
Ciągłe wrzenia 
w Hiszpanii 

Dowódca szturmowych od 
działów policyjnych u Barcelonie 
omal nie padł dni tf.arą rama 
chu. 

W kilku punktach miasta do-
tzio dostali miedzy policja i de-
monstrantami. przyczem aresztc-
wano wiele dziewcząt, które pe-
dały sie jako ctlo ikinle Związku 
czerwonych pionierów. 

Również w Walencji doszło 
do groź łych rozruchów. Demon-
stranci rzucili kilkana cle bomb, 
przyczem dwóch oficerów policji 
zostało ciężko rannych. Policja 
zrobiła użytek z broni, raniąc 
szereg demonstrantów 

Katastrofa kolejowa 
na Łotwie 

W poniedziałek nad renem, 
w pobliżu stacji Plawini, od 
pociągu warszawskiego oder-
wała sie lokomotywa i wóz 
pocztowy i przeszła na drugi 
tor .reszta zaś pociągu pojechała 
Ot po torze pierwszym. Przy 
przerzucaniu torów nastąpiła 
katastrofa, u czasie której pa 
rowóz ' wagon pocztowy prze 
wróci'y sie- Kilka osób z obsługi 
pociągu zostało rannych Z pa-
sażerów nikt nie odniósł żad-
nych obrażeń. 

W Abisynii cesarz 
aresztował króla 

Z polecenia cesarza Abisynji 
aresztowany został król prowin-
cji Gojem, nazwiskiem Ras Heilu, 

Powodem tego aresztowanie1 

miało b̂ ć odmowne stanowisko' 
k ole w kwestjt przeprowadzanej I 
ob-cnie przez cesarze europeize-
cji Kraju Syn króle Hailu, zerę-
czony z najmłodszą córkę cesarze,] 

został również aresztowany. 

pod Szanghajem 
Urzędowy komunikat chiński 

donosi, że podczas walk między 
wojskami chińsklemi a jepoń-
skiemi w okręgu szenghajsklm 
padło od początku roku 19321 
214 oficerów i 4.060 szerego-
wych Chińczyków Liczba ran-
nych wynosi 617 oficerów i 
1153 żołnierzy. 

Tegoroczn Laureaci Stolicy 
Wręczenie nagród 

Warszawa, dn. 31.5 b r. (tel. 
wł.) Na poniedzlałkowem po-
siedzeniu stołecznej Rady Miej-
skiej, odbyło sie uroczyste wrę-
czenie dyplomów I nagród m 
stoł. Warszawy tegorocznym la-
ureatom. 

Nagrody otrzymali: Ksawery 
Dunikowski — nagrodę arty 
styczna. Józef Weyssenhoff — 
negrode literacką, Emil Mły-
narski—nagr. muzyczną, £. God-
lewski—nagr. naukową. 

Przewodniczący R. M. Wice-
prezes St. Wilczyński poprze 
dzeł wręczenie każdej nagrody 
krótką przemową, dyplomy zaś 
doręczał ks. prof. Żmlglelskl, 
sekreterz Rady, 

Waszyngton zaniepokojony 
Nowy gabinet Rzeszy jest p rowokac ją Polski 

(telefon od naszego korespondenta) 

Rząd koncentracji narodowej 
w Niemczech 
Von Papen tworzy rząd 

Bunt w szkole powszechnej 

Dziennik „Washington Star* 
pisze: 

.Upadek Bruemnga i praw-i 
dopoJobne dojście do władzy 
nacjonalistów w Niemczech Jest i 
ewentualnością, godną pożało 
wenie także z powodu reakcji, 
jaką może wywołać w Polsce. 
Jeżeli w Niemczech utworzony 
bądzie rząd nacjonalistyczny, 
jest rzeczą prawdopodobną, że 
Polacy będą uważali poczyna-
nia hitlerowców za wezwanie 
do walki, które mogą uznać za I 

konieczne podjąć. Jeżeli nowy 
' rząd niemiecki bedz|c berdzo 
| zbliżony do kół necjonalistycz-
I nych, kwestja .korytarza pol-
skiego'1 może stać się zaged 
nleniem pelącem, mogącem po-
ciągnąć za sobą jaknajdalej 
idące następstwfe 

Beri n 1 .VI. Prezydent Hln-
denburg powierzył misje kan-
clerza von Papenowi. 

Berlin l.VI. Lewicowa prasa 
niemiecka omawiając powie-

dzenie misji kanclerza von Pap-
|eno-.vi—nazywa przyszły rząd — 
I rządem koncentracji narodowej. 

a program jego charakteryzują 
jako inflacyjny, co zdaniem 
prasy podcięłoby zupełnie byt 
ubezpieczeń społecznych Kon-
kludując prasa nazywe nowy 
rząd faszystowskim „Berliner 
Tageblat", okresie przyszły ga-
binet Jako rząd baronów. 

P rasa londyńska 
o v. Papanie 

Prasa londyńska ogłasza sze-
reg kompromitujących faktów 
o nowym kanclerzu Rzeszy. 
Von Papen, pełniący w czasie 
wybuchu wojny obowiązki nie-
mieckiego etteche wojskowego 
w Washingtonie brał udział w 
fałszowaniu paszportów, orga-
nizowaniu zamachów bombo-
wych I akcji, zmierzającej do 
unieruchomienia amerykańskich 
fabryk amunicji, pracujących 
dla Ententy. Po ujawnieniu po-
wyższych faktów von Papen 
został z Washlngtonu odwoła-
ny wskutek interwencji Min. 
Spraw Zagranicznych (J. S. fl. 

Jak podaje Dallly Telegraph 
von Papen podżegał Hindusów 
do powstań przeciwangielskich, 
e również w czasie rozruchów 
irlendzkich podżegał ludność 
do powstań przeciw Koronie. 

Huty ilaskie 
wstrzymują wypłaty 
Demonstracje robotników 

W czasie wypłat zarobków w 
hutach śląskich, które miały 
miejsce w tych dniach, w wielu 
zakładach zabrakło pieniędzy 
m. in. Zjednoczonych Hutach 
.Królewska I Laurę*. Przed 
gmacham dyrekcji wymienione-
go zakładu zebrał się tlym 
demonstrantów, złożony z oko-
ło 500 robotników. Zarządowi 
hut udało się uspokoić tłum 
przyrzeczeniem wypłaty w wy-
sokości 30 proc zaległych na-
leżność.. W kopelnl .Ferdy-
nand" w Bogucicach uspoko-
jono demonstrujących robotni-
ków, wypłacejąc im 30 proc. 
zaległości, co miało ten skutek 
że urzędnikom nie dastalo się 
nic. 

Fiasko doświadczeń 
Dunikowskiego 

Z Paryża donoszą: przepro-
wadzona onegdaj przez Duni-
kowskiego próba nie doprowa-
dziła 1 tym razem do rezulta-
tów. Dunikowski próbę przer-
wał, a zapytany przez przedsta-
wicieli prasy obrońca jego 
oświadczył, ze wynelazce nie 
chce pozwolić na wykładanie 
tajemnicy 1 z tego powodu 
zmuszony był próbę przerwać. 
Presa francuska podaje, że 
Dunikowski będzie wskutek 
tego odpowiadał za oszustwo. 

Nadużycia w fabryce 
sztucznego jedwabiu 

W fabryce sztucznego jedwa-
biu w Tomaszowie Mazowieckim 
władze wykryły poważne nad-
użycie. Popeł ilono mianowicie 
szereg systematycznych kradzie-
ży, wskutek których Państwowy 
Monopol Spirytusowy stracił 
około 60 000 litrów spirytusu. 

Współpraca Berlina z Moskwa 
na terenie Gdańska 

Paryż, 31.V (telegr wł.). „Le 
Matin* ogłasza nedzwyczej che-
rakterystyczne szczegóły o sto-
sunkach niemiecko - sowieckich 
na terenie Gdańska. Jak pisze 
specjalny wysłannik dziennika 
paryskiego — Gdańsk Jest naj-
lepszym punktem dla nawiązy-
wania kontaktu Berlina z Mo-
skwą i, zarówno ze względów 

I politycznych, jak geograficznych 

li strategicznych. Ruch hitlerow-
ski me tu zupełnie Inny chere-
kter niż w Niemczech, robi wra-
żenie .robionego ne rozkaz I 

I kierowany jest przez dr. Wer-
thero", który otrzymał z Berllne 
ścisłe Instrukcje, by utrzymał 
z komunistami dobre stosunki 
zwłaszcza z ich placówką kon-
sularną I handlową. 

We wsi Kobale (pow. kossow-
ski). W 6-o klasowej szkole 
powszechnej dzieci urządziły 
strajk, przyczem rozrzucały ulot-
ki tej treści: .precz z cerkwią*, 
.precz z dyrektorem* 

l lNiach żyje in terna -
t iona ł" 

Władze szkolne zarządziły śledź 
two. Niezależnie od tego po-

Ze stolicy 
Most Kierbedzia zagrożony 

Ruch kołowy ne moście Kler-
bedzle jest intensywniejszy, niz 
ne innych mostach.. Jednakże 
zbytnie obciążenie odbije się 
ujemnie na jego stanie 

Obecnie komisja pod przewo-
dnictwem rektora prof. Pszeni-
ckiego bada stan mostu Kier-
bedzia. Zdaje się, że most nie 
posiądę tej wytrzymałości, jak 
w okresie przeowojennym. 

Wychodząc z tego założenia, 
komisarjat rządu kieruje ruch 
ciężarowy na inne mosty. W 
miarę możności wydawane są 
w tej sprawie nakazy policji. 

Przeniesienie ruchu ciężarowe-
go na most pod cytadelą jest 
jednak utrudnione wskutek nie-
dogodności dojazdu. 

Wyłania się więc gwałtowna 
potrzeba budowy nowego mo 
stu — jednak wszelkie projekty 
są narezie niewykonalne z po-
wodu zupełnego breku kredy-
tów. 

Pożar tartaku 
w Stoczku 

(telef. od koresp. wł.) 
W dniu wczorejszym wybuchł 

pożar w państwowym tartaku 
w Stoczku. Spłonęła wieże ci-
śnień, 1 budynek orez 3000 me-
trów budulce. Ogień ugaszono 
po 6 godzinnych wysiłkach 
okolicznych straży pożarnych. 
Straty wynoszą około 100 000 
złotych. 

Ilcja wszczęła dochodzenie w 
celu wykrycia istotnego źródła 
antypaństwowej agitacji. 

Z kraju 
Udaremnienia wywroto-
wej akcji komunistów 

Brzeżany: (tel wł). Według 
posiadanych przez organa śled-
cze p. p. informecyj o akcji 
komunistów, jednak dopiero w 
ostatnich dniach zebrano do-
stateczną ilość materjału obcią-
żającego I w dniu 28 V prze-
prowadzono w Brzeżanach re-
wizję u przeszło 30 osób, po-
dejrzanych o należenie do .Ko-
munistycznej Pertji Zachodniej 
Ukrainy*. Na podstawie wyni-
ków, przeprowadzonych rewizji, 
orez znalezionych materjałów 
dowodowych, dokonano licz-
nych aresztowań. Wśród aresz-
towanych znajduje się kilku 
uczniów miejscowego gimna-
zjom. Nazwiska aresztowanych, 
ze względu na toczące się 
śledztwo, trzymane są w ta-
jemnicy. 

Mresztowania te pozostają w 
związku z wykryciem przez po-
licję odbywającej się w lesie koło 
Hironówki rejonowej konferencji 
K. P. Z. Ci., w której brali u-
dział członkowie tej par tji oraz 
delegaci centralnego komitetu 
K P. Z. U. 

Kiepura 
w Warszawie 

Do Warszawy przybył znako-
mity śpiewak Jan Kiepura który 
ostatnio bawił w Berlinie. Jan 
Kiepura śpiewać będzie we 
wtorek w Teatrze Wielkim w 
Warszawie partję księcia De 
Grieux w opeize rManon" Jak 
słychać, Jan Kiepura zamierze 
urządzić jeszcze koncert w war-
szawskiej Filharmonjl. 

I ŻYCIE POLITYCZNI 
i 
r (telef. od korespond. warszawskiego 

Plenarne 
posiedzenie BBWR. 

W dniu dzisiejszym odbylc 
• się plenarne zebranie klubu 

parlamentarnego BBWR. Ze-
branie zagaił prezes klubu — 
W Sławek, poczem wicemini-
ster skarbu Zawadzki wyglosli 
dłuższe przemówienie, w któ-
rem scharakteryzowel dotych-
czasowy przebieg kryzysu świa-
towego oraz akcję rządu, zmie-
rzającą do złagodzenia jego 
skutków w Polsce. W końcu 
wlcepremjer Zawadzki przeciw-
stawił się energicznie szerzeniu 
defetyzmu przez pewne sfery 

I społeczeństwa. 
Następnie prezes Sławek zło-

lżył deklarację treści ogólno po-
| litycznej, poczem na wniosek 
min. Jędrzejewlcze posłowie 

li senatorowie opodatkowali się 
na pomnik i. p. Tadeusza Hc-
łówki orez postanowiono zbie-

1 rać fundusz na Jego popiersie 
l w Sejmie i stypendjum imienia 
i Zmarłego 

W zakończeniu na wniosek 
sen. Loewenhertza przyjęto re-

I zolucję protestującą przeciw 
I niemieckim prowokacjom. » 

* • 

W dniu wczorajszym Prezy-
dent RzpliteJ. przyjął na audjen-
cjl dziekana korpusu dyploma-
tycznego msgr. Mannagglego 
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Zmienne losu koleje 
Dymisja kanclerza Bruninga. — Czarna nlewdzt«cznoM kandydata wobec 
•paklora. — Koniec złudzeń lewicy. — C«'e Hlndenburga i Millera. 
|ak sa Wilhelma. — Brama dlą Hitlera. - Konsekwencje zagranica. 

Tak się jakoś złożyło, że w 
roku jubileuszowym Goethego, 
szczególnie aktualnym gotów 
stać sit; cytat z utworu wielkie-
go jego przyjaciela Schillera: 
„ M u r z y n z rob i ł »woje — 
m u r z y n może odejiif-M 
Murzynem w tym yypadku j<:st 
dotychczasowy Kanclerz niemie-
cki dr. Henryk BrOnlng, który 
pod naciskiem prezydenta Rze- _ 
szy Hlndenburga musiał PO^TjuJe^slę obecnie, że głoszone 

Socjaliści naraz i l i na 
szwank swoja popu* 

iarnofcć, 
wzywając swoich zwolenników 
do solidarnego oddania głosu 
na Hindenbuga. Zwolennicy po-
słuchali przywódców 

L « f j v a zadecydowała 
o w y b o r z e f e i d m a r -

szatka, 
o klęsce ttdolfa Hitlera. Oka-

się do dymisji. 
Z punktu widzenia czysto 

ludzkiego akt presji, którego 
ofiarą padł kanclerz ze strony 

hasła, że dawane 
obietnioe nie miały 

żadne j wartośc i . 
prezydenta jest objawem czar- M o s y republikańskie w Niem-
nej niewdzięczności 

Pamiętamy wszyscy, że głów-
ną podporą sędziwego feld-
marszałka w jego walce o 
utrzymanie się na fotelu pre-
zydenta Rzeszy byl właśnie 
kanclerz Bruning, który, jako 
główny niejako elektor wytężył 
wszystkie siły, aby walkę wy-
borczą doprowadzić do szczę-
śliwego końca. Operowało się 
wtedy ustawicznie argumentem 

czech padły ofiarę rzadko w dzit 
jach napotykanego nieporozu-
mienia i z głębokiem rozczaro-
waniem, jeżeli nie nienawiścią 
muszą patrzeć na to, co się 
wokoło nich dzieje. 

Niewarto było się wysilać 
Droga, na której znajduje się 
wybór Hlndenburga, prowa-
dzi do tegoż samego celu, 
choć może nieco w wolniejszem 
tempie i kołującą metodą, do 

że między prezydentem a kan-, którego byłby zmierzał wy 
clerzem panuje kompletna har- bór Hitlera. Różnica polega 
monja, I że stary wódz z cza jedynie na tem, że Hitler ka-
sów wojny światowej stanowi załby wypić społeczeństwu nie-
potężną tarczę ochraniającą re-1 mieckiemu całą gorzką truciznę 
publikę niemiecką. 

7$-fta rocznica 
urodzin papieża 

. W dniu 31 maja obchodził 
papież 75 tą rocznicę swych 
urodzin. Po Mszy św. Ojciec 
Św. przyjmował życzenia od 
swego dworu papieskiego, w 
pierwszym rzędzie od kardyna-
łów kurjafnych. 

.Osservątore Romano" w 
dniU dzisiejszym zamieszcza 
entuzjastyczny artykuł ku czci 
Papieża, wskazując na długi 
stosunkowo okres czasu, na 
przestrzeni któregd kroczy wspa-
niały duch obecnego Ojca chrze-
ścijaństwa, pozostawiający nie-
zatarte wspomnienie swych 
czynów w historji. Dziennik wa-
tykański podkreśla również, że 
opatrzność zachowuje Piusa XI 
podeszłego wieku przy dosko-
naleni zdrowiu I w pełni sił. 

Również cała prasa włoska 
zamieszcza w dniu dzisiejszym 
artykuły poświęcone rozważaniu 
wiekopomnych dzieł Piusa XI. 

Do Watykanu napływają sto-
sy list&w i depesz ż całego 
świata. 

odrazu, gdy Hindśnburg, wzglę 
dnie jego doradcy, karmią je 

I łyżkami na(ę\yai\ęmi z tej sa-
me| flaszki. 

Pisma lewicowe niemieckie 
coraz to mądrzejsze po szko-
dzie, zwracają uwagę na to, że 
w ustroju rzekomo demokra-
tycznym, parlamentarnym i re-
publikańskim, powtarzają sią 
obyoza je p rak tykowane 
za ozpsów Wi lehelma II. 
Wtedy letni dwór cesarski by-
wał zawsze terenem igrzysk i 
harców kamaryli, która podbu-

oprzeć mocniej niż dotychczas 
na stronnictwach prawicowych. 
Od szeregu dni zapowiadano, 
że zbliżająca się rozmowa Hln-
denburga a BiUnlngiem usu-
nie zagęszczające się nieporo-
zumienia. Przypuszczano, że 
obok Groenera ofiarą kon-
fliktu padną jąszcęe demokra 
tyczny minister skarbu Die-
trich I minister Schlele. 

Wypadki pokazały, że rozstrzy-
gniecie nie ograniczyło się do 
szczegółów lecz objęło całość. 
Pod pres ą prezydenta przyszło 
do dymisji całego rządu. 

Dymisja ta, wymuszona przez 
głowę państwa, sprzeciwia się 
zwyczajom parlamentarno 
demokratycznej r e p u b l i k i . 
Rząd w Reichstagu uzyskał 
większość, decydującą dla dal 
szego jego urzędowania Bitwa 
nie rozegrała sit; więc na sce-
nie lecz z tylu. 

Niemcy repub l iką demo-
k ra tyczną sa jedynie 

z p o z o r u . 
Brama przed Hitlerem otwie-

ra s ę zwolna, ale konsekwent-, 
nie. Każda nowa intryga, każde 
nowe rozstrzygnięcie zbliża go | 
o parę stopni do szczytu wła-
dzy 1 
Świat n ieufnie p a t r z y 
na rozwój wypadków w Niem-
czech, groźny dla stabilizacji 

Przeniesienie 
Departamentu Zdrowia 
do min. P. I O. S. 

Jak się dowiadujemy, prze-
niesienie departamentu służby 
zdrowia z ministerstwa spraw 
wewnętrznych do ministerstwa 
pracy i opieki społecznej nastąpi 
z dniem 1 lipca r. b. Obecnie 
rozważana jest kwestja, czy w 
ministerstwie Pracy I Op. społ. 
Istnieć będzie departament, czy 
też wydział zdrowia. Po zdecy-
dowaniu tej sprawy zmienione 
zostaną odpowiednio statuty 
organizacyjne obu ministerstw 

Q0> f t U O A 
i r f m i , 

Na z | « h 9 4 * i * bez zmian 
Prasa polska zajmuje się 

ostatnio przedewszystkiem kwe-
stją niemiecką Nic dziwnego. 
Prowokacje gdańskie oraz de-
monstracyjne posunięcia Prus 
dokonane w dniach ostatnich 
wyraźnie świadczą o złej woli 
naszego sąsiada. Parkany i slupy 
ogłoszeniowe miast naszych są 
oblepione ostreml w tome ode-
zwami „anty-gdańskiemi", a pi-
sma, przybierają ten sam ton 
| w treści i tytułach artykułów. 
Oto garść tytułów: 

„Już dudnią kroki junkrów'. 
.Dzicy na zachodzie" 
.Słychać krok junkrów prus-

kich* i t. p. My ze swej strony 
proponujemy wspólny tytuł dla 
sprawy: niech sie nazywa .Na 
zachodzie bez zmian*. 

.Kurjer Warszawski" zajmuje 
się przewidywaniami i stawia 
szereg ważnych pytań w arty-
kule .Co zamierza Hindenburg": 

.co skłoniło prezydenta Rze-
szy do udzielenia kanclerzowi 
dymisji. W szczególności |ak 
prezydent wyobraża sobie dal-
szy rozwó| rzeczy? Wiadomo, 
te Relchswehra nie była zado-
wolona z Bruenlnga,. że Hitler 
nie chciał z nim paktować, że 
Jenera.łowle mają teraz w Ber-
linie rozstrzygający glos I że 
chcą czegoś lanego. A dlaczego? 
Po raz pierwszy w Niemczech 
decyzje spoczywają w wyłącz-
nych rękach bojowego ultra-
nacjonallzmu Jest on dzls 
bezspornym panem sytuacji". 

Ostatnie zdanie zawiera w so-
bie zagadkę losów Europy, nie-
tylko Niemiec. „Express Po-

konferenćji międzynarodowych,! w dniu dzisiejszym w "Lubelskiem-1 ranny" porównuje walkę poli-
wvpadki niemieckie odbiją zachmurzenie silne, miejscami słabe tyczną w Niemczech, z przesi-
l ę doniosłem echem sieiac chwllowe przejaśnienia: miejscami |eniem francuskiem, podkreśla-
Się aoniosrem ecnem, sicjąi pr łe |olne burze lub opady: tempera ' 

Głód w Sowietach 
Ostatnio prasa sowiecka 

przynosi alarmujące wiadomości 
o braku środków żywnościowych. 
Szczególnie daje się odczuć 
brak chleba. Wiadomości te 
znajdują pewnego rodzaju po-
twierdzenie i specjalne oświetle-
nie w importowaniu zboża ka-
nadyjskiego I austrialskiego, 
zakupionego w większych iloś-
ciach w L!verpoolu 

Wróżby pogody 
na dziś 

W dniu wczorajszym maksymalna 
temperatura dnia wynosiła 17.6'C.mł 
nłmalna 10.8*C. Ciśnienie barome-
tryczne zredukowane do poziomu 

•u S9SH9H8J . roorza mm. Wlalry południowo* 
w & cv. u, yiwfcujr I zachodnie o wysokości 4 m/sek. 
pokoju W obliczu zbliżających Opody otrno,sferyclne 0.9 mm. 
Się i odbywających doniosłych przewidziany przebieg pogody 

nieufność, stanowiąc ostrze-
żenie. 

tura około 17—18' C: wiatry północ 
no-zachodnie I zachodnie. 

Jaki będzie program M przyszłego rządu Francji 
rżała cesarza przeciw rezydują- Z n a m i e n n e o i w i a d c z e n i e H e r r i o t a 
cym w stolicy kanclerzom i mi-! 

Na ostatniem posiedzeniu 
komitetu wykonawczego rady- !HHL-i •> * 
kałów Herriot wygłosił dłuższe rystycznej formuły ogranicza- katastrofę Niemiec) przypusz 

Polska policla 
na polskich motocyklach 

Komenda główna pplicji pań-
stwowej przystąpiła do przyjęcia 
pierwszej paftji 30 motocykji z 
przYczepkaml, wykonanych w 
państwowych zagładach Inży-
nierji. W dniach najbliższych 
motocykle, te, pąddane. będą 
próbom, Pierwsze próby odbędą 
sic na odcinka Warszawa, — 
Wilho — Warszawa. 

nistrom. 
To samo powtórzyło się o-

becnie w czasie wypoczynkowe-
go rzekomo pobytu Hlndenbur 
ga w Neudeck w Prusiech 
Wschodnich. 

Jeździli tam raz po raz roz-
maici przeważnie starsi pano-
wie, konserwatywni i skrajnie 
prawicowi, tłumacząc prezyden-
towi, że tak dalej iść nie może, 
że ster w Niemczech należy 
energicznie zwrócić na prawo. 

Obecnie mówi się Już jawnie, 
że gwałtowny 
e z r o i t głosów hitle-

" rowsk ich 
nasunął prezydentowi przeko-
nanie, że należy przyszły rząd 

I przemówienie, w którem oświad-
I czył, że nie dopuści do aprio-1 

; jąc niemoralny stosunek wybra-
nych do wyborców, pisząc: 

.Dzli Hindenburg wbrew tym 
mlljonom głosów dochodzi do 
porozumienia z Hitlerem, otwie 
ra mu wrota do wlady. Nikt 
nie pyta o wolą wyborców 
o zwyczaje parlamentarne, 
o przyzwoitość polityczną. Wy-
borcy Hlndenburga zostali 
oszukani". 

.Głos Lubelski' w artykule 
.Bliżej końca" (ma na myśli 

L itwini nie chcą 
wspó łżyć z polakami 

Rząd litewski wydał zakaz 
przepuszczania przez iinję gra-
niczną poszczególnych osób i 
wycieczek do Wlieńszczyzny 
Wszelkie wycieczki, które miały 
udać się przez t. zw. „Zieloną 
Granicę" zostały odwołane. Gra-
nica litewska została zamnięta. I ze' względów finansowych 
Litwini, chcący udać się z Wi-
ieńszczyzny do Kowna, lub na 
odwrót, zmuszeni będą odby-
wać tę podróż drogą okrężną 
przez Rygę. 

nla wydatków na cele woj 
skowe bez uwzględnienia po-
trzeb obrony narodowej. 

Odnośnie zakazu fabrykacji 
amunicji i 40 godzinnego ty-
godnia pracy — Herriot zazna-
czył, że sprawy te staną się 
aktualne po ich załatwieniu na 
terenie międzynarodowym. 

Tak samo nacjonalizacje ubez 
pieczeń i wykup linij kolejo-
wych nie jest obecnie aktualny 

!CZV WIECIE. ŻE: 

Opóźniony pogrzeb 
ś. p. Antoniego Marylskiego 

W dniu wczorajszym z ko-
ścioła św. Krzyża wyszedł z go-
dzinnem opóźnieniem kondukt 
pogrzebowy ze zwłokami ś. p. 
Ant Marylskiego. Okazało się, 
te władze, duchowne, miały 
wątpliwości, czy pogrzeb może 

się odbyć przy asyście duchow-
nej, bowiem ś. p. Marylski 
wziął po raz drugi śłub w 
zborze kalwińskim. 

Zastrzeżenia ks. kard. Ka-
towskiego miały pochodzić 
stąd, że podobno zmarły przez 
okres 30 ląt nlechodzil do kos 

I ścioła katolickiego I nie odby-
I waj praktyk, religijnych. 

Sprawa o tyle wyjaśniła, się, 
l że okazało się, iż zmarły przed 

w których można o p ł a o «6 prenumeratę 
I o t r zymywać pismo na m l a j u u 

ul„ Kołłątaja 4.— Wypożyczalnia Książek 
ul. Krak.-Przedmleicle — Urząd Pocztowy — Ksiąg 
ul, Narutowicza — gmach teatru, - Materiały piśmienne 
Marja Klbelpk. 

. .rozmiar prawego płuca Jest blis-
ko o 4" większy od lewegp. 

...częstym zjawiskiem w oku Greka 
lub Rmymioiilna. byt monokl. Oczy-
wiście. nie był on fabrykowany ze 
szkła. |ak dziś. ais z drogich kamieni. 
Neron np. nosił monokl ze szmaragdu. 

...automaty nie są feyna|mnlej wy-
nalazkiem XX wieku, bowiem Istnia-
ły one już przed 2.000 lat. Heron 
z Alekaandrjl opowiada np. o auto-
matach przy Świątyniach. W czasie 
procesji spragnieni pątnicy za wrzu-
coną do automatu drobną monetę, 
otrzymywali automatycznie Kubek 
gorącej wody 

...na wygófpwaoy w, dobie ob«cne| 
podatek spadkowy skarżono sle Jesz-
CM przed N. Chr. Np. w państwie 

śmiercią wyraził z tego powo- °.n ca,° *!/• od 
, . I ł. I 1 "artoscl spadku, co żywem oburze-ou sKrucnę i uzysKai rozgrze- niem napawało współczesnych. 
szenie. 

W kołach politycznych spra-
wa ta wywołała duże zacieka-

.Lot" i wlenie, bowiem ś. p. Marylski 
był znanym działaczem Stron-
nictwa Narodowego i dwukrot-
nie z ramienia tego stronnictwa 
posłował do Sejmu. 

cza, że powrotna fala wojowni-
czości z okresu 1914 r. uderzy. 

.Te fale uderzą wpierw * 
Polską. To |est murowane dzi-
siaj. Jeżeli Hitler twierdzi, te 
z Francja nie może do|M do 
porozumienia, to nie dowód, 
by w nla uderzył. Musiałby po-
paść w konflikt z Angiją. do 
której stroi miny przy|azne. 
W Polsce, natomiast może mu 
tlą jdawaC. że nie znajdzie 
oporu". 

Dalszy jednak wątek myśii 
autora z .Głosu" idzie po linji 
fałszywej. Rozdziera on szaty 
rzekomą bezbronnością Polski 
w razie wojny i oskarża z tego 
tytułu sanację. Jak to łatwo 
być w opozycji, I w jednym 
artykule atakować budżet Min. 
Spraw Wojskowych, a w drugim 
załamywać ręce nad stanem 
armji, która nota bene jest 
Jedną,2 lepszych w- Europie 

.Robotnik" zajmuje się sta-
nowiskiem paeyfistycznem mię-
dzynarodówki socjalistycznej 
uważając iż tylko 

.zjednoczone siły Socjalizm" 
europejskiego mog« 
przeciwwagą skuteczna 
hitlerowskiej". 

Przy sposobności stwierdza >z 
.senat gdański oddal sljna 

usługi propagandy hltlerowsKK|. 
która liczyć może zawsze. 
chodzi o szczucie przeciw ^ 
sce. na poparcie wielu Innfcn 
mieszczańskich grup nlemiec-
klch a przyna|mnle| »a tcno 
rzostwo I bierne poddanie »«! 

„ pierwszy na Świecia rozkład 
laidy wydała w r. 1839 llnja kole| owa i 
Llverpol - Monahaiter. wybudowana wyraźni 
w 1826 r. 1 ' 

tej propagandzie". 
Przejrzawszy pisma widzi się 
'raźnie 1 ze smutkiem. *« 

nlemcy niczego slą nie nauczy'. 
.niczego nie pamiętają i » " 

aram^ m J " 1 Ckliwe, iż z 2 zachodzie niemieckim wszystko 
^ Z Z o T ^ T ^ dn" l r e bH zostało bez zmian ^ R Q 
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Polityka zdrowych nerwów 
Po wyborach w Niemczach I we Francji. — Nikomu nie spieszy sie do władzy. 
Ora na zwłokę I |e| motywy. Ostroiny kurs Herlota. — Rola Paul-Bontoura. 
Tardleu organizuje centrum. — Atmosfera spokoju I rozwagi we Francji. 

Po długotrwałym, ożywionym, 
a nawet gwałtownym okresie 
wyborczym następuje w Niem-
czech i we Francji okres kon-
stytuowania się nowych ciał 
ustawodawczych, tworzenia no-
wych gabinetów. 

W kwietniu i z początkiem 
maja przemówiły społeczeń-
stwa. 

Obecnie na tej podstawie 
politycy I stronnictwa poczy-
nają rozgrywać między sobą 
nową partję. 

I tu zauważyć można mo-
ment bardzo charakterystycz-
ny. Partje w okresie wybor-
czym wytężają wszystkie swoje 
siły, aby dojść do władzy, po-
winnoby więc im spieszyć się 
do władzy po rozegraniu betalji 
wyborczej. 

Tymczasem nic podobnego. 
Stronnictwa—zarówno niemiec-
kie, Jak I francuskie—czekają 
z bronią u nogi, obserwują 
przeciwników. Taktyka w Niem-
czech I we Francji jest podob-
na, ale motywy sq zgoła od-
mienne. 

W Niemczech na przewleka-
nie się gry partyjnej wpływają 
antagonizmy polityczne, brak| 
zaufania, obawa przed odpo-
wiedzialnością, zakulisowe in-
trygi. Przywódcy polityczni we 
Francji zachowują rezerwę, aby 
oddalić się od zgiełkliwej atmo-
sfery wyborczej, zorganizować 
swoje szyki, wysłuchać głosów 
strony prze iwnej, pozwolić 
dojrzeć sytuacji wewnętrznej i 
zewnętrznej Zwłoka w Niem-
czech ma charakter anarchicz-
ny i kryć może najrozmaitsze 
niespodzianki. Zwłoka we 
Francji wypływa z rozwagi 

Historja współczesna cierpi 
na nadmiar treści, wydarzeń, 
trudności. Świat zbiers co-
dziennie żnfwo bogatych a cięż-
kich doświadczeń, politycy zaś 
stają się ostrożni. 

Osiem lat temu w maju 
1924 r., zwycięski kartel lewicy 
francuskiej z radośnie rozwi-
nlętemi sztandarami szturmo-
wał do okopów rządowych i 
światu całemu rzucał swoje ha-
sła. Dziś wielkie stronnictwa 

| francuskie—radykall, socjaliści, 
centrum, prawica—rozmyślnie 
odkładają swoje decyzje, nie 
ogłaszają swojej marszruty, zo-
stawiają pierwszeństwo Innym. 

Socjaliści stall się znacznie 
bardziej pojednawczy I mniej 
doktrynerscy. 

Heriot, który o Ile tylko 
zechce będzie premjerem, po 
wyborach zrazu unikał wywia-
dów, potem wypowiadał się 
ogólnikowo, wreszcie wysunął 
na front senatora Paul-Bon-
coura, który po wystąpieniu 
z partjl socjalistycznej nie na-
leży do żadnej grupy. Wynika 
z nich, że w najważniejszych 
problemach międzynarodo-
wych, rozbrojenia i odszkodo-
wań. o ile o Francję Idzie, 
zmian zasadniczych nie bę-
dzie, zajdą jedynie korektury 
ilościowe. W sytuacji wewnetrz-
nej żadne mosty—wiodące na 
prawo czy na lewo—nie zosta-
ły zerwane. 

Z kooperacji między Herio-
tem a Paul Boncourem wynika,] 
że ten ostatni powołany jest 
do odegrania ważnej loli. 

Dotychczasowy premjer, szef 
większości Andrzej Tardleu, 
zwykle agresywny I zaborczy, 
zachowuje się również bardzo 
powściągliwie I rezerwuje so-
bie wszystkie możliwości. 

Francja, politycy I stronnictwa, 
mają zdrowe nerwy. Nie śpie-
szą się, umieją czekać—I obli-
czać. Chłodna atmosfera zbli-
żających się rokowań o utwo-
rzenie nowego rządu czyni ra-
czej wrażenie przyciszone] rze-
czowej konferenc|i przedstawi-
cieli wielkich koncernów, niż 
efektownej kontrowersji ludo-
wych trybunów. 

Równocześnie dokonywa się 
logicznie I sprawnie organiza-
cja żyda ma|ącej się zebrać 
Izby Deputowanych. Wyciąga 
się wnioski z doświadczeń. 

Na prawicy grupa Marina 
podzieli się na dwie części, z 
której jedna pozostanie przy 
starym przywódcy, zwalczającym 
gwałtownie lewicę, a druga, 
kompromisowa, utworzy nową 
frakcję. Grupy centrowe or-
ganizują się I łączą, a przy-
wódcą Ich będzie prawdopo-
dobnie Tardleu. Najbardziej le-
wa z tych grup t. zw. .lewica 
radykalna", podzieli się na 
dwie części, z których Jedna 
pozostanie w centrum, a dru-
ga będzie współdziałała z rady-
kałami. Znaczna część nieza-
leżnych lewicowców wstąpi do 
radykałów, a zbliżone do siebie 
grupy republikańskich socjali-
stów i francuskich socjalistów 
zapewne połączą się. 

Polityka zdrowych nerwów, 
logiki i trzeźwego rozsądku upra-
wiana we Francji pozwala spo-
dziewać się dobrych rezultatów 
na przyszłość. 

Jak długo 
może wytrzymać 
człowiek bez snu? 

i W uniwersytecie Harward 
przeprowadził profesor Turner 
szereg doświadczeń na 20 stu-
dentach I studentkach, w celu 
przekonania się, Jak długo mo-
że człowiek wytrzymać bez snu. 
Przy doświadczeniach tych po-
sługiwano się czarną kawą I 
muzyką, aby podtrzymać nerwy 
rekordzistów. Najlepszy wynik 
osiągnął pewien student me-
dycyny, który wytrwał 121 go-
dzin bez snu. Pod koniec był 
jednak tak wyczerpany. Iż nie 
słyszał co się do niego mówi i 
zasypiał chwilami w pozycji 
stojącej. Z 5 studentek tylko 
Jedna dociągnęła do 119 godzin. 

Pożywnoiść wody 
O tem, że woda Jest pożyw-

ną świadczy to, że człowiek o 
samej wodzie może przeżyć 
20 dni, koń 25, kot 20, pies 
30 dni, a żółw bez pokarmu i 
bez wody dopiero po 2—3 la-
tach umiera. 

Niedzielny numer 
„Dziennika Lubelskiego" 

zawiera 12 stron 

Kucharz 
i księżniczka krwi 

Escoffier, kucharz francuski, 
cieszący się światową sławą, 
zadedykował swą najnowszą 
książkę kucharską księżniczce 
Ingrid, córce szwedzkiego 

następcy tronu, 
a również Jedną z najsłynniej-
szych swych komblnacyj kuli 
narnych nazwał .Filet de Sole 
a la Prlncesse Ingrid". Książka 
Escoffier'a, nosząca tytuł .Obec-
na i Jutrzejsza kuchnia" prze-
tłomaczona została na Język 
szwedzki. 

W związku z uznaniem i sym-
patją jakiej dal wyraz Escoffier, 
przypisując swą książkę księż-
niczce Ingrid, wtajemniczeni twler 
dzą, Iż córka szwedzkiego na-
stępcy tronu, jest bodaj że naj-
znakomitszą kucharką w Euro-
pie Podobno kilka lat poświę-
ciła księżniczka studjom nad 
tajnikami sztuki kulinarnej 

pod kierownictwem wielu mist-
rzów gastronomji, śród których 
znajdował się również Escoffier. 

Kto otrzymuje 
najobfitsza pocztę? 

Z pośród wszystkich ludzi na 
świecie najliczniejszą pocztę 
otrzymuje K. Ford — 40,000 
listów, następnie papież, co-
dziennie około 30,000 listów I 
gazet; dalej prezydent Stanów 
Zjednoczonych, potem król an-
gielski, otrzymujący codzleń 
15,000 listów i gazet, dalej mil-
jonerzy amerykańscy, otrzymu-
jący codziennie kilka tysięcy 
telegramów i listów, wreszcie 
firma Stinnes w Niemczech 
otrzymuje codziennie zgórą 6 
tysięcy listów. 

Jadalne ogłoszenia 
Na pomysł ten wpadli Włosi. 

Na bochenku chleba przed wy-
pieczeniem wyciska się ogło-
szenia, które dają się dosko-
nale odczytać po wypieczeniu 
chleba, a nic nie przeszkadzają 
w Jedzeniu. Naturalnie najwię-
cej ogłoszeń ma najlepiej się 
rozchodzące pieczywo, a znowu 
dzięki ogłoszeniom jest ono 
najtańsze. 

mmm 
Czwartak 2.VI 32 r. 

12.13 Walko z klęską gradobicia. 
12.35 Transmisje XXVIII koncertu szkol-
nego z Filharmonjl Warszewskiej. Wyk. 
OrK. Filo. pod dyr. J. Ozlmlflsklego. 
Marla Mokrzycka (sopran), Zołja Rab 
cewiczowa (fort.), Koz. Wiłkomirski 
(wiolonczela) I Raczkowski (akomp.) 
14i45 Płyty. 15.25 .Wiród książek"— 
prof. H. Mościcki. 15.45 Kom. Centr. 
Biura Hydr. dla ieglugl I rybaków. 
15.50 Audycje dla dzieci: 1).Obowią-
zek"—pióra K. Brzozowskiej. 2) .Świe-
ci księżyc Świeci"—pióra Ewy Zerem, 
blny. 16.20 Lekcja |ęzyka francuskie-
go—Lektor L. Roąulgny. 16.40 Płyty. 
17.10 .Wszechłwlat I atom" — prof. 
Blałobrzeskl. 1735 Koncert solistów: 
Wendo Iglelske fśplew), Zotja Ossen-
dowsko (skrzypce), Jadwiga Zelewska 
(fort.) 19.15 Trensmlsja z Krakowe 
obchodu Lajkonika 19.50 Prasowy 
Dziennik Radjowy. 20.00 Feljeton p.t. 
.Za murami więzienie"—edw. Helena 
Wlewiórska 2015 Muzyka lekke. Wyk. 
Ork. Fllharm. pod dyr. Sten. Nawrota 
I Grzegorz Lozowskl (Instr. Jedno-
stronny) akomp. L. CJrsteln. 21.35 Słu-
chowisko p.t. .Faust" Goethego (Wil-
no). 2230 WladomoScl sportowe. 
22.35 Muzyka teneczna. 

Piątek 3.VI.32 r. 
12 10 Płyty. 13.35 Płyty. 14.45 Płyty. 

15.25 .Polska wyprawa w Alpy Fran-
cuskie" — red. J. K. Dorawskl (Kra-
ków). 15.45 Komun Centr. Biura Hyd. 
15.50 Płyty 16 20 Semobó|stwa mło 
dzieży — wizytator Jerzy Ostrowski 
(Wilno). 16.40 Płyty. 1655 Lekcja 
języka angielskiego. 1710 .Fantasty-
czny świat automatów" — ini. Zyg-
munt Kaczkowski. 17 35 Koncert mu-
zyki lekkiej w wyk. Ork. Pol. Państw. 
19.15 Przegląd rolnlcze| prasy zegre-
nlcznej (Wilno) 19.30 Wiadomości 
sportowe. 1935 Płyty. 19.45 Presowy 
Dziennik Radjowy. 2000 Pogadanka 
muzyczna — dyr, Emil Młynarski. 
20.15 Koncert symfoniczny ze studja. 
Wyk.: Ork Fllh. pod dyr. Młynarskiego 
I Henryk Stompka (fortepian). 2250 
Muzyka ianeczna. 

W jak im k r a j u 
jeat najwięcej rad jo -

amatorńw 
Palmę pierwszeństwa zdobyła 

Danja, w której na każde lOCO miesz-
kańców przypada 134 radjoamotorów, 
po mej kroczą Stany /jednoczon-. 
gdzie stosunek ten wyraża się liczbą 
98, dalej Angl|e—93.5. Szwec|a—89,5, 
Austrjo—69.5, Niemcy—62. Najwlęk 
szą cząić progromów rodjowych zaj-
mują produkcje' muzyczne; pod tym 
względem prym trzyma Anglja. gdzie 
audycję muzyczne stanowią 61 proc. 
programu, drugie za4 miejsce pod 
tym względem zajmują Niemcy z cy-
frą 45 procent. 

P o p i e r a j L. O. P. P. 
ARTHUR MILLS 

Przekład: JANINY ZAWI8ZA-KRASUCKIEJ. 

Stefan uczuł nagle dziwną 
sympatję do tego małego czło-
wieczka, który według wszel-
kich przypuszczeń musiał być 
Irlandczyk! em. Hrabia opowia-
dał mu dalej o posiadłości 
swej we Włoszech, którą pra-
gnął, jaknejszybciej sprzedać. 
W każdym razie posiadłość ta, 
jak twierdził, przynosiła mu 
pokaźny dochód rocznie, za 
który błogosławił codziennie 
zmarłego krewniaka. W pałacu 
mieszkalnym tej posiadłości 
znajdowała się bogata galerja 
obrazów, przedstawiająca dużą 
wartość. 

Wychylił do dna czwartą 
szklankę whisky I z brzękiem 
postawił ją na stole. Pragnąłby 
bardzo, aby Stefan mógł obej-
rzyć jego galerję. Może kiedyś 
będzie we Włoszech, to chyba 
nie ominie pałacu Volza„. 

Mówiąc o swych słabostkach 
hrabia zaznaczył, że największą 
dlań przyjemnością są wyścigi 
konne, bral Już niegdyś nawet 
czynny udział w wyścigach Jako 
żokiej-amator. 

Była to pierwsza ciekawsza 

znajomość Stefana od chwili 
wyjazdu Jego z AngIJI. Rozmo-
wy z hrabią sprawiały mu 
o wiele więcej przyjemności, 
niż czytanie jakichś szablono-
wych nowel lub romansów, 
przytem w opowiadaniach hra-
biego było zawsze mnóstwo 
niesamowitych przygód 1 orygi-
nalnych zdarzeń. 

Tak się rozpoczęła dziwna 
przyjaźń I pierwsze przygody 
Stefana podczas podróży na 
Daleki Wschód. 

Hrabia de Volza znał Wschód 
świetnie. Orjentował się dosko-
nale we wszystkich większych 
miastach Indjl, jak również 
znał dobrze tę specyficzną woń, 
którą przesiąknięte są niemal 
wszystkie ulice miast I mia-
steczek chińskich. 

— Oryginalne typy spotyka 
się na Wschodzie, — mówił, — 
wielu z tych ludzi przygnała tu 
z Europy nędza. Wszystkie te 
typy spotyka się przeważnie w 
klubach karcianych. Niektórzy 
grają tam po całych dniach 
w kości, prowadząc ożywione 

rozmowy na temat cen szmara-
gdów I Innych drogich kamieni. 

Na pokładzie „Lucknow" po-
znał Stefan kilku plantatorów 
z Singapore, których przedsta-
wił mu de Volza. Podczas ostat-
nich kilku nocy przed przyby-
ciem do Hong Kong, całe towa-
rzystwo grało bezustannie 
w pokera. 

— Tania gra, — zauważył 
pewnej nocy jeden z partne-
rów. — Dwa walety otwierają. 
Nie ogremy nikogo. 

Po godzinie Stefan przegrał 
dziesięć funtów, połowę swej 
miesięcznej gaży. Spojrzał na 
Voizę, hrabia ze stoickim spo-
kojem rozdawał karty. 

— Raz, dwa, trzy, cztery, 
pięć, — liczył sennym głosem. 
SpróbóJ pan mego tytoniu? — 
zwrócił się do Stefana. 

Młodzieniec skinął głową. 
— A teraz gramy na rewanż, 

— zawołał Jeden z obecnych. 
— Otwieram z trzech, — 

rzekł Stefan. 
Cztery, pięć, sześć, siedem, 

osiem, dziewięć, podwyższano 
flre. 

— Należałoby podwyższyć do 
dwudziestu, — wtrącił de Volza. 

Stefan czuł śliskie karty 
w rozpalonych podnieceniem 
dłoniach. Czyż miał prawo 
przystąpić do gry 1 zaryzyko-
wać aż dwadzieścia funtów, 
oprócz tych, które Już przegrał 
przed chwilą? 

— Nie mogę, — rzekł, — 

moje kapitały przedstawiają 
bardzo znikomą wartość. 

De Volza porwał się z krzesła. 
— Hallol Młodzieńcze, masz 

u mnie kredyt. 
Podsunął Stefanowi kilka 

banknotów. Mężczyzna siedzący 
po prawej stronie, nagle za-
wołał: a pan ma pewną wygranę 
mając tak piękny kolor. 

— Istotnie, — zaśmiał się 
de Voiza. — Nie zauważyłem. 
Ale kto pana upoważnił do 
zaglądania w moje karty? 

Grę przerwano. Partnerzy 
przeszli na pokład, pozosta-
wiając hrabiego ze Stefanem 
w palarni, 

— Naprawdę nie zauważyłem 
tego koloru, tłumaczył się de 
Voiza. — Nie chciałem prze-
cież pana ograć. Zresztą miał 
pan duże szanse odegrania się 

Gdy wszyscy pasażerowie 
udali się Już na spoczynek, de 
Volza zasiadł znów ze Stefanem 
w palarni przy butelce whisky. 
Hrabia wypił Już prawie całą 
zawartość butelki, zaś Stefan 
ciągle obserwował go uważnie. 

— Za dużo pan pije,—rzekł. 
De Volza skinął głową. 
Porucznik przyglądał się temu 

małemu człowieczkowi o roz-
palonych policzkach i mętnym 
wzroku, utkwionym w próżnej 
szklance. Jakież były Jego 
dzieje? Co doprowadziło go 
do obecnego stanu ? 

De Vo!za wyjął swą złotą 
papierośnicę. 

— Widzi pan to? — zapytał, 
Stefan obejrzał raz jeszcze 

papierośnicę uważnie. Można 
było wyryć na niej jeden nie-
wielki napis. 

— Dostałem ją od mojej żony. 
Młodzieniec zawisł na jego 

twarzy zdziwionem spojrzeniem. 
Hrabia otworzył papierośnicę, 
spoglądając gdzieś w prze-
strzeń. 

— Świat jest taki duży, szcze-
gólnie dla tych, którym zginął 
ktoś bardzo drogi, — wyszeptał 
jakby do siebie. 

Następnego dnia okręt przy-
był do Hong Kong, skąd Voiza 
miał się udać do Kantonu. 
Stefan żegnał go z wielklmża-
lem, choć hrabia obiecał od-
wiedzić go w powrotnej drodze 
do Europy. 

ROZDZIAŁ II. 

Chiny I Doroczne targi klej-
notów w Kantonie miały się ku 
końcowi. Szczególnie tego roku 
zjechało mnóstwo kupców euro-
pejskich w celu nabycia pięk-
nych, a niedrogich tutaj szma-
ragdów, które są tak rzadkim 
okazem w eleganckich sklepach 
na londyńskiej Bond Street. 

Tso kończył właśnie czytanie 
otrzymanego przed chwilą listu 
z Londynu I rozdrażniony tre-
ścią podarł list na drobne ka-
wałki. 

(D. c. n.) 
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TYDZIEŃ GOSPODARCZY 
Wykształcenie zawodowe naszei młodzieiy 

zdecyduje o przyszłości gospodarczej Polski 
Przemówienie p. T. Millera, Dyrektora Izby Przemysłowo-
Handlowej na otwarciu Zbiorowej Wystawy Szkolnictwa 

Zawodowego w Lublinie 
Dumą, radością napełnia nas 

przeświadczenie, że oświata w 
naszym kraju zatacza coraz szer-
sze kręgi, że szkolnictwo kroczy 
po drodze szybkiego rozwoju. 
Kiedy patrzymy na rosnące 
wciąż zastępy młodzieży szkol 
nej —czy to w miastach—czy to 
na wsi, kiedy stwierdzamy, Jak 
wiele wytężonej, często ofiarnej 
pracy poświęca oświacie nauczy-
cielstwo, kierownicy szkół, wła-
dze oświatowe, Jak duże środki 
przeznacza na ten cel państwo 
i ofiaruje dobrowolnie społe-
czeństwo, to doprawdy, nawet 
w dzisiejszym ciężkim okresie 
gospodarczym - powinniśmy nie 
tracić, .a . nabierać otuchy. Po 
mnażamy przecież wcląl nasz 
kapitał Intelekto, a tem sa-
mem kroczymy ku lepszemu 
jutru. 

Pomimo to, nie wolno nam 
zamykać oczu na pewne zjawi-
ska natury społecznej I gospo-
darczej ze szkolnictwem ściśle 
związane. 

Pozwolę- sobie tu dla zobra-
zowania przytoczyć pewne cyfry 
w zaokrągleniu. 

Otóż w latach szkolnych w-
1928-29 I 1929-30 wykazuje sta-
tystyka, że do klasy IV szkół 
ogólno-kształcących uczęszczało 
30 z góry tys. ucz. do klasy 
VIII 19 tyś., świadectwa dojrza-
łości otrzymało 15 tys., nowo 
imatrykułowanych słuchaczy na 
wyższych .uczel. 13 tys., a wy-
dano dyplomów akademickich 
3.200. 

Motocykle krajowe* 
go wyrobu dla 
policji 

Komenda Główna Policji Pań-
stwowej przystąpiła doprzyję-
cia pierwszej partji 30-u moto-
cykli z przyzepkami, wykona-
nych w Państwowych Zakładach 
InżynlerJI. W ten sposób po-
licja pierwszy raz uiywać bę-
dzie motocykli, wytworzonych 
całkowicie w kraju. 

W dniach najbliższych moto-
cykle te poddane będą próbom, 
przyczem kilkanaście z nich od-
będzie próbną jazdę na trasie 
800 do 1000 kim. Pierwsze pró-
by odbędą się na odcinku War-
szawa—Wilno—Warszawa. 

w dwu ostatnich latach. 

Producenci rolni w kwietniu 
1932 r. (cyfry w nawiasach z 
kwietnia 1931 r.), otrzymali w 
złotych za 100 kg: pszenica 
27,39 (29,21), żyto 25 (21,96), 
Jęczmień przemlałowy 22,08 
(2233), owies 23,20 (24,12), 
gryka 22,17 (28,88), groch 25,74 
(28,28), ziemniaki Jadalne 4,84 
(7,23), ziemniaki fabryczne 3,90 
(5,82), siano koniczyny 11,15 
(12,02), siano łąkowe 8,98 (9,39), 
słoma 6,52 (6,15), koń roboczy 
za sztukę 164 (282), krowa doj-
na 142 (284), wieprz żywej wa-
gi za 1 kg. 0,84 (1,07), mleko 
za litr 0,20 (0,25), jaja za 10 
sztuk 0,59 (0.88). 

Z zestawienia cyfr powyżej 
przytoczonych wynika, że za 
wyjątkiem żyta 1 słomy, tego-
roczna sezonowa podwyżka cen 
na płody rolne jest, ogólnie 
biorąc o wiele mniejsza, ani' 
żeli taż sama sezonowa zwyż-
ka w 1931 r. 

Ponadto wykazuje statystyka, 
że do szkół ogólnokształcących 
uczęszczało ogółem 200.000 ucz. 
(8 klas), do zawodowych w I I 
II kwart r. b. 50.000 ucz. (3- " 
klas). 

Z cyfr za te 2 lata nie można 
wyprowadzać ścisłych wniosków. 
Ma to potrzebne by były liczby 
za okres przynajmniej 15 letni. 
Jednakże przytoczona tablica 
wskazuje wyraźnie na to, jak 
mały odsetek uczniów szkól 
ogólno-kształcących dochodzi do 
mety I otrzymuje dyplomy aka 
demlckie, natomiast jak duży 
odsetek odpada po drodze. 
Możnaby ustalić cyfrowo, że w 
najlepszym razie na 100 uczniów 
IV klasy—osiąga dyplom aka 
demlckl 15 u. Pozostali w liczbie 
85 na 100 wchodzą w życie za 
wiedzeni w swych asplracjaah, 
nie mając-zawodti I zapełniają 
przeważnie kadry niższych urzęd-
ników i funkcjonarjuszy. 

Życie natomiast wymaga od 
nas jaknajwięcej fachowo przy-
gotowanych do pracy 

ro ln ików, r zemieś ln i -
ków, kupoów, p r z e m y -

• łowoów, majs t rów, 
teohników — 

elementu, który mogą dać tylko 
szkoły zawodowe. 

Jeżeli więc porównamy teraz 
Ilość ogólną uczniów szkół 
agólno-ksztalcących 200 tysięcy 
z cyfrą uczniów szkół zawodo.-. 
wyeh za -tenże okres 50 tysięcy, 
to stwierdzamy, że ze względu 
na potrzeby społeczne stosunek 
ten jest niezdrowy i winien 
być raczej odwrócony. W tym 
stosunku tkwi rażąca dyspro-
porcja, podważająca naszą stru-
kturę społeczną i przynosząca 
ogromne szkody gospodar 
stwu narodowemu. 

Usunięcie tej dysproporcji 
jest zadaniem społecznem i 
dlatego izba Przemysłowo-Han-
dlowa w Lublinie wespół z orga-

Centralny Syndykat 
Przedstawicieli i importerów Polskich 
w * Franc j i 

Polski eksport do Francji zo-
staje obecnie ujmowany w co-
raz to racjonalniejsze formy. 
Ostatnio z Inicjatywy Konsulatu 
Generalnego R.P. w Paryżu od-
było się na terenie Francusko-
Polsklej Izby Handlowej w Pa-
ryżu zebranie przedstawicieli 
najpoważniejszych polskich firm 
eksportowych oraz importerów 
polskich produktów we Francji, 
w wyniku którego zostało ukon-
stytuowane zrzeszenie zawodo-
we p. n. .Centralny Syndykat 
Przedstawicieli i Importerów 
Polskich we Francji*. 

Do zadań, jakie Syndykat wy-
sunął na czoło swego programu 
należy kwestja zrzeszenia 
wszystkich firm francuskich 
I polskich zainteresowanych 
w Imporcie produktów polskich 
do Francji celem zorganizowa-
nia go na właściwych zasadach 
handlu międzynarodowego oraz 
współpraca z władzami i or-
ganizacjami poiskleml I fran 
cuskieml we wszelkich dziedzi-
nach dotyczących handlu fran-
cusko-polsklego. 

nlzacjami roinlczeml I Izbą Rze-
mieślniczą, powołała do życia 

Towarzys two Popiera-
nia Kształcenia Zawo-

dowego 
z zasięgiem na Lubelszczyznę I 
Wołyń. Towarzystwo to musi 
zwalczać przedewszysikiem istnie 
jące co do szkolnictwa zawodo-
wego uprzedzenia i przesądy, 
wskazywać na zgubne skutki 
dzisiejszego układu, propagować 
i popierać wszelkleml środkami 
to szkolnictwo, otaczać opieką 
młodzież do tych szkół uczę-
szczającą I Ich absolwentów. 
W tej chwili przychodzi mu 
z pomocą nowa ustawa o 
szkolnictwie, która otwiera 
uczniom szkół zawodowych wro-
ta do odpowiadających Ich za-
wodom wyższych szkół. 

Towarzystwo Popierania Szkol-
nictwa Zawodowego urządza 
pokaz prac uczniów szkół zawo-
dowych z terenu Lubelszczyzny 
i Wołynia. Komitet Wystawy 
poświęcił tej sprawie ogrom za-
pału, czasu i bezinteresownej 
pracy. 

Niech mi wolno będzie w 
imieniu Izby Przemysłowo Han-
dlowej w Lublinie, oraz z upo-
ważnienia — w Imieniu Organl-
zacyj Rolniczych I Izby Rze-
mieślniczej — złożyć z tego miej-
sca serdeczne podziękowanie 
Komitetowi za trudy I życzenia, 
aby Jego prace przyniosły pro-
pagandzie szkolnictwa zawodo-
wego obfite plony. 

Oekret w sprawia 
nadzwyczajnych komlsyl 
rozjemczych 

Jak się dowiadujemy, opra-
cowany został projekt dekretu 
Prezydenta Rzpllte] w sprawie 
powołania nadzwyczajnych ko-
misyj rozjemczych dla załatwia-
nia zatargów zbiorowych mię-
dzy pracodawcami a pracowni-
kami w przemyśle 1 handlu. 

Dekret ten wydany zostanie 
w najbliższym czasie. 

P O T R Z E B N I 

Z D O L N I 
AKWIZYTORZY 

W I A D O M O Ś Ć 
W ADMINISTRACJI 

Podziękowanie 
Wojewódzkie Towarzystwo Organl-

zacyj I Kółek Rolniczych, Izba Rze-
mieślnicza oraz Izba Przemysłowo-
Handlowa w Lublinie składają nlnlej-
szem serdeczne podziękowanie Ko-
nriltetowl Wystawy Szkolnictwa Zawo-
dowego z WP. Dyr J. Sasorską na 
czele za pełnq poświęcenia I trudu 
pracę przy organizacji Wystawy, pod-
kreślając przy tej sposobności rai 
jeszcze, Ze zorganizowana przez To-
warzystwo Popierania Kształcenia Za< 
wodowego Zbiorowa Wystawa Szkół 
Zawodowych Woj. Lubelskiego I Wo-
łyńskiego. winna przyczynić się wy< 
datnle do spopularyzowania wiród 
szerokich mas społeczeństwa Idei 
kształcenia zawodowego. 

Wojewódzkie T-wo Organizacy] 
I Kółek Ruin. w Lublinie 

Izba Rzemieślnicza w Lublinie 
Izba Przem.-Handl. w Lublinie 

Nasze konto P.K.O. 
Nr. 140.606 

J a k i e z i o ł a z ta iera t 
i gdzie Je posyła* 

Zioła lekarskie można prze-
syłać do Tow. „Zioła Polskie' 
— Warszawa, ul. Podwale 7, 
przy dokładnie wypisanym ad-
resie (Imię, nazwisko, wieś I 
stacja pocztowa). 

Towarzystwo płaci za 1 kilo. 
gram:' 

I. Pączki topolowe (liściowe) 
dobrze wysuszone 1 zł. 

1. Kwiat jasnoty białej (t. 
zw. głuche) albo martwej pok-
rzywy) wyskubane i wysuszone 
białe korony — 13 — 14 zł. 

3. Kwiat konwalji bez ogon-
ków — 6 zł. 

4. Kwiat bzu czarnego (Ja-
godowego) — 2'/, zł. 

5. Kwiat chabru wyskubany 
z kielichów (zbierać tylko 1—2 
dniowy) — 4 zł. 

6. Kwiat dziewanny same 
korony szybko suszyć w słoń-
cu aby nie czerniały. Za żółty 
można dostać — 5 zł. 

7. Kwiat arniki młody, wy-
skubany z kielichów, cena 4 zł 

8. Ziele tysiącznlku albo cen-
tur) i. Wysuszyć w cieniu, nie 
krajać — 1»/, zł. 

9. Kwiat xocankl piaskowej 
(Nieśmiertelniki piaskowe, żół-
te} — 80 gr. 

10. Liście babki wąskolist-
nej bez główek kwiatowych 
— 70 gr. 

11 Liście orzecha włoskie-
go zebrane przed zamarznię-
ciem — 70 gr. 

12. Kwiat ostróżki zbożowe) 
— 3 zł 

13. Kłąb tataraku. Dobrze 
wymyć obrać ze skórki, pokra-
jać w drobną kostkę wielkości 
grochu polskiego I wysuszyć 
— 80 gr. 

polskich owoców i n r a n i s k i cen 
Jak zwiększy i ich wartość ? 

Owoce krajowe w porówna-
niu do tych samych gatunków 
zagranicznych, posiadają zaw-
sze mniejszą wartość. Na Ich 
niekorzyść wpływa bowiem prze-
dewszystklem zły wygląd. 

Pamiętać musimy, że owoce 
zagraniczne pochodzą zawsze 
z sadów opryskiwanych cieczami 
przeciw szkodnikom stale I sy-
stematycznie—polskie z sadów 
zaniedbanych, bowiem wśród 
ogrodników naszych utarło się 
przekonanie, li pielęgnacja 
drzew i Ich opryskiwanie nie 
opłaca się ze względu na cenę 
owoców. Zapomina się jednak, 
że właśnie od jakości owocu za-
leży Jego cena. 

Istnieją setki odmian szkodni 
ków owocowych. 

Pierwszy i najważniejszy 
wróg — to grzybek jabłoni i 
giuszy. Drzewo dotknięte grzyb-
kiem wydaje owoce gęsto po-
plamione I ma uszkodzone liście 
Najskuteczniejszym środkiem 
przeciwko niemu jest oprys-
kiwanie t. zw. cieczą kalifor-
nijską. Zabezpiecza ona jedno-
cześnie przeciwko tarczykom, 
mszycom 11. p. owadom ssącym. 

Następnym szkodnikiem 
jest mały motylek zwany zwój 
kówką, owocówką lub motaczem 
Jabłkowym. Gąsienica jego wcho-
dzi do Jabłka przez kielich wkrót-
ce po zawiązaniu się owocu 1 żyje 
we wnętrzu, żywiąc się jego so-
kami. Są to t. zw. robaczywe 
owoce. Zwalczać gąsienice moż-
na, opryskując cieczą kalifor-
nijską lub bordoską z dodaniem 
arsenlanu ołowiu (250 gr. na 100 

litrów rozwodnionej cieczy—t. zw 
„Plumbarsem"). 

Trzecim głównym szkodnikiem 
są mszyce i tarczyki, wysysające 
soki z liści. W zimie należy nisz 
czyć jajeczka szkodników, zra 
szając drzewa specjalnem kar 
bolineum. 

Ze środków ochronnych za naj 
lepszą jest uważana ciecz kali-
fornijska. 

Najważniejsze opryskiwanie 
powinno nastąpić zaraz po okwlt 
nięclu drzew. 

Powtórzyć należy tę czynność 
wówczas, gdy młode owoce mają 
wielkość dużych orzechów las 
kowych. 

Przy opryskiwaniu czterokrot-
nem, opryskujemy: 1) gdy pącz-
ki liściowe nabrzmieją, 2) gdy 
rozwijają się kwiaty, 3) po okwit 
nięclu I 4) w 3 tygodnie po 
okwltnięciu. 

Polski przemysł sztucznego 
jedwabiu wykazuje pomimo kry-
zysu gospodarczego poważny 
rozwój produkcji zarówno pod 
względem Ilościowym, jak i ja-
kościowym. Fabryki w Mysz-
kowie, Chodakowle I Tomaszo-
wie zwiększyły produkcję przę-
dzy w roku 1930 z 2700 tonn 
do 3400 tonn w r. 1931. Rów-
nież I wywóz sztucznego Jed-
wabiu pod względem ilościowym 
wzrósł bardzo wydatnie I wy-
nosił w r. 1931 około 10.000 
centnaró w (w r. 1930 — 8.300). 

na oztpwiec 

Na podstawie obowiązują-
cych przepisów łowieckich, w 
czerwcu przypada na terenie 
całego państwa, oprócz woje-
wództwa śląskiego, czas ochron-
ny na następując? zwierzynę 
i ptactwo: 

Losie-byki, jelenie-byki, da-
nieie-rogacze, Jarząbki, pardwy, 
kuropatwy, zające-szaraki. zają-
ce-bielaki, niedźwiedzie, rysie, 
borsuki, wiewiórki,głuszce-kogu 
ty, cietrzewie-kury (w woj. wileń-
skiem, białostockiem nowo-
gródzkiem, poleskiem i wo-
łyńskiem), bażanty-koguty, prze-
piórki, słomki, bataljony, dzi-
kie kaczory, dzikie kaczki (sa-
mice i młode) oraz Inne pta-
ctwo wodne I błotne, dropie, 
dzikie gołębie, drozdy, kwiczo-
ły, paszkoty, dzikie łabędzie I 
dzikie gęsi, dzikie indyki sam-
ce,. dzikie indyki-samice, oraz 
ptaki krukowate i drapieżne z 
wyjątkiem jastrzębi-gołębiarzy, 
krogulców, wron i srok. 

Cukier krzepił 

KTO 
x PT. Właścicieli skle-
pów chciałby przyj-
mować prenumeratę 
na „Dziennik Lub." I 

Agentury nasze będę miały 
poważne korzyści. — Łaskawe 
zgłoszenia do Administracji: 
ulica Powiatowa Nr. 3. telefon 
Nr. 6-33, — osobiście lub tele-
fonicznie. 



Nr. 2 DZIENNIK LUBELSKI 

Precz z politykomanją! 
Żle u c z y n i sit; dziać w Za iczku Nauczycielstwa ' F i f . m a f uks I Zypaer 

Związek Nauczycielstwa Szkól, uczyclela, dla obrony jego inte-1 w Zamofcciu 

Gięte meble 
nie znajdują amatorów W D U M N I E ZAGROŻONYCH POBORÓW 

radzić dziś będą pracownicy miejscy 
Powszechnych ma piękne tra- resów zawodowych, 
dycje i liczy wśtód swoich człon- j My> starzy, nie możemy pa-
ków wielu ludzi naprawdę do-1 trzeć obojętnie, jak nasze dzle-| 

ogłosiła upadłość 

W fabryce giętych n.ebli w 
brze zasłużonych, tem smut-|(0, chluba'"naszego życia chwle-1Zamościu pod firmą Fuks I 
niej jest staremu związków- ije slą pod naporem wichrzert | Zypser Interesy od dłuższego 
cowl. gdy widzi że obecnie, w | polltykomanów, zupełnie zbed-j czasu mocno kulały, fllbo lu-
organizacjl, przynajmniej na lu- nych w organizacji tego rodzą- dzie nie doceniali wysokich za-
belskim terenie zaczyna się źle ju. | WyrBżę chyba uczucia let owych giętych mebli, albo 
dziać. Ostatni zjazd delegatów wszystkich prawdziwych związ- też nie mieli dość pieniędzy 
Związku udowodnił, że weszliś- kowców, gdy przypomnę: Zwią-]na kupno takowych, dość, że 
my na niebezpieczne tory. Trwa- zek nasz jest związkiem zawo-jnie miały one wielkiego zbytu 
jąca od dłuższego już czasu po-
lityka (bo już nie taktyka) ra-
dykalizowania mas nauczyciel-
skich, prowadzona, przez miej-
scową Komisje Wojewódzką 
Związku wbrew wskazaniom 
Zarządu Głównego w War-
szawie wydała owoce. Zjazd 
wykazał radykclizm, demagogie 
i niespotykany dotychczas niski 
poziom obrad. 

Kto wiatr sieje — zbiera bu-
rzą. A czyż Związek został za-
łożony w celu prowadzenia ta-
kiej czy innej polityki? Czy to 
był cel dla którego inicjatorzy 
powołali do życia Organizacje 
skupiającą dziś 40 tysięcy człon-
ków? 

Może tak myślą młodzi, ale 
my, starzy, wiemy, że Związek 
utworzony został przez nas dla 
skupienia wysiłków społecz 
nych nauczycielstwa polskiego, 
dla podkreślenia godności na-

Dianie władz fcBłejewycb 
0 pociągi do Zemborzyc 

Z uznaniem podkreślić nale-
ży wprowadzenie pociągów pod-
miejskich, w niedziele > święta, 
pomiędzy Lublinem, a Świdni-
kiem i Zemborzycemi. Pierwsza 
Jednak próba wykazała poważne 
niewygody, a nawet przykrości 
szczególnie dla powracających 
z Zemborzyc, które władze ko-
lejowe. chociażby dla samego 
interesu kolei, powinny usunąć 
jaknajrychiej. 

Trudności te powstają z na-
stępujących przyczyn. Wyciecz-
kowicze lubelscy, chcący zażyć 
rannego powietrza nie czekają 
odejścia pociągu podmiejskiego, 
który odchodzi o godz. 10-e] 
rano, lecz wyjeżdżają pociągiem 
Lublin—Rozwadów o godzinie 
7.55. Powracają natomiast z 
Zemborzyc, prawie wszyscy, 
o godz. 20,45 co powoduje 
przepełnienie pociągu podmiej-
skiego. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, 
że w pierwszym dniu wycieczki 
ranny pociąg- podmiejski skła-
dał sie z 6 wagonów, a wie-
czorem z Zemborzyc tylko z 6 
wagonów, będziemy mleć roz-
wiązaną zagadkę, która była 
przyczyną uzasadnionych narze 
kań powracających z Zemborzyc 
wycieczkowiczów. 

Niedomagania te polecamy 
uwadze władz kolejowych. 

dowym a nie partjąl 11 firma Fuks I Zypser poslada-
Powtarzam, precz z polityko- Jąca prócz fabryki duże tartaki 

manjąl I w Zamościu, nie widząc innego 
Zitootkottiee. wyjścia, ogłosiła upadłość. 

W o l a ł ś m i e r t e l n a k ą p i e l w W i e p r z u 
niż niewole za kratami wlezienia 

Wprowadzona w życie od 
dnia wczorajszego nowa obniżka 
pensji urzędniczych dotknęła 
boleśnie armję pracowników 
państwowych i samorzędowych. 

Obniżka ta Jest trzecią z kolei 
w bieżącym roku. 

Nędzę urzędniczą najwyraź-
niej Ilustrują cyfry otrzymywa-
nych obecnie poborów. Posłu-
chajmy ich twardej wymowyl 
Urzędnik XII st. służb, samotny 
pobierać będzie 149 zl. mie-
sięcznie, żonaty z dwojgiem 
dzieci 209.51 zł Urzędnik IX 
st. służ. samotny 213 zl, żona 
ty z dwojgiem dzieci 274 zł., 
VIII st. służb, samotny zł. 252, 
żonaty z dwojgiem dzieci 312,7zł 

Dnia 27 ub. miesiąca drogą 
z Izbicy do Tarnogóry szedł 
Seweryn Dołgan ze wsi Zaby-
tów, gm. Stary Zamość, dzie-
więtnastoletni młodzieniec pod 
eskortą dwóch policjantów. 
Szli oni do Tarnogóry, gdzie 
Dołgan miał wskazać funkcjo-
nariuszom policji osobnika, od 
którego rzekomo nabył złoty 
zegarek z dewizką i tym po-
dobne preciosa, a które wedle 
wszelkich poszlak pochodziły 
z kradzieży. 

Widocznie obiecujący Mło-
dzieniec zdawał sobie sprawę. 

że tym razem nie wywinie się 
z rąk policji i w chwili, gdy 
znalazł się w.bllskości Wieprza, 
skoczył nieoczekiwanie ze ślu-
zy w nurty rzeki i utonął. 
Zwłok, mimo skrzętnych po-
szukiwań dotychczas nie od-
naleziono 

Kronika lubelska 

Rozkład jazdy 
pociągów 

Przychodzą do Lublina: 
z Chełma 7,15*); z Dęblina 

7,43; z Katowic 16.40; z Kowla 
9.31; z Krakowa 6,00; z Kraśni-
ka 7,40; ze Lwowa 2,18**), 4,50, 
5.57, 19,55; z Łukowa 21,25; 
z Parczewa I8,05r z Rozwedo- ... . . . . . 
we 18,00; świdnika 10,00*-). o T o ^ K o ^ a 

Co zwiedzać w Lublinie 

Blbljoteka publiczna im. H. Ło-
paciltsklego otwaita codziennie od 
U—14 I od 16—19. Z wyjątkiem 
niedziel I Świąt 

Blbljoteka Uniwersytecka — uL 
Dolna Panny Marjl 4. Otwarta od 
3—5 popołudniu. 

Brama Krakowska — zwiedzać 
można po porozumieniu z Kom Straży 
Ogniowej za opłatą 20 groszy codzien-
nie. 

Koścloł św. Trójcy na Zamku 
(freski z XIV w) zwiedzać można w 
niedzielę od II w południe. 

Muzeum Lubelskie otwarte co-
dziennie od godz. 10 do 15. W nie-
dzielę I święta od 10 do 14. Blbljo-
teka Muzeum otwarta codziennie 
z wyjątkiem niedziel 1 lwiąt od 16 

Nowe przepisy walki 
z wścieklizną 

W związku z powtarzającem 
się coraz częściej wypadkami 
wścieklizny u psów, magistrat 
m. Lublina wydał nowe zarzą-
dzenie dotyczące zwalczania 
wścieklizny. Zarządzenie to zo-
stanie w najbliższych dniach 
podane za pomocą plakat na 
słupach miejskich do publicz-
nej wiadomości. 

Komisja poborowa 

Są to |ednak pobory zasad-
nicze, od których trzeba odjąć 
podatek dochodowy, 5 proc. na 
emeryturę I cały szereg Innych 
świadczeń. 
Ułożenie budżetu 

domowego 
przy takich warunkach płacy 
jest zaiste problemem trud-
nym do rozwiązania. 

Dane cyfrowe dotyczą pobo-
rów pracowników wcale nieźle' 
zaawansowanych w hierarchji 
urzędnicze), ale pamiętajmy o 
całych zastępach; pielęgniarek, 
strażaków i Innych pracowni-
kach, których pensje nie prze-
kraczają często 80 zł. mie-
sięcznie. 

Nasuwa się mimowoli pyta-
nie czy przy takich warunkach 
można się spodziewać od urzęd-
ników wydatnej i uczciwej 
pracy. 

Gdzie jest kres? Juź g o 
dawno przekroczono? 
W dniu dzisiejszym nadzwy-

czajni walne zebranie pra-
cowników miejskich radzfć 
będzie nad poprawą obecnycłl 
stosunków. Czy obmyślane 
przez nich środki zaradcze 
znajdą oddźwięk we wlaści-
wem miejscu? 

Sprawę tą winny wziąć na-
prawdę do serca miarodajne 
czynniku gdyż jest o u naj-

na Lublin miasto w dniu dzi-
siejszym dokona przeglądu tych 
mężczyzn poborowych, których j bardziej piekącą; sprawą ble 
nazwiska zaczynają się na lit. W.1 żącej chwili. 

20,10***); z Warszawy 1,04, 
1,21, 2,02**), 6,04, 7,45 (przez 
Siedlce Luków), 12,53, 18,11, 
18,40, 22,51; z Zemborzyc 
10,45***), 20,45***); ze Zdolbu-
nowa 331, 15,09. 22.58 

Odchodź* z Lublina: 
do Chełma 15,25*); Dęblina 

2,26**), 1933; Katowic 9,41; 
Kowla 18,50; Krakowa 2135; 
Kraśnika 15.30; Lwowa 130. 
2,21**), 23.01; Łukowa 6,15; 
Parczewa 14,15; Rozwadowa 
735; Ś w i d n i k a 10,15***), 
19,25***); Warszawy 3,37, 4,59, 
6J07, 9,41, 15,19, 20,04, 23,10 
(przez Łuków Siedlce), 23,23; 
Zemborzyc 10,10***), 20,00***); 
Zdołbunowa 1,12. 6,19, 13,00. 

ObJainUota: Cytry podane tłus-
tym drukiem oznaczają czas przyjicia. 
względnie odejtcla pociągów pospie-
sznych; *> kuóuja .tylko w doi robo-
cze, **) kursują w miarę potrzeby za 
ipccjalneml ogłoszeniami, ***) kursu. 
Ją. tylko do-2tM/łlld2T. 

Mimo przelotnych deszczów, 
słoneczne, upalne dni tegorocz-
nego maja sprzyjają szybkiemu 
wysychaniu budynków i drzew. 

W ub. miesiącu z tego powodu 
zanotowano klika wypadków 
Pożarów. W lesie państwowym 
Fronołów spłonęło 2 ha ośmlo 
letniego zagajnika. 

W lesie pod Mordami wy-
buchł takiź pożar, który Jednak 
większych strat nie wyrządził, 
dzięki zlokalizowaniu ognia 
przez straże ogniowe z Mord 
I CzolomyJ. 

Najpoważniejsze szkody spo-
wodował pożar zrębu leśnego 
w Sokołem pow. radzyńskiego 

TJfATJQ 
Dzli o godz. 4 popołudniu .Ogniem 

I mieczem* widowisko dla młodzieży. 

d z i s t 

lu Kinie 
.flDRJfl" ul Jezuicka, 20 — .Trująca 

usta" I rewja. 
.APOLLO" ul. Szpitalna 6 — .Kwiat 

Algieru" I .Swawolne studentki*. 
.CORSO" PI, Litewski 1 — .Złoto" 

I występy Rentgena. 
„ITAUA" ulica Krak. - Praedm. 48 — 

.Katarzyna l i fldzie spłonęło około 20 mórg ) pnLHCE . ul. szpitalna 11 - .Jaki-
obszaru porębu wraz ze śclę- chl drwal" l rewja. 
tym materjałem drzewnym w .yENUS* ul. i Maja 21 — Sygnał 
postaci kloców 1 t. d. 1 wlród burzy*. 

nie z biblioteki bezpłatne. 
Skarbiec Katedry Lubelskiej — 

zwiedzać można codziennie za opłatą 
1 zł. od osoby. 

B y i u r y aptek 
Dzisiaj od 10 wieczorem dyżurują 

apteki: w hotelu Europe|sklm Kr k-
Przedm. I Blelakowsklego przy ul. 
Kowalskiej 

Zmar l i 
Gieroba Jan I. 69. 
Rybiński Ludwik J. 67. 
Z "Izby P rzemys łowo* , 
Handlowej w Lublinie 

Jak się dowiadujemy wynar 
grodzenia pracownlkówIżbyPrzer 
myslowo-Handlowej w Lublinie 
zostały obniżone od 1 lipca br. 
w stosunku 6—8 proc , zależnie 
o4xwysokości poborów, 

Wynagrodzenia członków Dyr 
rekcji Izby uległy redukcji Juź 
od 1 stycznia r. b. w stosunku 
12, 9 i 6 proc. z tytułu kosztów 
reprezentacji I wyjazdów, obec. 
nie zaś od 1 lipca wynagrodzę? 
nia Dyrekcji zostały obniżone 
o dalsze 10. proc. 
Mowy Praafijt Dyrakaj i 
n a o z l I Taił. W, Lublinie 

Dekretem p. min. PoczH Tel, 
z dnia 30 maja b. r. prezesem 
Dy[*)w}J i PoCZt. i Teleg(, wJ_Mb; 
11(1% został/ mianowany, inż. 
Adam t Kan io wski. 
Konfiskata „ T r y b u n y " . 

(J) Szósty numer .Trybuny* 
został z polecenia p. prokura-
tora skonfiskowany. Dyskretny 
organ Z. P. M. D. .Trybuna* 
ponosi konsekwencje umiesz-
czenia ne swych łamach wier-
sza poety lubelskiego p. Ło-
bodowskiego — .Słowo do pro-
ku retora". 

Numer skonfiskowano. 
A szkoda... ze względu ne 

piękną okładkę. 

KRONIKA WOJEWÓDZKA 
Kościelna skarbonka 

łupem z łodz ie i 

(J) W nocy na 24 ub, m. z 
niezamkniętego kościoła koto 
llckiego<Wi.. Rejowcu, nieznany 
sprawca dostał się do skarbonki 
otwierając ją znalezionym na 
ołtarzu kluczem i skradł z niej 
15 złotych^ 

Kradzieże tego rodzaju nale-
żałoby jaknajenergicznlej zwal-
czać, gdyż- okradane groszy 
przeznaczonych na kościół 
świadczy o zaniku najelemen-
tarnlejszych pierwiastków ety-
cznych. 

P o l a r etodćł 
(j) Zbliża się lato, a zniem 

upały i burze. Plagą naszych 
miasteczek; i wiosęk. w tyrn 
okresie, są niezwykle częste 
wypadki pożarów, które niszczą 
dobytek i pracę rolników. Tem 
większą uwagę należy zwrócić 
na zachowanie wszystkich środ-
ków ostrożności ażeby, nieszczę 
śllwe wypadki zredukować do 
minimum. 

Ostatnio, wskutek nieostroż-
ności domowników we wisi Ko 
cudza pow. biłgorajski, w. zft-
budowaniach pana.Papieża wy 
buchł pożar, którego pastwą 
padło 2 stodoły, 2 szopy, 5 chle-
wów oraz, inwentarz martwy. 
Ogólne straty wynoszą około 
3500 zł. 

Poblole dz lewozyny 

(J) .Kiedy chłop baby nie bije 
to w niej wątroba gnije",—.flłąsi 
ludowe przysłowie.. I rzeczywi-
ście, na wsiach najczęściej;wszel-
kie nieporozumienia, z .baba-
mi" załatwiane są przy pomocy 
kija. Dnia 25 ub. m., podczas 
jaklejść uroczystości w kol. Ste-
fanów w pow. chełmskim, Bla-
charz Michał regulując swe po-
rachunki (ach ten erotyzml) z 
Anną llczuk, pobił Ją tak do-
tkliwie, źe poszkodowaną zajął 
się lekarz. Blacharzem zajęła 
się policja I osadziła go w aresz-
cie, gdzie ma możność stwier-
dzenia że punkty widzenia ludu 
I władzy są zupełnie niewspół-
mierne, 

Nieszczęśliwy wypadek 
p r z y budowie 

(j) Robotnik budowlany Szcze-
pan Gruszka, m-c os. Tarno-
gród pow. biłgorajski został 
podczas budowy domu uderzo-
nŷ , spadającym kamieniem - w 
głowę. Stan, ofiary JestePardzo 
ciężki, aczkolwiek życiu Jego 
nie zagraża niebezpieczeństwo. 

Cała wieś w zgliszczach 
(J) Dnia 27 ub/ m, koL Mo-

rasyn w pow. tomaszowskim 
była terenem straszliwego po-
żaru, który objął całą wieś. 
Ogień wybuchł w zabudowa, 
niech Safata Stepusia l wkrótce 
wskutek silnego wjftpi, prz$r 
rzucił się na sąsiedni*. zabud$> 
wania. Mimo energicznej.akcji 
ratowniczej morze ogo,la zalalp 
całą wieś, — ogółem sapnęło 
15 domów mieszkalnych. 11 chle-
wów, 4 sztuki trzody., chlewnej, 
5 stodół, peszg I narzędzia rol-
nicze. Straty dochodzą do 35.000 
złotych. Pogorzelcy nie. maja 
dachu nad głQWĄSZukają£Chu-
nienla i przytułku u-mlesokaiS-
ców sąsiednich w«L 

Pożar 
zniszczył zabudowania 

W dniu onegdajszym w., kol. 
Berkowszczyzna paw. lubelskie-
go powstał pożar w zabudowa-
niach Gutkowskiego Tomaau-
Pastwą ognia padł dom miesz-
kalny oraz. zobudowania4JMP9-
darskie Gutkowskiego wraz,z ltv 
weotafzem oraz obora Stanisła-
wa Budkowsklego. Straty-wy-
noszą około 6000 złotych. Przy-
czyna pożaru narazi a,nle została 
ustalona. 

Czytał swoje, miej-
scowe, pisma, HO 
wtedy dopiero glos 

jaj doli dojdzie do 
celu. •• 
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SPORT Wino n a l e ż ) prObawaC przed kupnem 
tak o r zek ł Sądl 

Olimpjada 

W roku bleiacym rozpoczyna się 
X Olimpiada. Igrzyska zimowe odby-
wała się |ui w Lakę Placld, Igrzyska 
główne — * Loi flngelos (30 lipca-
U sierpnia). . 

Do Lakę Placld wyjechali przed-
stawiciele wielu państw I |ui obecn e 
i ciekawością czytamy sprawozdania 
i wyników zawodów. 

Igrzyska główne otworzy prezydent 
St Z|edn. Herbert Hoover I będq one 
połączone z wielkleml uroczysto-
ściami. 

Walasiewiczówna 
w barwach polskich 
Znana sportsmenka Walasie 

wlczówna, przebywająca stale w 
Ameryce, starająca się o uzy-
skanie tamtejszego obywatel-
stwa, startować będzie na ollmp 
Jadzie, prawdopodobnie w bar-
wach polskich. Przyczyny tego 
szukać pzawdopodobnle należy 
w trudnościach, jakie robi rząd 
amerykański naszej znakomitej 
rodaczce, w związku z uzyska-
niem obywatelstwa. 

W razie gdyby wiadomość ta 
okazała się słuszną i Walasie-
wiczówna wystąpiłaby w Los 
Angelos w stroju biało-czerwo-
nym, szanse polskie co do uzy-
skania zaszczytnego miejsca, 
zwiększyłyby się znacznie 

Narazie brak potwierdzenia 
tych wiadomości. 

Zawady strzaleckie 
w Biłgoraju 

W ubiegłę niedzielę Pow Po-
rozumiewawcza Komisja Strze-
lecka zorganizowała w Biłgoraju 
zawody strzeleckie, do których j 
stanęło 30 zawodników. Nieod-i 
powiednle warunki atmosferycz-
ne ujemnie wpłynęły na zainte-
resowanie zawodami, które z| 
tych samych powodów dały sła-, 
be wyniki. .Odznaki Strzeleckie" 
III klasy zdobyło 3 zawodników. 

Trzeeie Strzelanie Z. | 
P. R. — Lublin. I 

I 
W dniu 23 bm. odbyło się trzecie 

z kole' strzelanie Związku Podofice-
rów Rezerwy Koło Lublin na slrzel. 
nlcy oirodka wychowania Fizycznego. 

Strzelało 19 członków Związku, 
broń. Winchester cal. 22, pogoda, 
wiatr. Dystans 25 metrów, do tarczy 
25 cn serja strzałów: 2 próbne plus 
5 strzałów liczonych w ciągu 3 minut. 
Rezultaty w punktach na 50 pkt. 
możliwych do oslęgnlęda 1. Plglow 
skl Edward (43). 2. Krzewlckl Waler- kokietkę, która skrywa swói 
Jan (41). 3 Jaruga (36). 4. Stach, ra (35) w j . k 
5. Owldzkl Henryk (34), 6. Fillpo-1 

Sprytne pochlebstwo 
Przed królem Ludwikiem XIV 

staje zasłużony, ale już nie-
młody, oficer z prośbą o cof-
nięcie rozkazu zwolnienia go 
ze służby. 

— Przecież pan Już Jest sta-
ry — odpowiada monarcha 

— Slre — tłomaczy się ofi-
cer — jestem tylko o 3 lata 
starszy od Waszej Królewskiej 
Mości i mam nadzieję, że bę-
dę Mu służył Jeszcze conaj-
mniej 20 lat. 

Król, mile łechtany tą odpo-
wiedzią, przychyla się do proś-
by sprytnego weterana. 

Kto zawiera kontrakt na kup-
no I dostawę wina, ten może 
być zwolniony z kontraktu, Jeś 
II wina nie smakował przed na 
byciem. Tak orzekł sąd w Pa 
ryżu w głośnej i Interesującej 
mocno sfery kupieckie sprawie 
między dwiema firmami. 

A było to tak. Właściciel 
sklepu kolonjalnego w Paryżu 
traktował z hurtownikiem wina 
na prowincji o kupno większej 
Ilości beczek burgunda. Po ugo-
dzeniu się obu stron co do ce-
ny zawarto umowę na dostawę 
wina. Tymczasem nabywca roz-
myślił się później i zawiadomił 
hurtownika, Iż rezygnuje z kup-
na transportu. Hurtownik skie-
rował sprawę do sądu o nie-
dotrzymanie umowy. 

Ody sprawę wywołano, skar-
żący oświadczył z pewną siebie 
miną: .Niechaj oskarżony kupi 
sobie kodeks cywilny i prze-
studjuje artykuł 1583-ci. Znaj-
dzie tam ustęp, w myśl które-
go kontrakt jest ważny z chwi-
lą, gdy obie strony wyraziły 
zgodę co do przedmiotu umo-
wy i ceny". 

Sędzia przerwał nagie wywo-
dy skarżącego i zwrócił się do 
oskarżonego z zapytaniem: 

— Czy próbował pan wino 
przed podpisaniem umowy? — 

Kupiec odpowiedział prze-
cząco. 

Dziwi mnie mocno—rzekł 
sędzia, zwracając się do hur-
townika — iż tak doświadczo-
ny fachowiec jak pan, który 
jest tak dobrze obznajmiony 

z kodeksem, nie posunął swej 
znajomości prawa do artykułu 
1587-go W artykule tym prze 
czytałby pan wyraźnie, iż pra-
womocna sprzedaż wina, oliwy 
i t. p. produktów może nastą 
pić tylko wtedy, gdy nabywca 
spróbuje je uprzednio i wyrazi 
swoją aprobatę co do ich ja-
kości. — 

Co rzekłszy, sędzia oddalił 
pretenslę oskarżonego. 

Wyrok ten wywołał duże wra-
żenie w kołach zainteresowa-
nych, którzy postanowili nie 
zawierać więcej kontraktów na 
dostawę wina, dopóki nabywca 
nie wypije butelki na miejscu 
I nie wyrazi w obecności świad-
ków swej opinji o wypróbowa-
nym gatunku. 

Próbki reklamy japońskiej 
Za niezwykłą uchodziła do- .Noże nasze są ostrzejsze 

tychczas reklama amerykańska, od Języka najzłośliwszej teśclo-
Okazuje się Jednak, że mistrza-! wej", 
ml reklamy są też konkurenci .Opakowujemy nasze towary 
Ameryki z drugiej strony Oce z taklem staraniem, z jakiem 
anu Spokojnego—Japończycy, i pan młody otula swę młoda 
Oto kilka Interesujących Je) małżonkę" 
próbek, zaczerpniętych z pism .Przyjdźcie do nas. Urzędnicy 
tokijskich. nasi przy|mą Was tak uprze]' 

„Zamówione u nas towary mle, jak uprzejmie przylmule 
wysyłane są z szybkością kuli;każdego kandydata ojciecsześ-
armatniej". ę|u dorosłych córek bez 

.Nasz znakomity papier jest|sagu*. 
równie trwały Jak skóra słonia 

po-

Rzeczywlście, zabawne. 

Wpłacających prenumeratę 
na 

i m 
prosimy o wyraźne poda-
wanie nazwisk i poczty. 

UŚMIECHNIJ SIE 
Wiek świata 

Zapytano kiedyś Voltaire'a, 
co myśli o wieku świata. 

— Trudno o dokładność w 
tej kwestji odpowiada Voltaire 
— ale uważam świat za starą 

wlez (34). 7. Nowakowski Stanisław (30) 
8. Różański Szymon (29). 9. Garstka 
Michał (29). 10. Adamczyk Szcze-
pan (29). 11. Slwlóskl (26). IZ Pllirtskl 
Jan (25), 13. Zalas (25), 14 Bujał-
skl (25) rtszta ponliej 15 punktów. 

Następne strzelanie odbędzie się 
5 czerwca o godz. 8-ej. 

Kraj. w którym wy-
świetlono po raz 
pierwszy nim 

Nie do wiary, ale jest taki 
kraj w Europie, który nie oglą-
dał do tej pory filmu na ekra-
nie. Krajem tym jest republika 
górska Andorra, na granicy 
Hiszpanjl I Francji. Znalazł się 
jednak odważny przedsiębiorca, 
wziął pod pachę aparat, spory 
kawał płótna I zapowiedział wy-
świetlanie sensacyjnego filmu 
z Gretą Carbo. Seans odbył 
się w wielkiej szopie drewnianej 
w Andorze. Na przedstawienie 
zeszła się połowa ludności re-
publiki (3.000 mieszkańców wo-
góle). Po skończonym seansie 
udała sie deputacja kobiet do 
biskupa ze skargę na niemo-
ralną treść filmu. Szopę zam-
knięto, i tak wraz z narodzina-
mi filmu, narodziła się w An-
dorze cenzura filmowa. 

Z deazozu pod rynnę 
— Teraz, gdy masz już czuj-

nego psa, możesz spać chyba 
spokojnie w nocy. Co ci Jesz-
cze przeszkadza? 

— Pies. 
Ojciec i syn 

Ojciec do syna, który obcho 
dzl 21-ą rocznicę urodzin. 

— Jesteś Już pełnoletni, mój 
Hugonie, trzeba żebyś mi po-
magał. 

— Rozumie się, ojcze, a w 
czem mogę ci pomóc? 

— Mógłbyś zapłacić ostatnie 
trzy raty za twoją kołyskę. 

Nowe wydanie 

Kodeksy postępowania Karnego 
Nakładem Zrzeszenia Apli-

kantów Zawodów Prawniczych 
Okręgu Sądu Apelacyjnego w 
Lublinie wydany zostanie Ko-
deks Postępowania Karnego 
wraz z orzecznictwem I regula-
minem prokuratorskim, 16 usta-
wami związkowemi, oraz Pra-
wem o Ustroju Sądów Pow-
szechnych (500 str.) 

Wydawnictwo to, przez zgro-
madzenie w jednym tomie nie-
mal wszystkich przepisów pra-

! wnych, odnoszących się do 
procesu karnego, ma na celu 
zapewnienie wygody pracowni-
kowi praktykowi, a dając obfi-
ty materjał jurysprudencjl (oko-
ło tysiąca orzeczeń Sądu Naj-
wyższego, ogłoszonych do dnia 
25 maja r. b., z których niek-
tóre dotyczą już znowelizowa-
nych ustawą z dnia 21-1-1932 r. 
artykułów K. P. K.) — stara się 
wypełnić lukę w tej dziedzinie, 
bowiem dotychczasowe wyda-
nia K. P. K. są zaopatrzone tyl-
ko komentarzami autora, bądź 
tezami Komisji Kodyfikacyjnej 
i ograniczają się tylko do przy-
toczenia nielicznych orzeczeń 
Sądu Najwyższego. 

Cena jednego egzemplarza 
oprawionego w płótno w przed 

Groźba likwidacji 
zakładu iw. Kazi-
mierzą w Paryżu 

Donoszą z Paryża, że oma-
wiana Jest tam sprawa likwidacji 
zakładu św. Kazimierza, Istnie-
jącego od 80 lat, a znanego 
przed wojną w Paryżu, jako jed-
na z nielicznych instytucyj, przy-
pominających imię Polski za-
granicą. Aż do tego czasu da-
wał on schronisko zasłużonym 
starcom, sierotom 1 biednym 
dzieciom polskim naukę i wy-
chowanie. Zakład ten ulega 
likwidacji wskutek niedostatecz-
nych środków materjalnych, 
których Jak dotąd dostarczało 
wyczerpane obecnie pomocę 
bezrobotnym społeczeństwo pol-
skie w Paryżu. 

Mamy nadzieje, że władze 
nasże postarają sle, aby nie 
zwijano placówki niezbędnej 
dla naszych rodaków w Paryżu. 

płacie do dnia 20 czerwca wy-
nosi 10 zł. Cena księgarska 
wynosić będzie 14 złotych. 

KSIĘGI B I U R O W E 
KSIĘGI HANDLOWE | 
KSIĘGI K O P J O W E 
MASZYNY DO PISANIA 
MASZYNY DO LICZENIA 

A R Y T M O M E T R Y 
P O W 1 E L A C Z E | 
K A R T O T E K I 
PAPIERY DO RYSUNKU 
PAPIERY DO PISANIA 

Wpływ księżyca 
na zycie 

Profesor College de France, 
M Ch. Cadeot, przedstawił na 
zebraniu naukowem referat, 
z treści którego wynika, iż prze-
sądy ludowe o wpływie księży-
ca na pewne przejawy życiowe 
nie są pozbawione słuszności. 
Jak twierdzi prof, Cadeot ateki 
epileptyczne u ludzi, rozwiąza-
nie ciąży u zwierząt znajdują 
się w związku z daną fazą księ-
życową, Niektóre rodzaje ryb 
I fauny morskiej reaguję na 
okresy odpływu. Zdaniem prof. 
Cadeot wpływ faz księżycowych 
odczuwany jest tak Isamo, jak 
wpływ zmian ciśnienia baronie-
trycznego, ale ogranicza się do 
stworzeń specjalnie czułych na 
te zjawiska. 
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Najmniejszy moto-
rek na świecie 

Najmniejszy motorek na świe-
cie skonstruował zegarmistrz 
Franciszek Amon z Berchtes-
gaden w Bawarji. Amon pra-
cował nad swoim motorkiem 
przez kilkanaście lat, zanim 
udało mu się go skonstruować. 
Motorek ten jest nie większy 
od ziarnka kawy, dziale precy-
zyjnie I rozwija siłę — 1/100-eJ 
PS. Praktycznel wartości za-
bawka ta nie ma, ale stanowi 
unikat w swoim rodzaju I cud 
techniki. 

n&fHfwłuu 
'UłWftfOWC' 

Dziwy alńdamki 
Gdy postęp arytmetyczny, któ-

rego pierwszym wyrazem i róż-
nicą jest 15873 mnożyć będzie-
my przez 7, otrzymamy liczby 
prawie .mityczne". 

Liczby 15873. 31746, 47619 
63492,79365,95238.142S57 mno-
żone przez 7, dadzą zawsze 
liczbę złożonę z sześć razy po-
wtarzanej tej sarrej cyfry i to 
kolejno od jedynki począwszy: 

15873 X 7 = 111111 
31736 X 7 = 222222 
47619 X 7 = 333333 
63492 X 7 = 444444 
79365 X 7 = 555556 

142857 X 7 = 999999 ' 
Może wyjaśnicie przyczynę 

tego dziwnego rezultatu? 
Czekamy na odpowiedzi. 

Za rozwiązanie powyiszego zada-
nia Redakcja przeznacza |edna nagro-
dę kslqZkowq Rozwiązanie sa poda-
wane w tym samym dniu następnego 
tygodnia. 

Termin nadsyłania rozwiązań 5-cio 
dniowy. Rozwiązania prosimy nad-
syłać pod adresem Redakcji z dopis-
kiem .Rozrywki umysłowe*. 

Drobne oglofwHa 
I— — I t̂ omplet czasopisma etnograflcz-

Z a o f i a r o w a n e p r a o e I • w nego .Lud- kuplę, dobrze zapłacę 
. 11 Oferty .Etnograf" w Administracji 

7dolnych akwizytorów do łatwe) •Dziennika Lubelsk.". Powiatowa 3. 
pracy, dającej każdego dnia kilka 

złotych zarobku poszuku|emy. Wio- Ł ódt żaglowa do sprzedania. Wia-
domość w Adm. .Dziennika Lubel-1 domołć u stolarza, Radzlwlłłow-
sklego", Powiatowa 3. | ska 3. W° wszystkich miejscowościach 

wo|ewództwa potrzebni sprze-
dawcy masowego artykułu. Łatwy j y y ^ ^ j 
I duży zarobek. Oferty pod .Prowizja 
w Administracji .Dziennika Lubel-
skiego" Powiatowa 3, Lublin. 

Komplety meblowe artystycznie 
wykonane poleca Pracownia Ko-

przy Szkole Specjalnej 
w Lublinie. Niecała 6. 

Kupno I Sprzedaż Poszukiwania praoy 

Lt upią 10 krzeseł, szafą biurową 
i biurko okazyjnie. Staszica 10 

m. II. 
Dla poszukujących pracy w dziale 

drobnych ogłoszeń liczymy po 
10 gr. za słowo. Administracja. 

CENY ogłoszeń * I mm przez 1 szpaltą. — Układ 5-clo szpaltowy. - Cena za taki wiersz przed tekstem 60 gr. w tekście 30 gr. za tekstem 
40 flr- Drobne 15 gr. za wyraz, — Za tekst ogłoszeń Redakcja nie odpowiada. 

Redaktor I Wydawca: w Imieniu Sp. Wyd. .Prasa Regionalna" IGNACY PŁAŹEWSKI. Druk Zakł. Qraf. J. Pietrzykowskiego w Lublinie. 




