 272, radykali niezaležni
121, radykali socjalni 384, socjališci
SFIO. 125 republikanie socjalni 72,
republikanie radykalni 106, komu-
niści 16.

PARYŻ. (Pat). Prasa poranna
podaje, że wybory do rad general-
mych wypadły korzystnie ala rządu,
chociaż osiągnięte rezultaty nie zmie
niają wyraźnie sił. „Petit Parisien"
pisze, że wezwanie premjera Dou-
mergue'a odniosło skutek.

PARYŻ (Pat). Wybory kantonal-
ne miały przebieg szokojay. Przy-
wiązywano wagę wyłącznie do wy-
boru radców do sejmików departa-

ZARZĄDZENIA W PORTUGALII
w obawie ruchu rewolucylneg”.

LONDYN. (Pat). Z Lizbony dono-, wydał konieczne zarządzenia.
Komunikat oficjalny wydany bec możliwości

rady ministrów,
SZ
po posiedzeniu
stwierdza, że rząd poriugalski w
związku z rozruchami w tliszpanji

wybuchu 1uchu -re-
wolucyjnego w Portugalii przedsię
wzięto wszelkie środki, by zapewnić
spokój.

Francja i Czechosłowacja.
Głos organu czeskiego.

MORAWSKA OSTAWA Pat. To-
czące się między Czechosłowacją a
Francją rokowania handlowe zaopa-
truje organ pzemjera czeskosłowacć-
kiego „Venkov* w znamienne uwa-
gi, które śwladczą, że rząd czesko-
słowacki zaczyna coraz krytyczniej
patrzeć na swój stosunek do za-
przyjaźnionej Francji. „Venkov'* pi-|
sze, że w czasie, kiedy Niemcy w
sposób brutalny dują nam do zro-
zumenia. że nie zapłacą nam za do-
starczone im towary, mnożą się wia-
domości, że Francja broni się wszel-
kiemi sposobami przed podniesie-
niem czeskiego importu. Nie jest

to coprawda niespodzianką: Już od
lat zaprzyjaźniona z nami Francja
traktuje nas jako kolonję, która mu-
si odbierać każdą ilość perfum, ale
za to nie otrzymuje pozwolenia na
zbyt na francuskim rynku towarów
czeskusłowackich, ' choćby  najle-
pszych. Z pięknych słów i haseł nie
można żyć, a Francja pragnie, żeby
armja czeskosłowacka poparła ją w
obliczu nadchodzącego faktu: Do-
tychczas do naszego stosunku z
Francją zawsze dopłacaliśmy. Z ta-
kiego stosunku niema pożytku ani
Czechosłowacja ani Francja, najwy-
żej ten trzeci, Niemcy.

 

NA BAŁKANACH.
Znany frazes o wiecznie gotują

cym się kotle bałkańskim przecho”
dzić zaczyna do... histor;. Balkan'
przestaje być groźny dla pokoju Eu-/
ropy, konsoliduje się, rozładowuje
z amtagonizmów narodowosciowych.
Miejsce Bałkanu, jako wrzącego i

sensie europejskim, było zawarcie
9 lutego r. b. Ententy baikańskiej,
w skład której weszła Turcja, Gre-
cja, Jugosławja, Rumunja. Ententa
nowopowstała gwarantować ma
swoim kontrahentom  bezpieczeń-

Wo-'

 

mentalnych, gdyż wybór radców do
sejmików powiatowych nie miał zna-
czenia politycznego. Frekwencja
wyborów była znacznie większa, niż
w r. 31. Pierwsze głosowanie, jak
było do przewidzenia, nie dało osta-
tecznych rezuliatów. Na opróżnione
z powodu wygaśnięcia mandatów
miejsca wybrano w pierwszem gło”
sowaniu 192 radców. 308 mandatów
poddano pod ballotaż. Prasa infor-
macyjna prorządowa twierdzi zgo-
dnie, że w dniń wczorajszym odnio-
sły zwycięstwo stronnictwa popiera-
jące rząd Doumergue'a. Dzienniki
podkreślajs szczególnie fakt utraty
przez socjalistów 5 mandatów, wy-
suwając z tego daleko idące wnioski.
W. świetle oficjalnych danych zyski
i straty poszczególnych ugrupowań

politycznych przedstawiają się w na-
stępujący sposób: republikanie z
unji repubiikańsko - aemokratycznej
zyskali 9 mandatów (mając ogółem
227 mandatówj, demokraci ludowi
zyskali 5 (mając obecnie 26), rady-
ikali Herriota zyskali jeden mandat
(400 mandatów), republikanie so-
cjaini zyskali 3 mandaty (48). Stra-
cili konserwatyści 5 mandatów (ma-
jąc 65 mandatów), republixanie z le-
wicy jeden (mają obecnie 220), ra-
dykali niezależni 7 (122), socjaliści
SFIO stracili 5 (58), komuniści je-
den (11). Pod ballotaż pójdą 3 man-
daty konserwatystów, 41 mandatów
republikanów z unmji repubiikańsko-
demokratycznej, 5 mandatów demo-
kratów ludowych, 42 mandaty repu-
blikanów z lewicy, 29 maadatów ra-
dykałów niezależnych. 101 manda-
tów rdykaiów Herriota, 25 manda-
tów republikanów socjalnych, 11
mandatów 'neosocjalistów, 48 mand.
socjalistów SFIO, 3 mandaty komu-,
nistów.

Giełda paryska przyjęla rezultat
wyborów z widocznem zadowole-
niem. Podniosły się kursy papierów
państwowych i zwyżkowały też pa-
pierw wartościowe zakładów prze-
mysłowych, w szczególności towa-
rzystw elektroiechnicznych.

 

B. min. Titulescu.
B(IKARESZT. Pat. Agencja Ha-

vasa donosi, że były minisrer Titu-
lescu przybył wczoraj o godz. 13-ej
do Sinaja, gdzie powital go na
dworcu szef gabinetu premjera Ta-
tarescu oraz inne osobistości. Titu-
lescu, zapytany przez dziennikarzy,
odmówił wszelkich wyjaśnień przed
rozmową z królem Karolem, zapo-
wiedzianą na dzień dzisiejszy.

SINAJA. Pat. Rozmowa Titulescu
z królem Karolem zakończyła się o
godz. 19ej, poczem były minister
spraw zagranicznych rozpoczął kon-
ferencję z premjerem Tatarescu.

SINAJA. Pat. Rozmowa króla z
ministrem Titulescu rozpoczęła się
o godzinie 17,30. Przedtem jeszcze
nastąpiło spotsanie Titulescu z prem
|jerem Tatarescu. Jak słychać, roz-

stwo wobec ewentualnych zakusów |mowa była dość ożywiona. Titules-

 

MORAWSKA OSTRAWA Pat. O
niezwykłem zajściu donoszą z Luty-
ni Niemieckiej pod Boguminem, na
Sląsku czeskim. Do kościoła miał
przyjechać kardynał Bertram z Wro-
cławia na bierzmowanie. Tymcza-
sem rozeszła się pogłoska, jakoby
parafjanie nie chcieli dopuścić kar-
dynała do kościoła za usunięcie pol-
skiego katechety szkolnego ks. Ol-
szaka i wyznaczenie na jego miej-
sce księdza czeskiego. Žandarmerja
czeska  przesłuchiwała wszystkich
wybitniejszych Polaków, ci jednakże
zaprzeczyli temu stanowczo, utrzy-
mując, że parafjanie zamierzają go-
duie przyjąć dostojnika kościelnego.
Do Lutyni Niemieckiej przybyło
wielu ajentów policyjnych i żandar-
merja z całego zagłębia ostrawsko-
«arwińskiego. Aby częściowo uspra-
wiedliwić tę niezwykią mobilizację,
puszczono bajkę, że w zakrystji ko-
ścioła znaleziono ulotkę z pogróż-
kami, że Sląsk czeski mają zająć
wojska polskie.

Za katastrofę pod
Krzeszowicami.

KRAKOW. Pat. Sędzia Śledczy w
Krzeszowicach na wniosek prokura-
tora wydał nakaz aresztowania kon-
duktora końcowego wagonu naje-
chanego pociągu jadącego z Gdyni
Aatoniego Karczmarczyka oraz bio
kowego Bartłomieja Žembiūskiego.
Razem więc z aresztowanymi Mie
ciem i Draoikiem do odpowiedzial- .
aości za wypadek pod Krzeszowi-
cami pociągoięto 4 osoby.

Figielkomunistyczny,
LONDYN. Pat. — Da popołud

„Niu meznany sprawca zawiesił na

gmachu ambpasady niemieckiej w
Lonaynie wielaą chorągiew biaiego
koloru z duzym napisem angiel-
skim: „Zwoimijcie Thaelmana*".
rzęanicy ambasady ze względu na
porę obiadową nie zauważyli wywie-
szonej chorągwi, dopiero gdy za-
<zęli się gromadzić gapie, zauwažo-
ao powód zaciekawienia i usunięto
<horągiew. Okazało się, ze jakiś o-
sobnik, prawdopodobnie angielski
komunista, podając się za парга-
wiacza dachu, wiazł na dach pała-
cu księcia Marlborough, przylegają-
cego ao ambasady i stąd przedo-
stał się na dach ambasady, poczem
powiesił chorągiew i niezauważony
oddalił się.

 

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
** Sprawą ostrzeliwania 'orpe'

dowców francuskich przez artylerję
turecką została załatwiona w sposób
przyjazny ku zadowoleniu obu rzą:
dów. Stwierdzono, że incydent wy-
wołany został przez  nieporozu-
mienie,

** KAIR (Pat). Do łożą chorego
króla egipskiego wezwano z Niemiec
prof. Ber$mianna. Chorym opiekuje
się ponadto dwuch lekarzy włoskich.

"W. kopalni w Cognac Les Mi-

Me wszystkich tych miejscowo” i kolej podziemna funkcjonują nor|kipiącego kotła, zajęła natomiast z trzeciej strony regulować stosunki cu przedstawił w niej powody swego|nes we Francji w jednej z podziem-

ściach od rana trwa strzelanina, malnie, (4 uiigj| Austrja i anożną powiędzieć, że od wzajemne między nimi 1 wzorem ustąpienia. nych galeryj wybuchł pożar. W ka“

podczas której zginęło 10 zabitych _ PARYŻ. (Pat). Korespondenci|kilku lat pełni tę funkcję  „histo- | maiej Ententy prowadzić :lo wytwo-| tastroiie zginęło 5 górników.
a wielu zostało rannych. W: Sewilli
policja aresztówała 130 osób. Jak
się zdaje, rewolucjoniści dążą do
zorganizowania partyzantki w róż-
nych prowincjach, podobnie jak pro-
wa ona j !jest w Andaluzji.

BARCELONA (Pai). Jak donosi
hiszpańska agencja prasowa, życie,
w Barcelonie przybiera wygląd nor"|
malny. Tramiwaje, autobusy oraz ko-,
lej podziemna funkcjonują normal-,
nie. Robotnicy powoli wracają do
swych zajęć. Spodziewano się, że

pism paryskich donoszą z Madrytu,
że w onegdajszych walkach zginęło
`2.000 osób. Wysłannik „Petit Pari-
sien* przypuszcza, że powstanie w
Hiszpanji spowoduje prawdopodob-
nie nowy ustrój zbliżony do iaszyz-
mu włoskiego lub do ustroju hitle-
rowskiego,

LONDYN. (Pat). Z Barcelony do-

skiej, zdołał przedostać się przez
$ranicę francuską, unikając areszto-|

 ryczną' z powodzeniem. Tak się od-|
wróciły zrządzeniem losów role do-;
tychczasowe: z jednego z głównych.
czynników niepokojów i intryg na
Bałkanach stała się Ausirja powo”
jenna samą objektem intryg i zamie-
rzeń, spychających ją do roli pań-
tsewikka „zbałkanizowanego” jak się

N 4 | to dawnie; mówiło i pisało.
noszą że były premjer Azana, pre- | m
zydent niedoszłej republiki kataloń-

Inaczej się dzieje na półwyspie
Bałkańskim, który przez tyle dzie-
siątków lat rozdzierany był usta-
wicznemi waśniami międzypaństwo-

rzenia wspólnej linji poli.ycznej.
M kombinacji tej brak było jed-

nak ważnego partnera buikańskie-
go—Bułgarji, która odmówiła przy-|
stąpienia do paktu, podxreślając
„swoją sympaiję dla dążcń rewizjo-
,nistycznych jako  okrojcna tery-
'torjalnie w wyniku wojny. Bułgarja
| uchodziła przytem za donienę wply-
wów. włoskich, będąc dynastycznie
związana z Italją. Zmieniła się teraz
i tutaj syluacja, Nastąpiia w ub.

„tygodniu wizyta pary kroiewskiej

Ratowanie załogi
tonącego statku.

HONGKONG. Pat. — Krążownik
„Suffolk* zdołał w ciągu dzisiejsze-
go popołudnia uratować 60 człon-
ków załogi statku „City of Cambri-
dge“. Akcja ratunkowa prowadzo-
na przy bardzo burzliwem morzu
była niezmiernie utrudniona. Jutro
rano podjęte będą próby uratowa-
nia pozostałych jeszcze na pokła-
dzie statku „City of Cambridge" 12

 

 ** Na torze wyścigowym w. Auteil
pod Paryżem w jednej ze stajni wy”
buchł pożar. Spaliło się 12 koni.
Krążą pogioski, że stajnia umyślnie
została poupalona.

** Z Liege donoszą: Samochód
ciężarowy, który wiózi drużynę foot-
balową, zderzył się z drugim samo”
chodem. Jest 15 rannych, w tej licz-
bie kilku ciężko.

«4 „A

już w poniedziałek popołudniu mia-, wania, wemi, podminowany niebezpieczne- jugosłowianskiej w Sofji, ktorej dal:| członków załogi. Popierajcie PolskąMacie:zz
sto będzie miało wygląd zupełnie MADRYT (Pat). omunikacja mi kłotniami i konspiracjami, w szym ciągiem | jest wizyia pi Szkolną.
normalny. kolejowa „pomiędzy Madrytem a których dużą rolę odgrywały inspi-| Aleksandra w Paryżu. LSDSSTOTIS

LONDYN (Pat). Agencja Reute- miejscowošciami nadgranicznemi z0-|racje tych trzecich. : O wynikach pobytu króla Jugo-
ra donosi z Madrytu: Jak się zdaje,
rząd opanował caikowicie sytuację.
Stolica przybiera wygląd coraz bar-
dziej normalny, jakkolwiek tramr,
waje i koleje funkcjonują dzięki po-
mocy wojska. Większość sklepów

stała już przywrócona, Zakazany zo-
stał przywóz gazet z zagranicy. Są-
dy wojenne rozpoczęły swą dzia-
łalność. W Barcelonie sytuacja nie
uległa zmianie. Oczekują tam przy-
bycia wojsk marrokańskich. Zmobi-

Pierwszy bodaj krok do upo-
rządkowania stosunków baikańskich
zrobiła Turcja, która po wojnie z
Grecją i po uporządkowaniu własne-
go domu zaczęła normalizować sto*
suniki między sobą a swymi dawny-

jest otwarta, lecz ze względu na bez-, lizowano dwie kompanje rezerwi-| mi antagonistami z Bałkanów. Sze-
pieczeństwo żaluzje są pozapusz-,
czane i wystawy pozamykane. Apro-, Barcelonie przeszło 200 osób, Za| uspokojenia
wizacja

stów. Od soboty aresztowano w reg umów i paktów <ioprowadził do
stosunków między

tu odbywa się w dal- opatrzenie miastą w żywnosć napo- | Turoją a Z. S. R. R., Bulgarją, Jugo-
Szym ciągu przy pomocy wojska., tyka trudności, ponieważ rewolucjo-sławją wreszcie Grecją.
Wojskowe samochody ciężarowe do-
wożą żywność, Rząd mianowałpłk. |

niści ostrzeliwują tr
jące do miasta. Na dworcu połu-

zdąża” | Ostatecznym  krolkiem nie bez
głębszego podkładu politycznego w

jsławji w stolicy Bulgari
| „Temps'” jak następuje:

„Podkreślając swój przyjacielski
stosunek do Bułgarji działa Jugo-
jsławja zgodnie z intencjami Ententy
bałkańskiej. Zbliżenie między Bel-
gradem a Sofją odbije się korzystnie
na stosunkach między Sofją a Buka-
resztem, Ankarą a Atenami, W. ten
sposób ułatwi sobie Bułgarja wejście
do łona Ententy bałkańskiej, co mo-
że uczynić, nie rezygnując ze swej
niezależności”,

pisze

 

 
Odsłonięcie pomnika Pułaskiego.
NOWY JORK Pat. Ubiegłej nie-

dzieli w mieście Meridden w staniej
Kentucky odbyło się w obecności
gubernatora i wicegubernatora  sta-—— -

, Sens tych kilku zdań jesl zupełnie
jasny, Chodzi o wciągnięcie Bułgarji
w orbitę wpływów Ententy bałkań-
sie) co pow w zgodzie z in-
encjami i z polityką Francji a także

i ZR R '

nu senatora Moloneya i biskupa
Macauliffe odsłonięcie pomnika Pu-
łaskiego. W uroczystości wzięło u-
dział 20,000 ludzi. Po odsłonięciu
pomnika odbył się obchód organi-
zacyj polskich z Meridden i okolicy
z towarzyszeniem 10 orkiestr. W
czasie uroczystości przemawiał kon-
sul generalny Marchlewski. Pomnik
stanął w najpiękniejszym punkcie
miasta.
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Giedzų susieti.
W. życiu politycznem Liiwy za-

szedł bardzo przykry wypadek, ko-

seł litewsv1 w berimie 1 następnie

w Londynie przywłaszczył sobie 88

tysięcy marek niemieckicn, danych

anu przez litewskich konsuiow о-

norowych w Niemczech na ceie do-

broczynne, Sąd skazai Sru.nauskasa

na szesć miesięcy więzienia z za”

wieszeniem na trzy iata,

Faki ten nie wymagałhy specja!-

nego zwrócenia nan uwagi, gdyby

nie szczególne nastawianie prasy li-

tewskiej wobec wszelkiej. przeja-

wów życia w Polsce.

Prasa litewska urabią przekona-

nie w spoieczeństwie litewskiem, iż

życie wewnętrzne w. Poisce prze-
żarte jest korupcją i państwo polskie
toczy gangrena przekupstwa, łapo:

wnictwą i t, d.

Każde nadużycie, które znajduje

echo w prasie polskiej, wyolbrzy-

miane jest w Kownie i podawane,

jako dowód słabości wewnętrznej

Polski.

Tymczasem trzeba tu odpowie-

dzieć Litwinom znanem przysłowiem

polskiem: ,Przyganią kocioł garnko-

wi, a sam dobrze smoli”

Fakt z Sidikauskasem «+ Litwie
nie jest odosobniony

Już prof. Albin Herbaczewski,

opuszczając Litwę, wskaza! na głę-

boką demoralizację czynników rzą-

dzących w państwie litewskiem, na

przekupstwa i łapownictwc w urzę:

dach. Tylko jedno pismo litewskie

odważyło się podać wówczas wyciąg

z listu otwariego p. Fierbaczew-

skiego.

Inne, głos niezależiy Herbaczew-
skiego pominęły milczeniem.

Tymczasem życie wyrzucało na

powierzchnię coraz nowe dowody,

że źle dzie,e się w miodem. państwie

litewskiem. Żądza uzycia 1 szybkie-

$o zbogacenia się ogarnęła urzędni

ków niższych i wyższych. Dorwanie

się do żłobu państwowego miodej in-

teligencji litewskiej, wyrosłej prze-

ważnie wśród skromnych warunków

na wsi, nie pozostało bez ujemnego

wpływu na jej poziom moralny.

Nie wolne od tej gangreny mo-

ralnej były nawet nicktóre jednostki

z pośród duchowieństwa litewskie:

$o, że przypomnimy głośną sprawę

cksprałata Olszauskasa, który za:

mordował swoją kochanxę i sam

następnie zamordowany został z

zemsty przez jej rodzinę.

Trzeba byłe dopiero unergiczne-

go wystąpienia arcybiskupa Skwi-

reckasa, aby rozprzężeniz, wkrada
jące się do rozpolitykowanego du-

chowieństwa litewskiego, nieco u-
krócić.

Dziś jest ju: pod tym względem

w Litwie 'iepiej, ale pierwsze lata

niepodległości Litwy obfitowały w

fakty, których nie podawano da

wiadomości publicznej, aie o któ-

rych mówiło się w Kownie ze zgor

czeniem.
Natomiast w administracji pań-

stwowej zło szerzy się dalej. Wie-

my, że b. premjer 1 minister spraw
zagran'cznych Litwy, Woidemaras,
niedwuznacznie pomawiany był o

otrzymywanie zasiłków z Niemiec.

Jeżeli nie wytoczono mu z tego ty-

tułu sprawy, stało się tu prawdo

podobnie z obawy, aby proces nie

odsłonił tych osobistości re świata
politycznego Litwy, które jeszcze

dziś odgrywają wybitną rolę w ży-
ciu politycznem tego małego pań-

stewka, a które mogłyby kyć skom*
promitowane.

Tylko stan wojenny w Litwie,

trwający od chwili jej niepodiegłości

aż do dnia dzisiejszego nieprzerwa-

Kłopoty lojalnego obywatela.
Pod powyższym tytułem zamie-

szcza „Gazeta Warszawska” artykuł
o wewnętrznych sprzecznościach, w
jakich pogrążony jest lojalny sana-
cyjny obywatel wskutek zygzakowa-
tości naszej polityki:

Ledwo obywatel czegiś się Jowiedzial i

nauczył, a już musi się tego oduczać.

Uwierzył, że mocarstwowe stanowisko

Polski wymaga wielkiego budżetu, a potem

dowiaduje się że budżet musi być wydatnie

zmniejszony. Dowiedział się jednego roku,

że trzeba przyśpieszać proces kartelizacji,

by życie gospodarcze było zorganizowane;

a w rok później trzeba w karte ach widzieć

monopolitów, wyzyskujących $cspodarstwo.

Nie wie ostatecznie, czy kartele należy two

rzyć, czy też je rozwiązywać. Bardzo nie-

dawno wielbił wielką reformę ubezpieczeń

społecznych, która miała 1 przemysłowi dać

ulgę i ubezpieczonym robotnikom nadzwy-

czajne korzyści. Niedługo potem dowiaduje

się o tem, że nasze gospodarstwo toczy

„rak ubezpieczeń”, że ich ciężar trzeba ogra

niczyć, wielką reformę poddać nowej wiel-

kiej reformie. Ledwo oswoił się ten lojalny

obywatel z nowym ustrojem szkolnictwa, a
już dochodzą go głosy, że z tą reformą nie

jest wszystko w porządku, że względy fi-

nansowe każą ograniczyć jej przeprowadze-

nie. I tak na każdym kroku.

Lojalni obywatele sanacyjni mają
bardzo wiele kłopotów.

Żydzi mają pierwszeństwo.
„Słowo Pomorskie" z dn. 5. X.

pod właściwym adresem zadając py”
tanie: „Czy niema Polaków?" po-
daje następującą wiadomość:

Niedawne temu zwolniony został na e-
meryturę powien chorąży z jednego z puł-

ków toruńskich, żyd. Wkrótce potem ów

chorąży-żyd, pobierając już emeryturę, zo-

stał przyjęty do tego samego pułku w cha-

rakterze pracownika cywilnego kantrakto-

wego. Będziż więc miał obecnie i emery-

turę i zwykłą pensję. Czy to nie zadużo dla
jednego żydka, zwłaszcza, że jest dużo e-

merytów-Polaków, którzy też chętnie po

bieraliby 2 pensje a przedewszystkiem zaś

jest dużo Polaków, którzy we własnej oj-

czyźnie wogóle nie mogą kawalka chleba
znaleźć. W czasie szalejącego kezrobocia,

żyd, pobierający z kasy publicznej podwójną

płacę, jest zjawiskiem poniekąl bolesnem.

Frazesy — a czyny.

niemieckich odnoszą się Niemcy w
Prusach Wschodnich do maiejszości
polskiej na Mazurach, podają pisma
pomorskie w jednej z koresponden-
cyj ze Szczytna.. „Słowo Pomorskie''
pisze:

Znany polityk niemiecki, jeden z
przywódców  niemie«kiej socjalnej

demokzacji, który wytworzył w Za-

głębiu Saary stosunkowo siiny ruch

autonomistyczny, udzielił wywiadu

korespondentowi praskiego „Prava

Lidu”, Na kwestję saarską zapatruje
się Max Braun następujące:

Ludność terytorjum  plebiscyto-

wego jest w znacznej większości

niemiecka z ducha i języka. Obecny

ruch za utrzymaniem status quo nie

jest więc ruchem przeciwniemiec-

kim Nie jest on skierowany ani

przeciwko Niemcom, ani przeciwko

niemczyźnie. Gdybyśmy mieli decy*

dować czy Saara przyłączona ma

być do Niemiec kulturalnych i kon-
stytucyjnych, nie byłoby kwestji

saarskiej.
Ostatnio wybory do ciała dorad-

czego, które odbywały się w 1933 r.

dały 11 mandatów marxistom,

katolikom, z 5 pozostałych tylko

dwa narodowym socjalistom. Scjali-

ści demokraci byli pierwszymi, któ-

rzy po zapanowaniu reżymu hitle-

rowskiego oświadczyli, że za przy”

łączeniem do takich Niemiec gloso-

wać nie będą. Po nich za utrzyma”

niem status quo wypowiedzieli się

komuniści i znaczna część katoli-

ków. Gdyby można było zagwaran-
tować swobodne głosowanie, tajne i
szczere, już obecnie znalazłaby się
większość któraby głosowała prze-
ciwko przyłączeniu zagłębia Saary
do Niemiec. Wiem, powiedział

Jak w dobie reweransów polsko-,

* 60°
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«© PRASY,
Walka przeciwko polskości nadal wre.

Na Mazurach, pominąwszy znaną robotę

Nasi antypolskich, same wladze po-

sługują się coraz to perfidnie'*zemi środ-

kami.

Od sierpnia osadzony jest w wię*
| zieniu śledcze w Szczytnie p. Ed-
ward Szulc z Rudnik, u którego mie
ściła się polską bibljoteka Tow, Mło
dzieży Mazurskiej. Po aresztowaniu
go nastąpity 3 zrzędu rewizje w jego
mieszkaniu, które żadnych dowodów
„przestępstwa nie dały. Aresztowa-
nemu dotąd nie wiadomo, za co jest
więziony, Jedną z rewizyj przepro”
wadzał żandarm niemiecki w towa-
rzystkie ta'nego agenta. Druga była
formalnym najazdem jakiejs bandy
pod pozorem poszukiwania broni,
której nie znaleziono, bo jej areszto-
wany nie miał,  Jasnem jest, że
wszystko było pretekstem do skon-
ioskowania  bibljoteikki, składającej
się z książek o treści niewiznej, uży-
wanych powszechnie przez organi-
cje polskie w Niemczech. Żandarm
zalecał z naciskiem, aby... „bibljote-
kę spalić a wtedy będzie spokój”.

Te fakty terroru hitlerowskiego
wobec zapewnień rządu niemieckie-
go o jego przyjaźni dla Polski i in-
nych słodkich słówek i wobec jedno-
cześnie bezgranicznej tolerancji, ja-
„ką się cieszą organizacje niemieckie
w Rzeczypospolitej Polskiej, nie po-
trzebują komientarzy.

 
„Czas* chwali Berezę.

Podczas gdy żydowski „Nasz
Przegląd“ widzi w „ułaskawieniu'”
pięciu więźniów brzeskich krok na-
przód ku zbliżeniu kół rządowych
do lewicy — „Czas* sławi „amne-
stję“ jako „dowód rozumu,
dobrej woli umiarkowania i siły”
rządu, Oba dzienniki zachęcają rząd
do kontynuowania tego „umiarko-
wania”. „Czas” pisze:

„Społeczeństwo nasze powitałoby nie-

wątpliwie z radością gdyby rząd dalej kro-
czył po tej szczęśliwej drodze. Rocznica

11 listopada daje mu  sposobneść szerszej

amnestji, a r'wnież okazję do *hkwidowa-

nia obozu w Berezie Kartuskiej, który,

mamy nadzieję, spełnił już swą odstrasza-

jącą rolę w stosunku do nied-warzonych

elementów, które chciały u nas zaprowa-

dzić hitleryzm”. 
szych przemycona jest pochwała
'Berezy jako „środka odstraszające”

'Tak wygląda na przykładzie

Berezy przywiązanie |konserwatyw-
nego „Czasu” do praworządności i

„liberalizmu którym obecnie popi-
suje się hałaśliwie. 

 

Przed plebiscytem w Zagłębiu Saary;
będzie możność powrotu doNie-,

Buenos Aires
(Przed Międz. Kongresem Eucharystycanym).

miec uporządkowanych, przemawia-
ją dziś wszystkie gospodaicze argu-
menty przeciwko temu, aby głosowa
no za Niemcami, którym grozi roz-
kład. Nie wolno zapominac, że prze-
szło 70 proc. wywozu z zagłębia
Saury idzie do Francji.

Gdyby plebiscyt wykazał, żę
iudność 0aary wypowiada się za
ząchowamem status quo, plebiscyt
ten miaiby doniosie następstwa. by”

1aby to aia rlwiiera klęska, siorą od-
czuby w wewnętrznej r zagranicz”
nej polityce. byłoby to zarazem i
zwycięstwo pokoju, wowiem. fiutler
musiaioy przeboieć utraię teryto”
rjum, «ióre oznacza spotęgowanie
potęgi wojskowej iiutiera.

Niemcy nie żądają Saary jedynie
ze względów  gospodarczycn, ale
rowniez clatego, ze w zagłębiu
daary wiazą, wediug słow miemiec-
kiego radcy oimona pomost do Aiza-

cj.
vaary jest pierwszym krokiem do
operacji, mającej na ceitu potączenie

irzeciej Kzeszy.

Dodaini wynik piebiscytu, t. zn.
wypowiedzenie się za zachowaniem
siatus quo bylcy również Zwycię“
stwem demokracji, Natomiast zwy”
cięstwo Hitlera doprowadziłoby w
zagłębiu Saary do przelewu krwi,
do masowej emagracji, do znacznego
naprężenia pomiędzy Niemcami i
Francją, Prowadzimy powiedział Braun, że sami referent dla spraw

Saary w niemieckiem ministerstwie| mie, nie pozwala prasie niezależnej

ujawnić wszystkich wrzodow, które

narosły na życiu państwowem Li:
twy. Może wtedy padłyby nazwiska

osób, które stały lub stają na żoł:|

dzie niemieckim lub sowieckim. |
Litwa pod wgzlędem wpływów:

obcych przypomina żyw» Polskę
w rozbiorach.

Scierają się w niej agentury nie-
miecka, sowiecka i angielska.
W Kownie wskazują palcami na

osobistości zajmujące wysokie i od-
powiednie stanowiska, które uzależ-

nione są finansowo od tych lub o:

wych agentur.
Sprawa Sidzikauskasa niewątpli-

wie nie wypłynęłaby nigdy na po-
wierzchnię i nie stała się przedmio-| rzeczywisty samorząd i wolny ustrój, wczesnego ra
tem rozprawy sądowej, gdyby nie
zapiątanie się jego w stosunkach

finansowych z konsulami honoro-

wymi w Niemczech, co stało się

przedmiotem niepochlebnych uwag
prasy niemieckiej o pośle litewskim. iączeniem do Niemiec. W lakim ra- obowiązku kronikarskiego,

Ale Sidzikąuskas :jest tylko w —-— |

nym z wielu,

| zagwarantować wolność giosowania

obliczał w tych dniach na posiedze-/
niu niemieckiej rady, ministrów, że:
nadzieje niemieckie spełnić się mo*;
"ga tylko w 50 proc. |

„Z niepewności co do wyników,
plebiscytu w zagłębiw Saaiy wyply-,
wa zdenerwowanie w Niemczech,
spotęgowanie terroru i rosnące nie-
bezpieczeństwo wkroczenia  nie-
mieckich oddziałów szturmowych
na terytorjum plebiscytowe. W tym
celu trzyma się w obozachokoło ;
20 tysięcy młodych ludzi, którzy |
rzekomo znajdują się w obozach
pracy. Dlatego koniecznie trzeba

 

przez ustanowienie międzynarodo-
wej policji. Teraz powiedzieć jeszcze
należy, co to znaczy status quo.

i spodziewamy się od Lig: Narodów|
jasnego wypowiedzenia się w tej
sprawie, Wielkie znaczenie miałoby
zapewnienie, że plebiscyt nie jest

tus quo nie wypowiada się za przy”

zie upadłyby wszelkie argumenty|
gospodarcze ponieważ, jeżeli dana

braun, wspólną walkę z barbarzyń”
stwem, Nie chcemy i nie oczekuje”
my pomocy od nikogo. Chcemy tyl-
ko, aby Liga Narodów zagwaranto-
wała nam swobodę  giosowania,
możliwość ponownego przeprowadze
nia plebiscytu po pewnym czasie,

Zauważmy że w słowach powyż:;

Więediug zdania Simona zajęcie |-

wszystkich Niemców w granicach;

B. prem. Jędrzejewicz
w nowej roli.

| WI kołach sanacyjnych utrzymują,
„že w niedługim czasie powróci do
|pracy b. premjer Janusz Jędrzeje-
wicz. Po ustąpieniu z premjerostwa

| Wycólał się na pewien czas z widow
; ni publicznej, usunąwszy się w zaci-
sze domowego ogniska.

Teraz wraca do życia publiczne-
go. Stanie tedy na czele Tow. krze-
wienia kultury teatralnej Ma objąć
redakcję „Pionu”, jako czasopisma
iormującego ideologję obozu sana-
cyjnego. A  przedewszystkiem ma
objąć kierownictwo
organizacjami młodzieży które za
jego współudziałem powstały, a więc
Legjonu Młodych i Straży Przedniej.

MW, ten sposób J. Jędrzejewicz
ma objąć spadek po ś. p. Adamie
Skwarczyńskim,

Sąd klubowy B. B.
ma kłopoty.

Ekspertami w głośnej sprawie
sen. Wyrostką byli, poza adw. Do-
mańskim, także adwokaci Pęski i Ry
mowicz. Aczkolwiek opinje ich, tak
jak i cały przebieg rozprawy w są-
dzie klubowym B.B. trzymane są w
ścisłej tajemnicy, utrzymują, że eks-
pertyzy wypadły dość sprzecznie i
prawdopodobnie sąd partyjny Bloku
iprzy wydawaniu orzeczenia o postę-
powaniu sen. Wyrostka w charakte-
rze radnego, jako też pełnomocnika
Rojzenów, będzie miał niezwyle
trudny orzech do zgryzienia.

Krążą pogłoski, że kilku adwoka
tów, którym zamierzano powierzyć
ekspertyzę, nie zgodziło się na zło-
żenie opinii.

| Śkon ks. prał Skowrońskiego.
Z Katowic donoszą: Zmarł tu po

długiej chorobie jeden z najbardziej

działączy, śp. ks, prałat Aleksander
Skowroński. Urodzony na Śląsku w
Siemianowicach, studjował we Wro-
cławiu. Już w: pierwszych latach
swej działalności o polskość Sląska,
cierpiał prześladowania ze strony
swoich władz przełożonych. Posło-
wał do parlamentu Rzeszy niemiec-
kiej, po plebiscycie musiał uchodzić

|z probostwa w Białej pod Prudni-
| kiem i po cługiej tułaczce osiadł wre
iszcie jako proboszcz w Mikołowie.

on prałatem kapituły śląskiej.
Skon jednego z działaczy narodo-
wych, nestora duchowieństwa, jaknaj

, bardziej zasłużonego dla sprawy pol
skiej kapłana, okrywa żałobą nietyl-
ko Śląsk, ale i kraj cały.

 
| Stolica Argentyny, która w dniach
'najbliższych gościć będzie 32-gi
Międzynarodowy Kongres Euchary-

(styczny, maležy do najstarszych
hiszpanskich osiedli w Ameryce
Południowej. Akurat w toxu przy”
szłym przypada  400-lecie zatożenia
pierwszych fundamentów pod to
dziś jednG z najwięszycii 1 najbo-
gatszych miast Ameryki iacińskiej,

Ściśle w dniu 2 lutego 1535 roku
przy ujściu niewielkiej rzeczki na-
zwanej później Riachuelo (rzeczka)
zarzucii kotwicę, żeglujący na czele
czternastu okrętów w poszukiwaniu
nowych ziem dla korony Karola М
późniejszy pierwszy gubernator tego
kraju, Don Pedro de Mendoza. Wy-
lądowawszy i dzięki Bogu złożyw*
szy za szczęśliwą podróż, zakłada”
nemu nowemu osiedlu Don Pedro
de Mendoza nadał miano „Ciudad
de Nuestra ŚSenora de los buenos
vientos y de los buenos aises'* (Mia-
sto Matki Bożej pomyślnych wia-
trów i pięknej pogody) zarówno w
podzięce za przyjazne warunki pod-
róży, jak i dla zaznaczenia, że przy”
był ma to miejsce w uroczystość
N. Marji Panny. Później nazywano
to miasto także „Ciudad de ia Trini-
dad de los buenos aires', aż pozo-
stała dzisiejsza skrócona nazwa:
Buenos Aires, Przypisywanie tej

duchowe nad

zasłużonych na Śląsku kapłanów
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| Otwarcie SCZONII politycznego
w Stronnictwie Narodowem w Wilnie.

'

| W nieazielę dn. 7 b. i. odbyło
"się pierwsze po przerwie  wakacyj“
| nej zebranie czionkow  DJtronnictwa
"Narodowego w Wilnie. Jako prele-
|gent wystąpił sekretarz generalny
| otronnictwa Narodowego, posei Ka-
rol Wierczak. W trwającym: prze-
5210 godzinę reteracie omowił poseł
Wierczak wydarzenia poiiiyczne Z

letnich miesięcy oraz nawieśii wska
zania dia pracy politycznej i organi“
zacyjnej otronnictwa Narodowego
na najbliższą przysztość,

Ža punkt wyjścia swoich nie-
zmiernie interesujących wywodów
posei Wierczak obrat wybory samo-
rządowe, ktore odbyły się 47 maja
w miastacu b. Kongresówxi, а 10
czerwca w Wilaie, Wybory ie posia-
dają wielkie znaczenie dla rozwoju
stosunków politycznych, guyż wy”
kazaty one ogromny wzrost wpiy-
wów obozu narodowego, a przede”

wszystkiem zdobycie przez ten obóz
| zautania szerokich mas robotni-
czych. Łódź, Zgierz, Pabjanice, Czę-

| stochowa — największe ośrodki poi-
| skiego życia przemysiowego donie-
dawna znajdujące się w obozie
czerwonym — komunistów i socjali-
stów — wypowiedziaty się za Stron-
nictwemi Narodowem. Rownież w

| Wulnie masy pracujące poparły listę
narodową, zapewniając jej poważny
sukces.
Fakt ten wywarł wielkie wrażenie

na obecnym obozie prorządowym,
sprowadzając zaostrzenie kursu prze
ciwko narodowcom, co jednak zaha*
mować nie mogło, jak się rychło
przeknano, żywiołowego rozwoju ru-
chu narodowego. Dlatego też za”
częto myśleć w sanacji o kombina-
cjach z lewicą, chcąc w jakikolwiek
sposób nawiązać kontakt ze społe-
czeństwem, skoro same metody ad-
ministracyjne nie wystarczają. Na
próby te obóz narodowy noże pa-

 

niemi do porządku dziennego dal-
szych swych prac. Masy zbyt rzeźwo
pairzą obecnie, by daty się złudzić
jakąś nową fazą demagogji sanacyj-
no-lewicowej. Z drugiej strony ten
flirt sanacji z lewicą wywołuje roz-
dźwięki w łonie obozu prorządowe-
ś$o, świadcząc o daleko idącem roz-
iuźnieniu organizacyjnem i ideowem.

Obóz narodowy wstąpił w erę
pozytywnej realizacji swych haseł

| programowych. Mówca wskazuje na
| przeniknięcie do mas włościańskich
' hasła unarodowienia handlu przez
| zakładanie kooperatyw i obywanie
|się bez pośrednictwa żydowskiego.
| W zakończeniu poseł Wierczak

 
ragwaju powstało doskonaie zorga-
mzowane : administrowane teokra-
tyczne panstwo jezuitów, przyby-
dych dla nawracania pogan w po-
czątkach XVII wieku. lam dązyli
wszyscy, którzy pragnęli kultury i
$gospodarczego dobrovytu, na wy”
brzeżach zatoki La Hlatą 1 w Buenos
Aares pozostali albo nędzarze, aibo
wyisolejency, żyjący $townie z kor”
sarstwa i przemyiniciwa,

Po wygnaniu w 1767 r. jezuitów,
co spowodowaio całkowity «ultural-
ny 1 gspodarczy upadek admuinistro-
wanego przez mich Kraju, znów
punkt ciężkości inieresow kraju
przeniósł się do buenos Aires, Utwo
rzone zostato nowe vice-królestwo,
obejmujące dzisiejszą Argentynę,

licą w buenos Aires. Wkrótce, w
maju 1810 w mieście tem wybuchło
powstanie, usunięto wicekróla, a
sześć iat później ogtoszono caikowi-
ią niezaleznść t. zw. Zjedaoczonych
Stanów Rio de la Plata. Oatąd roz-
wo; miasta począi postępować szyb-
ko naprzód.

Buenos Aires, liczące w 1810 r.
46 tysięcy mieszkańców, posiada
dziś ludnosć przeszio 2 miljonową.
Jest to miasto wielkie którego ob-
wód przekracza 65 kilometrów, ze
wspaniałemi placami, bulwarami, u- nazwy  legendarnemu  vdezwaniu

ców statków Mendoza: „que buenos
aires son les de este suelo:' (co za
doskonałe powietrze jest w tem demokratyczny samorząd pod zwie-

rzchnictwem komisarza Ligi Naro-
dów, a potem pomożemy sobie już

1 !sama,

 

Papiež przygotowuje
nową encyklikę?

Miasto Watykańskie. 7.10. KAP.

choć kiimat jest tu doskoaały, nie
wyróżnią się on specjalnie z pośród
klimatow pobrzeży Argentyny i Pa-
ragwaju.
Pierwsi mieszkańcy Buenos Aires

niedługo tu popasali. Niepokojeni
ciągle przez okolicznych Indjan,
przenieśli się wgłąb kraju do Pa-
ragwaju, głównie do świezo założo”
nego miasta Asuncion, Około 1580
roku pokonawszy Indjan, odbudował Powszechną uwagę zwraca fakt, że;

| audjencje papieskie, lktórse normal-, Juan de Garay, którego uważać na-
Chcemy aby Zagłębie Saary miało nie odbywały się codziennie od leży za drugiego założyciela Buenos

mika do godziny15-ej,! Aires.
od tygodnia zostały znacznie ograni-
czone. W związku z tem w niektó-
rych kołach szerzy się pogłoska, że
Papież opracowuje pewien doku-

niosłości. Pogłoskę tę notujemy o;
4

i

| mieszkańców, poczęło się odtąd, co-
ostateczny, że głosowaniem za sta- ment o wielkiej międzynarodowej do| prawda wolno, ale stale rozwijać.

założone przez Mendozę miasto

Powrotną falą przybyli do niego
osadnicy z Paragwaju i miasto, liczą
ce za czasów Garaya około 300

Rozwój ten postępowałby zapewne
Szybciej gdyby nie paraliżująca go”

się Santo Garcia jednego z dowód",
„słynna Avenida de Mayo,
| Buenos Aires na dwie połowy, naj-
! większym parkiem — Palermo o po-

miejscu) nie wytrzymuje krytyki, boj

licami parkami i monumeatalnemi
budowlami. Główną ulicą miasta jest

dzieląca

wierzchni 407 hektarów. Obok prze-
pięknej wielkiej katedry, kościołów
św. Franciszka, św. Dominika N.
Marji Panry, N. Sakramentu św. Ka-
rola i bardzo wielu innych świątyń
do najwspanialszych budynków na-
leżą pałac Kongresu, pałac Aguas
Corrientes, ratusz oraz gmach rzą-
du.
Pod względem kościelnym Buenos

Aires, uznane w r. 1865 przez papie-
ża Piusa IX zą stolicę prowincji zwa
nej „La Trinidad de Buenos Aires“
obejmującej Argentynę łącznie z
Paragwajem po utworzeniu w r. 1925
oddzielnej metropolji dla Paragwaju
w Asuncion, jest stolicą arcybiskup"
stwa, do którego należało do ostat-
nich czasów 10 diecezyj. Obecnie,
po ostatnich mianowaniach nowych
biskupów przez Ojca św. liczba die-
cezyj argentyńskich wzrasta do sie-

trzeć spokojnie i przechodzić nad.

Varagwaj, Urugwaj i boliwję ze sto-,

wezwai zebranych do wytężonej
pracy organizacyjnej, w szczególno”
sci wskazai na konieczność popiera”
nia i szerzenia prasy narodowej,
której organem w Wilnie jesi „Dzien
nik Wilenski“,

Diugotrwałemi oklaskami podzię-
kowal: zebrani posłowi Wierczako”
wi za obrazowe i peine treści prze-

mówienie.
W. dyskusji, przewodniczący ze”

brania poseł Komarnicki 1ozwinał
program: najbliższych prac miejsco-
wego koła. Zostanie podjęty cykli od-
czytów, w których najwybitniejsze
siły polityczne 1 iachowe Parlamen-
tarnego Klubu Narodowego oświetią
aktuaime zagadnienia, iak poiską po-
itykę zagraniczną, położeadie gospo”
darcze i t. d.

W. zakresie organizacyjnym przed
narodowcami wileńskimi stoi zoudo-
wanie nowej siedziby przy ui, Mo-
stoweji, gdyż dotychczasowa była
niewystarczająca. Wymażą to jed-
nak dużego wysiłku i ofiar ze strony
członków.
Apel posła Komarnickiego znalazł

gorące przyjęcie wśród zebranych.
Szereg mówców poparło wywody
prezesa Kola Muiejskiego Stronni-
ctwa Narouowego w Wilnie, wzywa-
jąc członków Stronnictwa do ofiar
bądź to w gotówce, bądz w tormie

pracy. S.

Z życia muzycznego.
Zapowiadający się ciekawie se”

zon koncertowy otworzył Alfred
Cortot,
Znakomity pianista francuski, zna”

ny dobrze z audycyj radjowych, za-
witał bodajże po raz pierwszy do
naszego miasta.
Rozgłos jego sławy, no i patronat

ambasadora francuskiego winny by-
ty ściągnąć cały „beau monde“ wi-
ieński, Niestety na. koncert przybyli
tylko stali bywalcy koncertowi.

Czyżby snobizm, ten jedyny do
niedawna czynnik podtrzymujący
byt sztuk: w Polsce, wyzbył się
swych aspiracyj artystycznych?

Tem gorzej dla niego. Straciłby
już wszelkie pozory racji bytui
społecznego znaczenia.

W. osobie Alfreda Cortot zapre-
zentował się Wilnu naprawdę wiel-
ki artysta.
Są pianiści świetniejsi, narzucają*

cy się niejako publiczności ze swą
niezawsze opanowaną indywidual-
nością, eiektowniejsi, bardziej im-
ponujący, niewielu natomiast znaj-
dziemy tak
tantów muzyki.

Właśnie interpretator, a nie wir-
tuoz. Nie znaczy to wcale, aby mo-
žna było cokoiwiek wytknąć Corto-
towi, jakiekolwiek menkasienty tech
niczne. Wprost przecrwnie, Pianisty
ka Cortota jest znakomicie opano-
wana, doskonata. Co za bogactwo
timbrów w uderzeniu! Co za znako-
mita i zawsze celowa pedalizacja!

Mistrzostwo jest tu jednak nie
celem, iecz precyzyjnem narzędziem
do odsłaniania i uzewnętrzniania
ideowej treści utworu.

£ przeaziwaą wnikliwoscią od-
daje Uortot poetyckie nastroje mu-

 

zyki romantycznej, delisatny czar
muzyki Debussy'ego, wzniostošė
koncertu Vivaldiego. Niema nic
przypadkowego w. tej interpretacji.
swiatla i cienie, wszystkie allaaty
i napięcia dynamiczne są roziożone
ź żelazną logiką, wynikającą z doj-
rzałej i głębokiej analizy utworu.
l jakie to wszystko jest daiekie od
suchej pedanterji! Gra Cortot z po-
iotem, z prawdziwem  uduchowie-
niem.

Z całego ciekawego programu
najwspanialej wypadły preiudją Cho
pina, Cortot wydobył z nica realizm
psychoiogiczny, tak szczególnie im
właściwy, i przy ich kalejdoskopowej
różnorodności znalazi więż ideową,
łączącą ien przedziwny iańcuch
drobnych arcydzieł „w aiiystyczną
całość.

Dla prawdziwych miłośników
muzyki konceri Cortot'a stanowił
głębokie przeżycie.

Niemałą sensację, tylko trochę
innego rodzaju stanowił przyjazd
chóry „Echa z Zakopanego. Zabar-
wiły się szare ulice Wilna koloro-
wością szumnych strojów góralskich,
pośpieszono tłuminie ną icn popisy
w sali Konserwatorjum.

Niestety na tym przykładzie
sprawdziło się raz jeszcze, że nasza
anteligencja, z ludu pochodząca, nie-
ma zrozumienią dla estetycznych wa
iorów samoroanej twórczosci ludo-
wej. W| pierwszej dłuższej części
popisów skazano mas na wysłucha-
nie średnio wykonanych przeróbek
MWallek - Walewskiego piesni góral-
skich, przeróbek doszczętnie zacie*
rających oryginalne, surowe piękno
melodyj Podhaia,

Jakže inaczej zabrzmiaiy one w.
oryginale unisonowym w II częšci
popisów przy autyntycznej kapeli
góralskiej. Niestety zaśpiswano ma-
ło, jakby  wstydliwie,.odtańczono
skąpo bez większego życia, a opo”
wiadano, zamiast basni lub legend,
sentymentalne przypowiastki, Sta-
mowczo zadużo w tem wszystkiem  spodarczy rozwój polityka Iiszpanji.

tym czasie nad brzegami Pa*

demnastu. (KAP).
było pierwiastku  „ceperskiego”. A
szkoda, S. W-—ski,

znakomitych intenpre-"
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E 2 a = DZIENNIK MIGERARI - |

ul. Kijowską, został wciągnięty w tę grę

W: związku z przypadającą na czyste nabożeństwo dziękczynne w, Siwlotniczo-gazową w Katowicach;  Włystawa, zorganizowana stara-, za podatek.

Żeligowskiego, wczoraj wieczorem głosi ks. dr. Śledziewski. Następnie organizuje wycieczkę z Wilna. ‘ м Polsce. : b
będą

wach: państwowych. Gmachy rzą-| Wilna, gdzie złożone będą wieńce| przyjaza do Katowic około godz. 12 nie zagadnienie obrony przeciwiot-

) ‚ а i NIE 4 POLICYJNA.д Wycieczka: na; wystawę.przeciwłotniczo:. KRONIK |
| gazową w Katowicach. — Hazard w t. zw. blaszki kwitnie w|

e a ой 7 Wilnie w dalszym ciągu. Wczoraj Czesław

|do ogólnej wiadomości społeczen”, nizuje Katowickie Biuro „Orbis“ za: L pizėz ospystOw ožiany do. Oetaikiedo śro?

dzień dzisiejszy 14-tą rocznicą wy- kosciele garnizonowym św. Igna-, Wileński Okręg Wojewódzki LOPP. niem Okręgu Sląskiego L, O. P. P.,|

miasto przybrało odświętną szatę.| uformuje się pochód ną cmentarz Projektowany jest wyjaza z Wil-| Na wystawie wystawione

dowe, góry Zamkową i Trzykrzyskąiprzez przedstawicieli władz rządo-| w dn. 12. X, rb., wyjazd z Katowic niczo-gazowej biernej, sprzęt obron-

wół Starostą Grodzki Wileńsu, podaje wie. Noclegi w Katowicach zorga-, Klimaszewski (Kalwaryjska 6), przechodząc

14 rocznica wyzwolenia Wilna- | stwa, ze w związku z wystawą prze” możliwie najniższą opiatą. sza. Zabrano mu 60 zł., które miał wnieść

zwolenia Wiilna przez wojska gen, cego. Okolicznościowe kazaniewy*| Przy udziale biura podróży „Orbis” jest pierwszą tego rodzaju imprezą |

Na domach ukazały się flagi o bar-| Rossa na grób polegiych obrońców| na o godz. 19 w dniu 11. X. rb, eksponaty obejmujące wszechstron

iluminowano. | wych i samorządowych, organizacyj około godz. 16 w dn. 14, X. rb., po” ny. Bardzo ciekawie zapowiada się

 

ciągnął capstrzyłk. |
Dziś o godz 9 odbędzie się uro-|

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
— Po rannych mgłach dniem

dość pogodnie z przejściowym wzro-
stem zachmurzenia w dzielnicach
północno - zachodnich. Nocą chło-
dno, dniem temperatura od 15—18 C.
Na wybrzeżu umiarkowane wiatry z
zachodu, pozatem słabe miejscowe.

LYŻURY APTEK: ‚
Dris w «ocy dyżuują masiępujące

apteki:
Sukc. Augustowskieyo — ul. Kijowska

Nr. 2 „ielei 16-31), Frumkina — ul Nie-,
miecka Nr. 23 (te.ef, 3-29) i Rostowskie-
$o — ui. Kaiwaryiska Nr. 31, Wysockie-
žo — ui. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na .rzcdmieśc ach, prócz Śniwiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
Siostry (il zakonu Św.

Franciszka, które oobyły trzydnio-
We zamknięte rekolekcje w kalwa-
lyjskim Domu Rekolekcyjnym, skła-
dają najserdeczniejsze podziękowa-
ie Czcigodnemu ks. dyrektorowi

%а jego intensywną pracę i prze-
piękne nauki.
Załączają również wyrazy wdzięcz.

hości wszystkim tym, którzy, tro-
Szcząc się o ich wygody, ułatwili
im odbycie rekolekcji.

Jednocześnie zwracają uwagę wi-
leńskiego społeczeństwa katolickie-
go na potrzebę i doniosłość reko-
lekcji zamkniętych w duchowem|
moralnem życiu człowieka, co do-
tychczas nie było rozumiane ani
doceniane.

Niestety, brak środków materjal-
nych stoi na przeszkodzie w dopro-
Wadzeniu do końca remontu i in-
Westycji i powiększeniu liczby ce-
lek, gdyż dotąd może się zmie-
ścić 24 osoby.

Katolickie społeczeństwo wileń-
skie zainteresuje się zepewne tą,
tak niezbędną a jedyną w naszej
archidjecezji placówkę kultury du-
Chowej, jaką jest Dom Rekolekcyj-
dy w Kalwarji i poprze ją również
Materjalnie.

URZĘDOWE.
— Przyjazd Ministra spraw

Wojskowych. W dniu wczorajszym
Pociągiem pośpiesznym przybył do
ilna na pobyt kilkodniowy i za-

mieszkał w pałacu reprezentacyj-
Nym minister spraw wojskowych
marsz. P. ). Piłsudski. P. Piłsudski o-
puścił wagon salonowy o godz. 12:
m. 30 i został wówczas powitany!
Przez p. wojewodę Jaszczołta i gen.|
Skwarczyńskiego w otoczeniu do-
Wódsów jeonostek wojskowych. |
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Przyjazd komisji minister-

lalnej. Do Wilna z ramienia mini-
sterstwa opieki społeczaej przybyła
Specjalnie delegowana komisja z
Wice-ministrem p. Jastrzębskim na
Szele. W skład komisji wchodzą ро-
Nadto naczelny lekarz Ubezpieczalni
Społecznych w Polsce d-r Bujalski
Oraz delegat ministerstwa p. Duch.

Komisja ministarjalna przeprowa-
dzi szczegółową rewizję gospodarki
Wileńskiej Ulbezpieczalni społecznej
Oraz wyjedzie na prowincję.
' SPRAWY WOJSKOWE
— Przepisy wykonawcze do

Ustawy o Służbie wojskowej. Z
dniem dzisiejszym. t. j. 9 b. m.
Wchodzą w życie nowe przepisy wy-
konawcze do ustawy o powszech-
m obowiązku służby wojskowej.

Załatwienie odroczeń, kontrola do-
Wądów wojskowych i t. p. odbywać
ilię będą według nowej procedury.

©©€©660696668
SZCZAWNICKA woda MAGDALENA
usuwa nadmiar Kwasu w żołądku.  

 

 To nie kabalistyczne zvaki, to,

 

na Pohulance popularna akademia.

SPRAWY MIEJSKIE.
, — Początek elektryiikacji przed-

mieść, klektrownia miejską rozpo-
częła realizację planu elektryfikacji
przedmieśc. Na pierwszy ogień po-
szła dzielnica Subocz. gdzie na bocz-
nych ulicach w kierunku wsi Mar-
kucie anstalowane są dodatkowe
punkty świetlne lub ustawiane nowe.
identyczne roboty przeprowadza się
obecnie w rejonie Jerozolimki,
— Wodociąg na Zwierzyńcu.

Plan doprowadzenia wody do Žwie-
rzyńca posuwa się naprzód. Ulice
Witoldowa, Stara i sasiednie uzys-
kały już wodociąg. Obecnie roboty
wodociągowe podjęte zostaną na uli-
cach Jasnej i Moniuszki.

— Budowa nowej arterji komuni-
kacyjnej na Antokolu. Wydział ko-
munikacyjno-budowlary urzędu wo-
jewódzkiego zmienił swój plan bu-
dowy na Antokolu pomiędzy mo-
stem na Wilji 1 ulicą Borową szosy,
natomiast postanowił przysiąpić do
budowy drogi skanalizowanej, wsku-
tek czego rowy są zbyteczne i wy-
właszczeniu podlega znacznie mniej
gruntów. Wi związku z tem w dniu
7 b. m. dokonywano pomiarów, w
dniu zas 9 bm. rozpoczyna się praca.

Wobec tego, iż droga ma być
znacznie zwężona, przymusowemu
wywłaszczeniu nie podlegają grunty,
należące do Jerzego Lenniewicza
(Piaski 15), Eugenjusza Buitała (Pia-

Wieczorem ulicami miasta prze-; społecznych, b. wojskowych  itp.| wrót ao Wilna około godz. 10 м

| O godz. 18 odbędzie się w teatrze| dn. 15. X, rb.
Koszta przejazdu poszczególnych

uczestników wycieczki z Walna do
Katowic i z powrotem wraz z kar-
tami uczesinictwa w wystawie będą
wynosiły 25 zł. 80 gr. od osoby.

Osoby, życzące zwiedzic wysta-
wę, winne zarejestrować się w Ob-
wodzie Miejskim L. O. P. P., ul. Że-
ligowskiego 4, do godz. 14 dnia
10. X., wpłacając jednocześnie po
25 zł. 80 gr.

Biuro podróży „Orbis' poda do-
„kladną godzinę odjazdu pociągu z
Wilna oraz prześle zainieresowa”
nym karty uczesinictwą w wysta-

— Kurs organistowski. W dniu
10 b. m. rozpoczyna się w Wilnie
kurs kulturalno-oświatowy dla orga-
mstów z województwa wileńskiego.

Początekkursu w godzinach po-
rannych.

£ ZYCIA PRAWOSŁAWNEGO,

— Przyjazd władyki grodzień-
skiego do Wilna. Onegda; p.zybył z
Grodna do Wilna biskup groazienski
Antonjusz, który złożył wizytę J. В.
iks. Arcybiskupowi Jałbrzykowskie*
mu oraz p. Kuratorow: Okręgu
Szkolnego. Pobyt biskupa Antonju-
sza w Miilnie związany jest. z mają
cym nastąpić przejściem w stan spo-
czynku arcybiskupów prawosław*
nych w Poisce oraz zmianami na sta-
nowiskach wyższych władz prawo-
sławnych. Po dwudniowym pobycie
biskup Antonjusz wyjechat ao Gro- ski 17), Piotra Matwiejewa (Sena-

torska 14) i Aleks. Gugaiiy (Sena-
torską 16).

Ostatecznie ustalono, iż nowa
2

droga przeidzie przez posesję Chai-| miejskich.
ma Kreczmera (Antokoiska 67),
gdzie musi być zniesiony mały do-
miek, następnie przez ogród Ignace-
$o Rymkiewicza (Piaski 36), przez
posesję A Morozowiczowej (Piaski
38), gdzie ma być zasypana studnia
i. ustęp oraz zniesiona altanka, przez
$runty Edwarda  Oświecimskiego
(Piaski 15), oraz przez posesję Wi-
tolda Rodziewiiłowicza (Senatorska
21), gdzie musi być zniesiony dom,
w którym zamieszkują 24 osoby.

— Dokończenie budowy domu
ośrodka zdrowia. W; końcu bieżące-
$o miesiąca magistrat zamierza przy-
stąpić do zakończenia budowy domu
ośrodką zdrowia, rozpoczętej przed
kilku laty, Natychmiast po zakoń-
czeniu budowy tego gmachu prze-
niosą się doń wszystkie biura i po-
radnie ośrodka zdrowia, mieszczące
się chwilowo przy ul, Wielkiej,

SPRAWY KOLEJOWE.
— Delegacja dyrekcji wileń-

skiej na konferencję kolejową.
Z Wilna wyjechała delegacja z kie-
rownikiem działu pasażerskiego P.
K. P. w Wilnie p. Szredersem na
czele, która weźmie udział w mię-
dzynarodowej konferencji kolejowej
w Dubrowiku (Jugosławja). Konfe-
rencja potrwa do 13 b. m.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Posiedżenie Wii. T-wa Le-

karsk. odbędzie się dnia 10 b. m.
o godz. 20 (Zamkowa 24). Pokazy
chorych. Referaty prof. Pelczarai
dr. Zienkiewicza.
s — Jutrzejsza środa literacka

będzie miała charakter dyskusyjny.
Tematem dyskusji powieść Wandy
Dobaczewskiej „Zwycięstwo Józefa
Zołądzia". Wymianę zdań zagai au-
torka, przytaczając głosy krytyki o
swoim utworze i odpowiadając nie-
którym krytykom na ich zarzuty.
Ta nowa forma dyskusji literackiej
budzi duże zaciekawienie.

Początek o godz. 19,45.

wy, że ich zbiorowa praca ma wiel-

Ka "Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO,

VAAT CENIAR STI ITT OAS

Droga przez bagno.
W. F, P. W. i W. О.

skróty nazw zajęć po pracy, zajęć kie znaczenie społeczne, że ich odci-

   

    
  
  

     

    

 

Wypełniających junakom resztę dnia:.
Ychowanie fiz, przysposobienie
Ojsk. 1 wychowanie obywatelskie.
RO ro>otnicy ustosunkowują się
łyjeśo wszystkiego doskonale...o-
„Ietnie, Zwlaszczawyrobienia oby-
atelskiego zbytnio się na nich nie
patrzysz. Nie wiadomo, co jest te-
s przyczyną: może przeładowanie
Alęciami, może brak wprawy peda-

koficznej u wychowawców, dość, że
vejo wychowania obywatelskiego
€ osiągają poziomu.

q.; Owszem, wiedzą, że Polską rzą”
2! marsz. Józet Piłsudski, wpaja się

ob Aich krótki katechizm polityczny
obi rządzącego, ale nie umieją

Jaśnić rzeczy prostej i zwykłej:
|,adomości własnej pracy, jej ce-
W. Zupełnie nie zdają sobie spra-  

nek, na który zostali przysłani, był
zagrożony, że ich zadaniem było u-
chronić prastigc państwa od kompro
mitacji, a więc dokonać rzeczy, z
których można być dumnym. Ambi-
cja sprostania pokładanym nadzie-
jom przerodziłaby te ciężkie roboty
w pracę dającą wewnętrzne zado”
wolenie i coś więcej i coś innego, niż
50 groszy z lekkiej ręki przepuszcza”
nych w obozowej świetlicy. Drzemią|
cego w każdym człowieku, o ile nie
jest urodzonym wałkoniem : leniem,'
entuzjazmu pracy tw nie doszukać się
wcale. Ale bo też, żeby go wykrze-
sać, potrzeba czegoś więcej, niż kil-
kogodzinnych zastrzyków dość jedno
stronnego wychowania obywatel-
skiego.
Wogóle chłopcy narzekają. 2а

dna.  
Tarcia w klubic radnych

„Wilner Tog“ donosi, že
w klubie radnych miejskich żydów
trwają nadal tarcia z powodu kan-
dydatury na ławnika. Kandydatem

| sjonistów ma być adw. Rudnicki, zaś
kandydatem ster gospodarczych dyr.
Segal. Radnym na miejsce dyr. Se-
gala zostałby wówczas A. Kruk.
„MW tych dniach ma zrzec się stano-
wiska radnego inż. Krakowski, na

| którego miejsce wszedłby inż. Saul
| Trocki,

‘ Teatr I muzyka.
! — Teatr miejski. Pohulanka,

| godz. 8-ej przedstawienie wie.zorowe w.

: 1eatrze na Hohulance wypełni kapitalna,

nowoczesna komedja w 3-ch axiach Pawta

Volpiusa „Źwyciężyłem kryzy;. Reżyser

J. Bonecki. Doskonała gra caiego zespołu

 

 

 

Dziś o

kojnika zapewniają tej sztuce coraz większe

powodzenie. Ceny zniżone.

Jutro o godz. 8 w. „Zwycięwyłiem kry-

zys . k
— Stały. Teatr Objazdowy gra dziś w

Mołodecznie sztukę N. Druckiej p. t. „Za-

mknięte drzwi”. Jutro w Wołożynie.

— Teatr muzyczny „Lutnia'. Dzisiejsze

widowisko propagandowe wypełni pełna

humoru, dowcipu i pięknych melodji barw-

na operetka Kalmana „Cyrkówka” w obsa-

dzie premjerowej z J. Kulczycką i K, Dem

bowskim na czele. Ceny propagandowe.
— „Orłow”, po cenach propagandowych

w „Lutni* Jutro po raz 35-ty operetka
Granichstaedtena  „Orłow”, ktora cieszy

się na naszej scenie wyjątkowem powodze-

niem. Na czele pierwszorzędnych sił arty-

stycznych wystąpi J. Kulczycka. Ceny pro-

pagandowe.

— „Bal w Savoy“. Słynna operetka
Abrahama „Bal w Savoy , stanowiąca wiel
ką sensację scen europejskich, ukaże się
po raz pierwszy na scenie teairu „Lutnia

w piątek w nowej bogatej opiawie deko-

racyjnej i pierwszorzędnej obsadzie z J.

Kulczycką w roli markizy.iż;

‘

*

Pona ®

dużó tego i nudne, czas mają stale
zajęty, dia siebie zupełnie go brak.
Właściwie, niema kiedy! wypocząć.
Jak się skończy W. O., to się zacznie
P. W., jak się skończy P. W., to się
zacznie W. F. Zamalo się wychowu-
ją lizycznie po 6 godzin przy kopa-
niu, przy woželiiu wagoneitek, wyrzu
caniu z nich ziemi, sypariu, dostają
jeszcze 2 godziny specjalnego wy-
chowania fizycznego...

Pogawędka i deus ex machina,

„i, stwo na kryzys”.

oraz wspaniałe dekoracje pomysłu W. Ma- |

“| Dopiero

wystawa najnowszego sprzętu prze-
crw$gazoweżo, specjalnych urządzeń
odkażających i  dezynlekcyjnych,
dział. sanitarno-raiowniczy, sposoby
maskowanią tbjektów przemysio-
wych oraz poszczególnych budyn-
kow specjalne wyłączniki elektrycz-
ne, syreny alarmowe oraz stacje ra-|
djowe krótkofalowe.

(Wystawa poucza poglądowo, w
jaki sposób należy zorgan:zować sa-
moobronę na wypadek ataku ga-
zowego.

Każdy obywatel w dobrze zrozu-
mianym interesie wiasnym winien
zobaczyć wystawę.

Polskie Radio Wilno
Wtorek, dnia 9 października, i

6.45: Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dzien
por. Muzyka. Chwilka pań domu. 7.50:
Pogad. Straży Ogniowej. 7.55: Giełda rolni- |
<za. 11.57; Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Kom
meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Muzy-
ka lekka. 12.45: Opowiadanie dla dzieci.
13.00: Dzien. poł. 13.05: D. c. koncertu.
15.30: Wiad. ekspor. 15,35: Codz. odc. pow.
15.45: Muzyka lekka. 16.45: Skrzynka PKO.
14.00: Recital fortepiancwy. 17.25: „We-
zwanie sądowe" — pogąd. 17.33: Kwadrans
wiolonczeli (płyty). 17.50; Skrzynka tech-
Liczna. 18.00: Klee reklamowy. 18.15:
Koncert popularny. 18.45: „Jesień w po-
ег° — szkic liter. 19.00: D. c. koncertu
19.20: Pogad. aktualna. 19.30: Polscy i an-
gielscy rewellersi (pyty). 19.50: Wiad. sport.'
19.56: Wil. wiad. sport. 20.00: „Nowości
pcetyckie'. 20.15: Wieczór literacki. 20.45:
Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Józe

Zwycięzcy 6 biegu Kolarskiego o puhar

«Dziennika Wileńskiego».

м   
 
| Ubiegłej niedzieli przy tłumach publiczności rozegrał się szósty tra-
dycyjny bieg kolarski ulicami Wilna o puhar przechodni Redakcji „Dzien-
nika Wileńskiego”. Bieg zgromadził 32 zawodników, a zakończył się zwy-

cięstwem Domańskiego.
Na fotografji widzimy z lewej strony ku prawej: Alojzego Jasińskie-

który zajął 3 miejsce, Merję Zboromirską zwyciężczynię biegu peń,o
jaz fa Domańskiego, który zdobył puhar przechodni i Tarasowa, wice-

Polsce?" 21.00: „Gody weselne" — słucho-' mistrza wyścigu.
wisko.
zyków wileńskich).
na. 22.45: Koncert reklamowy. 23,00:
"Niad. meteor.  23.05—23,30: Muzyka ta-
neczna.

Środa. dnia 10 października,
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

22.00: „Jan Reiner“ (sylwetka mu-

zyka, Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.50: Pogad. iniarska. 7.55: Giełda
rolnicza. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03:
Wiad. meteor. 12.05: Codz. przegl. prasy.
1210; Muzyka lekka. 13.00: Dzien. poł.
13.05: Świecka artystyczna pieśn chóralna
w rozwoju historycznym (płyty). 15.30.
Wiad. eksport. - 15,35: Codz. odc. pow.
15.45: „Mała skrzyneczka”. 16.00: Świat
przez radjo' — gazetka dźwiękowa. 16.45:
Chwilka pytań* — pogad. 17.00: Recitai

skrzypcowy. 17.25: ., na sezon je-
sr:enny' — pogad. 17.35: Piosenki hiszpań-
suie (płyty). 17.50: Poradnik sportowy.
18,00: Koncert reklamowy. 1815: Koncert.
18,45: „Samowystarczalność, jako lekar-

19.00: 20 menut muzyki
starych mistrzów. 19.20: Pogad, aktualna.
19.30: Koncert kwartetu wokalnego soli-
stów. 19.50: Wiad. sport. 20.00; Koncert
w wyk. wil. ork. symf. 20.45: Dzien. wiecz.
20.55: „Jak pracujemy w Polsce?* 21.00:
Koncert chopinowski. 2130: „2 Wilna na
orze” — lelj. 21.40: Recitai śpiewaczy.
22.00: „Kwadrans dla ponurych”. 22.15:
Muzyka taneczna. 23.00: Wiad. meteor.
23.05—2330: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
„Jesień w poezji** — szkic lileracki

z Poznania.
Jest rzeczą powszechnie znaną, że

piękno przyrody, zajętemu swą codzienną
pracą człowiekowi uchodzi niepostrzeżenie.

właśnie sztuka — a szczególnie
poezja zwraca mu na nie uwagę. O tej nie-
jako konserwującej i przekazującej funkcji
poezji mówić będzie we wtorek dnia 9
października godz. 18.45 do 19.00 dyrektor
Stefan Czernik, znany i ceniony poeta
wielkopolski w odczycie p. L. „Jesień w
poezji". Odczyt transmitowany będzie przez
wszystkie rozgłośnie polskie.

Olga Kamieńska w radjo,
Popularna pieśniarka Olga Kamieńska

wystąpi w koncercie radjowym w dniu 9
października o godz. 15.45, poświęconym
muzyce lekkiej, aby odśpiewać kilka melo-
dyj ze swego repertuaru. Część orkiestrowa
vblituje również w popularne melodje wal-
sów, foxtrotów i tang. Dyryguje Stanisław
Nawrot.

„Gody weselne“ — w radjo,
We wtorek dnia 9 b. m. o godz, 21.00

sadjostacja warszawska nadaje słuchowisko
obrzędowe w układzie Leona Schillera,
które zobrazuje radjosłuchaczom „Gody
weselne". Będzie to barwny obrazek ludo-
wy w opracowaniu muzycznem niezwykle
utalentowanego młodego kompozytora Ro-

kami charakierystycznemi dla folkloru pol-
skiego. Wykonanie powierzone zostało so-
1stom, orkiestrze i chórom Polskiego Radja
po ddyrekcją znanego dyrygenta Mieczy-
A'awa Mierzejewskiego,

starcza. Obiad, niezły, zupa, mięso,
jarzyny. Ale wieczorem też niekie-
dy kurczy się w brzuchu. Frzy na-
szej pracy apetyt jest duży, a trzy
razy jedzenia, to zamało.
—Przecież za swoje swoje utrzy-

manie płacicie półtora złotego dzien
nie.
— Aha.
— Więc niezbyt 'esteście zado-

woleni?
Milczenie.  — No, ale-za to w niedzielę mo-

żecie sobie gdzieś pójść odpocząć?
| — zapytuję.
| —Jeśli się 1 dostanie p:zepustkę,
"to jak tu * gdzie pójść w takim fra-
ku — pozakuja mi dziury na kola-
nach i łokciach. Ubranie: mają jadno,
robocze, od początku i w: niem wciąż

, chodzą. „
— Karmią dobrze, głodu nie ma-

cie?
— Po obiedzie, to nie. Ale od ra-

na do obiadu jeść się; chce. Dawniej
rano była słodka biała kawa, potem
kawa słodka bez mleka, a teraz już

„bez mleka i cukru. Do tego chleb
szary, kilo ną dzień, nie, bardzo wy-

— Nie chcecie mówić, to nie.
| — E, bo to, panie inspektorze...
3 Nie jestem inspektorem.

torem, a potem kiłką dni mieliśmy
słodką kawę, ale z dodatkiem ćwi-
czeń wojskowych.

Oczy śmieją się chłopcom szel-
mowsko i zbyt domyślnie.
— Wątpię, moi drodzy, żebym

choć słodką kawę mógł wam wyro-
bić, A co będziecie robić zimą?

Uderzyłem, widocznie, w słaby
punkt. Poruszyli się niespokojnie.

asnie, niewiadomo. Zmarno
wało się całe lato, a teraz mówią o

1

22.15, Muzyka tanecz- |

mana Palestra z żywemi i wesolemi piosen-

zgłosiło się zgórą 30 zawodników z
miasta i terenu powiatu. Trasa idą-
ca przez Święciany—Hoduciszki—
Komaje—Łyntupy—Swięciany wy
nosiła 84 km. Zdobywcy pierwszych
trzch miejsc otrzymali nagiody pa-
miątkowe, ufundowane przez Po-
wiatowy Komitet P. W. i W. P., oraz
P.K.S. Pierwsze miejsce zajął Wła-
dysław Pilecki (straż więzienna
Święciany) 3 В 32'45', drugie
Henryk Rejbakos (Święciany) 3 h
40'45', trzecie — Józef Kondrato-
wicz (Święciany) 3 h 4740'. Tłu-
minie zebrana publiczuość zgotowała
zawodnikom entuzjastyczne przy-
jęcie.

‘ W šrodę, dnia 10 b. m. odbędzie się

| trening piłki nożnej akademików u. 5. B.

celem ustalenia reprezentacji akademickiej

na mecz z Ž. A. K. S-em. Trenug odbędzie

się na boisku W. K. S. „Šmigly“, przy ul.

Werkowskiej o godz. 15-ej. Uprasza się

zaiateresowanych kolegów 0 punktualne

przybycie.

Zawody kolarskie
Policyjnego Klubu Sportowego.

ŚWIĘCIANY (Pat). W dniu one-

gdajszym odbyły się pora. pierwszy

w Święcianach zawody kolarskie,
łzorganizowane przez miejscowy Po-
'

JWilno na powodzian.
' W. WiL Pryw. Banku Handiowym do

dn. 9 b. m. ogółem wpiacono 5/841,23 zł,

w iem Spółdzielnia Inwalidów : Detalistów

Tytuniowych w Wilnie zi 150, zdwardPi-

lecki zł. 5, Grono nauczycielskie gimnazjum

"00. Jezuitów składka za wrzesień zł. 45,

|Uczniowie gimnazjum OO. Jezuitów na

| podręczniki szkolne zł. 20, Związek Pra-

! cowników Samochodowych Z.P.W. zł. 28,50

Firma „Bata* Odział w Wilnie zł, 6,20, In-

spektorat szkolny na m. Wilno z listy

Nr. 377 zł. 65,60, Związek Nauczycielstwa

Polskiego, Oddział w Walnie zł. 100, Inspek

torat szkolny na m. Wilno z listy Nr. 387

 

Za zabójstwo
księdza,

LWOW. Pat. Sąd przysięgłych w
Rzeszowie rozpatrywał sprawę Ja-
nusza i Kapusty oraz dwuch innych
oskarżonych odpowiadających za
zamordowanie ś. p. -księdza Smuro-
wicza w Przybyszówce. Trybunał
skazał Janusza na
przez powieszenie a Kapustę na 5
lat ciężkiego więzienia. Dwuch po-
zostałych oskarżonych sąd uwolnił
od kary i winy.

 

 zł. 97,12.

W Wil. woj. Komit. pomocy ofiarom

powodzi do do dn. 9 b. m. złożono Popierajcie Polską Macierz
65.615,08 zł. Szkolną.

Ustalenie tożsamości topielca, wyłowionego
koło ul. Meczetowej.

| Przed paru tygodniami donosiliś- w dniu wczorajszym do policji zwró*
imy -o wyłowieniu topielca przy ul. cił się Tarasewicz Hieronim z fol-
' Meczetowej. Topielec ów rzucił się warku Machałowo, gm. Dukszty, i
do Wilj z zamiarem samobójczym u zameldował, iż brat jego Adolf wy-
wylotu ul Arsenalsxiej, przyczem pisał się w pierwszych dniach wrze-
pozostawił kapelusz, do którego śnia rb. ze szpitala w Święcianach i
przypięta była kartka z następują-, przybył do Wilna. Wi Wilnie w ta-
cym napisem: „Tu utonął człowiek”.| iemniczy sposób zaginął.

Prowadzone w tej sprawie do- W] związku z tem pokazano mu
chodzenie nie doprowadziło do usta-| ubranie topielca i kapelusz. Tarase-
ienia tożsamości topielca, wobec|wicz ustalił, iż należały te przed:
czego pocnowano go i spiawę skie-| mioty do „ego brata Adolla. <
'rowano na umorzenie. Tyimczasem Aš

 

!

wiedzieć, A obywatel komendant
wie oczywiście więcej od tych tu, —
dodaje uprzejmie, obrzucając wzro*
kiem „junaków”.

Bardzo uprzejmie i ja dziękuję.
Najzupełniej się zgadzam że dyżurni
muszą byc kryci. Ale z wizyty u p.
Komendanta obozu rezygnuję. Co
chciałem wiedzieć, to wiem. Intere-

redukcji.. Pójść chyba na rajzę, czy
jak... L
— Nie bój się, — pociesza go in-

ny, — poszlą cię do Sandomierza, to
sobie użyjesz.
— Czemu do Sandomierza? —

pytam się. ‘
— Bo tam mają poslač tych, co

karę šmierci

— Tak? A tu już byt jeden pan,'
też się zarzekał, że nie jest inspek-|

byli mniej pilni. Tam ma być ciężka
praca. Prawie taka, jak tu, albo je-
szcze cięższa...

Przyglądam się drewnianym ba-
rakom. Czysto w nich, porządek woj
skowy. Łóżka w dwurzędzie, czasem
na dwa „piętra'. Sienniki, szare ko-
ce, słomiane poduszki,
— Nie zimno?
— Nie, ale w deszcz zacieka, Tyl

ko już tu niedługo będziemy. Chwa-
ła Bogu. Co z takiej roboty...

Otaczające mnie koło rozstępuje
się nagie. Podchodzi pan podoficer
służbowy. Bardzo grzecznie radzi mi
udać się ao p. komendanta obozu.
Tam mogę uzyskać wyczerpujących
informacyj. &
— Widzi pan, bo my službowi,

musimy być kryci, — tłómaczy się.
Sami nie możemy panu wiele po-  

suje mnie więcej, co mówią właśnie
„ci tuatj' niż informacje p. komen-
danta. Wizytę u niego łaiwo sobie
wyobrażam: gotów urządzić mi na
poczekaniu godzinkę „W O.“. Mer-
ci. A wy obywatelu służbowy, bądź-
cie spokojni, jesteście kryci.

Wracamy. Konie idą szparko.
Zamyśliłem się. Przed zakrętem oglą
dam się raz jeszcze, Za czubkami so-
sen na wysokich masztach powiewa*
ją biało - czerwone chorągwie, zna-
cząc miejsce, gdzie kilkiinastoletni
chłopcy wysiłkiem i pracą mięśni u*
macniają na tych ziemiach barwy
biało - czerwone, sami nic o tem nie
wiedząc.

SPORT
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Zakup placu pod obozy harcerskie

nad Naroczem.

Jak dowiadujemy się, Zarząd

Główny Związku Harcerstwa Pol-

skiego

NIEŚWIEŻ (Pat). W czasie od-

bywających się z olkazji tygodnia

LOPP pokazów lotu szybowca, szy”

bowiec ten po dwukrotnych prób-

Spaliła się wieś Lubień.

Dnia 6 b. m. w godzinach wie-

czorowych spaliła się wieś Lubień,

śm. jaźwińskiej. Pastwą płomieni

padło 17 domów mieszkalnych, 27
zabudowań gospodarskich, 7 stajen
i 4 chlewy z żywymi inwentarzem.

Podczas gaszenia ognia 4 wło-

Smiertelna bójka w młynie
Dwóch ciężko rannych. — Jeden zabity.

Podczas mielenia zboża w mły-

nie Abrama Frunki, mieszkańca hu-

 

 
 

z inicjatywy p. wojewody,

Katastrofa szybowca.

'strychu przez śpiącego Kazimierza

| Górkę, brata Józeta.

AJU.

ha. ziemi nad jeziorem N.irocz dla

Grażyńskiego zdecydował kupno 20

obozów leinich harcerskich.

nych lotach runął na ziemię i zdru-

zgotał się doszczętnie. Pilot wy”

szedł bez szwanku.

ścian odniosło poparzenia twarzy,

rąk i głowy. :

Požar wybucht w domu mieszkal-

nym Józefa Góriki, skutkiem nie”

ostrożnego zaprószenia <&а na

toru Sadomol, gm. twereckiej, po”

wstała bójka między włościanami.

Podczas bijatyki nożem w plecy

i twarz ugodzony został Stanisław
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Jak żyje i pracuj
Prezydent Mooseveit jesi azisiaj iak-

tycznie niemai ayktatorem Stanow £jedno-

zconych. Keiormy przez niego podjęte, a

miające na celu przywrócenie pomysiności

i zukwiuowame bezrobocia w Stanach Żje-

dnoczonych, zyskaiy mu duzą popularność,

w niektórych sierach itoose"til nazywany

jest „czerwonym prezydentem spowodu je

go, jawoby zbyt aaieko posuniętych sym-

patyj dia rucnu roboimiczego. M. Im, mowi

się, że Frezydent walczy z wlasnoscią i ka-

pitaiem prywatnym, dążąc do „aprowadze-

mia, jako jedynej iotmy, nowoczesnego Ка-

pitalizmu państwowego.

Postać Prezydenia budzi duże zainte-

resowanie. Na tle wielkich jego działań do-

patrują się w nim jego zwolennicy, wielkoś-

ci: Roosevelt jest vrzedewszysikiem czio-

wiekiem pracy, miumu częścioAeżo paraliżu

(co jest szczegółem prawie Zupcipie niezna-

nym). Prezydent odznacza s/ę niebywałą

energją, przedsiębiorczością i amiałością de

cyzji. Jest niezwykle pracowiły.

Już o godz. 6.45 Prezydent wstaje, W

godzinę później, już po ogoleniu i kąpieli

zasiada do śniadania, przy którem prowa-

dzi rozmowy z zebranem towarzystwem,

Prezydent je śniadarie w otoczeniu najbliż-

szych spośród ro'iziny, CzaSum. Z przyja-

ciółmi Po śniadaniu Prezyient udaje się

na inspekcję niektcrych cent'alnych urzę-

dów, poczem powraca do Biełego Domu i

załatwia bieżące sprawy. Przedewszyst-

 

e dyktator USA.
kiem sekietarze reierują mu noresponden-

cję oraz prasę. Ula Frezydenti wydawany

jest specjalny dziennik, który skiada się Z

wycinków najciekawszych wydarzeń wA-

meryce i na świecie. Dziennik ten odbijany

w kilkunastu egzempiarzach, arukowany

jest na specjalnymi papierze o odcieniu

ciemno - ksemowyrai.

Do biaiego Domu przybywają przed po-

iudniem goscie.  Gušcie Frezydenta mie-

szkają w specjalnym domu na ien cel prze-

znaczonym i są uważani za gości Stanów

£jeanoczonych.

Po śniadaniu oraz załatwieniu tych róż-

nych funkcyj przechodzi do swojego biura,

mieszczącego się w przylegtym budynku, do

t zw. „Executive Uilice Building“. Roose-

welt zajęty jest tam przez czas dłuższy. W

biurze swojem Prezydent zajmije się poli-

tyką, sprawami gospodarczemi, społecznemi

i kulturalnemi,

"Biały Dom potączony jest z

Prezydenta korytarzem. [ędy przechodzi i

powraca Prezydent ćo swojego domu.

Prawie całe przedpołudnie zajmują

Prezydentowi rozmwwy 0 biezących spra-

wach politycznych. instrukcje, wydawane

najwyższym urzędnikom oraz relacje przez

nich zdawane.

Około godz. 12-ej rozpoczynają się

właściwe audjencje. О godz. 1-€; podawa-

my zostaje lunch. Roosevelt niz spóźnia się

nigdy do stołu. Prezydent pr syjmuje gości

biurem

- zarobki w Polsce
maleją.

W. związku z badaniami nad ob-
ciążeniem pracowników  umysto-
wych składkami ubezpieczeń spo”
lecznych, sporządzona została cieka
wa statystyka ilustrująca spadek po-
ziomu płac podczas kryzysu gospo”
darczego. :

Wedtug tych danych w ciągu 0-
statniego pięciolecia suma piac pra-
cowiników, nie licząc uposażenia pra
cowników umysłowych zmniejszyła
się z 4.085 miljonów złotych do 2.070
miljonów złotych rocznie. Spadek
więc płac w latach kryzysu wyniósł
przeciętnie 45 proc.

Tanie samochody.
Katowicka „Polonia* donosi, że

koncern Forda złożył ofertę na do-
stawę do Polski samochodow osobo-
wych, których cena kalkulowataby.
się w razie zredukowanią dotychcza
sowych cef, około 1.200 zł. loco Gdy
nia W zamian za to Polsia wywio-
złaby do Stanów Zjednoczonych
wódki i likiery,

TLUFILLiarVABERDT

PRZYGOTUJ
dla powodziak

ubranie, bieliznę, obuwie

 

 

 

Giełda.
Spadek funta szterlinśów.

WARSZAWA (Pat). Po dwu-
dniowej przerwie nastąpił ponowny
spadek funta szterlinśów, przyczem
ciekawą jest rzeczą, że w Warsza-
wie nie osiągnął rekordowej baissy,
podczas gdy na innych giełdach za-
notowano niezwykle niski kurs
funta, W Warszawie notowano de-
wizę na Londyn 25.85 wobec 25.87
w sobotę, w Zurychu 1497 wobec
14.983/, w Paryżu przy otwarciu
74.07 wobec 74.20 przy sobotniem
zamiknięciu. Jak wykazują później-
sze notowania, funt w dalszym ciągu
spadał w czasie posiedzenia giełdo-
wego. Dolar osłabł nieznacznie, a
marka wykazuje lekkie wzmocnie-
nie,

WARSZAWIA (Pat). Giełda. Waluty:
Belgja 123,55—123,86—123,24. Berlin 213—
214—212. Gdańsk  172,75—174,18—172,32.

Hiolandja 358,55—359,45—357,65. Kopenha-
ga 115,50—116,10—114,90. Londyn 25,85—
25,98—25,72, Kabel 5,25'/4—5,28*/4—5,22*/4.
Oslo 129,80—130,45—129,15. Paryż 34,89—
34,98—34,80. Praga  22,09—22,14—22,04.
Stokholm 133,35—134,00—132,70. Szwaj-
carja 172,62—173,05—172,19. Włochy 45,35
-—45,47—45,23, — Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 94,25—94,75. Lil-
pop 10—10,10. Starachowice 13,30. Ha-
'.erbusch 34. — Tendencja przeważnie moc-
niejsza.

Papiery procentowe: Budowlana 47,75
-—48. Inwestycyjna 116,25—116,75. Konwer-
syjna 68,25—68,35. Dolarowa 74,25—74,63.

 

  

 

   

 

  

 

  
  

 

  

 

     

  

 

 

   

 

 

  

 
 

     

 
Zaufajcie Psmithowi.

Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

—Baxte:! Na miłość beską! — Przesiadowany

kąszony w nogę. — Kto to jest Miss Halliday? Czy zm

Miss Halliday to mioda osoba, która przyjeżd

talogować bib'jotekę.

lord skoczył iak u*
owu jaka literatka?
ża do Blandings ka-

— Kataicgować bibljotekę? Poco katalogować bibljotekę? |

— Nie byla katalogowana od roku 1885.

— No, 1 jak wapaniale obchodzimiy się

Emsworth z p:zekąsem,

— Nie bądź śmieszny. Clarence — odezwała s

bez tego -— zauważył lord

ię Lady Konstancja

niecierpliwie. — W: wielkiej bibljotece musi być katalog sporządzony

według współ. zesnych wymagań. — skierowała się ku drzwiom. — Pra-

gnęłabym, abyś zbudził się z tetargu i rozpoczął interesować się bieżą-

cemi sprawami. Gdyby nie par

(Wyszła z pokoju, rzuciwszy swemusprzymierzeńcowi

do przedmiotu dyskusji.
spojrzenie uznania. i

Bax'er z zimną powagą powrócił

Baxter, nie wiem, coby się tu działo.
promienne

— Napisalem do miss Halliday, proponując godzinę 2.30, jalko porę

odpowiednią do rozmówienia zię.

— Nież, słuchaj pan... i

—Wyiawaa. ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

| — Wszystko zostało już zarządzone.
| 2Bin pan telegrafuje
przeszkody '.

   
— Tak, tak, lecz uważa pan, wolałbym, aby mnie pan nie wpląty-

wał w te wszystkie zobowiązania.
— "adzilem że pan wybiera się do Lońdynu na spotkanie pana

Mc Todd:.... KĘ

— Ależ ja nie wybieram się wcale na spotkanie pana Mc Todda!

— zawołai lard Emsworth z niedołężną wściekłością, — Wykluczone.

Nie mogę absolutnie wyjeżdżać z Blandings, Pogoda może zmienić się la-

da chwila. Nie chcę tracić ani jednego dnia pogodnego.

do tego jegomościa..  „nieprzewidzane

— Nie chcę brać za to odpowiedzialności — rzekł zimno Baxter.

— Lecz jeśli pan sam zechce zaproponować to Lady Konstancji...

! — A, do licha — rzekł icrd Emsworth zmartwionym zgłosem, odra*
zu orjentując się w niemiośliwości takiego załatwienia kwestji.

— Ą no dobrze, jechać to jechać — dodał ze smuktkiem po chwili.
Zostawiac jednak ogród i jechać smażyć się do Londynu o tej porze...

Nie było nic więcej do powiedzenia. Zdjął szkła, przetarł je, osadził 
i Drzwi zamknęły się

znowu na nosie i podreptał do drzwi, Ostatecznie pocieszał się, że wóz

miał zajechać po niego o drugiej, zostawał mu zatem jeszcze cały ranek,

1 zamyślał wyzyskać go jak najlepiej. Lecz pierwsza beztroska radość na

| myśl o dłubaniu wśród kwiatów pierzchła i niechciała powrócić, W, gło-

|
I

wie mu wprawdzie nie powstała tak szalona myśl, aby sprzeciwić się

swojej siostrze Kanstancji, lecz czuł niezwykłą gorycz. Niech licho we-

źmie Kon.tancję!... Do djabła z Baxterem!.. Miss Peavey...

+ 6 m7

 

  
„Ledwie Lady Konstancja zeszła po schodach do wielkiego hallu,

drzwi od paia ni uchyliły się i wyjrzała przez nie okrągła, szpakowata
głowa z 'óżową twarzą o zdrowej cerze.

— Connie. — odezwała 51е głowa.
Lady Konstancja zatrzymała się.
— Słuczam Joe.
W Wejdź na chwilę — powiedziała głowa. — Chciałbym pomówić

z tobą.
a Lady Koastancja weszłą do sypialni, Był to obszerny i zaciszny po*

kój, pełen ksiyżek, z oknem wychodzącym na ogród włoski, Cażą prawie
jedną ścianę za,mował duży: kominek, przed którym umieścił się pan Jó-
zef Keebie z nogami wysuniętemi ku niewidzialnemiu ogniowi. Nadrabiał

" miną, lecz bysiry obserwator zauważyłby: zmieszanie,

— 0 co chodz: Joe? — spytała Lady Konstancja, uśmiechając się
do męża przyjaźnie. Gdy dwa lata temu wyszła za tego starzejącego się
wdowca, o którym świat nic więcej nie wiedział piócz tego, ze zdobył
wielką fortunę w południowo -_ afrykańskich kopalniach diamentów, nie
brakło cynikow okrvslających ten związek jako czysty bussiness, w któ-
rym pan Keebie zamieniał swe pieniądze za nastanowisko socjalne Lady
Konstancji. Tak jednak nie byto. Małżeństwo to zawarto z obustronnego
afektu. Pan Keeble ubóstwiał żonę, ona zas byłą mu oddana, jakkolwiek
bez ślepej pobłażliwości. Tworzyli szczęśliwą i dobraną parę.

; „Pan Kecble odchrząknąi. Widocznie miał pewne trudności z prze-
mówieniem. Gdy zaś odezwał cię, zaczął mówić nie o tem, co postanowił,
lecz o sprawic już poprzednio omówionej. 
  

(d. c. n.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, |  
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