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LONDYN 12.5, Ulice Londynu już, Na najwyższej trybunie znajdują się| LONDYN 12.5. Dzienniki i agen- CHI-CHI

оё godz. 5 rano przedstawiały nie- dziennikarze, którzy! w ficzbie 300 cje rywalizują z sobą pomysłowoś- KISAKI

zwyjkiły widok, Środkiem jezdni prze [reprezentują prasę brytyjską i całą cią, by w jak najkrótszym czasie po-

ciągałysetkitysięcy ludzi, śpieszą- prasę światową. ' dać do wiadomości swych abonen- GLOXINIA

cych do miejsc, z których oglądać Z lewej strony ołtarza, tuż za tów sprawozdania i opisy z uroczy” MARZENIE

będą procesję koronacyjną. Tram"| tronami królewskimi, na których| stości koronacyjnych. W. wyścigu ik 2 A

waje i autobusy zwożą z peryferyj
miasta do jego centrum nieprzeliczo
ne tłumy. O godz. 5.30 liczbęwi |
dzów oceniano na kilkadziesiąt ty-
sięcy. Chodniki szczelnie wypełnio-
ne są publicznością, kitóra wyczeku-
je tam już od 12 i więcej godzin. Ci,
co śpieszą na trybuny publiczne, lub
do okien domów, gdzie zdobyli miej
sca za wysoką cenę, idą szeroką ła-
wą po przez środek jezdni, wymija-
ni przez samochody, wiozące dostoj-
ników w. stronę opactwa westmin-
sterskiego. Jak przypuszczają, uro-
czystościom przyglądać się będzie
przeszło 6 milonów ludzi, -

„AB a
FILM DLA KSIĘCIAwiiDsóR”
LONDYN 12.5. Książe Windsor

oglądać będzie jeszcze dziś wieczo-

rem uroczystości koronacyjne i sce-

ny uliczne na filmie, specjalnie dla

niego zamówionym, iktóry przyiwie-
ziony zostanie drogą powietrzną do
Zamiku Cande. Film ten będzie miał
1800 metrów. Film urzędowy z ko-
ronacji, który ocenzurowany zosta-
nie przęz arcybiskupa Canterbury i
księcia Norfolku i następnie wyświe
tlany w kinach angielskich, będzie
miał tylko 300 metrów.

W OPACTWIE WESTMINSTER-
SKIM

Opactwo 'westminsterskie od sa-
mego rana przedstawiało niezwyłkły
widok. Już około godz. 7 rano w o-
pactwie gromadzić się zaczęli zapro-
szeni na koronację goście. Niektórzy
z nich, stwierdziwszy, na których
trybunach znajdują się ich miejsca,
przechodzili specjalnie zbudowanym
na dzień dzisiejszy przejściem, łą-
czącym opactwo z parlamentem, do
izby lordów, gdzie zastawione były
stoły z pierwszym śniadaniem. Tam
w restauracji izby lordów, lordowie
w swych szatach ikoronacyjnych, w

koronach na głowach w towarzy-
stwie małżonek, również w uroczy-
stych szatach z koronami na
skroniach, spożywali pierwsze śnia-

danie. Razem z nimi posilali się mi-

nistrowie, posłowie ido izby gmin i
inni dostojnicy. Krótko po godz. 8-ej
zaczęli powracać do opactwa, a 0-

koło godz. 9-ej świątynia była już
zupełnie zapełniona.

, Bogactwo strojów przedstawiało
niezwykły widok. Miejsce po środku
katedry, gdzie na wzniesieniu stoją
obydwa tromy królewskie, otoczone

jest z jednej strony przedstawiciela-
mi arystokracji rodowej. Są wśród
nich iksiążęta krwi, potomkowie pra

starych rodów, earlowie, .wicehra-
biowie, lordowie wszelkich stopni w
liczbie olk. 400. Mają oni na sobie

szkarłatne płaszcze, przykryte pele-
rynami z białych gronostajów. o
dzą z koronami na głowie. Za każ-

dym z nich postępuje młodociany
paź w przepisowym stroju paziow-

skim. Siadając na swych miejscach,
dostojnicy ci zdejmują korony z gło-

wy i oddają je paziom. Miejsce kila
paziów znajduje się poza trybuną

lordowską. Z drugiej strony. wznie-
sienia siedzą przedstawicielki ary-

stokracji rodowej, zarówno małżon-
ki lordów, jak i posiadające prawo

do zasiadania tam z tytułu własnych

praw rollowych. Mają one na sobie

płaszcze z białych gronostajów na

czerwonym atłasowym podszyciu, a

na skroniach diademy.
Wyższe trybumy: zajmują również

przedstawiciele arystokracji, człon-

kowie .izby gmin Wielkiej Brytanii
oraz parlamentów dominalnych, wy- 

król i ikrólowa zasiadają podczas,
pierwszej części uroczystości, zbuklo|
wana jest specjalna loża dla królo-
wej - matki Marii, oraz córek kró-
lewskich Elżbiety i Małgorzaty, sio;
stry ikrólewskiej ksieżniczki Mary 0;
raz szwagierek królewskich księżnej |
Gloucester i księżnej Kentu, jak rów
nież dla innych członków domu kró
lewsikiego. Naprzeciwko tej loży z
prawej strony ołtarza znajduje się
podobna loża dla szefów, przyby-
łych na koronację obcych delegacyj.
W. loży: tej zajmie również miejsce
minister Beck. Po obu stronach dłu-
giej nawy środkowej siedzą człon-
kowie korpusu (dyplomatycznego.

ORSZAK KRÓLEWSKI W DRODZE
DO WESTMINSTERU

Około: godz. 8 rano droga do pa-
łacu Buckinghamskiego rzez a-
leję Mall, Łuk  Akimiralicji, White
Hall do Westminsteru była już
szczelnie wypełniona. Po obu stro-
nach jezdni ustawione są  szpalery
wojska. Olkoło godz. 8.30 rano wyje-
chały z pałacu Buckinghamskiego
pierwsze samochody z delegatami
państw obcych. W jednym z nich za
siadał min. Beck z lordem Merse-
yem z kontradmirałem Unrugiem i
ministrem pełnomocnym Michałem
Mošcicikim. Dalej posuwają się karo-
ce, wiozące członków rodziny kró-
lewsikiej. W/ pierwszym powozie znaj
duje się siostra Ikrėla, księżniczka
Mary z synami i z obu księżniczka-
mi Elżbietą i Małgorzatą, córkami

króla i królowej. Ukazanie się tego

powozu wywołuje mieopisany entuz-
jazm tłumu, na co małe księżniczki
radośnie reagują. Szczególnie trybu
my alei Mall, gdzie umieszczono 35
tys. dziatwy londyńskiej szikół miej-
skich, wiwatują bezustanku. W: na-

stępnym powozie jadą księżny Glo-
ucester i Kentu, w trzecim książe
i księżna Connaught, książe i kkięż-
na Athlone, kuzyni króla i jego wu-

jostwo. Następnie w pięknej karocy:
w asyście gwardii wyjeżdża z pałacu

matka króla Maria z królową nor-

weską, siostrą zmarłego króla Jerze

go 5-go. Ukazanie się królowej wdo-
wy wywołuje wielki entuzjazm.

Wreszcie o godz. 10.30 wyrusza

z pałacu właściwy orszak pary kró-

lewskiej, poprzedzany przez wojska,

reprezentujące wszystkie zakątiki

olbrzymiego imperium. Są więc od-

działy wojskowe przybyły z Auštra-

li, Nowej Zelandii, południowej A-

fryki i Kanady. Zwracają uwagę lan-

sjerzy z Imdyj. Wszystkie rodzaje

broni są reprezentowane przez mar-
szałków polnych, marszałków lotni-

czych, lordów admiralicji w galo-

wych mundurach na koniach. Tuż

przed lkarocą królewską postępują

adiutanci królewscy i wreszcie -

zuje się piękna, historyczna, złota

karoca królewska, ciąśniona przez 8

siwych koni, W. chwili ukazania się

tej karocy, entuzjazm tłumu docho-

dzi do zenitu. Wiwatom niema końca.

Król i królowa co chwila schylają

głowy, dziękując za te dowodylo-

jalności i miłości. Orszak zamykają

wojska gwardii, na której czele za

karocą królewską jedzie naczelny

dowódca wojsk. koronnych, sędziwy

marszałek polny lord Cavan, która

dwa lata temu reprezentował króla
Jerzego na pogrzebie marszałka Pił

sudskiego. Za nim na koniach w

mundurach generalskich jadą bracia

królewscy książe Henryk i ks. Je-
rzy.

tym bierze udział również film i ra-

dio. Olkoło 4 tys. dziennikarzy an-

gielskich i cudzoziemskich zmobili-

zowano z powodu uroczystości iko-
ronacyjnych. Największą trudność
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przedstawiają olbrzymie tłumy, zgro
madzone wzdłuż ulic, którymi podą-

ża orszak królewski, Poruszanie się

w tych miejscach jest zupełnie: riie-

możliwe, to też niektóre agencje in-

formacyjne i dzienniki powynajmo-

wały za cenę kilkuset funtów miesz

kania, iktórych okna wychodzą na

ulicę, co pozwala z całą Hokładnoś-

cią obserwować pochód koronacyj-

ny. Apartamenty te zaopatrzone są

w specjalne przewody telefoniczne.

Nawet w opactwie westminsterskim

zbudowano kabiny telefoniczne, nie

które z nich są bezpośrednio połą-

czone z zagranicą. Przedsiębiorstwa

fotograficzne i  kinematograficzne

chwytają się niebywałych  dotych-
czas środków, by jak najprędzej

przesłać filmy i fotografie do labo-
ratorium. W pobliżu rzeki operato-

rzy kinematograficzni i fotografi bę

dą dostarczali dokonane zdjęcia

swym firmom za pomocą łodzi moto-

rowych, które już od. wczesnych g0-

dzin zatrzymały się przy moście pro

wadzącym do parlamentu.
W. samej świątyni znajduje się 6

operatorów Ikinematograficznych,

których .aparaty ukryte są w kabi-

nach, z których wyglądają jedynie

objektywky. Wzdłuż drogi wybudo-
wano specjalne estrady dla zdjęć fil-

mowych i dźwiękowych. Specjalnie:

zaangażowani lotnicy dostarczają

filmy i zdjęcia do najodleglejszych

zakątków Anglii. _Amerykańskie

przedsiębiorstwa wydały odpowied- |

nie zarządzenia, pozwalające na!

przewóz wodnopłatowcami filmów z

Tamizy do Soupthampton, gdzie o-

czekuje parowiec „Normandie”', któ-

ry jeszcze w dniu dzisiejszym wyje-

dzie do Ameryki. |

Cała ludność Londynu zgroma-

dziła się wzdłuż 6-milowej trasy po-

 

Proces nowoczesnego Mojżesza
(Teletonem od własnego korespondenta).

Dnia 19 b. m. w sądzie okręgo- Adwokat Rippel stanie przed

wym 'w Warszawie odbędzie się|sądem, oskarżony o zorganizowanie

sprawa przeciwiko aliwokatowi Wiil-| nielegalnego marszu oraz o zniewa-

helmowi Ripplowi, przywódcy t. zw.| żenie władzy. Obrony jego podjęło

frontu młodo - żydowskiego. Adw.| się 25-ciu adwokatów żydowskich,

Rippel w roku ubiegłym zorganizo-, którzy zabiorą głos na rozprowie.

wał marsz około 1.000 swoich zwo-|Będzie to więc swego rodzaju re-

lenników do Palestyny. Uczestnicy |kord liczby adwokatów, przypada-

 chodu. Panuje tu niebywałe ożywie-
nie. Natomiast w centrum Londynu

w City ruch wszelki zamarł, baniki i

biura są zamiknięte, Ta część miasta

wygląda jak umarła. Zajęte są nie

tylko wszystkie okna domów, ale i

dachu, ma których od kilku godzin

siddzą liczni ciekawi, oczekujący na

pochód.
Najliczniejsze tłumy zebrały się

wokoło pałacu Buckinghamskiego i

opactwa Westminsterskiego.

ORSZAK WKRACZA DO
WESTMINSTERU

LONDYN 12.5. Około godz. 10-ej
opactwo jest całkowicie wypełnio-

ne i wszyscy trwają w oczekiwaniu.
Pierwszy wikracza ilo opactwa jego

gospodarz dziekan  Westminsteru,
którego poprzedza słynny chór west

minsterski, wzmocniony dla uroczy-
stości specjalnie przez najlepsze

chóry kościelne całej Anglii, Szkocji

i Walii, Chór ten, liczący przeszło
200 głosów zajmuje specjalnie dla niego przeznaczone miejsce na

wzniesionych z obu stron końca

środkowej nawy trybunach, pomię-

dzy tymi trybunami znajdują się

wspaniałe nowozbudowane organy.

Wejście dziekana  Westminsteru
wraz z duchowieństwem jest właś-

ciwym początkiem nabożeństwa ko-

| ronacyjnego. Spiewom. chóru towa”

| rzyszą dzwięki przecudnych nowych
| organów oraz orkiestry filharmonii

 

 | (Ciąg dalszy na str. 2-giej)

tego marszu zostali

przez policję pod Pyrami.

rozproszeni| jących na jednego oskarżonego, tem-

bardziej, że i sam oskarżony jest

również adwokatem.

Rząd niezłożywniosku o pełnomocnictwa
(Telefonem wd własnego korespondenta).

Jak się dowiadujemy, w związku chodząc z założenia, że w wypadku

ze zbliżającym się terminem sesji Ikoniecznošci załatwienia jakiejś na-

nadzwyczajnej

o udzielenie pełnomocnictw, wy-

Zwolnienia i aresztowan

Sejmu, rząd nie ma
s z . I

zamiaru zwracać się do Parlamentu

głej sprawy, można zawszezwołać

ciała ustawodawcze.

ara
(Teleionem od wiasnegokorespondenta).

Aresztowani przed kilku dniami|sek, zostali uwolnieni. Aresztowany

prezes zarządu powiatowego Stron-| został Ikierownik organizacyjny pow.

nictwa Ludowego we  Włoszczowej| jędrzejowskiego Sienkiewicz.

Biały, oraz członek zarządu —Pa-

Aresztowanie członków niemieckiej org.
wojsk. na Pomorzu
(Telefonem od własnego korespondenta).

W, związku z wykryciem w Kę-

sowie pow. tucholskiego organizacji|

przysposobienia wojskowego miło-

dzieży niemieckiej, aresztowano

wszystkich uczestników kursu przy-

sposobienia w ilości 12 mężczyzn i3.

ikobiet.

Należeli oni do „Deutsche Ver-

einigung“ i pod płaszczykiem „Ar-

beitsdienst* krzewili propagandę

przysposobienia wojskowego. Szcze-

góły śledztwa trzymane są na razie

w tajemnicy.

FREEZEACARZOZ KORE OE OT AASINTRA

— INOWROCŁAW ZDR
Silne solanki
borowina
źródio słono-gorzkie
kwasowęglowe
wodolecznictwo
emanatorium radowe
Inhaiacje

0)—
CAŁK. POBYT:

kąpiele, taksa, opieka iekarska,
pensjonat.

126,00 185,00 240,00
2-tyg. 3-tyg. 4-tyg.

Bezpłatneprospekty wysyła Zarząd
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Zgon nestora dziennikarstwa
polskiego w Warszawie

WARSZAWA. 12.5. Dziś rano
zmarł w szpitalu Czerwonego Krzy-

ża w Warszawie nestor dziennikar-

stwa polskiego dr. Antoni Beaupre,

w wieku lat 77.

Ś. p. Antoni Beaupre był długo-

letnim i aż do chwili ostatniej na-

czelnym redaktorem „Czasu”.

Ś. p. dr. Beaupre był przez długie

lata prezesem Syndykatu Dzienni-

karzy Krakowskich, a ostatnio

członkiem honorowym tego syndy-

katu. Poza tym był wiceprezesem

Zw. Dziennikarzy Rzplitej, jak rów-

nież wiceprezesem Międzynarodo-
wej Federacji Dziennikarzy (F. I. J.).

Ostatnio š. p. Beaupre byt czton-

kiem zarządu głównego i wydziału

wykonawczego Związku Dziennika-

rzy R. P. i stałym delegatem Zw.
Dziennikarzy do F. I. J.

Pogrzeb ś. p. dr. Beaupre odbę-

dzie się w Krakowie dn. 15 b. m.

аеа



 

"wzrostu, od wyższego kio najniższe-
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Uroczystości Koronacyjne w Londynie
(Ciąg dalszy ze strony 1-ej)

londyńskiej. Po dziekanie Westmin-
steru idą inni dostojnicy kościoła an
glikaūskiego, biskupi, po nich arcy-
biskup Jorku. Ostauni w tej procesjii
duchowieństwa, zgromadzonego już
koło ołtarza i oczekującego: $0, wkra
cza zapowiedziany ianfarami, orga-
nami i śpiewem chóru — prymas ko
ścioła anglikańskiego, arcybiskup
Canterbury, Za arcybiskupem postę-
pują czterej majwyżsi dostojnicy kró
iewscy: lord kanclerz, lord wielki
szambelan, lord najwyższy strażnik i
marszałek arystokracji rodowej.
Niosą oni na szkarłatnych podusz-
kach insygnia wiadzy królewskiej:
pierwszy, miecz, drugi — złote ostro
gi i pierścień, trzeci — berło i jabłko
a czwarty — koronę lśniącą i iskrzą-
cą się brylantami.

Po nich do świątyni wkraczać za
czyna właściwy orszak królewski.
Najpierw heroldowie w  historycz-
nych strojach z halabardami, za ni-
mi szełowie rządów brytyjskiego i
dominiów, lksiążęta indyjscy i inni
egzotyczni panujący, znajdujący się
pod protektoratem korony  brytyj-
skiej, następnie kroczą szełowie de-
legacyj, wśród nich reprezentant
Rzeczypospolitej Polskiej min, Beck
w mundurze galowym „pułkownika
artylerii konnej wojsk polskich, prze
pasanym wielką wstęgą onderu Po-
ionia Restituta i udekorowany
wszystkimi swoimi odznaczeniami
polskimi, Daley postępują przybyli
na uroczystości Когопасурпе książę-
ta krwi, za nimi członkowie angiel-
skiego domu królewskiego, wreszcie
król i królowa, zapowiedziani spec-| całym froncie były bardzo duże. De-
jalnymi taniarami, Pierwsza kroczy|zerterzy z oddziałów czerwonych
królowa, mając na sobie wspaniałą! potwierdzają klęskę republikanów
szatę szkarłatną z długim trenem,|w następstwie wczorajszej olenzy-
obramowanym złotem. Ciężki ten| wy. Potwierdlzają to również zwia-
tren niesie i podtrzymuje 6 dam dwo| dy, dokonane na tym froncie, gdzie
ru, wybranych spośród najstarszych| liczba page SAA z: a
rodów angielskich. Za królową kro-| rannych przekrącza UZO
czy król wewspaniałym Eole 9 RZA CE mę"
płaszczu, bogato obramowanym gro-|kontratak na masyw DiZkargu, ba“
nostajami oraz pokrytym gronostajo| talion nieprzyjacielski ledi
wą peleryną. Olbrzymi lioletowy, о-| 125zabitych. Na froncie mat e im:
bramowany, $ronostajami tren, nie- nastąpiła w ciągu dnia A EEB
siony jest przez 8 paziow krolew-|centracja czerwonych. Na południe
skich, specjalnie dobranych według| od Tago masa piechoty poprzedza-

na 12 tanikami, zaatakowała nasze
linie po bardzo intensynym przygo-
towaniu artyleryjskim. Pięć kolej-
nych ataków zostało  odpartych.
Straty wojsk rządowych przewyž-
szają straty zadane im dotychczas w
zlokalizowanych akcjach. Można
twierdzić, że liczba zabitych prze-
kracza 3.000, a ogólna liczba strat
nie da się na razie obliczyć. Na iron-
cie Cordobby atak na wzgórze Ca-
latraveno został odparty. Nieprzyja-
ciel pozostawił tam 75 zabitych. Na

‚ żgę,| froncie Grenady 6 samolotów bom-
ODDZIAŁY WOJSKOWE/ |bardujących, udających się w kie-LONDYN 12.5. Wspaniale wyglą|runku Óuadix, rzigiło bomby na

dały oddziały wojska, które poprze-| kolegium „Sacro Monte" w Grena-Abszłotą wola pary: królewskiej, dzie. Zabite zostało 3-letnie dziecko.
Najpierw oddziały reprezentacyjne ph aao
wszystkich pułków gwardii kawale-|pomnik narodowy wyrządzając

odzwierciadlający równocześnie w
barwny i wymowny sposób struktu-
rę całego imperium  brytyiskiego.
Momentem charakterystycznym rów
nież było, iż poprzedzająca oddziały
'śwardzistów orkiestra kawalerii kró
lewskiej, wychodząc z pałacu Buc-
kingham zagrała słynny marsz So-
uzy. Miało to najwyraźniej na celu
podkreślenie łączności armii brytyj-
skiej z siłami zbrojnymi Stanów Žje
dnoczonych.
W chwili, gdy karoca królewska

opuściła pałac Buckinghamski pogo-
da całkowicie się już - wyjaśniła,
Wiatr spędził chmury i ukazało się
słońce.

Już w godzinach rannych okaza-

wydane w przewidywaniu możli-
wych wypadków osłabnięcia zmęczo
nych długim wyczekiwaniem. wi-
dzów. Były liczne wypadki omdlenia

urzędowy głównej
powstańczych z godz. 20 dnia 11 b.
m.: Na froncie biskajskim wspaniały
pochód powstańców trwał w dal-
szym ciągu ma odcinku pomiędzy
Guernica a Amore Cieta. Zajęliśmy
całkowicie masyw. Bizkargui po
wspaniałym manewrze, który zakoń-
czył się atakiem na batalion nieprzy
jacielski. Batalion ten został 4azie-
siąlkowany. Straty nieprzyjaciela na

śo. Są to chłopcy w wieku od iat
mniej więcej 12 do 16, synowie naj-
większych rodów angielskich. Król
i królowa zasiadają ma ustawionych
z lewiej strony ołtarza tronach, w
czasie ich wejścia, jak również w
czasie, gdy siadają na tronach, chór
śpiewa uroczyście i gra'+ organy.

Po wejściu pary K:6:ewskiej, od-
był się właściwy aki koronacyjny,
według ceremoniału, który już wczo
raj opisaliśmy szczegółowo.

 

 

rii i artylerii 'konnej w historycz-| kie szkody.
nych mundurach, za nimi generali- W MADRYCIE
cja i marszałkowie w białych piuro- MADRYT. 12.5. O godz. 22.30
puszach, potem oddziały  ołicerów
wojsk kolonialnych i wojsk dominial
mych, na końcu niezwykle malowni-
cza grupa 40 brodatych oficerów
wojsk indyjskich, w turbanach, w
pięknych kolorowych mundurach i
na rasowych koniach. Widok ich wy
wołał entuzjazm, oklaski i okrzyki
zachwytu- widzów. - Bezpośrednio
przed ikarocą królewską <: oczyt od-
dział 100 gwardzistów przybocznych
króla ze sztandarem królewskim na
czele.

bombardowanie Madrytu rozpoczę-
ło się na nowo. Na miasto padały

pociski ciężkiego kalibru. Głuche

odgłosy potężnych wybuchów rozle-

gały się w ciągu całej niemal nocy.

Alarmowe syreny odzywały się co

chwila, uprzedzając ludność o бгойа-

cym niebezpieczeństwie. . Ogień ar-

tylerii powstańczej został skoncen-
trowany w dalszym ciąsu na Gran-

Był to niezwykle piękny prze-| dia i najbliższe okolice. Straty. :
glad historii wojska brytyjskiego,|znaczne. :

WOWGEPTOOEEATLEROY OSYSRAPKAWE TACISVEKSTNTAPI STTTUTIS

OCZYSTOŚCI KORONACYJNE | в

    

ło się, jak celowe byłyzarządzenia |

i w wielu miejscach można było wi-
„dzieć dzieci i kobiety, niesione na
| noszach (do najbliższeso ambulansu.

W DRODZE POWROTNEJ
Punktualnie 15 minut po 14-ej

król Jerzy i królowa Elżbieta zasia-
dają z powrotem „do złotej karocy i

| rozpoczyna się pochód przez ulice
| Londynu w kierunku pałacu Bucking
| hamsikiego. Tymczasem tłumy wi-
|dzėw na ulicach, którymi przeciąga
po powrotny urosły do nieby-
wałych rozmiarów. Skromne  obli-
czenia określają ilość osób, które

| były świadkami orszaku koronacyj-
|nego na kilka milionów ludzi O
| godz. 4-ej popołudniu orszak mija
wrota pałacu, zasiadający w złotej
karocy król i królowa żegnani są
przez entuzjastyczne okrzyki, lktóre
towarzyszyły im na całej 10-kilo-
metrowej trasie pochodu.

   

EE a wod ihmoro ied an Lee —е i miast
Ostatnia linia obrony Bilbao

SALAMANKA. 12.5. Komunikat ;
kwatery wojsk |

OSTATNIA LINIA

Bilbao znajduje się w polu obstrza-

w ręku powstańców. Trzecia i о-
statnia linia obrony baskijskiej sto-
licy znajduje się w odległości 13 km.
od Bilbao i przechodzi przez miej-
scowości Larrabezua, Amorebieta i
Lezama.

W niedzielę toczyły się w War-
szawie obrady Rady Naczelnej PPS,

Referat polityczny — jak donosi
„ABC” wygłosił b. poseł lomasz Ar
ciszewski. Dyskusja po tym refera-
cie przyniosła jako rzecz najbar-
dziej charakterystyczną, wystąpie-
nia delegatów Łodzi i Gdyni, którzy
domagali się zaostrzenia kursu opo-
zycyjnego i metod walki Poza tym
dyskusja była na ogół nieciekawa.
Zwracało jedynie uwagę, że na po-
siedzeniu Rady nie zjawił się najwy-
bitniejszy przedstawiciel t. zw. lewi-
cy partyjnej PPS., b. poseł Norbert
Barlicki.

Wybory do Komitetu Wiykonaw-
czego mie przyniosły również żad-
nych zmian, wbrew kursującym po-
gioskom, że dokonano zmiany na sta
nowisku redaktora naczelnego „Ro-
botnika“.

Na tle ostatniego zebrania Rady
Naczelnej PPS, warto przypomnieć,
że przed przewrotem majowym w
Komitecie. Wykonawczym PPS znaj-
dowało się czterech żydów:  Dia-
mand, Posner, PerliLiberman. Trzej
pierwsi nie żyją już, a były poseł Li-
berman znajduje się obecnie na emi-
śracji, Nie zastąpiono. ich jednak no

 
wymi żydami, tak, że dzisiaj w Ko-
mitecie _Wylkonawczym żydów nie
ma,

Wśród powziętych uchwał i re-
zolucyj, największy nacisk położono
na zagadnienie nowych wyborów,
wzywając: > j

„Całą organizację partyjną do masowej

i nieustannej akcji uświadamiającej i zgro-

CREWNEGROSEEROYA

Kronika telegraficzna
=©Włoska para królewska w towa-

rzystwie min. Ciano przybędzie do Buda-
pesztu na 4-dniowy pobyt dnia 19 b. m. o
„godz. 10.30,

— Narodowa koniederacja hotelarzy,

wysłała do premiera
protestuje prze-

napojów we Francji

Bluma depeszę, w której

ciwko stosowaniu w' tych przedsiębior-

stwach ustawy o 40-godzinnym tygodniu

pracy, twierdząc, iż czyni to niemożliwym
prowadzenie przedsiębiorstw.

— Wielkie wrażenie wśród ludności

żydowskiej w Jerozolimie wywarła wiado-

mość o sprzedaży jedynego statku żydow-

skiego „Tel-Aviv“, który należał do firmy

A. Bernsztajn. Statek ten 0 pojemności

10.000 ten utrzymywał komunikację po-

między Raiią a Triestem. Nabyli go Japoń-

czycy.

— W Nowym Jorku w dokach „Ham-

burg —America Line* odbyły się uroczy-

stości żałobne przy zwłokach 26 Niemców,
1 Szweda i 1 Amerykanina, którzy zginęli

w  katastrolie sterowca „Hindenburg“.

— ciągu ostatnich 24 godzin w jed-

nej z tutejszych klinik położniczych 3 mat-
ki powiły trojaczki, Zarówno matki, jak i
9 noworodków czują się doskonale.
— Z kilku wsi Kielecczyzny donoszą,

że przeszły tam pierwsze w tym roku wio-
senne burze z piorunami, , 

_qelegram obrońców Doboczyńskiego
do ministra sprawiedliwości

W. poniedziałek wieczorem — о-
brońcy inż. Adama Doboszyńskiego
i jego towarzyszy przesłali do pana|
Ministra Sprawiedliwości w War-!
szawie telegram treści następującej:|

„Pan Minister Sprawiedliwości,
larszawa.
Obrońcy oskarżonych Adama|

Dcboszyńskiego, oraz _ Andrzeja |
Płoniki i 48 oskarżonych proszą Pa-
na Ministra o polecenie Panu Pro-
kuratorowi, by wystąpił z wnio-|
skiem przed Sądem  Olkręgowym w|
Krakowie o zmianę postanowienia zj
17 kwietnia 1937 r. LV K, 375/37 w|
przedmiocie wyłączenia ' sprawy
przeciw Doboszyńskiemu* od łączne-
$o rozpoznania. Uzasadnienie posta-
nowienia Sądu, że w ten sposób
przyśpieszy się i uprości sprawę | 

BURGOS. 12.5. Po zdobyciu|
pasma górskiego Biscarei przez
powstańców, trzecia linia obrony

jsię dalej naprzód i umocniły się na
łu. Wszystkie szczyty, dominujące|nowych
nad przedpolem Bilbao, znajdują się | pętlę dokoła Amorebieta. Dziś rano

przeciw  Płonce i towarzyszom i

 

POD AMOREBIETA
GUERNICA. 12.5. .Wysłannik

Havasa donosi, że w dniu dzisiej-
szym oddziały powstańcze posunęły

pozycjach,  zacieśniając

wzdłuż całego frontu podjęte zosta-
ły doniosłe operacje. W obecnej
chwili wojska powstańcze stoją na-
przeciw fortyfikacyj Eigallo, stano-
wiących ostatnią linię obronną
przed Bilbao.

 
i

madzeniowej w całym kraju na rzecz roz-

wiązania obecnego Sejmu i Senatu i rozpi-

sania na zasadzie nowej i demokratycznej

ordynacji wyborczej wyborów do Sejmu о-

raz samorządu terytorialnego, ubezpiecze-

niowego i gospodarczego”.

„Proklamując kampanię o prawo wy-

borcze ludu pracującego w mieście i na wsi
i walcząc dopóty, dopóki lud nie zdobę-
dzie parlamentu -— Rada Naczelna wyraża

przekonanie, że w szeregach tej walki tak

jak dotychczas skupią się masy robotnicze
i chłopskie, zorganizowane w PPS, klaso-

wych związków zawodowych i w Polskim

Stronnictwie Ludowym”,

Od solidarności szeregów iego obozu

Chłopsko - Robotniczego i od jednoczesnej

i powszechności samej walki zależy zwy-

cięstwo dziś wspólnej sprawy Polski Ludo-
wej i Rządu Chlopsko - Robotniczego, jako

Rządu wielkiej, planowej i w interesie ludu
podjętej przebudowy społeczno - gospodar-

czej, Polski. współczesnej.

MORSZY
i
i
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CASTEL GANDOLFO. 125. Oj-,
ciec św. otrzymał z olkazji dnia imie-
nin liczne depesze od głów państw.
z całego świata. Na wszystkich bu-
dynikach państwa watykańskiego! 

restauratorów i detalicznych sprzedawców.

 

sprzeczne jest ze stanem faktycz-
nym, skoro oba akty oskarżenia po-
wołują się na te same dowody i
skoro! rozprawa Płoniki i towarzyszy
została już wyznaczona na 19 maja
i trwać ma trzy tygoklnie, a rozpra-
wa Doboszyńskiego ma rozpocząć
się 10 czerwca. To też powołane
postanowienie, jako oczywiście na-
ruszające materialną treść art. 31
kpk. winno być zmienione w intere-
sie wymiaru sprawiedliwości.

Telegram podpisali adwokaci:
dr. Pozowski, Stypułkowski, dr.
Stuhr i dr. Kuśnierz.

W. związku ze zbliżającym się
już procesem 49 towarzyszy  imż.
Doboszyńskiego została już ustalona
lista obrońców. Lista ta obiejmuje 18
nazwisk adwokatów, w większości
znanych już z wielkich procesów
politycznych przeciw  narodowcom.
Są to następujący adwokaci: z Kra-
kowa: dr. Pozowsłki, dr. Wusatow-
ski, dr. Stuhr, dr. Kuśnierz, dr. Ujej-
ski, dr. Lichorowicz, apl. mgr. Ja-
worski, z Warszawy adwokaci Pącz
kowski, Janusz  Rabski, Zbigniew
Stypułkowski, z Radomia: Biedrzyc-
ki, Gajewicz i Zdzitowiecki, z Ło-
dzi Kazimierz Kowalski i Szwajdler,
z Katowic adwokat Sojka, z Rze-
szowa dr. Liwo, ze Słomnik ad.
Braum. Prawdopodobnie w gronie
obrońców znajdują się także i dwaj
znani adwokaci dr. Cielichowski z
Poznania i dr. Pieracki ze Lwowa.
W związku z bliskim terminem

rozpoczęcia procesu 49 współtowa-
,rzyszy Doboszyńskiego w  wypra-

CO pa EC ic

PPS usiłuje tworzyć „fołksfront
materiału dowodowego, dołączone-

| 60 do aktu oskarżenia, materiały do
obrony poszczególnych oskarżonych.
Talkże i sędziowie wyznaczeni ilo
Trybunału, kitóry będzie sądzić w
|pierwszym procesie zaczęli zapo-
znawać się z aktami sprawy.

W. miarę zbliżania się terminu
procesu  rośnie' zainteresowanie
sprawą Doboszyńskiego i to zarów-
no w kołach prawiczych, jak i
wśród szerszego społeczeństwa.

Brutalny napad
Litwinów na Polaków

RYGA. 12.5. W dniu 9 maja w
kościele św. Trójcy w Kownie do-
szło do rozruchów między. Polakami
i Litwinami. Polakom nie pozwolo-
no śpiewać po polsku i starano się
brutalnymi środkami nie dopuścić
ich do kościoła. Szereg Polaków
został przy tym ciężko poturbowa-
ny, m. in. państwo Szwoyniccy i p.
Stefan Paprocki, 
N-ZDRÓJ
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wywieszono flagi o barwach papie-
skich. Ojciec św. nie przerwałnor-
malnych zajęć i przyjął na audiencji
wielu pielgrzymów oraz wiele mło-
dych małżonków.

Aresztowanie terrorystów
chorwackich we Francji

PARYŻ, W, Paryżu aresziowa”|
no terrorystę chorwackiego ze zna-
nej organizacji Ustaszi, Stefana Ma-
rusick vel Maruszicza urodzonego w
Splicie. Przy zatrzymanym znale-
ziono fałszywy paszport argentyń-
ski na nazwisko Marcos Sil Vujeva.
Maruszicz, jeden z głównych współ-
pracowników. Anto.Pawelicza —
skazany zaocznie na śmierć — za-
mierzał osiedlić się we Francji. O-
świajdczył on, że w latach 1929 —
1932 działał jalko członek organiza-
cji Ustaszi na terenie Belgii, Luksem
burgu i Holandii, a następnie rozwi- |
jał swą działalność organizacyjną w |
Europie południowej. |

PARYŻ. 12.5. „Le Matin* donosi,|
że aresztowanie Maruszicza umożli-
wiło schwytanie drugiego członka
organizacji „Ustaszi”, którego naz-
wisko trzymane jest w tajemnicy. W
bagażach jego znaleziono 9 bomb
zapalających, każda wagi 3 kg. Ba-
danie pozwoliło ustalić związek po-
między znalezioną bronią a tajem-
niczym wybuchem, któryzdarzył się
w dn, 5 maja w okolicach Ales w  

ekspressie Bordeaux — Marsylia.
Śledztwo nie ustaliło dotychczas, ja-
kie zamiary mieli terroryści,

 

Zaostrzenie strajku
filmowego w U.S.A.
BOLLYWOOD. 12.5. W, związku

z powtarzającymi się zaburzeniami
przed _ wytwórniami filmowymi,
przemysłowcy zażądali wzmocnienia
ochrony policyjnej, Przemysłowcy
zakomunikowali 10-ciu organizacjom
strajkujących pracowników  prze-
mysłu filmowego, że sprawa uznania
związków zawodowych 'będzie mo-
gła być rozpatrywana dopiero po
podjęciu normalnej pracy. Przewód-
cy strajkujących oświadczyli w od-
powiedzi, że mają nadzieję w ciągu
dziesięciu dni zorganizować bojkot
kinematografėw we _ wszystkich
większych miastach Stanów, a w
wylkonaniu bojkotu wezmie udział
około -2 milionów zorganizowanych
robotników, iktórzy wystawią poste-
runki bojkotowe, |

 



|

 

 

DOPIERO WTEDY
Na Targach Międzynarodowych w

Poznaniu zabierali głos różni dygnita-

rze sanacyjni, a wśród nich b. mini-

ster skarbu oraz b. redaktor maczel-

ny „Gazety Polskiej” p. Ignacy Ma-

tuszewski.
Przemówienie jego wypowiedziane

pod adresem Polski zachodniej, za-

wierało w sobie szereg myśli „endec-

kich”, bardzo odbiegających od tra-

dycyjnej ideologii obozu majowego.

Przede wszystkim dotyczy to traf-
nego ujęcia znaczenia ziem zachod-

nich w naszym organiźmie narodo-

wym, oraz ewolucji społeczno - poli-

tycznej jaką ziemie te w walce z za-

borcą odbyły. Poza tym rozwodził się
p. Matuszewski nad ogólniejszymi za-
śadnieniami z dziedziny polityki go-

spodarczej, piętnując etatyzm, wszech

władzę biurokracji i zbyt szeroko sto-

sowany przymus.

Nadchodzącą poprawę gospodarczą

— zdaniem p. Matuszewskiego — na-

leży wyzyskać w tym kierunku, aby

wyjść z dzisiejszej ciężkiej struktu-
ralnej sytuacji, do czego powinna

przyłożyć rękę Polska zachodnia.

„Dlaczego — wołał — nie narzucacie

waszego zdania i waszego dorobku,

skoro tak trzeba. Dlaczego waszym

zdaniem nie zaważycie na szali życia

Polski w tym kierunku, który u was

okazał się właściwy?'.

Omawiając to wystąpienie, „Kurier

Poznański” robi słuszną uwagę, że po

wysłuchaniu przemówienia p. Matu-
szewskiego trudno nie pisać satyry.

„Zarówno uwagi jego ogólne o sto-

sunkach w kraju, o przeroście etatyz-

mu i wszechwładzy biurokracji, o cięż

kiej sytuacji strukturalnej Polski —

pisze „Kurier Poznański” — jak ana-

liza społeczeństwa Polski zachodniej

powodują, że narzuca się wręcz re-

fieksje: To dziś dopiero przychodzi

się do tego wniosku? A co się działo,

gdy p. Matuszewski był u władzyi ja-

ko minister skarbu dzierżył ster pań-
stwowej polityki finansowej i gospo-

darczej?".

Pamiętamy bardzo dobrze co się

wówczas działo i w jakim było to sto-
sunku do tego, co obecnie głosi p. Ma-

tuszewski. Nic przeto dziwnego, że

„Kurier Poznański" nieufnie odnosi

się do jego intencji dzisiejszych i za-
pytuje, czy jest to „zmiana orienta-

cji czy gra polityczna?“.

Pytanie to nasuwa się zresztą każ-

demu, kto przygląda się temu, co od
pewnego czasu zachodzi w łonie obo-

zu majowego. Czy jest to zmiana o-
rientacji, czy gra polityczna?

Sądzimy,*że jest to i jedno i dru-

gie. Zmiana orientacji zachodzi o ty-
le, że dalsze prowadzenie polityki
sposobami dotychczasowymi staje się
niemożliwe. Sposoby te zawodzą, nie
dają wyników i mobilizują przeciwko

sobie coraz więcej sprzeciwu i nie-

chęci. Trudności rzeczowe i osobowe
piętrzą się, atmosfera w kraju szybko
się zmienia i dawna „orientacja” sta-

je się coraz bardziej żałosnymprze -
żytkiem.

Niemniej jednak „nowa orientacja”
przesiąknięta jest, zwyczajem sana-

cyjnym, pierwiastkami „gry politycz-
nej”. Wnoszą je przede wszystkim lu-
dzie dla których głównym celem, pod-

porządkowującym sobie wszystko do
ideologii i orientacji włącznie, jest za-
sada utrzymania się przy władzy i
pływania po powierzchni. Ta okolicz-
ność, o ile nie zostanie przezwyciężo-

ną, spowoduje załamanie się „nowej
arientacji” podobnie jak każdej innej,

która po niej w tych warunkach na-

stąpi.
Polska po tylu latach eksperymen-

tów znalazła się w takich trudno-

ściach, że chcąc prostować jej drogi

trzeba wyzbyć się ambicyj koteryj-
nych i upodobań do sztuczek taktycz-

nych.

Dźwignąć się możemy tylko moc-
nym wspólnym wysiłkiem całego na-

rodu, który się może zrodzić. jedynie

w atmosferze wielkich bezinteresow-
nych celów i pod warunkiem zmiany
polityki kapliczek na politykę w sze-
tokim stylu :

„Dopiero wiwdy,„kiedy, „to  analągi  

Koronacja króla Jerzego VI

Ceremoniał koronacyjny jest u-
święcony przez tradycję. Wiadomo
zaś, jak naród angielski ceni trady-
cje i jak jest przywiązany do wszyst-
kiego, co przekazała przeszłość.

To jednak nie wystarcza dla wy-
jaśnienia tego znaczenia, jakie An-
glia nadaje dzisiejszym  uroczysto-
ściom koronacyjnym. Nie wystarcza
także wzgląd na to, że chodzi o za-
tarcie wrażenia, jakie zrobiło zrze-
czenie się tronu przez ks. Windsoru.
Są poważne powody polityczne, któ-
re skłonić musiały kierowników Im-
perium Brytyjskiego do nadania
szczególnej wagi i szczególnego
splendoru uroczystości koronacyjnej
króla Jerzego VI.

Chodzi przede wszystkim o skupie-
nie koło tronu i idei monarchicznej
całego narodu angielskiego. Doświad-
czenia ostatnich dziesiątków lat
przynoszą aż za wiele przykładów
szerzenia się prądów odśrodkowych
i destrukcyjnych. Nie brak i w An-
glii objawów podobnych. Znamien-
nym jest nawet tak drobny fakt, jak
strajk pracowników autobusów lon-
dyńskich, który bodaj nie będzie
przerwany nawet w dniu uroczysto-  

 

ści koronacyjnych. Nadaje się więc
aktowi koronacji takie znaczenie i
taki splendor, by uderzyć wyobraź-
nię ogółu i wywołać podniesienie
się uczuć narodowych, a przez to
zacieśnić węzły łączące poszczególne
jednostki i poszczególne warstwy w
jeden naród. Wszak symbolem tej
aaa jest właśnie osoba monar-
chy.
Największe jednak znaczenie przy-

pisywane jest uroczystościom  koro-
nacyjnym ze względu na jedność Im-
perium, W ciągu ostatnich dziesięcio-
leci dominia i posiadłości angielskie
bardzo się uniezależniły od macie-
rzy. W posiadłościach brytyjskich
Szerzą się i wzmacniają się ruchy
narodowe. Wystarczy przypomnieć
sobie toczącą się walkę przeciw no-
wej konstytucji w Indiach i niedaw-
ną walkę o rozszerzenie swej samo-
dzielności Egiptu by zrozumieć,
co mamy na myśli, Lecz nawet w do-
miniach widzimy coraz większą dąż-
ność do usamodzielnienia się. Afryka
Południowa, Kanada, Australia mają
coraz większe aspiracje do tego, by
być państwami w całym tego słowa
znaczeniu, Ostatnie dni przyniosły
wiadomości o projekcie nowej kon-
stytucji dla Irlandii, która ma być
nowym krokiem na drodze ku samo-
dzielności.
W. tych warunkach nie tylko sym-

bolem, lecz jedynm realnym węzłem,

l

 

łączącym kraje, wchodzące w skład
mperium Brytyjskiego, jest Korona.
Kierownicy polityki Imperium postę-
pują tedy mądrze, dają dowód, że
patrzą daleko w przyszłość, jeśli te-
mu symbolowi nadają wyraz i wagę,
jeśli starają się o to, by przez uro-
czystości koronacyjne oddziałać na
myśl i uczucia obywateli Imperium,
ażeby wzbudzić w nich przeświad-
czenie o potędze W. Brytanii i o ko-
rzyściach, jakie im daje i dawać bę-
dzie istnienie wielkiego i potężnego
związku państw, rozsianych po całej
kuli ziemskiej.

Nie jest także z pewnością rzeczą
obojętną pokazanie ludom całego
świata, jak wielką potęgą jest W.
Brytania, i jak wielkim, nie mającym
podobnego w dziejach ludzkości dzie-
łem jest Imperium Brytyjskie, stwo-
rzone pracą i wysiłkiem narodu an-
gielskiego. ;

I istotnie, jeśli z obiektywizmem |
historycznym patrzeć na W, Bryta-
nię, to trzeba stwierdzić, że świad-
czy ona o wielkim geniuszu politycz-
nym narodu, którego jest dziełem, że
jej zasługi cywilizacyjne dla ludzko-
ści są wielkie, że w szeregu tworów
państwowych, które odegraży rolę w
historii ludzkości, W. Brytania zaj-
mować będzie zawsze jedno z pierw-
szych miejsc. St

 

Listy z faszystowskich Włoch
Trzy są problematy wewnętrzne,

które najżywiej bodaj interesują we
Włoszech faszystowskicsh cudzo -

ziemca - Polaka: stosunek do kato-
licyzmu, do masonerii i do Żydów,
Na wszystkie trzy postaram się rzu-
cić w miarę możności, kilka promy-
ków światła:
O stosunku do katolicyzmu wspo-

minaliśmy już pokrótce, w pierw-
szej korespondencji: wszędzie, gdzie

ocierać się zwłaszcza o stery woj-
skowe, symbioza katolicyzmu z fa-

szyzmem staje się jawna: w krypcie
pamiątkowej w kościele „in Pani-
sperna” przy „via Nazionale”, inau-
gurowanej swojego czasu ku czci bo-
haterów przez Mussoliniego; na polu
rewii lotniczej w Ciampino, po któ-

rym uwijają się kapelani; na fotogra-
fiach przystępujących do Komunii
św. elewów szkół kadeckich — wszę
dzie uwydatnia się ta datująca się od
ośmiu lat łączność.

Gorzej jest ze stosunkiem do maso-
nerii Rozpytywaliśmy się starannie,
jak ta rzecz stoi: u specjalistów za-
gadnienia, u duchownych, w rozmo-
wach towarzyskich, Odpowiedź wy-
padała jednobrzmiąco: loże się przy-

czaiły i czekają lepszej dla siebie ko-
niunktury. Na dowód przytaczano
nam np. niezniszczalność masońskich
symboli, jak np. owej świazdy pię-
cioramiennej, „Stella d'Italia“, zwy-
kłego pentagramu masońskiego,świe-
cącego, jako najwyższe godło pań-
stwowe na fasadach dworców hoteli
it. d. Italia faszystowska posiada nie-
mniej doskonałych specjalistów za-
gadnienia masońskiego, jak np. sę-
dziwego akademika Aleksandra Lu-
zio, którego dwutomowe dzieło „La
massoneria ed il Risorgimento” tłu-
maczone będzie zapewne niebawem
na język polski — czas bowiem poło-
żyć kres nieporozumieniu, tłukącemu
się dotąd gdzieniegdzie w organach
naszych prasowych, jakoby należenie
do loży — w dawnych czasach
sprzeczne bywało z patriotyzmem:
nie! prawdą jest natomiast, że znako-
mici patrioci włoscy do lóż rozmai-
tych należeli; prawdą jest nawet, że
masoneria pomagała przy wskrzesze-
niu niepodległości i zjednoczeniu
ziem italskich, tylko — jak się wyra-
ża jej historyk -- kazała ona sobie
za te usługi później (w erze np. Cri-
spiego) słono zapłacić.

Inna jest znowu rzecz z włoskim
„antysemityzmem'. "Na łamach
„Dziennika“ czytaliśmy już, kompe-
tentne zapewne, ostrzeżenie, aby nie
przeceniać „neo - antysemickiego“
ruchu w Italii, równie zapewne spo-
radycznego, jak współczesny (pod
wpływem hitleryzmu) antysemityzm
szwajcarski. Z naszej strony sądzimy
wszakże, że błędem by także było
nie doceniać, że działa jednak w Rzy-

mie robota „sektora” antysemickie-

go pp. Farinacciego i Preziosiego, o

którym tu już była mowa, że poja-
wiają się jednak wydawnictwa anty=

semickie, które poznać w Polsce na-

leży.
X

Piszący te słowa spędził w Rzy-

mie przeszło cztery tygodnie pomię-

dzy końcem marca a końcem kwiet-

nia. Tygodnie te były spokojne, świą-

teczne, pozornie wypełnione wielki-

mi paradami na Placu Weneckim i

w Ciampino, zapowiedzią jeszcze

większej parady w dniu 9 maja, z u-

działem bodaj 40 tysięcy wojsk egzo-

tycznych. Ё

Ale to były tylko pozory, świetnie

zresztą dochowywane i wyreżysero-

wane, jako w państwie totalnym, a-

le, bądź co bądź, pozory, „circenses

dla tłumów i cudzoziemców, właści-

wa robota dokonywała się za kulisa-

mi, za zazdrośnie zapuszczonymi Ża-

luzjami pałaców rządowych.

W. centrum oczywiście zaintereso-

wań kół rządowych, ale i opinii pu-

blicznej była Hiszpania. Interesowała

ich oczywiście, jak zwykle, i Austria,

a obecność Schuschnigga w Wenecji

świadczyła, że i ten problem jest

żywotny, ale — zato — współcześnie

obecność Goeringa, a późniejsza

Blomber$a w Rzymie świadczyły, że

w tych naradach woźniców „osi” irak

tują się oba problemy łącznie.

Problem hiszpański był, jak się mó-

wi w gwarze dyplomatycznej niemiec

kiej bardziej „akut”. Czy prawdą by-

to, jak się o tym powszechnie glosi, a

nawet pisze w Warszawie, że w tym

właśnie czasie rozgromiony został w

Hiszpanii pewien kontyngent milicji

faszystowskiej, owych sławnych

„kombatantėw“, tak wyróżnionych,

jak piłsudczycy u nas, zewnętrznie

zaś stanowiących skrzyżowanie po-
między kominiarzem, a  „croqiie-
mort'em'” — tego dojść nie możemy.
To pewne, że oddziały włoskich
wojsk regularnych, czynnych przy
wzięciu Malagi, okryły się chwałą.
To pewne dalej, że aura rzymska w

odniesieniu do wypadków  hiszpań-
skich była, za naszego pobytu, prze-
niknięta pesymizmem: „le notizie so-
no cattive' — słyszało się nieustan-
nie: od poszczególnych Włochów, z
kół dyplomacji watykańskiej i naszej
własnej. Udało nam się nawet spot-
kać w Rzymie wysokiego dostojnika
kościelnego, który twierdził, że alter-
natywa hiszpańska na wszelki wypa-
dek przedstawia się groźnie: w razie
zwycięstwa Franca — grozi inter-
wencją wojenną Anglii, W razie zwy
cięstwa „czerwonych”, rewolucją w
Paryżu. ;

Jakie zaś jest osobiste nasze zda-
nie odnośnie tych wypadków  hisz-

pańskich? Mussolini dopuścić nie mo-
AAA TTT TACOPRZECI TOT TOKIS L TAT EITI

znikną uzasadnione dziś w zupełnoś-
ci zastrzeżenia co do szczerości „no-

wej orientacji”.

Dopiero wtedy, kiedy przyjaciele  polityczni p. Matuszewskiego nie tyl-
ko zrozumieją wszystkie %

ponełnionew polityce

 

państwa, ale
oje Mody | »»

pogodzą się, ponadto, z myślą, że nie
mają żadnych dożywotnich przywi-
lejów i praw wyjątkowych do jej kie-
rownictwa, można będzie uważać, że

to co usiłują słasić jest naprawdę

janą orientacji, a uie grą politycz-

ną, ` SAS ke +
 

że, aby na wschodniej połaci półwy-
spu Iberyjskiego zainstalowały się na
stałe czerwone republiki: walencka i
katalońska. Dlatego wydają się nam
bezpodstawne, a raczej tendencyjne
wszelkie pogłoski o tym, czy owym

„zaniechaniu interwencji" w Hiszpa-

nii. Jest przy tym bardzo możliwe,
że, im bardziej komplikuje się sytua-

cja hiszpańska, t. j. im sprawniej
działa efektywna pomoc francusko-
rosyjska, a bierno - neutralna angiel-

ska, tym ściślej — automatycznie, lo-
gicznie, historyczno - logicznie — za-

cieśniają się też węzły pomiędzy
Niemcami a Włochami. Nie zdaję so-

bie sprawy, czy ta niewątpliwa pra-

wda należycie jest oceniona w resz-

cie Europy ;oczywista, że oddziały-
wa ona mącąco na z takim trudem
osiąśniętą równowagę w sprawach
austriackich.
Anglicy i Francuzi odgrywają tym-

czasem w Italii całkiem drugorzędną
rolę. Epizodycznie dane nam było

się zetknąć z jednymi i drugimi: „Pa-

łac Farnese', siedziba ambasady
francuskiej przy Kwirynale, świeci

pustką o tyle, że nowy ambasador,
następca hr. de Chambruna, nie mo-

że złożyć listów swych wierzytel-

nych, nie chcąc uznać „imperatora E-

tiopii”, Anglicy czują się oczywiście
jeszcze gorzej: jeden szczegół w tym

względzie przytoczę  charaktery-
styczny, —będąc zaproszony na śnia-

danie z przedstawicielką jednego z
wienikich organów angielskich, wyra-
ził piszący opinię ,że rok temu pre-

stiż brytyjski na morzu Śródziemnym
doznał poważnego uszczerbku;proszę
sobie wystawić, że w kilka dni pó-

Źniej dostojna korespondentka  od-
szukała wiszącego za pośrednictwem
osoby trzeciej, aby się dokładnie po-

informować, w jakiej to naprawdę
porze roku poczynił piszący tego ro-
dzaju spostrzeżenie w krajach, poło-
żonych nad morzem Śródziemnym.

Jakie są dalsze zamiary Mussoli-
niego? Chętnie wierzymy, że Włochy
są w tej chwili „nasycone”, a mapy,
sprzedawane w kioskach, na których
tak piastycznje bywają uwidaczniane
obcęgi abisyńsko - libijskie, ściskają-
ce de facto Egipto - Sudan, uważać
byśmy byli skłonni raczej za „muzy-
kę przyszłości” polityki włoskiej, jak
również wyraźny „flirt egipsko-wło-
ski, może też jako pomocnicze środki
taktyczne w rozgrywce italo - angiel-
skiej.
Za najlepszą egzegezę celów, me-

tod i osiągniętych już rezultatów w
zakresie polityki zewnętrznej wło-
skiej uważamy skądinąd ostatnią
książkę akademkia Franciszka Cop-
poli: „La guerra bifronte“. Coppola
nie jest faszystą, jest nacjonalistą, jest
myślicielem, nie kombatantem, ale
świetnie umie akomodować swoją
teorię do praktyki faszystowskiej.
Książka Coppoli (część pierwsza;

druga nie jest syntezą, ale tylko zbio-
rem artykułów), zasługuje na prze-
tłumaczenie na język polski. Gdyby
się to stało (a wcale nie da się w na-
szych warunkach przewidzieć, czy
to cenne dzieło znajdzie wydawców!,
zobaczyliby jeśa czytelnicy polscy,
jak dalece idee Dmowskiego, za-
szczepione w paszych mentalnościach  

PRZEGLĄD PRASY
„MIAZMATY EPIDEMII*

B. poseł syjonistyczny Rozmarin
zwierza się w „Chwili”, że z rozmów
z ludźmi przodującymi w Polsce wy-
niósł wrażenie, iż ludzie ci stali 5`
niespodziewanie dla niego... antyse-
mitami.

„Doszedłem — pisze — do tego, że
nie tylko osoby bez. czne i łatwo-
wierne ulegają bakcylowi antysemityz-
mu. Miazmaty tej epidemii pożerają
przednie szeregi polskiej inteligencji.
Znam tych ludzi nie od dzisiaj i nie

od wczoraj. Przez długie lata wcho-
dziliśmy w kontakt w rozmaitych dzie
dzinach życia politycznego i to w od-
niesieniu do problemów ściśle związa-
nych z t. zw. polityką żyd. w Polsce.
I jeśli nie zawsze mogła być mowa o
pozy nym stanowisku wobec niej, to
jednak poważna część tych ludzi na
wszelki wypadek miała obiektywne u-
stosunkowanie wobec spraw żydow-
skich, Teraz ci ludzie są nie do po-
znania. Stracono nagle własne stano-
wisko i poglądy. Mechanicznie ludzie
skądinąd roztropni powtarzają wszel-
kie brednie, którymi tuczą ostatnio
ludność polską nie tylko zdeklarowa-
nie antysemickie pisma, ale także pis-
ma rzekomo liberalne. Krótko mó ;
nie został nawet strzęp rzeczowego
(swego czasu) traktowania problema-
tyki żydowskiej”.
„Miazmaty epidemii” — jak się o-

brazowo wyraża p. Rozmarin — po-
żerają resztki liberalnej inteligencji.
Wytwarza się w społeczeństwie opi-
nia jednolita. Chodzi tylko o to, by
opinia ta wyrażała się realizacjami w
życiu codziennym i by narzuciła się
polityce państwowej.

P. Rozmarin radzi Żydom rozwi-
nąć akcię obronną, odpierającą za-
rzuty przeciw nim skierowane. Wysi-
łek taki byłby daremny, bo podsta-
wą akcji polskiej nie jest ten czy in-
ny zarzut przeciw Żydom, ale dąże-
nie narodu do pełnego, niezależnego
Życia na swojej ziemi, jest nią wola
potęgi i wielkości narodowej.

WYGODNA EMIGRACJA

Zajmowaliśmy się wczoraj artyku-
łem „Czasu” o emigracji Żydów. Dziś
chcemy jeszcze na jeden moment w
tym artykule zwrócić uwagę. Oto or-
gan konserwatywnyoświadcza się prze
ciw ograniczeniu praw Żydów. Roz-
wiązanie kwestii widzi w emigracji ży
dowskiej, Stanowisko to jest bardzo
wygodne, bo uwalnia od walki o od-
żydzenie naszego gospodarstwa na-
rodowego, o usunięcie ustawowe
wpływu Żydów na całokształt nasze-
go życia społecznego. Wszystko ma
kiedyś załatwić emigracja. Tymcza-
sem można robić z Żydami interesy,
brać ich ogłoszenia, a nawet publiko-
wać ich poglądy (Peiper) na łamach
„Czasu”.
Taką emigrację publicystyczną w

rejony przyszłej emigracji żydowskiej
będziemy zwalczać. Emigracja maso-
wa wymaga czasu (przez małe c, bo
bez poparcia „Czasu* obejdzie się
doskonale)), a póki w Polsce Żydzi
mieszkać będą w wielkiej ilości, mu-
simy stosunek do nich uregulować
tak, jak tego żąda interes narodowy,
słormułowany w postulatach Str. Na»
rodowego. Р >

————tet

Sprostowanie
pos. Puławskiego
W związku z artykułem Obserwato

ra p. t. „Z ruskiego życia polityczne -
go”, zamieszczonym w naszym piśmie
z dnia 13 kwietnia b. r., otrzymaliśmy,
od posła Pulawskiego następujące
sprostowanie:

„Oświadczam, iż ani w roku bieżą-
cym, ani w ubiegłym nie byłem obec-
ny na zjeździe Młodzieży Wiejskiej
na Wołyniu, wobec czego żadnego
przemówienia nie wygłaszałem, a na
wet wygłaszać nie mogłem”.

Ignacy Puławski.

lat temu dziesięć, utorowały sobie
tymczasem drogę i do mentalności ob
cych. I wcale nie twierdzę, by Coppo-
la znał którąkolwiek z idei np.
„Świata powojennego i Polski" bez-
ośredn'o. Tym też ciekawszy to o-
jaw, że te idee, coś jakby idee pla-

tońskie, niezależnie od poszczegėl-
nych ich w poszczególnych krajach
twórców, unoszą się nad pobojowi-
skami. ;

Jest zaś kongenialne podobieństwo
między ideologią Coppoli a Dmow=
skiego. Ten cały wywód naszych bo-
lączek współczesnych z factum Re-
formacji, zapoczątkowany już może
przed wojną przez Sombarta, ale u-
wypuklony przez Dmowskiego pod
wrażeniem _„przewrotu”, jak i
przez  Copnole pod wrażeniem
„sankcji! lo jedna z najwyraźnieja
szych ich zbieżności,

GTŻ W.NAŁRGA,  
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Ewolucja stosunków wewnetrznych © Rosji
Od pewnego czasu publicyści pol-

scy: suszą sobie głowy nad kwestią,
czy Z.S.R.R. w chwili obecnej ulega ,
ewolucji nacjonalistycznej, czy też!
„po dawnemu" jest państwem o cha!
rakterze internacjonalistycznym
nastawionym. na robienie
światowej.

wnioski i na temat przyszłego ukła-
du stosunków: polsko-moskiewskich.

Jedni we wzrastających wpły-
wach nacjonalistycznych widzą  za-
powiedź poprawy stosunków z Ro-
sją, a nawet likwidację wszelkich
sporów na przyszłość. Inni, odwrot-
nie, te same objawy. budzącego się
nacjonalizmu uważają jako zapo-
wiedź zaostrzenia stosunków polsko
moskiewskich, jako że Riosja naro-
ddowa zaniecha akcji komunistycz-
miej na krańcach świata,
skupi swój wysiłek zaborczy na naj-
bliższych sąsiadach i pocznie w od-
niesieniu do Polski realizować swą
pradawną politykę skupienia ziem
z początku wschodnio-słowiańskich
(Białoruś i Ukraina), a potem i w
ogóle słowiańskich.

Cały ten spór należy uznać za
nieistniejący, bowiem obie strony
mają potroszę racji i obie strony
jednocześnie grubo się mylą. Sam
zaś Spór jest szkodliwy, gdyż dewa-
stitje energię potrzebną dla walki
zarówńo «z nacjonalistycznie zain-
terpretowaną, jak i komunistycznie i
internacjonalnie pojmowaną Rosją.
— Spór jest szkodliwy iniepotrzeb- |
ny, bowiem Polska musi opierač się
wpływom, idącym zarówno ze stro-
ny Rosji, jak i tej jej odmiany, mniej
lib więcej chwilowej, jaka nazywa
się Zwiążek Sowiecki. I to jest istot-
ne w tym nieistotnym sporze. |

Zatrzymajmy się jednak chwilę
nad tym zagadnieniem i przyjmijmy
za punikt wyjścia, że tego rodzaju
wątjpliwości powstać mogą przede
wszystkim w głowach, nie znających
historii Rosji, nie znających życia
jej prowincji, obejmującej 95 proc.
jej ludzkość i nie mającej nic wspól-
nego ani z dawnym Petersburgiem,
ani z nowym: Leningradem, nie zna-
jących ducha kultury rosyjskiej.

Obserwatorzy Rosji nie dostrze-
gają na przykład analogii do czasów
dawn spotykanych na każdym
kroku w Sowietach. Analogie te bę-
dą dotyczyć zarówno GPU, które
jest niczym innym, jak naśladowa-
niem „opriczniny”* Iwana Groźnego,
„ucywilizowanej“ w dobie sławnego
„trzeciego oddziału”; analogie te
będą dotyczyć i planów  pięciolet-
nich, zrealizowanych już lat 200 te-
mu przez Piotra Wielkiego, gwałtem
przerabiającego i uprzemysławiają-
cego Rosję, budującego ilotę mor-
ską, Petersburg itp, Powierzchowni
obserwatorzy Rosji nie wiedzą, że
sprawa walki z religią w Rosji ma
świe: głębokie historyczne preceden-
sy wi postaci walki z duchowien-
stwem Iwana Groźnego, który pole-
cił zamordować metropolitę Filipa,
а sam spędzał chwile wypoczynku
na mistycznych orgiach pijackich
stworzonego przez się zakonu. Piotr
Wielki poddał cerkiew bezbrzeżnej
samowoli biurokracji, czyniąc dyspo
nentem wszystkich urzędów cer-
kiewnych i całej polityki  religimej
prostego i nieoświeconeżo oficera,
którego główną cechą było to, że
„miał silną rękę'. Nie wiedzą rów-
nież nasi pseudobadacze Rosji, że
„wojenne osady” gen. Arakczejewa,
tworzone ze zdemobilizowanych żoł
nierzy, żenionych gwałtem i obda-
rzanych ziemią, podlegających suro-

i. by z zadowoleniem i ulgą.
rewolucji|

W zależności od odpo-! mnożyć w nieskończoność i na pod-
wiedzi na to pytanie wylciągane są|

| całą swobodą uzasadnić tezę, iż Ro-

natomiast |

wemu rygorowi zbiorowej, komuni-
stycznej uprawy. roli, są jeno proto-
,typem kolektywów rolnych w Z. S.
R. R., kolektywów, do iktórych žot-
nierz z osady Aralkczejewa poszedł-

możemy:Przykłady powyższe

jstawie tych przykładów możemy z

sja zawsze była mniej lub więcej...
bolszewicka. To zaś, co dziś w Rosji
obserwujemy, a co jest istotnie ob-
ce stylowi narodu rosyjskiego i dzie-
jom rosyjskim, jest jeno zewnętrz-
ną, frazeologiczną skorupą, narzu-
coną przez teoretyków orientalnego

zdać sobie rację z obecności dla |
cucha rosyjskiego. i przedwojennej| Na osiatnim Zjeździe Rady Dzielnicy

atmosfery: Petersburga z jego po- | Śląskiej Tow. Gimn. „Sokół* w Katowicach
wierzchownym eutopeizmem. | omawiano chszernie sprawy  Wszechpol-

Trzeba więc ustalić jalko zasadę, | skiegc Złotu Sokolego (zlot odbędzie się

że zagadnienie ewolucji Rosji jest| w dniach 26—29 czerwca rb). Na tymże
zagadnieniem specjalnym, do które-| Zjeździe przyjęto szereg rezolucyj.

go nie można stosować kryteriów |
europejskich. Rosja bowiem ewo-| REZOLUCJA ZLOTOWA.
1 nuje w kierunku własnym, w| Już tylko dwa miesiące dzielą nas od
kierunku rewelacji własnej jaźni, | Wszechpolskiego Zletu Sokolstwa w Kato-
dla nas obcej 1 niezrozumiałej, I dla-| wicach. Zatem: Czuj duch, Sokole! Napręż-

tego należy zarzucić Zesdkón| cie muskuły, natężcie swe siły fizyczne i
się na tematy ewolucyjne w Rosji i| duchowe, by każde gniazdo, a w nim każ-

pamiętać o jednym: że wszelka, za-| dy poszczególny członek, każdy druch i
równo na „narodowy”, jak i na „in-| każda druhna, speinili ciążące па шсВ о-
ternacjonalistyczny' ład interpreto-| bowiązki. Każdy z nas jest ogniwem w wiel

 

 i żydowskiego marksizmu, bliskiego
jednalk w swej treści wewnętrznej

mówimy o obecności tej

ET
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i 'W Poznaniu odbył się walny zjazd
delegatów Ligi Morskiej i Kołonial-

| nej z całej Polski. Na 1117 uprawnio
nych do udziału w zjeździe, przybyr
"ło 819 delegatów.

Poza sprawozdaniem z działal-
ności Ligi, które wygłosił gen. Kwaś
|miewiski, i szeregiem spraw natury
organizacyjnej, przemówienie oko-
licznościowe wygłosił m. in. wice-
premier inż. Kwiatkowski.

Ciekawy referat na temat „Pol-
ski problem kolonialny” wygłosił
prof. U. P. dr. Pawłowski, wskazu-
jąc, że wzmożoną akcję Ligi Mor-
skiej i Kolonialnej musimy przeko-
nać zagranicę i społeczeństwo pol-
skie o konieczności uzyskania przez
mas kolonii. W, części swego blisko
godzinnego referatu poruszył prelie-
gent m. in. sprawę żydowstwa w

Polsce, podkreślając z naciskiem, że
nie wolno nam nadal tolerować ta-
jemniczej kolonizacji, jaka się dolko-
nuje przez żydów w Polsce. Koloni-
zację wewnątrz kraju przeprowa-
dzać należy elementem wyłącznie
polskim. Pozostały, zaś nadmiar lud
ności wiejskiej zatrudnić musimy w
przemyśle, prziez jego rozwój.

Mocne przemówienie prof. Paw-
łowskiego znalazło odzwierciedlenie
w powziętych uchwałach zjazdo-
wych.

Z uchwał tych na podkreślenie
zasługuje rezolucja następującej treś
c1:

Z uwagi na fakt, że Polska posia-
da największe skupienie żydów,
zjazd wnosi, by rząjd, w oparciw o in-
stytucje międzynarodowe, zwołał

dowej emigracji żydów, która by o-
bjęła w pierwszym rzędzie wychodź
stwo (żydów z Polski. Zjazd, stwier-
dzając z przerażeniem masowe prze-

wschodnich w obce ręce, wzywa

rzaji do szczególnej czujności w tym
kierunku.
W sprawie Gdańska powzięto u-

chwałę następującej treści:

Wobec faktu, że ludność niemiec
ka w Gdańsku jest pod wyraźnym
wpływem czynników zewnętrznych

a ludność polska szykanowana jest
ze wszech stron, walny zjazd wzy-
wa rząd do podjęcia kroków, zmie- 

KORONACYJNE ZNACZKI
 

 
Pocztaangielskawypuściła z okazj
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i rorcnacji Jerzego VI serię znaczków

pocztowych '/:, 1 i 2/2 pensowychz podobizną króla oraz specjalny
znaczek 'koronacyjny wartości o z wizerunkiem pary królew-

ej. )

|5і1‹іе№511‹а i dla nas będzie

nej formy marksowskiej, to musimy|

71 nie mogą

konferencję w sprawie międzynaro-!

chodzenie ziemi polskiej na kresach,

wana Rosja, zawsze

i zaborczością należy się strzec.

Kol
  

rzających do zagwarantowania praw
Polski w Gdańsku w myśl trakta-
tów. Wobec wydatnej pomocy finan
sowej, jaką Niemcy na Pomorzu о-
trzymują z zewnątrz kraju, walny
zjazd w trosce o polskość Pomorza
wzywa rząd do wydatnego popiera-
nia żywiołu polskiego na ziemi po-
morskiej,

Komisja Obrony Morskiej, stwier
dzając z zadowoleniem zakończenie
pierwszego etapu zbiórki na pierw-
szą łódź podwodną, zwraca się do

torego w Grodnie dokonano rewela-
cyjnego odkrycia archeologicznego.
Mianowicie w czasie robót przy, u-
macnianiu nadniemeńskiego zibocza
góry zamkowej znaleziono szczątki
budowli zapewne z XI w. Znalezio-
no szczątki terenu książęcego—we-
dług wszellkiego prawdopodobień-
stwa — szczątki kościoła czy cer-
kwi, oraz Ikaplicy pochodzącej z
czasów późniejszych, poza tym jesz-
cze sporo innych niezmiernie cieka-
wych i cenmyłch objektów wykopa-
liskowych. Ów teren książęcy jest
prawdopodobnie najstarszą budowlą
murowaną, ceglaną, świecką na zie-
miach Rzeczypospolitej.

Wykopaliska mówią o niezwykle
dramatycznych dziejach tej góry i
— w dużej mierze — całego kraju.

Kronika ruska, t zw. hipacow-
ska mówi o tragicznej katastrofie w
Grodnie w r. 1183. Mianowicie w
roku tym piorun uderzył w czasie
nabożeństwa w kościół, który runął,
grzebiąc zebranych w nim poboż-
nych. W. r. 1190 był najazd Litwi-
nów na Grodno, byli oni tam przez
czas jalkiś, Kościoła prawdopodob-
nie już nie odbudowano, :

Dolna z dwóch odkopanych świą-
tyń, będąca na jednym poziomie z
terenem, to być może ów zburzony
przez piorun kościół Na jego po-
sadzce, jpod ruinami sklepienia zna-
leziono szkielety ludzkie, męskie i
kobiece, liczne ślady pożaru, jak
nawpół stopiony: w ogniu krzyż-re-
likwiarz srebrno-ołowiany, nawpół
spalony był też próg dębowy i inne.
Frzeróżne drobiazgi, szczątki ubio-
rów, zapiniki, klejnoty, monety skła-
dają się na kolekcję wiejkiej warto-
ści naukowej. Jedną z największych
osobliwości wśród  wylkopalisk są
znaki na cegłach, bardzo liczne,
bardzo trudne do odcyfrowania,bo-

samego kościoła. Mury są ceglane z
wprawionymi w nie wielkimi głaza-
mi, wypolerowanymi od strony lico-
wej z niezwykłą starannością. Głazy
te są powyłupywane dość licznie i
poukładane pod ścianami kościoła
nakiształt stołów, czy ław. Obfitość
kości zwierzęcych dokoła nich oraz
inne ślady wskazują na to, że Li-
twinom służyły one za ołtarze ofiar-
ne i przez nich zapewne były wyłu-
pańe. Historia szła dalej, Litwini u-
stąpili, ruiny zostały zasypane i na
nowym wyższym poziomie posta-
wiono nowe budowie, także i świą-
tynię, Iktórą poprzednio odkopano.

Dziś wyłania się przed badacza-
mi dość trudny problem: jak zbadać
dobrze dolny poziom nienaruszyw-
szy zabytków na górnym? I oto za-
projektowano ciekawe rozwiązanie:

 

onizować Pol
Zasadnicze uchwały antyżydowskie na walnym zjeździe

Ligi Morskiej i Kolonjainej
|społeczeństwa z apelem,

W r. 1932 na terenie zamku Ba- |

| towymi Szkotami... Młody królewicz
dajże jeszcze do tej pory nie wy-|
tłumaczone.

Osobliwa jest również budowa

| klimacie wielkiej wojny, kiedy pan-

będzie mo- | kim łańcuchu, którego Sokolstwo Polskie

2 у 5 | organiz- | ma opasać naszą ziemię ojczystą, nasz kraj,

orientalnym pierwiastkom zmongo- mem państwowym, z którym trzeba| nasz Naród i nasze Państwo. A celem tego
lizowanej duszy moskiewskiej. I jeśli, być gotowym do walki i przed któ- opasania jest pobudzenie wszystkich do

zewnętrz-| rego wieczystą i niezmienną agresją zbiorowego wysiłku dla zjednania Sokol-

Stwu szacunku, dla Sokolstwa zaś w szcze-

  

 

ski
 

by drugi
etap zbiórki zakończyć można na te-
śgcroczny dzień morza. Z uwagi na
fakt, że silna flota wojenna jest gwa
rancją naszej niepodległości uchwa-
lono, że w nabliższym czasie każdy
samodzielny: okręg L. M. i K. ufun-
duje jeden ścigacz morski.

Po udzeleniu ustępującemu zarzą
dowi absolutorium i wyborze no-
wych członków do Rady Głównej
zakończono dwudniowe obrady wal:
nego zjazdu.

Odkrycia archeologiczne w Grodnie
zbudowania pod górnymi ruinami,
szkieletu iżelaznej konstrukcji, na
której by ona spoczęła mienaruszo-
na i poki nią prowadzić badania,

Frzeciwiko działaniu opadów za-
bezpieczono mury budując nad nimi
dużą szopę drewnianą, ale to nie
rozstrzyga jeszcze kwestii pozytyw-
nie. Zaprawa murów wysycha i te
zaczynają rozsypywać się. Aby te-
mu zapobiec, zaprojektowany: jest
dąch żeibetonowy na poziomie resz-
ty dziedzińca zamkowego, stojącego
o 7—8 m. wyżej od dolnego poziomu
wylkopalisk, oraz takie obudowanie
reszty, żeby można było utrzymać
wewnątrz stałą temperaturę zimą i
latem, talką iktórą odpowiednio ba-
dania ustalą, jalko najkorzystniejszą
dla całości odikkopanych murów. Żel-
ketowy dach pokryty zostanie zie-
mią, aby nie wyróżniał się niczem
od reszty, dziedzińca.

Kiedy to wszystko nastąpi, trud-
no, określić, zważywszy dość znacz-
ne kioszty, które pociągną te inwe-
stycje, tak konieczne dla uratowa-

   

Śląsk przed sokolim ziotem
związkowym

gólności zachętą do wytężonej. pracy @а

„ukcchanej ojczyzny i dla rozwoju siły, mo-

cy i potęgi naszego Państwa, by żaden są-

siad, czy mały czy wielki, nie odważył się

nastawać na godność naszego Narodu i na

caiość granic naszego Państwa. Tę moc, si-

ię i potęgę od lat siedemdziesięciu ucie-

ieśnia w sobie Sokclstwo Polskie i dało te-

go dowody we wszystkich wystąpieniach

zbrojnych w obronie naszego Państwa. Z

ich mocarneśo znaczenia fizycznego i du-

chowego nie wclno nam najmniejszej uro-

nić cząsteczki. т

A że tak jest, to ma Sokolstwo udo-

wodnić na swym Zlocie czerwcowym w

Katowicach. Przeto rączo do pracy druh-

ny i druhowie, by nawet największy nasz

przeciwnik, o ile taki istnieje, nie mógł o

nas głosić pelnego grozy potępienia Stani-

siawa Wyspiańskiego:

Wyście silni tylko w pysku, —

Cepy wiszą na boisku! —

REZOLUCJA O KONWENCJI
GENEWSKIEJ

W dwa tygodnie po naszym Zlocie do-

kona się okres piętnastoletniego trwania

Konwencji Genewskiej, upłynie i skończy

się czas mieszania się obcych mocarstw w

nasze wewnętrzne stosunki państwowe,

krępując suwerenność Rzeczypospolitej

Polskiej, o iłe chodzi o jej panowanie na

Śląsku. W dniu 15 lipca szczeźnie ta nasza

niewola i odzyskamy ostatecznie naszą

absolutną samodzielność i niezależność poli

tyczną.
Nam Sokoiom wypadnie święcić szcze-

gólnie uroczyście to Wyzwolenie z resztek

przemocy obcej naszej odwiecznie polskiej

ziemi Śląskiej, bo te my Sokoli w pierw-
szym stanęliśmy szeregu, by ją wyrwać z

rąk cudzego najeźdźcy i oprawcy. Na na-

szym Zlocie musimy złożyć uroczystą przy-

sięgę, że Śląska Polskiego nie pozwolimy

nigdy oderwać od naszej Rzeczypospolitej

Polskiej i że każdy wysiłek wrogi naszemu

zjednoczeniu z Ojczyzną naszą polską, po-

chodzący czy to od wewnątrz, czy od ze-

wnątrz, potrafimy odeprzeć i unicestwić,

choćby nam przy tym przyszło życie poło-

żyć w olierze, 7

Dalsze trzy rezolucje dotyczą zwalcza-

nia komunizmu,  pop'erania  kupiectwa

rzemiosia polskiego i wychowania mło-

dzieży.

W pierwszej Sokół ślubuje, że „wiary

naszej bronić będzie do ostatniego tchu

życia i że przeciwstawi się każdemu usi-

łowaniu, zmierzającemu do naruszenia po-

rządku spoiecznego, zalecanego przez en-

cykliki papieskie. Druga, mówiąc o koniecz
ności popierania hasła „Swój do swego”

dla poparcia walczącego z żydostwem pol-

skiego stanu średniego, apeluje również do

kupiectwa i rzemiosła, by zwalczało wśród

siebie szkodnictwo społeczne i narodowe.

Trzecia rezolucja zwraca się „do rodziców,

którym dobro ich dziatwy leży na sercu,

by przysłali ją do Sokoła na ćwiczenia ii-
zyczne i do świetlic sokolich, by mogła
wychowywać się na dzielńych patriotów i

światłych obywateli Państwa”.

esi AA i Ti ANT I TIA

nia tego bezcennego dla naszej nau- ki, głośnego już w kołach nauko-
wych Europy, zabytku,

ARATNT ij NOT T OO CI TO D IBD SIA

Dzieciństwo i młodość królowej Anglii
Mało kito wie, że królowa Elżbie-

ta miaia lat 5, gdy poznała swego
przyszłego męża. Było to podczas
dziecięcego balilku. Maleńka dziew-
czynka o szarych, kocich oczach i
ciemnych rozwichrzonych włosach,
mieszkanka posępnego zamczyska,
w. którym straszy — wyryłasię w
pamięci młodziutkiego chiopca z ro-
du Windsorów. Dzisiaj król z luboś-
cią wspomina ten zabawny „kinder-
ball“, kiedy wywijał poleczkę z ma-
łą Lisbeth, ona zaś zwierzała mu się
ze swych dziecięcych zmartwień,
Stłukła właśnie lalkę, a mama (dość
sroga mama) nie chciała jej kiupić
nowej. Mama i tata byli 100-procen-

uprosił swoich rodziców, by posłali
małej jego przyjaciółce najpiękniej-
szą lalkę, jaką kiedykolwiek zmaj-
strowano w Anglii.

Książe Yorku, już jako marynarz
kadet, pełniący służbę na okręcie

„Osborne', znowu miał sposobność
przetańczyć raz  straussowskiego
walca z panną Elźbietą Bowes Lyon.

Później spotkali się w posępnym

na Bowes Lyon nosiła ciężką żałobę
po bracie i opatrywała rannych żoł-
nierzy, przebywających w zaimpro-
wizowanym szpitalu w zamku Gla-

mis. Była to nowa faza romantycz-
nych przeżyć. Młodzi dzielili już nie

tylko radości, ale i smutki,
W. 1923 rolku rozeszła się w An-

glii wiadomość, iż książe Yorku za-
ręczył się z dziedziczką szkockich 

dy. Zamek Glamis, wzniesiony w
Xl-ym wieku, uwieczniony został w

dramacie Szelkspira. W. jednej z po-

nurych komnat wspaniałego zamczy
ska lady Mackbeth zamordowała
króla. Nic więc dziwnego, że trady-
cja snuła poprzez wieki przedziwne

opowieści о duchach, błądzącyich

wśród (kamiennych murów, o białej

damie — zwiastunce śmierci każde-

go z kolei szkockiego baroneta, o

zjawie _ straszliwego  wielkoluda,
dzwoniącego łańcuchami...

Młoda panna Elźbieta niie była

nigdy typem panny, której marze-

niem jest zbieranie hołdów w salo-

nach stolicy, Młody książe, który

dziwnym zrządzeniem losu miał za-

siąść na tronie królewskim, wypro-

wadził ją na szeroką widownię.
Z początku cięžyla jej ta popular

ncišč; nie mogla pogodzić się z no-

wym trybem życia, ogarniał ją ner-

wowy lęk przed fotografami, czyha-

jącymi zewsząd. Która jednak kobie

ta nie potrafi odgrywać  pierwszo-

planowej roli?... а

Jedną z cech, jakie zjednały jej

ogólną sympatię, jest prostota. Jak

zapewniają ci, którzy, znali obecną

królowę jako pannę Elźbietę Bowes

Lyon, twierdzą, że „Eliza nic się nie

zmieniła”.
Żołnierze, których pielęgnowała

pod czas wojny, ogromnie ją lubili, a

jeden z nich oświadczył kiedyś w o-
becności jej ojca:

„To bardzo fajna kobieta. Ma ta-

kie samo złote serce, jak moja marze posiadłości, owianyich czarem legen- czona, I wcale nie robi fasonów”,

 

 
 



 

 

Budowa no
W roku bieżącym roboty przy bu | bienia nawierzchni

dowie nowyich dróg państwowych bę
dą wykonane na długości około 110
km., zwłaszcza na terenie woje-
wództw wschodnich, gdzie powsta-
vie około 90 km. nowych dróg z
iwardą nawierzchnią.

Budowa dróg samorządowych,
wojewódzkich i powiatowych, przy
finansowejj pomocy państwa, w wyso
kości od 30 do'40 proc. kosztów bu-
dowy, obejmuje około 190 km. dróg,
z czego 80 km. na terenie —woje-
wództw wschodnich.

„Wreszcie budową,nowych . dróg
śminnych — przy pomocy.świadczeń
w naturze miejscowej ludności oraz
pomocy finansowej w połowie pań-
stwa, w połowie zaś samorządów po
wiatowych — obejmuje co najmniej
200 lkm. dróg gruntowych, Łącznie
więc budowa dróg, przewidziana w
programie państwowym, będzie prze
prowadzona na około 500 km. dróg.
Niezależnie od tego, samorządy wy”
łącznie przy pomocy własnych środ-
ków finansowych i świadczeniami w
naturze wybudują ponad 600 ikm.
dróg.

Ogółem zbuduje się w 1937 r. po-
nad 1,100km.nowych dróg. Roboty
przy budowie dróg z twardą nawierz
chnią, prowadzone za gotówkę, są
już rozpoczęte w 90 proc., jedynie
na drogach, budowanych przy po-
mocy świadczeń w naturze, praca
rozpocznie. się dopiero w maju po
ukończeniu robót wiosennych przez

imość wiejską.

Konserwacja nawierzchni będzie
przeprowadzona na najbardziej zni-
szczonych drogach państwowych w
całym państwie przy pomocy pogru-

ARA TNNVAN NSTĘŻATESZEARAOROJOCZw

Nowa placówka chrze-
ścijańska w Wilejce
„WILEJKA. Dzięki inicjatywie

dowódcy. pułku KOP uruchomiona
została w Wilejce przed dwoma
dniaminowa spółdzielnia chrześci-
jańska -spożywczo-handlowa. Nowo-
powstała placówika spotkała się z
wielką życzliwością społeczeństwa
wilejskiego.

0dezwa
Międzyzrzeszeniowa. Komisja O-

bywatelska Zimowej Pomocy Bezro-
botnym, w skład której wchodzą
przedstawiciele wszystkich bez. wy»
jątku zrzeszeń gospodarczych, zwra
ca.się. z śorącym.apelem do poczu-
Cia, obywuteiskiego wszystkich firm,
przesięciorstw, sklepów itd., które
dotychczas jeszcze nie wpłaciły za-
Proponowanychim..ofiar na rzecz zi-
mowej pomocy-bezrobotnym, ażeby
zechciały jeszcze przed dniem 31-$o
maja rb. wpłacić. na konto czekowe
Komitetu Wojewódzkiego Zimowej
Pomocy Bezrobotnym w P. K. O.
Nr. 70.204 bądź na ręce zgłaszają-
cych się inkasentów — pozostałe
do uiszczenia sumy.

Komisja jednocześnie podaje do
wiadomości firm i osób zaintereso-
wanych, że Miejski Komitet Zimo-
wej Pomocy Bezrobotnym zmuszony

e po upływie wyżej wskazane-
go terminu przystąpić do publikacji
nazwisk i firm, uchylających się od

wspomnianych wyżejwpłacania
otiar.

Prezydium M. K. O.
Zimowej Pomocy Bezrobotnym

JESZCZE O REWII 3-go MAJA
W. STOLICY.

W tym roku w wielkiej rewii 3-go Ma-
ja po raz pierwszy wzięły udział, prócz woj

ska, oddziały fabrycznych straży pożar-
nych. Prawie wszystkie większe fabryki
warszawskie były reprezentowane. Na czele

kroczyły oddziały żeńskie w granatowych

mundurach. Udział kobiet w pożarnictwie
jest jeszcze w Polsce dla szerokich mas no-
wością, to też zebrana publiczność nie
szczędziła oklasków tym pionerkom w dzie
dzinie pożarnictwa

Pierwszy kroczył oddział żeński fabry-
ki „Dobrolin”, który swą doskonałą posta-
wą i wyekwipowaniem zwracał powszechną
uwagę.

Za oddziałami żeńskimi szły oddziały
męskie i tu drużyną fabryki „Dobrolin* wy
różmiła się, idąc ma czele zielono umundu-

rowanych oddziałów, wśród publiczności
słychać było liczne głosy: „Dobrolin”* wszę-

dzie przoduje.
Przy tej sposobności warto dodać, że

iabryka „Dobrolin* w swym prawie trzy-
dziestoletnim rozwoju idzie wciąż naprzód,
czy to w dziedzinie wewnętrznej organiza-
cji, czy w dziedzinie ulepszenia swych wy-
robów, wypuszczając na rynek coraz to no-
we artykuły, którę zawsze są pierwszorzęd
nej jakości,

 

oraz drobnych
remontów. Roboty konserwacyjne są
już w obecnej chwili rozpoczęte w
całym kraju.
Budowa ulepszonych nawierzchni

na drogach państwowych / obejmuje
około 230 km. dróg, położonych na
terenie województw: warszawskiego
łódzkiego, kieleckiego, krakowsikie-|
go, lubelskiego, pomorskiego, po-|

 

 

Gwałtowna burza nad pow. baranowickim
Jedna osoba zabita.

BARANOWICZE. 10 b. m.nad,
zachodnią częścią pow. baranowic-
kiego i nald Baranowiczami o godz.
15-ej przeszła gwałtowna burza po”|
łączona z piorunami. Od uderzenia |
pioruna został zabity m-c wsi Ada-|
chowszczyzna, gm.  nowomyskiej,|
Jan Gawrylenia, lat 37, który znaj-
dował się ną drodze w pobliżu wsi|
Lawrynowicze. |

Porażeni piorunem zostali: znaj-|
dujący się na polu m-c wsi Ada-
chowszczyzna Ignatowicz,  ieklko
porażony został m-c wsi Ważginity,
$m. nowomyskiej, Łukoński. |
W Baranowiczach lekikiego po-|

rażenia doznała J, Wasilewska, zam.|
przy ul. Sadowej 90. |

Baranowiczach przepalone|
zostały prawie wszystkie bezpiecz-|
niki elektryczne, Na posesji St. |
roczyńskiego, przy ul. Dąbrowskie-

Miasteczko Chocięńczyce będzie
posiadało Kościół

WILEJKA. W  Chocieńczycach
ks. Cimaszkiewicz poświęcił kamień
węgielny, złożony w fundamentach
przy budowie kościoła. W. Chocień-
czycach, które są siedzibą zarządu
gminy, posterunku P.P., poczty i in-|

Proces komunistyczny w Głębokiem
1 chrześcijanin i śwóch żydów przed sądem

Onegdaj Wileński Sąd Okręgowy
na sesji wyjazdowej w Głębokiem |
rozpoznawat sprawę dziewięciu ю-
skarżonych, ktorzy odpowiadali za
przynależność do Komunistycznej
Kartii Zachodniej Białorusi i za sze-
rzenie działalności wywrotowej.

Na ślad dziaialności występnej 0-
skarżonych władze bezpieczeństwa
.wpadiy zupełnie przypaukowo. Do
mieszkańca Głębokiego Bera Grej-
nimana przybył sekwestrator w celu
dokonania zajęcia, a towarzyszący
mu posterunkowy P. P. ujawnił w
mieszkaniu Grejnimana szapirograł.|
Wydaio się to podejrzane, przeto
wszczęto zostało dochodzenie, w
wyniku którego okazało się, że za-

Odnowienie mogił powstańców
z roku 1863 pod Krašnem,

WILEJKA, Dzięki troskliwości
ks. prałata Lubiańca, który od roku
osialał w granicznej miejscowości
Plebania, gm. Krasne, dla prowa-|
dzenia akcji misyjnej wśród prawo-|
sławnych, odnalezione zostały na
cmentarzu w Plebanii zapomniane
mogiły powstańców z 1863 r.

Na cmentarzu tym, jak wynika
z odkrytych źródeł, pochowani zo-
stali 4 powstańcy, którzy polegli w
potyczce z oddziałem rosyjskiego
pułkownika Kołokolcowa na polach
majątku Świeczki. Są to Julian Bo-
kszański, lat 38, Ratał Maliszewski

Ważne orzeczenie Trybunału
Administracyjnego w sprawie „Eirufu“

Przed 5-ciu laty Zarząd Miejski w
Nowym Targu aamówił gminie ży-
dowskiej zezwolenia na odrutowa-
nie miasta, czyli na założenie tak
zwanego „Eirulu“. Gmina żydowska
odwołała się do starostwa powiato-
wego, kitóre na własną rękę udzieli-
ło żądanego pozwolenia gminie ży-
dowskiej, Przeciw decyzji starostwa
— zarząd miasta wniósł sprzeciw do
województwa krakowskiego, lecz
niestety Województwo zatwierdziło
decyzje Starostwa.

Wobec tego sprawa znalazła się
na posiedzeniu Rady Miejskiej, po-
chodzącej z dawnych wyborów, a
więc niezależnej, i w dyskusji nad
tą sprawą wyłonił się wniosek, aby
sprawę uznać za nie ą z du- chem obowiązujących ustaw i za-
skarżyć przed Trybunałem Admini-  

wych dróg w 1937r,
 

znańskiego, lwowskiego, stanisławo
wskiego i tarnopolskiego. Nawierz-
chnie, ulepszone będą układane w
dalszym ciągu na najważniejszych i
najbardziej ruchliwych (drogach pań-
stwowyich, na których roboty tego
rodzaju były prowadzone w rolku
ubiegłym i poprzednich. Roboty przy
budowie*uiepszonych nawierzchni
są już rozpoczęte.

, kilka porażonych
go 24, piorun roztrzaskał starą jodłę,
wyrywając ją z korzeniami,

Od uderzenia pioruna spłonęła
stdioła wraz z narzędziami rolni-
czymi i zbożem H. Pierechoda,
m-ca os. Białoługi.

LIDA. Podczas burzy, która prze-
szła nad gminą zabłocką, piorun u-
dderzył w stodołę jednego z miesz-
kańców kolonii -Michatówka. Od
uderzenia pioruna spłonęła stodoła
wraz ze znajdującym się tam inwen-
tarzem żywym i martwym. Poszko-|
dowany oblicza straty na zł. 1000.

Podczas paszenia krów został

zabity przez piorun w czasie burzy
75-ietni pastuch z kolonii Kulbaki,
gm. bialohrudzkiej.

Silny wiatr poczynił
szkddy w drzewostanie
ogrodowym.

znaczne
leśnym i

nyich instytucji nie było dotychczas
kościoła i ludność zmuszona była u-
częszczać do odległej świątyni w
Baturynie. Obecnie dzięki stara-
niom ludności i KOP stanie tam
drewniany kościołelk.

równo Grejniman, jak i szereg in-
nych jego towarzyszy byli czynnymi
działaczami |Ikomunistycznymi.

W. toku przewodu sądowego do
czynnego udziatu w KPB przyznali
się ber Grejniman i Jerzy Urydzie-
wicz, pozostali stanowczo wypierali
się zarzuconej im działalności.

Po rozpoznania sprawy  Grejni-
man i Uryaziewicz zostali skazani
na 2 lata, zaś Mejer lumarski i Sa-
iomon Szulman — na 5 lat więzie-
nia. Pozostałych czterech uniewin-
niono.

Obronę wnosili adwokaci: Petru-
sewicz, Sulkiennicka, Chil, Barań-
czylk i Czernihow.

(mik).

—lat 40, Ludwik Jamont — lat 24i
Leopold Bańkowski. Miejscowe od-
dziaty KOP, dzięki inicjatywie ks.
prałata Lubiańca, przystąpiły ko
odnowienia mogiły tych bohaterów.
Na ich grobie leży płyta z czarnego
granitu.

Rodziny tych poległych powstań-
ców z 1863 r., pragnący przyczynić
się do uwiecznienia ich pamięci,
proszone są o nadesłanie posiada-
nych wiadomości o tych bohaterach
na ręce ks. prałata Lubiańca pod
adresem: Plebania, poczta  Kraśne
nad Uszą.

stracyjnym.—Mimo sprzeciwu grup-
ki inteligencji i Żydów, wiosek zide-
cydowaną  więlkszością mieszczan

JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
Na ogół dość pogodnie, jednak z przej-

ściowym wzrostem zachmurzenia oraz
skłonnością do burz i przelotnych desz-
czów, zwłaszcza w godzinach popołudnio-
wych,

Ciepło. Słabe wiatry z południo-zacho-
du i zachodu.

NEKROLOGIA.
— 15-$o maja, jako w dzień imie-

nin ś, p.. Zofji Malinowskiej, odbę-
dzie się mabożeństwo żałobne za
spokój Jej kiuszy, w kościele św. Ja-
kóba o g. 8-ej rano. O czem zawia-
damia krewnych, przyjaciół i znajo-
mych. brat.

Z MIASTA.
— Otwarcie żeglugi statków na

Wilji Z dniem 16 b. m. nastąpi
otwarcie żeglugi pasażerskiej na
Wilji Statki będą kursowały do
czerwca w niedziele, święta i sobo-
ty. Od czerwca codziennie. (h)

Powrót pielgrzymki Akcji
Kat. Wczoraj o godz. 6 m. 25 rano
powróciła z Częstochowy ido Wilna
archidiecezjalna pielgrzymka Akcji
Katolickiej, która w dniu 8 b, m. u-
dała się na Jasną Górę. Pielgrzymi
po przyjeździe udali się do Ostrej
Bramy, gdzie wysłuchali Mszy św.

SPRAWY MIEJSKIE.
—Nagrody za upiększenie bal-

konów. Na ostatnim posiedzeniu
Magistratu * postanowiono* ufundo-
wać z sum reprezentacyjnych zarzą-
du miasta 3 nagrody za najestetycz-
niejsze upiększenie balkonów i o-
kien. Pierwsza "nagroda wynosi
75 zł., (druga 50 zł. i trzecia 25 zł.
Nagrody te wypłaci zarząd miejski
kandydatom przedstawionym przez
komitet ulwiecenia miasta po roz-
strzygnięciu zorganizowanego w tym
celu ikonikursu.
— Wydzierżawienie „Gaju An-

tokolskiego“. Toczące się od r. 1934
pertraktacje pomiędzy zarządem
miejskim a madleśnictwem lasów
państw. w. sprawie wydzierżawienia
„Gaju  Antokolskiego” uwieńczone
zostały pomyślnym rezultatem, Mia-
sto obejmie w dzierżawę ten piękny
objekit o obszarze 23 ha, pokryty la-
sem sosnowym.
— Zmniejszenie taksy Pogotowia

Ratunkowego. Na ostatnim kole-
gialnym posiedzenia Magistratu
wydz. zdrowia i opieki / społecznej
wystąpił z wnioskiem o zmnie;szenie
taksy Pogotowia Ratunkowego. No-
wa talksa jest następująca: za prze-
wóz chorych miejscowych do insty-
tucji leczniczych wszelkiego typu w
odległości do 8 km. — 9 zł. laksa
ulgowa za przewóz chorych do
szpitali miejskich wynosić będzie
6 zł. Za przewóz ponad 8 ikm. do-
datkowo za każdy kilometr 1 zł., a
wedle taksy ulgowej 75 gr. Przewóz
chorych w dnie świąteczne koszto-
wać będzie o50 proc. drożej, Za
wezwanie karetki bez potrzeby do-
raźnej pomocy w dnie — 12 zł, w
nocy — 24 zł. Za udzielenie pomocy
na stacji Pogotowia Ratunkowego—
50 gr.
Taryfa ta została przez Magistrat

zaakceptowana i wejdzie w życie z
dniem 16 maja r. b.

ZEBRANIA.
— Środa literacka. Dziś Teodor

Pamnicki ze Lwowa wygłosi odczyt
p. t. „Historia przed sądem współ-
szesńej literatury'. Początek o go-
dzinie 20.15.
— Walne Zgromadzenie Czion-

ków Kom. Pomocy Inwal. Wojen.
W, dniu 25 maja r. b. o godz. 17.30
pierwszy termin, godz. 18 drugi ter-
min, odbędzie się Walne Zgroma-
dzenie Członków Komitetu Pomocy
inwal. Wojen. w Wilnie w lokalu
przy ul. Wileńskiej 33 (sala Techni-
ków), ważne przy każkiej ilości o-
becnych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Fundacji S, i J. Montwiłłów.

Rada Fundacji im. $. 1 J. Montwil-
łów niniejszem powiadamia, że wal-
ne zebranie kuratorów odbędzie się
dziś o g. 6.30 w. w sali posiedzeń
Wileńskiego Banku Ziemskiego (A.
Mickiewicza 8).
W razie nieprzybycia dostatecz-

został uchwalony i sprawa znalaz- |nej ilości kuratorów, następne ze-
ła się w Trybunale, a tym samym
budowa Eirufu nie została przepro-
wadzona.

Obecnie po 4 latach nadeszła od-
powiedź z lrybunału Administracyj
nego, бга brzmi następująco: L.
Rej. 1839/33. Dnia 21/1 1937 r. na
posiedzeniu niejawnym. Trybunał u-
chylił zaskarżone orzeczenie Urzę-
du Wojewódzkiego w Krakowie z
powodu wadliwego postępowania.
Talk więc Rada Miejska w Nowym
Targu zwyciężyła i Trybunał Admi-
nistracyjny uznał, iż na terenie mia-
sta właściwym gospodarzem jest
ZarządiRadaMiejska aniestaro-
stwo,  dyńskim,branie odbędzie się tegoż dnia o g.

7 wiecz. bez względu na ilość przy-
byłych kuratorów.
Na mocy uchwały walnego zebra-

nia kuratorów dziś 13 maja o g. 10
odbędzie się 'w kościele po-Bernar-

nabożeństwo żałobne za
spokój zmarłych ikuratorów.

SPRAWY SANITARNE
— Przymusowe szczepienia ospy.

Zarząd miasta Wilna wydał zarzą-
dzenie o przymusowym szczepieniu
ospy dzieciom w wieku od 1 lat,

zepienia bezpłatne odbywać
się będą w terminie od 18 bm. do 30
czerwca rb. wł. w 10 punktach mia-
sta. (B), :

 

“Kronika wileūska
SPRAWY AKADEMICKIE.

— Pielgrzymka akademicka na
Jasną Górę. W. Bratniej Рошосу
Polskiej Mliodzieży |Alkademickiej
U. 5. 5, (ul, Wieika 24) przyjmowa-
ne są już zapisy na Pieigrzymkę do
Częstochowy. Łgłaszać się w godzi-
nąch urzędowania między 13—15 i
19—20. Cena kosztów przejazdu w
obie «strony wynosić będzie 16 zł.
55 gr. Niezamoznym akademikom
wyaawane będą na ten cel, tak jak
w roku ubiegiym pożyczki krótko-
terminowe. kronieważ spodziewany
jest duży napiyw podań o pożyczki,
ńomitet zwraca się jeszcze raz Z go-
rącą prośbą o spoieczeństwa, by
ziożonymi ofiarami w bratniej Po-
mocy lub w redakcji „Dziennika
Wiieūskiego“ przyszło miodziezy &
pomocą,

Akademicy, którzy jeszcze nie
zwrócili pozyczek zesziorocznych
winni to usikutecznić w tych dniąch
w bratniej Fomocy w godzinach
urzędowych.

NADESŁANE.
— Rybna kulinarja. Kołduny z

lina lub karpia. 1 klg. tłustego lina
iub ikarpia oczyścić z ości, przekrę-
cić przez maszynkę do mięsa. Dwie
cebule pokrajać drobno, podsmażyć
w maśle, dodać 2 łyżlki niesolonego
masia, łyżlkę lub dwie rybnego ro-
sodu, trochę soli do smaku, ma;ran-
ku tyżeczkę i trochę pieprzu tłuczo-
nego. Wymięszać to wszystko ra-
zem i łyżeczką kłaść na ciasto przyr
śotowane jak na mięsne kołduny.
ro gotowaniu podawać w buijonie,
lub bez, lub też zalane masłem.

KRONIKA POLICYJNA.
— Żyd faiszerz świadectw szkolnych.

Policja wileńska aresztowała znanego fał-

szerza z Łodzi Chaima Fryda, który usiło-

wał zbiec do Litwy, Fryd jest poszukiwany

za cały szereg lałszerstw dokumentów i

świadectw szkolnych oraz maturalnych,

które przy pomocy żydów rozsprzedawal

po wysokich cenach. Fryda przekazano do

dyspozycji władz sądowych.  (h)

—Włamanie do mieszkania. Do miesz-

kania Łomnickiej (Piłsudskiego 28) wła-

mali się złodzieje, którzy splądrowali

mieszkanie i zabrali najcenniejsze rzeczy i

biżuterję. (h)

— Żydówka stawiała opór urzędniko-
wi skarbowemu. Niejaka M. Dajches (Ste-

fańska 38) wczoraj podczas wykonywania
obowiązków służbowych przez urzędnika

skarbowego, stawiała zacięty opór usiłując

znieważyć urzędnika, a mastępnie zamie-

rzała zniszczyć dokumenty. Dajches za-

trzymano. (h)

— Właścicielowi restauracji „Zacisze”

p. M. Kiełmuciowi z kieszeni marynarki

skradziono rewolwer. Policja poszukuje

sprawcy kradzieży. (h)

— Zasłabnięcie uczenic podczas uro-

czystości żałobnych. Podczas wczorajszych

uroczystości żałobnych, zanotowano kilka
wypadków  zasłabnięć. M. in, zasłabła w

Ostrej Bramie uczennica Łatwisówna i na

cmentarzu Rossa Smirnówna, Uczenicom
pierwszej pomocy lekarskiej udzieliło po-

gotowie ratunkowe. (h)

Egzaminy sędziowskie
W, ubiegłym tygodniu w Wileń-

skim Sądzie Apelacyjnym odbyły
się egzaminy piśmienne dla aplikan-
tów sądowych, reflektujących na
stanowiska w sądownictwie i pro*
kuraturze. Do egzaminu przystąpiło
ogółem 63 osoby, z których 25 zo-
stało zdyskwalifikowanych, zaś 38
osób dopuszczono do egzaminów
ustnych, które mają się ołibyć w
dniach 13, 14 1 15 b. m.

Na liście owych 38 ZN
do egzaminów ustnych figuruje po-
nad 50 proc. żydów. (mile)

Przegląd koni
Na 18, 19, 21 i 22 czerwca wy-

znaczony został na placu przy ul.
Konarskiego przegląd koni. Do prze
glądu muszą być doprowadzone ko-
nie 4-letnie i starsze bez dowodów
tożsamości i (konie 5:letnie i starsze
z dowodami kategoryj W—1;, W—2;
A—1; A—c i T.

Jednocześnie dokonamy zostanie
przegląd wozów i uprzęży. (h).

(ARKA is iA 10 OAK KORICAADAK

PAMIĘTAJMY, ŻE
Zielone Święta będziemy mogli mile spę-

dzić na WYCIECZCE-DANCINGU W WER

KACH, dokąd statkami wyjedziemy w nie-

dzielę 16 b. m. o godz. 9 min. 30 rano, a

powrócimy wieczorem,

lub NAD NAROCZĄ, dokąd wyjedziemy w
sobotę 15 b. m. wieczorem o 5-ej, a po-

wrócimy w poniedziałek w nocy. Zapisyiinformacje w Р,В, Р, Orbis,

Mioakiewiczą 30, х
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Roboty kanalizacyjne
i wodociągowe

Zarząd Miejski projektuje w ro-
ku budżetowym 1937-38 przeprowa-
dzenie znacznych robót wodociągo-
wych i kanalizacyjnych w Wilnie.

Roboty wodociągowe „przeprowa
dzone będą na następujących uli-
cach.

Wielkiej Pohulance (na odcinku
długości 600 m. b.), Krakowskiej do|
Derewnickiej (390 m. b.), Dobrej|
Rady (800 m. b.), Uniwersyteckiej|
Plac Napol. do Bonifrat. (420 m.b.), kowe ważne,
Archanielskiej (450 m. b.), Rydza-
Smigłego (910 m. b.), T. Zana do Fa
brycznej (260 m. b.), Litewskiej do
Fabrycznej (330 m. b.), Sosnowej do
Fabrycznej (330 m. b.), Starej do! Fa-
brycznej (340 m. b.), Moniuszki do
Fabrycznej (230 m. b.), Jasna do Fa-
brycznej (390'm. b.), Fabrycznej do
Jasnej (480 m. b.), Fabrycznej do
Grodzkiej (150 m. b.), Grodzkiej do
Gedyminowskiej (280 m. b.), Karaim
skiej — Grodzkiej do Witoldowej
(150 m. b.), Gedyminowskiej do
Grodzkiej (70 m. b.),  Wiłkomier-
skiej do Bołtupskiej (310 m. b.), Boł-
tupskiej i Lwowskiej do Chocimskiej „JUTRO POGODA”, w którym popisowe
(410 m. b.), Chocimskiej do Finnej
(400 m. b.), Finnej (260 m. b.), Zakre
towej (390 m. b.), Antokolskiej do
Tramwajowej (1300 m. b.), Senator-;
skiej do Tramwajowej (550 m. b.),
Tramwajowej (350 m. b.), Subocz do!
Bobrujsk. (720 m. b.), Bobrujskiej do
Białostockiej (500 m. b.), Białostąc-
kiej do Bobrujskiej (130 m. b.), Ко-
narskiego do Zacisza
Zacisze do Legionów (230 m. b.).

Ogólny koszt przeprowadzenia
robót wodociągowych wyniesie
320.076 zł.

Roboty kanalizacyjne przeprowa
dzone będą na ulicach:

Kopanica (na odcinku pos. Nr. 12
ul. Nowa I), Nowa I (ul. Kopanica—
Popławska), Nowa I (ul. Popławska
—Subocz). Subocz (ul. Bobrujska—
(Wododział), Popławska (ul. Nowa I
— z-k Poplawski),  z-k Popławski
(ul. Popławska — Subocz), Subocz
(zk Popławski — ul. Rossa), Subocz
(z-k Popławski — Wiododział), Ро-
plawska (z-k Popławski — Wodo-
dział), Popławska (ul. Nowa I—Sa-
„ska Kępa), Saska Kępa (ul. Popław-
ska — Subocz), Subocz (ul. Saska
Kępa — Bobrujska), Burzowiec (ul.
Kopanica — rzeka Wilenka), Brzeg
Antokolski (Sucha—Borowa), Anto-
kolska (ul. Sucha—Gołębia), Sena-
tonska (ul. Szpitalna—Borowa), Po-
żarowa (ul. Rydza-Smigłego—Piłsud
skiego), Zacisze (ul. Legionowa - Zgo
da), Zalkretowa.

Ogólny koszt powyższych robót
kanalizacyjnych wyniesie 151.530 zł.

FIRR RAJAANALA
Popierajcie

, handel i przemysł

chrześcijański
URL A

spy

FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

„*dły i P
Naturalnie śmiertelność jest bar-

dzo wysoka i to jest jednym z po-
wodów drożyzny zwierząt. To też
kto zamierza założyć prywatne
Zoo, powinien się dobrze namyśleć
i mie dziwić się, gdy mu zaśpiewają
za nosorożca dwanaście do piętna-
stu tysięcy dolarów. Bo może komu
przyjść ochota ma takiego piesz-
czoszka,

Ale chcę opowiedzieć o orangu-
tangu — największym, jaki kiedy-
kolwiek został schwytany — a wia-
domo, jakie to wielkie zwierzęta.
Chcę opowiedzieć — jak go złapa-
łem, jak żyłł, jalkie miałem kłopoty z
trzymaniem go w niewoli przez wie-
le miesięcy, ile mi sprawiał zmar-
twień i radości.

Kto nigdy nie widział orangutan-
ga, powinien postarać się go zoba-
czyć. Jest to zwierz dziki i majesta-
tyczny z rodziny małp człekokształt
mych, pełen zaiste ludzkiej godności
i, sądząc po niektórych ludziach, ro-
zummiejszy od: człowieka. Porówna-
łem go z iczłowielkiem za przykła-
dem mieszkańców Borneo i Suma-
try. „Orang“ znaczy w

POMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiercz milimetr, przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty sł, 1— xa

alowo sł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25, Kronika redakcyjna | komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

670 m. b.),|

ich języku

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj

o godz. 8.15 nowa premiera sezonu, ostatnia

nowość repertuaru, znakomita współczesna

komedia angielskiej spółki autorskiej Jope-

Slade i Stokes, w tłómaczeniu Pawła Hulki-
Laskowskiego p. t. „ZŁOTY WIENIEC” w

obsadzie pp.: Detkowska-Jasińska, Ścibo- |

rowa, Wieczorkowska, Zmijewska (główna
rola), Czengery, Dzwonkowski, Staszewski,

Surowa, Utnik, Wołłejko, Zastrzeżyński, W
reżyserii Wł. Czengerego, w nowej opra-
wie dekoracyjnej W. Makojnika. Ceny
miejsc zwyczajne —- zniżki i kupony zniż-

— Otwarcie letniego sezonu Teatru
Miejskiego w ogrodzie Po - Bernardyńskim,
(tel. 15-15) nastąpi w sobotę bież. tygodnia

Na otwarcie nowego sezonu dane będzie

powtórzenie komedii „ZŁOTY WIENIEC',

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś „Tan

cerka z Andaluzji* jedna z najpiękniejszych

op. Hirscha. W roli tytułowej po paz pierw

szy wystąpi pozyskana dla teatru „Lutnia”
Barbara Halmirska, W rolach popisowych|
wystąpią również M. Warzkowicz i M, Ta-

trzański. W akcie 2-gim produkcje baletowe
z udziałem M. Martówny i J. Ciesielskiego.

Premiera w „Lutni* W sobotę nie-|

zmiernie wesołe amerykańskie /widowisko 
role objęli: B. Halmirska, K. Wyrwicz-Wi-

chrowski, M. Wiawrzkowicz. Widowisko to
będzie zakończone dodatkiem, w kłtórym

|wezmą udział artyści oraz balet z udzia-

łem M, Martówny i J. Ciesielskiego.

„ VYYYYYYYYYYYTYYYYVYYYYYYYYYVYVYVYVYYYVVVYYY

| Każdy znajdzie dla siebie dobrą książkę
w TANIM ANTYKWARIACIE

przy Księgarni ]. Zawadzkiego
|| ul. Zamkowa 22 — Wejście z bramy
* Książki ze wszystkich działów wiedzy, po
| bardzo niskich cenach. Katologi do przej-
| rzenia na miejscu, (3)

pana ZA
, Polskie Radio Wilno
| Czwartek, dnia 13 maja 1937 roku,
| 6.30: Pieśń poranna. Gimnastyka, mu-

|zyka. Dziennik poranny. Audycja dla po-

| borowych. Informacje i giełda rolnicza. Mu-
|zyka. 11.30: Poranek muzyczny dla mło-

|dzieży. 11.57: Czas i hejnał. 12.03: Muzyka
| francuska. 12,40: Dziennik południowy.
12.50: Chwilka litewska, 13.00: Muzyka po-

pulanna. 15.00; Wiadomości gospodarcze.|
15,15: Wesołe polki. 15.25: Życie kultural-

ne miasta i prowincji. 15,30: Nowela B.
Prusa: „Co to jest blaga'. 15.45: Przyszłość

nauczycieli szkół powszechnych ров.

15.50: Muzyka operetkowa. 16.20: Chwilka

pytań — dla dzieci starszych. 16.35: Zespół
Pawła Rymasa. 17.00: Wynajmuję mieszka-|

nie i przyjmuję pracownicę domową — od-

czyt. 17.15: Koncert kameralny. 17.50: Oko-
ło dziejów polskiego teatru — odczyt.

18.00: Pogadanka aktualna. 18.10: Co mówi

Praga przed meczem Polska — Czechosło-

wacja. 18.20; Jedność czy wielość — od-
czyt. 18,35: Muzyka polska. 18.50: Poga-
danka aktualna. 19.00: Aniołowie między

nami — oryginalne słuchowisko. 19.45: Mu

zyka salonowa i taneczna. 20.30: W słoń-

cu Kubalonki — pog. 20.45: Dziennik wie-

czorny. 20.55: Pogadanka aktualna. 21.00:

XXV audycja z cyklu „Sylwetki kompozy-

torów polskich” Aleksander  Wielhorski.

i

  

 

22,00: Muzyka taneczna. 22.55: Ostatnie| groszy taniej w odległościach powyżej

wiadomości dzien. radiowego. 200 klm.

90 sanek. Dopóki się nie ruszy, bo

azury”"
„człowiek, a
Jednym słowem orangutang jest dla
Batakėw i plemion Wschodu „czto-
wielkiem dżungli. Czasami dodają
do itej nazwy „bezar”, co znaczy
„wielki” lub  „olbrzymi” i w tym
talkże mają rację.

Orangutang, małpa  czleko-
kiształtna, odznacza się krótkimi
nogami i bardzo długimi rękami.
Pysk ma szeroki, płaski, niby kawał
naciągniętej mocno czarnej. skóry, w
Iktórej tkwi para spokojnych oczu,
ciekawych, niemiłych,  miezwyikle
przebiegłych. Pod brodą zwiesza
się duży worek, mogący się rozdy-
mać lub kurczyć. W. ponieceniu
orangutang nadyma worek do roz-
miarów dużego miecha. Naokoło
pyłslka i ma całym ciele jest obrośnię
ty bujnym piaskoworudym włosem,
który na ramionach dochodzi do
długości stopy, zwieszając się na
podobieństwo długich kłaków mchu
ma dębie. Na grzbiecie, na łopat-

gutang, zwinięty Ido drzemki, wy-
gląda jak przytulny czerwonorudy
koc, którego dziadzio używał do 

  

  

1, czynna od go

 

„utan“ — dżungla.:

kach szerść jest bardzo gęsta. Oran-,

‚ 7 та kotar studio
Z dziejėw Teatru Polskiego.

Odczyt przez radio.
Dnia 13 maja o godz. 17.50 przed mi-

Światowid
Polskie Kino

 

Dziś pełna niefrósobliwego humoru polska komedia muzyczna p.t.

„Amerykońsko aGantury
W rol. gł. Bodo, Nakoneczna, Ćwiklińska, Znicz, Siełański

 

krofonem warszawskim wygłosi odczyt p.|i Frenkiel. Nad program atrakcje
Eugeniusz Swierczewski. Prelekcja ta przy-| - —

niesie radiosłuchaczom obraz rozwoju te-| AniLKK L| Nauka
atru polskiego.

Co mówi Praga przed meczem Polska-
Czechosłowacja.

Pogadanka przez radio.
Dn. 13 maja o godz. 18,10 t, j. w czwar

tek zamiast wiadomości sportowych usły-

szą radiosłuchacze pogadankę przez radio
p. .£ „Co mówi Praga przed meczem Pol-

ska - Czechosłowacja”. Będzie tu mowa ©

meczu tenisowym, jaki się rozegra w Pra-

dze, w niedzielę dn. 14 b.m,
Oi222

Gięłda warszawska
z dn. 12, V, 37.
Dewizy:

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
FRmsterd. 290.60 = 291.32
Londyn 26.10 26.17
N. J. czeki 527'|ę 529'|,
Paryż 23.67 23.73
Praga 18.40 18.45

Akcje:
Bank Polski 101.50

Papiery:
3 proc. poż. Inw. 1 emisja 63.75

64.00”
5proc. konwersyjna 59.00
5 „ . kolejowa —— —
6 „ dolarowa 59.25 kupon 12.64
4 „ premj. dolarowafj37.50
7 „ stabiliz. 368.00 kupon 13.29
4  „. konsolid. 52.88 51.50

Waluty:
Dol, amer. 5287i pół 526
Marki niem. 124.00 121.00

Giełda zbożowo - towarowa
i iniarska w Wilnie

z dnia 12. V. 37.
Ceny za towar średniej handlowej ja

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-
malzej taryfie przewozowej (len za 1000 kę
f-co wag, st. zał). Ziemiopłody—w ładun
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej

szych ilościach. .
W złotych:

Żyto I stand. 696 g/l *) 24.50 — 25.00
Żyto II stand. 670 g/l *) 24.00 — 24.50
Pszenica I stand. 730 g/!*) 31.75 — 32.25
Pszenica II stan, 710 g/!*) 31.00 — 31.50
Jęczmień I stand.

678/673 gl — — —
Jęczmień II stand. 649 g/l AZ —
Jęczmień III stand, °

620,5 g/l 21.75 — 2225
Owies I stand. 468 g/l 21./502>-922:20
Owies II stand. 445 g/l 20.75 — 21.25
Gryka 610 g/l 27.75 — 28,25
Siemię lniane b. 90*/ 1-00
wag. stoc. zał. Se sł
Len trzep. stand, Woło-
żyn b. I sk, 216.50 1820.00 — 1880.00
Len trzep. stand. Horo-
dziej b. I ek. 216.50 — —
Len trzep. Miory b, SPK
sk. 216.50 = =
Lea trzep stand. Traby b,
I ek, 216.50 1800.00 — 1840.00

Len oresany Horodziej b,
I sk, 303,10 2080.00 — 2120.00
Kądziel Horodziejska b. |
sk. 216.50 1700.00 — 1740.00
Targaniec moczony asor-
tyment 70/30 1100.00 — 1200.00

*) Przy ulgowych taryfach, z którycn

korzystają młyny wileńskie na żyte i psze-
nicę ceny loco Wilno kalkulują się o 30—45  
wtedy — mciekaj człowiecze!

Zarząd Wystawy Century of
Progress w Chicago przeznaczył w
1934 rolku na cele rozrywkowe wy-
spę dostępną poprzez mosty. Wy-
stawa trwała już cały ubiegły rok.
Wyspa była nowością, ale żeby po-
ciągnąć publiczność, trzeba było
obmyśleć mowe, nadzwyczajne atralk
cje.

Właśnie w tym czasie wróciłem
z przeszło z  dziesięciomiesięcznej
podróży do Azji. Nakręciłem drugi
mój film „„Wild Cargo“ i przywioz-
łem niezwyłkle wspaniałą kolekcję
zwierząt i ptaków. Organizatorom
Wystawy Światowej przyszła myśl,
że majwiększą osobliwością Wyspy
Północnej, która by przyciągnęła
tłumy. publiczności, byłoby, „Obozo-
wisko Franka Bucka w Dżungli”.

Zgodziłem się. Wyznaczona prze-
strzeń obejmowała około dwóch
arków. Materiały na szopy dla zwie-
rząt i budy przyjechały: z ziemi ma-
lajskiej, odległej o jedenaście tysięcy
mil. Mieliśmy prawdziwy attap na
dachy iściany— twarde kloce z
dżungli johorskiej — bambus i ro-
tan$ z Nengi Sembilan...

Wybudowałem obozowisko takie
samo jak w dżungli malajskiej,
"włącznie do Ikwater noclegowych z

 

* Wilja, — kilometr od stacji. Kaplica, pocz-

 

SFUTRA
Leon Łopuszański

Zamkowa 4

PŁASZCZE damskie modele
Wielki wybór. eny niskie
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PERFUMY. PUDER
1WODY KOLOŃ/KIE

POLECA POLSKI SKŁAD APTECZNY
Farm. WŁAD. TRUBIŁŁY
Wilno, Ludwisarska 12, róg Tatarskiej

Specjalność zioła lecznicze.

Mieszkania i pokoje
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowan:
inteligentnej rodzinie. Garbarska 3/5 azSLLS ST
MIESZKANIE 3 pok. z kuchnią, słoneczne
dowynajęcia od 1 czerwca. Karaimska 4-2,
Informacje mieszk, Nr. 1. 3)

Letniska
LETNISKO — PENSJONAT

w SCHRONISKU n/NAROCZĄ p. Miadzioł
tel.Nr. 8. Czynny od 15 maja, Wyborowa
kuchnia. Ceny przystępne, kajaki, łodzie,
tenis i t. d. Ze względu na ograniczoną ilość
pokoi porządane wcześniejsze zamówienia,
Zgłoszenia przyjmuje i informacje udziela
J. Sutocki.

LETNIISKO Dwór kresowy
ników. Zdrowa, sucha

 

przyjmuje let-
miejscowość, las,

ta, doktór, apteka. Dobra kuchnia — djeta
uwzględniona. Zalesie koło Smorgoń Żeb-
rowska. —2

LETNISKO nad wspaniałym jeziorem, las,
zasobna biblioteka, smaczna kuchnia, jed-
na osoba zł. 3.50, dwie 5,50. Wiadomość;
Ul. Krakowska 32 m. 11, 955 (3)

LETNISKO przy stacji kol. z utrzymaniem.
Las sosnowy. Od Wilna 40 minut koleją,
tudzież organizuje się komplet chłopców w
wieku 9—14 lat pod fachową opieką, oraz
w Druskienikach na Pogance pokoje z
utrzymaniem. Informacje: Wilno, Zawal-
na 1 m. 1. 960(3)

LETNISKO w Kolonii Magistrackiej, ślicz-
na miejscowość, las sosnowy, do rzeki 500
metrów. Od 1 czerwca do wynajęcia, Do-
wiedzieć się: ul. Karaimska 4 — 2 (Zwie-

rzyniec) (3)  

 

poleca

w. JUREWICZ Aaaa Wilnie

 

nież byli na miejscu — spali, goto-|
wali i jak przystało na dobrych ma-|
hometan, brali codzienne kąpiele.
Dookoła nich — dookoła stołu, przy
którym się posilali — igrały i wal-
czyły 'wargacze i gibony. Czasami
na widok tego obozu tęsknota ści-
skała mnie za serce, taki był udany.
Alle dźwięki muzyki z sąsiedniej ka-
ruzeli rozproszały złudzenie, przy-
pominające, że to nie Malakka, lecz
podbrzeże jeziora Michigan.

Pierwszy raz w moim zawodzie
sam urządziłem kompletną wystawę
zwierząt. Na środku :wznosiła się
skalna góra” wysokości siedem-
dziesięciu pięciu stóp, otoczona fo-
są, napełnioną wodą. Na tę górę
wypuściłem czterysta rezusów. Jak-
że to bractwo igrało, biło się i uga-
niało w górę i na dół za orzeszka-
mi ziemnymi i torebkami z kukury-
„dzą, które im rzucała publiczność!
Z wyżywieniem tych małpek nie
miałem kłopotu. Tak się. podobały
gościom, lże trzeba było tylko pilno-
wać, żeby się nie, przejadały i nie
tuczyły.

Miałem pantery, tygrysy, nie-
džwiedzie, binturongi a nawet sto-
niątlko, lktóre miało zaledwie metr
wzrostu, Miałem rzadkie wschodnie
ptaki z Nowej Gwinei, Malakiki, In-
dyj.. Miałem królewską kobrę —  siatki Idrucianej. Ali i Ahmed rów-  największą na świecie, a wśród se-

sobie prawo zmiany termiau druku ogłoszeń i nie przyjmuje zasirzeżcń miejtet
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W) zawrotnym tempie życia
dobie rekordów, zdob
bije wszystkie rekordy
kto dobrze czas liczy

ZEGARKI NAJLEPSZE GWARANTOWANE

INSTYTUT GERMANISTYKIZ-kŚw.Mi-
chalski Nr. 10 m. 2 (obok Kuratorium
Szkoln).

STUDENT U. S. B., fachowy korepetytor,
udziela lekcyj z matematyki, fizyki i che-
mii. Ceny przystępne. Zarzeczna 7—5.

STUDENT U. S. В. udziela lekcji w zakr.
łacina, ma-

tematyka. Adres w adm, „Dzien. Wil”

STUDENT U. S. B. przygotowuje jak rów-
mież udziela lekcji z zakresu gimnazjum £
wynikiem gwarantowanym — może być
za mieszkanie lub obiady — zgłoszenia do
Administracji „Dziea. Wil" pod. korepe-
tytbor“.

 

Kupno i sprzedaž
POSESJA 2 DOMY murowany i drewniany
na własnej ziemi 816 sąż.ż z ogrodem owo-
cowym do sprzedania w centrum Landwa-
rowa przy ul. Kościelnej 23. Informacje na
miejscu. 939—6

KAJAK dwuosobowy, nowy model sprze-
dam niedrogo. ul. Strycharska 12—3. 944-3

SKLEP SPOŻYWCZY w dobrym punkcie z
powodów rodzinnych sprzedam. Adres w
administracji. 959—3

Praca zaofiarowana:
DAM DOBRY procentlub skromną pracę
pożyczającemu 800 — 1500 zł. Adres w ad-
ministracji „Dzien. Wil" (3)
zew dieo

„Praca poszukiwana
NAUCZYCIELKI,  korepetytorki,  wycho-

wawczynie, bony i wszelkiego rodzaju

służbę domową poleca Wojew. Biuro Fun-

duszu Pracy, Poznańska 2, tel. 12-06.

MŁODA inteligentna panienka  absolw.
Szkoły Przem. Handl, umie dobrze szyć,
przyjmie z wdzięcznością każdą pracę —

najchętniej jako bona  wychowawcz. do

dzieci, względnie za służącę do solidnego

domu. Posiadam b. dobre referencje. Ła-

skawe oferty do admin. „Dz. Wil." sub

„praca“. 928—5

POSADY OCHMISTRZYNI, kucharki lub
do gospodarstwa poszukuję, znam b. dobrze

kuchnię i gospodarstwo wiejskie. Rekomen

dacje b. dobre. Z-k Św. Jerski 4 m. 23. (2)

PILNOWANIA MESZZONIE, do dzieci,
lub do posługi przy lej rodzinie poszu-

kuje starsza osoba. Rekomend. b. dobre.

Mostowa 3 (sklep spoż.) lub zgłoszenia do

adm. „Dz. Wal.* dla M. W. G
SaLBARA

PSZCZELARZ ogrodnik z długoletnią prak-

tyką pszczelnictwa io poszu-

je pracy ogrodnika, może przytem zająć

= Azorówktidui lub inną pracą dodatko-

  

być zakrystianem. Dobre świadectwa

Wiłao, ala zaknatowa 42 m. 1-a dla M.S.S.

Michał Rynkowski. (3).

PORZUCONA
przez ża dwoj-

фега ads "A roku
4 8 lat, bez żadnych

усгу —

środków do życia
prosi o jakąkolwiek

J. Jasińskie-pomoc. |

go 1—12 WitkoEmil-
ja lub do adm. „Dz.
Wil”.

kiewicza 4,

 

 

telk inmych okazów olbrzymie ja-
szczurki warany, które upolowałem
na Malakce. Rzadko je można oglą-
dać. Ważyłty prawie po pięćdziesiąt
kilo i miały około półtrzecia metra
długości. Jaszczurki! Są to bliskie
krewne słynnych jaszczurów z Ko-
modo i przypominają gady prehisto-
ryczne.

Z wężów: miałem dwa okazy, naj-
większe, jakie kiedykolwiek wysta-
wiano w Ameryce — olbrzymie pyl-
tony. Jeden połknął żywcem świnię
wagi siedemdziesięciu kilo, Drugi
zadłusił му walce, iktóra trwała mie-
całe dwie minuty, czarną panterę —
jedno z najdzikszych zwierząt. Każ-
dy z nich mierzył blisko dziesięć
metrów a ważył około stu piędzie-
sięciu kilo.

Ale najświetniejszym okazem w
mojej menażerji, budzącym najwięk-
sze zaciekawienie wśród publiczno-
ści, był olbrzymi orangutang. Kiedy
mówię olbrzymi, to naprawdę byt
olbrzymi, Tak wielkiego dotąd nie
schwytano. Rozpiętość ramion wy-
nosiła półtrzecia metra. Wielka
płaska morda mierzyła wszerz trzy-
dzieści centymetrów, Nikt w Ame-
ryce nie widział nigdy takiego zwie-
rza. W. jeden dzień odwiedziło go
osiemdziesiąt pięć tysięcy osób. Zdu
mienie było powszechne.

(C. d. n.).

dr. 9 — 18. CENT PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoezeniem do domu lub przesyłką pocztową sł. 2 gr. 50, Ewartalnic uł, 7 gr. 50, zugrazicą zł. 6—

mm. jednoszp., nekrologi 40 gr, za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym Ga

cyfrowe i tabelarycame o 25*/ drożej, Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Administracja zastrzega


