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Bombardowanie Bilbao
Czerwoni znów wysyłają dzieci hiszpańskie do Sowietów

LONDYN. 29.4. Korespondent
Reutera telegrafuje o godz. 22-ej:
Bilbao jest w tej chwili bombardo-
wane z powietrza. Budynek z które-
go telegrafuję znajduje się w sferze
ognia bomb lotniczych. Nad mia-
stem krąży 16 samolotów powstań-
czyich. Bomby padają w całym mie-
ście.

JAK ZDOBYTO DURANGO?
DURANGO 29.4. Korespondent

Havasa podaje, w jaki sposób doko-
nane zostało zajęcie przez wojska
powstańcze miasto Durango: we
wtorek wieczorem oddziały gen.

okolice
skoncen-

Mola otoczyły całkowicie
Durango, gdzie baskowie

 

trowali ostatnie swe siły, reprezen- most, wikraczając ostatecznie do
towane przez 5.000 żołnierza i 20, Durango. į
ciężkich czołgów. Wi środę rano ar-. Kolumny, które pierwsze wikro-
tyleria powstańcza rozpoczęła ©0-; czyłyj do miasta udały się następnie
strzeliwanie grup nieprzyjacielskich.;dalej, zdobywając dwie miejscowo-

Straty były bardzo duże. Kilka czoł- ści w odległości 10 klm na północ
gów zostało tralionych. Około po- od Durango. Oddziały te zajęły rów-
šudnia baskowie usiłowali wydostać nież góry Capuna i Motrella. Pomi-
się z miasta, próby te jednak zostały mo lakonicznego brzmienia komu-
udaremnione przez krzyżowy ogień nikatu o liczbie jeńców, wziętych

broni automatycznych i artylerii wczoraj do niewoli, korespondent
górskiej. Saperzy powstańców — ой- Havasa donosi, iż liczba ta pobiła

budowali w ogniu most wysadzony wszystkie rekordy od początku o-

przez basków na drodze, wiodącej ienzyiwy, gdyż jest rzeczą prawdo-

do Verriz. O godz. 15 min. 30 po podobną, że z 5.000 basków, bronią-

kontrataku brygad z Navarry, cych Durango, wycofała się niezbyt

wspieranych przez oddziały karli- wielka ilość. Wczoraj wieczorem
stów i falangistów przeszły przez wojska powstańcze przerwały front

baskijski «aługości przeszło 100 kim.
EWAKUACJA DZIECI

Z BILBAO
LONDYN 29.4. Grupa parlamen-
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Х'еп2ішо U $ MOJE itery ea Ez rio dzie.|kuacji jak największej liczby  dzie-

maturalnej,

(Teleionem wd własnego korespondenta).

LWÓW. 29.4. Afera wykradania

i sprzedawania tematów  matural-

nych, w którą zamieszany jest u-

rzędnik kuratorium lwowskiego oraz

żydowska rodzina Mehrerów z prof.
gimnazjalnym Eliaszem  Mehrerem

na czele, zatacza co raz szersze
kręgi.

|ci z Bilbao, co Foreign Oftice w za-
|sadzie popiera, Ewakuowane dzie-
|ci mają znaleźć opiekę w* Anglii,

we Lwowie
| Panas i paūstwach skandynaw-

tów, sprzedającj ajom bi-, skich.аО НОУ =” | STATKI ANGIELSKIE W. BILBAO
я LONDYN 29,4. Angielski statek

Ogólna. kwota, uzyskana ze sprze-'handlowy. „Backworth“ г iladun-
ikiem drzewa i żywności, który

2aeg A > Gzyęziyiia przed kilku dniami wypłynął z Lon:
ywcami byl uczniowie Orej XASy] аупц przybył wczoraj bez przeszkód

L. Chilf, M. Gaertner i Gartenberś do Bilbao, eskortowany aż do gra-

oraz niejaki Oskar Schleifer. „nicy wód terytorialnych przez kontr
torpedowiec brytyjski. „Backworth”

Cena tematu wynosiła początko:!

wo 140 złotych, a w miarę zbliżania

się egzaminów maturalnych malała,

tak, że w ostatnim dniu sprzedawa-

no tematy po 50 groszy.

Zebrane pieniądze ukrywali sta-

Lwowski wydział śledczy wydał

obszerny komunikat w tej sprawie.

Z komunikatu wynika, że urzędnik

kuratorium szkolnego we Lwowie

mgr. K. R. (komunikat nie wymienia

pełnego imienia i nazwiska), wydał : : У
bezinteresownie swojemu koledze |Tannie rodzice Mehrerów, przeno-

uniwersyteckiemu, wobec którego|SZ%% gotówkę z miejsca na miejsce,
miał pewne zobowiązania, mgr. Elia- Podczas rewizji znaleziono u Mehre-

szowi Mehrerowi, nauczycielowi gi- rów około 1000 złotych.

mnazjów żydowskich w Łucku i w| Komunikat wydziału śledczego

Kowlu, tematy maturalne. Tematy|donosi dalej, że aresztowano dotąd

te przeszły do rąk braci Mehrera, | urzędnika kuratorium K., R. oraz ca-

studentów politechniki lwowskiej, |łą rodzinę Mehrerów złożoną z pię-

którzy rozpoczęli spieniężanie tema-| ciu osób.

Uniewążnienie egzaminów piśmiennych
w okr. szk. lwowskim

WARSZAWA. 29.4. Na podsta- W. R. i O. P. polecił kuratorowi u-
wie sprawozdań, złożonych przez ku nieważnić przeprowadzone egzami-

ratora okręgu szkolnego Iwowskie- ny piśmienne w tych szkołach, w

go i delegata ministerstwa W. R. których abiturienci korzystali z te-

i O. P. w sprawie przebiegu egzami- | matów, uzyskanych w drodze niele-

nów dojrzałości na terenie okręgu| galnej.
szkolnego lwowskiego, p. minister

Rewizje wśród narodowców w Krakowie
(Teleionem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. 29,4. W środę w w swoim czasie zgłoszony władzom

lokalu Stronnictwa Narodowego w | administracyjnym.

Krakowie przeprowadzono rewizję, _ W. środę aresztowano też dwóch

w wyniku której skonfiskowano 500 członków. Stronnictwa Narodowego,

wezwań organizacyjnych do tłumne- robotnika Marcinkowskiego i stu-

go wzięcia udziału w uroczystoś- | denta Alkad. Górniczej, Broeckera.

ciach 3-cio majowych. | Aresztowani rozklejali w mieście

Zaznaczyć należy, że udział człon- ulotki antyżydowskie.

ków S. N. w uroczystościach został|

 

p
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Wódz Z.Z.Z. pod śledzt e
(Teletonem od własnego korespondenta).

ŁÓDŹ. 29.4. W związku z niele- równo organizatorom zjazdu, jak i

galnym zebraniem Z. Z. Z. w Łodzi, przeciwko  Jędrzejowi Moraczew-

zwołanym przez Jędrzeja Mora- skiemu za odbycie nielegalnego ze-
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zakontraktowany był przez brytyj-
ski komitet pomocy dla Hiszpanii.
Cały szereg wybitnych osobistości
oraz posłów do izb gmin składał
datki w naturze i w pieniądzach na
skompletowanie ładunku statku.
„Backworth“ jest 8-ym z rzędu
statkiem brytyjskim, który dotarł
do Bilbao.

St. Jean de Luz opuściły w nocy
4 dalsze statki brytyjskie, udając
się do Bilbao.

DZIECI DO Z. S. R. R.
LIZBONA. 29.4, Prasa donosi, że

w Alicante zostaia załadowana na
okręt kolejna partia dzieci hiszpań-
skich w liczbie 165, przeznaczonych
do wysłania do Rosji Sowieckiej.
Dzieci nie posiadają żadnych doku-

mentów osobistych, tylko każde ma
na ręku bransoletkę składającą się z

metalowego łańcuszka i metalowej

tabliczki, załażonej na rękę w ten

sposób, że bransoletki nie można

zdjąć, Na tabliczce wyryty jest nu-

mer kolejny i napis „Madryt.

Kronika telegraficzna
— Wylew rzeki Thames w St. Zjedn.

odciął miasto Thamesville od świata. Setki

mieszkańców uwięzionych zostało w ten

sposób w swych domach. Tysiące zdołały

jednak wydostać się przedtem z miasta.

— ź Rusi przykarpackiej donoszą ©

szalejących tam burzach. Kilku wieśniaków

zostało zabitych uderzeniem pioruna, Szko-

dy w miasteczkach i wsiach są bardzo

znaczne. '

— W Anglii zderzyły się podczas lotu

ćwiczebnego dwa samoloty bombardujące,

które spadły w płomieniach na ziemię,

rozbijając się doszczętnie, Czterej lotnicy

ponieśli śmierć na miejscu.

— W Moskwie, w wielkim sklepie

mięsnym nastąpił wybuch gazu świetlnego.

Wybuch zniszczył sklep. 32 osoby odniosły

ciężkie obrażenia, 13 lżejsze.

— W Błagowieszczeńsku

wiecka aresztowała córkę tamt, konsula

mandżurskiego i urzędnika konsulatu.

Przedstawiciel rządu  mandżurskiego w

Charbinie złożył protest żądajączwolnienia.

— Delegacja związku miast była przy-

jęta przez wicepremiera Kwiatkowskiego, z

którym  konierowała o sprawach finanso-

milicja 50. czewskiego, władze administracyjne| brania.

wytoczyły dochodzenie policyjne za-
wych i podatkowych miast. Delegacja była

również u wiceministra Korsaka.
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(DARMO Kariųny
GROM" EXTRA CIENKIE
JEDYNE POLSKIE ELEKTRYCZNIE ODPUSZCZANE

NAJBARDZIEJ, ZASADNICZYM WARUNKIEM
DOBROCI NOŻUKA JEST JEGO HART...

TU SPECJALNIE MOCNY
HART NADAJE NIEZWY-

KŁĄ OSTROŚĆ

 

 

   

   
  

    

  

TU SPECJALNIE MIĘKKI
(ODPUSZCZANY) HART
GWARANTUJE - NALEŻY.

TĄ GIĘTKOŚĆ

(Ubcadwote: T
DUŻO LEPSZE OGOLENIAI WIEKSZA ICH ILOSE
PRZY ZUPEŁNEJ NIEŁAMUUJOŚCI W MASZYNKACH

KTO WYTNIE TO OGŁOSZENIE OTRZYMA
W KAŻDYM SKLEPIE, PROWADZĄCYM NO-
ŻYKI, WZAMIAN ZA TAKIE OGŁOSZENIE JE-
DEN NOŻYK „GROM EXTRA CIENKI” DARMO.
ODNOŚNY, SKLEP PO PRZEDSTAWIENIU NAM
WYCINKÓW OGŁOSZEŃ OTRZYMA OD
NAS ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ NOŻYKÓW
DARMO ORAZ ZWROT PORTA ZA WYCINKI
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Godne uczczenie pamięci, Drzymały
POZNAŃ. 29.4. Celem uczczenia ski, Pomorza i Śląska otwarcia w

pamięci nieustraszonego bojownika swych okręgach przynajmniej jednej
o sprawę polską Michała Drzymały,| biblioteki imienia Michała Drzyma-
wydała centrala T. C. L. polecenie| ły. Na urządzenie bibliotek zużyć

do oddziałów na terenie Wielkopol-| należy dochód z „Daru Narodowego

@ 3 maja“.

Pierwszy lot na linii
Warszawa — Helsinyfors

HELSINGROFS. 29.4. O godz. dokonania otwarcia stałej polskiej li-
19.35 czasu wschodnio - europejskie nii lotniczej Helsingfors — Warsza-

go wylądował na lotnisku w Hel-, wa — Palestyna. Po 5-ciu minutach

sinigforsie samolot P. L. L. „Lot“ ty-' wydądowal drugi samolot tej samej

pu Dcuglas, którym przybył wicemi-| linii typu „Lockead Electra", który

nister komunikacji Aleksander Bob-| bierze udział w locie inauguracyj-

kowsiki z delegacją polską, celem! nym i odbywa swój pierwszy lot.

Manifestacje 1-majowe w Paryżu
PARYŻ. 29,4, Generalna Konfe- niowych odbędą się dwa pochody,

deracja Pracy i wszystkie jej organi-| organizowane przez związek syndy-

zacje  zamierzają- nadać świętu| katów departamentu Sekwany. Po-

pierwszego maja charakter olbrzy- chody te wyruszą jeden z placu

miej manifestacji, która zaznaczy się! Voltaire'a, a drugi z placu Bastylii i

m. in. przez symboliczne powstrzy-| dojdą lo Vincennes, gdzie przewód-

manie się od pracy. Urzędnicy mają| cy Generalnej Konfederacji Pracy

świętować całkowicie. Pracownicy|wygłoszą przemówienia, transmito-

środków komunikacyjnych i szofe-| wane przez wszystkie rozgłośnie w

rzy taksówek czymni będą tylko do| kraju. Dodać należy, iż w dniu 1 ma-

godz. 20-ej. W godzinach popołud-| ja nie ukaże się żaden dziennik.

Ząkaz pochodów 1 majowych w Rumunii
BUKARESZT. 29.4. Władze 3 dzień na wiellką sobotę świąt prawo-

muńskie zabroniły w całym kraju| sławnych. Zezwolono jedynie syn-

urządzania obchodów publicznych| dykatom robotniczym i partii socjal-

1 maja z powodu, iż przypada ten| demokratycznej na urządzenie ob-
chodów w salach. zamkniętych.

Neutralność Stanów Zjednoczonych
WASZYNGTON. 29,4. lzba Re-

prezentantów uchwaliła projekt u-
stawy o stałej neutralności, który!
nadaje prezydentowi szerokie pełno-
mocnictwa przy ustalaniu listy, to-
warów, podlegających embargo. Jak

przypuszczają, senat zatwierdzi pro-
jekt ustawy jeszcze dziś wieczorem.
W talkim razie, ustawa będzie śpiesz
nie przesłana do podpisu prezyden-
towi Rooseevltowi, gdyż moc obo-
wiązująca obecnej ustawy wygasa w
dniu 30 b, m. SĄ
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"Wraženia ze Zjazdu
„a Związku Miast
W poniedziałek i wtorek b. ty-

godnia odbywał się w Warszawie

nadzwyczajny Zjazd Związku Miast

Polskich. Zjazdy takie, powtarzają-!

ce się co lat kilka, są dogodną oka-

lut przy o т оМО
| W dniu 23 bm. weszło w życie
|rozporządzenie wykonawcze do de-
kretu Prezydenta R. P. o ochronie|
granic. Rozporządzenie to jest waż- |

| mym nie tyliko dla mieszkańców nai

zją do zbadania ogólnych nastrojow, SZEĖ9 województwa, jako podlega-

kraju, zwłaszcza obecnie,

już rzeczą ogólnie

Sejm i Senat nie są bynajmniej wy

razem tych poglądów, które w Pol-

śdy jest
wiadomą, że

sce panują.

Zmaczenie Zjazdu Związku Miast

jących mu w większości,

 

teli, o tyle część rozporządzenia
mówiąca. © pasie granicznym u-
szczupila w sposób bardzo widocz-
my prawo jednostki do swobodnego,
dysponowania swą własnością. |

l tak poza przepisami mówiący-,

ale stwa- mi o tym, że starosta może zakazać prawnień,

  
|

|
1

|
|

swój dbszar nadgraniczny przed m |
wazją mieporzącanych ludzi. [na-
czej natomiast przedstawia się spra-
wa ograniczeń gospodarczych w

 

| pasie granicznym. Tutaj oddawanie
w ręce biurokracji tak wielkich u-

może być przyczną wielu

jrza ono warunki dla zmiany stosun-|zamieszkiwania w pasie granicz-|niepotrzebnych  kontliktów. c

ków  ludnościowych i  gospodar- |nym osobom karanym przez sąd lub! gospodarcze wielkiej przestrzeni
czych ma wielkim obszarze Polski,|władze administracyjne czy skar-| naszego kraju w ten sposób zostaje
„mieszczącym się cyłrą około 140!bowe, poza zakazem nabywania, ! bardzo skrępowane i wątpić należy,

|tys. na powierzchni a obejmującym|posiadania i «dziedziczenia objelkktów|czy nieznana jeszcze korzyści poli-

| szereg miejscowości ważnych z |nieruchomych przez cudzoziemców | tyczne  wylnikające z rozporządze-

| punktu widzenia gospodarczego, lub «udzoziemskie osoby prawne — nia, nie będą pokryte kosztem nie-

w dużym stopniu osłabia zjawisko,| (Śląsk, Pomorze, uzdrowiska mało- |są jeszcze postanowienia następu-| współmiernych, a możliwych do

polskie itp.). jące: przewidzenia strat ekonomicznych.
że trzy największe miasta w Polsce:

Warszawa, Łódź i Poznań są po-

zbawione przedstawicielstwa, po-

chodzącego z wyborów, ponadto, że

z wielu innych miejscowości przy-

byli na zjazd tylko mianowani pre-

zydenci lub burmistrzowie, którycn

zależność od czynników mianują-

cych nie pozwala traktować narów-

ni z przedstawicielami, pochodzący-

mi z wyborów.

tych kilkuset

przedstawicieli ośrodków miejskich

Rzeczypospolitej może reprezento-

wać nastroje kraju. A nastroje te

jak niżej zobaczymy — są bardzo

interesujące.

Mimo wszystko,

Przedewszystkiem zaznaczyć trze-

ba, że zjazd był starannie przygoto”

wany przez biuro Związku Miast,

które niewątpliwie stoi na wysoko-
ści zadania. Zarówno retferaty, jak i

wynikające z nich tezy, były grun-

townie przemyślane i uzasadnione.

Z punktu widzenia programu паго-

dowego tezy: te wymagały tylko nie-

licznych poprawek, które też zosta-

ły przez przedstawicieli obozu naro-

dowego zgłoszone i w większości

wypadków przyjęte.

Jeśli wziąć pod uwagę ogólny:

ton referatów, przemówień oraz

zgłoszonych i uchwalonych tez, to

stwierdzić należy, że cały przebieg

zjazdu był wybitnie opozycyjny.
Opozyłcyjność zjazdu wyrażała się

w tem, iże jedynym, obszernie bio-

rąc, tematem zjazdu był stosunek

władz rządowych do samorządu i że

stosunek ten został surowo skryty-

ikowany. Zjazd wykazał, że stałą

tendencją władz jest nakładanie na

samorząd coraz to nowych i coraz

większych ciężarów i obowiązków

natury finansowej, przy równoczes-

nym pozbawianiu samorządu źródeł

dochodu. Nie mniej surowo został

skrytykowany zagnieżdżony już głę-

boko w stosuniku władz do Ssamo-

rządu duch biurokratyzmu. Ducha

tego jako wielką przeszkodę w pra-

cach samorządu, podnoszono nie

tylko w licznych przemówieniach

delegatów na zjazd, ale został on

obszernie omówiony w sposób nie-

pozbawiony mocniejszych akcentów

w imauguracyjnym dłuższym  prze-

mówieniu p. Starzyńskiego, prezy-

denta m. Warszawy z nominacji,
Jeśli do powyższego dodać głosy

niezadowolenia z dotychczasoweśo

stanu walki z bezrobociem, w szcze-

gólności zaś z działalności Funduszu

Pracy, to ogólny obraz nastrojów,

ujawniający się na Zjeździe będzie

zupełnie wyraźny.

W. obradach Zjazdu brali czę-

ciówo udział przedstawiciele rządu

w osobach pp. Premiera Składkow-

skiego przy otwarciu Zjazdu, a Wi-

cepremiera  Kiwiatkowskiego przy

jego zamknięcin. Premier gen. Skład

kowski wygłosił przy otwarciu

przemówienie, którego dwie zwłasz

cza tezy zasługują na potikreślenie.

Pierwsza z nich jest konieczność

walki z komunizmem (przedewszyst-

kiem w formie zwalczania bezrobo-

cia), drugą to konieczność wchło-

mięcia przez miasta nadmiaru rąk

roboczych ze wsi. Tezy: te, spotkały

się z gorącym uznaniem Zjazdu.

Ujemną cechą przemówienia p.

Premjera. bylo pominięcie istotnej

dla akeji Ikomunistycznej. okoliczno-

ści, że bez współdziałania żydów z

—, my, jest ruch nocny,

Rozporządzenie rozróżnia linię |
graniczną tj. samą granicę, strefę
„graniczną o szerokości 2 km. ad|
'linii granicy, i pas pograniczny obej:.|
| mujący obszar wszystkich powiatów|
'graniczących z innym państwem. |
W strełie pogranicznej wprowa-

, dzono bardzo znaczne (zrozumiałe |
w dużym stopniu) ograniczenia!
swobody osobistej. Obywatele mu-
szą tu do dnia 23 maja rb. zaopa-

|trzyć się w dowody osobiste, na po-
'zwolenie osiedlenia się trzeba uzy-
skać specjalne zezwolenie starosty
(nie dotyczy to oczywiście zamiesz-

|kałych przed 23 bm., lub posiada-
jących tu nieruchomość), wzbronio-

w strefie gra-
nicznej, nie wolno posiadać apara-
tów fotograficznych, telefonów, sta-
cyj radiowych nadawczych bez ze-
zwolenia administracji, zaś władze
administracyjne tj. wojewoda mogą
zalbronić _ zamieszkiwania w tej
strefie poszczególnym osobom, są
uprawnione do zezwolenia i zakazy
wania wznoszenia budowli, prze-)
prowadzania dróg, a także budowa|
nia płotów, zagród z drutu kol-
czastejio itp.

Wreszcie władze mogą nakazać
zasłanianie okien od strony granicy
i zabronić trzymania psów w odleg-
4ošei 1 km, ad: linii granicznej.
O ile zarządzenia dotyczące

strefy granicznej mają charakter о-
graniczeń wolności osobistej obywa-  

Wydawnictwo Zw.  Nauczyiciel-
stwa Polskiego „Szkolna Gazetka
Šcienna“ Nr. 29 z dn. 15.IV br. pt.
„Jalk żyją i pracują ludzie w Li-
skowie” tak  intormuje dziatwę
szkolną:

„W powiecie kaliskim leży za-
gospodarowana wieś Lisków. Przed
40 laty: Lisków: był jeszcze małym,
biednym osiedlem z 800 mieszkań-
cami, 87 proc. ludności nie umiało
ani czytać ani pisać. Mimo prześla-
dowań władz szkolnych, znaleźli się
patrioci, lktórzy potrafili to środo-
wisko dźwignąć na wysoki poziom
w. dziedzinie kulturalno-społecznej
jak i gospodarczej”.  

Wi przszłym tygodniu odbywać
się ma posiedzenie prezydium Na-|
czelnej Rady Adwokackiej, na któ-

rym rozważany, będzie m. in. prze-

wilelkający się zatarś w palestrze

małopolskiej.
W lwowskiej Izbie Adwokackiej

wyruszy z Poznania za aprobatą

J. Em. Ks. Kardynała-Prymasa w dn.

16 sierpnia br. Źwiedzi m.in, Lisieux,

Ars, Paray-le-Monial. «Wstąpi takiże

do Paryża na Wystawę Międzynaro-

LLS

komunizmem ruch ten nie przedsta-

wiałby w: Polsce żadnej istotnej siły.

Na Zjeździe przeważali liczebnie

delegaci kierunku sanacyjnego, jed-
nak nie mieli już właściwego sobie

cze przeciw wnioskom

ców, wzywającym do rozpisania wy-

borów w Warszawie, Łodzi, Pozna-

niu, oraz przeciw wyłłączeniu żydów

ze Związku Miast, a też uchyleniu

du; ale w wystąpiemiach ich nie było

ani zapału, ani przekonania, Żydzi 

lgólnych osób w zakładach przemy-

Związek Naucz. nie może wykrztusić
słowa „„Ksiądz”

Przewlekły zatarg w palestrze
małopolskiej

 

Pielgrzymka duchowieństwa polskiego
do Lourdes

 

dawniej tupetu, a trzymali się. ra-|

czej w defenzywie. Bronili się jesz-| listycznych. Początkowo ginęli oni

marodow-|

ich wpływu na gospiodarkę samorzą |

Mie wolno też w pasie granicz-

myru nawet obywatelom polskim ani|

nabywać nieruchomości, ani prze- |

dłużać lub zawierać nowych umów |

o dzierżawę, użytkowanie lub za-;

rząd nieruchomości bez uprzednie-

go zezwolenia wojewody. W. wypad

ku dziedziczenia, jeżeli nie  dzie-|

dziczy spaclkobierca ustawowy, iko- |

nieczne jest uzyskanie zezwolenia

ma zatrzymanie odziedziczonej nie-

ruchomości. Ustawa przepisuje 12-

miesięczny czasokres do wniesienia|

podania o zwolnienie w tej sprawie,:

a jeżeli podanie nie zostanie u-

względnione, spadkobierca obowią-

zany jest nieruchomości w ciągu

następnych 12 miesięcy się pozbyć.

W przeciwnym razie naraża się na

przymiusową sprzedaż.
NW pasie granicznym wojewoda

może zalkazać zatrudnienia poszcze-

słowych i handlowych oraz w in-

stytucjach użyteczności publicznej,

jeżeli tego wymagają względy bez-

pieczeństwa publicznego dub ochro-

ny) granic. !

INa terenie pasa granicznego

wojewoda może zawiesić lub zabro-

mic działalności każdego stowarzy-

szenia, związku czy spółdzielni lub

ich oddziału, bez potrzęby uzasad-

nienia tej decyzji.

Celowość samego rozporządze-

mia jest bezsporna. Państwo bowiem

ma prawo i obowiązek zabezpieczać

O tym, że Lisków dźwignął się

„na wysoki poziom” dzięki wytrwa-

łej i ofiarnej pracy ks. prał. Wiacła-

wa Blizińskiego — co jest rzeczą w

całej Polsce znaną — ani słowa.

Redaktorzy pism ZNP wolą o tym

przemilczeć, wysuwając zamiast na-

zwiska gorliwego kapłana  katolic-

kiego i zasłużonego działacza  spo-

łecznego jakichś „nieznanych pa-

triotėw“. (Wi ten sposób z nienawi-|

ści do Kościoła katolickiego okła-

mywane są dzieci polskie, do któ- |

rych zdaniem pedagogów związko-

wych nie powinna dojść prawda o

Liskowie.

 
osiągnięto już porozumienie pomię-

dzy adwokatami Polakami i żyda-

mi i wikrótce odbyć się tam mają

uzujpełniające wybory, natomiast w

Krakowie zatarg pozostaje wciąż o-

twartyi arbitraż nie dał dotąd! wy-

ników.

dową. Powrót przez Szwajcarię do
Poznania w dniu 4 września rano.
Bliższych intonmacyj udziela Zwią-
zek. Kapłanów „Uinitas“, Poznań, Al.
Marcinkowskiego 22, IIL.

trzymali się naturalnie murem swo-

ich popleczników, chociaż i oni

chyba zorjentowali się, że idą no-

we czasy.

Najsłabiej zaznaczyła się na

Zjeździe obecność delegatów socja-

w tłumie zupeinie. Dopiero niefor-

tunne wystąpienie delegata m. Kra-

kowa, b. posła Stańczyka,  usiłują-

cego bagatalizować niebezpieczen-

stwo komunistyczne ujawniło  śgar-

stkę socjalistów. Nastrój całości

Zjazdu w stosunku do wyznawców

Marksa byt zdecydowanie nie-

| wozdania Zarządu, obrazującego! bo-

* stawieniu do masowego ich tępienia,

|Zakończenie „blokady“
w Krakowie

KRAKÓW. 29.4. W! dniu dzisiej-

szym zakończyła się blokada w

gmachu Bratniej Pomocy przy ul.

Jabłonowskich, okupowanego od

przeszło miesiąca przez młodzież

lewicową.

Na kongres w Poznaniu
Na wielki międzynarodowy kon-

gres ku czci Chrystusa-Króla, który

odbędzie się w Poznaniu w dniach

od 25 — 29 czerwca zapowiedzieli

swój przyjazd m. in. ks. kard. In-

nitzer z Wiednia, ks. kard. Verdier

z Paryża i lks. Kaspar z Pragi cze”

skiej. Obecnie oczekuje się nomi-

nacji legata papieskiego.

(S AAS TK iL TT O BOKZAOOWYAOCE

Galia z kótolicgzmem w Niemczech
BERLIN. 29.4. Na czoło mwe-

wnętrzno - politycznej akcji praso-
wej w Niemiczech wysuwa się dziś!
gwałtowna kampania przeciwko,
„katolicyzmowi politycznemu” na,
tle różnych wyroków przeciwiko ika |
tolikom. Ataki dzisiejsze rozmiara- |
mi przekraczają bodaj wszystko, co|
dotychczas pisano w prasie niemiec-|
kiej na powyższy temat. Duchow-|
nym katolickim zarzuca się wręcz
zdradę państwa, a stosunki w klasz-|
torach malowane są w najczarniej-
szych barwach.

Wszystkie dzienniki piszą, że
wbrew obrońcom „katolicyzmu po-
litycznego“ nie chodzi tu o wypad-|
ki odosobnione, lecz o masowe zja-

wiska, którym państwo narodowo-
socjalistyczne musi położyć kres.

Dzienniki podają, że. na ławach o-

skarżonych zasiada przeszło 1000

zakonników i księży. Prasa narodo-|
| wo - socjalistyczna domaga si guka- |
rania ich z całą surowością. Zapo-|

wiada się jednocześnie, że „o ile

zajdzie ikonieczność—procesy 'trans-|

| kon. Prokurator

mitowane będą przez radio, aby

uświadomić naród niemiecki o praw-

dzie”.
Dalsze doniesienia o procesach

napływają z różnych miast, Przed

sądem w Koblencji na ławie oskar-

żonych zasiadł m. in. 76-letni czło-
nek kongregacji religijnej. Sąd ska-
zai go na li pot roku więzieria.
Prokurator tamtejszy zapowiedział,

że wikrótce pociągnięty będzie do

odpowiedzialności Ikarnej cały za-
uważa, że wśród

członków zakonu nie ma niewin-

nych. `

Sprawa walki z „katolicyzmem

politycznym” znalazła oddźwięk na-

wet w odezwie pierwszomajowej,

wdanej przez przewódcę frontu pra-
cy dr. Leya a wzywającej do świę-
cenia tego dnia pod hasłem: „Niem-

cy stały się piękniejsze, cieszciesię

życiem”. Odezwa protestuje katego-

rycznie przeciwko obraźliwemu ze-

stawieniu „przez Rossainta i towa-

'rzyszy' narodowego socjalizmu z

bolszewizmem.

 

Ocułkowity zakaz uboju rytualnego
W ub. nieldzielę odbyło się wal-

ne zebranie Zjednoczenia Tow.

Opieki mad. Zwierzętami R. P., w

którym wzięli udział przedstawicie-
le 70 prowincjonalnych oddziałów

Zjednoczenia. Po wysłuchaniu spra”

gaty plon pracy Zjednoczenia,

zwłaszcza w zalkresie wprowadzenia

uboju humanitarnego, racjonalnej

wallki ze wścieklizną, zdobyczy u-

stawodawczych etc. w wyniku dłuż-

szej dyskusji uchwalono  szereg

winiosków, z których na uwagę za-

sługują: wniosek nakazujący dążenie |

do całkowitego zniesienia uboju ryk|

tualnego,
wniosek o przystąpieniu do ra-

cjonalnej walki ze wścieklizną, w |

zdrowych warunkach, w  przeciw-  

poza tym zastosowanie powszech-

nego szczepienia i powołania komi-
tetów obywatelskich po wsiach, dla

czuwania nad wykonaniem  przepi-

SÓW.
wniosek o wystąpienie do władz

miarodajnych o zakaz używania

wozów  jednoldyszlowych dla za-
przęgów jednokonnych,

winiosek 0 unormowanie typu

uprzęży,
o wyjednanie częstszego pojenia

zwierząt przewożonych koleją (do-

tychczasowe przepisy przewidują

pojenie w przerwach 36 godz.),

o wyjednanie stanowiczego zaka-

zu oskubywania żywcem ptactwa z

pierza,
o rozciągnięcie kontroli na szo-

sach również pod względem stanu

koni i wozów oraz sposobu przewo-

żenia żywych zwierząt itp. :

OD ADMINISTRACJI
Uprzejmie zawiadamiamy, że wszystkim naszym SZ.

PRENUMERATOROM, którzy nie opłacą należności za

prenumeratę do dn. 30 b. m. będziemy zmuszeni

wstrzymać przesyłanie pisma z dniem
1-g0

bezwzględnie

 
AmerykaninClem Sohn, znany pod širo „człowieka latającego ZA”  w a Ł-A

chętny. bił się na lotnisku w Vincennes,  
 



 

„PRZEZ PRYZMAT
KWESTII ŻYDOWSKIEJ”

„Gazeta Polska”, omawiając

chwały polityczne Stronnictwa Naro-

dowego, uważa, że twierdzenie, iż

Żydzi, aby odwrócić uwagę chłopa

od miast i ich spolszczenia, popiera-

ją agitację usiłującą zwrócić dążenia

, chłopów wyłącznie ku kwestii agrar-

nej, „budzi najdalej idące wątpliwo-

ści .

u-

„Twierdzenie powyższe — pisze

„Gazeta Polska” — jest typowym

błędem, wynikającym z patrzenia

na wszystkie sprawy przez pryzmat
sprawy żydowskiej. Zdawałoby się,
że jest rzeczą niezbicie ustaloną

przywiązanie chłopa do ziemi i jego |

dążenie do tego przede wszystkim
warsztatu pracy”.

Ponieważ poruszana tu sprawa

stanowi jedno z najważniejszych na-

szych zagadnień społeczno-politycz-

nych, uważamy za konieczne na za-

rzuty „Gazety Polskiej” odpowie-

dzieć.

Przede wszystkim parę słów o „pa-

trzeniu przez pryzmat kwestii ży-

dowskiej'. Nasi przeciwnicy stale

robią nam zarzut, że sprawę tę prze-

ceniamy, że zabarwiamy nią ' inne
kwestie, że wszędzie doszukujemy
się jej odbicia.

Nie należy jednak zapominać, że
sprawa ta jest obecnie w Polsce naj-
ważniejszą. Żydzi nie są zwykłą|
mniejszością narodową, mieszkającą
w naszym kraju. Są oni uformowa-
nym, świadomym swoich celów na-
rodem, zmierzającym do opanowa-
nia państwa i uczynienia zeń narzę-
dzia swojej polityki. Walka z dąże-
niami żydowskimi jest równie ważna,
jak ważną była walka z zaborcami,
a wszak przez pryzmat tej walki pa-
trzyliśmy kiedyś na wszystkie niemal
nasze sprawy narodowe.

„Czas” w swej naiwności nazywa
to „kompleksem niższości”, nie po-
mny na to, do czego doprowadza nie-
zrozumienie kwestii żydowskieji o-
bojętne patrzenie na postępy, jakie
Żydzi robią w kraju.
Pomijamy klasyczny przykład re-

wolucyjnej Rosji i ograniczamy się do
= co się dzieje obecnie we Fran-
1

We wtorek przedrukowaliśmy w na
szym „Dzienniku“ odpowiedź znane-
$o publicysty francuskiego, Henryka
Bėraud, žydowsko - francuskiemu po-
wieściopisarzowi, Józefowi Kesse-
łowi.
Bóraud pisze, że we Francji, „gdzie

Żydzi stanowią zaledwie 2 proc. lu-
dności, wydziały ministerialne, ina-
czej mówiąc, kierownicze dźwignie
państwa, znajdują się w 52 procen-
tach w rękach funkcjonariuszy Izrae-
litów”. Pisze on dalej, że Żydzi trak-
tują Francję „jak kraj podbity”, Ten
Francuz, któremu „Czas” zarzuci ne-
wno również „kompleks niższości”,
przypomina, że „autorem pierwsze-
$o przewrotu w Rosji był Kiereński,
że promotorka rewolucji w Niem-
czech nazywała się Róża Luksem-
burg, że podżegacz rewolucyjny w
Bawarii zwał się Kurt Eisner, w Au-
strii Otto Bauer, na Węgrzech Bela
Kuhn, we Włoszech ClaudioTreves,
wreszcie w Katalonii — Mojżesz Ro-
senberg. A wszyscy ci niszczyciele
ładu, razem wzięci, powołują się, jak
i Leon Blum, na jednego tylko mi-
strza, który zwie się Karol Marx”,

Niech nam wolno będzie postawić
pod adresem „Gazety Polskiej” je-
dno pytanie, Czy nie byłoby tak sa-
mo i w Polsce, gdyby nie nasza nieu-
stanna czujność na tym punkcie i pa-
trzenie „na wszystkie sprawy przez
pryzmat sprawy żydowskiej”?
Wprawdzie w Polsce „52 proc. kle- .

rowniczych dźwiśni państwa” nie
znajduje się w ręku żydowskim. Ale
ile procent tych dźwigni znajduje się
w ich ręku w handlu, przemyśle, fi-
nansach it, d.? A jak się przedsta-
wia procent ten w zawodach wol-
nych, lub w nieruchomościach miej-
skich? Na życie państwa nie można
pairzeć wyłącznie pod kątem stanu

Wizyta
óciła uwagę polityczną świata na
enie i politykę belgijską. Fra-

1 zwolenników systemu ge-
Go zaciemnia każde zaga-

czne. Roi się w oświad-
czeniach i komentarzach do tych о-
świadczeń od takich słów, jak „po-
kój', „bezpieczeństwo, „gwarancje
bezpieczeństwa” i t. p., które, jak się
dobrze nad nimi zastanowić, nie po-
siadają żadnej określonej treści poli-
tysznej

Г

 

  

  

 

  
I oś chce zrozumieć, jaka za-

j szią z. w polityce belgijskiej w
j cągu ostalnich miesięcy, ten musi
| szukać rzeczywistości politycznej i

nic mu nie pomoże zastanawianie się
nad „formułami” i frazesami genew-
sko - lokarneńskimi.
Rzeczywistość zaś jest taka: Bel-

| gia, której grozi niebezpieczeństwo
jedyne — ze strony Niemiec — opie-
rała się dotychczas na poparciu An-
glii i Francji, liczyła na to, że w razie
ponowrego najazdu staną w jej obro-
nie obydwa te państwa. Wzamian za
to musiała przyjąć na siebie różne
zobowiązania, między innymi woi-
skowe.
Tych zobowiązań postanowili się

pozkyć kierownicy polityki belgii-
skiej. Dlaczego? Dla dwóch powo-
dów — ną skutek osłabienia pozycji
Francji na terenie międzynarodowym
ina skutek związania się Francji
porozu'nieniem wojskowym z Sowie-
tami, Sfery kierownicze w Belgii o-
bawiają się, że Francja może być

 

  
  

Od dłuższego już czasu słyszymy ©
rzekomej zmianie postawy obozu „sana-
cyjnego” wobec Żydów i jego nawróce-
niu się rzekomem na rzecz idei narodo-
wej polskiej, idei słażby narodowi pol-
skiemu, a nie kompromisowi „państwo-
wemu“ polsko-žydowskiemu.
W szczególności najnowsza forma or-

ganizacyjna „sanacji”, jaką jest t. z.
Obóz Zjednoczenia Narodowego. akcen-
tujący swą-narodową ideologicznie po-
stawę nawet i w nazwie, stara się usil-
nie o reputację ugrupowania jeśli nie
antysemickiego, to w każdym razie trzy-
mającego się z dala od Żydów i polity-
ki, Żydom służącej,

Gdy jednak zejść z dziedziny pustych,
deklamatorskich frazesów na grunt real-
nej rzeczywistości, okazuje się, że mię-
dzy rzeczywistem obliczem politycznem
i ideowem sanacji, a szatą, w którą się
dziś ona usiłuje ubierać, istnieje prze-

równania. @
Sanacja, w tem, co jest istotną tre-

ścią jej działalności i dążeń, a nie tyl-
ko zewnętrzną — chwilową i nieszczerą
— pozą, jest w dalszym ciągu przede

I wszystkim obozem współpracy z Żyda-
mi. Jej zasadą, jej poprostu racją bytu,
jest obrona Żydów. jest, jeśli nie sta-
wianie tamy fali antysemityzmu, bijącej

| w śmach potęgi żydowskiej w Polsce
(bo to jest dziś już niemożliwościa), to
przynajraniej złagodzenie jej uderzeń
Trudno o jaskrawszy dowód na to, że

tak jest, nad znane wystąpienie — nie
małych płotek sanacyjnych. ale czoło-
wej postaci sanacyjnego obozu, szefa
„sektora mieszczańskiego" O. Z, N, p.
Starzyńskiego, — na ostatnim zjeździe
Związku Miast.

 
jest znacznie szersze i obejmuje ca-
łokształt stosunków w kraju, - które
dla bytu i przyszłościnarodu z regu-
ły są ważniejsze od zagadnienia ma-
chiny biurokratycznej. Ё
„Gazeta Polska“ pisze, že „przy-

wiązanie chlopa do ziemi i dąženie
do tego przede wszystkim warsztatu
pracy jest rzeczą niezbicie ustaloną”,

Nikt temu nie przeczyl
Ale jeśli głód ziemi nie da się w

Polsce zaspokoić w całości, trzeba o-
brócić energię przeludnionej wsi na
sprawę, któraby była z pożytkiem
dla niej samej i dla kraju,
Taką sprawą jest kolonizacja miast

i miasteczek, opanowanie ich przez
ludność wiejską i nadanie im polskie-
go charakteru. au
Chłop to rozumie, skoro pod wpły-

wem naszej pracy w ciągu niespełna
2 lat powstało w Polsce kilkanaście
tysięcy nowych polskich placówek
po miasteczkach, placówek dro-
bnych, nie mniej jednak dających jaki
taki byt, licząc z rodzinami, paru set
tysiącom bęzrolnej i bezrobotnej lu-

WE e M w i danóch |

BRGIL.
min. Edena w  Brukselli,

ciwieństwo, zgoła niemożliwe do wy-;

mannaA

  A i
wciągnięta w za.ar$ zbrojny, który

jej interesie, a
leżał w inte-

iają się, że

nie będzie leżał w
tym bardziej nie bę
res'e Belgii, Sery te
na skutek rozwoju slosunków we-
wnętrznych we Francji, państwo to
będzie co*az słabsze politycznie, a
może także uiracić możność rozwi-
nięcia swej siły wojskowej. Belgij-
czycy tego nie mówią, może nawet
zaprzeczyliby, gdyby im. to powie-
dzieć, Klo wszakże chce poza frazec-
logia widzieć rzeczywistość, ten nie
znajdzie innego wytłumaczenia ostat-
nich zmian w polityce belgijskiej.
W uczuciach żywionych przez Bel-

śijczyków dlaFrancji nic się nie zmie-
niło. Nie obawiają się też wrogiego
wystąpienia ze strony narodu francu-
skiego, wiedzą dobrze, że jedyne nie-
bezpieczeństwo zewnętrzne grozi im

| ze wschodu. Lecz od p. Spaaka aż do
p. Degrelle'a nie chcą się wiązać
zbytnio z polityką obecną Francji, o-

| partą wciąż o Ligę Narodówi nie ma-
ją pełnego zaułania do pozycji mię-
dzynarodowej Francji.
Mogą zaś pozwolić sobie na pew-

ną swobodę w stosunkach z Francją,
bo są zupełnie pewni, że nie opuści
ich nigdy Anglia; nie dla sentymen-
low oczywiście lub też na skutek ja-
kichkolwiek zobowiązań. Po prostu
dlatego, że Anglia nigdy się nie zgo-
dzi i nie może zgodzić się na to, by
jakiekolwiek wielkie mocarstwo kon-
tynentalne stanęło mocną stopą na
terytorium belgijskim.
Poucza nas o tym geografia i hi-

 

     
 

 

 

 
 

Możnaby sądzić napozór, że wystą-
|pienie p. Starzyńskiego przeciw adw.
Kowalskiemu było tylko podyktowane

| nerwami i dzięki temu przekraczające

granice właściwego umiaru obrony na
postawione jego gospodarce zarzuty.
Byłoby nieścisłością zaprzeczać temu,
że również i ten motyw w występie p.
Starzyńskiego odegrał dużą rolę. Do tej
strony przemówienia p. Starzyńskiego
— którego bardzo zresztą złagodzone i
przedestylowane streszczenie podaje
„Gazeta Polska” — jeszcze powrócimy.

Najistotniejszym jednak momentem w
wystąpieniu p. Starzyńskiego jest to, że
wystąpienie to odegrało rolę dywersji.
mającej na celu ubicie wniosku radnego
Serwatki,
Radny Serwatko (członek Stronnictwa

Narodowego z Białegostoku) wystąpił
z wnioskiem uchwały. że zdaniem zjaz-
du Związku Miast jest dla uzdrowienia
stosunków samorządowych rzeczą ko-

nieczną, by Żydzi pozbawieni zostali
w samorządach praw wyborczych. Wnio-
sek ten został poparty przez adw. Ko-
walskiego,

Zanosiło się na to, że wniosek ten
zostanie — przynajmniej na komisji ad-
ministracyjnej — uchwalony, Głosowa-
nie nad wnioskiem o nowe wybory w
Łodzi i Poznaniu, oraz nad przywróce-
niem normalnych stosunków samorządo-
wych w Warszawie, wykazało, że du-

ża część  „sanatorów”, ' uczestników
| zjazdu, idzie w praktyce razem z naro-
| dowcami i że dzięki temu obóz, wal-
|jczący o postulaty narodowe, ma na
| zjeździe (a przynajmniej na jego komisji
| administracyjnej) większość, Cóżby to
* był za cios polityczny i moralny dla Ży-
| dów, gdyby zjazd Związku Miast, lub
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Każdy jednak proces społeczny

musi się odbywać w określonej atmo-
sferze ideowo - politycznej. Inaczej

nie skupi się na nim potrzebnej ilości

energii i uwagi mas. Żydzi to rozu-
mieją lepiej od „Gazety Polskiej” i

dlatego popierają agitację, zmierza-
jącą do obrócenia całej uwagi chło-

pa na sprawę agrarną.

Na tej drodze zyskują podwójnie.
Przede wszystkim osłabiają parcie
ne. swoje placówki miejskie, po wtóre

zaś, skupiają uwagę i energię masy

chłopskiej na sprawie, która nie roz-

wiązuje w dostatecznej mierze po-

trzeb przeludnionej wsi. Skupianie
zaś uwagi i energii mas na sprawach,

których rozwiązanie nie zaspokaja

potrzeb, musi powodować гохвогу-

czenie i niebezpieczny ferment rewo-
lucyjny, przy którym łatwiej jest ująć
w swoje ręce „kierownicze dźwignie

państwa" i dokonać ostatecznego

„podboju kraju”,

Czy nie mamy przeto racji, patrząc Ч na tę sprawę przėz „pryzmat kwes!
$ и
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ELGIA
storia. Geografia, która mówi, że
wybrzeży belgijskich niedaleko d.
wybrzeży angielskich. Historia daw
niejsza, która powiada, że przyczyną ;
nieubłaganej walki Anglit z Napoleo-
nem było to, że stał się on konty-
nuatorem polityki zagranicznej Wiel-
kiej Rewolucji, Wiemy z historii wła-
śnie, jak długą i wytrwałą walkę pro-
wadziła Anglia z Napoleonem, jak
walkę tę wygrała i jak Cesarza Frav-
cuzów osadziła na św. Helenie, Hi-
storia nowsza, która nas uczy, że w
wojnie, która wybuchła w r. 1914
wzięła udział Anglia wtedy dopiero,
gy się przekonała, że jest zagrożone
terytorium belgijskie. Wątpliwą jest
bardzo rzeczą, czy W. Brytania była-
by się zdecydowała na udział w woj-
nie, gdyby nie sprawa Belgii.

Położenie jest jasne. Nie są po-
trzebne żadne zobowiązania, żadne
pakty, żadne obietnice. Belsijczycy
wiedzą doskonale, że gdyby sąsiad
wschodni wkroczył na ich teryto-
rium, to W. Brytania stanie obok ich
Ojczyzny z całą swą potęgą politycz-
ną i wojskową. To też czy to będzie

|

p. Eden, czy jakikolwiek inny przed-.?
stawiciel rządu angielskiego, każdy
będzie z otwartymi rękami przyjęty
w Brukselli, jest bowiem reprezen-
tantem potężnej, naturalnej śwarant-
ki całości i niepodległości Belgii. 1
nic to nie ubliża Belgii, jeśli z da-
nych geograficznych i historycznych
wyprowadza aktualne konsekwencje
polityczne. =

W obronie Zydów...
choćby tylko jego komisja, uchwalił
wniosek radnego Serwatki, tem samem

stawiając nowy, wielki krok na drodze

do odżydzenia samorządów!

Trzeba było temu przeszkodzić. Tu
już nie chodziło o nieszkodzące Żydom
deklamacje i frazesy, — tu cliodziło o
realny i namacalny interes życlostwa.

Nie pomogło wystąpienie prezydenta

Krakowa, p. Kapellnera - Kaplickiego
(wychrzty). Nie pomogła niezgodna z re-
gulaminem Zjazdu decyzja przewodni-
czącego Kocura o niepoddanie wniosku
pod głosowanie. Nie pomogła —- powięk-
szyła tylko napięcie uczuć sali -- ope-
retkowa interwencja anonimowego wnio
skodawcy. domagającego się usunięcia
adw. Kowalskiego z posiedzenia,

I wówczas — wystąpiła na widownię
ciężka artyleria. Prezydent Starzyński
podjął swój gwałtowny atak przeciw
adw. Kowalskiemu i pośrednio przeciw
„endecji”. Tłum małych rybek sanacyj-
nych, biorących za dobrą monetę to, co
mówi O. Z. N. i szczerze chcących
walczyć z Żydami, spłoszony į sterory-
zowany, odsunął się od „endeków”, od-
sunął się od adwokata Kowalskiego, nie
śmiał walczyć nadal z Żydami ramię w
„ramię z nimi, Większość antyżydowaka,
złożona z narodowców i z części „sa-
nacji”, momentalnie zredukowała się do.
samych tylko narodowców.

Wniosek radnego Serwatki nio miał:
już za sobą poparcia większości sali.
Można go było po cichu utrącić, unika-
jąc poddania go pod głosowanie,

Napozór możnaby sądzić, że rozegrał-
się tylko spór między pp. Starzyńskim|
i Kowalskim o gospodarkę komisarską |.
w Warszawie. W istocie —+ rozegrała
się walka o rzecz znacznie wiąiczą:
o to, czy gospodarzem polskich miast
ma być tylko ludność polska, czy też |

|
mogąbyć do spółki Polacy z Żydami.

Walkę tę rozstrzygnął na korzyść
Żydów jeden z filarów O. Z. N., p. Sta-
rzyński, A cała sanacją, z „Gazetą Pol-
ską” na czele, solidarnie krok jego po-
parła.
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| Demonstracje
młodzieży W Warszawie

We wtorek doszło znowu do
zajść w szkołach wyższych w War-
szawie.

W Szkole Głównej
| podczas wykładu prof. Chorzew-
|skiego rozległy się nagle krzyki,
,poczem rzucono kilka świec dym-
nych. Wobec tego musiano wykład
przerwać, Studenci przeszli do
hallu, gdzie znowu rzucono kilka
jświec dymnych i rozbito  gablotki.
| Jednocześnie rozlegiy się okrzyłki
| antyżydowskie, Następnie grupa
| studentów śpiewając „kHumn  Mio-
dych', domagała się otwarcia
wszystkich bratnich Pomocy.

Po tej demonstracji grupa ta wy-
szła na ulicę, gdzie napotykanych
siuydentów-żydów obrzucono  zgni-
łemi jajami.

W tym samym czasie w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w przerwie między wykładami stu-
denci urządzili w hallu wiec. Pod-
czas wiecu rzucono świecę dymną
i zaczęto nawoływać do urządzenia
demonstracji przed gmachem mini-
werstwa oświaty. Do młodzieży prze

| mówił rektor Mikiaszewski, wzy-
wając do spokojnego rozejścia się.

Studenci grupami zaczęli opusz-
czać uczelnię, lecz w międzyczasie
znów zaczęli zbierać się na placu
Unii Lubelskiej,

Pq pewnym czasie nadeszła na
plac Unii Lubelskiej grupa studen-
sów politechniki. Studenci utworzyli
pochód demonstracyjny i udali się w
aleję Szucha pod gmach  minister-
stwa oświaty. W. tym samjim czasie
« drugiej strony nadeszła pod smach
ninisterstwa grupa studentów ze
3zkoły Głównej Handlowej. Studen-
oi wznosząc okrzyki,  usiiowali
wtargnąć do gmachu ministerstwa.

Wikrótce nadjechał oddział po-
icji, który zebranych rozproszył.

Podczas zajść w Szkole Głównej
fandlcwej rzucono de sekretariatu
ullkanaście jaj i wybito tam szyby.

'AMORDOWANA CÓRKA POSŁA
PARAGWAJU W WiEDNIU

Handlowej

 

 

Ingrid Wiengreen,

сБРОЕОННИНОСИСЛЮСОодВБОЕТНОа САСОН

Nowości wydawnicze
Wiadomości o Paragwaju. Syndykat z

vgracyjny wydał zeszyt 3Biblioteczki Syn-
ykatu Emigracyjnego p. t. „Wiadomości o
'aragwaju". Broszurka ta zawiera wiado-
'ości ogólne o Paragwaju, wiadomości o
«adnictwie w Paragwaju, chorobach, za-
<bkachi cenach, oraz podaje wskazówki

Lto i w jaki sposób może do Paragwaju
ugrować, Ponadto do broszurki załączo-

e są 10 lekcji języka hiszpańskiego oraz
mapki Paragwaju.

Broszurka przeznaczona jest dla emi-
ntów.

Następne zeszyty Biblioteczki Syndyka-
Emigracyjnego ukażą się w najbliższym
sie. 

„DRUH OWIEJ DRUHNY
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Przepych uroczystości koronacyjnych
w dniu 12 maja w Londynie

Cullinan. Był on znaleziony w 1.
„1905, w jednej z kopalń diamentów

|w południowej Afryce. Nazwę swą

|Cullinan otrzymał od nazwiska jed-

nego z głównych dyrektorów ko-
!

Opactwo Westminsterskie,
odbędzie się koronacja króla Jerze- nymi

go VI i królowej Elżbiety, zmieniło

calkowicie swój zewnętrzny i wew-|
nętrzny. wygląd.

Zaldanie architektów nie było ła-

twe. Trzeba było znaleźć miejsce i!

wybudować wewnątrz świątyni try-

buny, mogące pomieścić 7.700 osób,

a więc o kilkaset

czas koronacji Jerzego V.

wało się 1.500 parów Anglii,

małżonki i matki, 1.000

parlamentu wraz z żonami,

mależących do _ chóru, członkowie

tajnej rady królewskiej, delegacje

państw obcych, korpus dyplomatycz-

my, biskupi, przedstawiciele armii,

władz cywilnych, tradeunionów i

wreszcie uczniowie szkoły westmin-

sterskiej, korzystający z tradycyjne-

go przywileju asystowania w opac-

twie westminsterskim podczas koro-

nacji.

Obecnie wnętrze opactwa, któ”

gdzie dynu, deponując w Tower wraz zin-

| skiego używane są dwie korony.

osób więcej, niż ny Edwarda Wyznawcy (XI wiek),

W licz zniszczonej za czasów Cromvela w

bie tych 7.700 osób będzie al 1649.
ich

członków chował się rachunek złotnika, który

500 osób wykonał ją w r. 1660. Kosztowała

rego założyciem w Xl-ym wieku był

Edward Wyznawca,
Iśni od; złota.

Płyty (kamienne znikły całkowi-

cie pod olbrzymim niebieskim dywa-

nem. Powierzchnia jego jest jedwa-

bista i gładka.

„NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE
DYWAN.

Dywan ten został specjalnie wy-

konany na uroczystości koronacyjne

w zakładach tkackich w Glaex

(Glasgow). Pracowało nad nim 200

robotników. Jest to największy dy-

wan na świecie. Powierzchnia jego

wynosi przeszło 16 tys. stóp kwadr.

gra barwami

Koszt pnodukcji przewyższa sumę 10

tys. f. szt. Wobec olbrzymich rozmia

rów tego dywanu, istniały wielkie

trudności z dostarczeniem go (do о-

pactwa westminsterskiego. Nie moż-

ma go było przewieźć koleją, użyto

więc drogi morskiej. Załadowano: go

ma statek i morzem, a następnie Ta-

mizą dostarczono do Londynu.

Po samym środku głównej nawy,

w pobliżu wielkiego ołtarza, rozpo”

starty jest na ziemi bardzo cenny

perski dywan, również koloru nie-

bieskiego o bogatych wzorach złoci-

stych. Utrzymane w podobnym tonie

dywany, przykrywają wzniesienie, na| ię. ność królowej.

którym stoją trony, oraz podłogę w

kaplicy H-lwarda Wyznawcy.

Pomiędzy filarami katedry znaj-

dują się trybuny, oparte na ruszto-

waniach, zbudowanych z drewnia-

aych belek i stalowych rur. Są one

pokryte kosztownymi „draperiami z

niebieskiego wzorzystego brokatu.

W końcu mawy znajduje się wznie-

Sienie, na którym stoją dwa trony.

Do tronu królewskiego prowadzi 5

stopni, tron królowej stoi niżej —

prowadzą do niego tylko 3 stopnie.

Po prawej stronie ołtarza stoją

dwa pokryte bogatą tkaniną fotele,

ma których król i królowa będą spo-

czywali pdziczas pierwszej części u-

roczystości.

Bezpośrednio za tymi fotelami

znajdują się miejsca, przeznaczone

dla rodziny królewskiej, pokryte nie-

bieskim brokatem z herbami kró-

lewskimi.

KLEJNOTY.

Klejnoty korony i insygnia wła-

dzy królewskiej, używane podczas

uroczystości koronacyjnych, ocenia-

ne są na 5 milionów funt. szt.

Na kilka miesięcy przed korona-

«ją wszystkie klejnoty korony i in-

ne insygnia władzy królewskiej były

wystawione w Tower, gdzie publicz-

ność mogła codziennie oglądać obie

korony, koronę państwową, ampuł-

kę i łyżkę do czerpania świętych

ole;ów, pierścień ikrólewsiki, berła,

jabłko i 4 miecze, niesione przed

królem podczas uroczystości koro-

nacyjnych.

Najstarszą z całej kolekcji jest

srebrna pozłacana łyżka, którą pod-

czas uroczystości są czerpane święte

oleje w chwili, gdy arcybiskup Can-

terbury namaszcza nim: głowę, pierś

i dłonie monarchy.
Łyżka ta była wykonana w w. XII

i od tego czasu stale używano ją

podczas wszystkich uroczystošci ko-

ronacyjnych.

Jedynie ta mała łyżka nie ulegta

zniszczeniu, kiedy Olivier Cromwei

w roku 1649, po ścięciu Karola I

rozkazał zniszczyć wszystkie emble-

maty władzy królewskiej.
Wiedług legendy, pierwotna am-

pułka, będąca pierwowzorem. obec-

nej, była wręczona w cudowny: spo-

sób Tomaszowi Becketowi, który

ją w Poitiers, gdzie zmalazł ją

„Czarny Książę” i przywiózł. do Lon-i Afryki", znany,

„kllejnotami korony.

DWIE KORONY.
Podczas koronacji króla angiei-

„Korona św. Edwarda'* jest ofi-|

cjalną” koroną Anglii. Jak przypusz- rząd Południowej Afryki i ofiarowa-

ny Edwardowi 7-mu.Nieoszlifowany

diament rozdzielono na 4 części. .Naj

większa z nich, ważąca 516,5 kara-

tów, jest osadzona w berle .królew-

czają, jest ona dokładną kopią koro-

W archiwach państwowych prze-

1100 funtów. Obecnie wartość jej
jest oceniana na 110 tysięcy funtów

(25 mil. zł.).
Ogółem zdobi ją 277 pereł, 2785

diamentów, 5 rubinów, 17 szafirów

1 1 szmaragd.
Druga Когопа jest nowszego po-

chdazenia. Nosi ona nazwę „impe-

rialnej korony państwowej". Wyiko-

nano ją w roku 1838 na uroczystości

koronacyjne królowej Wiktorii. Za-
wiera ona również wielką ilość ka-

mieni, a przede wszystkim słynny,

wielki rubin, który należał do Czar-

nego Księcia, a następnie był w por

siadaniu Henryka V-go podczas bit-

wy pod Azincourt w roku 1415.Zdo-

bi ją również wielki szatirzpierście-

nia Edwarda Wyznawcy, 4 wielkie

perły, które podobno stanowiły

część kolczyków królowej Elżbiety,

oraz słynny diament „Gwiazda A-

iryki“.
Wartość tej korony oceniana jest

na milion funtów (25 milionów zło-

tych).
Kiedy król Jerzy V zamierzał u-

dać się kio Imdyj, okazało się, że pra-

wo nie pozwala na wywiezienie z

Anglii ani korony św. Edwarda, ani

korony państwowej. Została wów-

czas wykonana nowa korona cesar-

ska, korona Indyj. Zdobi ją 6170 dia-

mentów, 4 szafiry, 4 rubiny i 6 szma:|

ragdów. Kosztowała 70 tysięcy fum-

tów szterlingów.
Korona fa należy do kolekcji klei-

notów korony angielskiej, ale nie

jest używana podczas uroczystości

koronacyjnych w opactwie Westmin

sterskim.
Korona królowej matki Marii,

ozdobiona jest słynnym diamentem

Koh - i- Noor i stanowi prywatną

 

NAJSŁYNNIEJSZE KAMIENIE.

Koh-i-Noor znaleziono w poi

łudniowych Indiach. Należał do iko-

|lekeji Iklejnotėw „Wielkiego Mongo-

iža" do r. 1739, kiedy stał się włas-

nością Madir-Szacha, króla Persji,

po zdobyciu przez niego Delhi.

Wśród łupów 'nie zanleziono jednak

słynnego diamentu. Dopiero jedna z

żon króla Delhi Muhammeda-Szacha

odkryła tajemnicę, iż „pan jej ukry-

wa-drogocenny kamień w. swym tur-

banie. Nadir-Szach użył.prawdziwie

wschodniego 'podstępu, aby zdobyć

kamień; Zaprosił zwyciężonego kró-

la na ucztę, podczas której zapropo”

nował mu w dowód przyjaźni zmia”

nę turbanów, co zostało dokonane

ze wschodnią uprzejmością. :

Następnie bezcenny klejnot do-

stał się w ręce króla Kabalu, który,

po "złożeniu z tronu, musiał uciekać

do Lahore, prosząc o pomoc i op-e-

kę tamtejszego maharadżę, który nie

odmówił mu swej pomocy, alezabrał

wielki diament.

W ręce angielskie „Koh-i-Noor“

dostał się po.podboju Pendżabuw r.

1849,, W imieniu armii podarowano

go królowej Wiktorii, która mosiła

$o'wolbrzymiej broszce. Następnie

umieszczono go w koronie królowej

Aleksadry, a później w koronie kró-

lowej Marii. '

Niemniej skomplikowana jest hi-

storia "wielkiego "rubin, =zdobiącego

imperialną koronę państwową. Ka-

mień ten znanyj jest pod nazwą „Ru:

binu Czarnego Księcia”.Należał kie+

dyś do króla Grenady, ale wzbudził

zawiść króla Kastylii don Pedro,

który w r. 1367 zabił króla Grenady

i zabrał mu sławny rubin. Odwilzię-

czając się za usługi, okazane przez

Anglików pod dowództwem Czarnz-

| dzone w koronie królowej Marii.

Diament ten został kupiony przez

skim, t.zw. berle z krzyżem. Druga,

nieco mniejsza, zdobi koronę pań-

stwową. Brylant ten jest umieszczo-

ny bezpośrednio pod rubinem Czar-

nego Kisięcia. Trzecia i czwarta

część słynnego diamentu są osa-

CZTERY MIECZE,
Cztery: symboliczne miecze będą

niesione przed królem podczas uro"

czystości lkoronacyjnych w opactwie

Westminsterskim.
Pierwsze miejsce wśród nich zaj-

W. Warszawie odbyło się ostat-

nio posiedzenie komisji organizacyj-
nej Parku Narddowego Tatrzan-
skiego.

Park Narodowy w Tatrach ma
obejmować całą część Tatr, położo-

ną w granicach Rzeczypospolitej, z

wyłączeniem własności siedmiu

gmin w dolinie chochołowskiej.

Ochrona przyrody ma obszarze
parku ma być wylkonywana bez za-
stosowania przepisów o w.ytwłasz-

czaniu, przewidzianych w ustawie

o ochronie przyrody i z zachowa-

niem praw rzeczowych miejscowej

ludności góralskiej w zakresie go-

spodarki pastwiskowej i leśnej.

Na obszarze parku rośliny i

zwierzęta będą chronione. Projekt

przewiduje tworzenie mateczników
 

 mie „miecz stanu”, który Ктб! рглу-

pasuje przed ukorowaniem. Jest to

nych poli'czas koronacji. Znajduje się

stale w Tower w Londynie. Ręko-

jeść i garda miecza przedstawiają

stylizowanego twa i jednorożca. Są

katedrze jest niesiony przez wielkie-

$o marszałka dworu. Jak głosi tra-

dycja, podczas wojen francuskich w

wieku 14-ym był zwykle niesiony

przed królem Edwardem 3-im.
Używane są jeszcze trzy inne mie-

cze. Należą one do tego samego ty-

jeścią. Jeden znich

cza miłosierdzia”,
cja, jest to miecz Edwarda Wyznaw-

cy. Ostrze! jęgo na końcu jest stę-

pione.
Wszystkie cztery miecze: „miecz

stanu*”, ,„miecz miłosierdzia", „miecz

sprawiedliwości" i „miecz władzy”

są niesione przez członków świty

królewskiej podczas procesji w opac-

twie Westminsterskim. Są one 'prze-

de wszystkim emblematami «władzy

królewskiej nad armią.

Jeszcze jednym symbolicznym :ak-

tem, dokonywanym podczas koro-

nacji, jest dotknięcie nóg królew-

skich ostrogami, po pomazaniu króla

św. olejami. Ostrogi, używane pod-

czas koronacji, są ze szczerego

ta, wylkkonano je w

stość „ostrogi jest pozostałością

tradycyjnego pasowania na rycerza.

Po raz pierwszy zastosowano: ją pod-

czas koronacji w r. 1135.

DWA BERŁA.

Podczas ikoronacji używane są

dwa berła: berło z krzyżem, wysa-

dzane diamentami, zakończone na

wierzchołku częścią słynnego dia-

mentu „Cullinan“ i krzyżem. Drugie

berło — „berło gołębia” jest nieco

dłuższe, wykonane również w złocie

i wysadzane diamentami. Jest ono

bardzo misternej roboty złotniczej.

Zakończony jest gołębiem, pokrytym

białą emalią.
„Berło z krzyżem” było wylkona-

ne kla Karola Drugiego. Jest ono

zakończone krzyżem, 'a pod globem

z 'ametystu, na którym: jest: osadzony

krzyż, znajduje się większa „połowa

diamentu „Gwiazda Afryki”, ważąca

5165 karatów. :Byłson wykrajany z

diamentu Cullinan. „Diament .ten jest

osadzony! tak, iż może być z łatwo-

ścią wyjęty z berła, co pozwala kró-

lowej na używanie go podczas wiel-

kich państwowych uroczystości.

„Betło z krzyżem” znajduje <za-

stosowanie. tylko podczas „koronacji,

lub. pogrzebu.króla. Spoczywawte-

dy, wraz z koroną i jabłkiem kró-

lewskim na trumnie. -

„Oba berła bierze król w swe rę-

ce przed ukoronowaniem. "Pierwsze

znich — „berło z*krzyżem!” idaie: mu

arcybiskup' Canterl , jako <emble-

|mat królewskiej władzy i sprawie-

Ldliwości. «Drugie — jest „symbolem

panowania. Fakt, iż jabłko znajduje 
go Księcia, królKastylii podarował

mru  rtrlbin, który następnie zdobił

hełm НепгуКа 5-$0 ®

Azincaurt.
3

Po ścięciu Karola 1-80, rubin ten

l |był kupiony podenaskonto i Ba ybiskęp "Canterbury wręcza kró-|

łowi berła.
dzy królewskiej przez nieznaną oso* |*blicznej wszystkich insygniów wła-

bę, która zapłaciła za niego 4 funty.

Po restauracji rubin został odzyska:

ny; i umieszczony w koronie Karola | 
|
2-50.

:

8Вег{о i koronę królewską zdobi

również wielki diament „Gwiazda

również pod nazwą

bitwie podj

się .pod krzyżem, ma przypominać

królowi, iż świat: caty”poidłega”Chryr

*Król: przez chwiłę trzyma!jabłko

wsswym ręku, mastępnie:zostaje „ono

nownie złożone na ołtarzu,.a_ar-

*STRÓJKRÓLOWEJ

Królowa  Elżbieta:i"dwietjejscó-

sa O s AUT" „Elž-

jeta, prawdopodobna “nasiępczyni

trońu, I księżniczka "Margaret

Rose, cieszą się wielką

największy z 4-ch mieczów, używa”|

wykonane z metalu pokrytego „gru-|

bą warstwą złota. Miecz ten pod- |Szkolnego w Wilnie, jest już upa-|

czas uroczystości koronacyjnych w!

pu broni, różniąc się tylko теКо- ,
nosi nazwę „mie-|

Jak głosi trady- |

r. 1660. Uroczy”|

 

popularno|

domość o ustąpieniu Kuratora Okr.

Szkolnego, p. M. Godeckiego, po-
twierdza się. P. Godecki przechodzi

do Kuratorium Okr. Szkolnego w
Warszawie, gdzie ma objąć kierow-

nictwo ldziału oświaty pozaszkolnej.

Kandydat na nowego Kurat. Okr.

_wicz, który był już kuratorem w Wil-
nie, skąd został przeniesiony na rów

norzędne stanowisko do Łodzi, a po-

tem przeniesiony na emeryturę.

statnio'p. Ryniewicz był dyrektorem

gimnazium prywatnego w Warsza-

wie.
Z innych źródeł dowiadujemy. się,

 

Organizacja Parku Narodowego

w Tatrach
i rezerwatów dla zwierząt i roślin,

do których dostęp ma być .ograni-
czony.

Na terenie Parku ma być zaka-

zane polowanie i rybołóstwo, wzno-

szenie pomników, umieszczanie  ta-

blic pamiątkowych, budowanie Iko-

lejek, wodociągów, tramwajów, dróś

bitych, tworzenie zakładów o
charakterze przemysłowym, leczni-

czym, hotelarskim lub handlowym,

umieszczanie jakichkolwiek reklam,

pływanie motorówkami, czółnami

lub kajakami po wodach Parku,

wreszcie urządzanie zawodów w

strzelaniu, wyścigów motorowych о-

raz zawodów na lodzie.

Ruch turystyczny na

Parku zostanie uregulowany

podstawie specjalnych przepisów.

obszarze
na

Zmiany w Kuratorium Wileńskim
P.A. Ryniewicz Kuratorem

Podana przez nas niedawno wia-że pobyt p. Ryniewicza na stanowis-

|ku Kuratora w Wilnie, będzie tylko
|przejściowy, gdyż p. Ryniewicz ma

| objąć Kuratorium Poznańskie, które

| niezalcllilugo ma być restytuowane,

B. kurator w Wilnie, p. Szelągow-

ski, został powołany do służby w

| Min. WLR. i O.P., gdzie objął stano-
wisko wizytatora z zachowaniem po-

strzony. Jest mim dr. Antoni Rynie-|przedniego stanowiska służbowego.

iLSS iiiai OEZCZECCEA

0- Chcesz zapobiec klęsce analfabe-

tyzmu — złóż ofiarę na

DAR NARODOWY 3-GO MAJA

Konto czekowe P. K. O. Nr. 700.168.

Es OZOAOWOOOOOOOOO TODOSREORZEKAÓSE u

Z POBYTU MINISTRA EDENA W BRUKSELI

 

bawił w Brukseli z wizytą minister spraw zaśra-

nicznych Eden w celu odbycia konierencji z przedstawicielami beilgij-W ostatnich dniach

skiego rządu.
małżonki na lotnisk:U

„ścią w całym Imperium Brytyjskim.

Wobec zbliżającej .się koronacji,

wielkie zainteresowanie wzbudza

nie tylko sama uroczystość, ale i

stroje, w jakich wystąpią wszyscy

jej uczestnicy, a przeae wszystkim:

„dwie najważniejsze osoby: .król i

królowa.

Od ostatniej koronacji minęło: już

26 lat, Tradycji stanie się jednak za-

dośći strój królowej tylko nieznacz-

nie różni się od szat, w jakich wy-

| stępowała poaczas uroczystości ko-

sronacyjnych w r. 1911 skrólowa

„Maria. |

| «Różnica *będzie «polegała przede

| wszystkim „na. „tym, „że „szaty, skrólo-

wej Elżbiety będą po raz ,pierwszy

całkowicie wykonane -z surowców i

materiałów, "wyp: ych w

"Anglii.Jedwab,z*któregojest
zrobio

sna «suknia królowej,spachodzi z :tar-

my jedwabniczejw. hrabstwie Kent,

„znajdującej się w Ililingston e Ca-

stle. Jest ona własnością lady Hart

Dyke. Jedwab, -z "którego sąuszyte

szaty królowej, jest "najwyższego

gatunku, specjalnie starannie <do-
„przędza „jest wyjątkowo

 

„ brany,

Tradycyjaa <szata „koronacyjna

królowej Anglii posiada wspaniały

tren, długości 4 łokci,

|ła purpurowa, „płaszcz -z trenem o-

"krywa szatę *ze sszkatłatnego aksa-

„mitu. <Zarówno spłaszcz, jak 21 szata

„królowej +8Ą « ite „najpiękniejszy-

mi gronostajami i ozdobione wy*

"Jest ona ca--

  
„Zdjęcie przedstawia chwilę powitania min. Edena i jego

przez belgijskiego min. spr. zagr.

ITIT ODERDEEGOO AAAT O

Spaaka (na lewo).

haftowanymi złotem wzorami. Są to

przeważnie stylizowane liście i żo-

jędzie angielskiego dębu. Brzegi

szaty ipłaszcza są zakończone szla-

kiem ze šniežno-bialych  gronosta-

sów, na których w pewnych odstę-

pach jeden od drugiego czernią się

gronostajowe ogony. Na płaszczu są

wyhałtowane prócz tego wzory,

wyobrażające różę Anglii, „oset —

herb Szkocji, szarotkę irlandzkąi

gwiazdę Imdyj. Po samym środku

płaszcza widoczny jest monogram

królowej, ponad którym umieszczo-

ло Жогопе.
Strój koronacyjny królowej jest

dosyć. skomplikowany, bo podpłasz-

czem i szkarłatną tuniką znajduje

się jeszcze kremowa "wieczorowa

„sdknia z „ciężkiego jedwabiu, bar-

dzo bogato wyhaftowana „złotem.

Suknia ta, jak przewiduje protokół,

jest bardzo długa — dotyka ziemi.

Widoczne są z pod niej jedynie

końce «kremowych jedwabnych pan-

tofli. Są one również wyszywane

złotem.
Szata królowej wraz z trenem

jest talk ciężka, iż królowa Elżbieta

nie mogłaby się w miej swobodnie

| poruszać, a'mawet stać przez czas

dłuższy bez oparcia. Tren sukni,

kiedy królowa będzie powoli posu-

wałasię główną nawą katedry w

|stronę ołtarza, będzie niosło 6 dam

dworu. Do katedry królowawejdzie

„przez "wrota zachodnie, głowę jej

;będzie -nakrywał beret z czerwone-

„go aksamitu. ;
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JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
Pogoda chmurna z rozpogodzeniami w

zachodniej połowie kraju, a z zanikającymi

deszczami w dzielnicach wschodnich i po-

łudniowych.

Chłodno. Umiarkowane wiatry z kie-

runków północnych.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
Akademickie nabożeństwa

majowe rozpoczną się w sobotę dn.
1 maja i będą się odbywały codzien-
nie o godz. 20 z kwadr. w kościele
św. Jana.

Z MIASTA.
— Zakaz sprzedaży alkoholu w

"dn. 1 maja. Starosta grodzki wileń-
ski zakazał sprzedaży i podawania
do spożycia napojów alkoholowych,
zawierających ponad 4 i pół proc.
alkoholu, poczynając od godz. 12
dnia 30 kwietnia do godz. 8 dnia 2
maja 1937 r.
— Dzień 3-go Maja w Wilnie.

W, dniu święta 3 Maja miasto zosta-
nie udekorowane flagami narodowy-
mi.

_ O godz. 10 w Bazylice Wileń-
skiej J. E. ks. Arcybiskup Metropo-
lita R. Jalbrzykowski odprawi ūro-
czystą Mszę św., na którą przybędą
przedstawiciele władz, wojska i spo-
łeczeństwa.

W. dniu tym odbędą się również
nabożeństwa w świątyniach innych
wyznań. i
Po nabożeństwie o godz. 11 m. 30

odbędzie się na ul. Mickiewicza, o-
bok gmachu sądów, u wylotu ul. O-
fiarnej — defilada oddziałów woj-
skowych, przysposobienia wojsko-
wego, harcerstwa i policji państwo-
wej.

Stowarzyszenia, związki, organi-
zacje i t. d., chcące wziąć udział w
defiladzie, winny zgłosić się w dniu
3 maja najpóźniej do godz. 1l-ej
przed śmachy sądów, gdzie ustawią
się na miejscu wskazanym przez o-
ficera porządkowego Komendy mia-
sta Wilna.

Od godz. 17 na kilku placach od-
będzie się koncert orkiestr wojsko-

— Zarząd Związku Propagandy
Turystycznej Ziemi Wileńskiej po-
daje do wiadomości ogółu  człon-
ków, że doroczne Walne Zebranie
Związku odbędzie się w piątek 30
bm. w sali posiedzeń Rady Miejskiej
(Dominikańska 2). Początek o godz
18-ej.

SPRAWY MIEJSKIE.
—Angielskie soboty w Magi-

stracie. Z dniem 1 maja r. b. t. j. od
najbliższej soboty wprowadzone bę-
dą w  Magistracie,  przedsiębior-
stwach miejskich t. zw. „angielskie
soboty”. Od tego dnia przez cały
okres letni w każdą sobotę 50 proc.
urzędników będzie pracować, a po-
zostali będą mieć dzień wolny, tak,
że każdy pracownik będzie mieć co
2-gą sobotę wolną. (m)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
Samodziałowe suknie E

stiumy damskie z Wilna na a-
wę do Paryża. Onegdaj odszedł =

Wilna do Warszawy transport eks-
ponatów Wileńszczyzny, przezna-
czonych na Wystawę światową w

Paryżu. Znajdują się tam suknie i
kostiumy ie, które zostały

uszyte z lnu i wełny, samodziałowej.
Eksponaty te miają na celu zademon-
strowanie światu lnu, jako uniwer-

salnego i trwałego materiału do

wszelkich ubrań. (m) ;
— Nowe cenniki na mąkę, kaszę,

herbatę. Z dniem dzisiejszym obo-
wiązują nowe ceny, na mąkę, kaszę,
herbatę itp. W związku z tym wszy-
scy sklepikarze winni wystawić no-
we cenniki widoczne dla nabywców.

Z dniem 1 maja komisja starościń-
ska przystąpi do lustracji sklepów 1|

badania cenników.  Sklepikarze,
którzy nie uwidocznią nowych cen

będą pociągani do odpowiedzialno-
ści karno - administracyjnej.

W. dniu dzisiejszym w: Starostwie

Grodzkim na konferencji, przy u

dziale piekarzy i młynarzy, zosta-

nie ustalona cena na mąkę pszenną

65 proc. |

— Cukry wileńskie do Ameryki
Poł. Właściciele fabryk cukierków

w Wilnie nawiązali kontakt z ryn-

kiem amerykańskim na dostarcze-

nie większych transportów cukrów.

Pierwsze zamówienia odejdą do

Ameryki Poł. w pierwszych dniach
maja r. b. (h)

SPRAWY PODATKOWE.
—Dziś ostatni termin płatności

podatku lokalowego. Po tym termi-

nie należność za nieopłacony poda-

tek będzie ściągana w drodze przy-

musowej.  (h) Ё

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Związek Chemików Polskich

oddziału wileńskiego. Doroczne wal-
ne zgromaldzenie członków oddzia-

h)|chóru i fortepianu.

wileńska
łu odbędzie się dziś o godz. 19 w
gmachu Instytutu Jędrzeja Śniadec-
kiego w bibliotece chemicznej —
Nowogródzka 22.

Katolicka pielgrzymka na
Jasną Górę uda się 2 pociągami.
Ilość zgłoszeń do wzięcia udziału w
archidiecezjalnej pielgrzymce na
Jasną Górę, która się odbędzie w
dniach 8—12 maja r. b., przekroczyr
ła wszelkie oczekiwania. Jak do-
tychczas z Wilna i Grodna wpłynęło
już blisko 800 zgłoszeń. Z tego wzglę
du Instytut Akcji Kat. postanowił
zorganizować dodatkowo drugi po-
ciąg, przy czym jeden pociąg wyru-
szy z Wilna, drugi zaś z Grodna.

Termin przyjmowania zapisów
upływa wieczorem dnia 1 maja. (m)
— Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej. Zebranie ogólne Z. P.

I. K. odbędzie się dziś dn. 30 b. m.

punktualnie o godz, 7 wiecz. w loka-

lu własnym (Zamkowa 8—1). Pro-

kurator Žb. Wolski wygłosi referat:
„Aikeja komunistyczna w Polsce".

Wstęp dla członków i wprowadzo-
nych gości.

AT ŻA ||

uwaga
Zwracamy uwagę naszych Sz.

Czytelników na ogłoszenie „Darmo
na próbę” zamieszczone w  dzisiej-
szym numerze naszego pisma na
stronie Il, gdyż każdy z Czytelników
wzamian za to ogłoszenie może o-
trzymć. bezpłatnie doskonały nożyk
do golenia „Grom Extra Cienki”,

 

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na ZYKA Ostat-

nie dwa przedstawicenia arcydziela „Ma-
zepa“ po cenach propagandowych. „Maze-

pa” w bież. sezonie ukaże się na dwuch

ostatnich przedstawieniach po cenach pro-

pagandowych dzisiaj wieczorem 0 godz.

8.15 oraz w poniedziałek popołudniu o
godz. 4.15.

— Gościnne występy Stefana Jaracza

z całym teatrem „Aieneum*. Jutro wieczo-

rem na Pohulance rozpoczyna krótki cykl

gościnnych występów  Stełan Jaracz, w

jednej z największych swoich kreacji w

roli Arnolda w  Molierowskiej „Szkole

— Na niedzielnym popołudniowym

przedstawieniu, po cenach  propagando-

wych po raz ostatni ciesząca się pełnem

powodzeniem współczesna sztuka | „„Mai-
żeństwo”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś z

powodu próby generalnej z op. „Tancerka

z Andaluzji" — przedstawienie zawieszone.

— Występy J. Kulczyckiej. Jutro te-

atr „Lutnia” występuje z premierową op.

H. Hirscha „Tancerka z Andaluzji. Rolę

tytułową kreować będzie J. Kulczycka.

Partnerem będzie M. Wawrzkowicz. Teś-

cia-lowelasa kreuje M. Tatrzańsk*. Specjal-

nie ułożone liczne balety wykonują M.

Martówna i J. Ciesielski, oraz zespół ba-

letowy.

— Występy hinduskiego zespołu  ba-

letowego „Meneka* w „Lutni”*, Egzotycz-

ny balet! Te wyrazy mieszczą w sobie ta-

jemnicę tego wielkiego powodzenia, jakiem
się cieszy „Meneka” we wszystkich euro-

pejskich stolicach. Zespół „Meneka” wy-

stępuje w oryginalnych hinduskich kostiu-

mach, przy oryginalnych dźwiękach orygi-

malnych instrumentów i melodii. Występ

tego zespołu, składającego się z 15 osób,

odbędzie się 5 i 6 maja w „Lutni”,

Polskie Radio wiino
Piątek, dnia 30 kwietnia 1937 r.

6.50 Muzyka. Iniormacje i giełda rolni-
cza Muzyka. 11.30: Aud. dla szkół. 11.57:

Czas i hejnał. 12.03. Koncert ork. wojsko-
wej pod dyr. K. Kanasia. 12.40: Dziennik

połudmiowy. 12.50: Walka z muchami —

pog. 13.00: Muzyka popularna. 15.00: Wia-

domości gospodarcze. 15.15: Chór Dana
15.25: Życie kulturalne miasta i prowincji.
15.30: Tajemnica czarciej skały — nowela

15.45: Mała skrzyneczka (miasto) na listy

dzieci odpowie ciocia Hala. 16.00: Jazz

16.15: Rozmowa z chorymi ks. kapelana M.

Rękasa. 16.30: Pół godziny walców w wyk.

17.00: Licea handlowe

—odczyt. 17.15: Z naszych wspomnień mu-

zycznych — koncert. 17.50: Encyklopedia

mówiona — w oprac. St. Broniewskiego.

18.00: Bułgarzy pog. prof. Gołąbka.

18.10: Poradnik sportowy. 18.20: Jak spę-

dzić święto. 18.25: Ze spraw aktualnych li-

tewskich. 18.35: Pieśni ludowe. 18,50: Jak

Antek Skowron budował młyn — pog.

19.00: Pierwsze kroki Adasia (ze wspom-

nień o K. Żeromskim). 19.20: Z pieśnią po

kraju — aud. 19.45: Firagment  operowy..

20.00: IX pog. z cyklu „O instrumentach

orkiestry symfonicznej” „Waltornia“.

20.15: Koncert symfoniczny z Filharmonii

warsz. Pog. aktualna „Harcerze w czasach

walk o niepodległość”. Po czym d. c. kon-

certu. 22.30: As pik-skecz Stanisława So-

jewskiego. 22,45: Tańczymy, 
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URLOP
25 dni w słońcu południa

3 dni podróży morskiej, 17 dni plażowania w DUBROWNiKU

Zwiedzanie Wiednia,

FRANCOPO
|I JAUEALŲ

tylko
nad ADRI

Budapesztu i calego
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wybrzeża  Dalmatyńskiego

Warszawa,

-

5
Mazowiecka 9 Ž

Ukamienowali go..
Bestialska zbrodnia tłumu wieśniaków

W. dniu 28 czerwca r. ub. wieś, cieczkę w towarzystwie swej żony|zareagował czynnie, uderzając

Leśniki, gm. rzeszańskiej, położona
nad Wilią tuż pod Wilnem, stała
się widownią krwawej bestialskiej
zbrodni, popełnionej na przypad-
kowym wycieczkowiczu.

Tego dnia w godzinach przedpo-
łudniowych mieszkaniec wsi Dolna,
Mieczysław Sitan wybrał się na wy-

Rod
Z licznych wsi i miasteczek roz-

lega się rozpaczliwe wołanie dzieci
o szikołę! Tysiące dzieci na Ziemiach
Wschodnich zapomina języka”i za-
traca ducha polskiego! Przeciw-
(działa temu Polska Macierz Szko!-
na, która obecnie utrzymuje:

8 szkół średnich, 34 szkoły za-
wodowe, 222 szkoły powszechne, 48
burs i ochron, 227 kursów dla przed-
poborowych, 1.700 bibliotek.

W. Trzeciomajową rocznicę Ma-
cierz Szkolna wyciąga rękę po do-
browolne ofiary i woła:

Pomóżcie placówkom kresowym
w.pracy kulturalnej!

Kupujcie nalepki okienne z or-
e — symbolem Państwa Polskie-

go

 

Dr. Wiktor Maleszewski
Prezydent m. Wilna.

Prezes Polskiej
Stanisław Węsławski

w Wilnie. :

 

Zmiany W duchowieństwie i
"cza w Daugieliszkach; ks. AntoniNa mocy zarządzenia J.E. ks. Ar-

cybiskupa Metropolity Wileńskiego,
w składzie osobistym duchowieństwa
archidiecezji wileńskiej, ostatnio za-
szły następujące zmiany:

Ks. Edward Kaczyński został
zwolniony ze stanowiska administra-
tora parafii w Tylży; ks. Piotr Po-
dejko, wikary w Widzach, miano-
wanyj wikarym w Kuźnicy; ks. Sta-

nisław Zdanowicz, prefekt w Ostror
wcu, wikarym przy Farze Grodzień-
skiej; ks. Kazimierz Gieczys nazna-
czony na stanowisko wikarego w
Widzach; ks. Władysław Filipek, wi-

kary w Kuźnicy, wikarym w Porozo-
wie; iks. Aleksander Michajło, pro-
boszcz w: Daugieliszkach, probosz-
czem w Komajach; ks. Piotr Budro,
proboszcz w Komajach, na probosz-

Sroda li
Wieczór środowy; z dn. 28 kwiet-

nia zapełnił odczyt dr. Ordy „O od-
rębności sztuki Wilna i Wileń-
szczyzny', Tytuł zapowiadał wiele,
zapowiedzi jednak nie zawsze po-
ciągają za sobą dopełnienie ślubów.

Przyznaję, że się naplastyce
znam mało. To jednak, co usłysza-
łem, zachwiało mymi, zdawałoby
się ustabilizowanymi i sprawdzone-
mi poglądami.

I talk dr. Orda wykrył w sztuce

Kresów pierwiastek „rzymskości”.

Była mowa i o Eneaszu i Eneidzie i

o legendarnym „Żelaznym Wilku”.

Bardzo interesujące rzeczy, wręcz

nawet rewelacyjne, ale co to ma

wspólnego np. z wileńskimi garn-

czkami?!...

Drugą cechą odrębną jest niesły-

chane upraszczanie form przez au-

tochtonów. Jako przykład pokazał
prelegent  „tutejszy” renesansowy

nagrobek jednego z Radziwiłłów i

barokowy mie pamiętam już czyj z
„zachodu'”, Zgadzam się z prelegen-

tem, że Radziwiłła był znacznie
prostszy. Takie już były renesanso-

we zwyczaje... W erze baroku było

z tym gorzej.

Tego typu gaff było kilka. Poza

tym usłyszałem szereg rzeczy istot-

nie ciekawych, niemniej jednak po-

danych w ób tak bezładny, że

chwilami osiło się wrażenie, że

li jej koleżanki. We trójkę przepra-|

wili się łodzią na drugi brzeg Wilii i

udali się drogą polną w kierunku

wsi Leśniki. Tuż pod wsią zostali

zaczepieni przez mieszkańca tejże

| wsi Stanisława Rynkiewicza, który

w ordynarny: sposób ubliżył żonie

Sitana i jej koleżance, na co Sitan

acy!
Witajcie žyczliwie kwestarzy,Ma-

cierzy Szkolnej! Nie żałujcie grosza

na wielkie dzieło oświaty i kultury!

Ten głos Macierzy — to głos su-

mienia narodowego!

Wilno zawsze składało dowody

swej wielkiej ofiarności na cele

publiczne. I dziś niewątpliwie pozo-

| stanie wierne szlachetnej tradycji.

Za Wasze ofiary powstaną trwałe

słupy graniczne na wschodzie: szko-

ły powszechne i zawodowe, bursy i

ochrony, czytelnie i biblioteki — ży-

ciem i światłem promieniujące ©-

środki polskiej kultury.

Wilnianie bądźcie ofiarni na cele

oświatowe Macierzy Szkolnej!

Ludwik Bociański
Wojewoda Wileński.

 

Macierzy Szkolnej

Rukas, proboszcz w Marcinkańcach,
na proboszcza w Kołtynianach; ks.
Nikodem  Wojszutis, proboszcz w
Kołtynianach, na proboszcza w Ho-
duciszkach; lks. Franciszek Kuksie-
wicz, proboszcz w Jeziorach, na pro-
boszcza i dziekana w Miorach; ks.
Józef Wpojczunas, proboszcz w Ho-
duciszkach, na proboszcza w Duk-
sztach Brasławskich; ks. Zenon But-
kiewicz, administrator w Duksztach
Brasławskich, na administratora w
Marcinkańcach; ks. Jan Licenowicz,

wikary w: Krynikach, na wikarego w
Turgielach; iks. Nikodem Dziadul
zwolniony został ze stanowiska ad-
ministratora parafii Łupienica Wiel-
ka; wreszcie ks. Józet Cyrankiewicz
mianowany na stanowisko wikarego
w Krypie. (m)

teracka
np. okres sztuki neo-klasycznej po-
przedzał w Wilnie okres rokoka.
Nie sądzę, by prelegentowi chodziło
o lansowanie tego rodzaju poglą-
dów. ;

Krótko mówiąc, na odczycie

 

na-
pastnika i obaiając go na ziemię.

Na krzyk Rynkiewicza z pobli-
skiej piwiarni wybiegło kilku osob-
ników, do nich przyłączyli się inni
mieszkańcy wioski.

Wycieczkowicze, widząc zaczep”
ną postawę zebranych chłopów,
rzuciii się do ucieczki w kierunku
rzeki. lium chłopów, uzbrojony
w kije, drągi i kamienie, podążył za
nimi, obrzucając ich kamieniami.
Pierwszy cios dosięgnął  Sitanową,
która padła bez przytomności, dru-
śą oliarą rozbestwionej tłuszczy by-
ta jej kolelżanika. Sitan resztkami sił
dąży! ku rzece, by szukać ratunku
w łódce i sprowadzić pomoc. Za-
ledwie jednak wkroczył do łodzi,
upadł na jej dno, ugodzony kilku
kamieniami.

Napastnicy nie zaniechali jednak
dalszej zemsty. Kilku z nich dopad-
ło ofiarę, a widząc, że nieszczęśli-
wiec daje jeszcze oznaki życia, do-
bili go kamieniami.

Nazajutrz jeden ze sprawców
ohydnego mordu, Józef Szafrano-
wicz, trapiony czy to wyrzutami su-
mienia, czy to widmem kata, po-
wiesił się. Pozostałych pięciu: Sza-
Iranowicz, Śledziewski, Tomasze-
wicz, Stanisław i Józef Rynkiewi-
czowie zasiedli w dniu 24 bm. na
ławie oskarżonych Wileńskiego Są-
du Okręgowego.

Żaden z oskarżonych do winy nie
przyznawał się, zasłaniając się o-
kolicznością, że tłum, który ści-
gał zamordowanego Sitana, składał
się z większej ilości osób, oni zaś
byli przypackowymi uczestnikami
zbiegowiska. Większość świadków
rozpoznawała jednak wyraźnie ich
wiłaśnie, jako czynnie atakujących
ofiarę. Poza tym w wyjaśnieniach
swych podsądni usiłują cały ciężar
winyj przerzucić na Józefa Szafra-
nowicza.

Z wwagi na konieczność zbadania
jeszcze lkillku świadków rozprawa
uległa przerwie.

W, dniu wczorajszym został za-
kończony przewód sądowy, który
nie ustalił ściśle osoby mordercy,
przeto oskarżeni zostali skazani z
art. 240 K. K. na kary od 1 i pėt do
3 lat więzienia za udział w pobiciu.

Osikarżonych bronili adw. Sien-
kiewiczówna i Czernihow. ъ

(mik)

 

dŚmierć ks. dziekana
w Lachowiczach
 ARANOWICZE. Dnia 28 b. m.,

o godz. 5 zmarł lks. dziekan i pro-
boszcz parafii rzymsko - katolickiej
w Lachowiczach Ikonowicz. Ś, p. ks.
dziekan Ikonowicz brał żywy i czyn
ny udział w życiu społecznym.

ZAPOMNIANA SŁAWA
SPORTOWA mścił się w sposób wyraźny brak

„pionu”, „kręgosłupa”, czy jakiejś
podobnej konstrukcyjnej podpory.
Mimo wszystko nie dowiedziałem

się, na czym polega odrębność sztu-
ki kresowej, o jej związkach z Za-
chodem natomiast usłyszałem bar-
dzo dużo.

Odczyt jednak podobał się
prof. Morelowskiemu, który pierw-
szyj zabrał głos w dyskusji. Uzupeł-
nienia i delikatne sprostowania mi-
mo, iż znacznie bardziej sprecyzo-
wane, kwestii również nie wyjaśniły.

Głos w dyskusji zabierali poza
tym: Ikonserwator dr. Piwocki, któ-
ry mówił o tym, gdzie odrębności
sztuki Ikresowej należy szukać i p.
E. Łopaciński, który wygłosił szereg
wwaś w związku z poruszoną przez
dr. Ordę sprawą pochodzenia
donny, Ostrobramskiej,

Zebrani rozeszli się o godz. 11 i
pół w nocy. Dali tym dowód szczerej
chęci zgłębienia, na czym właściwie
polega odrębność sztuki ziemb.
W. Księstwa Litewskiego. Ci, co
nie wiedzieli, nie wiedzą jednak i 
 

 dalej,
M. Tr.

Gertruda Ederle, słynna pływaczka,

która pierwsza z kobiet rzepłynęła

— Pas de Calais GA

у 1 opuszczeniu w S
nowojorskim,
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Rewelacyjny
film

zrealizowany kos

 

Nieodwołalnie tylko dziś

Polski "yin"

w cudownymTEMPLE filmie
„Bogate biedactwo"

międzynarodowy
ztem: 750.006 złotych

DYPLOMATYCZNA
ZONA:
 

RENE CLAIRAežysėra

S ruo į : Najnowszy film o rozgłosie światowym
HELIOS | Dziś genialnego

r

Upiór na sprzedaż
Nadprogram Kolorowa atr

W rol gł. najpiękn. amerykanka
JEAN PARKER

i ulubieniec kobiet Robert Donat

akcja Disney“ ! aktualia
 

MARS)
mem, WIEDE

Król Spiewaków—
Śpiewak kró.ówi Ryszard TAUBER

N-LONDYN
Nadprogram: Piękny dodatek wnuzyczny i aktualia
 

 

Polskie Kino į 2 :
Ś » . Dziświelki

Światowid sodat.

W rolach głównych: znakomita,
egzotyczna gwiazda Reri,

CZARNA PERLA
Brodniewicz,

NiezwykłeE. Bodo, zn”; nn.
napięcie akcji. Niespotykanysprzepych wystawy. Nad program ciekawe dodatki.
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Zabawna komedia pełna życia, werwy
ł„Speca* humoru Wiecha. W

STANISŁAW 

Chudażstara szkapa, staroświecki wóz
podchmielonych gości na hulanki wiózł...

DOROŻKARZ

W rol.fgł. Andrzejewska, Ćwiklińska, zelichowska, Cybulski, Gra-
bowski, Skoneczny i in. Nadprogram: Dodatki.

początki seaansów punktualnie 4, 6, 8 i$10.15.

 

Sprawa głośnego
zatargu 0 dziecko

odroczona
Głośny: zatarś powstały o dziecko

żydowskie  Aranowiczów, oddane
ma wychowanie rodzinie chrzešci-
jańskiejj  Wiolentów, znalazł się
wczoraj na wokandzie Sądu Okrę-
gowego w Wilnie.

Ze względu jednak na powołanie
dodatkowych świadków proces zo-
stał odroczony. (h)

TRADEEDS AION

NALEPKA 3-CIO MAJOWA
WINNA BYĆ W KAŻDEM OKNIE.
maa

Giełda warszawska
z dn. 29. 4. 37.
Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
Rmsterd. 289.75 - 290.47

 

DZIŚ

m dla wszystkich

13
beztroskiego śmiechu, w opracowaniu

roli ,„Dorożkarzą mimowoli'*

SIELAŃSKI
Uprasza się o przebycie na

Bil. hon. i bezpł. nieważne

 

 

-_.„OLSKI DOM
DDZIEŻOWY*

Ubiory gotowe
damskie, męskie,

dziecinne uczniow-
skie  

Ceny niskie

 

 

Kupno i sprzedaż
DOMY: drewniany 2 mieszkaniowy po

 

== =—- ODRZE | — 4 pokoi z kuchnią i murowany 4-ch miesz-

ULGA DLA CIERPIĄCYCH| Su S
Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobėlash, CZYTAJCIE Zwierzynieckiej przy ul. skanalizowanej
ischias i t.p. skuteczmie działa naaiaranie okazyjnie sprzedaje się. Dow. ul. TomaszaEmb t t litr" Rei ROZPOWSZECH- Zana 23-6 m.3 ||| |
„Embeta-> awolil_ x: 3 NIAJCIE PRASĘ |CEBULKI różnokolowych gladiolusėw

° Mgr. W. PAŹDZIERSKIEGO NARODOW (mieczyki) do sprzedania w dowolnej ilości
. Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych Ą ‹ 50% taniej niż w sklepach kwiatów. An-) P:

Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszcz. SES RER tokolska 50.
ER -— =

OBWIESZCZENIE Mieszkania i pokoje 

Nowootwarta chrześcijańska pracownia ,

ZDUŃSKO - GARNCARSKA

K. Romanowski |
WILNO, UL. SZKAPLERNA 1i

Przyjmuje obstalunki, zamówienia i re-

peracje, póleca majnowsze wzory kafli°

majolikowych, piece przenośne i wszel- ;
kie inne przybory piecowe.

Ceny dostępne, |

„ŹRÓDŁO PRACY"
WILNO, TROCKA 19—4

przyjmuje w godz. 9 r. — 5 p. p.wszelkie |

obstalunki jak i reperacje w zakresie:

TRYKOTARSTWA — nowe serwety i re-

peracje trykot. i pończoch, BIELIŻNIAR-
STWA I KRAWIECCZYZNY. |

Ceny b. niskie.

     

 

 

 

 

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

ы - . @ ŚŚ |tviko przybędzie do obozu. |

5 jszczęście materiał jest pod ręką i z

J |pni oraz rotangu można sporządzić

Wszystek ten drobiazg maleje je-
szcze bardziej przy olbrzymim. oran-
gutangu, mającym rozpiętości prze-
dnich łap osiem i pół stopy. Rozwa-
lony! gnuśnie w klatce, śdy odważę
się podejść blisko, budzi się btyska-
wicznie Ido życia, wysuwa ogromną
rękę przez drążkii oddziera mi rę-
kaw od koszuli z taką łatwością,
jakby to była bibulka. Wydart mi
już cześć, więc muszę uważać, bo
zapas koszul mam niewielki.

Obok wielkiej klatki orangutan-
a stoi mniejsza z hulmanami okula-
rowymi, które obserwują olbrzyma
cielkawie i trochę bojaźliwie ogrom-|
mymi oczami Eddie Cantora. Dalej
przytyka klatka z hulmanami czuba-
tybi, które na swobodzie poruszają

j ul.

|moja w. sklepie dawniej Stojaka.

Rozeszły się wersje w Wilnie, że przy

Ostrobramskiej została otwarta filia

Wobec
tego podaję do wiadomości Szanownej

Klienteli, iż posiadam w Wilnie tylko jedno

przedsiębiorstwo handlowe, założone od

lat przeszło 30-tu, przy ul. Zamkowej Nr.
20-a i innych sklepów i filii w Wilnie nie

otwierałem i nie posiadam.

Z obecną firmą B. JANUSZKIEWICZ

przy ul. Ostrobramskiej, nic nie mam

wspólnego.

Co podając do ogólnej wiadomości po-

zostaję z poważaniem

ANTONI JANUSZEWICZ
Skład Wim i Towarów Kolonialnych
Wilno, ul. Zamkowa 20-a, tel. 872.

(S

REKLAMAW „DZIENNIKU WILEŃSKIM"

JEST JEDYNYM ŻRÓDŁEM POWODZE-

NIA HANDLU  CHRZEŚCIJAŃSKIEGO,.
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DO WYNAJĘCIA pokėj umeblowany przy
inteligentnej rodzinie. Garbarska 3/5 m 5.

POKÓJumeblowany z pianinem z uży-
walnością kuchni do wynajęcia. Uniwer-
sytecka 9—15,

3 POKOJOWE mieszkanie z  wygodami
do wynajęcia ul. Mickiewicza 19, I piętro.
Portier wskaże.

MIESZKANIE3 pok. z kuchnią, przedpok.
światłem elektr. do wynaj. Konarskiego 40.

W DOMU Nr.6 PRZY UL. GIMNAZJALEJ
(obok Sądu Okr. i Gimn. Orzeszkowej)
wynajmują się świeżo odremontowane 4
pok. mieszk. ze wszelkiemi wygodami.

Lokale
DUŻY LOKAL Z SALĄ do wynajęcia w
est ul. Mickiewicza. Sala, trzy pokoje,
dwie alkowy, duża szatnia, Lokal przydat-
|ny na siedzibę stowarzyszenia, lub na
|większy warsztat, może być szopa na
|garaż, Dowiedzieć się w admin. „Dziennika

| Wileńskiego”.

  

 

 

trzeba coraz więcej. Każdy nowy
clkaz musi mieć gotową klatkę, jak

Na

Londyn 26.10 26.17
————————————2 N. J. czeki 5277) 529!

Nauka Paryż 23.60 23.66
32% Praga 18.39 18.44

STUDENT U. S. B. udziela na dogodnych Akcje:
WILNO. warunkach korepetycji. Specjalność: język Bank Polski 100.50 99.50
WIELKA 21 łaciński i francuski. Połocka 9 m. 55 || Papiery:

- INSTYTUT GERMANISTYKIZ-kŚw. Mi-| 3 proc. pož. Inw. 1 emisja 65.75
poleca w wielklm| chalski Nr. 10 m. 2 (obok Kuratorium Jo AAS } 64.75

wyborze Szkoln). 5 proc. konwersyjna 59,50
kolejowa <
dolarowa 54,50 kupon 8.62
premj. dolarowa 42.75 42,25
stabiliz. 368.00 kupon 6.87
konsolid. 55.00 54.88

Waluty:
Dol. amer. 528 i pół | 526
Marki niem. 123.00 121.00

Giełda zbożowa - towarowa
i iniarska w Wilnie

z dnia 238 4. 37.

Ceny za towar średniej handlowej ja-

STUDENT U. S. B., fachowy korepetytor,
udziela lekcyj z matematyki, fizyki i che-

Ceny przystępne. Zarzeczna 7—5.

4

mii.

Praca poszukiwana
RZĄDCA-EKONOM, szkoła rolnicza, dłu-
goletnia praktyka, samotny, poszukuje po-
sady. Zgłoszenia: Gienek Rowiński, poczta
Brok, wojew. Białost.

PILNOWANIA mieszkania lub na przycho-
dzącą poszukuje kobieta uczciwa, pracowi-
ta. Adres w adm. „Dz. Wil.*,
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DOZORCY -PALACZA,  dozorcy-iurmana,
lub portiera poszukuje mężczyzna, wiek
średni, żonaty, bez dzieci. Posiada dobre
świadectwa. Garbarska 9—10. 895

WOŻNEGO, dozorcy lub t. pod. pracy po-
szukuje młody mężczyzna, może złożyć
kaucję do 500 zł. Kopanica 1 m. 1. 889

NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-
dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną
ma stałe lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 m.
21 uw Kaczyńskiego. b

RUTYNOWANA, inteligentna, miłej po-|
wierzchowności pokojowa wyjedzie na se-
zon. Piłsudskiego 6—6, od 11—1-ej popoł.

MIERNICZY dyplomowany poszukuje pra-
cy u mierniczych przysięgłych, lub przyj-
mie bezpośrednio: pomiary parcelacyjne,
podziały rodzinne, kreślenie i t. d. Ceny
umiarkowane, wykonanie solidne. Wilno,
Kalwaryjska 16 — 8-a.

Różne
ROŚLINY POKOJOWE przesadza ogrodnik
fachowiec. Oferty pod „Rośliny* w Admi-
nistracji „Dziennika Wileńskiego". |
i OESa WDROKACZEi МАЬа
wusuuwuwy ervvtrwioTPO WDOWA

$ pomóżmy į

 

 { выймим  ż|e ziem dzieci, szy”
|00200000000200000|ciem mogłaby zarobić
WDOWA na utrzymanie lecz

z trojgiem dzieci, w |nie ma za co wyku- 
\
|

|

mamy, zapas. Krzaki, mokre od ule-
wy albo nawet obfitej rosy, są zaw-

wieku szkolnym, z po-|pić z lombardu ma-
wodu choroby i mę- szyny. Łask, ofiary
dzy, prosi o pomoc.|na „kupno maszyny”
Adres w admin. „Dz.| przyjmuje adm, „Dz.

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy mor-
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg.
f-c0 wag. st. zał). Ziemiopłody—w ładun:

kach wagonowych, mąkai otręby—w mniej

szych ilościach.

W złotych:

Żyto I stand. 696 g/l *) Н
Żyłodńaad 610 415) 2900) 22%
Pszenica I stand. 730 g/l*) 3000 — 31.00
Pszenica II stan. 716 g/l*) 29.00 — 29.75
Jęczmień I stand.

678/673 g/l 2350 — 24.00
Jęczmień II stand. 649 g/l 2250 — 23.00
Jęczmień III stand.

620,5 g/l 21.75 — 22.25
Owies I stand. 468 g/l 21.25 — 22.25
Owies II stand. 445 g/l 20.75 — 21.25
Gryka 610 g/l 27.25 — 27.75
Siemię Iniane b. 90*/e f-00 /
wag. stoo, zał. RZ =
Len trzep. stand. Woło-
żyn b. Isk. 216.50 1840.00 — 1900.09
Len trzep. stand. Horo-
dziej b. I sk. 216.50 — —
Len trzep. Miory b. SPK
sk. 216.50 > =
Lea trzep stand. Traby b.
] sk. 216.50 1820.00 — 1860.00

Len oresany Horodziej b.
1 sk, 303,10 2060.00 — 2100.00
Kądzie! Horodziejska b. |
sk. 216.50 1700.00 — 1740.00
Targaniec moczony asor-
tyment 70/30 ` 1100.00,— 1200.00

*) Przy ulgowych taryfach, z których

korzystają małyny wileńskie na żyto i psze-
nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45
groszy taniej w odległościach powyżej

200 klm. Wileńskiego”, Wil” amże adres.

Prawie z

LEWSRAZOWA

wszelkie owoce Wschodu i czasami
wiyborny dziki miód od dzikich

| trzech hien, które wyją po całych mocną klatkę, prawie „wyłącznie

| mocach, pary antylop indyjskich, nil- przy pomocy pary rąk i siekiery.
(gau z puszcz zachodnio - indyjskich i _ Ali wydobywa moją strzelbę, linę
sześciu malutkich gazel z pogranicza |i jutowy worek lub kiwa, gdyż nao-
pustyni indyjskiej.

Następnie idą węlże — osiem py-
tonów, długich na sześć metrów z
okładem. Taki potwór żmiażdży
człowieka w kilka sekund. Nie mo-
śę brać mniejszych, gdyż ośrody do-
magają się klużych. Więżów drzew-
mych mam dwanaście, a kobr sześć,
długości od dwóch do trzech i pół
metrów. Każda ma tyle jadu, że mo-
słaby, zabić dwudziestu ludzi.

Widzicie więc, ile różnych klatek
trzeba co rano uprzątnąć, wyskro-
bać i wymyć kubłem ciepłej wody.
Nim się z tym uporamy, słońce już się talk prędko, że nawet mieszkań-

cy dżungli rzadkc je widują. Łapie
się je w sieci, zastawione na ziemi.|
Dalej mam trzy wielkie indyjskie;
hannumany — hulmany pospolite —,
z tych,które uniosłir Kima na drzewa
'w nieśmiertelnej opowieści Kiplinga|
o chłopcu z dżungli. !

jest wysoko, robi się upał, dżungla
paruje. Ale to nie koniec naszych
trudów. Nim żar podzwrotnikowego
południa umożliwi wszelką pracę,
mamy jeszcze dużo do zrobienia.

Za obozowiskiem moi ludzie tną
i obciosują pnie drzew. Ahmed, mój
drugi boy, z paru pomocnikami bu-

Cała menażeria! Ale to jeszcze duje nowe klatki, przy pomocy sie-
Nie mogę pominąć kiery i rotangu. O! bo klatek po-mie wszystko.

koło olbozu nastawiałem pułapek i

sideł, które trzeba odwiedzić co
dzień, żeby zabrać zwierzaki.

Czekając na Alego, przyglądam

się figlarnyjm niedźwiadkom warga-

czom, igrającym na uwięzi. Nad ich

głowami kilka złotych gibonów uga-

nia się wściekle po poziomych drąż-

kach, pobrzękując łańcuchamiuszyi.

Niczym Londos i Lewis niedźwiadek

i gibon toczą ze sobą walkę zacię-

tą lecz żartobliwą, wreszcie gibon

wskakuje znów ma swój: drążek =

wyjie jak wściekły. Ten wesoły epi-

ze. umila ciężką pracę poranka.

Cbchodzę z Alim pułapki i sidła.

pszczół, żywiących się na orchide-
ach. Co się tyczy walki pokazowej,
to iJim Londos  Strangler Lewis
zmagają się niezmordowanie i ile ra-
zy na mich spojrzę, zawsze mi się
chce śmiać. Otoczenie jest dzikie,
pierwotne, ale że mi zastępuje dom
od lat przeszło dwudziestu, więc je
kocham.

Z za obozu rozlega się wrzask.
Nadbiega Ahmed, trzymając się za
twarz i wyjąc jak hyena. Nadepnąt
w wysokiej trawie na gniazdo os.
Żeby się ratować, musiał wskoczyć
do strumienia.

Te gniazda os kryją się przy zie-
mi. Wi trawie niesposób zobaczyć.

sze oblepione pijawkami.
każdego liścia zwiesza się od spodu
ten utrapiony robak w oczekiwaniu
przechodnia. Ale pijawki nie lubią
smaku i zapachu mydła i nie wpeł-
'zną pod ubranie, gdy się w ten spo-
sób przed nimi zabezpieczyć. Gdy
im się jednak uda uczepić skóry,
wipijają się 'w ciało i można je usunąć
jedynie z pomocą zapaloneśo papie-
rosa. Ale to plaga, związana z moim
zawodem, więc ją znoszę. Ta sama
Matka Natura, która obdarza dżun-
ślę pijawikami, napełnia ją zwierzę-
tami, z których żyję. й
- W pułapikach i sidłach znajduje-
my sześć małpek, półtorametrową
jaszczurkę warana długości półtrze- | Osy są brunatne, mniej więcej wiel-
cia metra, parę angusów, jeżozwie- kości naszych żółtych, ale kąsają
rza, najważniejszy łup dnia i czarną | straszliwie. Ahmedowi głowa spu-
panterę. Wszystkie te stworzenia |chła do podwójnej wielkości. Jedno
trzeba wsadzić w worki lub skrzyn-|oko jest zupełnie zamknięte.
ki, zanieść kilka mil do obozu i| — Bardzo boli? — pytam.
wpuścić do klatek. Tego samegoj — Yah, tuan — susah luka.

 
 Nic jest to zadanie lekkie, gdyż są

rozstawione na przestrzeni kil-|

Jk: mil i do każdej zajrzeć, bo ina-|

c-ej zdobycz może zdechnąć. Tym-,

£ asem temperatura dochodzi w cie-.

niu @о 36° С 1 robi się coraz goręcej.

Jażeli w nocy padało, musimy na-/
ubrania i skórę

 

 

tzeć przezornie 

 

wystarczyłoby na całodzienną pracę. Przez lcziesięć minut smaruję uką-
Czas na drugie śniadanie. Po pra- |szone miejsca — (blisko pięćdziesiąt

cowitym poranku lunch u Ritza nig- ranek) — wodą z sodą, jodyną i wa-
dy nie smakował mi lepiej, niż tu w jzeliną. Ahmed opamiętał się po
Idżungli, na prostym stole, przy a- pierwszym strachu i znosi ból ze sto-
kompaniamencie mruczenia tygry- |icyzmem. Wszystko to należy do
sów i śpiewu ptaków w klatkach. |obozowego życia w dżungli.

„iynnym myfdłem, którego zawsze | Świeże kurczę, jajka, słodki kartofel, | (D. c. n.)

SSiLL LLLa i SRASTDREDOCTALOCO

52MINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz, 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, s odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kw arialnie zł. 7 gr. 50, zagranicą uł, 6—

CENY OGŁOSZEŃ; ra wiersz milimetr. pr zed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Ko munikaty sł. 1— xa mm. jednoszp., nekrologi 40 gr, za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za

słowo sł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna | komunikatyza wierszdru ku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25*/ drożej. Dla poswukującysh pracy 50% smmiżki Administracja uastrzoga

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń | nie przyjmuje zastrzeżeń miejsce,

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Dsukarnia A. Zwierzyńskiego Wilno, Mostowa 1.

 
Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.


