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WALKA Z KRYZYSEM 
ROLNYM 

Od 1913 do 1930 roku ludność 
świata*) wzrosła o 10 proc., produkty   agrarne i spożywcze o 16 proc., Su- 
rowce o 40 proc. Te trzy cyfry wyjaś-   niają w znacznej mierze dysproporcję 
cen między produktami rolnemi i su- 
rowcami, a wyrobami gotowemi. Trze 
ba też pamiętać, że dziś ważnymi do- 
starczycielami surowców są kraje za- 
oceanowe. Otóż nadmierne skierowa- 
nie kapitału amerykańskiego i angiel- 
skiego do tych krajów przyczyniło się 
w znacznej mierze do wywołania 
współczesnego kryzysu ekonomiczne- 
go. Nie ulega wątpliwości, że kredy-   
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ty międzynarodowe będą musiały 
pójść obecnie w innym kierunku, bar- 
dziej uwzględniać państwa środkowej 
i wschodniej Europy, co musi przyczy 
nić się do złagodzenia kryzysu. Ponie- 
waż jednak główni dostarczyciele zbo 
ża i surowców: Kanada, Argentyna i 
Australja pozostaną nadal wažnemi 
czynnikami w gospodarce światowej, 
musimy uwzględnić ich wpływ na ry- 
"nek zbożowy i na stosunki gospodar- 
cze Europy. 

W krajach tych, jako krajach eks- 
tensywnej kultury rolnej, wahania u- 
rodzaju z roku na rok są bardzo znacz 
ne. Wywołuje to znaczne zamieszanie 
na”rynku światowym. Kanada, np. w 
1427 roku dostarczyła 6,9 miljona g. 

zenicy, w 1928 r. 9,9 miljona q., w 
1929 r. 5,7 miljona q., Argentyna do- 
starczyła w 1925 roku 2,9 miljona q. 
w 1926 r. 2,0 q., w 1927 r. 4,2 miljo- 
na q., w 1928 r. 5,3 miljona q., w 1929 
r. 6.6 miljona q. 

Zachodzi pytanie, czy nawet w ra- 
zie zmniejszenia inwestycyj obcych 
kapitałów do Kanady i Argentyny, 
kraje te, dzięki osiągniętemu rozpędo 
wi. gospodarczemu będą w znacznym 
stopniu zwiększać swą produkcję i co- 
raz bardziej ciążyć na rynkach świa- 
towych. Nie ulega wątpliwości, że rol- 
nictwo tych krajów posiada olbrzymie 
siły potencjonalne. 

Obszar Kanady wynosi 10 miljo- 
nów km. kw., obszar jej rolny 
1,153 tys. km. kw. Ze względu na to, 
że znaczna część Kanady, wskutek su- 
rowego klimatu i ubóstwa gleby nie 
nadaje się do rolnictwa, z obszaru rol- 
nego zostało zużytkowane zaledwie 
229,250 km. kw. Wydawaćby się mog- 
ło, że produkcja zbożowa ma Szanse 
szybkiego wzrostu w w najbliższym 
czasie. Tymczasem wzrost tej produk- 
cji musi być powstrzymany przez nie- 
opłacalność rolnictwa wobec obecnych 
cen. Buszel pszenicy, który przed pa- 
ru laty kosztował 85 centów, kosztuje 
obecnie w okolicy Górnego Jeziora 60 
centów. Transport i uprawa wynoszą 
30 centów. Obliczono, że mniejsi far- 
merowie posiadają dochodu 360 dola 
rówy z pszenicy, 240 dolarów z ho- 
dówłi i ogrodownictwa. 

Dobra zaś kucharka w mieście ka- 
nadyjskiem zarabia 600 dolarów rocz- 
nie. 

Przeciętny rozmiar ferm w prowin 
cjach preryj kanadyjskich wynosi 358 
akrów, w tem 198 akrów wymaga mel 
joracji, 140 jest zdolnych pod uprawę, 
resztę stanowią niewymagające mel- 
joracyj łąki i pastwiska. Meljoracje wy 

magają znacznego kapitału. Rośnictwo 
kanadyjskie musi być na pewien czas 

zatrzymane przez małą opłacalność je- 
go. Fermerzy, a zwłaszcza ich dzieci, 
porzucają rolnictwo i przechodzą do 
miasta. Emigracja jest w znacznej mie 
rze ograniczona. Kanada pragnie po- 
zostać krajem anglosaskiej kultury i 
ogranicza imigrację ze wschodniej Eu- 
ropy. Anglja natomiast, posiadająca 
zaledwie około 8 proc. ludności rolnej 
nie może dostarczyć kolonistów dla rol 
nictwa kanadyjskiego. Inwestycje kapi 
tału angielskiego dawniej bardzc. 
znaczne, w 1930 roku wynosiły za- 
ledwie 5 miljonów funtów. Stany Zjed 
noczone inwestowały jeszcze pokaźną 
sumę 315 miljonów* dolarów. Kanada 
obecnie interesuje się coraz bardziej 
rynkiem chińskim dla zbytu swych pro 
duktów rolnych. Są nawet projekty 
przyjścia z finansową pomocą Chinom 
m Pojemności rynku chiń 

0. 

Drugi najznaczniejszy producent zbo 
ża — Argentyna  przeżywą obecnie 
ciężki kryzys wskutek małej opłacal- 
ności rąlnictwa. 

Przed wojną t. j. w okresie 1909 
— 1913 roku zasiewy pszenicy w Ar- 
gentynie wynosiły sześć miljonów ha. 
W 1927 roku zasiew wynosił 7,9 mil- 
jona ha. W1928 roku — 8,4 milj. ha; 
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Sprawa Polańskiego w Sądzie Okręgowym 

WARSZAWA. (PAT). — W dniu 9 bm. 
przed południem rozpoczął się w warszaw- 

skim sądzie okręgowym, pod przewodnict- 

wem sędziego Kozakowskiego, proces Jana 
Polańskiego, o zamach na posełstwo sowiec 
kie w Warszawie. “ 

Akt oskarżenia opiewa, że Polański ©- 

Skarżony jest z art. 49 i 455 KK o to, że 

19 kwietnia 1930 roku w Warszawie, mając 
zamiar zapomocą uszkodzenia przez wybuch 
gmachu poselstwa Związku Socjalistycznych 
Republik Rady przy ul. Poznańskiej pozba- 
wić życia znajdujące się w tym gmachu oso 

by, umieścił w kominie wymienionego gma 

chu wyrobiony przez siebie przyrząd wybu- 
chowy. 

URZĘDNIK SOWIECKI W WIEDNIU 
DELEGOWANY DO MOSKWY 

Z zeznań oskarżonego przed sędzią śted 
czym wynika, że oskarżony, będąc w Wie- 
dniu w 1923 r., udał się pod opiekę posel- 
stwa ZSRR w Wiedniu, w którem — ргасо- 
wał przez trzy miesiące. Dałej akt oskarże- 
nia głosi między innemi, że w roku 1923 był 
wysłany przez  przedstawicielstwo ZSSR w 
Wiedniu do Moskwy celem otrzymania po- 

sady. W wydanem zaświadczeniu jest po- 
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Opłata pocztowa uiszczoma ryczałtem. 4 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

wiedziane, że Polański jest obywatelem ro- 
syjskim, a na odwrocie zaświadczenia znaj 
dowała się adnotacja borysowskiego  pun- 
ktu kwaterunkowego, że Polański został skie 
rowany do Moskwy do dyspozycji centrałne- 

go komitetu komunistycznej partji. Po upły- 

wie kilku miesięcy Polański opuścił Mo- 
skwę. 

ZAMACH CZY PROTEST 

Po odczytaniu aktu oskarżenia na zapy- 

tanie przewodniczącego, czy oskarżony przy 
znaje się do winy, Polański oświadczył, że 

się nie przyznaje, przyznaje się natomiast do 
umieszczenia przyrządu wybuchowego w ko 
minie. Na zapytanie w jakim celu umieścił 
ów przyrząd wybuchowy, oskarżony oświad 
cza że uczynił to celem  zaprotestowania 
przeciwko regime sowieckiemu. Mętną ar- 

gumentacją stara się zadokumentować swą 

nienawiść do Sowietów, do której nie mo 

w myśl swych zeznań istotnej pod- 
stawy albowiem nie ucierpiał ani on, ani je- 
go najbliżsi od regimeu sowieckiego. Bombę 
kiegokolwiek zamiaru dywersyjnego. 

„PATRJOTA POLSKI 
W czasie zeznań Połańskiego padło z je- 

go ust stwierdzenie, że jest „patrjotą  pol- 

PROTEST POSŁA POLSKIEGO 
W MOSKWIE 

PRZECIWKO WYSTĄP IENIOM ANTYPOLSKIM 

WARSZAWA. (PAT). — Poseł Rzeczypospolitej Polskiej p. Patek zło 
żył z polecenia rządu p: iskiego dnia 30 marca rb. w komisarjacie ludowym 
do spraw zagranicznych notę, protestującą przeciwko wystąpieniom oficjal- 
nych przedstawicieli ZSSR podczas obrad zjazdów w Charkowie, Mińsku i 
Moskwie. Przedstawiciele ci przypisy wali Polsce agresywne zamiary w sto- 
susku do Związku Sowietów i w sposób niezgodny z istotą rzeczy przedsta- 
wialż stosunki, panujące na terenie wschodnich województw Polski. 

Nota podkreśla, iż wspomniane wystąpienia muszą stwarzać w Szero-- 
kiej opiuji związku nieuzasadniony niepokój i nastroje wrogie wobec Rze- 
czypaspolitej Polskiej i przez to utrudniają stosunki wzajemmiego zauiania. 
Rząd polski pozbawiony jest środków oddziaływania na opinję publiczną 
w Sowietach, tem większą przeto wagę przywiązywać musi do enuncjacyj 
oficjalnych przedstawicieli, gdyż one 
się tej opinii. Nota stwierdza, iż rząd 
dzy obu sąsiadującetmi państwami roz 

wpływają decydująco na kształtowanie 
polski dąży do tego, by stosunki mię- 
wijały się w sposób normalny i dlatego 

zakłada protest przeciwko tego rodzaju wystąpieniom urzędowych czynników 

  

Niepowodzenie czy sukces Brianda? 
PARYŻ. (PAT). — Dziennik „Le Gauche* wykazuje całą bezpodstawność napaści 

skierowanych ku Briandowi przez prasę nacjonalistyczną z powodu zamierzonej konie- 
rencji Hendersona z Kanclerzem Brueningi em i min. Curtiusem. Okazuje się — pisze 
dziennik — że myśl o konierencji tej powstała jeszcze przedtem, zanim ogłoszono pro- 
jekt unji celnej austrjacko - niemieckiej. 

Gdy zaszła konieczność ustalenia daty komfere ncji łondyńskiej, zastosowano się 
do wymagań Brianda, który wyraził swą zgodę pod warunkiem, że przedmiot obrad 
będzie opracowywany Zz nim w ścisłem po! 

czeniu „Le Gauche* — 
rozumieniu. W ten sposób g— pisze w zakoń- 

wbrew przypuszczeniom nacjonalistów francuskich, całą grę 
prowadzi w dalszym ciągu Francja .Porządek dzienny ustali Paryż zgodnie z życzeniami 
Londynu. Paryż będzie również przewodniczył tym rokowaniom i kierować niemi. 
Mniemane niepowodzenie Brianda okazuje się nowym sukcesem. 

  

Rozłam partji tau tininków w Kownie 
KOWNO. (PAT). — W partji narodowców nastąpił rozłam. Zjednocze 

nie rolników, na czele którego Stoi minister rolnictwa Aleksa, a które dotych 
czas stało na jednej platformie polityczne j z narodowcami, postanowiło od- 
łączyć się od tego stronnictwa i przegrupować się w samodzielną partję. Or- 
ganem nowego stronnictwa będzie najbardziej rozpowszechnione pismo „Mu- 
su Rytojus“, będące dotychczas pismem prorządowem. Naczelnym redakto- 
rem został mianowany znany działacz 
gotowawcze 

społeczny Marcin Iczas. Prace przy- 
trwały długo i ostateczna decyzja zapadła podczas t.zw. zielone 

go tygodnia. Krok ten przedsięwział Aleksa w celu wzmocnienia swoich 
wpływów. które w ostatnich czasach starali się podważyć narodowcy. 

Prezes partji Bułowiczius oświadczył przedstawicielom prasy: Stronni- 
ctwo nasze pójdzie odmienną drogą, niż narodowcy. Opracowaliśmy szeroki 
program, który przedewszystkiem dąży do tego, ażeby w państwie litewskiem 
decydujący wpływ mieli rolnicy, 

glądów zarówno politycznych, j 

zydenta. Pozatem wiele jeszcze innyc 
szym czasie załatwionych. 

Doi nastąpił z powodu rozbieżności po- 

i OS) czych. Stoimy na tem st ść 
sku, iż należy natychmiast ZERÓWNNK 1 w, imy stanowi 

wybory do sejmu oraz wybory pre 
h spraw powinno być w jak najszyb- 

Czy Polska otworzy spław na Niemnie? 
POGŁOSKI W KOWNIE 

KOWNO. (tel. wi.) W związku z uchwałą zapadłą na konferencji kolejo- 
wej, zezwalającą na tranzyt towarów polskich 
sfer litewskich panuje przekonanie, że Polska 

"innych rzekach granicznych. 

był to rok urodzajny — wydajność z 
ha wzrosłą z przeciętnej 6.6 do 10.3 
q. z ha. Wobec jednak nadprodukcji 
zbożowej zasiewy w następnym roku ctwo już w 1921 roku zaczęło przeży- legały zniżce ceny ferm. W 1924 roku 
uległy zmniejszeniu i w 1929 roku wy 

przez terytorjum Litwy, wśród 
otworzy spław na Niemnie i 

czas 
ju. 

W Stanach Zjednoczonych rolni- 

powstrzymana w swym rozwo- 

wać kryzys. Wartość buszla pszenicy 
*) Patrz art. „Przyczynki do współczesne nosiły 6.5 miljona ha. Produkcja zbo- spadła z 214 centów na 143 centy, co 

go kryzysu gospodarczego", żowa Argentyny będzie na pewien 

ża. | 

wywołało spadek ogólnej wartości 

PRZEDSTAWICIELSYTYW/A: 
NIESWIEZ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch. 
GSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. : 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubuwskiego, ul. Mickiewicza 13. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

BIENIAKONIE -— Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa. „Lot. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kołejowy. : 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IwIENIEC — Sklep tytoniowy -— S. Zwierzynski. 
KLECK — Skiep „Jednošė“. 
LIDA — ui, Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“.    
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i S-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych. „oraz z prowincji 0 25 proc drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyjrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje 2 co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przćz. Administrację zmieniane dowolnie. dostarczenie numeru dowodowego gr. 

CZECHOSŁOWACKIE ODZNACZE- mocą rolnikom. Obecnie zmniejszono 

NIA DLA DZIENNIKARZY POLSKICH taryfę kolejową na produkty rolne, u- 

chwalono 500 miljonów dolarów kre- 

LWÓW. (PAT) — Jak się dowia- qytu dla rolnictwa. Rolnictwo jednak . 
dujemy, prezydent republiki czechosło Stanów Zjednoczonych napotyka po- 
wackiej Masaryk nadał za zasługi oby wążną przeszkodę w braku sił roha- 
watelskie ordery Białego Lwa dzienni czych, co jest wywołane zmniejsze- 

karzom lwowskim prezesowi Syndyka- niem imigracji do tego kraju. Szkodzi 
tu Dziennikarzy Lwowskich redaktoro to mniej produkcji roślinnej wobec te- 

| 
skim* i takiego wroga komunizmu jak om wi Zygmuntowi Frylingowi, prezesowi go, że rolnictwo coraz bardziej korzy- 

T-wa Dziennikarzy Polskich redakto- stą z motorów mechanicznych, zaa- 
rowi Bronisławowi Laskownickiemu i szczędzających pracę ludzką; w pro- 

wiceprezesowi T-wa Dziennikarzy red. dukcji zaś zwierzęcej maszyny nie ma 

gosławji. Obrona proteguje przeciwko temu Karolowi Kucharskiemu. gą zastąpić pracy ludzkiej i gdy ona 
odczytaniu, twierdząc, że wprowadza się do staje się zbyt droga, to produkcja 
sprawy momenty polityczne. Sąd przychy- JUBILEUSZ ALEKSANDRA ZELWE- zwierzęca zmniejsza się. W ciągu 0- 
tł się do wniosku prokuratora. W liście ROWICZA statniego _ dziesięciolecia produkcja 
do prezesa rady ministrów Jugosławii Po- zwierzęca Stanów Zjednoczonych 
lański rzuca oszczerstwa na Polskę, używa: _ WARSZAWA. (PAT). — Pan prem zmniejszyła się: krów o 25 proc., świń 
jąc takich wyrażeń, jak: „bezwstydne pań- jer Sławek przyjął w dn. 9 bm. delega 5 20 proc. Współzawodnictwo roi- 
stwo”*, „Hańba Polsce," że „powieszę Pol- cję zarządu Związku Artystów Scen nicze Stanów Zjednoczonych ni: jest 
skę na szubienicy Ligi Narodów”. Polskich, która prosiła p. premjera O 4545 tak silne i tak niebezpieczne, jak - 

Po zeznanich oskarżonego sąd przystąpił Przyjęcie protektoratu nad obchodem w qzjewiątem dziesięcioleciu ubiegł>- 

do badania świadków. . jubileuszowym 30-letniej pracy sceni- 00 wjeku.. Wówczas środkowa Europa . 
ad sos rien O, r ochroniła swe rolnictwo od druzgoczą 
eusz obchodzony będzie w końcu kwie .ec, wpływu konkurencji amerykań - 

ZEZNANIA a: I EKS- tnia w Wilnie. Pan premier protekto- skiej "22 cła agrarne. Ia agrarnė i 

rat przyjął. ich zwiększenie są dziś naturalnym 
ostulateri rolnictwa europejskiego. 

asi ai k pech o DP os ННЙ Nie iogę one ochronić krajów euro- 

Aki sposób został zala „skarżone. P- K. O. W M-CU MARCU 1931 R. pejskich o znącznym eksporcie rolnym 
Jaki sposób został założony przez oskarżone- pejs ko O na 

go Polańskiego mechanizm bombowy w Miesiąc marzec wykazuje dałszy znacz- jak Jugos awja, ęgry : Н 

gmachu posełstwa sowieckiego. Następny ny wzrost zarówno kapitału oszczędnościo- Kraje te muszą szukać ratunku przez 

świadek opisuje przebieg dochodzeń policyj WSO jak i liczby oszczędzających. konwencje handlowe z krajami euro- 

jeszcze nie było. Na skutek tego powiedze 
nia prokurator wnosi o odczytanie stu Po- 
lańskiego do prezesa rady ministrów w Ju- 
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ferm z 2 miljard6ėw do 1,2 miljarda wotalo narazie zwyžkę cen'-ferm. /Na- 
dolarów. Następnie ceny ulegały zniż- stępnie znów/'rozpoczyna tssię; zniżka 
ce do 1924 roku i równolegle z tem u- cen ferm wskutek rozpiętości: cen: pro- 

duktów rolniczych di przemysłowych. 
Stany Zjednoczone wprowadziły po _ Rząd *Stanów: Zjedrioczonych cały - 
raz pierwszy cło zbożowe, co podnios- ezassbu:/Ghwiłichadprodukcji-zbożowej ; : 
ło cenę pszenicy około 30 proc. i wy--w temiepalstwie! usiłiije przyjść <Z (ро- -0 геплу 

3 Š ciągu miesiąca marca wkłady oszczęd sobiaczi hi i pod względem zho 
nych, które w rezultacie doprowadziły do aóżcdowe w P.K.U. wzrosły o 1.906.609 zł. PEC aria od nich ceł pre- 
pochwycenia Polańskiego na terenie Jugo- i wynosiły w dniu 31-HI 1931 r. złotych ŻOWyM dia Uzyskanie o b Va 

sławji. ‚ 249.181.978, zaś łącznie z wkładami pocho- ferencyjnych. Dążność obecna us 
! й dzącemi z  waloryzacji — 2. 283.091.068. gier do zbliženią się Z Austrią i Niem- 

Z kolei zeznaje szereg świadków, funk Liczba oszczędzających w P.K.O. zwięk Cami jest wywołana potrzebą zabez- 
cjonarjuszy policji państwowej, którzy pro- szyła się w ciągu okresu sprawozdawczego _.. ia sobie rynku tych państw. 
wadzili dochodzenia bezpośrednio po uja- © dalszych 14.197 nowych uczestników i P'EĘCZEN y ; i 

wnieniu bomby. Po zeznaniach eksperta pi- EJ 3 ее A id Polska, posiadająca w normalnych. 

rotechnika starszego sierżanta Machaja, któ pochodzącemi z' waloryzacji 659.851 oszczę- |atach tylko eksport żyta i jECz Ea 
ry wyjował boribę z przewodu kominowe- dzających. tylko w wyjątkowych latach aktywna 
go i rozkładał ją na części, nastąpiły dokład „pod względem wywozu pszenicy, n:0- 
ne oględziny przez sąd dowodów rzeczo- ZNOWU KATASTROFA LOTNICZA że z aa si Ek WO 

ch, poczem rozprawę odroczono do jutra ża ny oderwać od dyktanda cen świato- 

oórkóa 10 Ak: WAZA, GA Ba wych na. zbaże przez wprowadzenie 

A : w południe por. piłot józef Orłowski, z ln- S4nowiednich ceł zbożowych.  Do- 

FHOYDRETREKTZZORE w: A Lotnictwa, na; wiadczenie ostatnich lat uczy, że przy 

HoA PARA ROR ak Do zmniejszeniu cen hurtowych 0 50 proc. 

P ana. zda owa, ceny detaliczne uległy zaledwie kilko- 
XI Ziazd T N 5 W ulegi katastrofie. Ranny pilot został przewie- CCD) SVA ICZKE og pa 

° а a ° у ч sadza do procentowej zniżce. Ceny 1927 roku 

; " Sauióh A ua ad i rozbity. > należałoby uznać w Polsce za normał- 

pic Mi lea a LTS 
| й omyślnej konjunkturze przemys- 

walny zjazd towarzystwa Nauczycieli SPRAWA PRASOWA WE LWOWIE. wej ZA p y 
Szkół Średnich i wyższych (TNSW). ; z ; 2 sud 
Zjazd zainaugurowany został uroczy- ,, LWÓW. (PAT) — Wczoraj w są- | S zbožowa w Polsce jest 
stem nabożeństwem w kościele kate- dzie karnym odbywała się rozprawa minimalna, onsumcja pszenicy wyno- 

dralnym przy udziale przedstawicieli przeciwko redaktorowi odpowiedzialne siła 45,9 kg w 1925 roku, gdy w Niem 

Szkół Średnich i Wyższych prof. dr. mu „Dziennika. Ludowego" za dopu- czech 80 kg., w Anglji 150 kg, we 
Sierpiński. Pierwsze przemówienie po- Szczenie obrazy na osobie posła Zdzi- Włoszech 175 kg., w Stanach Zjedno- 

witalne jako przedstawiciel rządu wy Sława Strońskiego w artykule, omawia czonych 140 kg. na głowę ludności. 
wio е żyński jącym zagadnienia mniejszo'ci. Trybu- Konsumcja żyta w Polsce jest większą - głosił wojewoda dr. Gražynski, wyra 14CY RZ 3 Е 
żając radość, że zjazd odbywa się na nał wydał wyrok, mocą którego skazał niż w innych krajach — 159 kg., gdy 

zięmi ludu śląskiego, która mimo więk retdaktora odpowiedzialnego tego pi- ZE 92 kg. na głowę ludno- 
szego odłączenia od ojczyzn: „ zacho- SMa na miesiąc aresztu, dopuszczając ŚCI. у CMO p 

wala tężyznę i ducha poda ada cze zamianę tej kary na grzywnę w wyso- „ Otóż podniesienie konsumcji psze- 
go świadomość nauczycielstwo winne kości 450 zł. oraz zwrot kosztów pro- nicy musi nastąpić w Polsce , jak na- 

szczepić wśród młodego pokolenia. CESu. zee pd edi = Z 
imienient minista WR OP witał nia konsunicji żyta. Rozszerzenie pro - 

zjazd wiceminister ks. dr. Zangołło- KTO WYGRAŁ NA LOTERJI? Н RAE w, As A 
Е ze : : nym rynku, jest możliwe, ż Ś wie kóry uprzytonni zabrinyn WARSZAWA. (PAT). — 9 bm. marc ss eis žy aš M 

wzniosłe zadania polegające na kształ w 24 dniu ciągnienia 5 klasy 22 Pol- „. ; : RÓ | 
ceniu cnėt obywatelskich oraz Woli rO- skżęj iš „ na inwentarz, lecz wobec tego, że jęcz 
НН у* a Ali tów SKEL Państwowej Loterii Klasowei mień i owies bardziej nadają się na 
zumnej i trwałej, państwowych Celów ozywyiiejsze wygrane padły na nr. nr.: iš 5 PCA : 
świadomej. Dalszą część posiedzenia Po 5 tysiecy zł. -— 36186, 68645 i karm, niż żyto, zasiewy żyta winny 

wypełniły referaty ks. biskupa Szlago- 176, 167 SE 2 być zmniejszone na korzyšč innyc 
wskiego na temat etyki w wychowaniu | zbóż. Polska AAA th 
i naczelnika wydziału kuratorjum szkol SZCZE. ZWIEFZĘCE: W r. za ЗОМЕ Į 
nego okręgu krakowskiego dr. Ziem- przeszło 43 miljonów zł., w 1930 r. za 

nowicza pod tytułem „Wychowanie o ZZA > BE 30 a I iai i przyr 
państwowe w szkole". Na zakończć- pasza 2 TAC ETA 
nie posiedzenia prezes Sierpiński od- _ Dyrektor Muzeum Narodowego w War- WOZU aa 1 więc Stop- 
czytał wśród entuzjastycznych  okla- RAE znany A pa A Gem- ak po saa ŻY na przywóz tłu- 

arzewski, zwrócił się do magistratu z pi- szczów zwierzęcych. 
Ea R: oe do Pana Pre smem, w którem powołując się na rozpo- Probl b 6 3 
ydenta Rzeczypospolitej następującej rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. roblemat zbytu produktów hodow | 

treści: 2. uz e r. zde. że 12 - LA jest trudniejszy dla Polski, niż | 
AR) m ALSA2i dla wtadz miejskich do wniosx6w rad problemat zbytu zboža. Bilans bowiem | „Zebrani na walnym zjezdzie T-wa Prajianami 21 z WIERA 

З, $ zmianami herbu Warszawy, zgoda Z po В . S 2 
Nauczycieli Szkół Średnich j wyższych aiš StOLCY i jej zasługami. Z Polski w zakresie hodowli jest stale 4 
w Katowicach delegaci z całego kraju ZO I Peopoitije Pie pW 3 zwierzęta ZYWOOE Pro 
przesyłają Panu Prezydentowi wyrazy zostawić otyci Iczasowe zasadnicė: emble- У zwierzęce stanowią ar 20 й 

czci i hołdu oraz zapewnienia, że na- dno jim re S poważną pozycję w naszym WYMUžIė,. > 
uczycielstwo zorganizowane w Towa- w lewej ręce tarczę okrągłą ate., przewi- W 1930 roku wywieżliśmy mięsa | 
rzystwie dołoży wszelkich starań, aby duje jednak wprowadzenie następujących wszelkiego „rodzaju za 111 mitionów 2 
= z Р dodatków: 1) koronę królewską na tarczy złotych, zwierząt żywych za 187,8 mil | przygotować młode pokolenie do speł z i 

nienia wielkich zadań drodzonei Oi herbu na podobieństwo herbu b. Krėtestwa jonów zł., masła za 59,1 miljonów, jaj Ń 
ZA JE ich zadań w odro 1 Э] Polskiego, podług uchwały Sejmu z r. 1631. 74 134 milj. zł., serów za 1.6 miij 2 At 

czyźnie. „Korona ta zaznaczałaby stanowisko War- ia ais # AW 
Posi : 5 „ą Szawy, jako stolicy państwa, 2) nadanie Razem więc wywóz produktów jadał- 
osiedzenie popołudniowe rozpoczę herhowi Warszawy orderu „Virtuti miiitari" nych pochodzenia zwierzęcego wynosi | 

ło się od odczytania telegramów po- z dewizą „Sempor Heroicu“. 494,3 miljona zt., w roku 1930. Otóż | 
witalnych, następnie zaś p. Grabowski, Projektodawca powołuje się przytem na przy podnoszeniu ceł dla podniesienia | 

sekretarz generalny T-wa, odczytał znane w historji wypadki bohaterskiej O- cen zboża na k Г p 
< Е ° * d 16 stawy mieszkańców Warszawy. W r. li > Tynkų  Wewnc E sprawozdanie pre zydjum zarządu g 1 y. Wr. b % 

4 ! 8. dudność: Warszawy. w: dwndi sezwy- trzeba pilnować się, by nie przekro- | 
wnego, zaś p. Skapczewski złożył spra SZA. wudniowej, nirzwy: & z ż ь 

dani Aoiarlności skarbnika To kle krwawej walce wyparła z Wasszawy czyć granicy niezbędnej dla pomyślne 
wozdanie z działalności sKaroniKa *0- wojska rosyjskie. Za Księstwa Watszaw- go rozwoju naszej hodowli. . Pos 
warzystwa. Z kolei walne zebranie po EA: sia A: my gęstą ludność rolniczą i t» jest. Las b r zawy. Wybucl ysta- 2 ее 
sapno a AA nia "stoj adowego był głównie dziełem 4 Sprzyjającym czynnikiem intensywnej — 
ły do godziny 8 w. O godz. 9 wiecz: rs klas S Asi i : i i > był 4 S riaiNa: sa pułku ZY ao z aiz wer- a: t. j. hodowli produktów u- | 

aut, NIZÓW szawian. Znany jest udział Warszawy w szlachetnionych. Kraje zaoceanowe, | 
raniem nauczycielstwa śląskiego w krwawych walkach 1861 — 1864 lat i wresz AS Skies obsvatia S 
gmachu województwa śląskiego. W gie w martyrologii narodowej, — хпозгопе] i o ЗЫа rolnass 

RY tali udział piżedeławicie pohatersko i z godnością dą IB r. „W. a mało: liczią KiIUNR miss 70088 
S EM JE przedstawicie šwiežej też pamięci jest udział stołicy w Odgrywać wybitną rolę tylko w eks- | 
le władz j delegaci T-wa. obronie przeciw najazdowi w r. 1920. tensywnej > hodowli. Dła intensywnej | 

odówli* potrzebujemy = odpowiednich | 
inspektórów i materjału zarodowego. | 
opolska przeż” odpowiednią polizykę 
"pfódukcji tolnej może ochronić się lad 
wążnego czynnika jej ogólnego: ktyży: 
Su gospodarczego, midnowicie: kryzy- 
stu agramiego. 100 ч «ОБ Ма 
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NOWOGRÓDEK 
— Wybory w Nowogródzkiem Towarzy- 

stwie Organizacyj i Kółek Rolniczych. Na 
28-go marca b. r. zwołano do Nowogródka 
zebranie nowej rady WTO i KR., powstałej 
w dniu 15 marca b r. w skład której, jak 

- wiadomo, weszło 12 osadników i 4 ziemian. 
Stanowisko kilku osadników uniemożliwiło 

- przeprowadzenie do rady obok siebie, rów- 
nież miejscowych przedstawicieli  mniej- 
szej własności rolnej, dla których w pierw 
szym rzędzie — zdawałoby się — potrzebna 
R: silna i jednolita organizacja rołnicza. 
Naczelne hasło: obrona interesów ogółu rol 
ników, jakie winno przyświecać organiza- 
cji rolniczej, zwłaszcza nie w dobie już kry- 
zysy, lecz niemal katastrofy gospodarczej, 
zepchnięte zostało na plan dałszy, byłe zdo 
być większość i władzę. Pierwsze zebranie 
rady też , niestety, to potwierdziło. 

Dotychczasowy, prezes WTO. i KR., se- 
nator Rdułtowski, na wstępie zawiadomił 
zebranych członków rady, że wybory no- 
wego zarządu, dla których  przedewszy- 
stkiem radę zwołano, nie będą mogły się od 

być, gdyż do wladz centralnych w Warsza 
wie wpłynął protest, podpisany przez sze- 
teg osób, uczestników zjazdu z dnia 15 mar 

ca — kwestjonujących prawomocność wy- 
borów do rady.. 

Z treści protestu tego, przysłanego z 
Warszawy do Nowogródka, dla zbadania i 
wyjaśnienia sprawy, przez zarząd WTO. i 
KR. wynika, iż wybory odbyły się bez za- 
chowania wyraźnych: przepisów  statuto- 
wych, a mianowicie: 1) wszyscy” delegaci 
i członkowie dawnej rady, t. j. wszyscy u- 
prawn. do głosowan. winni byli być zawiado 
mieni o zjeżdzie drogą rozesłania specjal- 
nych zaproszeń conajmniej na trzy tygod- 
me przed terminem zjazdu, co zostało po- 
minięte, gdyż niektórzy delegaci wogóle za- 
wiadomień nie otrzymali. 2) każda organi- 
zacia powiatowa musiała wybrać sześciu de 
legatów na zjazd, natomiast pow. wołożyń- 
Ski miał aż siedmiu delegatów, którzy wszy 
scy zostali dopuszczeni do głosowania. 
uwagi na to, że kilka osób, wybranych do 
rady, przeszło zaledwie większością jedne- 
go głosu, mogło to mieć duże znaczenie na 
ozólny wynik. Prócz tego prezes Rdułtowski 
zakomunikował, że przed kilku godzinami 
nadszedł telegram do biura WTO. i KR. od 
prezesa Delegatury Towarzystw  Woje- 

wództw Wschodnich przy CTO. i KR., sena- 
tora Wańkowicza, zalecający w porozumie- 
miu z prezesem Centralnego TO. i KR. p. 
Rudowskim, odłożenie wyborów zarządu w 
Nowogródku, oraz, że prezydjum CTO. i 
KR. rozpatrzy w dniu 1 kwietnia b. r. spra 
wę zakwestjonowanych wyborów do no- 
wej rady. 

Jasne więc było, że w tych warunkach 
rada nie mogła wybierać zarządu,  zwła- 
szcza wobec wyraźnego brzmienia paragra- 

fu 18 statutu, w którym powiedziano: „W. 
T. O. i K, R. jest obowiązane: a) stosować 

sie do statutu i zarządzeń władz CTO i 
KR. it. d“ — Mimo to na wniosek p Maj- 
chra, większością głosów osadników posta 

nowiono: 1) stwierdzić bezpodstawność о- 

mawianego protestu i 2) wybrać nowy za- 

rząd. 
P. Majcher zwrócił się też do prezesa 

Rdułtowskiego, proponując mu cofnięcie 

swego wniosku o niedokonywanie wyborów 

zarządu, co prezes Rdułtowski — rozumie 

się — odrzucił i zażądał zaprotokułowania 
swego odrębnego stanowiska, ż którem naj 

zupełniej solidaryzowali się p. p.: Strawiń- 

ska, Sielnżvcki i Krupski — i konsekwent- 

młe w dalszym toku posiedzenia zachowali 
sie zupełnie biernie, wstrzymując się od 

głosowania. : : 
Nie nrzeszkadziło to osadnikom wysunąć 

ma kandydatów do nowego zarządu p. Rdul 

towskiego i p. Strawińską, którzy — rzecz 

prosta — zdieli swe kandydatury; mimo to 
byli nadal usilnie namawiani przez kilka о- 

sób naraz do przyjęcia wyboru, a p. sena- 
tor leleński starał się przekonać, że zawsze 
jest czas na wycofanie się. 

W rezultacie powstał chaos, w ktrakcie 
którego wvłonił się nowy zarząd z siedmiu 
osób w składzie nastepującym: p.p. Jelenski 
Malski, Górski, Dębicki, i Kuc — razem 
pieć, a dwa miejsca pozostawiono wolne 
dla p. p. Rdułtowiskieco i Strawińskiej. O- 
świadczono też p. Rdułtowskiemu, że w 
dalszym ciamu uważany jest za prezesa no- 
wego zarządu, który wobec tego, de facto 
pozostał bez prezesa. Na zastępców wybra- 
no p. p.: Majchra, Kołakowskiego i Piąt- 
kowskiego. 

Wreszcie p. Rdułtowski, raz jeszcze о- 
świadczając, że wyboru: przyjąć nie może, 
zażądał wskazania mu nowego prezesa, 
któremu będzie mógł przekazać sprawy To- 
warzystwa, na co znowu kilka osób naraz 
odezwało się, że nowym prezes. jest on sam, 
a więc i przekazywanie będzie nietrudne. 

Tak się zakończyło pierwsze posiedzenie 
rady, której większość, zbagatelizowawszy 
przepisy statutu i zarządzenia władz cent- 
ralnvch, w tak niepoważny sposób dokona 
ta nagwałt wyborów zarządu. A pośniech 
byt potrzebny, gdyż nadarzył się najlep- 
szy moment dla dorwania się do władzy! 
Mniejsza o dobro rolnictwa i o to, czy rnio- 
wy zarząd sprosta ogromowi pracy i po- 
trafi wziąć na siebie odpowiedzialność za 
dalsze losy organizacji rolniczej całego wo 
jewództwa i pomyślny jej rozwój w tak 
ciężkiej ogólnej sytuacji. 

Słusznie dziś każdy myślący rolnik mo 
że zapytać, czy to jest zarzad Zwiazku O- 
sadników, czy też organizacji, jednoczącej 
ogó! rolników województwa? 

Jan 1sz Krupski 
członek Rady W.T.O. i K.R. 

KOBYLNIK 

— Podziękowanie. Zarząd Koła Pracy 
Obywatelskiej Kobiet w Kobylniku składa 
serdeczne podziękowanie zespołowi teatru 
amatorskiego w Kobylniku za odegranie 
dwóch sztuczek w dniu 19 III. — 31 r. na 
cd Koła Pracy Obywatelskiej Kobiet w 
Kebyłniku. 

Prezeska. 

SMORGONIE 

— 0 wiełkich kronikarzach małych zda- 
rzeń. Chociaż mrok szary pokrywa hory- 

zont smorgoński, od czasu do czasu jednak 

pojawia się na nim gwiazda jakaś, mniej 

lub więcej błyszcząca, poto, by wreszcie 
zagasnąć w pamięci ludzkiej. Jak wszędzie 

się zresztą dzieje, dzielą się one na gwia- 
zdy rozmaitej wielkości. 

Niektóre z nich na wzór tych z niebo- 
skłonu jarzą się spokojnym, stałym płomie- 

niem i przyczyniają się tem samem niejako 
do rozjaśnienia panujących ciemności. 

Zdarzają się jednakże gwiazdy grubsze 
go kalibru —- bardziej niespokojne, rwące 
się do czynu, sławy i rozgłosu. Te znowu 

ształt komet świetlnych i meteorów roz- 
ych, zapomocą nagłych rzutów, wiro- 

wań i skoków gwałtownych, wprowadza- 
ją zamęt w sferę swoich wpływów, zwraca- 
ją na się wyłączną uwagę ogółu, by potem 
posunąć się po swojej drodze niebieskiej, 

opromienione auroelą, nietyle powszechnego 
uwielbienia i szacunku, ile podziwu. 

Trzeba przytem dodać, że najczęściej 
bywa tak, iż te ruchliwe, z odległych wę- 
drujące światów ciała, wkrótce znów ru- 
szają w swą daleką drogę, pozostawiając 
po sobie, jako jedyną pamiątkę, swojej byt 
ności, ognisty, sypiący skrami ślad. 

Po sennej atmosfery miasta ostatnio 
wniósł dużo życia znany w Smorgoniach 
„działacz społeczny" dyrektor Średniej 
Szkoły Handiowej, przybyły do Smorgoń 
przed siedmioma miesiącami, pan ]. M. Co- 
prawda przebąkiwują ludzie że do czasu przy 
jazdu pana dyrektora dużo się w mieście 
zrobiło, ale cóż to może znaczyć, wobec 
szczerych intencyj zajęcia się prac 0- 
łeczną, jakie p. dyrektor niewatp! г 

kazuje. Bo to, że prawie wszystko, co 70- 
stało zrobione w  Smorgoniach, zostało 
zrobione bez i pomimo pana dyrektora, nie 
wyklucza wcałe możliwości, że na przy- 
szłość właśnie pan dyrektor będzie mógł 
najwięcej się odznaczyć, bo chęci, jak wi- 
dzimy , napewno mu nie brakuje. 

Od dłuższego czasu niema prawie ty- 
godnia, w którymby ambicja smorgońszczan 
nie była mile połechtana wiadomościami, 
pojawiającemi się w prasie wiłeńskiej, prze 
ważnie w „Kurjerze Wileńskim". A, że na- 
zwisko pana dyrektora najczęściej i prawie 
wyłącznie się we wzmiankach tych powta- 
rza, domyślniejsi i bardziej złośliwi utrzy- 
mują, że istnieje widocznie pewien zwią- 
zek między panem dyrektorem a autorem 
tychże wzmianek. Powtarzam jednak, gwoli 
bezstronności, że tak mówią tylko złośliwi, 
A tych mamy sporo na swoim gruncie. 

Coprawda, wychodząc z założenia auto- 
ra wspomnianych wzmianek, nie można nie 
przyznać mu pewnej racji. Bo to, że Smor- 
gonie całkiem się odbudowały po komplet- 
nej ruinie wojennej, jest zapewne niczem, 
gdyż mało i to bardzo mało się o tem gło- 
siło po świecie. A jednak dużo pracy po- 
chłonęły Smorgonie, gdyż musiały literalnie 

niczego powstać. Kto miał możność zwie 
dzenia Smorgoń bezpośrednio w latach po- 
wojennych, z dreszczem zgrozy musiał о- 
puszczać miasto. Jedna wielka ruina, nagie 
szkielety murów, zrzadka ocalałych, bruki, 
porosłe trawą i gruzem zasypane, a wśród 
tego czasem . postać ludzka, jak widmo, na 
chwilę się ukazująca — oto obraz miastecz 
ka, kwitnącego onciś w latach przedwojen- 
nych. Cóż więc dziwnego, że ręce bezwied 
nie opadałv, wobec ogromu pracy i zni- 
szczenia! I trzeba było wytrwać, odbudo- 
wać miasto i znów tchnąć iskrę życia w 
zamarłe kształty. Nie starczyło już sił na 
rozgłośne utyskiwania przed światem. Prze 
żywaty Smorgonie swoje tragedie , tvlko w 
ciszy bez zbednych krzyków. Jak już może 
być wiadome, wybudowano szpital epide- 
miczny. 7-klasowa szkołę powszechna, mo- 
stv, wybrukowano ulice i drogę, prowadzacą 
do dworca, długości 1.5 klm., rozpoczeto bu- 
dowę elektrowni miejskiej oraz stworzono 
na terenie miasta sporo organizacyi o charak 
terze kulturalno - oświatowvm i społecznym. 
Miedzy innemi w roku 1929 powstało wy- 
siłkiem  światlejszvch i enerqirznieiszych 
iednostek Stowarzyszenie Przyjaciół O- 
šwiatv, dzięki któremu finansowo umożli- 
wiona jest egzvstencia 
Handlowej w Smorgoniach. 

Tak wiec pracowało sie w Smorgoniach, 
tylko: jakoś skromnie i cicho. 

Wracajac do poprzedniego tematu, po- 
zwole zaznaczyć. że autor wspomnianych 
wzmianek musiał być nieobeznanv ze sto- 
stimkami mieiscowemi. skoro namijał mil- 
czeniem faktvczne zdobvcze miasta. i za- 
shioi jeso obvwateli. wspominaiac ciagle o 
skromnych wvdarzeniach, w którvch wcale 
nieskromna role odorvwa nan ddvrektor M. 

Poco ta krzykliwa reklama. która tvlko 
może ośmieszyć człowieka skądinąd poważ- 
nego? 

Czy nie stać nas na bezstronność? 

N. - ŚWIECIANY. 
— Nasze stosunki. W dn. 27 III. br. w 

lokalu Masistratu prezes Och. Str Ogn. (u- 
rzędnik państwowv) w czasie pełnienia fun 
kcvj służbowvch został znieważony czynnie 
przez wice-burm. p. Michałowskiego. 

P Michałowski będąc w stanie nietrzeź- 

      

    

  

   

- Titulescu tworzy gabinet 
KOMUNIKAT PREMJERA 

BUKARE :SZT. (PAT) — Titulescu przyjęty był na audjencji przez 
króla,, który następnie zatrzymał go na śniadaniu. Opublikował on komuni- 
kat następujący: 

Król powierzył mi misję utworzenia nowego rządu, Przedstawiłem kró 
lowi trudne okoliczności, w których znajduje się obecnie państwo i ich przy- 
czyny i stwierdziłem, że ze względu na wyjątkowe znaczenie sytuacji obecnej 
uważam przyjęcie powierzonej mi misji za obowiąz ek patrjotyczny. 

Od chwili wstąpienia króla Karola na tron — dążeniem jego było po- 
łożenie kresu zgubnej walce partyj, aby jednocząc wszystkich w atmo- 
sferze zgody, przystąpić do rozwiązania szeregu ważnych zagadnień. W za- 
kończeniu wyraziłem przekonanie, że postąpię zgodnie z życzeniem króla, czy 
niąc wszystko, co jest w ludzkiej mocy, aby utworzyć rząd unji narodowej 
który stanie się narzędziem poważnej, trwałej i wydajnej pracy, mającej na 
cełu udoskonalenie kraju i wzbudzenie zauiania w jego siły. W odpowiedzi 

gkról oświadczył, że słowa moje są wyrazem jego poglądów i że największem 
życzeniem jego była i jest zawsze unja wszystkich synów państwa, mająca 
na celu realizację jego wielkości. W związku z tem rozpocznie dziś pertrak- 

a w * 

tacje z przedstawicielami stronnictw w celu utworzenia rządu jedności na- 
rodowej. ы 

Stennes contra Hittier 
BERLIN. (PAT). —Mimo zapewnień Hitlera że ruch  rebeljantów, skupiający 

się około kpt. Stennesa został catkowicie zlikwidowany w ostatniej chwili zaszły wypadki 
świadczące o wzroście niezadowolenia w szeregach partji narodowo - socjalistycznej. 

W Brandenburgji np. 400 członków oddziałów szturmowych oświadczyło się za Sten- 
nesem. We Wrocławiu półtora ty siąca szturmowców wystąpiło z otwartym protestem 

przeciwko Hitlerowi. Dotychczas w okręgu, podlegającym dawniej kpt. Stennesowi, wy- 
kluczonych zostało z partji narodowo - socjalistycznej przeszło 1400 członków. 

Stennes zapowiada wydanie w najbliższym czasie własnego organu pod tyt.: „Ro- 

botnicy, chłopi i żołnierze” .W-g informacyj prasy demokratycznej Hitler wysłał do Ber 

lina specjalnego pełnomocnika celem wdrożenia śledztwa przeciwko Goebbelsowi, któ- 
rego posądzają o prowadzenie akcji, mającej na celu podkepanie autorytetu Hitlera 

Wojna Portugalji z Maderą 
LIZBONA. (PAT) — Rozporządzeniem z Unia 8 kwietnia rb. rząd por- 

tugalski postanowił zamknąć dla żeglugi i handlu wszystkie porty w archipe- 
lagu Madery i uniemożliwić zamieszkałym tam osobom wszelką komunikację 
z zewnątrz z wyjątkiem wypadków nagłej konieczności, uznanej przez specjel 
nego delegata rządowego do spraw wjazdu i wyjazdu statków celem ochrony 
i ewakuacji obywateli cndzoziemskich. Osoby winne pogwałcenia przepisów 
tego rozporządzenia oddane zostaną przed trybunał specjalny, który zasia- 
da na pokładzie jednego ze statków portuzałskich, przeznaczonego do ©- 
peracyj wojskowych a który stosować bedzie również surowe kary względem 
tych, którzy zajmować się będą handlem bronią i amunicją. 

Anarchia w Afganistanie 
WIEDEŃ. (PAT) — „Neues Winer Abendblatt" donosi z Kairu: NE Ergates 

doniesien z4Aiganistanu panuje tam zupelna anarchja, Obecny wiadca Nadir Khan jest 

odosobniony w Kabulu i utrzymuje się tylko dzięki poparciu nielicznej armji, uzbrojo- 
nej przez Anglików. Gubernator prowincji Herat ogłosił się niezależnym. Prowincja Jahi 

stan -nad północno zachodnią granicą indyjską została na podstawie zawartej umowy 
odstąpiona Anglji. Były krół Amanullah znajduje się w drodze do Afganistanu. Wobec 

rozprężenia, panującego w Afganistanie nie będzie mu trudno odzyskać władzę — pisze 

Nowy lot „Zeppelina” 
BERLIN. (PAT). — Bezpośrednio przed wystartowaniem „Zeppełina* z. Friedrichs- 

hafen komendant sterowca dr. Eckener, na żądanie władz francuskich, zmuszony był 

zarządzić usunięcie wszystkich aparatów fotograficznych, znajdujących się w posiada- 

niu pasażerów. 
BAZYLEA. (PAT). — Sterowiec „Zeppełin”, który wyleciał 9 bm. o godzinie 6 

rano z Friedrichshaien, przyleciał do Bazylei o 6 min. 25 i skierował się w stronę Bel- 

fert. Sterowiec udaje się podobno do Egiptu. W-g otrzymanych wiadomości z Paryża, 
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Średniej Szkoły i 

jeppełin"* o godzinie 9.50 przeleciał nad Walencją i skierował się do Marsylji, lecąc „Z 
na niewiełkiej wysokości. 

MARSYLJA. (PAT). — Sterowiec „Grai Zepoelin* przeleciał o godzinie 12.30 nad 

Marsylją, dążąc w kierunku południa. 

Rekord lotniczych długości 
PARYŻ. (PAT). — Lotnicy irancuscy 

odległości i trwania lotu na lekkim aparacie, przenywając 
Freton i Delavergne pobili światowy rekord 

jac 3460 km w ciągu 29 godzin i 

38 minut. Dotychczasowy rekord włoskiego lotnika Donatti wynosił 2746 km. w ciągu 

29 godzin 4 minut. 

  

  

Reumatyzm i przeziębienia 
Obecna pora roku — okres ciągłych i na- 

głych zmian pogód, zagraża zdrowiu wszyst 

kich. Dlatego też na ogólne zainteresowa- 
nie zasługuje list p. Antoniego Garnczarka, 

Łódź, Miedziana 22, w którym pisze m. in.: 
od tat czterech cięrpię na reumatyzm. Gdy 

tylko miała nastąpić zmiana pogody, czu- 

łem cierpienia. Leczyłem się w najrozmait- 
szy sposób, lecz niestety, bezskutku. ' Nie- 
dawno temu, czytałem w gazecie o Togału 

choć mało miałem zaufania do tego šrod- 
ka, to jednak zakupiłem jedno pudełko. Już 
po zażyciu zawartości tegoż, poczułem 
znaczną ulgę w bólach stawów przy naci- 
skaniu palcami. Zachęcony tym rezultatem, 
począłem regularnie zażywać Togał trzy ra- 
zy dziennie po 3 tabletki. Bółe w stawach 
zupełnie znikły i nie odczuwam już wcale 
zmiany pogody. Ponadto p. G. zupełnie wy- 

ieczył przy pomocy Togalu swą małżonkę 
z następstw ciężkiej prypy i niema wprost 
słów pochwały dla skuteczności działania 
Togalu. Podobne doświadczenia  poczyniło 
wiele cierpiących, którzy z najlepszym skut- 
kiem przyjmowali Togał przeciwko reuma- 
tyzmowi, podagrze, bólom nerwowym i gło- 
wy, oraz przeziębieniom. Togal bowiem nie 
tylko uśmierza bóle, lecz w naturalny spo- 
sób usuwa pierwiastki chorobotwórcze. Nie- 
szkodliwe dla serca, żołądka i innych orga- 
nów. Gdy inne środki zawiodły, nawet w 
chronicznych wypadkach osiągnięto przy 
zastosowaniu Togalu nadspodziewanie po- 
myślne rezultaty. Przeszło 6000 orzeczeń 
lekarskich! Tysiące udręczonych, odzyskało 
dzięki Togalowi swe zdrowie. Spróbujcie 
więc sami dziś jeszcze, lecz żądajcie tylko 
Togal. We wszystkich aptekach. 

ASTERA TS T VKT IKI TE TOO T ITT ESS 

wym zwrócił się na parę minut prze zebra 
niem Zarządu Och. Str. Ogn. do prezesa 
p. Butera z żądaniem natychmiastowego 
przyjęcia starych aktów straży 

ROB: CY że akta przyjmie tylko 
protokularnie. p M. w odpowiedzi słownie 
obraził p. B. i w pewnym momencie wobec 
całego Zarządu O Str. Ogn. burmistrza i ko 
mendanta posterunku PP czynnie go znie- 
ważył. Wobec tego p. B. zebranie Zarządu 
odwołał. 

P. B. niezwłocznie udał się do dr. mjr. 
Pruskiego (świadectwo lekarsikie) skierował 

sprawę na drogę sądową i o fakcie tym te- 
lefonicznie zameldował p staroście, który 
przyrzekł natychmiastowe przeprowadzenie 
dochodzenia. ; 

Nasuwają się smutne reileksje. P. wice- 
burmistrz w stanie nietrzežwym paraližuje 
poczynania Och. Str. Ogn. a członków Za- 
rządu teroryzuje. 

łrzeba jednak uzdrowić święciańskie sto 
sunki, bo inaczej praca społeczna stanie się 
tara zupełnie niemożliwa! 

B. Kremski. 

W. WIRZE STOLICY. 

ŚWIĘTA. 
I są ludzie, co śmią twierdzić, że ludek 

warszawski nie obchodzi Świąt. Bezcze'ność. 

ubiegłe święta, "mimo policji i złoś''wych 

zakazów, były pięknym dowodem gorliwo- 

ści stołeczników. 
Co za strzelanina! Zabroniono aptekom 

sprzedawać cala chloricum — wszyscy za- 

opatrzyli się weń zawczasu. Ale z kalafior- 
ku pukają tylko dzieci, prawdziwi miłośni- 
cy znają lepsze rzeczy. Zaczęło się w so- 

botę po południu i trwało do niedzie'i ra- 

no — huk, jak podczas oblężenia. 

Plac Grzybowski był jak zwykłe ulu- 
bionem rendez-vous wiwatujących. Tłumy 

gapiów, spacerowiczów i coraz to — wy- 

strzał jak z armaty. Rej wodził jakiś młody 
przystojniaczek w cyklistówce i czerwonym 
szaliku. Dyrygował kanonadą i rozsvyką 

na widok policji. Autorytet swój zawdzię- 

czał zapewne  doniosłemu  wynalazkowi, 

który wprawiał w podziw nawet starych 

kanonierów. Na końcu długiego drutu była 
przytwierdzona miedziana rurka; napełniw- 

szy ją ładunkiem walił o ścianę. Efekt nad- 

zwyczajny — szyby wylatywały. Policja 

daremnie kusiła się o pochwycenie wyna- 

lazcy — zawsze w porę ginął w tłumie. 

Rekord powodzenia ustanowił jednak 

nieznany żołnierz, który cisnął na sam śro- 
dek skwerku granat ręczny. Fontanna zie 

mi, utworzył się lej metrowej szerokosci. 

Płac Grzybowski był spowity kłębami dy- 

mu w ciągu kilkunastu godzin. 

Nie zapomniano również 0 datkach па 

rzecz Skarbu państwa. Przy takiem Święcie 

godziło się złożyć ofiarę na ołtarzu ukocha- 

nej ojczyzny. Prosty zmysł handlowy naka- 

zywał przekazać swą krwawicę za pośred- 

nictwem monopolu spirytusowego — bez- 

pieczniejsza droga niż przez P.K.O. 

Toteż nie brak było pijanych. Tu i ów- 
dzie rozlokowali się w rynsztoku, gdzienie- 

gdzie wywołali awanturkę. Stróż miejski na 

Marszałkowskiej, uzbrojony w miotłę, , za- 

brał się do swych prozaicznych czynności 

z takim wigorem, że zatamował cały ruch 

na godzinę. Twierdził, że tramwaje, taksów- 

ki i przechodnie przeszkadzają mu w pracy 

— przed oczyszczeniem tedy ulicy z od- 

padków postanowił oczyścić ją z tych więk- 

szych zawad; ruszył z miotłą do ataku na 

chodnik — sukces kompletny, po minucie 

pustka. Z samochodami również poszło 
gladko — zmykały bokiem, chyłkiem. Ale 
tramwaj! Stanął na środku szyn i sygnali- 

zował, że czas do odwrotu — mastodont 

ani drgnął, bęc — miotłą w szybę i pysk 

motorniczego. Nie dano dzielnemu stróżo- 

wi dokończyć dzieła, zabrano go do komi- 

sarjatu. 

Było tam i bez niego ciasno. Przeszło 
700 osobników spędziło część świąt w 30- 

Ścinie u policjantów. Nie częstowano ich 

jajkiem, ale też nie puszczano w taniec gu- 

mowych palecžek. Kto był zakrwawiony, 

lecz spokojny, mógł drzemać spokojnie w 

katku — ekscentrykom i chamom aplikowa- 

no przeczyszczającą lewatywę. Skutek na- 
tychmiastowy. 3 

Pogotowie się napracowało — 300 wez- 
wań w ciągu dwóch dni. Pogotowie może 
sobie powinszować — zdobyło popularność 

na przedmieściach byle bójka, byłe warga 

rozcięta, nos nadłamany, czy ucho odgry- 

zione — już wzywają pogotowie. Dawniej 
tłuczono się, do upadłego, ale rozgłosu uni- 
kano. Izis protokuł nikogo nie przeraża — 

byle karetka przybyła i pan dochtór obma- 

cał to i na protokuł zgoda. 

Pukanie, pijatyki, bójki i opatrunki nie 

wypełniły jednak całkowicie świąt. Były i 

wypadki jeszcze smutniejsze. Oto w druyim 

dniu świąt odbyło się ni mniej, a może i 

więcej -— tylko 756 ślubów. 1512 pomieszań 

ców, kwicząc z uciechy, że nareszcie długi 
post się skończył, rzuciło się sobie w obję- 

cia. Niejeden paroletni małżonek patrząc na 
te uroczystości ciężko wzdychał: czemuż o 
Boże! Wiełki Post nie trwa okrągły rok, 
byłbym do dziś dnia szczęśliwy. 

Nastała w Warszawie straszna noc. Sied- 

miusetkrotnie poślubna! Kar. 

   

   

Sensacyjne wykopali-- 
ska w Stobi 

MIASTO EPOKI GRECKIEJ W 
JUGOSŁAWII. . 

_ W 167 roku 
miasto Stobi centrum wielkiego handlu so- 

przed Chrystusem było - 

lą. Pod panowaniem Rzymian dostąpiło to | 
miasto zaszczytu, jakim niewątpliwie było 
prawo, żezwalające na bicie własnej mone- 
ty, rzadki przywilej, nadawany jedynie mia 
stom o szczególnem znaczeniu handlowem, 
Mamy z tych czasów dokument w. postaci 
monety, wybitej w mennicy miasta Stobi, 
a przechowywany obecnie w Muzeum Bry- 
tyjskiem. W czasach późniejszych, miano- 
wicie w 383 roku naszej ery, występuje 
miasto Stobi, jako stolica prowincji, zwanej 
Macedonją Il. 

Pierwszy cios przyszłej zupełnej zagta- 
dy wymierzył miastu Teodoryk Wielki, przy 
b,ły na czele Gotów, którzy obłupili miasto 
doszczętnie i w pień wycięli całą jego z%- 
łogę wojenną. Było to w roku 4/9. w > 
kadziesiąt lat później trzęsienie ziemi w ro! 
548 straszliwe uczyniło tutaj spustoszenia, 
a reszty dokonało najście Słowian. tak że 
już w VIII wieku Stobi zniknęło zda się zu- 
pełnie z powierzchni ziemi. W ostatnich 
czasach w czasie grzebania się w zaspach 
i ruinach Egiptu, Rzymu, Grecji, i Babilonji, 
nie zapomniano przecież i o Stobi, mieście 
starożytnem i pełnem minionej chwały. 

Owoce pracy, jaką podjęto na cmenta- 
rzysku stolicy dawnej antycznej prowincji, 
wypadły imponująco. 

Zdołano odkopać dotychczas część oka- 
załego teatru greckiego o pojemności 5000 
miejsc, którego oryginalność stanowi brak 
sceny, zastąpionej przez dwupiętrową mo- 
numentalną fasadę, naśladującą architekturą 
swą tronton pałacu, ozdobionego filarami i 
niszami. Wszystko z białego marmuru. O- 
bok teatru odkryto dawny kościół chrzešci- 
janski, z pierwszej epoki, w którym nieżle 
zachowały się przepiękne kapitełe marmu- 
rowe. ornamentacje bizantyjskie w formie 
tkanej w kamieniu koronki i wspaniałe mo- 
zajki. Do tej samej epoki należy w zeszłym 
roku ostatecznie odkopany wielkich rozmia 
rów budynek, zdobny w kolumnady, baseny 
i szczątki po sztucznych ogrodach. Znale- 
ziono tu niezwykle cenne płaskorzeźby, ob- 
razy i posągi. Zwłaszcza te ostatnie przed- 
stawiają szczególnie bogaty t ciekawy ma- 
terjał. 

Między innemi na specjalną uwagę za- 
sługują bronzowe posągi . Wenus, Apolla, 
grającego na cytrze, oraz marmttrowe rzeź- 
by Bachusa, Neptuna, (popiersie). Wenus, 
której Amor jabłko podaje i in. Budynek ten 
zdobny jest również w mozajki, inkrustacje 
x pierwszej epoki bizantyjskiej i wiele in- 
nych przejawów przepychu, świadczącego 
o bogactwie 1 wyrafinowanym smaku miesz 
kańców, do jakich ongiś należał. 

22 Polska Państwowa Loteria. 
Kiasowa 

Giownieįsze wygrane. 
PRZED PRZERWĄ 

3.000 zł. wygrał Nr. 85640 
Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 5658 24572" 

26462 57992 64916 86518 88576 88617 88892 
100611 105719 168725 182773 

Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 6753 30434 
43404 81238 130062 130938 138785 142178 
153526 173642 176058 191030. 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 196 6585 9299 
15036 16218 17426 26932 36027 36885 42541 
53815 57529 58400 63486 67578 57896 71553 
71559 74244 77309 81387 82502 85692 
86131 87269 93506 04627 96072 98261 
100771 101187 106229 108336 108768 109637 . 
111460 111918 114648 115159 116286 117263 
122389: 122854 124998 127535 128169 131628 
132284 134319 134801 136085 138505 142785 
146073 150702 152035 155298 155864 161907 
163865 163865 168945 174109 175698 175918 
177588 181427 185100 187214 191660 198084 
199607 207543 202555 202714 204463 205354 
207839 209880. 

PO PRZERWIE 

5.000 zł. wygrał nr. 160581 
3.000 zł. wygrał nr. 171106 
2.000 zł. wygrały n-ry: 19605 41600 

48424 79776 104491 105960 135884 161255. 
1.000 zł. wygrały n-ry: 12127 12621 

20806 34825 49836 51437 54028 101716: 
164790 177273 190365 203356 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 97 587 5397 
1709 7828 8534 9009 10957 14575 16824 
18617 29527 35523 38914 40940 45125 51083 
54165 57496 59368 61204 65442 70590 71295 
72518 80524 83981 84455 85229 86320 93170 
100118 101439 101991 105187 1 108354 
110761 110826 116606 117568 14: 120480 
123412 130893 132645 135403 1 148177 
152497 153630 157584 157856 158555 159381 
166825 167929 170821 172937 173091 173982 
181535 183857 184830 186300 187784 189628 
191841 193276 206673. 

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO ; 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 421. 

WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. 

REFORMY I 

1926 ROK, 10 ZŁ. 
„POLITYKA POLSKA I 

Dmowskiego — 2 zł 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE 

PRZEWROTY AGRARNE EUROPY 

ODBUDOWA PAŃSTWA" 

POWOJENNEJ I POLSKI 

odpowiedź na książkę 

DECENTRALISTYCZNEJ] 

I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 
    

Zbliża się epoka lodowa 
Wiem z pewnością, że są ludzie, 

którzy już dłużej czekać nie mogą. 
Wiosny niema jak niema! Czasami się 
zdaje, że niepodobna wytrzymać. Prze 
klęte wściekłe, wstrętne zimno! — Co 
za idjotyczny klimat. Złość bierze jak 
się pomyśli, że kiedyś było inaczej. 
Znowu na pierwszy plan wysuwają się 
„najstarsi ludzie”, którzy swoim zwy- 
czajem „nie pamiętają* okresów takie- 
go zimna i oni to głównie buntują mło- 
dzież przeciwko wszystkiemu co jest 
obecnie. — Niema dwóch zdań: da- 
wniej było lepiej! — Ludzie spragnie- 
ni ciepła mogą się nie na żarty prze- 
irstraszyć tem co tu niżej im zaraz wy- 
słuszczę,: ale: zidrugiej; strony może to 
"być również pociechą «dla - obecnych 
iamalkontentów.! Suhadenireude.w. sto- 
Istmikut do" własnych; potomków: będzie 
deszcze cgorzejt: O; wiele, wiele. gorzej 
niż:jest teraz, Będzie zupełnie zimno 
bratem zimą: Bovoto; zbliża; się epoka 

SAR : 
/ 19 йи 
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   jestorZnajeźli „się, uczeni, któ- 
rzy dowodzą, iż obecne chłody, obec- 
ne ogólne oziębienie klimatu, nie jest 

złabiokiej Pelaitpiąkem, wypadko- 

wem, ałe zapowiedzią zbliżającej się 
epoki lodowej. Cały szereg widomych 
znaków na ziemi i... księżycu, mają 
być miłej perspektywy dowodami. — 
Wolne żarty? — Nie, zaraz wszystkie- 
go się po kolei dowiemy. 
i Przedewszystkiem male pytanie: w 
jakim okresie żyjemy obecnie? — Kry 
zysu gospodarczego? — nie. Ekspe- 
rymentów socjalnych? — nie. Faszyz- 
mu? — nie. W poprzedzającym An- 
schluss? — nie o to chodzi. Pomajo- 
wym? — feż nie. Więc cóż u licha? — 
Ano żyjemy w okresie „Aeonu'. Co to 
znaczy? — bardzo proste — taki prze- 
mijający okres bagatelnych 200 do 300 
tysięcy lat pomiędzy jedną, a drugą e- 
poką lodowcową. Ziemię naszą nawie- 
dziły już trzy epoki lodowe, a teraz 

iża się czwarta. Brrr.... 
-zeni geologowie i botanicy stwier 

-džaianfaktęsže sddypewnego czasu daje 
esi; zauważyć systenratyczne wymiera- 
"ie pewriychi roślin natpółnocy i posu- 
waniesię ichona południe." Tak naprzy- 
"kładrbukb:Bukbnie rośną już tam gdzie 
| rosłyo fesżcze!|przeck daty kilkudziesię- 
ciu. Zwołnacroślifiy: tei cofają sięw re-.. 

gjony bardziej ciepłe. Również sosny 
i brzozy zacieśniają północne granice 
swych regjonów torując sobie drogę 
na południe. Nie oznacza to wcale, 
ażeby teorja „regjonalizmu* traciła ra- 
cję bytu, narazie przynajmniej nie, ale 
za skromne 100 tysięcy lat, kto wie, w 
takim naprzykład Nowogródku mie- 
szkać już będą tylko sami eskimosi, a 
za 200 tysięcy lat... Chwileczkę. | 

Pewien uczony niemiecki v. d. Popp 
wystąpił z dłuższym popularnym artyku 
łem, w którym na podstawie zebra- 
nych danych i głosów poszczególnych 
uczonych wyłuszcza swą teorję zbliża- 
jącej się epoki lodowcowej. — Poza 
już wymienionemi dowodami cofania 
się roślin, przytacza argument powol- 
nego zatapiania brzegów północnej 
Francji i Holandji. Morze posuwa się 
w głąb lądu z szybkością mniej więcej 
30 centymetrów rocznie. Pan Ropp się- 
ga do wydanej w Wiedniu książki in- 
żyniera dr. Hórbigera, który wystapił z 
nowemi hypotezami kosmogonji. Wpra 
wdzie teorje Horbigera nie przypadają 
do gustu wszystkim uczonym, wszakże 
jak twierdzi Ropp, żaden z nich nie wy 
myślił dotychczas lepszej. A Hórbiger 
mówi mniej więcej tak: 

Wszystkiemu winien jest księżyc. 

Księżyc w ciągu setek tysięcy, 
miljonów lat zbliża się do ziemi. 
tej chwili (chwalić Boga!) oddalony 
jest od nas o 340 tysięcy kilometrów. 
Zbliżanie się księżyca do ziemi powo- 
duje przyciąganie wody. Woda się Ц- 
nosi, a coraz zwiększające się fale bi- 

ją w dwóch kierunkach od równika do 

obydwuch biegunów. Zwolna zalewają 
one kontynenty, a następnie zamarza- 
ja, ponieważ księżyc przyciąga rów- 
nież powietrze. Staj esię Ono przez to 
rzadsze i następuje ogólne oziebienie. 
W ciągu wielu setek tysięcy lat zamar- 
zają w ten sposób obydwie, północna i 
południowa półkule ziemskie wokół 
biegunów. Tymczasem księżyc zbliża 

czy 

się dalej. W pewnym momencie (mo-- 
ment — w pojęciu  astronomicznem) 
jest tak blizko ziemi, iż nie może dłu- 
żej wytrzymać straszliwej, przyciąga- 
jącej jej siły. Wierzchnia warstwa księ 
życa pęka i wali się na łeb na szyję 
na ziemię. Lecą wtedy żelazne bloki, 
szlam, glina, deszcz i cały szereg in- 
nvch ciężkich przedmiotów. — Dr. 
Hoórbiger twierdzi, że Biblja mówiąc 
o potopie i innych plagach, ma właś- 
nie na myśli ten pożałowania godny о- 
kres. Ale zato później — ha, ha! wie- 
czna wiosna. Niema już mrozów, nie- 

ma śniegu, nart, hokeju, nie potrzeba 
W płacić rat za utrania i futra, bo jest 

tak ciepło, że wszyscy zamiast u kra- 
wca ubierają się na drzewach figo- 
wych. — Nie mogło być inaczej 
twierdzi autor — tego rodzaju plagi i 
katastrofy, o których mówią stare księ 
gi różnych narodów nie mogły być wy 
myślone. One istniały, a twory żyjące 
wówczas były niemi tak przerażone, 
że przechowały w pamięci dalszym po 
koleniom. Będziemy mieli zatem jesz- 
cze jeden potop i inne tego rodzaju 
przykrości, które nastąpią po epoce lo 
dowcowej. Narazie więc musimy  u- 
zbroić się w cierpliwość i czekać 
Jak długo? 

Tego.nikt nie potrafi obliczyć. I)-. 
Ropp twierdzi, że na podstawie badań 
skorupy ziemskiej określić można mniej 
więcej termin ostatniej epoki lodowej. 
U nas istniałą ona przypuszczalnie 197 
tysięcy lat temu. Kiedy stajały lodt 
trudno oznaczyć. W miarę tego tajania 
posuwał się człowiek i zwierzęta bar 
dziej na północ, teraż zas jesteśmy w 
okresie odwrotnego procesu. Będzie 
coraz zimniej. Oczywiście nastąpić mo 
gą jeszcze bardzo ciepłe okresy i pięk 
ne lata, ale generacje ludzkie będą od 
czuwać zwolna oziębienie kiimatu. Mię 

dzy nami mówiąc, do tej generacji na- 
leży też ta, która w r. 1931 obchodzi 
Wielkanoc przy  Bożenarodzeniowej 
pogodzie (niech ją djabli wezmą!) 

Tyle dr. Ropp i inżynier Hórbiger. 
Przeciwko tym wywodom wystąpił w 
ostrej formie prof. dr. Rudolf Meyer, 
który twierdzi, że teorje te są niczem 
nieuzasadnione. Prawdą jest, że do- 
tychczas nie podobna ustalić przyczyn 
powstania epoki lodowcowej, ale hy- 
poteza księżycowa jest równie dobra 
jak każda inna. Pozatem osuwanie się 
czy odwrotnie, powiększania lądów da 
dzą się wytłumaczyć w inny sposób. 
To samo dotyczy roślin. Nie możemy 
wogóle zabawiać się w przepowied- 
nie zmian klimatycznych z tej prostej 
przyczyny, że nie znamy  konkretpie 
tych czynników kosmicznych, od któ- 
rych klimat nasz zależy. 

Więc co? jakiż z tego wniosek?— 
A, kto ich tam „rozbierze tych profe- 
sorów j uczonych. Fakt jest, że zimno 
i że takich Świąt najstarsi, — jak to 
mówią — ludzie nie pamiętają. 
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KOLEJ 

istnieje w Wilnie przekonanie; że 
najżywocniejszym, najbardziej wszech 
stronnym, a może i najbardziej o real- 
ne podstawy opartym klubem soorto- 
wym jest u nas w Wilnie, Kolsiowy 
Kłub Sportowy „Ognisko. 

Niewątpliwie z pośród istniejących 
w Wilnie klubów kilka, a mianowicie. 
Akademicki Związek Sportowy, Z. T. 
G. S., Makabi i K.S. 1 p. p. Leg. mają 
w swojej historji piękne karty, jednak 
każdy z nich rozwija specjalnie 'tę, 
czy inną sekcję, zaniedbując inne 

Narciarstwo, wioślarstwo ji tenis 
kwitną w A.Z.S'ie, piłka nożna i gry 
ruchowe w Makabi, piłka nożna w 1 
P+: p. Leg'u, niewiele jednak dało się 
słyszeć o wynikach prac innych sck- 
cyj. Niewiele słychać i o przygotowa- 
niach w tym kierunku. 

Tymczasem „Ognisko* istniejące 
coprawda od 1920 roku, a zarejestro- 

  

wane, raczej zrzeszone dopiero w 1922 
roku, posuwa się naprzód i ostatnio 
coraz częściej, przy nazwisku mistrza 
Wiina (w tej, lub innej konkurencji) 
figuruje adnotacja: K. K. S. Ognisko. 

Podzielimy się z naszymi czytelni- 
ami informacjami, jakie na ten temat 

uzyskaliśmy od dwóćh, do niedawna 
czynnych sportowców, a obecnie nie- 
zmordowanych kierowników tego klu- 
bu p.p. Andrzeja Kisiela i Antoni2go 
Žamejcia. 

Rozmawiamy w zacisznym pokoiku 
w Ognisku. 

— Zaczęło się od piłki nożnej, mó- 
wi p. Kisieł. Mieliśmy swoją drużynę. 
Patałachy to były, ale jednak drużyna. 
Jeździiiśmy po całej dyrekcji, do mia- 
steczek, gdzie były takież _ „dzikie”, 
niezrzeszone drużyny. W roku 1923 
weszliśmy do klasy C wileńskiego 
„okręgu. Obecnie sekcja piłkarska liczy 
103 członków i zdobyła już dwukroi- 
nie (rok 1929 i 30) zaszczytny tytuł 
mistrza okręgu wileńskiego, a raz by- 
liśmy wicemistrzem. 

W bieżącym sezonie będzie nam 
trudno. Trzej czołowi zawodnicy pier- 
wszej drużyny idą do wojska: Zienkie- 
wicz, Zienowicz i Łaguna. 

Idą do wojska. Wychowani i wy- 
szkoleni u nas, zasilą jedną z drużyn 
wojskowych. 

Sekcja lekkoatletyczna podupadła 
w roku ubiegłym. Obecnie porobiliśmy 
już przygotowania do sezonu i od- 
młodzona sekcja rokuje niezłe na- 
dzieje. 

Sekcja gier sportowych, to spe- 
<jainošė kolegi Żamejcia, niech więc 
sam 0 niej mówi. 

— A więc wywiad na dwa fronty? 
Niech będzie i tak. 

«,  — W koszykówce mamy od trzech 
glat mistrzostwo okręgu, w siatkówce 

w roku 1930. Pozatem walcząc o ty- 
tuł mistrza Połski w siatkówce, zaję- 
liśmy trzecie miejsce po Warszawie i 
Łodzi. 

Jest to bodaj 
zwycięstwo. 

— A iluż członków liczy sekcja? 
— Dwudziestu  czterėch. Biorąc 

pod uwagę, że drużyna składa się z 
5 tylko osób, jest to i tak sporo. Nie- 
liczna to sekcja, ale ruchliwa i pewna. 

Narciarstwo uprawiamy dopiero od 
roku, jako sekcja, a już możemy po- 
szczycić się tem, że mistrzostwo Wil- 
na w skokach i biegach zdobyli w 
tym roku nasi (?) zawodnicy. 

(„Nasi*, to znaczy tacy, którzy 
przeszli z innych klubów, dła tych, 
czy innych przyczyn i obecnie przy- 
sparzają wawrzynów nowoprzybranej 
matce. Przypisek Red.). 

Na czoło wysuwają się: J. Nieciec- 
ki, Łabuć, Zajewski. 8 

kcja hokeja na lodzie liczy osiem- 
nastu członków, istnieje od *dwóch lat 

i prawdę powiedziawszy zwycięstwa- 
mt nie może się poszczycić dotych- 
czas. Brak trenera daje się odczuć, 
zresztą nietyfko w tej sekcji. 

. Mamy zamiar rozpocząć uprawia- 
nie hokeja na trawie. Zakupiliśmy już 

<sprzęt, mamy amatorów i czekamy tyl- 
na lato. 

Nasi ping-pong'iści spisują się do- 
skonałe. Wiedzą 0 nas w całej Polsce, 
możemy to powiedzieć otwarcie. 

Wprawdzie nie było dotychczas 
rozgrywek o mistrzostwo okręgu, gdyż 
wszystkie kluby ping-pongowe nie są 
zrzeszone, ale tytuł „moralnego mi- 
Strza“ naležy nam się słusznie. Nasz 
zawodnik Grodnicki (studjujący w 
Pradze czeskiej) jest reprezentacyj- 
nym graczem Pragi, a Wł. Wasilew- 

największe nasze 

  

OWY KLUB SPORTOWY „OGNISKO” 
(WYWIAD Z P. P. A. KISIELEM I A. ŻEMEJCIEM) 

ski ma niewielu 
Wilnie. 

Niemał wszyscy członkowie Ogni- 
ska uprawiają ten sport. 

Rozwija się też zwołna, ale syste- 
matycznie tenis. 

Sekcja liczy 26 członków, a wśród 
nich kilką osób starszych. 

Mamy własny kort i w roku ub. w 
międzyklubowych rozgrywkach o mi- 
strzostwo Wilna „Ognisko* zajęło 
drugie miejsce, rzecz jasna, po AZS'ie. 
Gdybyśmy mogli zdobyć się na drugi 
kort, wyniki byłyby jeszcze lepsze. 

Sekcja gimnastyczna podzielona 

równych sobie w 

jest na dwie grupy. Chłopcy -ćwiczą 
się pod kierownictwem p. Kozłowskie- 
go, dziewczynki — p. Kochowej. (Obo 
je są naucz. gimnastyki 
średnich). 

Chłopców, członków sekcji jest 42, 
dziewcząt — 24. 

w szkołach 

Jest jeszcze sekcja t. zw. pań star- 
szych. (Wielkie nieba, żeby tak 
damom ich wiek wypominać). Panie 
uprawiają gry sportowe i gimnastyke 
parterową. 

Boks idzie słabo. Sześciu bokse- 
rów zaledwie, a i były mistrz Wilna 
Gudalewski (waga kogucia) ostatnio 
spadł z formy. 

Jak widać boks nie przyjmie się u 
nas. 

— Trzymacie panowie prym w pił- 
karstwie, narciarstwie i siatkówce, 
można więc darować boks—wtrącamy. 
— To, cośmy już usłyszeli, mówi już 
bardzo wiele na korzyść klubu, nieci 
więc i innym coś niecoś pozostanie. 

Proszę nam powiedzieć, jakie są 
bolączki „Ogniska*, jako klubu spor- 
towego i jakie są panów plany na 
przyszłość. 

— Nie mamy boiska. To jest bo- 
lączka ogromna. Sala gimnastyczna, 
chociaż duża i ciepła, nie zastąpi boi- 
ska piłkarzom i lekkoatletom. 

Boisko, to zbyt kosztowny prezent, 
abyśmy mogli nań rozliczać. 

Mimo wszystko damy sobie radę, 
zwłaszcza, że p. prezes Falkowski, in- 
teresuje się żywo rozwojem naszych 
prac w dziedzinie wychowania fizycz- 
nego. 

-— Pamiętam, mówi p. Kisiel, że 
już w siódmym dniu pobytu p. preze- 
sa w Wilnie, zostałem wezwany dla 
złożenia raportu z naszych prac. 

Przy łaskawem poparciu i pomo- 
cy p. prezesa, klub nasz rozwijać się 
będzie nadal. 

Nie wątpię w to. 
Budujący optymizm. Czy jest on 

jednak uzasadniony, pokaże zbliżający 
się sezon. 

Wprawdzie widok dziesięciu cen- 
nych nagród i dwanaście dyplomów, 
pokazanych nam w czasie rozmowy, 
nie licząc licznych nagród indywidual- 
nych, zdobytych w znojnych bojach 
na boiskach, skoczni i bieżniach, da- 
je prawo być optymistą. A no, zoba- 
czymy. W. T. 

  

HISTORYJKA W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

(Ciąg dalszy) : 

   
Trzeba mieć trzy fotograije, 
Mistrz nad mistrzem zrobi je, 
Imć pan Dułhak-Reklamkiewicz, 
Pan Cierpiało o tem wie. 

  

Proszę zrobić twarz przyjemną. 
Cyk! gotowe zdjęcie już 

„Za godzinę pan otrzyma, 

złotych dziesięć człecze złóż. 

(DC, Na) 

8 Ł © 

„Przed 

ЕМА 
tak Wielkim Sakramentem 

„Upadajmy na twarze. 

W dniach 8, 9 i 10 maja rb. z zarządzenia JE Arcybiskupa Metropolity 
Romualda Jałbrzykowskiego odbędzie się pierwszy w Wilnie Kongres Eucha- 
rystyczny, po którym nastąpi w różnych miejscowościach archidecezji wileń- 
skiej 14 kongresów eucharystycznych, aby wszyscy wierni nawet w najdal- 
szych zakątkach mogli wziąć udział w wielkiej uczcie duchowej. Celem Kon- 
gresu Eucharystycznego jest głębsze poznanie Chrystusa, utajonego w Naj- 
świętszym Sakramencie, złożenie Mu pubłicznego hołdu wdzięczności za ła- 
ski, które płyną z ołtarzy, wreszcie jak najżywsze pobudzenie wszystkich 
wiernych do czynnej, żarliwej i stałej czci Zbawiciela. 

Żyjemy w czasach, gdy w społeczeństwach ścierają się namiętnie waśni 
i spory klasowe, polityczne, narodowościowe, gdy wszędzie powstają liczne 
trudności w dziedzinach życia gospodarczego i państwowego. 

O miedzę od Ojczyzny naszej wre zacięta, najstraszniejsza, jaką kie- 
dykolwiek znano w dziejach, walka o niesmiertelne dusze ludzkie, walka z” 
Bogiem i Jego prawem. Tembardziej przeto w czasach obecnych trzeba prze 
ciwstawić potędze zagrażającego fałszu i zła -— potęgę prawdy i dobra, Księ- 
'ciu ciemności — Króla Chrystusa, który „wczoraj i dziś: ten i na wieki* 
(żyd. 13, 8), ogromowi nurtującej nienawiści — Boga Miłości, abyśmy się 
społecznie miłowali, jako on nas umiłował (Jan 15, 12)) Jedynie w Chrystu- 
sie Panu i u stopni Jego ołtarzy możemy znaleźć rozwiązanie wszystkich tru- 
dności naszych, — tylko pod Jego sztandarem może dokonać się cud zjedno- 
czenia serc ludzkich i zakwitnąć prawdziwy pokój między ludźmi, — tylko 
pod Jego berłem może przyjść upragnione Królestwo Boże, w którem ziści 
się wspaniała wizja Izajasza Proroka' „I przekują miecze swe na lemiesze, a 
włocznie swe na sierpy: nie podniesie miecza naród przeciw narodowi, ani się 
będą więcej ćwiczyć ku bitwie (Iz. 2, 4). 

Z wiarą i miłością przystępujemy do wielkiej uczty, jaką jest Kongres 
Eucharystyczny: wszak Przenajświętszy Sakrament -— to najdroższy skarb 
Kościoła — to jego serce, — to ognisko życia nadprzyrodzonego, to „Sakra- 
ment pokoju i Chleb zgody”, — to największa potęga — gdyż sam Bóg w 
Hostji Utajony. 

Oddany pod opiekę Najświetszej Panny, co w Ostrej świeci Bramie, 
poprzedzony błogosławieństwem Ojca św. i modłami.wiernych w świątyniach 
archidecezji, niech Kongres ten przyjmie rozmiary, godne wzniosłości celu, 
godne tej mocnej wiary, jaka żywie w naszym kraju. 

PÓJDŹCIE — POKŁOŃMY SIĘ PANU! Katolicy - Wilnianie! Wytęż- 
cie siły i Waszą dobrą wolę, by nadać Kongresowi jak najwięcej okazałości i 
mocy! 

Niech nie zabraknie nikogo w uroczystej procesii eucharystycznej, w 
adoracji Najświęt szego Sakramentu, wystawionego bez przerwy dniem i 
nocą w ciągu trwania Kongresu, w chętnem uczęszczaniu do sakramentów, 
'w ochoczem korzystaniu z licznych kazań, przemówień i referatów. 

Postarajcie się podczas dni kongresowych przyozdobić domy Wasze w 
sztandary, a wieczorem — iluminacia: niech odświętny wygląd katolickiego 
Wilna będzie odbiciem wiary i miłości Waszej. 

A gdy w dzień św. Stanisława Biskupa, Patrona naszej Ojczyzny i Pa- 
trona Bazyliki Wileńskiej, uderzą uroczyście we wszystkich kościołach archi- 
diecezji dzwony na znak, że Zbawca wstępuje na tron eucharystyczny, niech 
dzwonom świątyń Waszych odpowiedzą zgodnym, potężnym chórem serca 
Wasze. Przed tak Wielkim Sakramentem upadajmy na twarze. 

KOMITET KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO 
W WILNIE. 

  

0 konkursy przysposobienia... ogrodniczego 
Sądząc z dość solidarnych głosów 

wsi, jedną z inowacyj społecznych, 
która się najlepiej udała, jest konkurs 
przysposobienia rolniczego. Kieruje 
on młodzież wiejską na tory fachowo- 
twórcze, daje ujście dla jej energji, 
nietylko na wieczorynkach i nietylko 
w ucieczce do miast. Narzuca się te- 
dy samo przez się pytanie, czyby nie 
można podobnie szczęśliwej formy 
pracy społecznej zaszczepić w mie- 
ście!? 

Zdaje mis ęi, že i Wilno za przy- 
kładem Warszawy miało ongiś kon- 
kursy na przyozdobienie balkonów i 
okien w kwiaty. Inicjatywa dobra, 
ale nie całkowita. Dawniej, kiedy ko- 
lej żelazna wwoziła j wywoziła tury- 
stów ze śródmieścia, śródmieście de- 
cydowało właściwie o wyglądzie mia- 
sta. 

Dziś jednak w epoce rozrastające- 
go się automobilizmu, miasto stanowi 
już całość estetyczną. To też, pomija- 
jąc nawet względy demokratyczno - 
humanitarne, musimy dbać o to, aże- 
by wjazd do miasta nie kolidował ze 
śródmieściem. 

W Wilnie coprawda i śródmie- 
ście jest jeszcze niezwykle dalekie od 
ideału, ale wjazd jest poprostu skan- 
daliczny. Nie wiem — jak jest gdzie- 
indziej, ale Mołodeczno i Głębokie wy- 
glądaią stanowczo znacznie porządniej 
od Śnipiszek. Brudy, połamane szta- 
chety, zaniedbane i niewyzyskane o- 
gródki — oto, co spotyka wycieczko- 
wicza, który odważył się na piękno 
„znanych z niezwykłej malowniczości 
okolic podwileńskich". 

Dotychczas porządkowališmy  na- 
sze przedmieścia — o ile mnie pamięć 
nie myli — przeważnie przy pomocy 
środków negatywnych, t. j. protoku- 
łów policyjnych. 

Konxurs przysposobienia rołnicze- 
go daje magistratom potężną broń w 
postaci konkursu przysposobienia... 0- 
grodniczego. 

Dlaczegożby nie dać nagrody — i 
to wysokiej nagrody — właścicielowi 
małego domku, którego ogródek jest 
wyzyskany do ostatecznych granic 

WY GEEKSENORSEODEZCESTZNEA FC KIDELCAAOOCZAROTYYPYTYOZYKYCDAIENIA 

Nowa ustawa samorządowa 
W tygodniu bież. rada samorządowa i 

i związek miast mają zająć się  definityw- 
nem opracowaniem projektu tak zw. małej 
ustawy samorządowej, która była już po- 
przednio przedmiotem rozpraw. na zjeździe 
związku miast. 2 

Jak nas informują miarodajne sfery, no- 
wy projekt między innemi przewiduje znacz 
ne rozszerzenie kompetencji samorządów. 
Dotyczy to w pierwszym rzędzie spraw 
bezpieczeństwa publicznego, ewidencji lud- 
ności, opieki społecznej, na wzór ustaw sa- 
morządowych miast zachodniej Europy. 

Następnie projekt przewiduje znaczne 
przedłużenie kadencji rad i magistratów, jak 
bowiem dotychczasowa praktyka  wykaza- 
ła, trzyletni okres, jest stanowczo zakrótki 
i powoduje, że administratorzy w chwili, 
gdy dokładnie zapoznali się z całokształtem 
prac, zmuszeni są ustąpić ze swych stano- 

wisk. „Zostanie również rozszerzony zakres 
działań prezydentów, burmistrzów. wójtów, 
oraz Sołtysów, ławników gminnych  stano- 
wiących fachowych pomocników  naczelni- 
ków gmin. W zakresie ordynacji wyborczej 
do samorządów zmieniona zostanie granica 
wieku wyborców do lat 24 minimum 
nocześnie prawo bierne, t. zn. piastowania 
BO ewa a względnie magistrac 
kich przysługiwać dzie ob: 
30 latach skończonych. AR O 

jed- ' 

możliwości, parkan cały i dobrze poma 
lowany, dom, (ewentualnie sklepik) 
czysty i gustowny, a przed domkiem 
brak błota i śmieci?! Kto wie, czy ta- 
kie nagrody nie stałyby się nową erą 
w życiu Wilna, a w każdym razie, 
czyby nie osłabiły liczebnie konieczno 
ści stosowania represyj niezbyt sku- 
tecznych i niepożądanych!? 

Oprócz estetycznego znaczenia ta- 
kich konkursów, mogłyby one mieć 
i duże znaczenie ekonomiczne. Ogro- 
dy i ogródki naszych przedmieść sta- 
nowią wszak poważną podstawę bytu 
drobno - mieszczańskiego elementu, 
zarówno Wilna, jak j naszych miaste- 
czek. 

Tymczasem stopień ich wyzyska- 
nia jest niezmiernie jeszcze od zachod 
nio - europejskiego ideału daleki. Je- 
żeli więc uczymy młodzież wiejską, 
jak należy sadzić kapustę i buraki, 
dlaczegożbyśmy nie mieli nauczyć 
młodzieży z przedmieść, jak należy 
sadzić pomidory?! 

Oczywiście, ten apel do magistra- 
tu wileńskiego o realizację poruszo- 
nej tutaj inicjatywy nie powinien o- 
graniczać się do samego tyłko Wilna. 
Wszystkie miasteczka mogą również 
zorganizować je u siebie. Chodzi o to, 
ażeby ogrodnictwo i kwiaciarstwo w 
miastach nie pozostało w tyle za rołni- 
ctwem i warzywnictwem na wsi. 

K. Lecz. 

OBOWIĄZUJĄCE ORZECZENIE 
W SPRAWIE ZAPŁATY 

ZA URLOP 
Rozpoczynający się obecnie sezon urło- 

pów, wyłania równocześnie kwestję zapłaty 
za urlop niewykorzystany. 

Sprawy takie są często na  wokandzie 
sądu pracy i zasadniczo rozstrzygane na 
korzyść pracowników; sąd nie wnika zasad- 
niczo w to, czy pracodawca sam wzbraniał 
się udzielić urlopu, czy też uczynił to w do- 
browolnem porozumieniu z pracownikiem, 
który zgodził się pracować w czasie. urło- 
pu za odpowiedniem wynagrodzeniem. 

„Ostatnio zapadło prawomocne, obowią- 
zujące przy orzekaniu wszystkie sądy, orze- 
czenie. sądu najwyższego, które wyjaśnia, 
że ustawa o urlopach z dnia 16 maja 1922 
r. nie przewiduje, aby pracownik, któremu 
nie udziełono płatnego urlopu, miał prawo 
do żądania jakiegokolwiek odszkodowania, 
lub wynagrodzenia Ustawa bowiem skon- 
struowała obowiązek pracodawcy do udzie- 
lenia pracownikowi urlopu  wypoczynkowe- 
go, wyłącznie jako obowiązek  pubłiczno- 
prawny, zagrażając za jego przekroczenie 
karą grzywny, lub aresztu, nie przewidując 
natomiast jakiegokolwiek obowiązku prywat 
no-prawnego wobec pracownika. & 

Z tych przepisów ustawy wynika ten- 
dencja ustawodawcy, aby pracownik użył 
urlopu dla wypoczynku, a nie dla zwiększe- 
nia swych dochodów. 
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MALWINA OLE 
opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Bi gu dnia 8 kwi.tnia 1931 r- ku, 

przeżywszy lat 52. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby pr y ul. Wiwulskiego 8, do kościoła 
Serca Je/usowrgo nastąpi w piąt<k 10 kwietnia o godz. 5 popołudn u. 

Nab. żeństwo żałobne odbędzie 
11 kwi ini. o gudz. 9 rano, po.zem nastąpi pogrzeb na «mentarzu Rossa, 

krewnych, o czem zawiadamia 
smutku pogrążona 

z JANKIEWICZÓW 

CHNOWICZOWA 

się w kościele Ser a Jezusowego dnia 

w głębokim 

RODZINA 

przyjaciół i znajomych 

MNOŻĄ SIĘ WYPADKIŚMIERTELNYCH PORAŻEŃ 
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

Obowiązek dziennikarski nakazuje nam 
zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo życia, 
jakie zagraża każdej osobie, która czy to 
przy wykręcaniu żarówki, czy też badaniu 
sieci oświetleniowej, nie zachowuje  ko- 

niecznej ostrożności. 
Nie mieliśmy powodu podawać tę wprost 

zastraszającą wiadomość, gdyby nie liczne 
wypadki porażen nawet śmiertelnych, jakie 
się wydarzyły z powodu nieostrożności dot- 
kniętych niemi osób, 

— 
W związku z tem odkryciem, dostatecz- 

nie zresztą zbadanem przez znawców w 
dziedzinie elektrotechniki, warto wspomnieć 

"© tem, że jeszcze do niedawna nie intereso- 
wano się doniesieniami o nagłem, niewytło- 
maczonem ani zasłabnięciem, ani choćby 
pierwszemi sygnałami choroby  sercowėj 
zgonie osób, co do których lekarz  stwier- 
dził paraliż sercowy. Dopiero w ostatnim 
czasie zagadkowe zgony, zaczęły wyjaśniać 
się tem, że różni laicy, lekkomyślnie manipu- 
lują koło sieci elektrycznej. Ścisłe dochodze- 
nia wykazały, że w wielu wypadkach, po- 
wodem śmierci było porażenie śmiertelne 
prądem elektrycznym. Takich wypadków 
zanotowano 2'w Warszawie, przyczem je- 
den z nich miał miejsce w łazience, gdzie 
kobieta, stojąc w wannie, dokręcała żarów- 
kę i nagle osunęła się bezwładnie na wannę. 
W tym przypadku porażenie było zabój- 
cze, gdrż owa kobieta znajdowała się w 
warunkach, sprzyjających silnemu porażeniu. 
Stojąc w parującej wodzie, była doskonałem 
przewodnikiem dla prądu, który miał swe 
uziemnienie w wannie metałowej. 

Oprócz dwóch wypadków, możnaby kil- 
ka wymienić z prowincji, a ostatnio wypa- 
dek porażenia, jakiemu uległ jeden z komi- 
sarzy poznańskiej policji, który przewiezio- 
ny do szpitala długo tam walczył ze śmier- 
cią i tvlko dzięki natychmiastowej pomocy 
lekarskiej został uratowany. 

Jak więc widzimy, ostrożność jest po- 
żądana, ilekroć zbliżamy się do sieci elek- 
trycznej, czy to dla drobnej naprawy, czy 
też w celu zamiany żarówek. Jeżeli bowiem 
prąd nie jest wyłączony, możemy być pora- 
żeni z chwilą, gdy dotykamy np. oprawki 
do lampy, lub pierścienia żarówki, lub też 
przewodu. Zwarcie może być mniej i więcej 
niebezpieczne. Niebezpieczeństwo jest mniej 
sze przy małych amperażach, względnie 
przy dotykaniu sieci tyłko palcami, gdyż 
prąd działa na mniejszą powierzchnię, 
zwiększa się natomiast przy dotyku rękami 
zwłaszcza spoconemi, a groźny jest, gdy 
stajemy na wilgotnem miejscu (mokrej po- 
dłodze). Wówczas korpus nasz staje się 
doskonałym przewodnikiem dla prądu. Przy 
prądzie stałym obawa porażenia jest mniej- 
sza, prąd zmienny stanowi zawsze niebcz- 
pieczeństwo, gdyż, jak wiadomo, przenika 
bardziej na zewnątrz. Porażenie prądem tłu- 
maczyć się może rozmaitemi przyczynami, 
jak wadliwą instalacją, za krótka oprawka 
od lampy, przełamaniem się przewodów w 
sznurze, pęknięciem pierścienia żarówki, 
która gdy się nie pali, nie koniecznie wska- 

zuje na to, że prąd jest wyłączony. Może 
również dobrze zmylić nas tem, że jest zep- 
suta, o czem w danej chwili nie wiemy, nie 
przekonawszy się uprzednio. Możemy mieć 
wrażenie, że jest zlekka wykręcona i już 
dotykamy lanipy rękami, aby żarówkę do- 
brze wkręcić. 

Zasadniczo porażenie prądem, przy na- 
pięcir, jaki posiada nasza siec oświetienio- 
wa, t.j. 220 wółt, nię zawsze jest Śmiertel- 
na. Decyduje tu wołtarz i ilość prądu (na- 
pięcie razy ilość prądu daje siłę). Zacho izą 
jednak wypadki, że zabija osoby, zwiaszczą 
niewrażliwe, pocące się, nerwowe, u któ- 
rych w danej chwili siłą przerażenia uiuże 
nastąpić gwałtowny wstrząs nerwowy lub 
skurcz mięśnia sercowego. Wyszczególnione 
na samym wstępie niniejszego komunikatu 
wypadki, niech będą dla nas przestrogą, jak 
nałeży tu nikać niebezpieczeństwa. Podając” 
powyższą wiadomość naszym czytelnikom, 
dla Której kilka ważniejszych danych zaczer 
pnęliśmy z naszej rozmowy z kierownikiem 
oddziału poznańskiego firmy Philips, p. inż. 
Głydą, nadmieniamy, że p. inż. Głyda miał 
podobny wypadek, przy zakładaniu w swem 
mieszkaniu lampy ełektrycznej, na szczęś- 
cie mniej niebezpieczny, a wywołany wadli- 
wą konstrukcją lampy, zakupionej w jednej. 
z firm poznanskich. P. inż. Głyda wspomniał 
również o tem, że np. w Niemczech prze- 
prowadza się ścisłą kontrolę, podlegającą 
niemieckiemu związkowi  elektrotechnikėow 
(V. D. E.), do tego stopnia, że wielki nowy 
sprzęt elektrotechniczny musi mieć wpierw 
akceptację związku, poczem pod znakiem 
V.D.E (100-procentowe bezpieczeństwo) 
może być wprowadzony na rynek sprzedaży. 
Zwrócił również uwagę na to, że z Niemiec 
importowaliśmy już towar nieznaczony, t.j. 
podwartościowy, wykazujący właśnie błędy 

i braki, powodujące porażenie prądem. 

W dalszym ciągu nadmieniamy, że i od 
p. inż. Wieliczki, dyrektora korporacji prze- 
mysłu elektrycznego, otrzymaliśmy —wiełe 
cennych wyjaśnień, które w zupełności po- 
twierdzają wyrażone obawy co do Śmierteł- 
nych porażeń prądu. P. inż. Wiełiczka podał 
nam dwa wypadki śmiertełne. Zabity prądem 
został w Grande Cafe b uczeń firmy elektro 
technicznej Soiński, który tu porzucił swą 
praktykę i kontynuował ją u instalatora i 
blacharza Kowalskiego przy ulicy Szkoł 
nej. Również jeden z uczniów tej samej fir- 
nty Soiński, który przeniósł się fuszera na 

  

prowincji został przez nieostrożność i nie- 
uctwo śmiertelnie porażony prądem. 

Natychmiastowy zabieg może przywró- 
cić porażonemu życie. Pomaga sztuczne od 
dychanie, przyczem jednak żadnych płynów 
porażonemu dawać nie wolno. Dotykanie 
rażonego prądem może spowodować dalsze 
ofiary, jeżeli porażony znajduj 
obwodzie działania prądu. W. takim E 
padku należy najpierw wyłączyć A a 
gdv to jest niemożliwe wykręcić lub ze- + 
psnć bezpieczniki uderzeniem np. suchym 
drągiem, lub jakimś innym przedmiotem, bę 
dącym dobrym izolatorem prądu. 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
' LOGI U. S. B W WILNIE. 

z dnia 9. IV. 31 r. 
Ciśuieaie średnie w mm. 762 

Temperatura średnia — 2 

Temperatura najwyższe O 
Temoersturs najniższa — 6 

Opad w mm — 15 
Wiatr: północno-zachodni 

Tendencje: wzrost 

Uwzęi: półpochm., Śnieg 

SKARBOWA 
— Działalność kontroli skarbowej. W 

miesiącu ubiegłym lotna brygada kontroli 
skarbowej w Wilnie z komis. Segertem na 
czele ujawniła na terenie powiatów 15 po- 
tajemnych gorzełni. 

MIEJSKA 

— Ruch jednostronny w dziełnicy żydow 
skiej. Magistrat zamierza wkrótce zaprowa- 
dzić w dzielnicy handłowej (ulice: Rudnic- 
ka, Jatkowa, Szklana, zaułek Lidzki i t.d.) 
jednostronny ruch kołowy. Specjalne tarcze 
ostrzegawcze ustawione będą u wylotu u- 
lic, ze strony, od której ruch jest zabroniony. 
—0 słupy na przystankach autobusowych. 

Wobec tego, że na wiełu przystankach auto 
busowych brakuje słupów: Magistrat posta- 
nowił zwrócić się do: „Spółdziełni* o usunię 
cie tych braków. 

== Stan Wilfi, Lody na Wilii, jeśli 
chodzi o teren miasta, już spłynęły, 
lecz poziom wody wcale się nie pod- 
niósł i pozostaje na normalnej wyso- 
kości. 

— ość taksówek zmniejsza się. W zwią 
zku z ciężką svtuacją gospodarczą zarobki 
dorożek samochodowvch zmniejszvłv się -0 
tvle, że wielu przedsiębiorców zwraca się 
do Mawistratu zgłaszając likwidację przed- 
siębiorstwa. 

Obecnie jest zarejestrowanych 98 taksó- 
wek, przyczem wiele maszyn nie wyjeżdża 
na robotę. 

WOJSKOWA 
— Komumkat Wileńskiego Koła Stowa- 

rzvszenia Rezerwistow i b. wojskowych. 
Na ostatnich posiedzeniach sekcji kulturał- 
no-oświatowej Stowarzvszenia Rezerwistów 
i b. Wojskowych pod kierownictwem p. 
Wójcickieso, uchwalono urzadzić w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim w Zietone Świątki 

na cele oświatowe zabawę ogrodową, 
maiconą rewją humorystyczną w „Muszli”, 
wyścigami, loterją i t. p. 
._ Wobec 39 zgłoszeń na kursy dókształca- 
jące, sekcja urządza 2 grupy w zakresie 
szkoły powszechnej (4 — 7 oddział), resz- 
tę zaś 9 kandydatów na kurs maturalny 
postanowiono, dołączyć od jesieni do kur- 
sów dla podoficerów, dla tych zaś, co nie 
chcą tracić czasu udzielają Kursy Gimnaą- 
zjalne im. Kochanowskiego (Mickiewicza 4) 
znacznych ulg w korzystaniu z nauki. 

Grupa szkoły powszechnej uzyska lokal 
w szkołe przy ul. Żeligowskiego, wykła- 
dowców zaangażuje p. Cieślak, któremu po- 
wierzono kierownictwo tych grup. 

Nawiązano kontakt z p. dyr. Zelwerowi- 
czem, celem urządzania co miesiąc poranku, 
lub wieczoru rezerwisty polskiego, na któ- 
re złożą się sztuka i produkcje artystyczne. 

W lecie sekcja zorganizuje wycieczki kra 
joznawcze po Wilnie E Boas dą 

W sekcji zorganizowano następujące re- 
feraty: prasowy i radjowy — kol. Nowicki 
i Wójcicki, teatralny — koł. Bułhak, dokształ 
cający -— kol. Cieślak i Wójcicki, odczyto- 
LA 54 i organizacyjny — pre- ydjum sekcji. Na sekretarza sekcji 
kol. J. Lasonia. me 

— Zarząd Okr. Tow. Przyjaciół Związ- 
ku Strzeleckiego w Wilnie SLE 5a 
do wiadomości P. T. j 
dzonej w dniu 15-1I r. b. Czarnej Kawy — Daočikkų sa: E kulturalno-ošwiatowe 
wiazku Strzeleckiėgo czysty zysk ni 

zł. 1051.05. A PY ema 
„Jednocześnie zarząd T-wa wyraża po- 

dziękowanie wszystkim osobom, które przy- 
czyniły się do poparcia wyżej wspomnianej 
imprezy. 

SZKOLNA 
— O dniach świątecznych młodzieży ży- dowskiej w państw, szkolich ziwodaiyci kc 

Min. W. R. i O. P. nadesłało do Kuratorjum 
okr szkołnego pismo wyjaśniające, że mło- dzieży, wyznania mojżeszowego, uczęszcza-. 
jącej do państwowych szkół zawodowych, 
na żądanie rodziców, lub prawnie ustano- 
wionych opiekunów, nie na! leży zmuszać do Pisania, rysowania i wykonywania prac war- 
sztatowych w soboty i święta wymienionego 

wyznania 2 
Na indywidualne żądania rodziców. lub 

prawnie ustanowionych opiekunów — dyrek 
tor szkoły winien zwalniać indywidualnie 
młodzież wyznania mojżeszowego od nauki 
szkolnej w soboty i święta wyznania moj- 
żeszowego. 

SOB z 
Docent dr. Ludwik Kołankowski miano- 

wany został profesorem tytularnym na Wy- 
dziale Humanistycznym U.S.B., a nauczy- 

się nadał w | 

uroz- | 

członków, że z urzą- 

    

     
cieł gimn. im. ] Lełeweła p. E. A. Sumorok- | 
Staniewiczowa przełożoną gimn. 
Orzeszkowej w Wilnie. dj 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

im. E.



  

й ZEBRANIA I ODCZYTY 

— — Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 
da. 10 bm. odbędzie się w lokaiu orzy W. 

Przejazd 5. (Antokol) L zeorame Klubu 
włóczęgów Senjorów. Początek » godz. i9. 

Goście ule widziani. Na porządku dzien: 2 
reierat dr. G. Wirszubskiego p.t. „Ruch Hi- 
flerowski w Niemczech" 

— [owarzystwo Wychowania Przed- 
szkolnego, przy współudziale kursow puelęg- 
nowania i wychowania dzieci w W:lnie, urzą 

dza cykl wykładów dla matek i wychowaw- 
czyń na temat „Hygjena i psychologia dznec 

ka*. Wykłady będą się odbywały w .Uniwer- 

sytecie S. B. w czasie od 17-IV do 22-V w 

poniedziałki w sali X i w piątki w sali I, cd 

godz. 18 do 20-ej. K ' 
Program obejmuje następujące przedmio 

ty: prof. dr. W. Jasiūski: wplyw powictrza 

i słońca na rozwój dziecka, najważniejsze 

postacie chorób zakaźnych u dzieci: dr. Z. 

Michejdzina: Higiena dziecka w I roku ży- 

cia, prof. dr. S. Szylling-Siengalewicz. Co 
należy rozumieć przez choroby Zaxažnė, doc. 

dr. S. Bagiński: O przebiegu gruźlicy u 
dzieci, dr. E. Iszora: O zapobieganu ner- 

wowości u dzieci, M. Werycho-Radzns 4 - 

wiczowa: Wpływ pracy ręcznej na charak- 

ter dziecka, Ćwiczenia mowy dziecka, |.tt- 

nie zajęcia dzieci na wsi, prof. dr. Z. Man- 

cewicz: Higjena jamy ustnej, doc. dr. J. 
Abramowicz: Higjena oka, dr. J. Tymiasai: 

Piewsza pomoc w nagłych wypadkach, puof. 
dr. e Muszyński: Apteczka domowa niatki. 

apisy w Sekretarjacie Kursów ['cięg- 
nowania i Wychowania Dzieci, Mickiewicza 

22 m. 5, codziennie oprócz świąt od 17 do 
10-j. 

— Zebranie architektów. W dniu 3 mar- 
ca rb. w lokalu Stowarzyszenia Techników 

| w Wilnie przy uł. Wileńskiej odbyło się ze- 
| brznie organizacyjne architektów wileńskich. 

Na zebraniu został ropzairzony i przy- 
jęty Statut Stowarzyszenia 1echnków w 

| Wilnie oraz zostały dokonane wybozy tym- 
czasowego Zarządu. 
* Na prezesa Stowarzyszenia zos'al wybra 

ny: arch. A. Przygodzki, na wiceprezesów 

arch. Siestrzeńcewicz i arch. Wojciechowski. 
Na skarbnika arch. Paprocki, na sekretarza 
arch. Girin. 

    
     

  

    

    

    

   
      

    

     

   

    

  

   
     

   

RÓŻNE 

— Klub kobiecy Zw. Obywatelskiej P,2- 
cy Kobiet. Dnia 16. Ill w Warszawie zsotał 

| otwarty Klub Kobiecy przy związki Pracy 

    

| w lokalu własnym przy ulicy Mars 
skiej 63, otwarty codziennie (prócz ricaz.'el, 

PODAĆ i świąt) od 6 — 9.30. з 
"Klub wzorowany na ogėlnie zaanych - 

ceum - klubach, a szczególniej na rzymskim 
 Lyceum - club femicile, posiada około 20 
najpoczytniejszych pism polskich i cudzo- 
ziemskich. Wśród członkiń swoich klub li- 

| czy posłanki, pracowniczki społeczne, zawo 
dowe, artystki  darmatyczne, operowe 
 przewodniczące instytucyj kulturalnyca, ect. 

a różnorodność wykształcenia i zaintere- 
 sowań naszych członkiń pozwoli zarządewi 
Klubu na urządzanie ciekawych wieczorów 
dyskusyjnych, literackich ect. Pierwszy za- 

| rząd Klubu stanowią panie: 1 posłanka, 
к ;'1( Zofja Moraczewska — przewodnicząca, 
| Kazimiera  Gružewska - Grabowska i Hali- 
ma Holcmanowa — wice przewodnicząca, 
sekretarka W. Lažynska, skarbniczka J. Drze 
„wiecka, gospodynie: Eugenja Barlaudowa i 
St. Kamieńska. Do klubu może należeć każ- 
da inteligentna kobieta narodowości połskiej, 

rowadzona przez 2 członkinie. 
___ Goście zawsze mile widziani. Klub udzie 

| la listownie wszelkich żądanych informacyj 
| i przysyła odpis statutu. 
— — Poranek propagandowy. Staraniem 
| Komitetu Woj. Wileńskiego LOPP wspólnie 

z. Aeroklubem Akademickim Wilno, w so- 
botę o godzinie 12 w południe w Sali Miej- 
skiej, zorganizowany zostanie poranek pio- 

| pagandowo szybowcowy, na program któ- 
„rego złożą się: Pogadanka о szybownictwie 

| z wyświetleniem 40 przezroczy, Film z IV 
| wyprawy na Bezmiechowo, Film 3 Krajo- 
| wego Konkursu Awjonetek;  Humoreska 
„Warjat na wolności". Wstęp dla dorosłych 

| 50 gr., akademików, uczniów i wojska 20 gr. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, 
„Ten, którego biją po twarzy”. nełna grozy 
1 napięcia sztuka L. Andrejewa w kapital 

| nej obsadzie z dyr. Zelwerowiczem na cze- 
le, w efektownych dekoracjach J. Hawryt 

| kiewicza. Fascynująca treść, oraz Świetne 
| wykonanie sprawiają, że sztuka cieszy się 

_ niesłabnącem powodzeniem. 
| — Najbliższa premjera na Pohulance. We 
h wtorek dn. 14 b. m. odbędzie się w teatrze 
B na Pohulance premjera sensacyjnej powie- 
| ści scenicznej Leo Lenz"*a według }. O. Car- 
p digan“a: „ „nocy, ze środy na czwartek". 
+ sztuce zajęty jest cały niemal zespół, 
oraz liczni statyści. 

н — Teatr Miejski w „Lutni“. Dziš, o godz. 
8 „Koniec i początek", arcywesoła, pełna 

— Вытоги komedja Marjusza  Maszynskiego, 
ciesząca się wielkiem i zasłużonem powo- 
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„Tajemaica amuletų 
— Patrz, to są ci sami ludzie, któ- 

ych widzieliśmy na pokładzie. W łód- 
ce siedzi Arab, którego zbiłem i biały 
człowiek, którego widziałem w obozie 
wodza Macosini! 
- Travers w milczeniu wpatrywał się 

"w płynących. Tego wysokiego Araba 
ja nie znam, ale ten drugi, to Antonio 
areira. Poznałbym go wśród tysiąca 

ludów. Toon! 
— Nie podoba mi się to, Traver- 
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Tommy i co się z nią stało? Przecież 

  

sie. jeśli on jest tutaj, to gdzież jest 

dzeniem. Zarówno wesoła treść, «dowcipny 
djałog, jak i swietne wykonanie, oraz reży- 
serja K. Wyrwicz-Wichrowskiego, wywołu- 
ją salwy śmiechu rozbawionej widowni. 

— Drugi i ostatni występ Chenkina. Świa 
towej sławy piosenkarz, Świetny artysta te- 
atru „Niebieski ptak”, Wiktor Chenkin, wy- 
stąpi po raz drugi i ostatni w sobotę dn. 
1 b. m. o godz. ll-ej wiecz. w teatrze 
„Lutnia“. Nie nałeży wątpić, że drugi wy-= 
stęp znakomitego Śpiewaką, który wystąpi 
w niezwykle urozmaiconym repertuarze, do- 
zna równie entuzjastycznego przyjęcia, jak 
i pierwszy. W. Chenkin.wystąpi w oryg 
nalnych kostjumach i charakteryzacji. Bija: 
ty w kasie zamawiań od 11 do 9 wiecz. 
bez przerwy. 

—- występ taneczny L. Sawinej-Dolskiej. 
Znakomita tancerka, Larisa Sawina-Dolska, 
wystąpi w niedzielę dn. 12 b. m. o godz. 3 
m. 30 w Teatrze „Lutnia”. Ceny miejsc od 
50 gr. 

— „Sztuba* K. Leczyckiego w Teatrze 
na Pohulance. Świetna sztuka K. Leczyckie- 
go, „Sztuba”, która wywołała tak wielkie 
zainteresowanie w naszem mieście, ukaże 
się w najbliższą niedzielę 12 b. m. o godz. 
3 m. 30 w teatrze na Pohulance, w kapital- 
nej obsadzie premjerowej, z udziałem licz- 
nych statystów. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Wilki i Szakale Morza. 
Hollywood — Niebieski motyl. 
Casino — Naszyjnik królowej. 
Heljos — Odwieczna pieśń 

Casino — Pochodnia. 
Pan — Ofiarna noc. 
Stylowy — Moralność Pani Dulskiej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 8 do 9 
bm. zanotowano w Wilnie wypadków 29, w 
term kradzieży 3, opilstwa 5,  przekroczeń 
administracyjnych 4. 

— Do notatki „bilans wypadków świąte- 
cznych*. Dowiadujemy się, że zajście w dru- 
gim dniu świąt jakie miało miejsce przy ul. 
Niemieckiej 35 podczas którego został ran- 
ny lokator tego domu. Zielonis, nie wynikło 
w restauracji „lmperjal* mieszczącej w tym 
domu, lecz u wyżej wymienionego Ziełoni- 
sa. Z tego wynika, że rest. „Imperjal“ nic 
z żem zajściem niema wspólnego. 

— Transparent komuni- 
styczny. Na ul. Kopanica komuni- 
ści wywiesili transparent, który zdej- 
mowałą straż ogniowa, bowiem był 
bardzo wysoko zarzucony. 

— Zajście w synagodze. 
W synagodze głównej podczas wystę 
pów kantora przybyłego z Ameryki, 
wynikło zajście pomiędzy  Zelmanem 
Ainsztatem (Subocz 11) a kilku niezna 
nymi osobnikami, którzy byli zgorsze- 
ni zachowaniem się Ajnsztata, torują- 
cego sobie drogę w synagodze łokcia- 
mi i nogami. 

Niefortunny wielbiciel kantora zo- 
stał pobity do krwi i musiano mu u- 
dzielić pomocy lekarskiej. 

— Trzy podrzutki w wydziale opieki spo 
łecznej Magistratu. Wczoraj w godzinach u- 
rzędowych urzędnicy wydziału opieki społe- 
cznej Magistratu zauważyli troje maleńkich 
dzieci pozostających bez opieki. 

. Zaczęto szukać matki, a kiedy ta nie 
zjawiła się do końca urzędowania zrozumia- 
no, że dzieci zostały pozostawione naumyśl- 
nie. 

Okazało się, że w kieszeni ubranka jedne 
go z chłopczyków był list pisany przez mat 
kę dzieci. Są to Edward, Leokadja i Leon 
Salscy. Matka będąc w skrajniej nędzy, zde 
cydowała się w ten sposób zabezpieczyć o- 
piekę dzieciom. 

Odesłano ich do przytułku miejskiego. 
— Kalectwo żony powodem usiło- 

wania samobójstwa. W zaścianku Kra 
czkowo gm. „zaleskiej, Anna Mołcza-, 
kowska utraciła w sieczkarni kiść pra- 
wej ręki. 

„Mąż poszwankowanej, gdy dowie- 
dział się o wypadku tak się tem prze- 
jał, że usiłował powiesić się. Uratowa- 
no go jednak j oddano pod opiekę ro- 
dziny. 

‚ Mołczakowscy przed trzema dnia- 
mi zawarli związek małżeński. 
„— Pożar. We wsi Piaskowce gm. wa 

wiórskiej wybuchł pożar wskutek czego na 
szkodę Narkiewicza Konstantego spalił się 
dom mieszkalny, oraz znajdujące się w ko- 
morze zboże. Poszkodowany straty oblicza 
na 1.000 zł. W akcji ratunkowej brała u- 
dział miejscowa ludność. Pożar powstał 
wskutek wadliwego urządzenia - К о' а pieca i ko: 

— Oryginalny sposób pozby 
wania się długów. Onegdaj m-cy wsi 
Ciecierowiec gm. hrycewickiej Włodzimierz 

Ralf Veston zwrócił się do Traversa: 
— (Co to może znaczyć? Jakie dzie- 

ło rozpoczynają jutro ci ludzie? 
— Nie rozumiem. Proponuję poje- 

chać za nimi motorówką, czekajmy 
więc na jch powrót. у 

Usiedli na brzegu i czekali na po- 
wrót dwóch spiskowców. Niedługo 
Arab i morderca powrócili na swój 
statek, który podniósł zaraz kotwicę i 
skierował się ku otwartemu morzu.. 

-— Jadą na Pembę, — pokiwał gło- 
wą Veston. — Gdyby ptynęli do Zan- 
zibaru musieliby wziąć więcej na za- 
chód. Nie należało rozpoczynać po- 
goni, bez zapasów żywności, toteż 
stary myśliwy i Travers udali się do 

ona postanowiła gonić za nim. Coś w 
_ tem jest niedobrego i musimy czem- 

' prędzej tę sprawę wybadać. Będzie- 
my ich śledzić, ale nie zbliżajmy się 
zbytnio, żeby nas nie poznali... 

Płynęli ku brzegowi, równolegle do 
tamtej ładzi. Vestoń wyskoczył pierw- 

Szy wyskoczył z motorówki, nacisnąw- 
szy głębiej na oczy korkowy hełm |е- 

bystrć oczy śledziły z ukrycia Ara- 

ba i jego białych towarzyszy, którzy 
również wysiedli na brzeg. 

, — Chodźmy na indyjski bazar, Ez- 
dro, — rzekł Pareira. — Tam  znaj- 

dziemy wszystko, czego nam trzeba. 

Ale ty zdaje się zapominasz ,że jesteś 

mnuzułmaninem, gdy zobaczysz bute - 
" kę szkockiej whisky? 

Arab roześmiał się: dai 

— Kiedy mam do czynienia z 

chrześcijanami, przyjmuję czasowo ich 

zwyczaje. Musimy się porządnie po- li 

żywić, bo jutro rano rozpoczynamy ży i wstrząsach psychicznych. Elly nie 
ażne dzieło. rozstawała się z profesorem, a Wortin 

Qbaj zniknęli w ciemnościach, a gton Mills znajdował wielką  przyje- 

miasta po zakupy, zjedli naprędce o- 
biad i wkrótce znalezli się w motorów- 
ce, która opuściła cichą, uśpioną zato 
kę i pruła miarowo spokojną toń mo- 
rza, wślad za tajemniczym statkiem. 

    

    

   

4, 
-— Gdzie jest Lola, Mr. Theese? 
Piątka przyjaciół z Tommy Veston 

na czele zebrała się we wspaniałych 
apartamentach szerifa. Głęboko wzbu- 
rzony tragiczną śmiercią syna, wielki 
kapłan spędzał dnie i noce na modlit- 
wach. Na rozkaz jego biali goście, 
wczorajsi niewolnicy, byli traktowani 
z największym szacunkiem, a najmniej 
sze ich życzenia wykonywane momen 
talnie. i w milczeniu. To też pierwsze 
godziny pobytu w pałacu szerifa wy- 
dały się im prawdziwą rozkoszą. Nie- 
wolnicy ze zwierzęcą radością odpoczy 
wali, po strasznie wyczerpującej podró 
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     "Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

ZSĄDÓW 
„AUTOBUSOWI PRZEDSIĘBIORCY PRZED 

"SĄDEM PRACY. 

Sąd Pracy rozpoznawał przed dwotna 
dniami kilka spraw powstałych na tie nic- 
przestrzegania obowiązujących przepisów o 
kaucjach. ; 

Pozwanymi byli: (každy w swojej ?pra- 

  

ri- wie) właściciele autobusów, kursujących w 
Wilnie: St. luczyński (Sokola 16), Michał 

Moroz (Szeptyckiego 16), józef  Czerczyk 
(Krakowska 21), Bernard Ossowski (zauł. 
Warszawski 11), oraz  Pinkus | Okumew 
(Kwaszełna 21). г 3 

Chodziło tu, rzecz jasna, 0 pobieranie 
od swych pracowników kaucyj, które zu- 
żywane były na opłatę długów  przedsię- 
biorstwa. 

Sąd uznał wszystkich winnymi i skazał: 
Tuczyńskiego i Moroza na 500 zł. grzywny, 
lub 6 tyg. aresztu, Czerczyka i Ossowskiego 
na 300 zł. grzywny, lub 4 tyg. aresztu i Sza- 
dryszewskiego i Okuniewa na 200 zł. lub 
2 tyg. aresztu. : 

Jak się dowiadujemy Sąd Pracy ma №- 
szcze szereg podobnych spraw i wkrótce 
znajdą się one na wokandzie. 
ELTA ZORY FCI. SEBA GA WOYEMIEYSYEGANEA PRTETEOGAA 

i Józef Reznikowie, będąc w Klecku w mie- 

szkaniu Abramowicza Sulejmana, któremu 

byli winni 1500 zł. za nabytą od niego dział- 
kę ziemi, chcąc pozbyć się ciążącego na nich 
długu zarządali okazania im weksli w celu 
rzekomego uregulowania rachunku. Gdy Ab- 
ramowicz Sulejman pokazał im weksle, Re- 
znikowie wyrwali mu jej i natychmiast zni- 

szczyłi. Reznikami zaopekowała się policja 
państwowa przekazując ich do dyspozycji 
władz sądowych. 

— Okradziony podczas snu w taksówce. 

8 bm. Pielocis Bronisławow  (Kalwaryj- 
ska 70) zameidował, że podczas snu w ta- 

ksówce skradziono z kieszeni 60 zł. Kradzie- 
ży dokonał Karolewicz Wacław (Kalwaryj- 
ska 134), którego zatrzymano. Pieniądze Od- 
naleziono. ( 

— Nagły zgon. Zmarła nagle jewel Szy- 
fra (Ostrobramska 16). Przyczyna — wada 
serca. 

— Ujęcie poszukiwanego. Został zatrzy- 
many Czanliński Stefan, poszukiwany przez 
Sąd Grodzki w Wińnie. įr. 

—- Zagadkowy wybuch w kuźni. W miej, 

scowości Góry pod Wilejką w kuźni Stefa- 

na Budrysa nastąpił wybuch pieca z przy- 

czyn dotychczas niewyjaśnionych. 
Podczas wypadku odłamkami walącego 

się pieca został ranny Budrys i jego termi- 

nator Kowals. 
— Postrzelenie z floweru. Mieszkaniec 

m. Klecka Nikodem Malawko bawiąc się 
flowerem kieszonkowym postrzelił przez nie 

ostrożność Ninę Chwalewską m-kę m. Klec- 

ka. Ponieważ Malawko na prawo posiada- 
nia floweru zezwolenia nie posiadał, został 

pociągnięty do odpowiedzialności sądowej 

administracyjno - karnej. 

  

RADJO WILEŃSKIE 

PIĄTEK, DNIA 10 KWIETNIA 1931 R. 
11.58: Czas. 
12.5 — 12.50: Muzyka popularna (płyty) 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 
14.40 — 15.20: odczyty dla maturzystów 
15.50 — 16.10: Lekcja francuskiego z 

Warszawy. 
16.10 -- 16.15: Komun. dla 

Warszawy. 
16.25 — 16.30: Program dzienny. 
16.30 — 17.15: Koncert życzeń (płyty). 

  

żeglugi z 

   
17.15 — 17.40: „Bitwa pod Iganiami“ — 

odczyt z Warszawy, wygłosi mjr. A. En- 
glert. 

1745 — 18.45: Koncert ze Lwowa. - 
18.45 — 19: Komunikat L.O.P.P. 
19 — 19.15: Komun. Towarzystwa do 

badania historji obrony Lwowa 
19.15 — 19.30: „Osobliwości Świata fil- 

mowego“ — feljeton wygłosi Leszek Szeli- 

gowski. 
19.30 — 19.40: Program na sobotę i roz- 

maitości. 
19.40 — 19.55 Prasowy dziennik radjo- 

wy z Warszawy. 
20 — 20.15: Pogadanka muzyczna z 

Warszawy. 
20.15: Koncert symfoniczny z Warsza- 

wy. W przerwie „Przegląd filmowy" — ze 
studja R. W. Po koncercie komunikaty z 
Warszawy. 

SOBOTA, DNIA 11 KWIETNIA 

11.58: Czas. 
12.05 — 12.50 Koncert popularny (płyty) 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 

mność w obcowaniu: z Mr. Theese. 
Tommy uśmiechała się wesoło, patrząc 
na gruchające po kątach pareczki,” a 
sama wkładała czarczaf i wychodziła 
do miasta, by wykorzystać swój po- 
byt tutaj dla łepszego poznania języ- 
ka arabskiego i zwyczajów miejscowej 
ludności. Lola trzymała się nadal na 
uboczu. Dla towarzyszy niedoli była u- 
przejma i uczynna, jak zawsze, ale ja- 
snem było, że żyła w świecie zupełnie 
innym i obcym dla nich. Pewnego dnia 
Tommy zauważyła, że Lola się nie po 
kazuje wśród nich od paru godzin. 
mrs. Theese nie odrazu zrozumiała jej 
niepokój i odpowiedziała z uśmie- 
chem: 

— Nie wiem, Tommy, gdzie ona 
jest. Czyż niema jej w pokoju? 

— Byłam w jej pokoju i dowiady- 
wałam się u służby, podobno wyszła 

przed kilku godzinami. Tą dziewczyna 
jest tak przejęta myślą o konieczności 
uratowania honoru rodu, że gotowa 

jestem założyć się, iż przedsięwzięła 
coś, by przeszkodzić temu łotrowi w 

jego zamiarach! | 
Tommy wróciła do pokoju Loli. Na 

małym lakierowanym stoliku przy łóż 
ktr znalazła kartkę z kilkunastu słowa- 
mi: 

„Drodzy przyjaciele, opuszczam 
was. Żegnajcie, niech Bóg ma was w 
swej opiece!'* 

Tommy gwizdnęła przeciągle. 
— No, wszystko to dobrze, ale 

strzeżonego Pan Bóg strzeże” — mru- 
knela, marszcząc brwi. 

Po kilku dniach, Tommy zjawiła się 
do przyjaciół z nowiną: / 

— No, wybierajcie się w drogę, — 
zawołała wesoło. Dowiedziałam się 
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: 04 dnia 10 de 14 kwietnia itoi włucznie © ą wy © ruw€ tlilky. 

M IESŚKIE „ULEB I 8 SZAKA LE RORZA io akt. 

SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 3, 
Nastę: 

Cena blietów Parter 60 gr. 

Wilk! (A'glicy Szakałe (Niemcy) Morza jest to angielski film, prredstawiającx wstrząsaj ce przvgody Br tyjskiej 
tajemaiczej floty podczas Wielkiej acjńv. W obrazie tym występuje osopiśsie Lord leliłcoe — admirał angielski 

„oraz admirał Sime. Nod pregram: „Warjat na wolności'* Komedja w 2 aktach. 
Kasa czynna od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej pny progr=m: „Gwiazdzista eskadra“ 

Balkon 30 

  

D ist Nagenj misj-Zy 
artysta filmowy: wszy sikich 

cza:ów 1 krajów 

NIEBIESKI MOTYL «» 
Dówiękowe kino 

„HOLLYWOOD 
óckiewicza 22, 

stel. 15 28 

W rcli artystki kabaretowej Loli-Loli 
nowa rewełacjaartyzmu 

Emil Jannings ' 
zably-mie całą poięgą swego oszalamioją. ego 
alentu w svej najnowszej i najwspaniałszej 

k eacji cźwiękowej p. t. 

%'sirząsający dramat miłośi, pokusy p święcenia i zdrady. 

f.1mov ego 
napięcia MARLENA DIETRICH "**wmoyz ia: ое са 

Nad program. Dudatek : tyg duik dźwiękowy „Fuxa”. Na 1-szy seans ceny zniżone. Pocz. o godz. 2,4, 6, 8 i 10.30 

Wkrótce! Największe KONIEC (6 . NA ZACHODZIE6 
przeboje Świata „ŚWIATA + 41 BEZ ZMIAN i 

POD DACH41MILG 
33 PARYŻA 

  

SS Dz.ś! Monumentalny arcyfilm dźw:,kowy! Genjaluy twor krola iezyserów E. DUrO Ta 
i ы Ф 

ы т Wielkie dźwiękowe arcydzieło dramatyc”ne. Konflikt 
„H ELi 05 { °°ч' ECZE 8 Pi 8 miłosci i rasy. Odwieszna walka dwóch światów. 

Už. is 38 W rol. gł Mary Glory znakomits šp ewac ka „Hatmv“ Miriam Elias, Max Udian i Henryk Garat. 

Nad 
'największe przeboje 

Wszechświatow e Wkrótce 

Cud reżyserji, w:stawy i g y. Krynica cz 
program: W-ze hświatow 

Pocz o godz. 4, 6. 8 i 1030. Na 

rujących melodyj! 
p'zegląd dźwiękowy „Fox * (os atnie nowi: y) 

„Walc miłości”, „Na zachodzie bez zmian* i „Monte Carlo“ 
pierwszy seans ceny zniźone. 

  

(ŻwsĘROWE KIRO 

CGIJING 
Dziś! Najwspanialszy super-film dźwiękowy swiatowe! pr-dukcji francuskiej 

„NASZYJKIKĘ HGRÓLOWEJ" 
Wstrząsający dramat miłosny. Realizacja sły nego arcydzieła ALEKSANDRA DUMASA (ojca) 

  

  

  

  

WIELAA 47. tei. 15-41 W rolach głównych Marcelia J-fferson i Diana Kare"ne Nad pr g am: Rewelacy ny dodatek 
dżwękowy „F xi*, P:'c7. o god „2, 4, 6, 8 1 10 10. Na pierwszv seans ceny "nižone. 

Dziś ! Po raz pierwszy w Wilnie! Motto: „Pierwsza kob eta w ży iu męzczyzuy 

KINO Najpotężniejsze arcydzieło Dramat last'u acy odwieczny kenilikt 
PAK" erotyczne p. t. OE ARKA BG miłosny dwu pierw: tnych netur. 

z W rolac gł. Charles Farrel bohater „Siódmego Nieb:* i „Anioła Ulicev* oraz Mary Dunkan jako „jego pierwsza 
Wielka 42. kobieta. Pocz. o godz. 3-ej. Ceny od 40 gr. 

i Wkrėt'e na naszym ekranie Najwięxsze į d Ę Ki G b @ 
Anons! Arcydzieło Filmowe! Wszechświatowy sziagier n vis ro owiec 

RET Dziś! powicść Gabryeli Zapolskiej p. i а: 
у eau o» AKORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 

potę ny dramat obyczajowy erotyczny w 10 aktach niż mający nic wspólaego z dźwiękowym zupełnie nowe 
WIELKA 36. wydanie, w roli głównej Zofia Batycka Adolf Dymsza i inni. Nai program Nsjnowsze arcy iz Eto [931 rok 

„Walki o wolność Ameryki* p. t. Wybuch w prochówni epox>wy d'anat w 9 akt. 
w roli główne; urocza Dorota Sehnstjan i Kapitan Tim Mc Cav. 
  

15 —- 15.20: Odczyt dla maturzystów z 
Warszawy. 

15.25 — 15.30: Program dzienny. 
15.30 — 15.50: „Co nas boli?" — prze- 

chadzki Mika po mieście. 
15.50 — 16.10: „O śledziu i jego poło- 

wie' — odczyt z Warszawy wygłosi J. 
Fredrychiewicz. 

16.10 — 16 15: Komunikat dla żeglugi 
z Warszawy. 

16.15 — 16.45: Koncert życzeń (płyty). 
16.45 — 17.15: Koncert z Warszawy 

(Kącik dla młodych talentów muzycznych). 
17.15 — 17.40: „Czy warto uczyć się 

na starość?" — odczyt z Warszawy wygłosi 
St. Czubek. 

17.45 — 18.45: Audycja i koncert dła 
dzieci z Warszawy. 

18.45 — 19: Kom. Wil. Tow. Organiza- 
cyj i Kółek Rolniczych. 

19 — 19.20: Program 
stępny. 

19.40 — 19.55: Prasowy dziennik radjo- 
wy z Warszawy 

20 — 20.15: „Ciotka Albinowa mówi!" 
20.15 — 20.30: Skrzynka techniczna z 

Warszawy. 
2030 — 20.55: Recital śpiewaczy Aldo- 

nv Potopowiczówny (sopran). Przy forte- 
pianie Jerzy Kropiwnicki. 

Program: 1. a) Wielhorski — „Lato” b) 
Wielhorski — „Trąbka gra", c) Lipski — 
szczęście przy drodze. 2. a) Szopski — „Sie 
rota“ Zz on „Lilie“, b) Szopski—,Preludium“ 
z op. „Lilje“, c) Szopski — Zawód, 3. a) 
Szymanowski — „Łabędź* b) Sołtys — 
„Przejście”, 

21 — 21.40: Recital fortepianowy Zofji 
Naimskiej Program: 1) F. W. Rach-Mae- 
stoso (I część koncertu org. d-moll) 2) Mo- 
zart — Wariacje d-d. 3) Palmgren — Oce- 
an, 4) Chopin — Nokturn — h-dur, 5) De- 
bussy — Preludjum. 

21.40 — 22: Muzyka lekka z Warszawy. 
22 — 22,15: „Na widnokręgu" — z War- 

na tydzień na- 

szawy 
22.15 — 22.35: Koncert chopinowski z 

Warszawy 
22,50 — 24: Komunikaty i muzyka ta- 

neczna z Warszawy. 

=== ERE EDC) 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
właśnie, że nasz szerif płynie do Aden 
i zabiera ze sobą niewiernych, t.j. nas! 
Strasznie się cieszę. Gdybyście wie- 
dzieli, jak mi już to miasto dokuczyło! 
Nie mogę doczekać się dnia, kiedy 
znów z fuzją na ramieniu będę mogła 
wyruszyć do lasu! 

Wiadomości Tommy zostały wkrót 
ce potwierdzone. Wielki kapłan we- 
zwał do siebie swych białych gości i 
oznajmił im, że pojadą wszyscy do 
Aden, a stamtąd do Zanzibaru, na po- 
szukiwanie skarbów. Bieli zaczęli przy 
gotowywać się radośnie do podróży. 

Krajowcy obstąpili go, mówiąc coś 

w nieznanym języku, potem, rozbiegli 

się na wszystkie strony. Ze złym śmie- 

chem wszedł Ezdra - el - Razuli do 

najbliższej chaty, wypędził gospodarza 

a widząc na stole kubek z wodą, wypił 
ja do dna. Potem jęcząc upadł na łóż- 
ko i zasnął ciężkim snem. 

Gdy zbudził się, okazało się, że 
wioseczka opustoszała zupełnie: mie- 
szkańcy jej uciekli gdzieś wgłąb wy 
spy. Ezdra ugotował sobie trochę ry- 
żu, który znalazł. w chacie, potem ro- 
zebrał się i powiesił ubranie na słońcu 
by wyschło po nocnej kąpieli przymu- 
sowej. Posiliwszy się, obwiązał ranę 
znalezionemi w chacie szmatami i po- 
szedł na brzeg, szukając jakiejś łódki 
lub chociażby pirogi. Wbrew przypu- 
szczeniom nie mógł znaleźć nic takie- 
go, coby świadczyło, iż tubylcy trud- 
nią się rybołóstwem. Widocznie nie 
wypływali oni nigdy na morze. Może 
łowią ryby wędkami z brzegu? Arab; 
zaśmiał się drwiaco, ale prowadził da- 
lej poszukiwania. 

Z niczem powrócił do chaty, któ-- 
ra zajął. 

  

    
LEKARZE KGSMETYKA 

Pasa 
DOKTOR GABINET rusin Ab „Szyi winūi RACJONALNĘJ choroby weneryczne, KOSMETYKI 

skórne i moczopłciowe LECZ NICZĘJ 

Wielka 19, od 9 do I WTLNO, MICAIEWI- 
zu CZA at m. 4 

kobiecą 

Dr Ginsberg Urodęze:: 
‚ je, dosko 

B skó ne, e nali, waste) usuw» 
czne i mOCzOpłCIO" jej skazy i braki. Masaż 

wileńska 8 oć R 4 ciała (panie) 
8 fa 114 — 8. Tel. Sztuczne opałanie cery 
507. Wypaianie włosów 
PORZE =* łupież. Najnowsze zda 

Dr. madycyny  bycze kosmetyki racja 

A. Cymbler nalnej. 
Codziennie od g. 10--8. 

Choroby weneryczne w Z. P. 48. 
scórne i narządu mo ,. ak GŚ 
:-wsgo Mickiewicza . 

12, róg Tet + skiej WTU: 

  

  

    

   
  mó JLOKALE 
[Akuszerk | Pokój 

nieduży ze wszystkie- 

AKUSZERKA mi „8 B do A 
najęcia csobie inteli- 

ŚMIAŁOWSKA gentnej i solidnej, Pań- 
ska 4 m. 4. 

4 pokoje 
pokój służbowy, ku h= 

Mickiewicza 46. nia, nowoczesne Urzą- 
dzenia, odiaje się z 

Fran ais powedu służbowego 
c wyjazdu. Zskretowa 7, 

lekcje, kouwersac'a m. 14. lądać 2—5. 
korepetycje. pomoc — woz а 
szkolna. Cena przy-4 į 
stępna. Dosiedzieč "1 2poko e 
się od 2—4 Mickiewi- słoneczne do wyuaję- 
cza 44, m 20. cia, Trocka 11, m. 8 a. 

oraz Gabinet Kosmety- 
czny, usuwa zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy” 

padanie włosów, 

  

  

  

Dnie ciągnęły się wolno, Ezdra leś 
żał nawpół przytomny, wytężając myśl 
nad sposobem wydostania się z tej pu 
styni, otoczonej morzem. Kilkakrotnie 
rybacy mijali wyspę, ale nie zwracali 
najmniejszej uwagi na sygnały , które 
im dawał Arab. 

Ale nadszedł dzień, gdy serce Araba 
zabiło gwałtownie w. nadziei ratunku: 
od .strony wyspy Pemby  podpłynęła 
do brzegu łódź motorowa. Ezdra rzucił 
się ku kilku ludziom, którzy wysiedli 
na brzeg. Ogarnęła go radość nie do 
opisania, gdy ujrzał białego człowieka 
w towarzystwie paru krajowców. Wi- 
docznie przyjechali oni aresztować go, 
ale wolał już więzienie od niewoli na 
dzikiej pustej wyspie. Za wszelką cenę 
pragnął wydostać się stąd. W więzie- 
niu zrobią mu opatrunek, zobaczy žy- 

wych ludzi! 
— Kim jesteś? — zapytał 

człowiek. Ё 
— Jestem marynarzem, okręt mój 

zatonął, — odrzekł, bez namysłu Arab. 

.— Jestem tu od kilku dni. Na Allacha 

błagam was, zabierzcie mnie stąd i 
zróbcie opatrunek, bo rana boli mnie 
nieznośnie i nie chce się goić. 

7 wyciągniętemi błagalnie rękami 
podbiegł do Anglika, ale ten cofnął się 
gwałtownie... 

— Czy wiesz, gdzie jesteś? — za- 
pytał ostro. 

— Nie, ale to mnie nie interesuje. 
Możecie mnie aresztować, jeśli chcecie 
Ale zabierzcie mnie stąd. 

Anglik ze współczuciem potrzał na 
Araba. 

— Nie mogę ciebie wywieść. Z tej 
wyspy nikt wrócić nie może. 

— Dlaczego? Kim pan jest i jaka 

biały 

  

LITEWSKI Mieszkanie SE Lo 2.80 
z 4 pokoi i kuchnią ze 
wszelkiemi wygodami pole.a firma 
nowoczesnemi, wanaą  Zwiedryński 
na miejscu, do wyna Wileń-ka 28, tel. 1224 
jęcia, ul. Słowackie ————— 
go 17 Za 4000 dolarów 
p sprzedamy osobniak 

murowany 06 mie- 
szkaniach ze skle 
pem. Placu 100 sąż. 
kw.—og ójek kwia- 

towy. 
Dom b.-K. „Za- 
cheta“ Mickiewi-. 

cza 1, tel. 9-05. 

Oddam darmo, 
byle w dobre ręe b. 
ł+dną trsyletną sukę 
w lka. Aut kolska 106 
m. 3 od godz. 1 —4 

  

Garaż 
lub garaze do wyna- 
jęcia. Styczniowa 3. 
Tel. 18-17 i woda na 
miejscu. 

  

  

  

Wykwaiifiko- 
waną nianię 

do małe, dzie.ka po- 
  

— Sy: 

Pianina I fortepiany 

  

szukuję. Żelig wskiego 
э 1 m. 30. Od 12-tej do 

nowe i u'ywane na i 

mae. Koszka” 4-1o gr mažame 
„ Abelow SA ua 

Pose || Lešnik 
kupna domu wyższe wykszt ł enie, 

możliwie blisko cent- lat 30, kawaler, grun- 
rum w cenie 7.000 zł towna znaj mość te- 
Oterty do Biura Re- chniki gosp d:rowania 
klamowego S. Grabow ; urzą zenia lasu, 
ski go Garbarska  1,poszukujė posa y. 
dla M. R. Oferty ub, „Od zaraz“, 

- — — Biuro Ogluszei  Pie- 
Sprzedaje się traszek, -— Warszawa, 

ŁubinPuławski ró: wy Marszałkowska. 115. 
wczesny po 35 gr. -— 

Francuzka za kgr. „Buiwa po 20 

о zaraz 
gr za kgr. loco St. 
Bohdanów z opakowa- p trzebna 
niem minimu n 50 kig. do dwojg: dzieci 3 i 7 
Ma ątek / Mark'nienia lat na stałe. Zgłaszać 
poczta 
Biszewski ska 24 m |. 

to wyspa? 
Pytanie wyrwało mu się z jękiem 

rozpaczy. 
— Jestem doktorem rządowym na 

wyspie Pemba. Ta wyspa jest zamie- 
szkała przez trędowatych. 

Arab zamarł z przerażenia. Oczy je 
go wyszły z orbit. 

— Ależ ja jestem zdrów! Mam ra- 
nę w plecach, ale skórę mam zupeł- 

nie zdrową! 
— Tak myślisz? Spójrz do lustra. 
To mówiąc, Anglik wyjął z kieszeni 

małe lusterko i rzucił na piasek. Arab 
podniósł je szybko, spojrzał j krew u- 
ciekła z jego ciemnej twarzy. Pod pra- 
wem okiem bielała nieduża plama, skó 
ra w tym miejscu błyszczała i tucz- 
czyla się. 

Z jękiem rzucił Arab lustro rozbi- 
jając je na tysiące drobnych kawałe- 
czków. Kolana ugięły się pod nim i z 
wyciem padł Ezdra na ziemię, gryząc 
piasek i płacząc. X: э 

У 

Antonio Pare.a kazał spuścić łódź 
i przybił do brzegu. Ludzie mieli cze- 
kać na niego na statku. Chciał sam 
pójść na zwiady i nie wtajemniczać ni- 
kogo w sprawy dotyczące skarbu. 

Z lornetką szedł wolno brzegiem ry, 
in starożytnego miasta, zarošnietego 
zielonością. Wkrótce odnalazł krzak 
magnojji i odliczył od niego przepisaną 
ilość kroków. W oddali widniała mała 
wyspa Msala. Wszystko zgadzało się 
z onisem kronikarza. Serce Pareiry bi- 
ło * ze wzruszenia. Jeszcze chwiła, 
a niezliczone bogactwa, ukryte od oczu 

ludzkich, ukażą się jego spragnionym 
oczom! 

(Dok. nast.) 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo'* Zamkowa 2 

Holszany Z.od 2—4. Zyguwuntow- + 

° 
* 

   


