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Zabytek budownictwa 

hisznnńnkiego 
Rewelacyjne u>yn«fei dochodzeń dzienniltarry amerykańskich 

Litwinow i Dowgalewski uprzedzali 
policję francusfui i emigrantów rosyjskich o planie 

porwania generałów Kutiepowa i Holmsena 
Porwali na rokaz GPU b.carski oficer i b.agenf wywiadu hancusktego 

PARY£ 17. 5. Afera porwania centrali szpiegowsko-wywiado-

Historyczna łaźnia 
w Sewilli 

Katedr* hr. Knyutola w Sewtll 

sen. Kutiepowa budzi znów w 
Paryżu sensację, dzięki ogłosze
niu wyników dochodzeń, podję
tych przez , 
korespondentów pism połud

niowoamerykańskich. 
Dziennikarze ci twierdzą, l i 

porwania dokonali członkowie 

wczej, która mieści sle w. Pary 
żu przy Avenue Kleber. 
Na czele ta) organizacji stoi by
ty oficer carski, obecnie komu
nista, którego Amerykanie ozna
czają pierwsza Htera nazwi

s k a — Rl 
Biuro to pozostaje w ścisłym 

Wręczenie memoriału Brianda 

o unji państw europejskich 
Unja nie będzie zwrócona 

ani przeciw Sowietom, ani St. Zjednoczonym Ameryki 
PARYŻ, 17.5. Memoriał Brlan-

da w sprawie federacji paneuro
pejskiej, który ma być w dniu 
dzisiejszym wręczony przez 
I^rzedstowfclell Francji poszcze
gólnym rządom. Jak również po
dany do wiadomości prasy, za
miera 16 stron druku. 

Składa sle on z orzysfronlcowe 
Ho historycznego wstępu, dalej 
następuje właściwy kwestjona-
rjusz, wreszcie zakończenie, któ-
t t Jeszcze raz podkreśla 
bonUemośt jaknajiychlejszego 
**0rt*f WfcJ*-*^ ***#' 

sneiu • • . . . 
. W memorjate swym proponuje 

Briand stworzenie periodycznej 
konferencji przedstawicieli ' po
szczególnych rządów, następnie 
etalego komitetu politycznego I 
wreszcie samodzielnego sekreta
riatu. 
. Te trzy organa związku euro
pejskiego wykażą wkrótce ko
nieczność wyłonienia dalszych 
wepótaych organów I rozwiną 

poczucie współpracy europej
skiej. 
BrUmd nie myśli o ograniczania 

suwerenności poszczególnych 
państw, cala bowiem organizacja 
mieścić de ma w ramach paktu 

Ligi. 
Urzeczywistnienie piana może 

spowodować obawy jedynie u 
dwu państw: Stany Zjednoczone 
mógł. widzieć w federacji eoropej 
sklej próbę otoczenia Europy ma 
rem cektyro przeciwko taporto- dow. 

Minister skarbu 
na dłuższej konferentil 

a p, prem\era 
WARSZAWA. 17.5. 

" P : premier Sławek odbył dziś 
przed południem dłuższą konfe
rencje z ministrem Matuszew
skim. 

wi amerykańskiemu. Sowiety zaś 
mogą widzieć w niej nieprzyja
cielską koalicje. 

W zakończeniu swego memo
riału 
Briand dale wyjaśnienia, uspaka

jające oba te państwa. 
Briand .prosi wreszcie rządy, 

by zechciały na kwestionariusz 
odpowiedź do 15 lipca, by mógt 
opracować odpowiedni referant, 
z ktorm wystąpi ttmUs-

m Zewmadzetms L i p tątro-

Ostatnia pielgrzymka wielkiego piewcy Podhala 
Pognęb i. p. Władysława Orkana w Krakowie 

KRAKÓW 17.5. — TeL wl. — 
Wczoraj odbyt się pogrzeb zna
komitego pisarza, ś. p. Włady
sława Orkana. Ceremonia po
grzebu zamieniła sle w wielką 
manifestacje hołdu dla wielkie
go piewcy Podhala. 

Na Rynku krakowskim ztgro-
madzily sle tłumy publiczności. 

W kondukcie wzlely również 
udziały delegacje miast Nowego 
Sącza, Nowego Targu 1 Zakopa

nego, rodzinne] wsi zmarłego po 
ety. Poręby Wlekiej, a także 
„czwartacy* z gen. Kołłątajem 
na czele. 

Imieniem mlalsSra Czerwińskie 
go przemówił proŁ Wójcicki z 
Warszawy, a górale zakopiańscy 
zagrali na skrzypcach pleśń gó
ralska. 

Na amenfara przemówił pos. 
Feliks Gwiżdż, żegnając w na
rzeczu góraiskiem zmarłego przy 
jaefeta. 

kontakcie z G.P.U. 1 działało na 
podstawie dyrektyw otrzyma
nych od. władz GP.U. z Mo
s k w y -
Prócz gen. Kutiepowa miał być 
również porwany Jego pomoc
nik w pracy organizacyjne] w 
związkach wojskowych gen. 

Holmsen. 
Jak twierdzą dziennikarze a-

merykańscy komisariat spraw 
zagranicznych dowiedziawszy 
sle o planie G.P.U. zorientował 
się szybko, jakie następstwa w y 
konanie zamierzeń G.P.U. mogło 
by pociągnąć dla polityki zagra 
nlcznej Sowietów. 

Litwinow zawiadomił wlec 
Dowgalewskiego o przygotowy 
wanem porwaniu I polecił mu, 
by wszelkteml siłami przeciw
działał akcji biura szpiegowskie 
go 1 G.P.U. 

Ambasador Dowgałewski za 
pośrednictwem swoich prowoka 
torów wśród emigracji uprzedził 
koła emlgranckie o przygotowy 
wanym zamachu, równocześnie 

dał znać policji francuskiej, że... 
monarcblstyczne kola rosyjskie 
zamierzają porwać gen. Kutie
powa, by następnie cała winę 
z łożyć na G.P.U. 1 w ten sposób 
spowodować zerwanie stosun
ków dyplomatycznych z Sowie
tami. 

Tajemniczy R. mimo sprzeci
wu Dowgalewskiego postanowił 
działać na własną rękę 
I zaprosił do współpracy nieja
kiego N., obywatela luksembur
skiego, byłego agenta wywiadu 
francuskiego, pracującego obec
nie dla Sowietów, który posiada 
jac wille w Calllet sur Mer przy 
gotował przeniesienie Kutiepo
wa na statek, stojący u wybrze
ży Normandii. 

Zebrania konspiracyjne szajki 
odbywały się w domu nr. 9 przy 
ul. Faubourg Montmartre I koło 
cmentarza Pere Lachalse. 

Policja francuska w sprawie 
sensacyjnej publikacji dzienni
karzy amerykańskich dotych
czas nie wypowiedziała sle. 

Latała krok htst-panskieso Piotra 
OŁiuhJOfAy 

• • • i • « 

OSTATNIA PODROŻ STATKU 
„LWÓW" 

pned sprzedażą na złom 
GDYNIA 17.5. Szkolny stateB 

„Lwów" odpłynął do Kopenha
gi, aby przenieść na nowy statek" 
szkolny „Pomorze" wychowan
ków Szkoły morskiej oraz mo
tory, poczem „Lwów^ odbędzie 
swą ostatnią podróż pod żaglem 
lub przy pomocy holownika do 
Gdyni, gdzie prawdopodobnie 
zostanie sprzedany na złom. 

Wał niemczyzny nad granica polska 
250 tysiącami Niemców południowo*1yrolshich 

JBMwW Plan pupila Hindenbarga 
SDOwodował salwy śmiechu w niemieckiem M. S. Ł 

BERLIN 17.5. Ambasador nie
miecki w Angorze, Nadolny, za
biega o przeniesienie go na sta
nowisko przedstawiciela Nie
miec w Rzymie. Nadolny posia
da wysokiego protektora w oso
bie samego prezydenta Hlnden-
burga, co świadczyłoby, że Je
go plany mają szanse powodze
nia. 

W zwlązkn z tern socjaldemo
kratyczny „Vorwarts" pisze, i i 
przed rokiem Nadolny, zabiega
jąc również o stanowisko amba
sadora w Rzymie, przedłożył u-

rzędowi spraw zagranicznych 
plan niemiecko - włoskiego po
rozumienia, w którem przewi
dywał uregulowanie spora o Po
łudniowy Tyrol w formie dość 
fantastycznej. 

Projektował on poprostu prze
siedlenie ćwierci miliona Niem
ców tyrolskich do Prus Wscho
dnich. 

W ten sposób osiągnięte zosta 
łyby dwa cele: zostałaby o-
czyszczona droga do przyjaźni 
włosko • niemieckiej, z drugiej 
zaś strony zostałby wzmocnio-

Wyschłe źródła kredytu na rynkach światowych 
<#• P. Dewey o szansach pożyczki polskiej 

WARSZAWA, 17.5. dla tranzytn towarów do szeregu 
Doradca finansowy rządu polskie ośrodków w państwach sąsiednich 

go, p. Charles Dewey, który powró które mogą być uważane za sferę 
cił niedawno z Bukaresztu, udziela gospodarczą polskich kolei. 

Rozwój linii tranzytowych mię
dzy Gdańskiem i Gdynią na Batty 

wczoraj wywiadu prasowego na tfc 
mat swojej podróży 1 możliwości 
uzyskania przez Polskę kredytu na 
rynkach amerykańskich. 

Nawiązując do mformacyj prasy 
zagranicznej, która doniosła, że 
podczas pobytu w Rumunii p. De
wey poruszył sprawę rozbudowy 
rumuńskiej sieci kolejowej celem 

j ożywienia tranzytn przez Polskę 
do Gdyni i przez Rumunie do por-

! tów Galacu i Konstancy, p. De-
Iwey oświadczy): 
I O Ue mi wiadomo, rząd rumuń
ski interesuje się żywo tą sprawą i 

I w swych planach rozbudowy sie-
|ci kolejowej uwzględnia możiiwo-
•ści takiej organizacji kolejnictwa, 
aby ułatwiło ono pozyskanie tran-

I sportów tranzytowych przez tery 
.torium Rumunii 
dla portów w Galaco I Kon

stancy. 
Transporty te mogłyby Iść stąd do 
Konstantynopola, Pireusu, Haify, 
Jafty i Aleksandrii. 

Sprawą wyzyskania 
polskie] sled kolejowe] 

dla przewozu ładunków tra-nzyto-
wyćh interesuje się od dawna i po 
świccjłem jej w mej działalności 
w Polsce dużo uwagi. O i© cho
dzi o tranzyt kolejowy, ma Polska 
bardzo dogodne położenie geografi 
czne, a port w Gdyni ułatwia prze 
ładowywanie towarów, przewożo 
nych morzem. Port ten razem z por 
tern gdańskim 1 polskienri kolejami 
stanowi nietyTko bezpośrednią, 
lecz w większości wypadków 

VwM „, .„ „ „ wci w wwuzoea wypamtow ntaicaueŁ 

ku a portami rumuńskienri na Mo
rzu Czarnem ma logiczne uzasa
dnienie zarówno pod względem 
historycznym, jak 1 z punktu wi
dzenia obecnego rozwoju tych kra 
iów.' 

Posiedzenie Rada Ligi Narodów 

Za Holem prezydialnym •*/ trodka Briand I Jugosłowiański minister spraw n -
Sadz Marlnkowfcz, na prawo nasz rr^łlftf rfflT Ufttr 

- L f t 4 & k » l a V 

Ameryce 
Na pytanie, czy możliwe Jest 0-

becnle 
ulokowanie nożyczek polskich 

na rynku amerykańskim p. Dewey 
oświadczył: 

—' Każdy człowiek wydaje pie
niądze najpierw na własne potrze
by, a to, co mu pozostaje, może ko
mu innemu pożyczyć. Otóż należy 
wspomnieć, że w ciągu ostatnich 
18 miesięcy 
trudno było na rynkach świato

wych o pieniądze, 
gdyż były'one pochłaniane przez 
potrzeby wewnętrzne na tych ryn
kach. 

Dlatego też nie było również nad 
wyżki pieniędzy na rynku amery
kańskim, którą możnaby było pozy 
czyfi Europie. Należy dalej pamię
tać, że kursy obligacyj pożyczek 
europejskich na rynku - amerykań
skim byty zależne od wartości pie 
niądza na tym rynku. Wskutek te
go obecnie cena papierów warto
ściowych na rynku amerykańskim 
jest w wleln wypadkach niższa cd 
ceny kursu emisyjnego tych obl-
gacyj. t 

Odnosi sfę to rńwąież do obliga
cyj 7-procentowej pożyczki stabili
zacyjnej polskie], której kurs wyno 
si obecnie 85 dolarów wobec 92 do 
larów kursu emisyjnego. Ten stan 
rzeczy dowodzi, że obecnie na ryn
ku amerykańskim niema 

nadwyżek, 
które mogłyby być zużyte na udzie 
lanie pożyczek zagranicy. 

w przyszłości jednak kurs poży
czki stabilizacyjnej nletylko pójdzie 
w górę, ale przewyższy jej kurs 
emisyjny. Będzie to dowodem, że 
na rynku amerykańskim powsjaja 
Mdwyzka pieniądza*.. 

ny wal niemczyzny nad granica: 
polska. 
•• Ody Stresemann dowiedział 

sle o tym „genialnym" planie Na-
dolnego, pokładał sle ze śmie
chu. •• i i 

Przez dłuższy czas Jeszcze nie 
można było wspominać o tym 
projekcie, aby nie pobudzić Stre 
semańna do serdecznego śmie* 
chu,(My). 

; . . _ _ _ . . 
TALLIN 17.5. Estoński inhusteir 

spraw zagranicznych,, p. La tik, prze 
tłumaczył jedną ze swych powie
ści na* język polski i polecił wydra 
kować w Tallinie Jedynie dwa e-
gzemplarze tej książki. 

Jedną z nich zatrzymał dla siebie, 
drugą zaś podarował córeczkom 
Marszałka Piłsudskiego. (M). 

łałtaOSK NfiC«_ 



„Polon łucja" 
cl«ikI«flo przemysłu 

Według AStatnleJ statystyki u-
•rzędowej na 299 stanowiskach 
kierowniczych w przemyśle gór
nośląskim znajduje tle 249 Niem
ców (82.27 proc.), a tylko 50 Po
laków (16.73 proc.). 

WINSZUJEMY 
' Dzłi: Feliksowi. i 
^ Jbtro: Piotrowi 1 Celestynowie 

MDJO WARSZAWSKIE 
WARSZAWA. Diuzołe (tli 1411,8 m. 
O. 10.15: Nabożeństwo s bazyliki vi 

leńiklej. a 11.58: Sygnał c u m I bel-
•ut. O. 12.40: Poranek symfoniczny i 
Filharmonii warsz. a 14.00: Zebranie 
pszczelnie** pszczelarzy. a 1S.20: Kon 

• cert orkiestry J u a Różewicza, a 16.00 
„Dzlen Dobrał WoU". Odezwa dzieci 
Willi do dzieci wszystkich kra]6w 1 
.odpowiedz dzieci polskich, a 16.15: 
. ,0 tłoAcun, która dla n u pracuje" — 
— opowie dr. Tellkł Burdecki. a .6.35: 
Płyty gramofonowe. O. 16.40: Pogadan 
ki p. t „Transmisja x Wezuwiusza1*— 
wygL p Tad. StrzeteltkL a 1655: 
Płyty gramofonowe. a 17.03: „O orlo 
łienlKh przed iłu laty" — wytt prol. 
ii . MofclcW. a 17JO: Koncert repre
zentacyjnej orldMtry Policji Ptdjlwo 
wel m. »L Waruawy pod dyr. AL Siei 
•kiego. O. 18.50: Rozmaitości orai Ko
munikat Tow. zachęty do hodowli koni 
w PolKe. a 19.15: Wiadomości prty-
lemne I pożyteczne, a 19J0: Płyty gra 
gofonowe. a 19.40: Telleton. Int. EOŁ 

ortbłkl: „fantastyka techniczna Bo-
iMttwa Pnua". a 1958: Sygnał cza
to. a 20.00: Kwadrans literacki: trat 
ment z B. Prusa, a 20.15: Koncert po-
pulerny. Wykonawcy: Orkiestra P. R. 
pod dyr. J. Oalmlnsklego. Janina Or
łowska (sopran). Margarita Trornbinl 
Kaiuro (lor U I prol. L. Urittta (akom
paniament). a 31.45: Słuchowisko 
literackie, a 2.15: Komunlktty. a 22.25 
„Ostatnia Tala" —wytt rad. Jan. Pio 
trowskl. a 23.00: Muzyką tłfleczfla z 
Poznania, "*. 

0 podsłuch 
Rozpoczął się 

, WARSZAWA 17.5. 
Pamiętna etobrz* octowi czyta 

ącerrm aMHCja łMMto wy-
nyck, *o*ł-ck. ni+*timim; 
U Unii Zamek — Spala znajdzie 
tłzłi wszechstronne 1 szczegółowe 

okrecowym w War
sa*?* rozpoczął sk izU proce* 
swłłciwko sprawcy owej ^en-
BacH" Janowi SeWełdowi 

Proces rozpoczęto o godz. 
HO-ej min. 30. 

Sctnfeld zajął miejsce na ła
wic oskarżonych. Przewodniczą 
cy przystąpił do odczytania ak-
tn oskarżenia. 

Po odczytaniu akta oskarże
nia przewodniczący zwrócił się 
do oskarżonego z zapytaniem, 
czy przyznaje się do winy. i i 

• rozpowszechniał tajne wiadomo 
icl ze szkodą dla pańtwa wobec 
przedostania się Ich do przedsta
wicieli państw obcych. 

Oskarżony oświadcza: 
— Przyznaje się, że przypad

kiem podsłuchałem rozmowo 
prowadzoną przez p. radce por. 
Zaćwillchowskiego z adiutantem 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
-kpt. Soszyńskim, który odebrał 
rozmowę tę w Spale. Podsłucha 
Jem Jednak wypadkiem. Zazna
czam, że nie przyznaje sic Jako-
Jrym popełnił przestępstwo. Spo
sób schwycenia wiadomości był 
następujący: W czasie tworze
nia gabinetu prof. Bartel za
mieszkał na Zamku, gdzie apa
rat Nr. 8-73 służył w tym cza
sie do zasięgania wiadomości.. 

Będąc w kawiarni Europej
skiej, która Jest siedzibą I ośrod
kiem życia politycznego zadzwo 
nilem z tamtejszego aparatu 
I zażądałem Nr. 8-73. 
i Telefonistka odpowiedziała: 
ł.Dzwonlono". a Jakiś głos ode
zwał się: „Słucham słucham". 

W tym momencie wszakże u-
slySzałem głos telefonistki: 

„Daję Spalę na żądanie prezy
dium rady ministrów", a następ
nie zwrócono się do mnie z za
pytaniem, czy mówię z miasta. 
Odparłem: Tak. Telefonistka po
wiedziała: 
. — Niech pan odłoży łefefon. 

Położyłem więc słuchawkę, 
lecz usłyszałem dzwonek. Podją
łem więc ją znowu. Wtedy usły
szałem treść rozmowy, jaką pro
wadził radca Zaćwlllchowskl z 
kpt. Suszyńskim. 

Szef recepcji hotelu pytał 
mnie: „Czemu pan trzyma słu
chawkę 1 nic nie mówi". Na to 
odpowiedziałem mu, że mam 
szlagiera. 

Istotnie byłem bardzo rad z 
siebie. Aby nie utrudniać sytuacji 
i poinformować oplnję udałem się 
do redakcji 1 zaznaczyłem tam, 
że trudności przy tworzeniu ga
binetu są tylko natury gospodar 
czej. Następnego dnia dostałem 
do rąk Jeden z dzienników, w któ 
rym znajdowała się wiadomość 
o tern, Iż prof. Bartel łączył się 

miedzy Zamkiem i Spała 
proces przeciwko J, Seinfeldowi 
ze Spalą! młonnowtl Prezyden 
ta RzpitfceJ o wynfcn prac przy 
rwwzeaan rządu. 

Byłam tem m a n i o n y . uwa
żałem bowiem, li uzyskana prze 
zemnie sensacja straci Już na 
wartości Przystąpiłem do reda-
gowsmia poufnego btaletytiu. 

Cóż to był poufnly biuletyn? 
Jest to zestawienie wiadamoścl 
politycznych, krążących w spo
łeczeństwie. Posiadany przeze-
mnie egzemplarz potnego komu
nikatu mogłem kolportować, tem 
więcej, że to, o co Jestem oskar
żony, Już przedtem znalazło się 
w prasie. 

Proklrator: W ilu egzempla
rzach odbito poufny komunikat? 

Osk.:W8tab9. ^ J Ł 

Sąd przystąpił do przesłucha 
nia świadków. .W pierwszym 
rzędzie zeznaje radca ZacwiU 
chowskl, który opowiada, iż na 
zlecenie prof. Bartla połączył się 
ze Spałą, by podyktować spra 
wozdanie napisane przez prof. 
Bartla własnoręcznie. W czasie 
rozmowy prof. Bartel podszedł 
do radcy Zaćwfllchowskiego 1 
położył przed nim Jeszcze dwie 
zapisane kartki papieru ze zle
ceniem, by również Je przedy
ktować. Wszystko to zostało po 
dyktowane kpt. Suszyńskiemu 
w Spale, który następnie treść 
rozmowy odczytał. 

Następuje badanie dalszych 
świadków, i 

- A " » 
' • • • ' r 

Prezydart • Marszalka Piłsudskiego 
przed wlaidem do Spały 

I WARSZAWA- 17.5. 
W dnia wczorajszym w dal

szym ciąga kontynuowane byty 
konferencje polityczne. « 

W południe premier Sławek" od 
byt naradę z b. premjerem Świtał 
skim w gmachu Prezydium Rady 
ministrów. u * 

Jednocześnie w południe p. Pre 
zydent Rzeczypospolitej ndał się 
do Generalnego Inspektoratu sił 
zbrojnych, gdzie odbyt konferen
cję z Marszałkiem Piłsudskim. 

Wkrótce po powrocie na Zamek 

* • * « 

p. Prezyden? udał się do Spały 
na krótki wypoczynek. , «, 

; - : • 
Minister spraw zagranicznych 

p. August Zaleski po zakończe
niu sesji Rady Ligi Narodów ko
rzystać będzie z dziesięciodnio
wego urlopu wypoczynkowego, 
który spędzi w Angljl, gdzie przy 
będzie w towarzystwie swojej 
małżonki w niedzielę d. 18 maja. 

Charakter pobytu p. ministra 
Zaleskiego w Angijl będzie Jat 
najściślej prywatny, bez Jakich' 
kolwlek przyjęć 1 wizyt oficjal
nych. 

Narady stronnictw ludowych 
Drugie wsoólire posiedzenie 

WARSZA WA. 17.5. 
Od rana obradowały wczoraj 

w gmachu sejmowym trzy kluby: 
Wyzwolenia, Stronnictwa Chłop
skiego I Piasta. Obrady dotyczy 
ły projektu rezolucji, opracowa
nej przez komisję porozurnlewaw 
czą trzech stronnictw ludowych. 
Każdy klub naradzał się osobno. 

Dopiero o godz. 4-e-j po połu
dniu nastąpiło wspólne posiedzę 
nie wszystkich klubów w lokalu 
Wyzwolenia, jako największym. 
Przewodniczył na tem drugiem 
posiedzeniu wspólnem poseł Wro 
na, wiceprezes Staonfllctjwa 
Chłopskiego, w zastępstwie nie
obecnego prezesa Dajbsfciego. 

Wygłoszono dwa referaty: po
seł Rataj z Piasta przedstawił po
łożenie polityczne I zgłosił odpo
wiednie rezolucje, poseł Malrnow 
skf z Wyzwolenia zobrazował sy 

ruacje gospodarczą państwa, rów 
nleż przedkładając kitka wnio
sków do uchwalenia. 

Po długiej dyskusji, w które] 
zabierał m. in. głos senator prof. 
Marchlewski z Piasta, jednogłoś
nie przyjęto wszystkie zaoropo 
nowane rezolucje. 

Zawierają one zaakceptowa
nie wspólnego frontu ludowego 
w wyborach gminnych, utrzy
manie „Centrolewu", wyrażenie 
nieufności rządowi, gotowość do 
konania zmian konstytucji,, we
zwanie do. samoobrony'.wobec 
aktów gwałtu, rozbijania wtó'-
ców I t. p., wSTÓd dezyderatów 
ekonomicznych zaś domagają się 
redukcji ciężarów podatkowych 
i zastosowania środków, zapew
niających opłacalność gospoda
rowania na roli. 

Tempo rzeczywistości 
Rzeczywistość ta zwykła, co

dzienna. uliczna ma szalone 
tempo. Na przepełnionych, cia
snych ulicach iwieBdch miast, 
wśród setek pędzących aut, 
tramwajów, autobusów, uwija 
się słaby człowiek, Jak mucha 
w ukropie, przebiega ulice, ucie
ka Jak może przed pedzącem au
tem, aby... wpaść pod nadbiega
jący tramwaj. 

W ciasnych, nieprzygotowa
nych do takiego ruchu i tempa 
ulicach naszych miast — zwłasz 
cza Warszawy, niebezpieczeń
stwo Jest bardzo duże. 

Śmierć hula tam wśród rojo
wiska ludzkiego ślepa, nieubła
gana, bezwzględna. Niema dnia 
bez kilku wypadków. Pogotowie 
ratunkowe stale Jest w ruchu. 
Człowiek, przechodzień, zatro
skany, zdenerwowany, zdezor
ientowany często staje się łu
pem i ofiarą wypadku. 

Nie tylko nie wiemy dnia, a-
ni godziny (tak było dawniej), 

ale nie znamy swojej ostatniej 
minuty i sekundy. 

Wniosek stąd praktyczny na
rzuca się sam przez się: musimy 
zabezpieczyć los naszej rodziny 
od skutków wypadków, które 
mogą się nam przytrafić w każ
dej chwili na ciasnych, zwario
wanie ruchliwych ulicach War
szawy. 

Ubezpieczenie życiowe w P. 
K. O. w tej dobie pędzących I za
bijających człowieka maszyn 
Jest koniecznością życiową. 

P. K. O. ubezpiecza bez bada
nia lekarskiego 1 wypłaca po
dwójną premje ubezpieczeniową 
na wypadek śmierci spowodowa 
nej wypadkiem. 

Nie zwlekajmy, bo nie zna
my ani minuty, ani sekundy na
szego życia. 

Zmechanizowane życie I ruch 
mają szalone tempo, większe od 
słabego, bezbronnego człowie
ka, który, Jakże często, pada o-
fiarą. 

Lubicz. 

Wczorajsze ciągnienie Loterii Państwowej 
Plerwszet ciągnienie. 

XL 2MM m Nr. UM\ 
ZŁ lt .N0 u Nr.: H M 
ZŁ 1000 na N-ry: 38096 40507 80324 

81783 144319 152301 
ZŁ 500 na N-ry: 53322 74386 79461 

113448 140495 
ZL 300 na N-ryf 1807 2948 12139 

35882 38781 52222 67945 68399 84464 
101677 123472 162340 162433 171659 
179618 202871 

ZŁ 200 na N-ry: 2216 5381 21441 
23838 30797 47437 48834 83761 90315 
91212 93761 94687 97966 104662 107118 
109456 116963 117496 123494 130418 
147167 149806 173015 180361 193627 
203642 206721208469 

ZŁ 150 na N-ry: 839 2719 4270 4283 
6870 7235 8614 9196 12042 12624 12839 
13858 14090 14293 19793 19849 22554 
25817 25896 27402 28148 29771 30967 
32407 33163 33175 36061 36495 36991 
41886 44593 46299 47335 49343 80036 
81753 51917 51331 66177 57854 88287 
59986 61356 63715 63096 63489 63828 
64521 66553 66794 67753 68019 68869 
70281 70676 71518 72174 72338 73011 
74922 75016 77220 • 78356 81088 82022 
86531 87594 89194 89448 91983 92355 
93313 102193 105168 106096 110352 

118106 
127578 
135051 
146220 
148591 
157078 
164940 
169914 
178316 
181846 
193429 
198696 

200053 204479 207310 206382 209806. 

Stawki 

113051 117560 
121794 125514 
128781 134845 
143164 143749 
146312 147779 
156795 156068 
163859 163972 
168859 169569 
177212 177336 
181377 181665 
190272 191179 
195438 197193 

118878 119387 
128647 138767 
139225 139398 
145351 146375 
149888 153139 
160504 162278 
167006 168474 
172718 172818 
178547 181230 
182006 186935 
193690 193817 
198719 199227 

71 258 457 59 539 40 88 619 732 1059 
88 325 505 49 82 2011 101 281 470 526 
794 837 91 3008 43 107 406 72 74 680 
743 900 4001 5 25 36 96 108 12 16 
20 82 527 618 956 87 5029 54 72 75 180 
284 644 89 742 48 847 977 89 6091 214 
326 631 7029 114 209 41 453 542 707 65 
873 9095 8032 95460605723679063 
165 260 458 81 885.903 89. 

10027 279 307 43? 543 52 667 83 89 
744 83 922 72 11056 232 37 302 84 90 4M 
55 711 56 63 71 93 889 985 12079 85 153 
71 91 291 391 416 523 901 13031 375 82 
402 972 14109 222 75 420 542 781 966 89 
15118 47 55 662 810 16045 60 184 318 70 
468 72 515 746 803 14 17057 129 57 301 
37 501 91 696 779 92 932 18002 292 459 
625 768 928 19011 13 443 65 527 40 730 
901. 

20152 425 94 645 77 733 41 859 918 
21373 403 32 40 680 861 22342 469 727 
842 75 23046 99 187 94 245 430 654 607 
751 24048 83 430 87 550 91 94 727 55 
876 25062 86 122 59 356 412 566 746 
885 942 95 25555 823 903 27169 370 520 
21 97 129 907 61 97 28061 76 195 206 
25 345 537 43 616 763 940 78 29020 119 
63 205 342 420 52 643 863 90'991. 

30203 376 502 16 51 9 604 21 95 703 
36 7aTP90-3»-314T3-718 28 41 938 7f 
320SJM70..5&4 33192 493 555 858 75 
34087 115 47 96 302 472 511 874 903 
35078 82 272 378 98 520 917 36011 72 
119 690 825 37648 99 751 38009 280 343 
73 693 962 39033 160 632 734 807 45. 

40640 41027 57 106 306 87 472 603 
856 77 956 05 42063 139 366 420 663 
976 43024 33 154 68 440 787 860 86 
903 44044 95 125 27 233 481 515 632 
69 809 17 61 45005 115 38 219 59 
307 20 51 93 405 50 84 536 81 671 
748 57 46089 123 81 307 88 406 43 
81 617 774 903 55 47212 71 443«60 
48001 135 213 63 429 565 626 85 
49024 258 339 448 51 93 540 697 862 
905. 

50042 165 347 533 628 37 757 821 
92 51266 385 560 762 52048 107 98 
616 80 930 65 53253 632 747 58 903 
32 7 54017 273 386 448 577 684 809 
938 39 41 55206 63 96 422 556 901 
56063 121 203 18 25 46 332 47 418 
56 622 46 65 700 30 873 921 83 57032 
114 549 92 689 836 910 58068 78 
132 41 206 300 531 43 886 59146 313 
48 434 782 955. 

60066 98 118 70 318 27 468 796 808 
965 97 61130 238 306 41 95 493 824 741 
864 62400 70 90 658 770 880 941 63088 
416 38 700 24 985 69 64019 47 54 167 
944 53 65002 207 71 332 413 76 684 917 
66101 303 26 477 819 30 600 800 24 903 
19 33 67105 21 366 461 92 650 92 697 
893 965 68017 116 236 81 519 23 665 
890 906 17 31 69002 215 33 93 572 726 
61 842. 

70033 230 763 967 98 71174 247 99 301 
10 82 87 404 77 572 753 831 60 72225 
319 27 787 981 73086 104 28 315 96 492 
615 834 74051 89 114 86 206 400 81 998 
75042 156 65 282 508 709 973 76136 238 
859 69 528 48 49 611 66 77114 88 238 84 
501 741 800 79 78224 62 406 693 99 809 
U 929 79316 88 69 312 41 559 602 28 
785 927 60. 

80081 161 69 81 523 547 742 59 824 57 
953 81015 87 438 52 69 561 817 917 

83197 214 372 538 832 919 83036 67 87 
188 97 343 78 90 352 430 42 669 755 91 
848 84107 39 2 4 1 5 2 4 3 7 6 0 8 0 5 3 2 6 3 5 
797 98 854 938 57 85066 89 199 335 83 
438 596 631 34 899 86394 406 827 67 934 
47 53 87011 183 234 41 358 88 564 87 646 
711 30 87 870 88111 814 89039 101 09 40 
74 99 578 86 672 758 920. •, 

90068 163 79 204 85 701 03 96 867 
941 91129 272 330 92050 218 84 333 590 
97 619 881 93079 99 101 346 478 908 
81 94071 152 244 853 631 728 33 38 82 
90 95664 821 922 96499 680 713 45 863 
938 97018 20 243 68 82 371 434 586 
98218 66 336 79 447 575 726 800 19 
99069 85 148 222 783. 

100364 95 433 70 77 523 67 666 707 
83 892 96 996 101041 89 96 484 563 701 
28 894 102015 181 305 36 412 98 596 
736 869 84 103007 17 26 219 352 62 553 
838 46 104328 813 105215 93 320 876 
97 106595 642 824 72 934 68 83 107108 
205 575 696 827 108004 114 52 219 409 
14 21 540 87 646 672 109012 38 131 60 
305 462 992. 

110048 71 219 510 67 644 84 745 865 
901 111042 158 227 356 71 634 98 722 
96 112230 56 312 17 437 SM 636 702 
17 842 903 4 113073 117 33 262 346 70 
539 605 744 91 961 82 114197 270 494 
550 934 66 115064 106 13 40 379 413 
713 22 909 116043 136 273 380 93 485 
549 683 848 923 69 93 117115 235 38 
67 491 507 69 610 781 800 74 99 118030 
74 219 532 57 94 659 78 733 967 119078 
147 366 484 622 751 96. 

120334 56 563 600 16 786 95 816 
31 975 121674 773 74 896 122120 
209 87 305 10 465 529 705 11 79 97 
876 123052 134 74 212 64 90 408 671 
872 95 124157 61 260 470 91 644 728 
968 125067 137 91 98 285 422 577 
676 701 68 97 867 924 33 66 126050 
54 160 447 510 21 22 39 621 756 910 
127067 112 87 206 28 378 400 95 508 
60 683 812 79 912 99 128108 52 94 
227 29 89 384 440 525 41 603 755 801 
927 129106 468 834 

130111 204 318 53 477 663 131004 152 
222 91 92 498 535 59 616 132022 228 36 
564 623 26 759 70 901 133625 690 882 
134324 27 461 63 536 96 677 730 48 83 
807 988 135117 29 256 741 900 9 59 
136082 118 336 54 93 515 20 942 96 
137013 16 737 38 53 59 917 138396 440 
648 760 991 139458 505 40 626 723 921. 

140122 208 81 475 656 98 820 932 
83 141010 108 79 317 429 527 602 40 
702 42 967 142050 393 715 143012 
220 73 346 86 90 505 19 84 950 
140093 105 432 43 80 501 77 685 145046 
97 318 59 406 69 556 605 94 776 860 
964 146013 93 145 273 89 454 627 721 
84 981 147287 523 44 999 148121 44 647 
707 149128 39 68 215 361 405 544 667 
741. 

150081 365 528 91 876 151123 257 
762 78 870 152079 168 248 661 82 700 
27 86 153056 66 242 772 96 896 99 
952 154027 129 66 320 826 65 902 47 
155460 663 730 54 851 58 156110 255 
314 424 75 580 604 61 157132 51 244 
403 697 783 867 158100 714 21 75 
953 73 159426 525 85 618 720 883 
925 69. 
160061 411 654 63 615 947 161068 124 

366 541 162039 82 401 563 68 729 87 
163041 145 281 303 474 84 572 669 713 
164063 80 178 314 21 33 84 622 798 860 
925 166008 243 371 411 31 893 967 
166130 322 28 68 517 167214 437 92 527 
72 717 827 960 168116 71 625 822 169024 
130 79 262 307 492 780 807 77 999 
170016 310 404 69 727 847 904. 
171340 83 505 12 58 617 88 91 98 964 

172110 93 261 365 80 439 96 771 83 
173326 49 79 426 580 679 959 174177 
213 514 693 175053 186 556 66 85 648 
737 64 878 912 18 47 176109 11 36 217 
323 449 77 562 77 91 630 92 758 808 84 
177264 453 57 92 95 511 633 50 178021 
68 108 23 324 41 689 872 971 179124 
507 51 81 722 822. 
180071 89 179 84 298 473 74 815 944 

181012 64 215 304 523 611 56 713 
182016 98 101 250 378 91 594 183008 83 
318 417 47 517 631 847 63 916 73 184144 
429 963 185001 33 51 115 299 327 35 
459 561 685 760 834 35 56 186140 224 
375 528 44 B2 696 749 72 99 802 6 84 
187478 506 18 28 45 77 702 60 841 
188069 75 537 51 63 911 189066 259 80 
572 655 849 93 904 53. 

190213 387 409 89 542 60 615 809 930 
36 191246 378 509 40 875 912 68 192057 
78 198 219 21 310 456 78 193265 313 59 
461 584 621 810 48 906 194021 278 324 
82 412 37 66 561 616 50 748 941 42 
195079 93 104 284 99 411 686 708 36 934 
70 196101 83 323 465 99 519 605 70 705 
197068 233 74 433 52 591 793 894 198294 
425 525 56 64 602 58 94 199061 250 82 
387 810 55. 
200275 367 482 528 698 737 58 201002 

79 290 474 550 87 750 88 94 937 202070 
112 234 552 67 635 89 725 56 70 901 29 
32 40 203135 370 71 638 94 767 204084 
226 591 620 732 97 205156 226 61 420 
668 773 839 87 905 206039 113 53 297 
396 410 19 618 92 93 915 207213 362 
414 25 49 54 727 58 997 208095 155 71 
296 425 98 722 954 209111 221 41 87 
337 499 584 704 28 960. 

Drugie ciągnienie 
ZŁ B6J66 n Nr. 76591 1 
ZŁ 500 na N-ry: 7540 61165 - . 
ZŁ 300 na N-ry 13166 6549/ 84*13; 

94918 163648 
ZL 200 na N-ry: 34201 36184 31404, 

85306 98915 104476 112663 129714 136353 
146828 156071 157401 155747 169956! 
156703 204578 

ISO zŁ na n-ry: 701 3737 6376 66381 
184931 

Znieważenie portretu Hindenburga przez nacjonalistów 
BERLIN 17.5. — Tel. wl. — 

Walka, wypowiedziana prezy
dentowi Rzeszy niemieckiej, rlin 
denburgowl przez przywódcę 
narodowych socjalistów Hlttle-
ra, przybiera coraz ostrzejsze 
formy. 

W Nleder - Barnim oddział 
Hackenkreuzlerów z Berlina 
przybył z orkiestrą do gospody 
niejakiego Meissnera, zdjął ze 
ściany portret Hindenburga w 
mundurze 

cesarskiego marszałka 
polnego 1 następnie powiesił na 
suche] gałęzi na Jednem z drzew 
ogrodu publicznego. 

Następnie jeden t muzykan
tów wykłuł na portrecie oczy 1 
począł okładać go 

szpicrutą, 
przyczem począł wykrzykiwać; 

ml ocumi powlnMony 
.Judajan, •dnjcol I fc jest wy i cy rzucili się na oortret, poroz-

bawlclel Prus Wschodnich I" rywali go na 
. Podnieceni tem inni Hittlerow-1 drobi 

H-.y 
drobne strzępy, 

Co wrtża gwiazdy na dzień 18 maja? 
Sprała eksoansll onmtowel I townrzysklel 

potiadsmy 

nl«cl« M twa otoesaaia 1 CPddUilMit! 
ro na wyr*ty poatom — 'to cbar#m< 
ryatycant nastroi*, iakl* U« mota 4x1* 
pnejawlai. 

Dzień dzlaUJsiy nadaje ile* do obco 
wanta a Mżari tabtetnyaal I KCiooysrt 
I Juz od wcznnseo ruska obiecuj* 
ssrlekitoria akływnołć imytlow* I ni. 
callwołc. Jeit to odpowiednia pora do 
wjnttzjnM w podróż, 00 do reauUa-

le tów, IrtOrei ni* 
net p*wnoseL 

Godziny pofndnlow* prtynoasą pil
ny lakroloa* aa ateroka skal*, chęć 
podroży, tatka, przejawiania wtok-
»z*J aktywnold w trok w rwłąakn z 
nowenn poczyotofcml lub tez dołWeo 
waniern ale do nowych wanakow. 
ZvKaanpza*oło rod*. 15 zasnacty sl« 
MttroTdoalc prtykuaiy 1 wesoły. 

NMomkat koto rodź. 19 łjrtutcła u-
kani* poronieniu, dzlełri drobnym ni* 
powodtentem lob akzdeoydowanłu. 
Rowoke koło rod*. 22 rnoarlwe dro
bne rozczir.wanla. 

Dziecko dzH urodzone — towarzy-
* l ; , wesołe, bardzo krteltaerrtfle *- mo 
te *lt wyróżnić dnjekJ twym adotno-
teioso l S. D. 

które stratowali nogami. 
Następnie ustawiono stos 1 

przy dźwiękach marszu Hacken
kreuzlerów spalono części por
tretu, polawszy go uprzednio 
benzyną. 

W sprawie tego zajścia poli
cja wszczęła dochodzenie, > 

GIEŁDA 
WARSZAWA, 17.5. 

_ ., Dewizy 
Berlra 212.84. Odarisk 173.32, Belgia 

124.52, Bukareszt 5.30.3, HoUndJa 
358.81 Kopenheza 238.72, Loodyn 43J5, 
N.-Jork 8.91, Paryż 35, Prasa 26.43, 

A ł c k 
a Polski 172.25, B. Dyskontowy 116, 

B. Handlowy 110. B. Zachodni 73, B. 
Zw. Sp. Zar 72.5, Sole potasowe 80 
Puk 54, Chodorów 144, Czwtoclce 32A 
• w 5 ? - C u k l o r 36- F lrler3S. Łazy 3.6 
WJ«<** 140, Lilpop 28. Modmjow 
11.25, Rudzki 24, Starachowice 19.5, 
Warsz, .Tow. Ube». 80, Zyraidów 8. 

11366 13360 17373 17723 17973 
19497 26364 39867 33734 36326 
41960 44178 48257 48547 53680 
59625 59740 66339 71143 75639 
87043 91336 93507 95719 97887 
103659 106879 107902 111204 
121496 123348 124769 127749 
128450 130594 130706 138891 
144045 159112 160276 160341 
161790 163198 170186 171073 
183136 184930 187177 189350 
194326 194887 199957 | 203012 
207154, 

S I O I P W 

4031S 
536751 
81259, 

1032711 
112754 
127796 
1409971 
161483 
174513; 
191164 
20209ą 

650 749 69 822 1152 87 357 406 21V 
2156 4529903228664209446878763 
84 999 5286 881 6000 3 28 530 623 73z> 
7701 21 954 8014 94 161 206 495 556? 
9630702 30 '. 

10100 44 222 350 614 25 36 11163 96" 
395 388 800 62 12196 410 65 13040 63: 
430 77 576 90 748 14035 345 607 855, 
15098 480 866 16650 57 17051 436 558 
630 33 890 958 63 72 18209 62 90 32] 
936 19437 516 48 

20333 402 611 852 73 21246 672 76* 
22199 237 708 909 23286 24251 99 305} 
649 26367 435 519 733 27248 912 54 ' 

28234 326 31 560 78 30008 56 272 81* 
31007 126 67 238 833 81 33005 468 33214 
739 959 34099 881 960 35176 293 761! 
36061 196 379 699 713 24 932 95 37544 
629 87 728 38004 56 436 806 80 6 39194 
654 40235 58 9 743 822 5 41038 45 217 
598 671 794 903 42057 98 103 445 728 
920 43093 137 52 311 49 404 44125 243 
868 45083 202 418 717 897 46064 312 574 
640 5 57 47241 309 552 70 685 898 48125 
270 841 49052 487 646 58 810 50384 733 
99 815 51047 389 52725 50 4 866 530091 
361 614 988 54064 229 92 795 55108 290 

56064 289 93 324 443 71 573651 
487 625 42 58020 184 89 90 255 424 
622 705 927 59247 558 991. 

60053 61 148 677 61049 428 87SŚ 
919 80 62214 692 870 63197 482 788 
841 64306 702 65077 94 199 438 59U 
649 66021 602 775 890 67084 2351 
68 326 28 43 515 604 979 69480 711 

70107 471 87 546 938 57 71019 6301 
79 72303 454 59 640 835 73031 134 
240 46 526 76 89 963 74013 554 728 
75045 388 423 514 96 76800 77004 
48 264 74 687 721 74 912 78006 713 
906 79275 350 541 981. 

80140 557 900 81000 608 78 757] 
846 52 82305 89 500 615 976 83181] 
343 89 925 67. 

84152 238 64 435 573 627 85063: 
130 41 208 839 90 86121 77 207 26 
411 591 67081 186 586 603 7391 
88023 184 246 588 878 89760. 

90119 807 69 91162 479 92082 2711 
455 655 778 93113 276 417 22 958 
94179 86 374 406 846 95717 96728 
66 97054 120 290 958 98173 910 
99630 995. 

100121 79 92 320 870 86 101108 
58 332 97 403 945 95 102185 234 3211 
405 565 837 103086 223 790 867 913 
104041 358 653 911 105054 545 898 
106109 458 792 107035 146 200 539 
857 108045 752 812 932 68 109225/ 
28 438 628 738 977. 

11172 282 494 737 824 
112373 597 786 113035 317 441 47 6691 

794 814 114508 32 884 115190 502 20 21' 
612 26 117364 668 118192 272 592 601 
08 859 986 119578 655 728 856 120071 
793 849 121181 617 30 49 701 865 1221351 
387 721 123027 659 124120 411 20 125091' 
439 522 654 810 940 126239 840 87! 
127450 790 988 128009 368 518 690 9371 
129022 53 454 66 587 677 85 708 969 
130092 692 748 870 84 94 131209- 53 499 
647 801 132301 400 723 946 133773 913 
134031 84 913 135010 264 69 816 936 45 
136053 -262 768 906 92 137115 856 138019, 
220 662 701 901 74 139154 403 937. 

140044 349 141738 78 142047 65 
73 253 458 576 800 975 76 1432601 
454 566 759 144218 671 145037 119 
216 796 146135 436 938 147346 549 
148222 342 594 839 63 974 149203 
24 39 473 851 960. 

150324 570 889 151091 137 320 
152395 738 89 816 153158 297 360 
668 154442 720 155043 78 971156276 
359 524 696 157030 149 238 529 661' 
976 158105 427 547 159513 77 679 
908. 

160025 334 91 733 931 161198 40S 
559 714 800 946 162043 381 408 541 
163039 527 52 657 73164408 727 897, 
165006 146 253 308 607 166077 16B 
203 36 398 482 558 167097 204 458 
632 79 861 986 96 168209 81 334 6811 
736 870 169077 124 329 503 624 782 

170061 20377454 6 1 5 3 0 6 6 3 7 0 6 4 5 
S95 171019 47 164.486 780 825 34 172458 
598 683 734 70 173262 594 174286 431 
540 971 175105 340 688 979 176184 675 
448 527 45 681 86 825 88 177064 97 655 
990 178105 496 567 912 67. 

180027 48 697 181118 71 431 506 
182246 337 411 566 183054 119 184438 
648 854 904 53 185243 363 99 759 883 
186100 447 75 187174 231 94 548 78 903 
188029 109 768 189294 496 601 760. 

190240 679 80 716 191128 338 493 743 
901 193597 993 193019 19T 226 425 680 
738 905 43 194050 80 244 879 905 
61 195178 343 613 721 787 832 

196219 523 653 197657 711 17 
198370 749 63 79 199003 183 460 521' 

200578 888 201179 466 98 416 
202060 165 386 797 831 203407 88 
714 56 871 205263 387 546 650 790 
855 946 206078 362 905 45 207056 
6 0 ^ 804^942 67 208094 406 89Z 

— W Caknnro -w południowych Wid 
azecn 1 w MettycJe na SycylH zanoło. 
wtno dziś" w nocy trzęsienie ziemi, 
trwające 10 sekund. Szerer domów: 
grozi zawaleniem. Szkody naradę nie* 
obliczona, ""* 

http://lt.N0
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BRUNO WINAWER 

Obłęd masowy wśród owadów 
Zaloty uperlumowanych motyli. — Pomysły 

architektoniczne ptaków 
Przez długie wieki człowiek 

kroczył po ziemi, jako „król 
stworzenia" i z pogardą patrzył 
na rojowiska 1 gromady' innych, 
drobniejszych mieszkańców glo
bu. W naszych komediach, far

sach, anegdotach ośmieszaliśmy 
ustawicznie ornitologów, zoolo
gów... Bo czem się taki uczony 
zajmuje? ptaszkami? owadami? 
komarami ? 

Pierwszym ciosem, wymlerzo-

Szarańcza w miejscowości Tizl - Tuchka w Marokku. 

nym w naszą dumę męską, była 
bakteriologia. Dowiodła, że 
nasze tycie, nasz dobrobyt zale
ży od przecinków, lascczników. 
drobnoustrojów. 

Studja nad komarem, rozno
szącym zarodki malarji i żółtej 
febry, uzdrowiły najpiękniejsze 
okolice na ziemi i wywołały <oz 
kwir niebywały krajów różnych, 
dawniej wyludnionych. 

Badania przyrodników nowo
czesnych wydobywają raz wraz 
jakiś fakt ciekawy z życia o-
•wych niepozornych ptaków, ma
leńkich owadów. 

Niektóre obserwacje świadczą 
wyraźnie o zdumiewającym in
stynkcie, czy nawet „inteligen
cji" okazów najpospolitszych I 
uczeni badacze nie wiedzą, jak 
sobie ów „rozum" w naturze 
wytłumaczyć. 

Ptaki nietylko upędzają się za 
zdobyczą, nietylko myślą o żo
łądku, ale — według Huxleya — 
oddają się z zapałem... sportom! 

Poważniejsze studja nad bu
dową gniazd doprowadziły do 
wniosku, że skrzydlaty architekt 
zna się na materiałach, wybiera 
Je umiejętnie i ma najwidocz
niej... poczucie estetyczne i smak 
artystyczny. 

Już sama rozmaitość form 1 
pomysłów konstrukcyjnych za
stanawia i zdumiewa uczonych. 
Pewna papuga w Ameryce Po
łudniowej tworzy z gałązek 
sklepienie obszerne; oddzielne 
gniazda łączą się z sobą kory
tarzami i materjał zużyty mógł
by zapełnić spory wózek. 

Otóż — istnieje podobno' na 

U kresu niedoli i rozpaczy... 
Bezdomna* nękana biedą matka 

sprzedaje własne dzieci na largu 

Ku czci Nieznanego Żołnierza 

-JJywafe -Weftfetfy W .zycln 
komplikacje tak ciężkie,-: że' czło 
wiek, stanąwszy twarzą i • w 
twarz z losem - nieubłaganym, 
itruchleje, traci zdolność trzeźwe 
Co sądu 1 logicznego myślenia. 

A wówczas dopuszcza się czy 
nów niekiedy zbrodniczych, nie 
Wedy. desperackich, . niekiedy 
izaś -tak szczególnych, że nor
malny-umysł wprost niezdolny 
jest rozwiązać zagadkę, jaką 
.drogą ktoś może dojść do takie 
Ko czynu? 

Drega ta, to najczęściej cierni
sty szlak niedoli 1 nędzy... 

Przed tygodniem mieszkanka. 
Poznania Helena B. powita, bliź 
rilęta. Macierzyństwo, nieślub
ne, tociężka klęskawielu, wielu 
Hzlewcząt z Indu. 

Historia zwykła, a więc tem 
smutniejsza: obietnica małżeń
stwa, zmiany I poprawy losu nai 
iwnej dziewczyny. 

.A potem on znika, pozostawia 
Jąc, przyszłą matkę-na pastwę 
nieszczęścia. 

Pożar szuba naftowego 

•Coś- podbbnęaB/ stóó,®j<l z 
Heleną B. '.Los pod.wojriie-ją u-
karał za. winę łatwowierności: 
powiła bliźnięta. - . ' -

Jakieś dobrotliwe sąsiadki 
chwilowo zajęły się chorą,' aje 
wkrótce pozostała ona sama bez 
pomocy, bez środków do tycia, 
bez możności zdobycia • kęsa 
strawy dla siebie, bez możności 
wykarmienia dzieci. . 

I wtedy to w chwili najwyż
szej rozpaczy powzięła zamiar 
niesłychany. Ktoś nazwałby go 
może •zbrodniczym, ale jakże nai 
wny był on w swej zbrodniczo-
ści! 

Sprzeda dzieci..., 

Tak, poprostu pójdzie na targ 
i sprzeda dzieci. O cenę jej nie 
chodzi. Właściwie sama nie wie, 
sprzedania, nie zaś oddania. Cho 
dzlło jej tylko o to, by dzieci nie 
pomarły z głodu. 

Zaniosła więc dzieci na targ, 
znalazła wśród przybyłych tam 
z produktami chłopek jakąś go
spodynię bezdzietną, której za
proponowała nabycie dzieci. 

Szczególna ta tranzakcja by
łaby zapewne doszła do skutku, 
gdyby nie zjawienie się policjan 
ta, który przeszkodził jej za war 
ciu, matkę zaś z niemowlętami | 
odprowadził do przytułku. 

I Papieże bywali footbalistamiL 
Pamiątkowe wznowienie 
pierwotnego loolbalu we Florencji 

W dawnej Florencji święcono 
miesiąc maj-wspaniałemi obcho-
daimi i grami sporiowemi. - Pa
mięć o nich z biegiem czasu za
ginęła, aż dopiero obecnie miłoś
nicy przeszłości lego miasta po
stanowili wznowić niektóre z o-
wych obchodów. 

Tak więc w tych dniach roze-
j grała się na Piazza Signoria, czy 
i li na ryrrku florenckim, zamknię-
Uym w tym celu, i. ozdobionym 
I wspaniale, partia starodawnego 
!„Calcio", t. j . gry, która nie była 
' niczem innem tylko pewną for-
'[ mą dzisiejszej piłki nożnej. 
| Grę tę zarzucono od roku 1738, 
fkiedy to osta#ii ra-z przedstawi
ciele rodów florenckich rozegra-

; li jej partję na Piazza Santa Oro-
|ce. Był jednak czas kiedy cie
szyła się wielkiem poważaniem, 

"Jeżeli ta'ki wniosek można wycią-
i gać z nazwisk osób, które w swo-
ijej młodości brały w niej udział, 
'a pomiędzy któremi historia no-
j tuje nazwiska aż trzech papieży, 
[Klemensa VII. Leona Xl r**« 

W starym florenckim „Calcio", 
pole było •podzielone, jak w dzi
siejszej piłce nożnej, na dwie czę-

i ści, z których każda była zakon 
jczona derwmianą barjerą. Grają-
|cy mieli zręcznem kopnięciem 
przerzucić pitkę przez tę barjerę, 
aby'zyskać „cai.cia", czyli po 
dzisiejszemu „goala". Dwa boki 
pola gry oznaczone były, z jed
nej strony murem, z drugiej stro 
ny rowem, a parrje rozgrywały 

Pnzy legorocznem odrodzeniu 
gry występowały przeciw sobie 
dwie części miasta, położone po 
obu brzegach rzeki Arno. Jedna 
partja nazywała się panUJą „zie
lonych", a druga „białych", a ko
stiumy ich były wierną kopją ko
stiumów z okresu roku 1529, kie
dy najbardziej sławne parrje 
..Calcio" bywały rozgrywane. 

I świecie 
500 gatunków papug. 

z tych wszystkich ^ ^ 
Jedna tylko 1 

[papuga południowo - amerykan 
ska (Myio - Psittacus) przyjęła 
taki system budowlany. 

Instynkt drobniejszych owa
dów jest niemniej zdumiawjący. 
0 pracy pszczół, o ciekawej or
ganizacji w społeczeństwach 
mrówek I termltów czytaliśmy 
nieraz w dziełach najpoważniej
szych powieściopisarzy. 

Tygodniki naukowe podają 
nowe szczegóły o przeżyciach 
erotycznych... motyli. Samiec w 
pewnym okresie perfumuje 
skrzydła ekstraktami, które 
przypominają 
zapach heljotropu, albo rezedy 

1 wonnym „listem" zwabia sa 
miczkę. 

Ale istnieją jeszcze inne sy
gnały, inne sposoby wzajemne-

fgo nawoływania się, których 
przyrodnicy dotąd zrozumieć nie 
mogą. Drobny ruch skrzydełek, 
prawie niedostrzegalna wibra
cja ma ten skutek, że zwabiony 
samiec nadlatuje ze znacznej nie 
raz odległości — na czem ten 
„telegraf bez drutu" polega — 
nie wiadomo jeszcze. Uczeni an
gielscy nazywają ową sygnali
zację „calling" i głowią się nad 
odcyfrowaniem zagadki. 

Zagadkowe są też groźne, 
przeraźliwe wędrówki szarań
czy. Jak żywa chmura, spadają 
owady na żyzny kraj, tną, tępią, 
niszczą roślinność. Z niewiado
mych przyczyn tworzą się ta
kie armje nawet wśród motyli, 
wśród spokojnych ważek. Cza
sem podlegają raptownej psycho 
zle mrówki afrykańskie. 

Uczeni dzisiejsi widzą w tem 
[ wszystkiem... obłęd masowy. 
Twierdzą, że 1 pod, tym wzglę
dem owady przypominają ludzi. 

ff • Wr l lWI lHw 
na giełdzie 

handlu żywym towarem 
Przed paru dniami, donieśliś

my o wykryciu w Argentynie ol
brzymiej organizacji I światowej 
handlarzy kobietami. , * 

Za jednym zamachem policja 
przychwyciła 400 najwybitniej
szych przedstawicieli niecnego 
procederu w chwili kiedy odby
wali posiedzenie w swej luksuso
wej włlH,'urządzonej z wschod
nim przepychem. 

Obecnie wychodzą na Jaw 
szczegóły, które muszą silne wy
wrzeć wrażenie ŵ Polsce 1 zao
strzyć czujność miarodajnych 
czynników. 

Okazuje się, że na tablicach 
„giełdy żywego towaru", na któ 
rych publicznie notowano kursy 
cen 
najniżej szacowano Polacchas 
z powodu bardzo silnej podaży. 

Nazwa Polacchas obejmuje zre 
sztą zarówno dziewczęta z Pol
ski. jak i Rosjanki. 

Natomiast 
Franchłcas — 

kobiety z Francji oraz z krajów 
południowej Europy miały ceny 
wyższe, ponieważ wywóz kobiet 
z tych krajów jest bardiziej utru
dniony. 

plyla w Kadoimu, Ujęta w lance ulallsKie. 

-(:-0- - f 

•Sf-ledael z-kopalń w. i e ia s , 

Pod komendą Moskwy 

Krwawy dyktator Rosji 
w śmiertelnej trwodze 
Ryków. Kalinin i Mołotow podlegają osobistej rew!zll 

Po sławnej walce na pięści 
pomiędzy dygnitarzami bolsze
wickimi, na posiedzeniu Polit-
biura, przyczem Stalina o mało 
nie uduszono, jak donosi kores
pondent moskiewski rosyjskie
go dziennika socjalistycznego 
„Dni", czerwony dyktator Rosji 
wpadł w szaloną trwogę i oto
czył się takiemi zarządzeniami 
bezpieczeństwa, jakich nie "prze 
strzegano wobec żadnego je
szcze chyba samowładcy. 

Stalin utworzył sobie specjal
ną straż przyboczną, złożoną z 
młodych ludzi półdzikiego ple
mienia kaukaskiego, a oddział tej 
straży jest zupełnie odosobnio
ny od zewnętrznych wpływów 1 
mieszka nawet osobno od in
nych wojsk GPU. Gwardziści cl 
nie opuszczają ani na chwilę o-
soby Stalina. 

Nikogo nie dopuszcza się 
przed oblicze Stalina bez prze
szukania go dokładnego, czy nie 
ma broni. 

Tej upokarzające] rewizji pod
legają nawet wysocy dygnitarze 
bolszewiccy, nie . wyjmując sa
mego Rykowa, Kalinina i Molo-
towa.-

"Stalin żyje ponadto w ciągłej 

trwodze, że go ktoś chce otruę? 
i nie pije nawet wody, zanim spe 
cjalny doktór, nieodstępujący Je-
go osoby, nie dokona chemiczne) 
go rozbioru. i 

Z pogłoski, że jeden z osobi
stych sekretarzy Stalina umarł 
nagle tuż po otwarciu pewnego 
listu, adresowanego do dyktatc-i 
ra, wzięto pochop do zarządze
nia, że najmniejszy świstek pa
pieru, który ma się dostać do 
rąk Stalina, jest badany dokład
nie w drodze chemicznej, w o-
bawie, że jest zatruty. 

Niemałą troską Stalina 1-jego 
zwolenników jest kongres ko
munistyczny, który ma się od
być 15 czerwca. Czerwony dy
ktator obawia się, aby zebrań! 
na kongresie nie urządzili gene
ralnego atagu na jego osobę 1 
nie zabili go.. 

Ażeby zabezpieczyć się prze* 
ciwko temu, zamierza zarządzić, 
ażeby jego zwolennicy przyszli 
na kongres uzbrojeni w pistole
ty i sztylety, podczas gdy wszy
scy Inni delegaci mają by# ber 
broni 1 mają podlegać dokładnej 
rewizji czy przypadkiem - nie u-
kryli przy sobie jakiegoś niebez
piecznego narzędzia,. 

Pizez spinkę od koszuli 
stracił 200 tysięcy 
filc dzięki temu stał siej sławnym człowiekiem 

P. Edward byl przerażony. Za 
czął szukać, minęło przytem 

Jednym z najsławniejszych 
chwilowo ludzi w Ameryce jest 
obecnie niejaki Mr. Edward Sil-
loox, mały urzędnik w wielkim 
banku nowojorskim, który ni
czem nie zasłużył się światu 
prócz tego, że w tych dniach 
skończył lat 60. 

Reporterzy dzienników nowo 
jorskich bowiem, w poszukiwa
niu sensacji, wygrzebali I ten 
skromny jubileusz, ale mieli już 
nad nim machnąć ręką, gdy do
wiedzieli się, iż data, z którą p. 
Silloox uzyskał prawo do rtazwy 
„starca" wedle reguł starorzym
skich, jest także datą czterdzie
stoletniego jubileuszu jego spin
ki do kołnierzyka!... Zaintereso
wali się więc tą sprawą, zrobili 
z niej szereg artykułów i ilustra 
cyj, które zdobyły sławę szczę
śliwemu posiadaczowi spinki. 

Swoją drogą historja jej jest 
dość ciekawa. P. Edward, jako 
20-Ietni młodzieniec, otrzymał 
ną spinkę złoconą w ładniejszem 
ną spinkę złoconą w ładniejszym 
jeszcze pudełku. Ucieszył się 
nią niezmiernie i po pewnem wą 
haniu postanowił, że używać jej 
będzie bezustannie, ale równo
cześnie strzec jako najcenniejsze 
go klejnotu. 

Mijały lata i lata, a spinka by 
ła ciągle w jego posiadaniu. Oże 
nił się, rozwiódł, a spinka prze
trwała to wszystko. 

Pewnego razu jednak, kiedy 
p. Edward miał podjąć ważną 
podróż w interesach i ubierał 
się do niej, na pół godziny przed 
odejściem pociągu, spinka nagle 
wypadła mu z ręki i znikła. 

dziesięć minut, minęło dwadzie
ścia, a kiedy wreszcie znalazł 
spinkę, pociąg już dawno od
szedł, a p. Edward Silloox stra
cił przez to kwotę, równającą; 
się naszym 200 tyslęcom zło
tych. 

W ten sposób spinka stała się] 
naprawdę dla niego bardzo.cen
ny klejnotem 1 w tych dniach ob' 
chodziła wraz z nim jubileusz,-
który, w wiadomy już sposób* 
podniósł go do godności amery 
kańskiego obywatela narodowe
go. 

Kostium turgstacny 

I Się z a z w y c z a j na wspomnianej I Marsz gipdnycli I bezrobotnych robotników angielskich na Londyn, kie[owmy 

W KAŻDYM DONU 
polskim stanowi ozdobę, 

n a j p i ę k n i e j s z y 
tygodnik wielobarwny 

KINO 
Cena 1 egz, 50 gr. 

Prenumerata miesięcznie z prze-
fyjką 2 złote, kwartalnie 6 zł. 

Zręczny, wygodny kostium turystyczni) 
.wiosenny, ^zdobiony. pelerygjBfc 



Niedziela, dnia 18 maja 1930 r. 

Dotończenie sprawozdania z posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 15 b. m. 
Po jednomysktm wyasygno

waniu przez R a d ę Miejską 
kwoty zł. 25.0N ca koszta, 
związane z przyjazdem Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, 
przystąpiono do rozpatrywania 
nagiego wniosku Komisji£ewi-
zyjnej. 

Prezes Komisji 
mec. Doroiyjiski odczytuj yiuje pij y 
*mo Pana Wojewody z dnia 1 , 

zupełnie n o r m a l n e j pracy 
wszystkich organów samorządu 

Ławnik Antonowicz uwala, 
te wystarczy pisemnie odpo
wiedzieć Panu Wojewodzie, że 
Komisja Rewizyjna jest czynna 
i przeprowadziła cały szereg 
prac. 

Sekretarz 

maja rb., zarządzające generał' 
ną lustracja wszystkich dzia
łów gospodarki miajskuj, W 
piśmie tem Pan Wojewoda jed
nocześnie prosi aby Komisja 
Rewizyjna podjęła bezzwłocz
nie swoje czynności. 

^pmUia Rewizyjna uwala, 
>łe tan ustęp pisma nie jest zro

zumiały, ponieważ Komisja U 
była czynna ber przerwy. W 
związku z tem pismem Pana 
Wojewody Komisja uchwaliła 

przerwać narazie »we prace al 
do wyjaśnienia sprawy i pro
ponuje wydelegowanie 3 przed
stawicieli samorządu 'do Pana 
Wojewody by wyjaśnić powo
dy, dla których została zarzą
dzona lustracja. 

Radny Waks mówi, że nie 
rozumie w jakim celu delegacja 
ma się udać do Pana Woje
wody. Przecież zarządzenie lu
stracji jest prawem Wojewody. 
Wysianie delegacji mogłoby 
być tłumaczone jako chęć u-
krywania czegoś. 

Radny Olszyński zgadza się 
w tym wypadku z r. Waksem, 

Magistratu Ciejka 
^wyjaśnia, le nie jest to jakaś 
Specjalna lustracja, a jest to już 
tczapia generalna lustracja, prze-
prowfcdzona od roku 1922 przez 
władąe ministerialne i wojewó
dzkie ,W Magistracie. Zresztą 
Instrukcje nakazują urzędowi 
wvf#wódzk(e£)U przeprowadza
nie rewizji przynajmniej raz do 
roku. Formę i terminy lustracji 

stosują władze nadzorcze we 
dług swobodnego uznania. 

Ostatecznie w wyniku dłuż
szej dyskusji uchwalono wyde
legować do Pana Wojewody 
pp. prezesa Rady Miejskiej i 
prezesa Komisji Rewizyjnej, któ-

O b f i t a p i a n a 
którą wyda)e mydełko do zębów Odo] 
— czyści gruntownie żaby i aada|e Im 

olśniewającą bia-
toit. M y d e ł k o 
Odel jut przy
jemne w utycia 
i nie dnlni dzie

rży mają wyjaśnić jedynie spra
wę współpracy Komisji Rewi
zyjnej z Komisją Lustracyjną, 
wyznaczoną przez urząd woje
wódzki. 

Następnie rozpatrzono nagły 
wniosek, domagający się odwo
łania p. prezydenta miasta z 
urlopu, ponieważ obecność jego 
jest potrzebna. 

Rada Miejska wniosek ten 
uchwala. 

Wreszcie załatwiono zrefero
waną przez ławnika Trybur-
skiego sprawę zatrudnienia bez
robotnych, poczem wobec spóź
nionej pory reszta spraw spad
ła z porządku dziennego. 

J. Sz. 

Uwadze bezrobotnych 
W myśl zarządzenia Ministra 

Pracy i Opieki Społecznej z 
dnia 2 maja 1930 r. wszyscy 
bezrobotni, którzy do 30 czerw
ca rb. włącznie wyczerpali lub 
wyczerpią 13-tygodniowe zasił
ki z funduszu bezrobocia, mogą 
korzystać z zasiłków w ciągu 
dodatkowych 4 tygodni, czyli 
razem do 17 tygodni 

W województwie białostoc
kiem dotyczy to m. Białegosto
ku, Białoatoczku, Czarnej-Wsi, 
Goniądza, Gródka, Michałowa, 
Choroszczy, Supraśla, Wasilko
wa, Łap, Augustowa, Suwałk, 
Białowieży, Łomży, Grodna, 
Wołkowyska i innych. 

ROWERY 'MMaEA. 
ŁOCZHIK-

DOStĘPW DLA WSZYSTKICH 
fkinwowe^rnrooniljtofiojoe*.! 

S p r z e d a ż : 
Łomża. Kościuszki 20. N. KOKOSZKO 

dodając l e uwala wstrzymanie 
sji Rewizyjnej za nie< 

właściwe. Lustracja wojewódz. 
prac Komisji Rewizyjnej za nie 

ciwe. Lustrac 
ka nie powinna przeszkodzić 

Prezes Rady Miejskiej zawiadamia p. Prezydenta miasta, 
ZE Z DNIEH 19 MAJA NALEŻY PRZERWAĆ URLOP I ROZPOCZĄĆ URZĘDOWANIE 

Na piątkowem posiedzeniu, po 
dnia 15 bm. Rada Miejska po
stanowiła jednogłośnie odwołać 
p. prezydenta miasta . z urlopu 
zdrowotnego. Interpelacje Zgło
szono naraz z dwóch stron, a 
mianowicie radny Oświeciński 
indywidualnie i radny Szwiff w 
imieniu Koła Żydowskiego. Ko
nieczność odwołania z urlopu 
p. prezydenta Hermanowskiego 
uzasadniał radny Oświeciński, 
specjalista od spraw prezydenc
kich. Dopomogła mu wybornie 
do uzasadnienia kłótnia pomię
dzy członkami Magistratu na 
posiedzeniu Rady Miejskiej, w 
czasie której ławnik Magistratu 

p. Beniamin Flomenbaum za
rzuca Magistratowi! tt jest 

Przychodnie miejskie w nowym gmachu 
W ZWIERZYŃCU 

W dniach najbliższych W no
wym budynku szpitalnym w 
'Zwierzyńcu urządzone zostaną 
przychodnie miejskie: chirur-

Sczna, wewnętrzna, przeciw-
glicza i t. d. Pozatem urzą

dzona zostanie stacja opieki 

nad matką i dzieckiem („Krop
la mleka"), przychodnie denty
styczne dla dzieci szkół pow
szechnych, apteka miejska szpi
talna oraz pracownie chemicz
na i bakteriologiczna. 

łrr KREM 

^ METAMORPHOSA 
~<łł1nnc ayały/y.^ffiłąy-ji c i «V> inne uiadl/eery 

/ 

„bez rąk i bez nóg" a radny 
p. Waks dodaje, l e i „bez gło
wy". Sezon budowlany w całej 
pełni, w kasie miejskiej pustki, 
lada dzień może nastąpić krach, 
budżet miasta Białegostoku na 
rok biel. nie zatwierdzony. Pre
zydent Rzeczypospolitej za nie
całe 3 tygodnie ma odwiedzić 
nasze miasto, które jako takg 
(choćby) należy uporządkować, 
a tu wszystko śpi. Prezydent 
miasta na urlopie, viceprezy-

denta szukaj ze ś w i e c ą 
(twierdzi radny Rutkowski), że
by go znaleźć, urzędnicy zde
zorientowani z powodu nie
możności uzyskania decyzji 
nieobecnych władz ze stoicką 
cierpliwością znosić muszą u-
tyskiwania obywateli na nie
możność uzyskania podpisów 
Sft dokumentach potrzebnych 
im a Magistratu, szczególnie w 
sprawach terminowych i na 
brak stanowczych odpowiedzi 

BIAŁYSTOK w PŁOMIENIACH 
Powiatowe Koto Związku 
InwalldOw Wojennych R. P. 

w Białymstoku 
przypomina, i e dziś 

ii zakwil iinlidiH mjaiyth 
odbędzie się 

niebywały pokaz 

OGNI SZTUCZNYCH 
Ognie dostarczone przez 

Polskie Zakłady Pirotechnicz
ne „Sirjus", która to firma zo
stała nagrodzona złotym me
dalem na P.WJC w Poznaniu 

Ognie wypali specjalnie 
zaproszony firmowy pirotech

nik p. A. Jankowski 
S z c z e g ó ł y ^ w£avf ł a z a c h 

lub informacji, które pragną u-
zyskać w Magistracie, a uzy
skać ich nie mogą bez decyzji 
prezydenta wzgl. viceprezy-
denta. Te okoliczności spowo
dowały Radę Miejską do po
wzięcia jednomyślnej uchwały 
o odwołaniu p. prezydenta Her
manowskiego, który już cały 
miesiąc jest na wypoczynku. 

Na zasadzie tej uchwały pre
zes Rady Miejskiej wysłał do 
p. prezydenta zawiadomienie 
z prośbą, aleby z dniem 19-go 
maja r. b. objął urzędowanie. 
Nie wątpimy, że p. prezydent 
Hermanowski, po wypoczynku 
z całą energją przystąpi do nie
zwykle trudnej w obecnych wa
runkach pracy w Magistracie, 
doda wszystkim bodźca do ra
towania samorządu m. Białego
stoku z, może przejściowych, 
ale bardzo po walny eh opresji, 
położy silny nacisk na fak
tyczne czyny zarządu miasta, 
a usunie zapędy formalnego 
reprezentowania władzy, bez 
pozytywnych czynów i rezul
tatów pracy. Zasłuży się przez 
to dobrze miastu, bo naprawdę 
należy się już znękanym oby
watelom uspokojenie z powodu 
nieprawdopodobnych pogłosek, 
może częściowo plotek o rzą
dach z gmachu, przy ul. War
szawskiej Nr. 21. 

Poplerjacie L.O.P.P. 

Wycieczka do Orushienik 
oddział białostocki Polskiego 

T-wa Krajoznawczego organi
zuje w niedzielę 25 b. m. wy
cieczkę do Druskieoik. 

Zapisać się oraz wszelkich 
informacyj zasięgnąć można w 
Księgarni Nauczycielskiej. 

... u^*t c'erpls«y«h "a żołądek, 
kiszki I przemiana, matarfl, stoso
wanie naturalnej wody gorzkie) Fran-
clszka-Józafa pobudza prawidłowość 
funkcji narządów trawienia i kieruje od
żywcze dla organizmu solu do krwio-
biegu. Opinje wybitnych lekarzy specja
listów wykazują, l e woda Franciszka-
Józefa jest niezmiernie pożyteczna tak
że i przy zwapnienia naczyń krwionoś
nych (przy arterjosklerozie). 

Święto Matki 
Koła Polskiego Czerwonego 

Krzyża Młodzieży urządzają w 
niedzielę, dnia 18 maja Święto 
Matki. 

Uroczystość odbędzie -się w 
sali „Ogniska Kolejowego" o 
godzinie 4 pp. Referat wygłosi 
członkini K. M. ze szkoły han
dlowej—poczem następują śpie
wy, deklamacje i t. p. ku ucz-. 
czeniu matek. 

Młodzież Kół Czerwonokrzy-
skich apeluje do wszystkich 
swych rówieśników aby w dzi
siejszą niedzielę wyręczali w 
pracach swoje matki, by żad
ne dziecko w tym dniu nie 
zmartwiło swej matki—by istot
nie ta ukochana, ta niestrudzo
na, ta wiecznie niespokojna o 
swe dziecko matka choć jeden 
dzień w roku miała wypoczy
nek i święto. Niechajże wszyst
kie matki tłumnie pośpieszą do 
Ogniska na swą uroczystość. 
Wejście bezpłatne. 

Ofiara. 
P. Oswald Denst złożył na 

pomnik śp. ks. R. Macault 2 do
lary. 

— — — a — 

T R U S H A W I E C 
Zakład zdrojowo- kąpielowy i stacja 

'klimatyczna 
Województwo lwowskie. 

Sezon letni od l ijo kwietnia do 31-go 
października. 

Sezon zimowy od I-go gradnis 
do 28-go lutego 

Bezpośrednie wozy kolejowe z wszyst
kich środowisk Polski. 

Wszystkich wyjaśnień udziela 
natychmiast 

Ziriil z.rojosi • TrukiMi 

Czytajcie Dziennik 
Powstać Przedsiębiorstwo Przemys

łowe poszukuje 2 dolne ((o Młodego 

u/ojażera 
z miejscem zamieszkania w Łomży, 

oraz zdolnego agenta z siedzibą 
w Białymstoku. 

Pożądana znajomość wyrobów włó
kienniczych. Olerty szczegółowe z fo
tografią i curriculum vitse do .Dzien

nika Białostockiego" pod „AB". 

Wystrzegać sie naśladownictw 
o podobnem brzmieniu 

POTi NIEMIŁĄ WOŃ 
\ zRĄK.NOGiPACH 

m/BŁ »%WKXll 

|f««WMC»iria»Hn»ncaiiJ 

i INNE WYROBY SKÓRZANE 
NAJLEP5ZEMIKRAJOWEMI FARBAMI 

W H A Ż D E M B I U R Z E 
powinna być używana najlepsza 
amerykańska maszyna do pisania 

„UNDERWOOD" 
a także szwedzka maszyna do liczenia 

„ O R I G I N A L - O D H N E R " 
i angielski powielacz 

„ELLAMSA" 
P R O S P E K T Y i CENNIKI B E Z P Ł A T N I E 

Jen. Repr. 6. GERLACH-Warszawa 
OSSOLIŃSKICH 4. 

06Ł0SZENIE PRZETARGU 
Kasa Chorych w Wolkowysku ogłasza niniejszem przetarg publiczny 

na wykonania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania i kanalizacji w 
gmachu Kasy Chorych w Wołkowysku. 

Oferty a dołączeniem wadjam w wysokości 5 proc. oferowanej sumy 
należy wnosić najpóźniej 36 mała b. r. do godziny 12 w poradnie do Wy
działu ogólnego Kasy Chorych w Białymstoku ul Warszawska Nr. 1 w za
pieczętowanych I zalakowanych kopertach zaopatrzonych napisem: 

.Oferta do przetargu na roboty instalacyjne centralnego ogrzewania 
i kanalizacji w gmachu Kasy Chorych w Wolkowyaku". 

Publiczne otwarcie kopert nastąpi w tym samym dniu • godzinie 13-tej. 
Kasa Chorych w Wołkowysku zastrzega sobie prawo wyboru oferenta. 

Kosztorysy bez ces (ślepe) otrzymać można w Wydziale ogólnym 
Kasy Chorych w Białymstoku za opłatą 10 złotych. 

Oferenci są awiązaal awemi ofertami do dala 20 czerwca 193* r. 
KOMISARZ RZĄDOWY: 

D r . S z a r h o w s K L 

CCTANJA 

N o w o c z e s 
samochód 

Jaki samochód w cenie 
poniżej 10.000 zł. posiada: 
1. • cylindrowy motor, 
2 . hamnke aa 4 kola, 
S. elektryczną Instalacjo Del-

co-Remy, 

Sbkołe do 110 kat aa go
ili, 

wygadać mmleenuseaio Aa 
S dorosłych osób, 
g w a r a n c j e co do Jakood 
i wykonania, 
pierwszorzędną o b s ł u g ę , 
dzięki wtasnel fabryce mon
tażowej w Polaee i gęstej 
słód zastępców. 

ny 6 cylindrowy 
poniżej ZŁ 10.000 

Niedawno jeszcze wydawała sit} zuepodobień-
stwem kupić dobry samochód w Polsce pa 

tak niskiej cenie. I dziś, cena otwartego wosa 
Cherrolet ZŁ 9.950, jest zjawiskiem niebywa-
łem. Cherrolet bowiem, pod względem ceny na
leżący do klasy wozów najtańszych, [pod wzglę
dem konstrukcji i wykończenia zalicza się da 
wozów wysokiej kategorji. Nic więc dziwnego, że 
Cherrolet jest ulubionym wozem osób, które li
cząc się z każdym groszem, pragną jednak po
siadać samochód p i e r w s z o r z ę d n e j jakości. 

Dogodne warunki spłat. 

GHEVROLET6 
WYRÓB GENERAL MOTORS 
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*+--»**-**" Krwawy dywersant Semen Sai w rekach policji 
WARSZAWA, 17.5. 

W ręce poUcfl waratąwsWe] 
wpadł wczoraj krwawy zbój Se
men Sać, rwhwały oprysze* 1 wa
tażka kresowych band dywersyj
nych, poszukiwany od . lał 6-dn 
przez policję w całej Polsce. 

Semen Sać w latach 1922 — 24 
był 
posfracfcem Kresów Wschodnich 

Z liczna banda dywersantów nzbro 
jona w rosyjskie karabiny (Taso
wał Sać na terenach województw 
poleskiego. nowogrodzkiego 1 wo
łyńskiego, znacząc swa drogę po
żoga. i trupimi obrabowanych ofiar. 

Własnoręcznie zastrzelił Sać 
około 12 osób, pastwiąc się nad nie 
ml z wyrafinowaniem okrutnego 
sadysty.' 

Na jesieni roku 1924 wielkie 
oddziały policji I wolska 

otoczyły bandę Sacia. Po klHcugo-
dzinnem oblężeniu część bandy uje 
to, cześć zaś zdołała zbiec. Wśród 

| tych, którzy zdołali ujść ręki spra
no™ Seta* w Dowieck. iiwal- wledJlwoścl, znajdował sie także 

przeg jeziora *»K** P"»™» «•*«• ] k r w a w y wauika. Kilku Jego towa-
'• | / • — • ; 7 

Pamiątka barbarznństwa niemieckiego^ 

Podobtaii medalu wybitego przez Niemców na „parnij*e I Jra « * « « * £ 
utopiono stafku J-uzitanli". Zatoniecie spowoiowalo * ^ * J * 5 «*''* B± 
wtmych ofiar I skłoniło Amerykę do wypowtodzerti.wotay J t o " * " * * } ™ 
idal len Amerykanie płaca teras po 3.600 dał. Jeden z medali tych znajduje 

tle w Warszawie. 

Jaskółki pokoju nad wulkanem indyjskim 
Bilskie zwolnienie Gandhiego z wiezienie 

BOMBAJ 17,5. — Teł. wł.,^-. 
Policja- otoczyła oddział hlfli-
duski, Irtdry pod wodzą pani 
Naldu maszerował na rzą
dowe składy soli w Dharsana. 
Przez 28 godz|n policja aile do
puszczała ani wody aol.ływno-
sei do tropy otoczonej kordo
nem. W końcu aresztowano pa
nią Naldn I silą rozpędzono Hin
dusów. Pani Naidu została wkrót 
ce potem zwolniona. 

Pani Camaladevl Chattopat-
hya, szwagierka pani Naldu, a-
resztowana dziś rano wraz ze 
100 ochotnikami w. chwili, kiedy 
przystępowała do warzenia soli 
z wody morskiej, została skaza
na na 6 miesięcy więzienia. 
i Sąd wojenny w Szolapur wy
dal szereg surowych wyroków 
na aresztowanych działaczy nie
podległościowych. Prezydent 
kongresu skazany został na 8 lat 
ciężkiego więzienia, a sekretarz 

ualOIą^. 
.Diakońskie te kary wywoła

ły wśród ludności hinduskiej ol-
brcymfe oburzenie.. 

W Maimenslng w Beugelu 
tłum nie pozwolił na wylądowa
nie- transportu alkoholu, eskorto
wanego przez policję. Wśród 90 

.trjre odniosły rany w 
starciu, jest 35 policjan 

tów. i 
Komitet kongresu wszechmdyj 

sklego postanowił rozszerzyć 
bojkat, który dotychczas obejmo 
wał tylko tkaniny zagraniczne, 
także na angielskie organizacje 
bankowe i morskie. 

Pod wpływem tych ostatnich 
wypadków wicekról Indy] lord 
Irwln postanowił wejść w roko
wania z przywódcami ruchu nie
podległościowego. 

Krążą pogłoski, że w związku 
z tern możliwe jest zwolnienie 
Gandhiego z więzienia. 

Watażka band krasowych aresztowany u narzeczonej 
SSSJSJOCO kupca lotrzAftoco 

p. Aplelbanma przy ni Moniuszki 
Nr. 4. U niej to bandyta przesiady
wał oo klik;- rodzin dziennie. 

Wczoraj poll-
cja po$tanowiła 
wreazcje aresz
tować obserwo-

Ziemia się zapada 

i Zł n r zgraeto na szubienicy łub I 
pod słupkiem, kilku innych odsia
duje dożywotnie cieifcle więzienie. 

O Sacłn krążyły słuchy. 14 

Rost sowtocfcW 
i znajduje sic na 
służbie „czrezwy 
czajki". Istotnie 
przez kilka lat 
bandyta nie da
wał znać o so
bie. Dopiero o-
statnio na tere
nie 

województwa 
warszawskiego 
popełniono kflka 
morderstw 1 ra
bunków, dokona
nych tak specy
ficznie, że wła
dz* domyśliły 
się, rż Jest to ro
bota Sacia. 

Zarządzono wlec ścisłą obserwa
cję i ustalono, ze istotnie poszuki
wany watażka 

osiedlił się w Warszawie 
pod fałszywem nazwiskiem Mlco-
łaja Kowalenkl 1 że stąd wypusz
cza się na wyprawy bandyckie. 

Pozatem policja ustaliła, iż posła 
da on w Warszawie „narzeczoną" 
niejaką Annę Wasyiczuk, zatrud
nioną w charakterze służącej n 

kaz: 

wanego . zbója. 
Około godziny 1 
po południu 
sibjy oddział wy 

władowców 
obsadził klatkę 
schodową. Ody 
tylko Sać prze
szedł pierwszą 

kondygnację 
schodów, — ze 
wszech stron wy 
ciągnęły sie ku 
niemu ręce uzbro 
Jonę w rewolwe
ry. i padł roz-

»Warszawie 
Po odwtezłenru bandyty 'do urzę 

du śledczego, policja przeprowa
dziła rewizję W pokoiku służącej 
Wasylczukówny. Pod łóżkiem jej 
znaleziono 4 wielkie 

walizy wypchane łapami 
pochodzącymi a ostatnich rabun-', 
ków. | 

Ręce do góry! 
• Bandyta momentalnie wykonał 
rozkaz. W czasie rewizji nie zna 
leziono przy nim broni. Jedynie 
pod kamizelką posiadał specjalnie 
uszytą ładownicę, w której znale
ziono około 

150 nabojów rewolwerowych. 
Poza tom w kieszeniach Jego zna
leziono komplet wytrychów. 

m 
Na plaża francuskiej 

Badana. w urzędzie śledczym 
Wasylczukówna zeznała, Iż Sacia 
zna od kilku miesięcy.' Poznała go' 
w ogrodzie Saskim. Obiecywał, 
że się z.nią ożeni i znosił różne rze 
czy na przyszłe gospodarstwo. Ją 
także osadzono w wiezieniu. 

Ze względu na niezwykle krwa
wą przeszłość 

okuto Sacia w kajdany 
i umieszczono w Więzieniu pod sil
ną strażą. Będzie on przewieziony 
do Brześcia nad-Bugiem, gdzie w 
pierwszym rzędzie odpowie za ak 
cję dywersyjną. 

Orozl mu bezwątplenla kara 
śmierci. 

— W norwesklcm mieście portowem 
Bergen wybuchł wczoraj wieczorem 
groźny pożar, który strawił całą dziel
nice: 70 kamienic legio w zgliszczach. 

— Izba bułgarska uchwaliła znacz
ną większością votum zaufania dla 
nowego rządu Uapczewa. p 

. 1: 

W mieście Vleneoburg w Harcu, ko* 
mory podziemne pozostałe w • kopal* 
nJach soli potasowej zapadają sie t a b 

iż miastu grozi zagląda. 

Od Bałtyku po morze Czarne 

Ekscentryczne kostjumy kąpielowe Amerykanek 

Bytoby bardzo zabawne, gdyby nie było takie smutne 

Wojciechów" płaci robotnikom meblami 

Dworek w Grochowie, w którym miał 
przebywać I pracować sztab Chlopic-

Jdego w dniu bitwy grochowskiej. 

• f 
PIOTRKÓW. 17.5. W dniu 

wczorajszym w położeniu robot
ników fabryki mebli giętych 
„Wojciechów", która mimo zam
knięcia przedsiębiorstwa nie wy
płaciła robotnikom należnych im 
sum, zaszedł sensacyjny zwrot, 
niepozbawiony zresztą pierwlast 
ka humorystycznego: robotnicy 
mają odebrać swą należność za 
pracę... w meblach giętych. 

Oto syndyk masy upadłościo

wej adw. Walosinskl oświadczył 
robotnikom, Iż fabryka gotowa 
jest pokryć Ich pretensje częścio 
wo i wydać hn na poczet należ
ności po 30 złotych... w meblach, 
z ustępstwem 40 proc 

Robotnicy propozycję te od
rzucili. domagając się przyzna
nia im... 50 procentowego rabatu, 
takiego, jakiego fabryna udziela
ła swym klientom. 

Tegoż dnia dyrekcja fabryki 

zwróciła się do robotników z no
wą propozycją, podnosząc rabat 
do 45 proc. Robotnicy zasadniczo 
zeodzlll się na to. zamierzają, jed 
nak czekać na powrót delegata 
z Warszawy. 

W kołach robotniczych ujaw
nia się nawet gotowość przyjęcia 
zapłaty całej należności w me-> 
blach, o Ue fabryka zgodzi się 
na przyznanie 50-procentowego 
rabatu. 

-... . 

Wagon bezpośredniej komunikacji, kursujący od 15 b -ni. miedzy Gdynią p 
' Konstanca. ' 

Los wynagrodzii blacharzowi 
Trojaczki w szpitalu pabianickim 

ŁÓDŹ, 17. 5. Zakład położni
czy powiatowej Kasy Chorych 
w Pabianicach' mlaf^w dniu 
wczorajszym nlelada sensację. 

W nocy wezwano do leżącej 
w zakładzie Marjl BIgosIńsklej, 
żony blacharza P.KP. z Piotrko 
ka akuszerkę, która orzekła. Iż 
lada chwila należy się spodzie
wać rozwiązania. 

Rzeczywiście wkrótce świa
tło lamp elektrycznych, działo 
sie to bowiem w nocy, ujrzał tęr 
gl chłopak, który krzykiem ob

wieścił światu, że czuje się zdrrj 
wy. 

Wkrótce po nim przyszedł na 
świat drugi zuch, a tuż za nim 
ku ogólnemu zdziwieniu perso
nelu szpitala Jeszcze trzeci, Mat 
ka I wszystkie troje dzieci są 
zdrowe. 

Pani Blgoslńskajlczącarlat 24, 
poprzednio miała ku niezadowo 
leniu męża „tylko" córkę. Obec
nie Jos nagrodził blacharzowi 
pierwszą córkę," ai trzema syna 
mi naraz. 

Znakomita poetka... angielska 
przywódczyni ruchu wyzwoleńczego Indyj Pani SaroJlnl 

Naldu, która sta
nęła na czele po
wstania narodo
wego w Indiach, 
Jest poetką cenio 
ną przedewszyst 
kiem w Angiji. 

Dala się po
znać opinji pu
blicznej z pięk
nych wierszy w 
języku angiel
skim. Styl, pe

łen wdzięku, nie zdradzał śladu ob
cego pochodzenia poetki. 

Potem Sarojini Naldu zasłynęła, 
Jako wybitna mówczyni, obdarzo
na wielką siłą wymowy. W prze
mówieniach jej dźwięczała nieje
dnokrotnie nuta pezji. 

„Wolność przyjdzie do Indy] nie 
przez ścieżyny górskie, ani przez. 
morze. Musi być zdobyta przez 
sam lud hinduski — rzekła raz 
poetka, która przez 20 lat była Je
dną z przywódczyń życia poliry* 
cznego Indyj. -1 

Jej wystąpienia stawały się 1 
biegiem czasu coraz bardziej bojo* 
we. W roku 1925 wybrana była na 
przewodniczącą kongresu, wszech* 
hinduskiego, jako pierwsza kobieta 
w tak wybitnej roli, a potem pity* 
stąpiła do ruchu Gandhiego. 

Jest ona — jak podkreślają pis* 
ma angielskie — osobliwym ty
pem człowieka, w którym stopiły 
się walory kultury Wschodu 1 Za
chodu (wykształcona w Angiji) i 
na całym świecie czuje się, jak u 
siebie w domu. • - - • r 
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AŁPA 
P O W I E Ś Ć 

.. Tafe To Jest miłość, — po-1 dziesięć metrów w górę. Niepra 
twierdził Dorniłowlcz. — I wszy- wdał Nie wierzcie w to! Miał 
ttkie stworzenia żyjące nie prze
ciwstawiają'się tej prawdzie, lecz 
Idą za nią, jako zą najwyższym 
Imperatywem bytu. Jeden czło
wiek wynalazł dziesiątki przy
czyn, aby zagłuszyć głoś krwi 
spekulacją mózgu. — Ona ml nie 
wierzyła I — krzyknął nagle tak 
głośno, że wszyscy drgnęli. 
. — Ona nie mogła Już ml uwie
rzyć. bo miłość, mól drodzy pa
nowie, — mówił, dygocąc cały, 
lak w ataku febry. — 1esr— ja 
M * powiem esem Jest! - Jest 
skrzydłami człowieka! Nlepraw 
ida. że człowiek z natury swej 
)est upośledzonym, pełzającym 
gadeuu któryjnusisję latami ćwi 

skrzydła! Miał Je dopóki nie u-
padł, dopóki sobie nie powie
dział: Wszystko Jest wyższe na-
demną... Religia, Ojczyzna, ho
nor, rodzina, obowiązek, praca, 
prawa ludu, prawa mieszczań
stwa. prawa rodu, prawa obywa
teli Wszystko Jest ważniejsze 
niż ja! Ja, człowiek. Jestem tyl
ko niewolnikiem tych wszystkich 
praw I obowiązków. I został Ich 
niewolnikiem. Jest Ich niewolni
kiem I I będzie Ich niewolnikiem 1 

— Ałeż to» jest anarchizm! — 
zawołał Latrnin, 

w tej chwili zapukano do drzwi 
I wszedł kelner. Skłonił się wszy
stkim, poczem podszedł do dr. 

czyi aaifi, aby. Boczyf ateż czy. 'FioinŁerga 1 coś mu szepnął djjlcją {śajja jjj" 

jucha. 
— Czego pan nam przeszka

dza? — zawołał Domiłowicz nie
cierpliwie. Czy nawet w gabine
cie człowiek, do stu djabłów, nie 
może swobodnie mówić, tego co 
chce? 

— To do nmle, pewien Intores, 
—rzekł lekko zmieszany dr. From 
berg. — Baraz będę z powrotem. 

Powiedziawszy to, wyszedł 
prędko na korytarz. Kelner, za
mykając z przesadną delikatnoś
cią drzwi, rzucił nieznaczne, lecz 
trwożne spojrzenie na Dornitowi-
cza. „ 

ROZDZIAŁ XIII. 
Na kurytarzu czekał Uzdoń-

skl. Jeden rzut oka przekonał do
ktora. że coś się stało. Uzdońskl 
miał minę zmieszana Podszedł 
do Fromberga tak prędko, jak
by się oddawna nie mógł docze
kać Jego przyjścia. Ściskając mu 
rękę zapytał przyciszonym gło
sem* — •• — . —• 

— Czy orr tanr jesR 
- K t o ? * ' 
— Donritowica. 
— Naturalnie, Jakżeby korona 

Frania? — odpowiedział dr. 
berg ze zdziwieniem. 

— Bo stała się rzecz dosyć 
drażliwa, — zaczął Uzdońskl z 
pewnym przymusem. — Wczo
raj wieczorem otrzymałem tele
fon od naszej wspólnej znajomej. 
Pan wie o kim mówię. 

— Domyślam się. 
— Poszedłem niezwłocznie. 
Aaa, — wyrwało się z usl 

Fromberga. — Wlec wszys&o w 
porządku?, 

— Tak, — potwierdził, nada
jąc swe) twarzy wyraz głębokie
go wzruszenia. — To wyjątkowo 
inteligentna 1 mądra kobieta, bar
dzo trafnie oceniła moje stanowi 
sko, jakie zająłem w tej sprawie. 
Właśnie to, że file wyzwałem te
go trutni* ani nie obiłem go ki
jem. uważa za najwyższy do
wód m*i*zafcunkuvdla niej. Słu 
sznip zrosną, J £ • • 11 

— Niewątpliwie, wszyscy Inn! 
również będą sobie tłumaczyli 
pańską abstynencję w ten spo
sób, — odparł dr. Fromberg z 
ledwo dostrzegalną Ironją. —Czy 
to wszystko, y* cJŚili fljl pa" P̂ -

kró, lwIedzlećZ 

— Nie, — zaprzeczył pospie
sznie. — To, co mnie skłoniło, a-
by pana prosić w tej chwili na 
krotką rozmowę, tyczy waszego 
bezpieczeństwa. Nie mogłem te
go nie powiedzieć, gdyż uważam. 
że byłoby to w stosunku do 
wszystkich tam zgromadzonych 
panów. Jak 1 wobec te) biednej 
dziewczyny, wielką z mej strony 
nieuczciwością 

— Bezpieczeństwa? — powtó
rzył dr. Fromberg blednąc. — Co 
to znaczy? 

— Znaczy To, że Dorniłowlcz, 
będąc ostatnim razem .u pani 
StradiłowskleJ. a więc tydzień te
mu, zwierzył się Jej, że ma nie
powstrzymany popęd do zamor
dowania Jakiejś kobiety- Natu
ralnie, nie powiedział, kto Jest ta 
kobieta, którą ma zamiar, czy 
chce zamor<lować. Pani Sfradi-

.powska sądzi, że myślał właśnie 
o niej. — dodał ze zgrozą. — 
Przypuszczam Jednak, że w da
nej CDwilL kiedy go opanuje żą
dza morderstwa, nie będzie spe
cjalnie szukał kobiety, albo gdy-
§y rtawet była w lego towarzy-

i i i i iŁ Jak x lei chwili, uje. BO* 

przestanie na niej, lecz będzie] 
walił do każdego, kto się znajdzie? 
w pobliżu. . , t . 

— Jakto, powiedział Je) o ten) 
wyraźnie? — wyszeptał z naci* 
sklera dr. Fromberg, — powie*. 
dział, że chce zamordować koi 
bletę? Że to jest jafcii wewnętrzni 
ny nakaz, któremu się nie może oV 
przeć? Czy tik? 

- T a k . 
Dr. Fromberg kiwnął na ieU 

nera stojącego o klfca krokom! 
za nimi z wielce niepewną mlnąU 
gdyż miedzy zarządem restaoraJ 
cii i usługą rozeszła się Już wiat 
domość, że w .drnghn gabinecie,. 
w którym Jest jakaś nlezwykłaf 
para, może dojść do wielkiej a-
wantnry. Podbiegł wlec szybko f 
słuchał z natężoną uwaga Alej 
dr. Fromberg powiedział mu tyh 
ko przyciszonym głosem: 

— Niech pan weźmie moje oat* 
to. które- jest w gabinecie orazj.' " 
kapelusz i łaskę 1 przyniesie RH 
taJL Rachunek ureguluje pan Korf 
mandorskl 



Niedziela 18 maja 1«30 r. 136 

Napad lotniczo-gazowy na Białystok 
Było (o przed piętnastu laty 

dnia 7 kwietnia r. 1915. Front bo
jowy znajdował się w odległo
ści 60—70 kilometrów od Bia
łegostoku. Poranek nie zwia
stował nic nadzwyczajnego, na
gle na horyzoncie ukazała się 
cała flotylla samolotów niemiec
kich, które zaczęły bombardo
wać miasto. Mieszkańcy Białe
gostoku pamiętają jeszcze wiel
ką łlosc ofiar wskutek tego na
pada. Należy przytem pamię
tać, ze bomby gazowe wówczas 
nie były jeszcze w użytku. 

Od tego czasu lotnictwo bar
dzo się rozwinęło, porałem zaś 
wynaleciono dla celów wojsko
wych różne gazy. Wszystkie 
państwa, a zwłaszcza Rosja So
wiecka, energicznie fabrykują 
te śmiercionośne gazy. Musimy 
sobie przeto uświadomić gro
żące nam niebezpieczeństwo. 
Zadaniem L. O. P. P. jest przy
gotowanie obiony ludności cy
wilnej na wypadek wojny. 

Dziś odbędzie się pokaz na
padu lotniczego na m. Biały-

Z życia P.C.K. w Białymstoku 
W dniu 15 bm. odbyło się 

posiedzenie zarządu Oddziału 
—Okręgu P. C. K. przy współ
udziale p. prezesa Zubelewicza, 
na którem załatwiono szereg 
spraw organizacyjnych. Posta
nowiono urządzić w dniu 22 
bm' posiedzenie Komitetu Okrę
gu w celu wybrania sekretarza 
na miejsce p. E. Kleina oraa 
3-go delegata na Walne Zgro
madzenie P.C.K. w Warszawie. 
Ustalono program „Tygodnia 
P.C.K.'* na czas od 1 do 8-go 
czerwca i postanowiono utwo
rzyć specjalny Komitet celem 
zorganizowania „Tygodnia". 
Dalej uchwalono sporządzić 
kosztorys budowy składów dla 
przechowania wozów sanitar
nych, zdecydowano przepro
wadzić remont szpitala oraz 
uzupełnić zapasy bielizny, po
ścieli i t. d.f oraz wyznaczono 
terminy zamknięcia kursów: dla 

podinsłruktorów drużyn ratow
niczych dnia 20 maja, dla Sióstr 
Pogotowia Sanitarnego dnia 
25 maja. * 

Z okazji „Tygodnia" posta
nowiono przeprowadzić za po
średnictwem członków Komite
tu, Zarządu i Komisji Rewizyj
nej wizytację Kół i niektórych 
Oddziałów. Zatwierdzono skład 
Zarządu P.C.K. w Wasilkowie 
i przyjęto w poczet członków 
dożywotnich p. Mecenasa Leo
narda Cellarjusza i p. Janinę 
Cellarjuszową. 

Osobiste 
Z dniem 20 b. m. rozpocznie 

urlop wypoczynkowy lekarz 
naczelny Kasy Chorych dr. 
Karwowski. Zastępować go bę
dzie mir. dr Kral. 

DŹWIĘKOWE KINO 

.APOLLO* CENY MIEJ1C OD 1-» 
NIEZWYKŁA UCZTA 
WZROKOWA I SŁUCHOWA 

CUD TECHNIKI. TRIUMF GENJUSZU LUDZKIEGO 
podały tobie dłonie, aby •tworzyć 

GIGANTYCZNE ARCYDZIEŁO DRAMATYCZNE p. Ł 

BUŁĘ 
CIENIE 
Rewelacyjny film dżwiękowo-śpiewny, zakrojony | 
na olbrzymią niespotykaną dotąd skalę 
W rolach głównych: 

RAQUEb TORRESI 
i MONTE BbUE 
Reżyserował W. VAN DYKA twórca filmu „PO-1 

'. Film „Białe Cienie" wytwórni „Metro-Goldwyn-I 
stanowi epokę w dziejach kinem, dźwiękowej i niemej I 

PONADTO: 
REWELACYJNE DODATKI DZWIĘKOWO-ŚPIEWNE 

GANIN 
Mayer" 

Kaidy kupujący 2 bileU otrzymuje bezpłatnie pastę do zębów „Chlorodonf' I 
lub erem „ L E O D A R " 

stok. „Napadu" dokonają nasze 
samoloty, wobec czego niema 
obawy, aby były jakiekolwiek 
ofiary. Zawdzięczając przychyl
nemu stanowisku D. O. K., w 
pokazie wezmą udział oddziały 
wojskowe wspólnie z organi
zacjami cywiłnemL 

Tym razem głównym punktem 
akcji będzie Rynek Kościuszki. 
Zgromadzą -się tam oddziały 
wojskowe, (42 p. p. 10 p. uł„ 
14 D. A. K.j szwadron samoch. 
panc.) policja, B. O. S. O., straż 
ogniowa miejska, drużyna fab
ryki tytoniowej, drużyna har
cerska, oddziały sanitarne Pol
skiego Czerwonego Krzyża, Po
gotowie Ratunkowe i Ł d. 

Wszystkie oddziały zajmą 
swoje miejsca przed godziną 
13 min. 30, kiedy nastąpi pierw
szy sygnał niebezpieczeństwa 
(trzykrotnie przerywany), nada
ny przez syrenę z wieży ratu
szowej i powtórzony przez fa
bryki w ciąga jednej minuty. • 

Z chwilą przybliżania się sa
molotów do miasta nastąpi dłu
gi nieprzerwany sygnał syreny, 
powtórzony w ciągu dwuch mi
nut przez wszystkie fabryki, lo
komotywy i dzwony. Z tą chwi
lą następuje bezzwłoczne zady
mienie rejonu działań wojen
nych i objektów. 

Po napadzie odbędzie się de
filada. 

Pierwszy 
prawdziwy 
ign-procentowy 
mówiony 
śpiewny 
taneczny 
dźwiękowiec 
nad dźwiękowcami 

TRUBADURZY 
NEU-JORKU 
(BROOUnr flELOOT) 
Dramatyezno-filmowe słuchowisko 

Z ekranu mówią 
śpiewają i tańczą 

najsłynniejsze 
gwiazdy 

BESSIE b0VE 
ANITA PAGE 

CHARLES KING 
po raz pierwszy 

olśniewająca rewia 
w naturalnych kolorach 
Wytw.: Metro-Goldwyn-Mayer 

Scenariusz: Edmund Gowlding 
Muzyka: Nacio Brown 

Reżym: Harry Bemmoat 
Przeboje piosenkowe: 

1) Brodway 
2) Tyś jest gwiazdą mą 

polskie słowa: Andrzej Włast 
wkrótce „APOLLO" wkrótce 

Dr. M. Kacnelson 
Choroby weneryczno-skórne 
Przyfmuje od godz. 9—1-ej 1 od 4—7-e| 

BIAŁYSTOK, 
KUUsklago S Telefon, M l . 

KINO DŹWIĘKOWE 

„nODCRN" 
Dziś początek 

Ceny 
od 
U. 

Ekran 
mówi, 

Zbytecznem jest nadmienić, 
że obowiązkiem każdego oby
watela jest czynnie popierać 
L. O. P. P. 

Wzorem lat ubiegłych, pod 
wysokim protektoratem Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Li
ga Obrony Powietrznej i Prze
ciwgazowej przystępuje do or
ganizacji dorocznej swej impre
zy „Tygodnia L.OJPP." w cza-
sie od 18—25 maja. Dotychcza
sowe wyniki finansowe „tygod
ni", dzięki wielkiej ofiarności 
społeczeństwa, zawsze poważ
nie zasilały .kasy L. O. P. P-u, 
pozwalając na realizację zamie-
rzanego programu, a więc bu
dowy lotnisk, hangarów, schro
nów; szkolenie zastępów pilo
tów i mechaników lot. Nie wąt
pimy, że i w tym roku ofiar
ność białostoczan nie zawie
dzie i że każdy bogaty czy 
biedny chętnie złoży dziś swój 
grosz do skarbonki L. O. P. P., 
przyczyniając się w miarę swych 
sił i możności do stworzenia 
rzeczy wielkich i pożytecznych. 
Nie wolno nam być słabszymi 
niż nasi wrogowie. 

Na program tygodnia złożą 
sięr zbiórka uliczna, rozprzedaż 
mareczek i nalepek okiennych 
oraz listy ofiar. 

Obywatelul spełnij swój obo
wiązek, zapisz się zaraz na 
członka ligi Obrony Powietrz
nej i Przeciwgazowej (L.O.P.P.) 

Nlłe złego początki-lecz koniec żałosny 
W r. 1926 stawał przed Ko

misją Poborową w PKU w Swię-
cianacb jako r. 1905 Josel So-
łomon i został uznany za zdol
nego do służby wojskowej (kat 
A.) W r. 1927 otrzymał powo
łanie do wojska wraz z rocc-
nikiem 1906. Wszedł tedy w 
porozumienie z Jankielem Gold-
kornem, który z jego kartą po
wołania zgłosił się do 10 p. uł. 
pod nazwiskiem Josela Soło-
mona. Zona Goldkorna otrzy
mywała od Sołomona prawie 
co tydzień pewne kwoty. Tak 
minął cały rok. Ostatecznie So-
łomonowi sprzykrzyło się utrzy
mywać cudzą żonę, wobec cze

go zgłosił się sam do PKU. 
Wówczas wyszła na jaw cała 
sprawa. Goldkorn, jako cywil, 
został pociągnięty do odpowie
dzialności sądowej. 

Onegdaj odbyła się sprawa 
i Goldkorn został skazany na 
4 miesiące więzienia. 

ŚMIERĆ W DRODZE 
DO WIĘZIENIA 

22-letni więzień Jan Komar-
kowski, transportowany z bara-
nowickiego więzienia do biało
stockiego, przechodząc ul. Ko
lejową zasłabł i wkrótce zmarł. 
Zwłoki przewieziono do kostni
cy szpitala św. Rocha. 

Marysiu, 
ml sl*) 

zbiorą, gdy patrzę 
jak moja droga bie
lizna żółknie i rozsy
puje się po każdem 
praniu, i z czego to ? 

Franiu, szkoda 
twych oczu, 
ale szkoda i bielizny. 
Moja bielizna jest 
ciqgle jak nowa, oto 
też ja używam tylko 

MYDŁO JELEŃ *SCHICHT 

„ M O D E R N " 0 " * od H - 3 POP- Ceny od fjfj gr. 

Film dla dorosłych i młodzieży 

TAJEMNICE WSCHODU 
gigantyczny film wschodni na tle przygód 

z lOOl nocy 
w rolach {łownych: 

Pelersen Mozżuchinoura-Mikołaj Kolln 
Marcella Albani- lwan Pefrowicz 

fl wojskową wyda
ną przez PKU. Bia
łystok na unie An
drzeja, a, Stanisła
wa, Pawliny. rocza. 
1894. zanY Wołody
jowskiego 4 w Bia
łymstoku. oraz wy
ciąg z ksiąg ludno
ści, wydany przez 
Urząd Gminy Pot
worów, z. Radom
skiej na imię. tegoż. 

Z gubiono książkę 
wojskową wyda

ną przez P. K. U. 
Białystok na imię 
Michała s. Józefa Ko 
sciukiewicza, roczn-
1906, zam. folwark 
Tylwickie, gm. Za
błudów. 

IfłtUHtl jfllM 

Cncasz otrzymać 
posadą? Musisz 

ukończyć knrsy fa
chów* koreapoa-
dencyj, proL Seku-
łpwlcza. Warszawa, 
Zórawia 42-b Karsy 
wyuczają Mównic: 
bucbalter|l, rachua-
kowosci kupieckiej, 
korespondencjlhan-
dlowe|. stenograf)!, 
nauki handlu, pra
wa, kaligrafii pisa
nia na' maszynach 

towaroznawstwa. 
angielskiego, fran
cuskiego. niemiec
kiego, pisowni oraz 
gramatyki polskiej. 
Po ukończenia lwia 
dectwa. Żądajcie 
prospektów. 

Majątek 12 włók 
w powiecie Wy 

soko -Mazowieckim 
z budynkami in
wentarzem żywym 
i martwym z kom-
pletnemi obsiewami 
z ładnym dworem 
i otoczeniem przy 
stacji kolejowej o-
kazyjnie t a n 1 o da 
sprzedania. Wiado
mość Białystok War 
szewska 10 adwo
kat Reinhard. 
podrolulacych 
• do sprzedały 
artykułów kuracyj
nych p o s z u k u j e 
„Farmapol" Kato
wice. GUwicka 3. 

rotrsabna słutą-
ca od zaraz. Pie-

cznrki Małyszko. 

MattaAstwo bez 
dzietne poszu

kuje pokoju umeb
lowanego z wygo
dami teł. 13-70. 

2 pokoje) do wy
najęcia przy ro

dzinie Podleśna 3 
naprzeciw parka 
Zwierzyniec.  

Sprredaje a i e. 
dom drewniany 

w Wasilkowie z pla 
cem.w 1929 r, grun
townie odnowiony. 
o 2 mieszkaniach (2 
pok. z kuch.i3pok. 
z kuch.) Cena przy
stępna. Wiadomość 
Białystok. Pałacowa 
l i p , Gogolowej. 

Kozy dojne dob
rej rasy, bezro-

gie sprzedam. Kran 
cowa 30 (Wygoda) 

KINO DŹWIĘKOWE 

APOLLO 
D Z I Ś 

o godz. II30, i*. 330 

POPOŁUDNIU 

" n y eaya-
groszy 

Zgubiono k a r t ę 
zdrowia wydaną 

przez Magistrat Bia
łostocki na Imię Sa
ry Żagicr (budka 
wody sodowej), Ry
nek Kościuszki 42, 
Białystok. 

B E Z K O N K U R E N C Y J N Y W E S O Ł E K 

B U S T E R HEATON 
W wielkiej dźwiękowej tragi-fartie w najdowcipniejezym filmie sezonu pod tyt.: 

MAŁŻEŃSTWO NA ZŁOŚĆ 
Tysiąc i jedna oszałamiających przygód na okręcie, za kulisami teatru 

w sypialni nowożeńców i na ulicach wielkiego miasta 
JAKO UZUPEŁH.EHIE PRocRaMu. wspaniałe dodatki dźwiękowe 

1 .50 
śpiewa 
plącze 

I śmieje się. 

Najlepszy śpiewny i mówiony film świata 

ŚPIEWAJĄCY 
B Ł A Z E N 

dramat wesołka, który musi bawić tłum w chwili gdy serce mu pęka 
W roli tytułowej chluba Ameryki, bożyszcze tłumów obu półkuli 

AL JOLSON 
N A D P R O G R A M 

wspaniałe dodatki dźwiękowe, śpiew I muzyka. 
S i T J i ^ o « ^ S J ! M E R ^ T Y , M, i fc> ,c,ow* * dostarczeniem do domu — ZŁ 5, - zaemejacowa wraz z przaayłką — Zł, 5 gr. 50. — zagraniczna — ZŁ 9. 
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