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Tragiczna prze1· ażdżka łodzią · motor~wą. 20 ·osób_ zginE;IO „ 'W' katastrofie lotnicze1. „ 
Ksieżna, Windsor wpadła do morza 
Podczas rat1W111i1 żanr b. król Edwlrd amal nie utonął. 

RZYM, 15.7. - Woc:Lnosamofot komu
njkacyjny, kursujący na linii Cagliari -
Rzym, który Wkrótce po starcie w dniu 
wczorajszym rano zaginął, został wieczo
rem odnaleziony na pełnym morzu. Wszy 
scy pasażerowie w liczbie 20 ponieśli 
śmierć. Wśró'd nich zmajdowały się dwie 

siostry podsekretarza stanu lotnictwa gen. 
Valle. Zdołano odnaleźć dotychczas tylko 
6 trupów. Poszukiwania trwają w dalszym 
ciągu, a ponadto wdrożono energic~ne 
·śledztwo dla ustalenia przyczyn katastro
fy. 

PARYŻ, 15.7. _. LudnOlś~ Riviery Li-, wypadku, Jakiemu uległa księin~ Windsor l.c~ A111gli~ Edwaf9em:vm w mi'ejscowQ-
guryjskiej iyje pod wrażeniem przykrego bawiąca wraz ze swym małżonkiem b. krO •sc1 Portofino. . . Ostatnia po'W'ódź w Japonii 

przvczrną odwołania olim11iadr. 

KSJĄ.tę WJNDSOR ł JEGO MAŁŻONKA. ..,_. 

Księstwo Windsor, którzy w dniu 13 
hm. przybyli do Portofino .na pokładzie 
jachtu „Guszar", odbywali właśnie prz·e
jażdżkę ł<>dzią motorową wzdłuż wybrze
ża, gay nia skutek gwałtownego nachyle
nia się łodzi księżna stracił•a równowagę 
i wpadła do morza. 

;TOKIO, 15. 7. - Oficjalnie donoszą, 
że gabinet zatwierdził wniosek ministra 
zdrowia Kido, nie urządzania w roku 1940 
igrzysk ol1impijskioh i światowej wystawy 

Równocześnie fataln}W zblegi:em 'oko- I 
liczności zepsuł się ster mo,toru, co unie- „ AB A Ąl,Elł Cl 
możliwiło chwilowo slmtecz.ną akcję ratun ~ „ 
k<>wą. . . za podpalenie łanu pszenicy 

Ks. Win~sor Jikoczył w ubMmu do wo MOSKWA, 15. T. - „Socjalistiiczesko-
dy, nie -mó~ jednak wskut~k wzburzonego je Ziemledielie" w artykule wstępnym pi
morza dopłynąć do ton(łCeJ. ~noszona. fa- sze, że w kraju Ordzonikidze, zanotowano 
!ami coraz dałej od brzegu księżna Wmd- już szereg aktów szkodniczych, maijącyćn 
sor poczęła już tracić siły, kiedy w Qstat- na celu znis~enie urodzaju, jak podipale
niej niemal chWlili l!adpłynę~a łó•dź ryba- n<ia, zairażanie ZJiiarna itp. Prz)'1pomn·ieć na
cka, ratując księż.nę i jej małżonka. leży, że przed paru dniami prasa so:viec

Zemdlo.n, ksl~tn~ Windso!i pr~eni·eslo- ka notowała podpalenie łanu ~~zen1cy o 
no do hotelu Belveder, gdzie lekarz stwier obszarze 250 hektar:ów na YicraJl!lll~. Za to 
dzR u niej silny; ~strząs nerwo:wy:. . ~ chłop~w ~kazan~ w trybie ~oraznym na 

- . ~ karf śm1erc1 prze,; rozstrzela·me. . 

w Tokio. Powodami tej decyzji jest abso
lutna konieczność poświęcenia wszystkich 
dochodów państwowych na prowadzenie 
operacyj wojskowych oraz niepew-:iość sy ... 
tuacji w Chinach. Na powzięcie tego p~ 
stainowienia wpłynęły równ:ież iry-rządzone 
przez powódź szk.ody, które przekraczaj~ 
sumę 200 milionów jen. Wiadomość o od
wołaniu olimpiady wyw<>łała w T~io ol
brzymią sensację. Opinia publiiiczna przy
jęła ją bez szemrania, lecz nie tai swego 
rozczarowania. Głównym argumentem 
zwolenników urządzenfa igrzysk jest chęć 
uniknięoDa wywołCtJnia ujemnego wrażenia 
zagranką mogącego powstać pod wpł~
wem ich odwołania. 

(SiJCzegóły na stronicy 5-ej}. : 

Wiatr zniósł 
wież~ cerkiewną. 

Huragan w powiecie stoliAsklm. Smaczny sen ~ug~es~ 

' 
, , ł 

1
. ~ Al~ t Poprawiona mapa północneJ części Syberu. 

nmrt~l(J 1fl0 fl[lJ I lln a en .BH wcz~ ~J~c:~~;~ lotu~~~=~·~:~~\~ ml ~:.,r.;i~:i:~;,~~~~f: :.:o~~j~'.:; u n~ li li ~ li ~ _ iowi Hava<;a wywfadu w lrtórym o;)w1ad- snęh. Dzts rano z :równo Hu~hes J~k 1.ie-

STOLIN, 15. 7. - Nad powiatem sto-o 
lińskim przeszła wMka burza, połączona 
z huraganem. W czasie burzy gwałtowny; 
wicher zerwał ponad 60 dachów, przewró~ 
cił około 30 domów. W miejscowości Ho„ 
rodno wiatr był tak gwałtowny, że zniósł 
wieżę z cerkwi prawosławnej. Niedałek<» 
cerkwi wiatr wyrwał z korreniłmi 'W'spa ... 
niały dąb, pochodzący z XV1 wieku. _. 
W czasie wichury kilka osób zostało za.
bitych oraz dużo doz1.ało lżejszych i ci 
szych obrażeń. Straty wyrządzone huraga• 

Zwuci--ka ofenzuwa na froncie Teru el u. - czył m. in„ ta opracował dokładne spra- go towarzysze byh u~oczy.śc1e powitam w 
Jl ,_ ~ . . _ • • „ wozdanie z lotu. Zaznaczył on pr7.y .tym, ie gmac.hu rat~sza _nowo1orsk1eg?. ~rawdopo-

BARCELONA, 15.7, ~ Mlmsterstwo <lworców Ro~ejowych w prowmcJ~ w.~len- nie było jego zamiarem zaatakowame rekor do?me .1~t~1cy me ~ędą mogli Jeszcz,.e, w 
obrooy carodowej. li-0JnUnikiJ9e, że ożywio cja orsz .porty Palamo.s (Kat.aronia~ ~1. Kar du Posta, lecz tylko zdobycie naukowych dm~ dz1s1.e1szym. ~d1echa.ć do Waszyngto_n11 
ne walki, Jakie· się rozpoczęły na frpncie tageąę. W walce p~w1~trzne1 strąc1h J>.OW doświadczeń w czasie długodystansowy<::h g_dz1.e na ich cz~s.c orgaR1zowane są f)rzy1ę-
wschodnim na -0cki11ku Sarrion toczyły się ~tancy dwa bombowe samoloty. '.) .- , prób samolotów nowych typó"'.'. Podczas eta 1 uroczystosc1. -- . 
prz.ez .cały dzień wczorajszy. NieprzyJaciel . podró:!y lotnikowi amerykańs~1emu. ~dało ----

~w~ra s~y uct* w~e~~M~~eOC~O~ S~OW.~~smc~się~raro~ćm~ę~~ocn~c~~~ ~--~~-=~-~-~~========~~=------• 
nem są znaczne. 

ra. W ·rejonie :Tales wo,1.s'ka rządowe zaję- LONDYN, 15.7. :--- M1mste: marynarki berii, która na mapack amerykańsik1ch 
ły Pena Marcos i kilka innych watnych Duff Cooper wygłosił wczora1 w Ne.wt?n prz.edstawiona jest nieściśle. Hughes o
punktów, biorąc wielu jeńców. Artyleria Abbot (hrabstwo. Devon) ?:zei:nówieni7, świadczył dalej, że za~ierza resztę S:V~go 
rządowa zestrz.eliła 3-motorowy samolot w którym ponownie pod'kreshł, ~e b~yty1- życia poświęcić badamu d~ls~ych mozhwo 
bombowy Qraz lekki !lmolot myśliwski. skim statkom han'dlowym nalezy się na ści rozwoju lotnictwa. Op1su1ąc swe wra-

. morzach 1 OO-procentowa ochron•a. Oc~ro- żenia z lotu, Hug.hes złożył na. ręce przedsta 
BOMBARDQWANI~ DWORCOW KOLE· na ta ustaje jednak z chwilą, gdy statki te wiciela Havasa podziękowame dla władz 

t'', 1 JOWYCH. , 1 . wplywają do _hiszp.ań~kich portów .1ub p.aństw, na kt?rymi prze.lat.ywał jego samo 
· . _ wchOdzą na h1szpan~k1e ~od.Y terytonal- lot, za poczynione ułatwienia. 

SALAMANKA, 15.7. - Komun11fa.t .pow .ne. Rząd brytyjski nie moze 1m wtedy u-
stańczy kwatery gł.ówn·ej: na fr~nc1e ka~ dzielić większej ochrony niż poszczegól
ste-lońsk~m o·dparliśmy w~~ystk1e ~taki nym osobom udającym się w prywatnych 

. wojsk rzą.dowych i dokonahsmy wyrowna celach do Hiszpanii. 

nia naszych pozycyj. Nieprzyj•aciel1 poniósł - - - --- ---------• 
olbrzymie straty. Na froncie Terue·lu zwy 
ci~ska ofensywa powstańcza trwa. Wojska 

nasze iposunęły się naprzod o kilka kilome ~ Q kon1·1-..:.1faia 
trów, ziajmuijąc szereg ważnych ze strate- UCJ ~ 
gicznego punktu widzenia pozycyj na pbł „Dzi~nnika POISkł~f!O". 
noc od Canalizo oraz drogę z Morał de . 
Rubielos <lo Albentosa. Po zajęciu miej- MOR. OSTR~WA, 15. 7. - Numer 
scowości Manzan przekroczyliśmy rzekę „Dziennuka Po1lsk1ego" z dn. 13 bm. z,o,s~ał 
Alb. t - s•konfislkowany. Jest to 68 z rzędu konfts-cn osa. tk · 

Lotnictwo powstańcze zbombardowało kata w okresie od począ. u maJa. 
w ćiągu 111.ocy z środy na czwartek szereg 

Start niemieckiego lotnika 
do lotu naokoło Swlaia 

BERLIN, 15. 7. - Dzisiejszej nocy o 
godz. 0.30 wystartował z lotniska w Tem
pelhofie niemiecki lotnik Hans Bertram 
na samolocie Hnii „Deutsche Lufthansa" 
do Bagdadu. Bertram projektuje lot ~a
około ~wiata 11a samolotach, obsług~Ją
cych regularne linie. W ciągu .19 dni 21 
god-zin i 35 minut Bertram zamierza prze 
być trasę długości 39.350 km. 

Bertram zamierz& powrócić oo Berlina 
w dniu 3 sierpnia o godzinie 2-ej. 

Paryż oczekuje z niepokojeni 
- de.:gzji rz•du t:zethoslowat:ki~eo. 

PARYŻ, 15. 7. - Prasa paryska w dal odpowiedzieć na lojalny apel, zwrócony 
szym ciągu żywo komentuje wtorkowe pod jego adresem. W kołach dzfon.nikar-. 
przemówienie premiera Daladier omawia- skich Paryża oczekują z niepokojem roz• 
jąc z uznaniem wystąpienie jego i z zado- woju sytuacji po dniu 21 lipca, na który 
woleniem notując echa, jakie wywołało to termin zapowiedziane jest ogłoszenie 
ono w Berlinie i Rzymie. Dziienniki prawi- przez rząd czechosłowacki projektu statu· 
cowe prowadzone od dość dawna zdecy- tu narodowościowego i liczą się z tym, ze 
dowaną polityikę antyniemiecką, jaik np. sytuacja polityczna w ostatnich dni·ach· lip
„Le Jour", oświadczają, że aczkolwiek nie ca może się stać napiętą. Z tym większym 
podzielają iluzJi premiera co do pokoje- zadowole'niem koła dzienni1karskie ustosun 
wych aspiracyj Rzeszy niemieckiej, jednak kowują się do ostatniego przemówienia 
że uważają, że żadne koła francuskie nie premiera Daladier jako do wystąpienia, 
mają prawa utrudniać premierowi jego ak- które ma na celu zapobieżenie i złagodze
cji pojednaiwczej, działałyby bowiem w nie oczekiwanych napi·ęć, a w każdym ra
tym wypadku ty:lko na rgkę Niemcom. Zo- zie ma na celu zadolkumentowanie sta:now• 
baclymy, pisze „Le Jour" w jaki siposób czych, a Jednocześnie pojednawczyc~, , ten
ten -nasz zagadkowy sąsiad będzie umiał dency j polityki francuskiej. 

--ooo-
' • ł • ~ ~ I ,-.. - ~ .„ !-.. ·• .-, • -

ĄOlłDElłSTWO W "ECZECIE O"AllłA uoH~iilobDIÓi~a l mńowania. Podrói ·ministra spraw zagran!~~nych Becka· 
Ofiarę własneJ nieostrożności prrewieziiono ···· 

do szpitala. 
Łódf, is lipca. - Dziś około ~·. 9.30 

rano na p~sesji przy ul. Zachodme1 54, 
wydarzył się nieszczęśliwy upadek, które
mu uległ zatrudniony .pr~y remoncie _fasa
dy domu 24-letni robotnik Grabowski Ta
deusz (Młynarska 47). 

Wskutek włas·nej 11ieostr.ożności Gra: 
lJ.owski spadł z ruszt~wania z. wysokości 

l drugiego piętra, d-0?:naiąc dotkhwy,ch oka
leczeń całego ciała. Przybyły ~ekar~ pogo-

l towia udzielił rannemu r-0botnikow1 pomo
cy, po czym .przewiózł go do. szpita!a Ub ez j pieozaln.i Społecznej w stanie groznym. 

D o l ar 5.27 
I Bank Polski notował dziś rano dolary 
1 po 5.27 i pół, fanty szterlingi 26.09, fra.n~i 

. j szwajcar~kie 121„00, franki francuslk1e 
Na zdiilciu. ~t -Omaiia w Jerorolimie, w którym z.amurowąnY. z_<>.s.tał IIJie~ją~Y. ; 1~:~1. t ltrY: }Yłgslcie po 22.00 

- - „ · iłmi~ ~ Ali el liirtill• "' 

• 

w drO<he z Wilna do stolicy Wtwy wylądował w Ko~!e. ze wzg!ędów kurtuazyj
nych minister 'spraw zagranicznych Józef Beck. Na zd1ęc1u - w pierwszym ~zie 
stoj~-mini~er Charwat, mini~ter Bee, wice~inister U1bszys, P,· _CharwC1toral mJr Ma 
- . -. ~ 1'<>~ i -~he-~l5twa~I>i~~ 
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Teg?roczny. przybór WisłyjPlorun uderzył w grupel z~~~~ew"~.~d~ •• 1~~~.~!~~. fest Wl@;kiZU Dit • roku ub1e•1um rt ? I- dzJeW:lęclu robotnic. - środowym pos1edzenJi: rady ministr~w· ~roje~t Iii 

1 

ustawy o środkach fmansowych na popieranie 
WARSZAWA, 15. 7. -.Fala przyboru szy niż w roku ub.iegłym, ale mimo to war- BYDGOSZCZ, 15. 7. - W czasie bu- nic, pracującyich na polu należącym do gospodarćzo uz-asadnionego kształtowania c:~n 

rzek, która tak gwźne skutki wywołała na Szawianie nie mają powodu zbytnio się nie rzy, jaka przeszła nad powiatem chcjnic• krajowych zakładów opi~ki społecznej w artykułów rolniczych. Projekt ten "zmierza do 
Podkarpacl~, zbliża się do Warszawy. po koić groźbami powodzi. wim, piorun uderzył w grupę 9-clu robot- Igłt:ch. Robotnice na skutek silnecro na o t zapewnieni.a tr\~ałego . do~łpv.u środków na 

\VczoraJ rano szczytbwa fala przeszła , . h P prowadzenie racJonalneJ pohtyk1 cen rolnych za 
P

od Sando . . . d . . d k ru pcw1etrza zostały obalone 1 ogłuszone. równo w zakresie artykułów roślinnych jak i 
m1e1zem, me wyrzą zagc 1e na D · b t · 32 J t · o t d · ' większych. st t ozoru1ąca ro O nica, - e n1a er ru a zwierzęcych, a w· szczególności do _ rozs~rze-

Kul · ~a · d W · c I • k k k • Wielewicka, rażona piorunem poniosła nia .Brodków finansowych. jakie rząd przezna-
. mina~Ja ~o arszawą spodziewa~ • ł • t • ... śmierć. ' cza już na rzecz podtrzymania cen artykuł6w 

n:i jest w n1edz1elę fa.JO, Już W(;ZOraj po- ~o g I I a n Ie I w a c J 1. rolniczych w okre!!le zbliżającej się nowej kam 
2t'Om wody podniósł się o 1 metr. Kutmi- _ Poza tym piorun uderzył w kilku ro- pani! zbożowej, 
t'lac-ja wyniesie przypuszczalnie p.onad trzy Dz~ennikarze ' w obozie twicz fi pułku m<'llnewroweao botników, zatrudnionych rta terenie gos- :tródłem tych dodatkowych środków n!' :;1ro 
metry. Szkoły Podchor;aźych. podarstwa rolnika Bielińskiego w Hucie wadzenie raejona1nej polityki cen rolni_czych 

Zalana zostanie część parku Wilanow- pod Brusami, zabijając syna gospodarza, będą. pr.oj;k.towa~e ~p!aty od ;t;ąkl. 7.ytniej, 
sk·„~ t C · k · . d BARANOWICZE 15 7 N d · I dd . ł · k l l p~zenneJ i Jeczm1enneJ. Wyi:0kosc teJ oplaty, 

k o, ereny na zem1a owie 1t_ . , . . - a za.pro- rte przez wy zie one o z1a y WOJS a 16- ctniego Stefana Bie ińskiego oraz ra- którą. ustalałbv winister skarbu w porozumie-
rzy~tanle sportowe będ4 mus1aly do- szenie wł~dz wojskowych przybyła dnia (czerwone op.as1<i). niąc poważnie 27-letniego Bernarda Bu- niu z mln. rolnictwa. i reform rolnych1 nie mo 

ł:Jrze zabezpieczyć sprzęt. Kluby sportowe 14 bm. do Słonima w godzin~ch rannych Z dużym zainteresowaniem obecni śle kowskiego. że przekraczać 3 zł od 100 kg- mąki f pobierana 
wydały Odpowiednie zarządzenia. WyjazJ wyicieczka sprawozdnwców wojskowych dzili akcję bojową rozwiniętego w szyku będ;ie. jedynie wtedy: g~y ceny„ż:rta kształto-
kajakatni i kąpanie się bedzie bezwzgłę- reprezentujących prasę stołeczną celem szturmowym pułku piechoty, który przy wa~ sw będą na poziomie ponizeJ zo zł od 
d ·e ab. . • kwmtala. 

ni ~ 1~1110ne_. . . . zwiedzenia obozu ćwiczeń pułku manewro współudziale czołgów i tankietek przeła- 1 Q r J p C -a. (-) Wczoraj zakończył sw6i lot dookoła 
W1elk1e zaniepoko1en1e grozącym wy- wego Szkoły Podchorążych Piechoty. U· mywał opór wzmocnionych oddziałów. ~ ... ""' świata słynny lotnik amerykański Hughes. 

Jtweim zdradzają piaskarze. Na Siekierkach czestnicy wycieczki podejmowani byli Po 'efektownych i bardzo sprawrtie olen rn~ posiedzenie Sejmu Czas c~łe~o lotu -w>rnosi, 3 dni i 19 godzi?, po-
~ytuacja przedstawia się jeszcze nienaj- przez dowództwo pułku. wykonanych ćwiczeniach dziennikarze u- przedni więe r~kord Wiliama Certa pob.ity z.o 
gorzej. Bardziej pokrzywdzeni będą pia- dali się na teren obozu, położonego wśród WARSZAWA, 15. 7. - Marszałek Sej stał 0 85 g.odzm. 
skarze na Wybrzeżu Gdańskim i Helskim. Ze stacji w Słonimie wycieczka udała · k h h d mu zwołał posiedzertie plenarne Sejmu na (-) W czasie swego :Pobytu .w Rydze tnłn. 

żwirnicy natomiast nie poniosą żad- się na teren ćwiczebny de Leśnej, gdzie pię nyc lasów sosnowyie ' g zie zapo- poniedziałek, 18 lipca godz. 10. B_eck .ztopżył wizydtke pśrltiazydse~ndte~~~o~t:~u Ulp~~ 
h t t F 1 , · · b' I db ł . k t . łk znali się z wzorowymi i zdrowotnymi u- msowi. rasa po re 

nyc s ra . a a zwiru nie za ierze. o y się po az na arcia pu u na umoc• rządzeniami. Po zwiedzeniu obozu odbyła Porządek obrad będzie doręczony póz wudzonych rozm6w, - . 
Tegoroczny przybór Wisły jest więk- nione pozycje nieprzyjacielskie, pozoro\Va s·ę defład po . ceao ćwiczeń puł niei·. Prawdopodobrtie na porządku obrad (-) W dniu święta n~rodowego. 0?byla llię 

I _ , 1 a . wr~Ca]ą b Z .• w Paryżu wspaniafa defilada woJskoi'.'a. V{ 
ku, ktorą przy1ął inspektor arm11 gen. Bort znajdzie się uchwalony w śroc:lę na Radzie sali Rady Miejskiej w Warszawie odbyła się I nowski w otoczeniu dowództwa pułku. ministrów projekt ustawy o środkach ff„ pod protektoratem ambasdora Noela ur?c:zysta 

P• t t b ' W godzinach wieczornych odbyły się nansowych na popieranie gospodarczo u- akademia, zorganizowana przez federacJę Sto· 

)er łAł Sn e s ar y s z y owco w od . . d . k t łt . ' warzyszeń polsko - francuskich. WW 'L zaw y s~ortowe na bo1~ku. a następnie. zasa n1ortego sz a owah1a się cen arty~ z okazji francuskiego święta narodpwego 
. · . przy og111sku pcdchorązow1e wykonali kułów rolnych. Prezydent R.l'. przesłał poń adresem prezy· 
- na lotnisku w Maslo'Wi6e - szereg popi-sów artystyicznych. denta Lebruna telegram z źyczeniaml. 

KIELCE, 15.7. ~ Na lotnisku w Masio, 6-ych tegorocznych krajowych . zawodach 
wie pod Kielcami rozpoczęły się pierwste szybowcowych, zorganizowanych przez 
starty szybowców biorących udział N Aeroklub R.P., a finansowanych przez Mi-

- nisterstwo Komunikacji. Skutkiem bardzo 

Cderr wr11adkł śmierc• 

Pożar w składzie wvrab6w aumowrch 
Kl'onika pogotowia ratunko ego i poż rów 

straży ogrtiowej (4 ł () pluton) udało się 
pożar zlol<alizować. Straty wyrządz-0tte 

(-) Obieg pohkich monet srebrnych i bi
kmu w dniu 10 bm wynosił (w miljn, żł - w 
nawiasach obieg 'W dn. 30 ub. m,): ogółem 
433,1 (431.4) w czym monety srebrni! 350,2 
(348,7), bilon niklowy i brątowy 83,o (8217). 

w tedneJ rodzinie ~ 
PELPLIN, 15. 7. - We Wielu rta 

Pomorzu rodzinę Wieliewskich spotkał 
śłraszny dos. W jednym tygodniu tmar
ło troje dzieci. W niedługi czas potem na 
udar serca zmarła matka. 

ciężkich warunków atmosferycznych z 40 
startujących szybowców wzniosło się tylko 
9, z czego 2 wykonały przeloty ponad 50 
km., a reszta lądowała w promieniu od 30 
do 50 km od miej ca startu. 

Dziś nastąpią dalsze starty, przy czym 
na skutek poprawiających 8ię waru11ków 
atmosferycznych, spodzlew.ane są lepś!e 
wyniki lotów. 

lódi, 15 lipca. - W bramie domu pizy 
ul. "Pon1orskiej 4 usiłowała pozbawić się 
tycia S7~1etn.ia Maria Pychocka, zamiesz
kała w Łodzi puy ul. 11 Li stopa.da 77. 

Desperatka. wy.piła większą dozę jody
ny1 ulegaj~C dotkliwym poparzeniom. Za
wezwany· lekarz pogotowia udzielił Py-

przez pofar - znaczne. 
Jak wykazało dochodzenie, 

wstał z zaprószenia. 

(-) Wczoraj o arodzinie 5-ej rano iandar 
merla czeeka przeprowadziła w zw!ązku z agi
tacj!l prtedwyborezą w l{arpętnej dalete areaz 
'towanla w~ród pracowników. Zw. Polaków w 
pow, Jablonow&kim 

W zwl!liku z tym prezes Związku Po~ak6w 
ogień po- ponł Wolf złotyl na ręce premiera Hod~y pro 

te11t przeciw samowoli młejeco"Ych · organ6lf' 

hlel1rz. okradł 1adróine1a 
ł'ieniądze w ramie metalowej 

TCZEW, 15. 7. - Zrozumiałą sensa
ćj~ wywołała w Tczewie wieść o areszto
waoiu przez policję i osadzeniu w więzie
niu: tut. sądu grodzkiego 29-letniego cu
kiernika, dzierżawcy Hotelu Dworcowego 
w '.fczewie, Feliksa Sikory. 

chocklej pierwszej pomocy, po czyrn prze- Sekr tara rni"f Prz worak 
wiózł j4 do szpit.al,a w stanie osłabionym. otrzymał motocykl 

Przyczy~y tr.ag1czrtego kroku samobój- d - • 
czyni dotąd nie udało się ustalić. o Polskiego Radia. 

- Dziś rano około g. 6 wybuchł w PRZEWORSK, 15. 7. - Nowy abo-
domu przy ul. Południowej 68 groźny po- ne~t nr 15 OOO letniej akcji premiowej Poł
żłr w składzie wyrobów gu.m<>wych 1 płó- sk1ego Radia jest już znanyf Jest nim p. 
~lennych firmy „Gumgur"; nalefący do Frartdszek Przeszłowski, .sekretarz gmlrty 
Kandla i Góralczyka. Ogień, natrafiając na Przeworsk, w województwie lwowskim. 
łatwop lne matulały, zaczął !lię gwałto- Przeszłowski zarejestrował się jako nowy 
wnie rozszerzać, jednak przybyłej w porę a'bortent Polskiego Radia w .Urzędzie Pocz 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- towymwPuewonkuWdniu9Hp~.J~go 

ŻYCIE PABIANIC? 
f 

Aresztowanie to nastąpiło w związku 
z wpłyniędem do policji doniesienia Qby
watela w. ·m. Gdańska MUllera, że Sikora 
ptzywłastczył sobie nai jego s'zkodę kwo
tę 089 marek niemieckich. 

Po cz.terodniowyin pobycie w więzie„ 
nłtt, Sikor:i wskazał policji miejsce ukryclti 
skradzionych pieniędzy, t.j. w ramie me
ta.Jowej od portier w swym lokalu. 

Nie wolno niszczyć przewoddw elektrycznych 
Jlpel do mlodzlelu l 016b 1far11u.:b. „ 

karta rejestracyjna, otrzymała nr 934. -
W .kolejności zgłoszeń nowych ab-0nent6w, 
w kartotekach letniej akcji pretnfowej P.R. 
zgłoszenie p. Przeszłowskiego, nadesłane 
dnia 12 lipca zanumerowano w kolejności 
lkzbą 15 OOO. 

Następnego dnia 18 lipca odbyło się 
zebranie komitetu letniej akcji premiowej 
w Warszawie, na którym, zgodnie :t fak„ 
tern, postanowiono obdarzyc p. Przeszłow 
skiego nowym motocyklem, setką, który 
ófiarowały ,,Karpaty" - organizacje Sprze 
daży Przetworów Naftowych Koncernu Na 
ftowego „Małopolska". 

Zdarzają się niejednokrotnie wypadki czę
stych uszkodzeń Przewodów e'-ektrycznych WY-
1Sokiego i niskiego napięcia przez dzieci pozo-

L• Ir •d • 1s!awione bez opieki lub wyrostków, urządzają 
In. WJ ac1a cych sobie sz.kc)'(Hiwą zabawę, a \V ogóle przez 

jacle,..,.1• Komun~styczne· osoby nieusw!adomione n~:eżycie o skutk~ich_ ta 
ll a J ·kich uszkodzeń. Wypadki takie wymaga1a 1ak 

w Zw. Zaw. ~obotnlków Przemysłu Skórzanego I najenergiczniejszego przeciwdziałania przez od
. . JJowiednie uświatlomienie ogółu o sZ.kodliwości 

BRZEaC NAD BUGIEM, 15. 7. - Wła wszelkich usz•kodzeń linii elektrycznych, rozto
dze bezpieczeństwa zlikwidowały jaczej -czcuie przez osoby stansze, rodziców etc. o
kł komunistyczną, której terenem dzialnl- ·pieki nad swy.~1i dziećmi i zakazanie i~ po: 
ności był zw zawodowy Robotników l?obnyclt szkod nvych uibaw. ~onadt? M1eisk1 

· . Zakład Elektryczny Jest w prawie 1POC1<1·g:ić każ 
P_rtem. ysłu Skórzanego w Brześciu nad Bu jotlotazowo sP.tawców uszkodzenia <lo s•urowei 
grem. od13owiedzialności karnej z czym naleiy się li· 

Wszyscy aresztowani w liczbie 6 osób loez;yć. \Vsze.l•kie .. ~s~kodzenia wysokiego. i ni-
z prezesem organizac ·i na czele należeli j•sluego napięcia !mu elektrycznych, <losy!a1 ących 
d . .J .. energę elektryczną, mlmo, że spowodować mo-

o władz teiże orga111tac11. gą przerwę w dostawie energii e'ektryczneJ 

warsztatom pracy1 faibrykottt, a nawet całym 
ositdlortt, stać sie mogą ponadto szkodliwymi 
dla mienia i niebezpiecznymi dla z<lro'I ia i ty„ 
oeia ludzk!egó. eiego niejednOikrotrtie mieliśmy 
dowody. 

Pod karę Sl\dową nie należy dopuszczać się 
następuJacych wykroczeń: 

wspinanie się na slupy podtrzymujące prze
wody elektryczne, natinania '.ub podkopywania 
slupów, umocowywania do Słupa elektrycznego 
sznura lub anteny, zarz,ucania na przewody 
elektryczne sinurków z przywiązanymi cicżar
kami, zarzucania na przewody elektry·czne dru 
ttl metalowego, puszczania latawców w" po· 
b'·iżu drutów elektryczn~ich, co może spowodo 
wać zetknięcie z prądem, tłuczenia kamieniami 
izolatorów obieranie ich sobie za cel do strze
lania ltJ). W razie uszkodzenia ·Ptzewodów na 
skuteok działań Sil wytsiych, jak burze1 pożary 
itp. należy odgrodzić na odległość co najmniej 
IO metrów to mleJsct, gdzie <111ut będący prze-
wodem elektrYCżnym leży na żiemi .1iu.b z,bliża 

Pochtnurno 
Stan po9ody w t.odzi„ 

. ŁóDź, dnia 15 lipca, - Dziś o godzi
nie 9-ej rano temperatura w śródmieściu 
wynosiła 21 . stopni powyżej zera. Najniż
sza temperatura nocy ubiegłej wyniosła 
16 stopni ciepła, Ciśnienie barometryczne 
759 milimetrów oznacza pewien wzrost. 

Wiatry wschoqnie. 

polityeznych · -
(-) Sąd grodzki rozpatrywał wcioral ciekaw 

wą sprawę, kt6ra była epl\og\etn romanty<:zne-
10 zaJ8Cla na ulicy l Mała. Bohaterem jego byt 
nleJakl Grynberg, który pocałował przygodną 
z11aJom11 na ulicy, stwler<izaiac w chwilę, PO 
tym, łe w czasie eskapady romantyczłlel zglno
lo mu 1000 zł. Oskarźył nlewlnn" ofiarę namJ.ęt 
ności S. Gtyner, którą ie<lnak sąd uniewinnił. 

(-) Pol\l:Ja warszawska przeprowawzila !;e 
neralną obławę w domu noclegowym ·tzw. „Po 
·'.esie•• przy ut. lAfbelsklei. 

W czasie obławy zatrzymano okolo 100 po 
dejrzanych osób, m. in. znanych policji noto-
ry<:znych prze~tc1>c6w. · 

Osobista rewizja ujawniła cały anenał na
rzę-Ozb tłodileiskich. noże„ ~asteW I .ręVi(q1wery. 
" ' •( ..... ~"SYtUQoJ11: ·w łfatfi~' ieit- nadał ·.grot.na. 
Terroryści · fydow~'y w da!szym c~u J?ofitiala 
lq domy i sklepy arabs'kie: S.pfowc'>kowanY 
szturm Arabów na dzielnicę żydowską ·z'ostał 
odparty przez angielską piechotę. . 

(.....:) Wczoraj ltanęła przed Sfłdem Helena 
Mazurkowa, oskarżona o 1powodowanie awan
tury w biurze Wydziału Opieki Społecznej. S~d 
skatal Mazurlrową. na 2 mies. aresztu z zawie• 
szeniem wykonania kary na 8 laful, 

·(-) Policja arel!ztował11 i osadzłta w wie
zieniu ćzłónk6w komuni~tycznej organizacji, 
odbywającej zebrania puy ulicy Na.piórkow• 
skłego 91, Ogółem zatrzymano 6 osób. 

(-) Krai{ów wstrtąśnlęty został wia"dotno
śdą o straszliwej zbrodni, jakiej dokonano w 
szynku przy ulicy Rzetniczej 35. Z nie\letalo· 
nych bliżej powodów pracownik Rzeźni Piotr 
Różycki zastrzelił awego ·zwierzchnika Jaśkań
ca i kolegę Bobaka. poczym popełnił samo
bójstwo przeżynając sobie gardło brzytwą i 
tyły u rąk. . . (-) w todzi bawiła uelegacja większych 
przedsiębiorstw intportoWYllh tureckich w spra 
wie załatwienia pewnych transakcji h-andlo- . 
wych. 

Przebies pnsied:zenia Senatu na str. 1.ej. 

l. '!f Y- l I il W i ~ ~ am ·1 ~ ~ l r I ~ O ł ~ J ( ~ ~elO~OWIÓW !t: ~~ :!~~n~~~~~fulćpo:~~~~iić<l~a z~:!i:~~ ' Q wypadku. Osoby. W celu ?St~zeżettia przechod~(\-
1 1 cych o mebez1necieństw1e i o wypadkl\l pow1a-

--8J.I lflłZllllłZ„ ZAlłX4D ĄIEISKI• "~ domi~ MieJsk! Zakład Elektry-czny, 

ŻYWOTNOŚĆ 'TOWARZYSTW A ŚPI-EW A
Teatrzyk ,,Quf·Pro-auo„ w Wiln~e 

LóDZ, dnia 16 lipca. - Wczoraj wpł}"nęło 
<io Okręgowego Inspektorl.!.tu l)racy pismo k-J
misji mieszanej dla przemysłu dzianego, która 
v;olać zakończenia swych prac w dniu 12 bm. 
t .:.!'llCll. się obecnie o zwołanie dwustronnej kon 
it~enc~i dla zawarcia umowy zbiorowej. 

W czasie swych zebra1i komisja :n:iieszana 
n:2 uzgodniła je<inak ważr.ej sprn wy: stawek 
płnc dl~ !!tWQczek w przemyśle dzianym. gdyż 
pn~mysłowcy dziani zażąd~li zawarcia odręb
tiej dla nich umowy. 

Zw~ęzki zaś zawodowe uważają, że szwacz
ki, nie mogą być pominięte w umowie dln pr?.c 
t~lysłu dzitlnc30, jeśli się chce unor111ować sto 
b'"aki w tym d~:ale pnetnye!a. 

Spór t:m będzie róvrniez przedmiotem l'oz· 
-mów na ntijbliższcj kon:feren.cji w Inspekcji 
Pracy. 

w zAnzĄnzrn M.lEJSJ<IM •.• 
Wczoraj odbyła si':) w Zarządzie Miejskim 

konferencja komisji międzyzwi&zkowej i·obotnL 
k6w seZllnowych z prezy<lcnto~ Godlewskin1 
Komisja przedstawiła nieu.b.twione do tej po 
ry postulaty seionowców, a n:iinnowlcic: 
2u·proc. podwyżki płac, i.trudnienie pozosta
jlJcych bez ,pracy sezon.owców ornt pełne6fo ty
J&cdnia pracy. 

W odpowiedzi prez. Godlewski 1aznaetył, że 
hjbardzi!!j nawet przychylne podej6cie przez 
7,Ąrzą.d Miejski do bolączek aezonowców łódz
l<ich musi być uzależnione od wysokości krc
<' :·tów na cel ten przyznanych. Gdy zwiększc
n .~ kredyty nadejdą do Łodzi s11rawa postula
tów se:r:onowców ::bliży się do realizacji. 

Jednocześnie - rozumic:~c po!ożcnie bez
robotn~ robotników se~onowych prezydent 
<l~dlewski pnyrzekł zatr~.:nić ich w najbliż
~--~·m cza11ie, 

·w zWiiązku. z tr::1 ::s:ląiki zawodowe pr.ie-
,i, ~AA ~_b.„1'!9~:p!ut;łl"'Y~-

zwiskami berobotnych swych członków - sezo
nowców. CZEOO prowadzi~ będzie personel artysty zny .. „ 

lm. St. Moniuszki w Pabianicach. WILNO, 15. 7. - Wczoraj delegacja 
LIKWIDACJA DWU ZATARGóW. Po minionym okresie Pracy z roku 1937-38, t "k · ł t t 

W · l'k "d •~t _, l sukcesów chórów ten-oż Towarzystwa "O krót s raJ uiącego zespo u ar ys yicznego teat-czoraJ z 1 w1 owane zos .... y uwa zato.tg • ' „ - k Q · p Q ł "ł · 
a r.1!anowicre w firmie Augustyn, przy ulicy klei p~zerwie wa-kacyjnei rozPe>ćtYna się Już '!' rzy U Ul • ro UO z.g OSI ai SI~ do. staro-
Sreb~·zyńs'.dej 132. oraz w fii'lnie Dębiński (Na P~I0\~17 bm. nowa ~raca. ~akreś1ony. ~l~n <izia I sty grodzkiego z prosbą o udzielenie tym 
rutowiczn. G7). j 1:t·nosci prze~ ene:i:icznego 1 pełnego im~iatywy czasowego zezwolenia na organizowania 

w inspektoracie pracy firmy zobowinzały prezesa Momustk1 p, Karola Adamkiewicza, <la d . , , h P . . t . 
· b • · · 1 t · · SI · .„ . j 'e pełną 11:warancJę dalszego rozwoju <:zołowei' prze staw1en rew10wyc . ontewaz s ra1-

S!ę w o 2cnosc1 mspe' ora mz. ms1ew1cza i • · . . . , . . . 
przedEtawiciela Zj. P, z. z, _ sumlf\skiego pla<:owiki ~piewactej. w. naszy~ ~r~zie.. . kugcy znajdują się W wyjątkowo c1ęik1e1 

11ytuacji materialnej i dosłownie bez żad
nych środków do życia starosta Czerni
chowski udzielił zezwolenia. 

W związku z tym teatrzyk Qui_ Pro 
Quo do ostatecznego wyjaśn-ienia syituacji 
strajko\vej prowadzony będzie przez cały 
personel artystyczny. 

uregulow&ć należności za godziny nadliczbowe I Umoc111ona l>OZYCJt 1 uzname 1ak1m się c1e
i pr~yzMć robotnikom urlop, (J. Augustyn) SJY d.yrygeht_ M?lliu~zki Karol _Lub?wskl, t_ak W 
oraz zatrudnić i udzielić ur1opu wszystkim ro- f ol~k1m Ra_d10, iak 1 tła tet~n1e n1,~Y sp1ew~
botnikom, którzy pracowali przed przybyciem cze} . w w_oJewodz~wl~ lód~kttn, da1q szerokie 
nowego d:zicr*!IWcy (J Dębiński). mo11:1i wośc1 rozwln1ęc1.a skrzydeł do lotu artr-

Dzisiejsze posiedzenie kamisii teatralnej 
Ulotki n rnieAcle. . stycznego -chórów T-wa Moniuszki. Już w dniu 

w WY'l'WóRNIACH RĘKAWICZEK. 12 sierpnia tb. ChÓr męs-ki Moniuszki śpiewać 
w dniu wczorajszym odbyła się w Inspek- i.Jedzie w Ra-~lo na <:al:\ Po'.skę. Zatwierdzony 

toraclc Pracy konferencja w celu zawarcia u- program Prtez Warszawę bezsprzecznie stawia 
kładu zbiorowego dla robotników, z:ttrudnio- zespól śpiewaczy Tow. Moniuszki w rzędzie ka 
nych w wytwómlach rękawiczek. tri"Jrii chórów o dużej kulturze i dobrej klasie. 

Na konferencji idołano uzyskać częściowo N'.ezależnie od tego Projektowane są liczne \VY 

porozumienie. Mianowicie 7 przedstawicieH s1 ęDy w nad~hodzącym setonie. Zarząd T-wa 

Łódt, 15 Jipca. - Wczoraj ukazał się 
na mieście list otwarty dyrektora Łódzkich 
Teatrów Miejskich; Kazirnierza Wroczy11-
skiego. List, adresowany do opinii publi· 
cznej naszego miasta, jest -Odpowiedzią lta 
zarzuty czynione teatrom miejskim przez 

jednego z recenzentów te?-tralnych. 
W związku z toczącą się ostatnio „woj

ną teatralną" w Łodzi, zwołane zostało 
na dzień dzisiejszy posiedzenie nadzwy
czajne miejskiej komisji teatralnej. 

firm, po u:1godnieniu warunków umoWJ'l~ch zd11jc sobie dobrte sprawę z żywotności Jaką 
oświadczyło gotowc~ć JX>dplsania układu i w mM~e dać ta placówlca, która posiada element 
sp.rawie tej została wyznaczona ponowna kon- śpiewaczy chętny do pro.ty i rozumny dla kultu D 
ferencja na 20 bm. no. której ostatecznie ma krt.e\\:lwia pieśni. N!c t~ż dzi-wnego, że .zarząd ozorca 
nastĄpi6 r;-cdpisnnie umowy. :en '>'Yt.~żj, wsz~stk1e siły, aże~y zadaniu sp.ro 

Co do pozostllłych firm, inspektor pracy ma ~ tać. JC8JJ weźm1em~ pod u:vagę, co '~ z.eszlJ m m 
miejskiego ares~ u 

wczwa~ je ns. odrębn" konferencję, celem uz-. set.?n1e chóry _nobil~. a. więc 5 audycJJ przez • 
godnienia 11 tanowlaka I r:H: ') (3 mc;sk1 zospol) 1 (2 mieszany) 2 kan-

z trzelil dorozk rza 
. cerb', 9ztte~ udziałów w akademia~h. to PrzY- ZAWIERCIE, 15.7. - W piwiarni 

w WIELU!'!IU.„ znać musimy, że pracowały one sumiennie, wY Stan. Mai1ki w Zawierciu rozegrała si~ 
w dniu wt:zorajszym nastąpiła Jikwida- . korzytujĄc wszystkie możliwości i zdolności ich . d 'I h k 

c.ia strajku okur~cyjnego w tartakach wielt1ń - 1 dyry :i;enta Karola Lubkowsklci:o, który jest du krwawa zbrodnia wśró szczego nyc O o-
skich I szą tei plac(rn1ki. Los Towarzystwa ~oiew. Mo li cznoś ci. 

Na l:.onfrrencji <1·.:>ri!o do podpisania umowy niu sz~i w Pa?lanicach w takich warunkach j c~t 35-letni Leon Wdowiak z Zawiercia, 
zhiorowf'j 11::1. okres od 12 l>m. do 1 stycznia żnpewnlony, iest to Peln:v, ziro<luy rozkwit dorożkarz, cztt•jąc specjalną nicch~ć do o-
19~D roku. . ,T-wa, kt<°lremu nikt w takim wyścigu pracy u b€cm;go w piwiarni dozorcy miejskiego a-
N~ zasadzie ruidpisanego układu robotnicy uas nie dorówna. • 
~s~ ..... P.9-d}VY.ikj~ ~ac w. ~~~i. 7. :~~i ... · --«:~.:_< re§ZJU AntglliegQ Zaj~cai potrącił go p_rzy 

grze w bilard kijem. Zając, jak równ.ież 
Wdowiak, byli podchmieleni, toteż reakcja 
nastąpBa od razu. Zając do był rewolweru 
i wystrzelił najpierw w suiH, a nast~pnłl! 
W kierunku Wdowiaka, trafiaj;ic go w gło
wę. W kilka godzin później Wdowiak 
zmarł. Straiinika aresztowano i przcwiezlo 
no do więzienia w BędzlniP 
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Lechicka kolonia w Azji Mniejszej.] Zawody o włoski1 nagrode turislJ<zną:~ 
'. 

Pohuczkiej~ p!Jłsk·a wieś.
1 

01łYG11tALllY IPOS OB . ĄllOCElłlA zaoia. 
Pasza Bagcze, w lipcu. nie „polska wieś"). życzliwa atmosfera 

Gdy ucichły echa pOiwsfania listopado- swoich, :"'idok białego kościółka i dale~ie 
wego i podcrw.ana :wstała na chwiilę na- strony Ojczyzny. Obr_az to nap~~~dę_ n~e
dzięja niepodległości, rozpoczęła się emi- zwyk_ły? bo Ada1~1p~l )e~t po woime sw1a
gracja poliity<.:zna, a jednym z jej wyników to1Wej Jed~ną ch1zesc1pns.~ą o~a?ą ~a ca
była osada polska w Azji Mniejszej, która ~ym w1elk1m obszarze _A~JI MmeJSZCJ. Sto
na:zwę z:,wdzięcza założycielowi Adamowii J~cy tu m~rowan~ _kosc1ółek pod :-v:zwa
Czartorys1kiemu. Adampo'ł' miał skupić daiwj niem .Matki Boskie i. Częstochowski ei wy: 
nyich żołnierzy powst~nia, któqy znaleźli budo:wany .został tez przed wyb.uchem WOJ 
s1ię na ziemi tureckiej. w ten sposób w ro- ny na mieiscu da"".nego drewn~a,n~go,. ro: 
ku 1842 na zaikuipionyci1 przez Adama zebra·nego po pamiętnym trzęs1e111u ziemi 
C t k. t h t ł w r. 1894. zar orys 1ego gmn ac p-0ws a o po wy-

deski, nabijanej krzemieniami. Wleczona 
przez konie po okrągłym boi•s<ku, wyłoio
nym równomiernie warstwą snopów w 
czasie szybkiej jazdy i pod ciężarem sie
dzącego na niej człowieka, wyłuskuje ziar
no, tnąc równocześnie słomę na miazgę . 

karczowaniu lasów jeszcze jedn~ miejsce W pobliżu, po przeciwnej stronie dro
sichroni'enia s1ię rozbitków, a kiedy w roku gi, na zarosłym laurami wzgórzu, widnieją 
1853 wybuchła wojna krymska między groby cmentarza. Wśród mogił świeżyc~1, 
Turcją a Rosją - ożyły nadzieje emicrra-n- stare, pochylone krzyże i ro1zsypujące się 

Ponadto kol1onia Adampol wyróżnia się 
spośród iinnyc';1 wsi tureckich niektórymi 
szczegółami nie często i w krnju spotyka
nymi. Z radością słucha się tu nip. zdro
bniałych imion, którymi nawołuje się do
rastające nawet rodzeństwo lub „tato" i , 
„mamo" w ustach dwudziestoletniego sy-' 
na zamiast zwykłych u nas wyrażeń „oj
ciec", „matka". Moment z wyścigów we Włoszech. 

tów, którzy zut>w chwycUi za broń. Poko- kamienne grobowce, kryjące do dzisiaj Są to fakty drobne, same przez się nie 
nainii•e Turcji zasiliło bardziej szeregi osad- szczątki ofk:erów i żołnierzy, uczestników wiele znaczące, rozważane jednak wraz z 
ników. Dziś, z różnych przyczyn Adampol wolnościowych kaimpanii, a zarazem pierw I innymi pozwalają raz jeszcze stwierdzić, 
liczy tylko 170 osób (trzydzieści ki1ka ro- szych osadniików kolonii. że żywioł polski czy na 'kresach własnej oj 
dzii.n) · Obok, na wzgórzu Gordona, wznosi czy_zny, . czy dal~ko na obc~yź~,ie! .utrzy-

Obecnie Adampol jest letniskiem i to, się symbolicznie złamana kolumna nagroib mu1ąc się częstok:oć w naitrudni~jszych 

Wesoła dyskusja w Waszyngtonie 
o bezrobotnych i muzyce. lmlill 

letniskiem pienvszortędnym. ka - znanej nam z poezji Słowackiego w~runkac~, potrafi r~rezent~ać. środo
Ludwiki ze śnia,deckiiich Saidyk-Czajkow- w1sko wyzsze kulturaln.1e, .s~aiąc s~ę zwy

. Do najweselszych scen ,pr7eef Cdroc~e- deputowany Short z Musouri wykpił · kole
niem kongresu waszyngtonsilai1elgO naleza- gę swego i projelktodaiwcę w nastęiptiją-
ła dysputa na temat wni'e5Wrrego przez n'o- cych sło,wach: · ' Cudownie byw~ ~u na wiosnę, gdy za

kwitną gaje ~rzew owocowych, otulające 
białe domtki kol'0>nistów ! Nie mniej piękny 
i ,pociągający staije się pobyt w miesiącach 
ietnich. Górzyste położeni e wioski, otoczo 
n.ej nadt-0 ze wszystkich stron lewami, ła
godzącym! w lecie południowe U1Paly, du
fa obfitość <YWoców - winogwn, brzo
skwiń, fig, ka-.>zta·nów jada1lnych - nic 
wymieniając wielu innych, uda:jących się 
w naiS>Zym klima'cie, sprawiają, że koJ,onia 
ściąga do siebie rok rocznie wielu letni
ków - cudzoziemców, zachwycającyc'it się 
pOł<>żeniem i doskonałymi warnn1kami wy
poezyntku. 

skiej, żony dowódcy kozaków otomań- kle wzoreim dla ludności mieJscoweJ. wojo•rs:kiego posła depti~aJttl!fo St~ · W A . . . . . . ' . . 
Seweryn "uti1asiewłcz. I wie a projektu u twor.zenia mu~ ,S'z.'tt4Q. ~ )t meryce marny .1~ m1~ttionów l11di1 

Obowiązkiem każdego tury~ty- Polaka 
poldrużują<:ego po Turcji, pO'Wli1nino być o.P
wiedzenie rodaków są,siedoiej części świa
ta - 'i to byioajmniej nie dzikich, zaicofa
nycli chłopów, lecz kuitu.ralnych i gościn
nyd1 Judzi. 

skich, córki Jędrzeja, synowi1cy Jana, jaik 
gfosi napis - zmarłej w I<oinstantynopoiJu, 
pochowa:nej na ziemi polskiej w Adamkioj. 

Saima ~olonia dcxłatnio wyróżnia się od 
sąsiadt.ijących z nią wsi tureckkh. 

Podróżnika, bawiącego 'tu latem, za
dziwi sp.ośród P.r;ic związan~h z gospo
darstwem 'wiejskim, p·rze'de wszystkim ci'e
ka1Wy, przystosowany jedna:k do t.amteJ
szych warunków kMmatycznych sposób 
młócenia zboża. Nazywa się to w kol'ooil z 
turecka (harman;iłocI<a) „har~nolw'a• 
niem", a CłO!loOn~ ~ię g;a. PAm.ac:1. -~ntbej 

Ogólna wesołość powsfał3' M s-a;tt ~ . :eracy, a rz~d się będzie w sztukę ba-
mli. .Ody ludzie będą wołali jeść ~ to 

-----r-~-----------------------~~~~~~~apn~n~i 

fłJIMSCIG DOO •O&A ftl!IDAllCll kate im.tanczyc _na palcach.„ i cała spra-w 1f1 "- ~ llMł • ~ bę"z1e z~łatw1on~. Kłopot będz<ie z tym 
ze temu, ktory będzie b= spodni - bar
dzo trudno będzie siedzi-eć nago i słuchać 
kompozycji Mendelson~ a już Wu.dno · wo
góle sobie wyobrazić, czy kto bęctz:ie shl
chał opery Puccindegot gdy mu ld's*i bę
dą marsza grały.)• 

Po takiej' mowie k:ąngres ~rznetił .w~io
s~k Sirowicha. Wyłkp'iony Sfrowicl1 tak się 
zmieszał, że„ głos.P!.Wał ł za rezo.lucją i przs 
clw rezoluc;1. ~·. , . 

·,ii -

'· 

Dostaoc~ająq tylu wrażeń przej~dżkę 
Bosf-Orem zaikiończymy wtedy w Pasza Bag 
cze, mieścinie tureckiej na azja:tyokim już 
brzegu, skąd polską „okaz.ją" konno lub 
wyg<ld'nym wO:tkiern, nakrytym płócienną 
zas1'oną, chroniącą przed J>romieni·aimi 
upalnego słońca - jedz.re si~ dalej. Opu· 
sciW\ze strome i ciasne u~-ce mia.stec~a, 
aostaf ęmy &ię po 2 i Rół gp,dzjn~h jazdy 
gó•ą 'drożyną do Poł)uci:kiej '(jest to tu
reldca nazwa Adampolu, znacząca dosłow-

prsez cały 6.wiat, usuwając 
OOC&SKI bez bólu - Prsy kup• 
nie ł'ąda~ or7srinalnego p u• 
dełka LEBEWOHL. Na kai1lym 

pla• terk• je•t teł napi• 

l E D fW O ftl 

Po zakońąeniu poszczególnych etapów za wocJnicy biorący udział w wyści~u starają 
się spędzić jak najprzyjemniej czas od startu do nowego etapu. Na zdjęciu - grupa 

zaw~ików na plaży w Royan. '· ... -· „ 

Ml ria HlllDll • &ierd•• I 

Sl-M li SIM 
• 

Z ZYCIEM 
Powieści 11 

Swiełny aułomob ilisła 
Varri 

„ 

„rtuje aa ;~.:··.vyr-; 111\\aoerati'm" 
w wielkich Ll\ 'JC'1a.ci1 samocho
. dowych qa tocze w Niirburg. 

' - Ojpe (1rogi - zaczęła Maja ciepłym serdecznym 
głosem - jestem dorosłą, nie d,tieckiem już. Chciałabym 
być {lla ciebie nie tylko twoj'ą córką, ale także przyja
cielem, bo kocham cię bardzo. Powiedz mi co było dra
matem twego żyda? Będzie ci lżej na pewno, gdy się 
przede mną wy:>powiadasz. Na pewno będę w '. · · : :-·""' · 

zurnieć i odczuć wszystko. 

Zawieyski o_detchnął ciężko i odpowiedział: 
- Nie mogę, dziecko kochane. Nie wolno mi. 
- Chodzi o moj>ą (natkę - prawda? 
- Tak ... - wyszeptał z trudem. 
- Powiedz mi, gdzie ona jest? 
- Dla nas - umarła.„ 

- Ale w ogóle przecież żyje! 

- Nie męcz mnie, dziec'ko. Nie mówmy o tym. To 

ponad moje siły ..• 

- Czy dlatego nie .utrzymujemy stosunków z nikim 
z rodziny mojej matki? 

- DJ.ateg-0. 
Pomimo tragizmu sytuacj.i, pomimo wyraźnego cier

pienia ojca, Maja raptem poczuła jakby radosne uderze
nie serca: wiedziafa po Jakiej nitce może dojść do kłęb:k.a. 

Ale nie mówiła już z ojcem o tej ciężkiej sprawie. Tu
liła go tylko, pie~ciła, zasypywała pocałunkami i wresz
cie zaczęła opowi.adać nieznane mu szczegóły z pobytu 
jej w Zagórzu o Krzysi, o Lej ojcu, o pięknej plantacji 
konwalii, o wypadku Alfreda, wynajdywała komiczne 
momenty - 'i dopiero kiedy Zawieyski uspokoił się nie
co, rozchmurzył i nawet uśmiechnął do niej, zdecydował.a 
się zostawić go samego. 

W swoim pokoju siadła przy biureczku i szyb:ko skre
śliła niedługi list do Krzysi: 

„Krzysiu moja najlepsza. 

Los mi sprzyja! Jestem już na tropie. Wiem któ
rędy należy zacząć poszukiw.ania „sennego widzia
dła"! życie jest pełne niespodzianek: czy uwierzysz, 
że twarz z miniatmy jest w jakiś sposób związana 
z dramatem mego ojca?! Miałam z Nim, kochanym 
biedakiem, ciężką rozmowę. Czeka mnie jeszcze je
dna: postanowiłam poznać całą rodzinę mojej Matki. 
Wiem, że Ojciec będzie się temu sprzeciwiał. Ale to 
trudno. Muszę. Bo wiem że na tej drodze znaj>dę -
}EGO. : 

:Vś~Jilli .T.J-tk~ą ~we.gol P,Qzi{tow AIJtięaa JP.~fr~p_Q„ 

·.., rzyłam Ci kłopotu z tym nieszczęśnikiem - wybacz 
mi to!), Ciebie ściskam mocno -

J\voja Maja." 

Minęło kilka dni, pozornie pogodnych i bez żadnych 
wstrząsów. Ani Maja, .ani jej ojciec nie wracali do poru
szonego tematu, ani też do projektu szerokieigo objiazdu 
po kraju. Maja była wesoła, rozmowna, wiele towarzy
szyła ojcu w spacer.ach i jego rozjazdach gosP.odars1kich~ 
tak, że pan Michał uspokoił się wreszcie wewn,ętrznie 

i doszedł do przekonania, że córka jego naprawaę zanie• 
chała dziwacznych · swoich zamiarów. Nie uspo'koiłby się 

tak łatwo, gdyby mógt - niewidziany przez nią - ob
serwować ją, gdy była sama w swoim pokoju lub w ogro
dzie1 ezy też . na samotnym spacerze konno. Ginął wtedy 
z jej twarzy wyr.az pogody - a występowała troska i za
myślenie. Wiele też razy na dzień Maja wyjmowała ze 
skrytki miniatLtrę i dhl·go wpatrywała się w tajemniczą 
twarz. 

I:ewnego a·ni_a, gized wieczorem,, gay zachodzące 
słońce złotymi p_romieniami tuliło ziemię na pożegnanie 
- Maja zaproponowała ojcu, aby zechciał przejść z nią 
po parkui chd.ałaby: bowiem z nim o pewnej sprawie po
mówić. 

Po twarzy 1pana Zawleys·kiego przeszedł cień niepo
kojiu, a poprzednia rozmowa wyraźnie stanęła w pami'ęci. 

Nie odmówił jednak córice, bez słowa podniósł się z fote
l.a i w milczeniu skierowali się ob-0je do o·grodu. 

On nie zadawał pytań, ona nie zaczynała mówić. Do
piero p,o dobrych kH~u :milrntach zdecydowała się wresz
cie sprawę swoją poruszyć. 

- Zaniechał.am, ojcze, bezsensownego rzeczywiście 
objazdu po kraju w poszukiwaniu mitu„. 

- Bardzo mnie to ćieszy - przerwał jej Zawieyski. 
- „. natomiast postal\owiłam co innego.„ 
-? 
- Postanowiłam pozn.ać rodzinę mojej matki. 
- Jest to zupełnie "iepotrzebne i nie życzę sobie te-

go - odpowiedział twardo i s.tanowczo. 

- Ojcze, nie chciałabym z tobą w tym tonie rozma
wiać. Myślę, że znajdzie się i w tej sprawie płaszczyzna 
dla wz.ajemnego porozumienia między nami. Wolałabym 

urzeczywistnić moje posta•owienie - nie wbrew twoj~j 

woli, ale z twoją zgodą. 
„ - ~ojf j zg'ody nie .'lllY,skasz. 
~- - JJP,9.r odzfe§..z~J~m e2 tQoiel ojcze. Nie u~t~P..i~ 
„ - „ ~ "'"I •• 

w moim postanowieniu, przykr-0 mi będzie je·śli i ty nie 
ustąpisz. Pomyśl tylko o tym, że przecież nie ma nic bar
dziej naturalnego niż to, że chciałabym pozn.ać rodzinę 

mojej matki. Czy ty na moim miejscu nie miałbyś takie
go samego życzenia, czy nie byłbyś ciekawy tej rndzi~y, 
tych twoich najbliższych? 

Zawieyski nic nie odpowiadał. Szedł ze spuszczoną 

głową,, :a: zaciśniętymi ustami, zawzięty~ uparty, nieustę

pliwy. 
- J.estem pełno-letnia I o wszystkich moich sprawach 

mam prawo decydować sama. W tym jednak wypadku 
wolałabym, abyś zaaprobował moje zamiary. 

.....- Nie. Nie zaaprobuj~. ~ie chcę nic mieć wsP'ólne.go 
z moją foną i jej rodziną, a tym samym nie chcę , abyś 

ł ty miała z nimi coś wspólnego. 
- Czy to jest ostatnie twoje słowo, 'Ojcze?, 
~ Ostatnie. 
- W takim razie oświadczam 'Cl, że jutro wyjeż"'---· 
- Nie dostaniesz ani pieniędzy, .ani samochodu. 
- Samochód jest moją osobistą własnością. Sam mi 

go ofiarowałeś i nie masz prawa mi go zabierać. ' O, pie
niądze nie proszę. Mam dość biżuterii. Na dobry .prze
ciąg czasu wystarczy mi ona. 

- Maju! To jest o'kropne co ty mówisz! Nie - możes'T. 

tego zrobić! 
- Ale zrobię - od.powiedziała twardo, a1otknięJą,bo

leśnie nieustępliwością oj~a i zajętym przez n·iego. stan0- , 
wiskiem. 

- Jeśli to uczynisz - zerwiesz ze mną wszystkie ni
ci jakie nas łączą. żeniąc się z twoją matką pqpełniłem 
mezalians. Zemścił . się on na mnie boleśnie. Nie ,-chcę, 
abyś znała choć jedną osobę z jej rodziny! Nie cht~• :abyś 

miała cośkolwiek z nimi wspólnego. 
- Mam bardzo dużo: tę samą krew. 
- Nie chcę! Rozumiesz: nie chcę! O co .ci dwdzi? 

Co ci strzeliło do głowy?! Masz wszystko cz_eg·o 1'fyl!o 
zaP'ragniesz ! Chciałem ci dać wszystko, abyś była szczę
śliwa i - abyś nie mi.ała czasu zapragnąć czego,ś" fa1{' głu-
piego i bezsensownego! · .·; 

- Jestem tak samo uparta j ąk ty, ojcze. N.ie ustąpię. 
Nawet... jeśli się mnie wyrzekniesz. „ 

Zawieyski zatrzymał się gwałtownie i pochylił jesz
cze bardziej. Jak gdyby g•o coś nagle załamałq. . 

- „Los jest dla mnie okrutny„. - wyszeptał. Potem 
nie patrząc na córkę, odwrócił się szybko - i pb.?zedł 

drobnym prędkim krokiem w strone domu. 
~(d. c. n.): 
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Krai~czkł. 

:'L..AP .„ ~ 

.: . -'li.' -I 
O<lhyło ~ię w Warszawie plena·ne ze- fE'l»'lmJI Ob ełz-y , ...... ..,. e 

nanie rady Polskiej i. (:A, na którym J ~ .,...... 

lokonano wyboru prezydium rady Polskiej · . . . 
n.ICA ('T!IZ prze•~ l • czących poszczei;61- Przy.sto.www a oprn1a o apt,e~arzach 
iyc_h h.om:sji. ';.reale me ies_t słuszn~. Zre.s_ztą. ie~lt nawet 

Ten krótki wykład mego poglądu na 
życie aptekarzy wcale nie dowodzi ,abym 
rzeczywiście odnosił się do tych, miłych 
skądinąd, ludzi z nie.chęcią, broń Boże! 
A przecież o czymś jednak pisać trzeba. 

AWANTURA. 

l\a preze~a Pohkif'.i Yl\lCA wybrany farmaceuta ~1e _Potrafi rob1c me innego w 
:o. tał pmwivnie ctr. Tadeusz Dyhowski, '.na I ~rywat_n~m _zyc1u, p-0z,a Ęrą w P.referansa, 
~iceprezesów _ b. minisler gen. <lr. Ste· . czy bndza 1 przyrządzania. spe~1alnych, _a 
'an: Hubicki, h. mini,ter Seweryn Luc1kie- kolorowych zwykle~ komb111a~YJ. ,alkohol1-
v:icz, dyr. Sta-.isla-w W i;;rlcwski, na Eekreta· cznych~ t~ trudno się ~emu dziwie, zwa~y: 
·za _ Lidw. Jan Gacloinski, -nn sknrbnika wszy, ze iest. to. człowiek, ~tóry cały dz1e~ Władysław Ciapa z Rudy Pabiahickiej 
_ inż. MiP:·zphw ~eifert. Przewodnictwo n:a d? c.zy111e111a ~yłączn1.e z p1ros~kam1, zjawił się pewnego dnia w Zarządzie Miej
._01,1;, ji wyr:~~ 01.,-0n;u fizycznego i zclrowia p1~:1~kam1 c~y leka:st~ami w p yme. To skim swego rodzinnego miasta, celem za
?ol~kiej Yl\1CA objął szef p:;hi ;etu mini· zaoi!a fa.ntazię, gdyz p1g.ul.~a czy lekarstwo łatwienia bliżej mi nieznanej sprawy. 
tra sprnw woiskowycn h dy"<'~tor P. u. musi byc przyrządz.one sc1sle według prze- Ciapa zgłosił się do urzędnika, Józefa 
~-. F. i P. w.' płk. dw'i. Włailysław Kiliń· pi sów lekarza i przyrodzona każdemu czi o R?ż~ckiego, który ci~'.pliwi~ tłumaczył 
iki. Komisja pracy wśród chłopców i ko· wiekowi fantazja n~e ma u farmaceuty ża-, ~tap1_e,_ że nie ma r~Cji, te ie~o sprawa 
nisja obozowa zostały połączone w jedną dnego po.la do popisu. Przypuśćmy, ~e le:- jest JU~ w ty~ c~y 1~nym s.ensi.e p1:zesą
;,omisję, nad któ-rą przewod'nictwo objął karz zapisał c~orc.mu na grypę aspiryn!, dzona i -:- 111.c '_1Vlęcei zrob.1~ s~ę. ni~ da. 
Jr. Felicjan K. Pintowski. lnne komisje a aptekarz czu1e się akurat 111eprzychyln1e W odpo:-v1edzi Ciapa, •ycale m.~ JaiK ciap~, 
ady Polskie· ·YMCA pozostały bez zmia'n. nastrojony wobec aspiryny i miałby ocho- za.ciął się awanturowac, naubltzał urzędm-

J * * * tę dać pacjentowi np. rycynę. Czy może? kowi, nazywając go m. i. trąbą. 
w związ·ku z notatkami prasowymi oma Nie. Albo niechby dał komuś zamiast pro- Osobiście n.ie widzę w trąbie nic obel-

,·iającymi prace tramwajowe w godzinach szku na ból głowy - czopek na hemorol· żywego, ale pon.ieważ były i inne obelgi, 
wonych, dyrekcja ;ramwajów wy.ja~nia, że dy? Nie może, bi~daczek. A to z~bija p~zeto Sąd Gr~dz.ki skazał Władysława 
>rzeważna część rob,ót drogowycii prawa· wszelką pomysł~wosć,. koncep~, f~ntazję. Ciapę na trzy miesiące aresztu. 
[zona jest podczas duia, jeduak niektóre . Farmaceuta J?St n1e~ol111k1em recepty. Jerzy Krzecki. 
: 1I1ich nie mogą być wykona'ne podczas Nie .wolno mu mc zr-0b1ć na własną rękę. 
uchu tramwajów i ożywionego ruchu ko- To i est. straszny zawód. Ja, ·na przy~ład, 
owego; dotyczy to przede wszystkim sród- ] m~gę pisać ~ ~zym chcę. O pogodzie, o Ił A Dl O• JC & Cl K· 
nie-ścia, gclzie nich jest najhardziej inten· -yvodce, o kob1ec1e, o a~tek~rza~h,_ tramw~ ' .-.,, 
ywny. Oczywiście przy robotach nocnych Jach, taksów.ka:h, teśclO~eJ, cioci, krowie, PIĄTEK, 15 LIPCA. 
>ewcego hałasn . nie można uniknąć, je- 0 ośle, przyiacielu, dram~ ~oledze-: s~~- Warszawa I (Raszyn) 
lnak zarzut, jakoby zrzucano szyny z pła· wem 0 czym dus~a zapraonie. A taki ? 1 ~- inne Rozgłośnie Polskie. 
form bezpośrednio ~a bruk je9t niesłusz· ?n~ aptekarz musi robi~ t-0! co ~u zapiszą 15.45 Wiadomo'ci go1podarc1e 
ty, gdyz orre są wyładowywane przy pomo· 1n~1. Stą~ też p-0chodz1 w1.ecz111e znękana 16.00 Muzyka lekka w wykonaniu orkle&trf Ro1-
·y dźwi<Yów albo zsuwarte po pochyleniach mrna kazdego aptek~rza, .Jakby go bolał 16.4~10:s!l;:;s:~;!iami" _ łelieton 
ia star~ o~ony !lamochodowe. żołąde~, a ob~w1ał się z~zyć lekarstwa z 17.00 Muzyka tanecana • płyt 

"' "' * 
· własnej apteki, do które1 medykamentów w przerwie: Proyam na jutro 

nie ma zaufania. 13.10 Koncert soll6t6w - • Katowie Na ul. Pową~kowskej na przeciw cmenta 
·za przy IV bramie buduje aię obecnie sza· 
et podzietm.ny. Uko1icze'hie hud'owy i odda· 
lie go do użytku publicznego przewiduje 
ię tta pocz tek jesieni r. h. 

Zaznaczyc należy, iż budowa !zaletu 
>oclziemnego przy cmentarzu· powąZ>kow· 
kim od paru lat figuruje w planach inwe
tycyjnych miasta, lecz nie mogła być zre· 
lizowana ze względów ocl gminy nie zale· 
atycli. . 

Mianowicie usytuowanie szaletu na te· 
·enie wymagało zajęcia części działek grun
u państwowego, dzierżawionego otł władz 
.d'ministracyj'nych przez przedsiębiorstwa 
.amieniarsk1e i ogroonicze. Wszel.kie czy· 
tione przez rząd wysiłki :dobrowohtego za· 
atwienia łlprawy z dziedawcami, na od· 
tą.pienie części terenu pod budowę szaletu 
1ie dały pomyśh1ego wyniku. Dopiero w r. 
1. w związku z ekspiracją umów dziedaw· 
'ÓW Z. O. M. po przeprowadzeniu szeregu 
1ertraiktacji i załatwieniu formalności uzy· 
kał w drodze zawartej z włacl'zami admi· 
ristracyjnymi umowy O.zierżawnej, niezhę· 
lny teren pod budowę szaletu, wy.dzielone· 
;o z gru'htów dawnych dzierżawców. 

. :z.A.os-.ż~c:z't:i!~(sz 

W ogóle jednak lekarstwa naleiy uni- 18.45 Kronika literacka 
kać. T,o do niczego nie doprowadzi. Mot- t9.oo Audycja ..,, wykonaniu harcem norweskich 

19.20 łłogadanka aktualna -
na wprawdiie w siebie wmów.ić, że troch~ 19.30 „Kocha _ 91, kochtl" ltonoert rosrywkowy 
gorzko - słonej wody pomoże naszemu 1 K.takowa) 
zdrowiu, ale w gruncie rzeczy są to tylko \V pnerwłet nBileeik miłosny• - łart oby. 
złudzenia. najowy Bałuckiego 

S . , · d bi ~D.45 Dziennik wieczorny · . ·1" ,ę· 
kutkiem przyzwycza1e111a do ro az- 20.55 Pogadanka aktualna -: 

gowości, mianowicie do ważenia specyfi- 21.00 Audycja dla wsl 
ków lekarskich na uncje, farmaceuci są za- 21.10 Ostatni piosenkm Lwowa - Ludwik Ludwi· 
zwyczaj bardzo skąpi, stąd te:t fakt, że po- kow&.ki (audyicja r.e Lwowa) 
· d •. · · · · · I d i · W k A 21.50 W1adomo~ct sportowe s1a a1ą zazwycza1 mewie e z eoi. au- 22.00 Muzyka kameralna - płyty „ 

dym razie jedno jest pewne, te każdy apte. 22.55 Przegll}d prasy 
karz robi forsę na cudzym nieszczęściu, 23.00 Ostatnie wladomo~c~ dziennika W·łeczornego, 
Każda epidemia grypy, tyfusu :czy innego komuntkat tneteorolog~czny. pogadanka aktual-

. . . ł . . h h h!I w JCZyku angielskim 
meszczęsc1a wywo UJe W 1c sercac ra- 23.15-23.55 Pro11ram '\Vnmawy n 
dość na myśl o grubszym zarobku. Łódt Jak Raszyn orazs 

Jest rzeczą niezmiernie charakterysty· 13.45 l\!uzyka 1 ;,iyt / 

czną, że aptekarz, kiedy nawet jest <:hory, 14.15 Lódzkle wi_adomofoi giełdowe 
niemal nigdy nie bierze lekarstw. Qrr ·prze- l4.20 Muz}"ka . ob1a.~owa -: płyty 
· · • · t tk · t d · · d • 17.óo „Dobra rada - fcheto:n 

c~ez.w1e, ze -O wszy.s . -O jes w. zi~w,ię zie 17.10 K'Oncert tria ealooowego 
s1ęc1L\ procentach bujda. Woli więc cho- 17.50 O wszystkim po troszku 
rować spoko}nie, bez przeładowywania io- 17.55 Od~:zytanie programu . 
łądka płynami i pigułkami które mu i tak 21.00 ży.c1e młodych: Rozmowa z maturzystanu 

. ' 22.00 W1ad<Jmofol 1por1owe lokalne 
nie p-omogą. 22.05-23.00 Koncert życzeń · 

Tragiczny spacer motorowerem. 
• 4 Ksiądz utracił pamięć. " 

-i• - ~·~.<? .• ~JE'. U.A" ~R,9„S„K·; Z Chojnic donoszą: 
{jur:ii1 KtOPOTCSW, Wczoraj padł .ofiarą wypadku mot-0cy-

gdyż żadnych przeszkód nie był-O na dro· 
dze i motorower się nie zepsuł - wywró
cił się na równej drodze. W wyniku wypad 
ku ks. Licznierski doznał poważnych obra 
zeń wewnętrznych, .które - jak stwierdził 
lekarz - nie są jednak niebezpieczne oraz 
stracił pamięć. Lekarz, udzielając pierwszej 
pomocy ks. Liczr1ierskiem11, oświadczył, że 
wypadek nie pozostawi trwałych ujemnych 
skutków. 

żĄDAJAC-WVRAżH'"IE i kłowego znany działacz sp.ołeczny ks. Fran 
PRZV~IMu.''rĄ"'c JEDYNIE ciszek Licznerski, proboszcz parafii w Sie-

. rakowica·ch. W wypadku ks. Licznierskl u-
ORVC.lNA)..N"E A LLA" tracił pamięć. · 

V Przebieg wypadku przed'stawla się na-
PA-rENT· FRANC. ~~ ~~·~. 504 stępująco: · ks. Licznierski1 wracając szosą 
PA"TENT AME~. NR.10~0 ?O'\ kościersk~ z. Chojnic, za Brus.a.mi (pow. Wlll•••••llll!ll!!ll_.D•••m1mdl chojnicki) z niewiadomych przyczyn -

Ili • ee ~ .... ' 0 J ":..". , • ' ~' ' V 0 '! • O ' 

JWłamywaczew mieszkaniu dyrekto~a 
Szkoły Sudowlano-MehoracyjneJ w Po.!n~n1u 

Z Poznania donoszą: ł zamki i w ten sposób wtargnęli do mie-
Inż. Władysław Twardowski, dyrektor szkania, plądrując wszystkie pokoj:!. 

szkoły bud. - melioracyjnej, zamieszkały Włamanie zauważono około godz. 16 
w Poznaniu przy Al. Marcinkows.kiego 24, i zawiat.lomiono natychmiast policję oraz 
wyjechał do Lw-0wa i Krakowa, pozosta- właściciela mieszkania, przebywającego o-
wiając mieszkanie dobrze zamknięte. becnie w Krakowie. Na razie nie zdołano 

Przed wyjazdem z Poznania inż. Twar- stwierdzić, co skradziono z mieszkania. 
dowski zwolnił swoje służące, tak że w Złodzieje w poszukiwaniu pieniędzy po 
mieszkaniu nikt nie pozostał. rozbijali szafy i biurka inż. Twardowskie-

Wczoraj rano, jak zwykle, woźny szko go, niszcząc przy tym szereg wartościo
ły bud.-melioracyjnej, St. Błażejewski, wych książek. Niespostrzeżeni przez niko
przyszedł sprawdzić, czy mieszkanie znaj- go z mieszkańców domu ulotnili się z łu-
duje się w porządku. pem. 

Między godziną 11 i 15, kiedy najbliż- Za zuchwałymi włamywaczami ·wy-
si sąsiedzi inż. Twardowskiego, pp. Al-1 dział śledczy P. P. wszczął energiczne do-
brechtowie, byli poza domem, jacyś nie- chodzenie. · 
znani jeszcze zuchwali złodzieje wyłamali 

Złote pr~ciki wworeczku 
Wgralinowani oszoiti przed sad.em. ml 

Z Katowic donoszą: Dykiermana z Kat-0wic. Dykierman, pobra
W sierpniu ubiegłego roku zjawili się wszy próbkę, po przetopieniu przekonał się 

w Katowicach dwaj rzekomi zbiegowie z iż rzeczywiście kupuje złoto i zapłaciwszy 
Rosji sowieckiej, Wolf Horn i F-0lik _ Moj- Hornowi 11 tysięcy złotych, wszedł w .po
żesz Kojfman i za pośrednictwem Chaima siadanie woreczka, zawierającego 5 kg 
Sterna, :zamieszkałego w Katowicach, usi- „złota". 
łowali sprzedać 5 kilogramów złotych prę- Oczywiście cała transakcja przeprowa
oików firmie „Złotopol" w Katowicach. dzana była w tajem11icy przed władzami. 
Firma „Złotopol" zg<>dziła się na kupno, Podczas kupn~ złota,. _po~rednik Cha~m 
lecz postawiła warunek, że poprzednio Stern zgłosił :się równ~e~, 1.a~o wspólmk, 
5 kg rzekomego złota przetopi, aby prze- chętny naby~~a p~w~eJ 1losc1 złota, pr.zy 
konać się, ile pręciki w rzeczywistości za- cz~m w chw1lt ~azema złota oszukać miał 
wierają złota. Na tę pr-0pozycję nie zgo- zbiegów z Ros;1 sowieckiej na pół kilo-
dzili się sprzedający i znaleźli wkrótce na- grama. . . • 
bywcę rzekomego złota w osobie kupca ~apow1ed~rnł też głownem~ naby.wcy, 

SOJ;lOTA, 16 LIPCA. 
Warszawa I (Raszyn) 
łnne Rozgłośnie Polskie. 

6.15 P1e4fi ponnna 
6.20 Musyka a pł)'ł 
6.ł5 Gimnaatyka 

.-
7.00 J):ziennlk poranny 
.7.15 Koncert porann1 w wykonaniu orkie11try PPW 

(1 Katowłi:) 
8.00-11.57 Przerwa 

11.57 Sygnał czasu i hejnał 1 Krakowa 
12.03 Audycja południowa 
13.00-15.IS Przerwa (programy lokalne) 
15.'15 Słuchowisko dla dzleoci pt. „Gdzie al~ poddał 

cieli?" - ze Lwowa 
15.45 Wiadomoaci gospodarcze 
16.00 Koncert muzyki lekkiej w wykonaniu orkłe. 

stry saloMwej Rozgłośni Poznańekiej 
16.45 Wiśnie dojrzewaj11 w Holandii - telieton 

(z Krakowa) 

Dyk1ermanowi, aby woreczka me otwierał, 
ai do jego przybycia na drugi dzień. Tym~ 
czasem na drugi dzień po sprzedaży Stern 
:t1e przybył do Dykiermana po swoje pół 
kilograma złota. Zaniepokojony nie zjawie 
niem się Sterna w tak ważnej sprawie, Dy
kierman _otworzył woreczek i przekonał się 
że padł ofiarą wyrafinowanego oszustwa. 
W woreczku zamiast złota, były żelazne 
pręciki. P-0wiadomlona o tym P.Olicja przy
trzymała wkrótce wszystkich oszustów. 

17.00 Muzyka tanC"...zDa w wykonaniu małej 
stry Pohkfego Radia 

Na rozprawie sądowej, która się odby
ła w kwietniu rb. przed Sądem Okręgowym 
w Katowicach, WDlf Horn, jako główny 
sprawca oszustwa,_ został skazany na łącz
ną karę półtora roku więzienia, Folik -
Mojżesz Kojfman - na 8 miesięcy wię
zienia, zaś Chaim Stern został zwolniony 
z powodu. braku podmiot-0we1· istoty czy-

orlde- d nu, gdy.t ziałał -0n rzekomo w pełnej wie· 
W przerwie~ Program na jutro 

18.00 Nnsz progratll 
rze, że sprzedaje złoto, jako pośrednik. 

18.lO Recital fortepianowy - z Krakows 
18.45 „Ze wspomnień myśliwskich" - Juliana 

monda (z Torunia) 

Od tego wyroku wniósł apelację proku
Ejs- rator, wn.osząc o ukaranie Sterna, który wie 

dzieć miał o całej oszukańczej transakcji, 
jak również o podwyższenie kary skaza
nym ~skarżonym. 

19.00 Arie i pieśni w wykonaniu Ireny GadejskieJ • 
żelechowskiej 

19.30 Audycja wokalna - z Wilna 
20.00 Audycja dla Polnków za granica 
2Mg J5zlehnik wieczorny 

Na rozprawie przed Sądem Apelacyj
nym nie zjawili się oskarżeni, Ęojfman, któ 
ry w międzyczasie został wypuszczony już 
z w.ięzienia, ani Stern. 

20.55 Pogadanka aktualna 
21.00 Audycja db wsi 
21.10 Polska kapela ludowa Fel Dtierżanowsklego 
21.SO Wiadomości spMtowe 
22.00 Godzina niespodzianek - • Poznania 
23.00 Ostatnie wiadomości dziennika wieczornego, 

komuniknt 1ne1eorologiczny 
23.05-23.55 Program Warszawy Il. 

Łódź, jak Raszyn, oraz: 
13.45 Muzyka a pł)'t 
14.15 Lódzkie wiadomo~ci giełdowe 
14.20 Muzyka bbladowa - płyty 
17.00 Piosenki \vojskowe - płyty 
17.30 Wiadomości sporlllwe lokalne· 
17.35 „Skrzydlaty posłaniec'' - pogadnnk:i 
17.50 O wszystkim po troszku 
17.55 Odczytanie programu 
21.00 Rozmowa z radiosłuchaczami 

Przyprowadrono tylko z więzienia o
skarż<Jnego Horna, który wniósł również 
apelację od wyroku Sądu Okręgowego. 

Podczas rozprawy, jednak cofnął swoją 
apelację, prosząc Sąd o zatwierdzenie po
przednio wymierzonej kary i zwolnienie go 
z więzienia dla poratowania zdrowia, gJyż 
ostatnio zachorował ciężko. Co się tyczy 
winy, oskarżony Horn twierdza przed Są
dem, że przekonany był, iż sprzedaje zło
to i że całą transakcję zawierał Stern, któ
ry też pobrał wszystkie pieniądze, a jemu 
dał tylko 400 złotych. 

K. SUCHARD. rzyć, łatwe, przyjemne i pozbawi-One nie- mieli na obiad perlicżkę i wyrnyślny kręm jej w rękę jakiś mały pakieci.k ściśnięty eta Miał przy tym tak smutną i zatroska:ią 
mi1nę, że Marta uczuła trochę wspókzucia. 
~ Przepraszam cię bardzo. Nie chcia

łam ci przecież sprawić umyślnie przykro
ści. 

spodziatlek zupełnie na miarę teg-0 spokoj- na deser. styczną gumką. 
ner WO WB• nego i cierpliwego człowieka, pełnego wy- - Jesteś nadzwyczajna, kochanie. Hen - To dla ciebie, kochana - rzekł pół 

rozumiałości w stosunku do skoków humo ryk pocałował żonę w czoło. głosem. Przejeżdżając przez Lyon, pomy~ 
- Czy wiesz, kochanie, że dziś upły- ru pewnej małej, niekiedy nerwowej, osób- O dwunastej i p6ł, trąbka samochodowa ślałem o tobie. 

wa pięć lat od chwili, gdyśmy się pobra~ ki. obwieściła przybycie Jerzego. Był to pięk-· Marta otwor11yła pudełeczko i zagryzła 
li? -rzekł Henryk. - Co do mnie - z.aczął znowu Hen- ny młodziehiec, o wspaniałych niebieskich usta.„ Była to druga broszka, prawie, że 

Marta zmarszczyła najpierw nieobecne, ryk, nie będę ukrywał, że rocznica ta jest oczach. . identyczn.a z tą, którą dostała od. Henryka. 
a zastąpione dwoma kreskami ołówka brwi dla mnie bardzo ważną datą. Pięć lat wsp6ł - Przywiozłem warn dwie kuropatwy, Mogło to wzbudzić jego podejrzenia gdyż 
potem rozwarła w uśmiechu usteczka stwo życia małżei1skiego - to już jest coś. - rzekł, wszedłszy do przedpokoju. tylko on jeden wiedział dotychczas o jo;j 
rzone do kłamstwa, ale tak pięknie umalo- Z tymi slowy wyciąg1qł z kieszeni ma- - A tio gałgan z tego Jurka! Nie da się namiętności dla ametystów. Ten kamień 
-vane, że się im wszystko wybaczało. łe pudełeczko, owinięte starannie w różo- nigdy nikomu uprzedzić w grzeczności! -- był co prawda o wiele jaś·niejszy, kształt 

- Było to w Averre, mówił dalej Hen- wy papier. M.arta otworzyła je i uśmiechnę rzekł Henryk. . broszki jednak był bardzo podobny. 
·yk .w hotelu Adlon. Dziwnego ucz'llcia do- la się, zadowol•ona. W pól godziny potem, przeszli do jada!· - DziękuJę, wyszeptał.a zmieszana. 
wałem gdy zobaezyłem przed dwoma dnia - Brosz.ka! · - zawołała. I to z atnety- ni i Jerzy przy obiedzie opowiadał wesołe Ach! Gdybyś wiedział... 
11i jego duże, kwadratowe okna. Jakąż stem! historyjki z polowania. Henryk słuchał i Powrót Henryka przerwał dalsze jej sło 
;wie tną bi ałą kawę podali nam rano! Po- - Podoba ci się? większym zainteresowaniem, niż Marta. wa.. Schowała broszkę do kieszeni sukni. 
tcm wyszEśmy na spacer, by zwiedzić port - Bardzo. Młoda kobieta myślała o garsonierze, w któ Przeszła godzina potem dwie. Jerzy w koń-
P:d ał zresz t ą nieznośrw, drobny deszczyk, Przyglądała się z zajęciem małemu klej- rej po powrocie do miasta, przeżywać bę- cu pożegnał się i odjechał swym autem. 
·prawdziwy kap uśn i ak, -ty, pon1imo to jed- notowi, skromnemu bardzo, to prawda, ale Idzie znowu godziny szczęścia z Jerzym. _Cóż za piękna pogoda!_ rze.kł Hen 
nak nie dos t ała ,\ nawet kataru. Gdy się jest estetycznemu i artystycznie wykonanemu. iNa Ileż poświęceń musiała się zdobyć, by ryk. Może poszlibyśmy się przejść? A włó.ż 
szczęśliwy ::1 - nie choruje się nigdy. Ametyst l śnił się na dnie pudelka, jak duży uśpić podejrzenia Henryka. moją broszkę, bardzo cię proszę. 

- r~zeczywiści e, padał deszcz - rze- fiolek. . . , . Ten ostatni od dłuższego już cz.asu ufał - Jeżeli chcesz, to i owszem. 
ki :i clił o:'.'·') M~ 1 :.:„ . Wreszcie. włoz.y-ra miły ~oda rek ?0 ~zk~~ jej całkowicie, toteż i obecnie był w zna- Otwo rzyła szafkę, wyjęła broszkę Hen 

- A więc? . . K0chamy się w dalszym I '.1CJ szaf_eczki. Za1mo\yała ią :-V tei cnwih 1 komi tym humorze. ryka, przy zapinaniu jednak ręce zadrżały 
... iągu, prawda? ! 1 ~na m.yśl. '.r~~pomrn~ła sobie, te ~a .~~ J - Co myślisz o tej naszej wlej'skiej jej trochę. 

- Ależ... z pewnością, odparła roz- 1 1~,iacl i.rnał pi_z.yJsć. do ~ich Jerzy: P!ZYJacd 1 d2iu1·2 e? - zapytał Henryk. Moja pa·ni ew Błąkali się dłuższy czas po nadbrzeż-
złoszczona. I J ,ci,uy !<a, ~toi Y 'A rac;~j ąc z. pobhskte~o po_- I je się lt1taj znakomicie. Popatrz jakie ,1py~ nych sk.ałach, w końcu usiedli na trawie, w 

Myślała właśn ie : „Nie, nie kocham g(.) . lov„/11,1 1a miał wstąpic do 1.ch,_ ~ryn~J<;~cg,> i zy" dostała. cieniu drzew. Henryk czule spoglądał na 
już. Czy go w ogóle ki -:clykolwiek koelu- ; 11 '\·;i,o domu; Ma~ta, od dziesięciu trnes ięcy - Uspokój się Henryku. Mój wygląd swą żonę. Nagle, grymas niepokoju prze-
łam?" hy.a k.ochanką Jeize~o, k'.óry uprzedził ich nie interesuje zapewne twego przyjaciela. biegł jego twarz. 

Ale dzielny Henryk nic był wcale d0- 0 zamierzonym przyJetdzic, depeszą. „Cót za gbur" pomyślała. I z tak!:n - Gdzie twoja broszka? 
brym psycholog:C'm . \Vie i·iył niezachwiani.; - Prawda! Byłbym zapomniał, że ma- człowiekiem muszę żyć.„" Marta drgnQła i zbladla lekko. Ręką 
w spokojne S?'.czri·'.:ie, które ~,m stworzył, my dzisiaj gościa! - zawołał nagle Hen- I Podczas gdy pokojówka podawała ka- szukała broszki. Niestety! Musi.ała ją zgu-
\\ edlllg swojej wl<n1ej me tody, bez niepo- ryk. 1

1 wę, Henryk wstał od stołu i poszedł na bić gdzieś na plaży. 
trzebnych Y:yd lków, wyobraźni. I życ ie je l - Ale ja za to nie zapomniałam i wy- górę po papierosy: Marta została sama z - Szkoda, ,i<;knął Henryk. Była tio dla 
_go s tało się takie, jakim chciał je stwa- dałam odpowiednie poleceni.a. Będziemy Jerzym, który zbliżył się do niej i włożył mrtle droga pamiątka„. 

Była to kobieta lekkomyślna, ale dobra. 
Milczący smutek męża ciążył jej na sercu .. 

- Posłuchaj - rzekł.a po chwili. Nie 
jestem zupełnie pewna, czy w ogóle przy
pięłam broszkę, przed wyjściem na spacer. 

Bardzo możliwe, że w zamieszaniu zo
stawiłam ją w szafie. 

- Niemożliwe - rzekł Henryk. Widzia 
łem ją przecież na tobie przed wyjś'Ciem. 

- Czy jesteś tego pewny? Bo ja mam 
wątpliwości. Chodź przekonamy się najle
piej oboje. 

Szybkim krokiem poaążyli z powrotem 
do domu. Tam, Marta zostawiwszy Henry
ka w przedpokoju, poszła sama do sypial
ni i wyj,ąwszy broszkę Jerzego z pudełk3 
przyniosła ją mężowi. 

- A widzisz, że miałam rację. Leżała 
na szafce. 

- Rzeczywiście!.. Jak mogło mi się wo 
bee tego zdawać, że widziałem ją przypię
tą do twojej sukni? Doprawdy, muszę mieć 
nerwy nie w porządku„. 

- No wiesz Marto! To już przechodzi 
wszelkie pojęcie ! Byłbym przysiągł, że ten 
ametyst jest o wiele ciemniejszy. Widzę, 
że mój dokt6r miał rację! Muszę być ciężko 
chory nerwowo! A może tutej sze p-0wie
trze mi nic służy? ·wracajmy wobec tego 
do Paryż.ar 

Tłum. N. J. 
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r 13-eh narodow·y eh 

ot arcie 
zawodów strzeleckich. 

Zycie ekonomiczne 
BAWEŁNA. 

Notowunia :; dnia 14 lipca. 
NOWY JORK: loco 8.68, lipiec 8.68, sierpiei1 

8.63, wrzesień 8.63 Dziś na strzelnicy stadionu miejskiego Na powitanie 1'rzybywających już z 

Dft:gzja Japonii w sprawie olimpiado 
ni' -~st nifspodzianką. 

w Krakowie nastąpi uroczyste otwarcie całej Polski zawodników udekorowano 
13-y•ch narodowych zawodów strzelec- dworzec kolejowy flagami o barwach na
kich. Po raporcie zawodników wygłosi · rodowych i strzeleckich oraz transparen
przemówienie zast~pca komendanta głów- tarni. 

LIVERPOOL: loco 4.89, lipie.~ 4.72, sierpień 
4.74, wrzesień 4.7i 

Egipska (Sakell.): loco 7. 71 
Upper: loco 5.90, lipiec 5.78, wrzesień 5.78, 

październik 5.76 

Japońska agencja „Domei" opubliko
wała w czwartek oświadczenie ministra 
kultury Kido, w myśl którego Japonia re
zygnuje z urządzenia Wystawy świato
wr.j i igrzysk olimpijskich w roku 1940 w 
Tokio. 

Decyzja Japonii nie jest niespodzian
ką, gdyż liczono się z tym powszechnie 
ze wzgl't!du na niepewną sytuację na Da
lekim Wschodzie. 

Na ostatniej konferencji Międzynarodo 
wego Komitetu Olimpijskiego w Kairze po 
wzięta została nawet tajna uchwała, że na 

wypadek rezygnacji Japonii, automatycz
nie orgnizatorem olimpiady stanie się Fin 
landia, która w roku 1936 współzawod· 
niczyła w tym względzie z Japonią. Igrzy 
ska olimpijskie w roku 1940 odbędą się 
,,.;ięc w Helsinkach. 

Olimpiada zimowa 1940 roku odbę
dzie się prawdopodbnie w Norwegii, na 
terenach niedaleko Oslo. 

Rząd japoński podał oficjalnie do wia 
domości, że zarówno Wystawa światowa, 
jak i Olimpiada w roku 1940 w Tokio nie 
odbędą się. 

nego Zw. Strzeleckiego płk. Leukos-Ko- W ramach zawodów narodowych od-
walski. będzie się również dnia 20 - 25 elitnina-

Po tym nastąpi uroczyste poświęcenie cja grupy treningowej do międzynarodo
strzelnicy i przecięcia wstępi przez przed wych zawodów w Szwajcarii w roku 1939 
stawiciela protektora zawodów Prezyden- Będzie to najbardziej emocjoriujqcy mo
ta Rzplitej prof. Ignacego Mościckiego. ment zawodów. Grupa eliminacyjna liczy 

Otwarcie zawodów ogłosi przewodni- 26 zawodni'ków. 
czący komitetu organizacyjnego płk. dypl. Organiuicja zawodów spoczywa w rę 
Witorzeniec Roman. kach ppłk. Wójcickiego, kierownika P. U. 

Następnie członkowie komitetu honoro I W. F. oraz przedstawiciela Zw. Strzelec
wego oddadzą strzały do honorowej tar~ kiego mjr. Stawa.rza. 
czy zawodów. . ---

Sport kilku słowach~ 

BREM•: loco 10.48, paźdz.iernik 10.00, grudzień 
10.17, styczeń 10.26 

Walut•, llewłzu I akcfe 
PAPIERY PAŃSTWOWE ZNIŻKUJĄ. 

Zainteresowanie i obroty papierami państwowy
mi były stosunkowo małe, tendencja pancrwała zniż
kowi. Ogółem zawierano transakcje zaledwie pię. 
cioma gatunkami papierów. 

W grupie premiówek 4-proe. Poż. Dolarowa za
kończyła zebranie kursem niezmienionym. Zwykłe 
odcinki 3-proc. Po:IJ. lnwestyicyjnej 1 emisji straciły 
pozyskane 25 groszy, n 2 emisja była tańsze o 50 gr, 
serie zaś 1 i 2 emieji były nienotowane. 

Z grupy innych papierów intereeowan,o 11ię 4 i 
pół proc. Poż. W cwnętrznę oraz 4.proc. Poż. Kon
soli da cyjo,, z których pierwsza po pewnych wahn· 
niech obniżyła kurs o 0.12 proc„ druga zaś była 
tańS1Al 0 O.SO proc. 

Ciekawe mecze 
W PBlilłWSZEI DO&OWIE 

piłkarskie 
llElłPlłlA. „ 

Niedzielny mecz KKS - Zjednoczone do Warszawy. Zapisy przyjmowane są w 
o wejście do klasy A zako1kzony zwydę- lokalu klubowym w piątek i we wtorek w 
stwem Zjednoczonych 3:2, miał przebieg godzinach wieczornych. 
nienormalny. Mecz za.kończony został w w nadchodzący poniedziałek rozpo
momencie gdy zespół kaliski miał wyko- cznie się w Poznaniu pięściarski obóz 
nać, przyznany przez sędziego, rzut kar„ przygotowawczy przed międzypaństwo
ny. Sprzeciwili się temu piłkarze Zjedno- "Wm spotkaniem ! Włochami. Na obóz 
czonych I sędzia po upływie 90 minut od ten wyznaczony został z Łodzi mistrz Pol 
gwizdał zawody. Kaliszanie rzutu karne- ski wagi średniej Pisarski z Oeyera. Pi
go nie wjikonali. Klub Kaliski załotył "'°- sarski uda się na obóz w poniedziałek w 
bee tego protest, kt6tym zajmował się wy godzinach rannych. Ostatnlo Pisarski od
dział gier i dyscypliny na onegdajszym po· by~ł jedynie trenlng kondycyjny, rtie spa 
siedzeniu. Decyzja jeszcze nie zapadła, rując zupełnie, potworzyły mu sią bo-. 
bowiem WG i D póstanowił przeprowa· wiem na lewym przedramieniu czyraki, z 
dzić dodatkowe· dochodzenie na terenie których ostatni pękł dopiero wczoraj. Do 
Kalisza, gdzie KKS powołuje się na świad Poznania Pisarski jednak jedzie, chcąc 
ków, obecnych na meczu niedzielnym w być w odpowiedniej kondycji fizycznej i 

Po:za tym foty i obligacje Banków Rolnego i 
Gospodarstwa Krajowego, jak zwykle, zmian kur
sowych nie wykazał-y. 

WAHANIA KUUSóW LISTÓW ZASTAWNYCH. 
Zainteresowanie prywatnymi papierami lokar.:yj

nymi było na ogól duże; w oficjaln7ch transakcjach 
zanotowano osiem gatunków listów. W porównaniu 
do ostatnich notowań giełdowych kursy ksztalto. 
wały się niejednolicie. 

W pierwszej połowie sierpnia Łódz 
będzie terenem ciekawych międzynarodo
wych meczów piłkarskich, a mianowicie: 

1W dniu 2 sierpnia rozegrany zostanie 
mecz pomiędzy ligową drużyną ŁKS a klu 
bem sportowym „Jugoslavia". 

W dniu 5 sierpnia rozegrany będzie 

w Łodzi mecz pomiędzy węgierską Hutl
garią a kombinowanym reprezentacyjnym 
zespołem Polski. 

Wreszcie 15 sierpnia ligowy zespół 
ŁKS-u walczyć będzie na swoim terenie 
z drużyną SC Beogradsky. 

·\ars dla instru1ttorów w Pazn11iu. 

5-proc. m. W arsznwy dawne obiegały po kursie 
nieztmemonym; natomiaac 5-pr()(:. m. Warszawy 
1933 r. były tańsze o 0.75 proc. 4 i pół proc. Ziem. 
skie w Warsiawie zniżkowały o 0.13 proc. Więkstll· 
go spadku kursu doxnalu 6 eeria 6-proc, Poż. K,:rt
wersyjnej m. Warszawy 1926 r„ która w przeb~gu 
gebrania stradła w obmtach 0.2 proc, Dla po'6stn
łych kursów listów ten:denc.ia była mocniejsta. -
8.proc. Poż. Szkolna m. Warszawy 1925 'i'. była 
droższn o 0.50 proc„ poz,a tym zakupywau0 4 i pól 
prc>centowe m. Warswwy, które wobec ostatnim no. 
towań zwyikowały o l procent. Ili Udział weźmie 50 osób. „ W grupie prowincjonalnej obrac:t'lo d''l'oma ga· 
lunkami listów: 5-proc. m. Lodzi 19:t3 r.. ora?: 5. 
proc. m. Radomia 1933 r.; pierwsze były tańsze o 
1 pro-c-1 drugie zaś zwyżkow!tły o 1 proeent. 

Polski Związek Bokserski postanowił 
zorganizować kurs centralny dla instruk
tcrów w Poznaniu, w którym na koszt 
PZB weźmie udział 30 uczestników. 

Z każdego okręgu przewidziano 2 kan 
dydatów na kurs. W razie mniejszej licz
by zgłoszeń1 PZB dopełni liczbę kursi-

stów do 30 na własny rachunek. 
Ponadto poszc::-ególne ok ··ęgi mog4 

wysyłać uczestników na własny koszt.. 
Kurs obejmuje wyszkolenie, technikę, 

znajomość regulaminów wykłady z zakre
su higieny, anatomii i pedagogiki. 

Łodzi. Mecz będzie najprawdopodobniej ro pod dalszą stałą opieką lekarską. 
zegrany powtórnie, wobec uchybienia Łódzki Okręgowy Związek Pływacki 0 
przepisom przez sędziego zawodów. trzymał od zwią~u ·pomo.1skiego propozy PAPIERY PROCENTOWE. 

Poź. Inwestycyjna I emi~ji 84„00. 2 emisji 83.00, 
Dolarowa 3 serii 42.00, K.ónsolidaeyjna 1936 roku 
67.25, Wewnętrzna Pożycz.ka Państw. 1937 r. 67.38, 
1% L. Z. Państwowego Banku Rolnego 83.25 
8% L. Z. Państwowe10 Banku Rolnego •94.00 

olesny upadek kolarza 

W najbliższą niedzielę odbędą się dal cję stocz~nia międzynarodowego spotka
sze rozgrywki o wejście do łódzkiej ~la- nia Łódź _ Pomorze w pierwszej połowie 
sy A. Zawody odbędą się na prowincji i sierpnia. Związek łódzki propozycję przy 
tak w Kaliszu gra kaliski KS z piotrkow jął i zawody odbędą się zarówno w kon
ską Concordią, a w Pabianicac.h miejsce kurencji kobiecej jak ł męskiej. Termin 
wy KE Zjednoczeni. Ze względu na awan spotk.ania nie został jeszcze ustalony od
tury, jakie miały miejsce w czasie ostat- będzie się onó w pierwszą względnie dru
nich zawodów rozgryi\Wlnych na boisku gą niedzielę sierpnia 7 lub 14 w Bydgo
pablanickim na n,iedzielne zawody KE - szczy. Po spotkaniu mi~dzyokręgowym w 
Zjednoczone wyjeżdfa do Pabianlc spe- Bydgoszczy plywacy fódzcy przewidują 
cjalny delegat wydziału gier i dyscypliny. jeszcze drugi start następrtego dnia w Gru 

1% L. Z. Banku Gosp. Krajowego 2-7 em. 83.25 
8% L. Z. Danku Gosp. Krajowego 1 emisji 94.00 
7% Obl. Kom. Banku Gosp. Kraj. 2-3 em. 83.2~ 
8% Obł. Kom. Banku Gosp. Kraj. 1 emisji 94.00 
51h% L. Z. Banku Gosp. Krajow. 1 emisji 81.00 
5%% L. Z. Bankn Gosp. Krajow. 2-7 em. 81.00 
5% % Obi. Kom, Banku Gosp. Kraj. 1 emisji 81.00 
5%% Obl. Kom. B. Gosp. Kr. 2- 3 i 3N em. 81..00 
S.%% Obł. Kom. Banku Gosp. Kraj. 4 em. lll.00 
Ziemskie w Warszawie 1924 r. (gwar.) wartość ku· 
ponu 13.79, 5 serii 65.00, m. Warszawy 78.SO, m. 
Warszawy d~wne 82.00, 1933 r. 74.50, m. Lodzi 1933 
67.75, m. Radomia 1933 r. 62.50, Konwersyjna m. 
Warszawy 1926 r. 6 eerii 76.50, 8-9 serii 74.50, 
Poż. Szkolna m. Warszawy 1925 r. 76,50 

tfCZOlłAISZE ZAWOD9 W HELENOWIE. 
W Helenowie odbyły się wczoraj wie 

czorem wyścigi kolarskie, zorganizowane 
przez ŁOZK. Był to raczej publiczny tre
ning kolarzy, którzy za dziesięć dni staną 
"' Kaliszu do torowych mistrzostw Pol
ski. 

Program był b. skąpy i kilka wszystkie 
go bieg6vv rozegraRo w godzinkę: sporto 
v:a wartość imprezy była jednak nienaj
rrorsza. Jędrzejowski, młody kolarz Zje
dnoczonych, zaprezentował się jako duży 
talent, który na 300 m przed celownikiem 
zerwał wspaniale I będąc do końca na 
przedzie miał czas 13,2 sek, czyli b. do
bry. Natomiast Świątkowski, bardziej ru
tynowany kolarz od swego kolegi klubo
wego skompromitował swych protektorów 
którzy chcą go wysłać . na mistrzostwa 
świata do. Amsterdamu. 

Świątkowski zachował się na torze jak 
nowicjusz. Na finiszu, na ostatnich me
trach, zajechał od lewe.i, co przypłacił po
ważnym W)'lpadkiem. Wywalił się głową 
w beton. Na szczęście nosił ochronny 
kask. Złamal iednak obojczyk tak, ze zasz 
fa konieczność we-zwania karetki pogoto-
wia. 

Wyścig główny sprinterów rozegrany 

w trzech biegach na punkty, przyniósł 
zwycięstwo Wójciko·wi (Rapid)-14 pkt. 
czas (14 sek.), przde Jędrzejewskim (Zj.) 
- 13.2 sek.) 

Bieg australijski rta 10 km dla szosow 
ców wygrał Błaszczyński (Rap'.) w cza
sie 5:54,8 przed Leśkiewiczem <ŁKS). 

Wyścig dla posiadaczy kart wyścigo
wych wygrał Wagner (Rap.) - 14.6 sek. 
przed Gabrychem (ŁKS). 

Niezależnie od tego KE ukarane ..JOstało dziądzu. 
grzywną pieąiężną za niedopilnowanie po ŁOZPN czyrii ostatnie przygotowania 
rządku, w czasie zawodów. do meczu niedzielnego 0 puchar Polski i 

W niedzielę 24 bm. rozegra Union Tou nagrodę Pana Prezydiwta Rzeczypospol itej 
ring trzeci mecz o wejście do Ligi z war- z reprezentacją Pomorza. Spotkaniu temu 
szawską Legią w Warszawie. Mecz ten ze względu na jegG'' charakter reprezen
mleć będzie dla łodzian decydujące zna.. ta<:yjny nadane będą urocz. ramy. Na zawo 
czenle, gdyt dwóch dotychczasowych dach obecni będą przedstawiciele władz 
przeciwników zdołali oni pokonać i jeśli państwowych, wojskowych i samorządo
pokonają równiet Legię uplasują się zde- wych. Boisko jak i trybuna będą specjal-

AKCJE PRZEWAŻNIE SLABSZE. 
Mocna , tendeneja w dz;iale papierów dywiden

dowych, któ-ra się od szere11u dni u'.nymywała, u• 
legła uhamowaniu. Wyra~iła się 0 na ogólni! zniżką 
kursów akcyj przy jednoczesnych dużych obrotach. 

ORDERY DLA TENISISTóW cydowanle na pierwszym miejscu w ta- nie udekorowane zielenią i flagami o bar 
Ponowna porażka mistrza. bieli rozgrywek. Na mecz ten organizuje wach narodowych i miejskich. Ze wzglę- GIELDA ZBOŻOWA. 

W Zagrzebiu na zawodach tenisowych kierownictwo 'Union Touring wycieczkę d6w propagandowych ustalone zostały na WARSZAWA, 15.7. - UL"Zędowa ceduło giełdy 

Bank Polski 127.50, Węgiel 31.50. Lilpop 80.50, 
Modrzejów 13.75, Norblin 90.00, Ostrowiec s. B 
58.00, Starachowke 38.00, Hoberbusch 47.50 

Budge został znowu pokonany przez mi- mecz niedzielny specjalnie niskie ceny zbożowo . towarowej w Warmwic. 
strza Jugosławii Punceca 3:6, 6:3, 6: 1. W Pszenica czcrwoqa szklista 27.25 - 27.75, je· 
dru!!im spotkaniu Mako pokonał Mitica z· ,,,·e s11rta1.u e Zg~a,za wstępu. dnolita 27.25 - 27.75, zbiercna 26.75 - 27.25, żyto 

~ 1111 ~'G I etand. 21.00 - 21.50, mąka pszenna gat. I wyc. 
6 :4, 6: 1. tlO-proc. 43.50 - 46.00, 50-proc. 40.50 - 43.00, 

Zawody tenisowe W Jugosławii z U- MECZ SOKOŁA z KKS. „OKĘCIE" ,•••••••mma•ll!Jił•EF•Plll••' p~zenna pastewna 17.00 - 18.00, mąka żytnia gat. I 
działem amerykańskich mistrzów świata z WARSZAWY. 50.proc. 34.50 - 35.50, 65~proc. 32.25 - 33.00, 

· ' J k · d · "'· · d Z i k' razowa 95-proe. 25.75 - 26.75 wywołały ogromne zainteresowame 1 przy a się ow1auiu1emv zartą g ers 1ego \ 
1 d Sokola, chcąc przyczynić się do iak na.,iwięk POZNAill, 15. 7. - Urzędowa ceduła gie dy 

czy.niły się wybitnie do propagan y spor- szego spcipulary,zovtania sportu piłlrnrsldego Indywidualne wyjazdy j zbożowo - towarowe.i w Poznaniu. 
tu tenisowego w Jugoslawii. w naszym mieście, zakontraktował niektóre 1

1 

Ceny orientacyjne: pszenL:a 25.75 - 26.25, żyto 
t d t J ł " k ' d · 'łk k' 21.75 - 22,00, mąka pszenno gat. I wyc. 30-proc. 

żę Paweł nadał Amerykaninowi Budrre or Zgierzu. 1 1 s 3 o 3' oo 65 I so 2 -o 
t'1 I t k 'bi' · d • l t • d l ; gat. O-proc. 3. O - „. , , -proc. 3 . - 3 ,;, der Sawy 4-ej' klasy, P drup.-,iemu Amery• a w na1 iż.sz<} nie zie ę · .t . w n u I 

z ego powo u regen ugos aw11 s1ą czotc
1

we rużyny na rozgrywki Pl ars te w ~I f a· 1 n ( J I ~ <15.25 - 46.25, 50.pror. 42.25 - 43.25, mąka żytn i a 

17 lipca br. przyjeżdża do Zgierza K. K. S. · C 
kan inowi Mako te~ sam order 5-ej klasy. „Okędc" z Warszawy, który rozegra zawo- ~ 8 DaS po pracy roz Weseli? 

~~~~•~=·~~•c:~.-~~~w~·•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~» dy t~a~yshle w ~!kę nożną z mi~scowym 
Sokołem. CASINO: - Roztańczony Paryż. 

ł;fF' 11 liD A§D ag7.a. MQD'.11.06.a• & M Nadmienić należy, że KKS. „Okęcie", ja:ko 9 A N 
6 

Li I CORSO - I. Dyplomatyczna żona 
8')".'! a-~~ _.,. 'illll7~ . W •mmC ćmistrz warszawskiej ligi 0;kręgowei Jest I , n. Dwa dni w raju. 

t ' • f • I • j .pn~ciwnikiem bardzo ~rożrtym. Gospodarze . · I 
A a ~ dl! m I a Ił m o w e I jcdna·k równie, P!lnie szykuia się do m~czu, . : ' EUROPA: - Tajemniczy przeciwnik 
9 f2 ~ iii „ li 8 : toteż niewątpllwte bcGzie on ~ardzo c1~.Jrn- _ GRAND KINO - Obcym wstęp wzbro 

• • • 1 wy i przyniesie sportowcom wiele emocp . ! niony. 
XI-yi Międzynarodowy Ra1d A. P. 1938 1 menty przed startem do I-go etapu, prób~ , s;1rtkanie odbędzie sic na boisku włas- I JAR: _ na scenie w ogrodzie zoologi 

został sfilmowany przez oddział filmo·wy szybkości płaskiej przed 1-ym etapem; na nym. Sf?koła.. n\c zaś na reprezentacyjnym · cznym, na ekranie: Potwór. 
Polskiej· Agenc1'i Telecrraficzne1· (PAT). stępnie fragment z próby szybkości po slad1onie mie.l~ktm. . . 1

1 

~~.IRAz· •• _ s' lepy zaułek. 
• i::> • • d N · 1 Z MZ<ld Sokola nie doszedł bowiem do n•• 

f!lmowano park w Warszawie oraz frag- dr.o~a~h . gruntowyc~ mię zy aroczą J porrwrnicnia z kierowni:kicm stadionu na Zapisy i informacje tylko . OśWIATOWE: - I. Orzech młodości 
rr'..fwmL" , *' N1esw1ezem, wreszcie fragment z pobytu , tle fi nnsowym, II. Czarny korsarz. 

JUŻ WPŁYWAJĄ ZGŁOSZENIA. 
do nurcłarskich mistrzostw świata. 
Polski Związek Narciarski organizują 

automobiiistów w Zakopanem i na Kas- W:.\gons L~ts ''Co o lf I PAŁACE: - Ludzie Wisły. 
prowym Wierchu. KTO ZilORF.n7'.'F. 01/ZNAKe U n • ff i\ RćlKIETA: - Warszaws.ka Cytadela. 

Najudatniej wypadly zdj ęcia z jazdy PŁYWACKI;;.? RIALTO: - Niewinnie się zaczęło„. 
Po drog:ach gruntowych. p,„Jskl Związek Pływac.ki uoowatnił sel(- Ł 6 d ź , PIOTRKOWSKA 68 

1 

STYLOWY~ _ Kariera panny .loanny. 
,„ narciarskie mistrzostwa świata w Zako 
r;1nem w lutym 1939 roku otrzymał już 
7'~łoszenia Niemiec, Francji, Norwegii i 
Wiech. 

- ck plvwnrką K. S. „Boruta" do przc;)rowa-
Zwraca uwagę fakt, że przy zdjęciach dzcnia prób 0 odznakę piywacką., w cl:;cc telefon 170-70. SŁOŃCE: -I. Orzech młodości. 

nie zarnieszczo119 żadnych napisów, tak czcg·o przcdstawlc'.c'.c K S .. „B~ruty" ~P· ·~mtam••••••••••••tfl ; JL Czarny kol'sarz. 
że n, abliczność, bardzo interesująca się <lolimcwski i Stolarcżyk 1'rzy1mu1a zaprsy ' TON: - „Pieśniarz Wiednia" 

S<! to oczy'·;iście zapowiedzi wstc;p
ne, gdyż termin n3dsylania zgłoszeń szczc 
r;ó!owych nastąpi dopiero za kil!:a miesi~
cy. 

ch -tnrch w kios:!<U P. Lacha na Placu Pit.: URANIA I o · ' ś · J raidem same chodowym nie ma możności suc:sk'ie;r.o w portiedzlałki i płatki każdego NOCNE DYżlJRY APTEK. : - . z1en na wy c1gac i. 
clowi ecl z ieć się na\\'et nazwiska kierowcy, ty~odn;a od godz. 18 do 1@. . . ' 'Nocy d:zi'sidszej dyżurują apteki.: li. Hrabiru Władinow. 
prow~dzącego maszynę pokazywaną na · Warunki próby1 - 1o pn:ep~\;n~l~ie4 2~ I Sadowskiej.Dancerowej, Zgicr;;ka 63, W. Grosz 
ekrame. 1111 tr . . stylem dOW? _nynt, przepły ę od . kowsklego, 11 Listopada 15, 1'. Karlina, Piłsudskiego 

I nmk,~m. ~cz octb1cia oraz skok do w Y z j 5ł, R. Rcmbieliń@kiego, Andrzeja 28, J. Chą<lzyń· 
wyo.o'.rnsc1 1 m. n~ głOl;vę.. , >kie6o 165, E. Millera, Piotrkowska 46, G. Antonie

~--~~~&~·Cm·~·~~~~~~~~~~~.~~~~~·~~~~~~~~~· ··~~~~n·~·~M~ P1zeptowadzan1e prob J zctobywnnte odaiwkz~ P~imi~b ~~i Unh"ow•kp, Dąb~ws 

TEATR POLSICI 

Kapit:ilna komedia paradoksów ,.r: ·. n:ar
notrawny" O. Wildeaa, w reżyserii dJ'f. H. 
Morycińskiego zdobyła sobie netelne r ""coclze 
nie, wxibec czego grana będzie dziś, ju:~·:1 i dni 
następnych o godz. 8.30 wiecz. Łódzka omuoH~acia Samochodowa 

Sp. z ogr. odp. Łódź, ul. W 6~czańs',~1 Nr. 232-4, tel. 221-31. 

Podaje do w:o,:omości, że z dniem 9-~,1 maja br. wstał wprowadzony letni rozl<łac. 

<Jdpid " t.odzi rlo Częstochowy o god7 4 OO 10,00 14.00 19.00 
,, Bełchatowa ,, 7 ()O I 1.30 16,40 20.00 
„ Radomska „ 1!11.il 
„ Przcclborza •. 13, I O 
„ Włoszczowy „ 21.0!i 
„ ' ~ · '·' .. '.•!C!ttJW y do Łodzi ,, ~·Jd2 4.00 7 ,50 13,50 I 9.5<J 
„ L f~c: cl1~tO\'/(l n „ 5,50 9,30 14.00 19.00 

" 
L Ratiomska „ ,, 5.00 

„ z Przedborz;i ,, ,. 11 2<' 
" z Włoszczowy u „ 4.3C' 

znak PZB. mai'ł na celu popularyz. ~portu ka 24 a 
pływac;l<ie.iso oraz umiejętności utrzymania · 
się ńa wodzie. 

Koszt ocl7.T\<1l<i metalowej łączn!e ze su· 
kicnn:;i (oddzielnie metalowei nie sprzedaje 
się) Wynonsi 1,80 zł. 

WINSZUJEMY. 

Jutro. Marii. 
Wschód sł-ońca 3.33. 

ECHA Z.JAZDO. Zachód słońca 19.50. 

I Doskonałą obsadę „Brata marnotrawner'(n'' 
tworzą: Chojnacka, Dywińska. Kosso•vslrn, 1 ·· 

dwiżanka, Hańcv.a, Krarnow:ecki, Pk· ' ·, · · · 
Sipiński. 

TEATR LETNI 
W PARKU STASZICA. 

W ngólopols.kim zjeździe kolarsl,im. iaki Długość dnia 16.17. 
Odbyt sle w końcu ub. m\esiaca w Piotrko- 1 Ubyło dnia 0.28. Na „Dame od Maksyma" ściągają c·J wie~ 

· tel ·a• I ł ' · · 5 k I K S czór tłumy widzów sp1·agnionych niefrasobli-
wie t ZI ' w~ ę 0 rownie~ :0 arzv z . · · I Tydzień 29. wego humoru, lekkieJ· muz".'ki. s'p1·e,~u i ta1'1ca. „Boruta", klorzy uczestn1czyh następnie w j ·' " 
cztcrc-ctnlowej wycieczce do Czestochowy, . ~ „Dama od Maksyma" grana będzie dziś i co-
Pie!rnr, Kafowic i Oicowa. Olbrzymią tę : °Ę Uf r 0 0 6 0 b ;:. ... , d: dziennie, o ~godz: 9-ej wiecz. ~:żyseria <l7r. ~· 

I tra~ę prz~echali w dobfei formie. przywo- , 4' I Wroc~y~sk1e~o 1 Br. _Dąbrows.: 1eg-o. _Udział b1.1 

1

1 żąc. żeton za udział w z i.eżdzie oraz pięk;ie , Zupa raba barowa z grzankami. Piero· rą. B1esiadccka, Duna,;ewska. Gcrsonowna, Skuh 
ry~ r;r;:tfy Mntld Raskl~I CzestoCIJowsłoe1 d z mięsem szpara cri. Poziomki ze śmie· ' ni~ws~;' dSz:- ;ęks~a, ~iliń~;~a1,. Za~8~~zi~nl~a, It~r of•arowane przez kolcgow z Czę..c:;r0chowy ~ ' 0 

1 
wm, lt.Lo rz-:; 1s 1, lnrozms •1. 1ezie:uews-

na pamiąt.kę uroczystego ślubowania. • tanq. Śmiałowski, Winawer, Wroncki i Zoner, 
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·UCHY I KOMA.BY - ~traik„. mamek-murzynek 
dostarczany pokarm . . „ 

GORSZE OD SZARAN, c· ZY. :tądają podwyżki za 
Osiem Murzynek, które sprzedają wy- Wydział zdrowia wydaje na naturalny 

dzia·łowi zdrowia w Chicago pokarm, w pokarm dla niedorozwiniętyc'h niemowląt 

postaci mleka z własnych piersi zażądało około 555 dol. miesięcznie. 
podwyżki. Za jedną uncję pokarmu otrzy- J Dr. Bundesen przedstawił żąda:nia ma-
rnują one po 6 centów, a obecnie żądają/ meik komitetowi. 
16 centów. , - . JfdDO uklut:if przgc:zgną Wi~lu DifSZCZ(śt. „ „ 

Mucha domowa skfada swe j.ajka w 
spluwaczki, śmiecie, g.nó-j, a białe małe 
czerwie zamienfają się po 2 tyg.odniach w 
baryłeczk•ow a tą pioczwarkę, a potem w 
normalną muchę. 

nia, zaś jajka składają w kałuże na pod- beczkach ogrodowych ·nal•eży zmieniać, a 
';.órzach,. w wilgotnych kątach i mi-ejscach. beczki czY'ścić. Wodę tę miesza się z nie
Niszczenie komarów powinno pole.gać na szkodliwyimi dla kwiatów i roślin prepara
kompletnym wytępie·niu ich zaczątków. tarni naftowymi, które używane w małych BEZ REKI POLAK 

w Pittsburgu. 
Komar natomiast' składa jajka w wo

dzie. 
Tak muichy, jak i komcary należy bez

wzgI·ędnie tępić, nie są· one bowiem jedy
nie naszymi. przeiśladow.cami, uprzykrzają
cymi nam pobyt w liesi·e, na łące, czy ogro 
dzie, ale są r.ównież rtoznosi\cielami chorób. 

Najmniejsze zbiorniki wody np. puszki ilości.ach, niszczą w ciągu jednej do dwóch 
od kon~erw, ·~otłucwne ~:>Utelki, podstaw.kil g·?'dzm całe potomstwo kiomara. Łyżka ta
do doniczek itp. stanowią najidealniejsze kiego płynu oczyszcza całą beczkę z pocz 
miejsca do składania jaj komara. Tu więc warek komara. Najlepiej jednakże włożyć 
uależy n~j~ięcej ?aczyć, i tak larwy, jak do wody szmatkę, nasyc-0ną tym płynem. 

poczwarki m~zczyc w zarodku. Wszyscy więc, pragnący zażywać pod-
. Zach~wu_Jąc .bezwzględną czystość, w czas lata upragni'Onego spoczynku winni 

mieszka.mu, Jak 1 .na podwórzach - dopo- dbać -0 to, aby nigdzie nie leżały pełne 
maga się wy.d.a.tme .'do poz~r~a·nia się deszczowej wody skorupy, puszki konserw 
tyc~ .ctręcz.J'.'c1eli ludzi .. Oczyw1s~1e do czy- itp. Należy bezwzględnie dezynfekować 
st~s~1 nalezy usuwanie wszelkich pozosta śmietniki preparatami, niszczącymi zacząt
łosc1 p.o slwrupach, sprzątnięcie niepo- ki mu·ch i ich potomstwa. 

uzyskał doktorat 
Wielki rozgłos w Ameryce zdobył 67-

letni Jan Czacherski w Chicago, który mi
mo podeszłego wieku przez 3 i pół lat u
częszczał do wyższej szkoły Medill i nie
dawno temu otrzymał dyplom. Swego cza
cu Czacherski zarabiał dobrze jako cieśla, 
lecz w roku 1929 stracił wszystkie oszczę
dności w sumie 30.000 dolarów. Postano
wił więc, mimo podeszłego wieku, zapisać 
się do szkoły, aby w miejsce utraconych 
pieniędzy zdobyć trochę wiedzy. 

P!órkowski utracił ręce w wypadku, 
gdy miał lat cztery. Wszyscy mówią, że 
mimo braku rąk, charakter pisma P.iórkow
skiego jest lepszy od przeciętnego. 

* * 

•trzebnych puszek 'Od konserw itp. Wodę w 
* * * 

Ukąszenie muchy wywołać może inie
.bezpieczne zaipial·enia, rany, choroby we
wnętrzne, jak żołą:dkOIWe, tyft'łs, gruźlicę i 
inne. Mucha przenosi zarazki :ehorób ina
czej ,od komara, kltóry romosi zarazki za 
pomocą· swej śliny ~stającej sĄę przez. u
kąszenie 'do skóry, a :następnie do krwi 
ludzkiej. . 

,Mucha zaś, siada na wszystko dosłow 
nłe, 1co spotyka po drodze, i tak zakażona, 
leci ~'alej, roznosząc zaraz1ę po sypialnych 
pokojach, jadalniach, ku·~hnia-ch, siadając 
na ludi._iach, ranach i śn:~:lkach spożyw
czych, n,1nieczyszcz·ając .w~ystko i wszy-

- ZDl~CIE FOTOGlłAFICZllE 
Na uniwersytecie w Pittsburgu uzyskał 

doktorat Józef Piórkowski, młody student 
z J.ohnstown, Pa„ nie posiadający rąk, 
trzymając ołówek w zębach, potrafi pisać 
lepiej, niż inni. 

Męczarnie wielkie przeszli szczęśliwie 
dwaj górnicy polscy w Ashland, Pa., 48-
letni Piotr Szynkowski i jeg.o 17-letni syn . 
Udali się oni do podziemia kopalni głębo
kości 100 stóp, nie zabierając z sobą nic 
do jedzenia. Podczas pracy zawaliła się 
ściana i obydwaj górnicy znaleźli się w 
pułapce. Oddział ratowniczy wyswobodził 
uwięzionych z pułapki górników dopiero 
następnego dnia. 

Pierwsze ich słowa do ratowników by
ły: „J esteśmy głodni, ale nie ranieni!" na odległość 80 km. * * * 

W Chicago wydarzył s·ię następujący 

stkich. \ \ 
Mucha ~st specjalnie ~ebez,pieczna, 

jeżeli ugryzi~ c,złowieka po pobycie na 
r.ozlcladającym s}ę zwierzęoiu. Wówczas 
ukłucie jej w~ia.ła zawsze rany, trudno 
się gojące, a nie rzaq:l.k-0 w)'fJ'ołujące gan-

W tych d:niach amerykańskim astrono
mo•m udaJ.o się dokonać, daleko idącego w 
swo~ch kol11'sekwencjach, dzieła a mia1n-0-
wide zdjęcia fotograficznego na odległość 
80 km. miasta Los Angelos. Re:l'Ultaity tego 
zdjęcia przeszły wszelkie oczekiwania. 
Cały szereg drobnych szczegółów uwida
cznia fotogrnfia zupełnie dobrze, np. w 
otwartych oknach rozpoznaje się posta
cie ludzki·e. Pisma amerylkański·e podkre
ślają, że fakt ten umożliwiający aokooy
wa:nie zdięć na odległość będzie •mieć du-

że znaczenie podczas wojny. Pozyicja ar
tylerii, urządzenia etapowe, rozmieszcze
nie rezerw itd. będą mogły być zupełnie 
łatwo i dokładnie sfotografowane przez 
nieprzyjaciela. Armia amerykańska zainte-

1 
rewwała się już tym teleskopem. 

/"' -·~v~ , ... f.., .. :r , .~-. ..:- i ~J- •~ .:.-

wypadek : Podczas gdy w mieszkaniu Lu
dwika Maszyny odbywała się zabawa z 
okazji srebrneg.o jubileuszu pożycia mał
żeńskiego państwa Józefostwa Mucha, w 
czasie tańca ze swą małżonką dostał ataku 
sercowego Franciszek Mal.inowski i zmarł 
w objęciach żony. Malinowska, dowie
dziawszy się, że jej mąż umarł, padła n_ie
przytomna na podłogę. Przeszło stu uczest 
ników zabawy rozeszło się do swych do
mów. 

grenę. ..., , \ \. \ \ · 
Mucha mnoży się· f:as.frast7jają1co szyb

k-0. Liczba jej potom:kó.w W)'{nosi już w 
połowie września miJi.onx, ,gdyż każda pod 
czas jej wumi·esięczneg·o życia, składa jaj 

ka pięć do sześciu razy. l \ . h . ~ .f 1 m"J)ł.ftf d0' ur p~n1· Df0'0' m f0{l0·Jn I 
~ak samo jalC mucna „mnoży się i ko- L U n Up 5 I n fi 

mar, więc najścia much i..komariów w c~- \w.ypalają mieszkańcy n-Jorku 
łym tego sJowa znaczenliu n<l'leżiałoby ~tę N01Wojorczanie :wypalają rocznie 12 
obawiać jak szarańczy„ a może .na)Wet wię- mtliardów paipie.rosów - według cyfr po
cej. . '\i~ l \q~;1 ~ . \. ~ L ,, da.ikowych p!Z1!d'staw:łQJ!ych przez kO~l (ro-, 

Jeżeli .udałoby się człowi·e'Kowi znisz- · Jera J. McOoldr.IX:lka.. 
czyć potomstwo jednej pary mu-eh czy ko- Obliczył on, że pooaitek st.anowy 1 cent 
marów, to pozbył by się wielu nieszczęść. O'd paiczki papierooów). przy,!l'iósłby 6 mi- · 
i kłopotów. Doświadczenie wykazało, że · li0i11ów dol. l'IOICmłe, ·czyli bM:siko jednąd:z:ie
komary składają jajka swe najc'hętni·ej w sią.tą z 64.700.000 dol. olcze'kiwanycłi z 
pkolicy -Oiomów i :mre:sz1<ań ludzkich._ gid.zi~- _w~zystkich podatków: na ceile z<i.pomo-
mają sposobność ssania krwi ludz!k1ep ·gowe. · 
Szcze.gólnie piwnice shriżą do przez~m°'va- ----

POWAB·NE TRYBU"AŁY 
- Sądy miłosne.-' 

Sądy miłości istniały '~. V.:iekach 'śre.~ tego rodzaju po raz pierwszy wspomuna 
anich zwłaszcza we FranCJt 1 Prowancjl Jan Nostradaimus w swym dziele, twier
w olk;esie rozkwitu rycerstwa, trubadurów dząc, że s.'koro pomiędzy trubadurami wy
~ „miłości dworskiej". Zda:niem niektóryc~h stępującymi ze swymi „ten~ous" wynikały 
badaczów, istniiaiły prawdziwe, wyłąc~nie jaikieś spory w dziedzinie teorii miłości, 
z dam złożone trybunały, 'które r?zwazał~ oddawaino je do rozpa.frzenia owym „dwo
zagad1nienie i spoiry_ miło·s.ne. O mstytuCJL rom", czy „sądom miłości". 

'"·• .'ł\ -OOo.-: _ , , 

161ef w. Przewłocki 
EP' ~ llilllił ' 

I 
mwt·iSQWWJA @t dłlll 

Człowiek 1 
dzisiejszy 1 

i 
,, 

11 
~~ 
Powieśc nadmorska. 33 

r - Skończył marsza. Jeszcze się po kątach błąkały ostat
nie dźwięki strun. Obrócił się ku pannie Klarze i z tępym 
uśmiechem na bl.adej twarzy mruknął, schylają-<: głowę: 

- Jakże zdrowie panny Klary? 
"{· - Dziękuję, dob'fZe. 

Pokiwał głową na znak, że całkowicie się z tym po
wiedzeniem zgadn i sprawia mu ten fakt duże zadowole
nie. Otworzył blade usta, aby coś jeszcze powiedzi·eć, 

lecz zatrzymał głos w piersiach, gdyż do lokalu wtoczy
ło się kHku podchmielonych marynarzy. Jak za dotknię

ciem laski czarodziejskiej zmieniły się wyrazy twarzy 
panny Klary, p.ana Karola i grajka. 

Uśmiech obleśny, dwuznaczny, pełen kokieterii wy
kwitł, jak kwiat, na hvarzy bufetowej. Kelner zgiął się 

w ukłonie, jak manekin, w którym naciśnięto ukrytą sprę
żynę i głębokim głosem powitał gości : 

- Dobry wieczór panom! 
Oblicze pana Alfonsa zagrało skurczem, jak sfalowa

na powierzchnia zakrzepłego w bezruchu stawu, a oczy 
zapłonęły blaskiem Nagłym ruchem uderzył w klawiatu
rę pianina i zagrał sentymentalne tango. Prawie równo
cześnie kelner pocisnął kontakt elektryczny i cały lokal 
z a l ało j arzą·c e, czerwone światło. 

Bar „Pod kotwicą" ożył i zaczął się bawić. Kolejno 
przychodzili nowi goście, siadali przy stolik.ach, lub sta
wali przy bufecie, pijąc wódkę i pochłaniają<: zakąski. 

Panna Klara zarumieniona jak wiśnia, uwij.ała się za bu
fetem. Każdego gości a, który wchodził do baru, oceniała 

bystrym okiem pan Karol, taksując jego kieszeń, albo
wiem znał większo ść gości osobiście. Co chwila odzywał 
s ię jego głęboki, jak ze studni wychodzący głos: 

~edakt-0r naczelny: fraaei1~ek PrObłt. 

PODSŁUCHANE 
Nowg rekord. '· , POPRAWIŁ oo. 

. Nauczyciel: - Wałek.A tyle razy już 
W międzynarodowych zawo- mówiłem, że nie mówi się gęba, tylko usta. 

No, cóżeś tak na mnie gębę 9tworzył? 
dach i::~·:1 szyt:;'::: :l\-:~·ch 

w Duo.stable udało się an

gielskiemu porucznikowi-pi

totowi Murray'owi i jego to-

10 CO INNEGO. 
Mąż: - Ale ten gość nie p11zy.puszcza 

chyba, że nasza Ma1n.ia aosta.'Ilie posaig? 
żo•na: - Cóż zn.owu! Przecież po1~nali 

się w IOl!Ilbardzi·e ! 
waayszowl Sproute (w oku.- _ 

larnch). utrzymać się w po· 

wietrzu przez 22 godziny, 

20 minut i 35 sekund. Tym 

samym ustanowili nowy re

kord w locłE! szybowcowym. 

WYKLUCZONE. 
- Ta:K, z p.ew;nością ' dlaitego się ze 

mną ożen1iłeś, :i.ie mdałam pieniądze! 
- Wykluczone ! Tyflko dlaitego, że ja 

nie miałem żadnych. . 

W BIURZE ASEKURACYJNYM. 
- Czy jeździ pan motorówką? 

- Uszanowanie dla pana, panie Kręciołek„. Kłaniam 
się dla p.ana, panie Sęk ... Witam pana bosmana ... 

Ożywiony teraz, biegał dokoła stolików i przynosił 
kufle piwa, butelki wódki i zakąski. W myślach obliczał 
błyskawicznie, ile przy którym stoliku, kto zamówił i co 
on na tym zarobi w postad procentu za obsługę . Oceniał 

stan przytomności każdego z obecnych i już naprzód wl
dział, komu można będzie rnchunek lekko rozdmuchać, 

doliczając do ogólnej sumy, datę„. Pan Karol był pedan
tem w swoim fachu i wszystkie karty w bloczku rnaczył 
zawsze datą, już naprzód ~ak, iż wypełnia1ąc rachunel< 
daty pisać nie potrzebow.ał, sumował ją tylko razem z ce
nami za wypicie piwa i wódki Nie był to tryk nowy, ani 
ryzykowny, gdyż w razie wykrycia go przez gościa, za
wsze można było wytłumaczyć się pomyłką przy liczeniu. 

W taki·ch wypadkach pan Karol robił poważną minę 

i odpowiadał po łacinie, gdyż zdania tego nauczył się od 
ja·kiegoś gościa: 

-Erare humanum est... przepraszam pana najmo
cniej 

Owa łacina ogromnie imponowała gościom w barze 
„Pod kotwicą" przeto i do grubszych awantur nie do
chodziło. Były to jednak wypadki rz.adkie, w każdym ra
zie pan Karol na swoj1ej łacinie zarabiał wcale nieźle, 

więc nk dziwnego, iż twier·dzi,ł, że „znajomość obcych 
języków jest skarbem cenniejszym, ani·żeli pieniądze". 

Około północy napływ gości zwiększył się. Przyszło 

kil.ku gości z d.amami, aby potańczyć, a potem kolejno 
zjawiało się w pojedynkę kil-ka wesołych cór Korynhi, 
strojnych w długie , balowe sttknie. Tańce szły }eden za 
drugim, aż panu Alfonsowi ręce cierpły od walenia w 

-Nie. 
- Czy j.est pan rowerzystą? 
-Nie. 
- Czy posiada pa.n auto.? 
- Także nie. 
- W taki.m razie, ku wielkiemu me-

mu żalow1i nie mogę pana u1bezpieczyć. 
Niebezpiecz,eństwo dla pteszych jest zbyt 
wielkiie, aby nasze towarzystwo mogło 
ryzykować. 

klawiaturę pianina. W b.arze było gorąco i duszno. Opa
ry zapoconych ciał ludzkich, pomieszane z wyziewami 
alkoholu i zapachami, idącymi z kuchni wypeł.niły po
wietrze, jak dym gęsty i ckliwy. 

Okoł·o godziny drugiej po północy wtoczył się do ba
ru doktór Skib.a w towarzystwie szofera, który go przy
wi·ózł taksówką. Był już dobrze podchmielony i niezdro
we wypieki czerwieniły mu twarz. 

- Czego się napijesz? - zapytał szofera zmierzając 
do bufetu. 

- Co pan doktór każe - -0dparł uprzejmie, gdyż znał 
dobrze Skibę i często go woził w czasie eskapad nocnych, 
po różnych spelunkach. 

- Dwa koniaki! - rozkazał bufetowej. - Zakąś 

bracie ... 

Szofer wypił, zakąsił kawałkiem sera, skłonił się, za
palił papierosa i wyszedł. Skiba wypił jeszcze drugi kie
liszek i oparty o bufet, spoglądał na salę pełną tańczą
cych par. 

- Uszanowanie dla pana doktor.a!.. - zawołał kel
ner, gdy zobaczył wyniosłą pos tać Skiby. - Dawno pa
na u nas nie było„. Proszę do gabineciku na kanapkę, 
tam będz ie wygodniej„. 

Giął się w ukłonach, jak manekin, prowadząc go 
w stronę tak zwanych „gabinetów"; Skiba usiadł ciężko, 
rozparł si ę na wytartej kanapce z powygniatanymi sprę
żynami ·i wspa rł głowę na rękach. Kelner bez pytania 
wied z iał co przynieść, więc migiem stan ęła na stole bu
telka dobrego koniaku i syfon wody sodowej. 

,Wy,awca: Ja Sty,,.aowlllł. 
Z& r9d•ke}i Q«pQwiada ftow l"-•:ł•lll. 
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[lt;;KRlll~ 1n1~D n~iR - [J~ r~nn1nftnw Nigdy nieiesl zap6źna1„ 'Wstępne prace komitetu „ 
Rn L Lil r L R L ~L H U U • -= ~J~:'~~!~:~~:,~~~f0~~~ budo w r po Jtnika lcs. 1rzeora Kardeckiego 

Prz,.,błen 111111„zo1·.:a1· 11:.ze-'o poi1:.l,.,d - „ KAMIENI ż ó t c 1 o w v c H. z Kalisza donoszą: pik. dypl. T.- Maruszewski, gen. Knou-
.., Iii ,,..„ u ~ li ~ '1 ZeDtft. ZŁEJ PRZEMIANY MATERII Wczoraj odbyło się zebranie Komitetu Kownacki, kurator J. Jakóbiec, przeor OO. 

WARSZA '\\A, 15. 7. - Na wczorajszym plenar
nym posied1.eniu Senat przyjął ze zmianami, uchwo
fonymi przez komisję, projekt ustawy o wojskowej 
Rkndemii wychowania fizy·~zncgo Józefa Piłsudskie. 
go w W urszawie; projekt ustawy o zatwierdzeniu 
układu ze Stolic' Ap11stolsk, w 5prawie zitm, ko· 
śclolów i kaplic po-unickich; 1>rojekt ustawy o za
hezpieczniu podaży prudmiotów powszedniego U• 
żjtk.u;' u$tawę o zmianie de.kretu w sprawie regu
lowania gospodarki L'llkr&wej i buraczanej i inne. 

krytyk, które słyszałem zarówno na posiedze- na bóle artrety~zne czy poda- wykonawcz·ego butlowy pomnika ks. A. Paulinów w Częstoch-0wie ks. N. Mo.ty-
niu komisji sejmowej jak i na komisji w sena- . . g.~yc~ne, _wzdęcia brzucha, od· Kordeckiego w Szczytnikach. lewski i pr~zes A. K. L. Pułaski. 
cie, jak i dziś, nik~ dosrownie nikt, nie podaje . • . b1Jan1e s1e lub sklon~ość do żadnego innego wyjścia, Proszę panów. innego , oos.ru.l<c11 -: Pa~lętaJ te ni.gdy .me będzie Na zebraniu tym ustalono oficjalną na Ponadto po5tanowiono otworzyć kon-
wyjścia doraźnego nie ma, chyba sprowadzanie za J:,ózno. u de uzy,wać będ~.esz. ziół moczo· zwę Komitet~, ·któ~a brzmi: „Komitet bu- to w P.K.O„ wydać odezwę do du.cho-
lekarzy ze świata obeych IP~ nych „DIUROL. Oąseckiego, które zapo. uowy pommka Oica A1~austlna Korde~ wi:eństwa diecezj'i włocławskiej i poznań-

' · b1egaja gromadzeniu sle kwasu moczowego . . -"' . „ 
i innych szkodliwych dla zdrowia substancji ck1ego w Szczytnikach p<>d Ka 1sze.m • skiej oraz zawrzeć oornwę z artystą-rze-

BO NIE SĄ WARCI„. 
Jeżeli powodem do odsuwania się mfodych 

kandydatów na medycynę ma b:vć praca na wsi 

zatruwających organizm. - Dziś jeszcze kup Protektorat 111ad budową objęli: ks. kar ibiarzem p J. Jakóbem z Po wan fa i Inż.
pudełeczko 7;iól „DJUROit Gąseckiego„ a dyna! Hlond, premier F. Sławoj~&kładkow -arch. Dreszerem z Kalisza. 
pr~ekoryasz się o .dodatnich skutka~h ich ski ks. biskup K. Radoński generał OO. Po wykonaniu tych prac, Komitet wy-

WYKONYW' ANIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ. polskiej, to lepiej, żeby nie szli na medycynę 
Sen. Moclrzewski z;refcrował projekt ustawy · 0 bo nie ~~- warci i godni imienia lekarza polskie 

dz1ałan1a, zalecać będziesz swym zna1omym. ' . · . • . ' . . 
Sposób użycia na ~akowaniu. _ Oryginal- Paulinów o. Pius Przezdz1eck1, wojewoda konawczy przystą'Pi do budowy pomnika. 

zmianie tozporz9dzenia Prezydenta R. P. 0 wyko. go (oklaski). 
nyu:<miu proktyki lclwrJkiej. W dalszej dyskusji sen. Radziwiłł wypowia-

ne zioła ,,DIUROL" Gąseckiego (z kogut
kiem) sprzedajiJ apteki i składy avtęczne. 

Wyścig z dwiema szklankami wody. Mówca podkreślił, że 7,agudnienie uzdro,~icnia da się za odesłaniem projektu ustawy do ko
wsi jest oddnwna troskQ min. op. społ. Dcpnrta· misji w celu ponownego rozpatrzenia. 
ment slużby zdrowia podjął myśl pod•iclenil\ poit- Sen. Pulnarowicz wypowiada się ź!l projektem l\fUZEA _ BIBLIOTEK.l - WYSTAWY 
etwa na rejony sanitarne pod kątem polepezenia mo- ustawy. llftj•"4 BlłliO,.,. F'Nlinn. (ul. A.111łnej.a H) 
iliwJ>ści bytowania ludnoeci. Powstała myśl 'u two. Sen. R6K uwafa. łe dyskusja. wywiera. przy otwarta dla publiuaoki Hddenaie, pr6ea nied1iel 

Przed zawodami. zr~czno,ci kelnerów w Wiśle 
rzenia ludowych domów zdrowia - ośrn<lków. kre wrażenie. 1 ilwi•t od a. 11 „ 11, ,.. .noty oa " lł .to lt. Z Wisły donoszą: wy w Cieszynie. Jak było- moiinia s-ię spa-

.Ale młodzież nie~hętnie Idzie na terenv wlej· 1 W przekonaniu, że ustawa jest dobra dla JPvstawa sbwr""·- B. K.rasnod11bJkieJ • Gardow. V' dniu 31 bm. o godz. 10.30 odb"'dą dziewać zawody te wywofaln• niebvwałe 
sk.ie. Depar.tarucnt zdrowia rozporządza pla.cówkn- Polski, mówca oświadcza, te będzie za nią gło- ' .,..... • iv -r 'l ' ·· 
mi lekartknnl, których nle ma kitn ohaadzić. Na llował. . 11ciej, ]. Simon • l'ietkiMcZOl(ej ' Czedawa Rze. s:ę zawody ogólno-polskie zręczności pra zainteresowanie nie tylko wśród pracowni 

k pińslciego w lokalu I. P. S .• u, Park Sienkiewkza. kó · h h kó t • h kt · 
ta im podłożu p&wstał obecny projekt ustawy. ce. Po wywodach końcowych referenta w gloso Salon Sztuk Pięknych Karola fndego, cowni w gastronorntcznyc o puc ar prze w gas ronom1cznyc , órzy zgłaszają 
Iem jego Jcat tnlf!d~y innymi, przeł•n:rnnie psychiki waniu Senat odrzucił wnlo•ek sen. ślhvińskiego Nawrot s. tel. 153_55• chodni, ofiarowany przez Browar Zamko- się masowo z całej Polski, lecz równfet 
młodych lekarzy przez zbliżenie jch do wsi i wyka. ó odesłaniu projektu tistawy cło komisji w celu i w szerokich kofach pUJblicznoścł. · 
sanie im,: !o tam 11dobęd11 prrdzej naleine stunowis- ponownego rozpatrzenia. Dwie poprawki sen. 
ko i pole twórczej pracy. Domaszewlc2".a równie! upadły, Zawody te organizowane są przez PUi 

Sen. śllwiński 2:unacza., że !!prawa jest tru Prolekt ustawy i rezolucja zostały prz7jęte J · . • ski Zw. Zawodowy· Kelnerów i Pokr. Zawp 
dna i skomplikowana, a próbuje się ją rozwiq· • eszcze raz przypominamy zać w spo!!ób bardzo prosty, To co wymaga wy WYBORY DO SAMORZ~DóW WIEJSKICH. , - · . W Polsce. Podokręg Bielsko-Biała, który 
s.i!15u zbiorowego palistwa, samorządu i apołe- '1 k „ O •••ll'ODJljT•CH AtllMIGlł •••Cll. „ dokłada wszelkich starań, by impreza ta. 
c;ef1stW!l1 przerzuca sie- i to pod t'}'gQretn JW o Ostatni punkt porządku dz;lennego rozp:S • ft. „ • któ a b d • p. t k d t . 

b k d k 
trywany byl prze• Senat rz:adouw -01'e·1t1 llSlawv o r ę zre ow arza.ną co ro ' u a a się. przymusu- na ar i 11ajmło szych le arzy, u Y _, ,,.. , d k żd I d O · 

ZA DUżO PRZYMUSÓW. 
Skoro projektodawcy nie cofnęli się przed 

pr~ymuaem, dlaczegoż nie zastosowali go do 
starszych lekarzy, mająerch duźu do~wiadcze· 
nia i często duże dochody, które pozwoliłyby im 
spędzić tycie na głuchej prowincji w 11pos6b 
dostatni, (oklaski.) M6wca uwda. te w Pol8ce 
J}lamy za duto wszelkiego rodzaju przymus6w 
(oklaski), Zdaniem m&wcy u!taWa nie jest do· 
statecznie przemy61ana i dlatego Wflosi o po· 
nowne od~ł&ni~ jej do komisji. 

Sen. Domaszewicz wekuuje1 u ustawa 
ma charakter doratny, Nieraz w koniec21nej po 
trzebie są u1prawiedllwione nawet b. })rzykre za 
rządzenia. Ustawa była po~piesznłe redagowana 
i aą w niej pewne przeoezenia. M6wca z11a11za 

· dodatkowo jeszcze dwie poprawki do ustawy. 

PRZEMóWIENIE WICEMINISTRA 
PIESTRZY*SKIECO, 

Następnie przemawiał podsekretarz !ltanu 
Piestrzyńłld, który m, in. powiedział: 

Projekt u1tawy o imłanie t'ozporz11dzenła 
Prezydenta lb:plitej ~ wykonanie praktyki le
karskiej jest wynikłem tych trudnokł, w jakkh 
znalazła ilię p~11twowa służba zdrowia JlfZY 
wykonywaniu ..,ego, dawno opraćowanero tila 
'nu podniesienia zdrowotności w Pol11ee. Nie 
jest on bynajmniej wyt~orem ost&tniej ch~m. 
jak by moina było przypuszeza~ ze 11ł6w kilku 
przedmówców nletylko zresztą w tej wy111>kiej 
izbie, ale r6wniet na komisji czy ..,, sejinie czy 
w senacie. rdzłe były zgłoszone zarzuty, te 
projekt Ustawy ~ał zrobiony za prędko. O rue 
dostatecznej ilości 1eltarzy w Polsce pati.stw~a 
służba. zdrowia wiedziała bardzo dawno i rok 
rocznie ponawiała swoją prośbę od lat kilkuna
stu o po.,,iękuetlle ilości katedr na uniwersyte 
tach w Polsce, wzirlędnie o twiękstenie ilości 
wydzlałów lekarskich. 

Nie9tety, 1tarania te nigdy nie osh,gały 
skutku, przyrtajmniej w tym stopniu, w jak{n'l 
życie wym&gałoby1 żeby óllągną.~ 

Stoimy ht~ dtł11laj przed wybitnym btakiem 
lekarzy w l'ollce, a pnytyrn trzeba stwfordll~, 
że i rozmie11zczenie lekarzy w Polsce. o czym 
wszyscy &ę w wyaoldóJ lzble przekonani, jest 
nierównotnieme, te ®skonale możnaby zabrać 
kilkuset lękarzy z tniejllcowoilei- du~ych, dużych 
miast 1 rozdziellć Ich między mla11teczka ć!!l' 

- więkste l{lńirty Wiejskie bez uszczerbku dla 
zdrowia ludno§cl mieJskiej, skąd ci lekarze by 
wyszli. Jakie więc bylo wyjście. W~ród róih)-~h 

"'"bor:e radnych gromadzk1ch, gminnych i pou;ia. Jeszcze raz .posiadaczom· obli.gacyj kują. 111a odbiór od początku r. 1931, czyli po a ym wzg ę em. rgantzowane są 
towycli. ·~ 4 ptoc. prerńiow .. e-1· pożycz.ki doiatowej· siedem i pół lat. W roku 1941 nast:ipi prze pociągi popularne z Katowic, Krakowa i 

Sprawozdawica sen. Siemiętkowski podkrcśfo, -v B' I k S f' f d ł ~ · · ·k· k przy.pomn1'eć należy, 1'ż dotąd n·1·e pod1·ę- d·awn1'.en1·e. ie s a. zereg irm u un owa o nagrouy 
ze ustawo Jest wyni iem ompromisu. Nowością jej 
Jest głosowanie na osoby, a nie na listy. Dominuje ta została premia 40.000 dolarów, wyloso Wśród zagrofonych za kilka lat prze- wart~ściowe ja~: puchary! srebrne papie-
cecha zapewnienia czJ'stości wyborów, przejrzystość wana w dniu 2 października 1935 r. daw.nien~em większ'ość sta.nowią premie roś?1ce, ~egark1, portfele. itp .. zawod~ po-
przepisów i dostateczne czasokresy dla przygoto- d d wyzsz.e me będą pcnbaw1one I pewne do 
wania sio społeczeństwa. tJczrnfono zarzut, źe wyb& Premia ta padła na obligację Nr 100- olarowe oraz 6 premii po 3 tys. o- · . J „ 
ry do ra-a· gmJnnydr i powiatowych aą pośrednie, 1.101.217 i dotąd, w ciągu prawie trz·ech larów. Padły one na numery (w nawia- zy hl!'mor\i, albow1ei:i st~rtowaf _będą pra 
ale trzeba zazl')aczyćde d.oiić. smmny byłby los. spo lat .posiadacz tej obligacj•i nie zQ:Iosił się sach data losowania): I c~wmcy gast:onomiczni bez !\'~ględ~ na 
łeczcńatwa, " którymp11nowałahy ··uda, ie do ... ( ) '"1ek Zawodnicy staną na st"rc e n e - po odbiór ogromnej·, bo w111noszące-J· około 10.395 1.7. 1935 . . „ .· ' . " 1 .1 . w wszy91kid1 bez wyjętku reprezenta'cji mu9z4 hyc wy ~·· r k t h 1 b h 
bory poweiethne i bez.pośrednie. 212-tu tysięcy zł. sumy. ·- 116.702 (1.9. 1936)', os l~mac • ecz w u r~n1a~ W Ja~1ch 

Po kr61kleJ dyskusji przemawlał wi· Oprócz tej .premii nie podjęta jest rów 651.232 (1.7. 1937). pracują W swym zawodzi~, nto~ąc W 1e·~-
ceminiater Kora1k. po czym w 1110- n'ież dotąd suma 12 tys. dolarów, która pa 800.346 ( 1.3. 1937). nej ~ęce tackę, na którei zna1dować się 
•owanfu sOJtalr pr:r:rJrt' w1::ystkie poprawki komt dla . 2. sty"zni'a r. 1935 na - obl:.c:racj',,. 999.200 ( 1.11. 1937). będzie zakorkowana flaszka z pi Wiem oraz. 
•}i wraz 1 poprawkami do art. 5 przeciwko którym ... ~i;> v 2 '·I k i 
wypowledzfal si~ p. wiceminł~ter Koraak. Nr 100080. · 1.026.326 (2.1. 1936). ·ma ~~Al. an am napełnionymi wodą, zaś 

· Przritte poprawki agra· Ogółem nie odłebrano dotą4 301 ,,wylo- Numery pozostałych obligacyj % wyło w dr11gieJ ręce serwetkę, dla większego 
nlcuJ4 mo!oo!t dowolnego dzielenia gromady na } - oo · d b i f f j efektu okroal wrborcże. Nowy tistęp brztni: „gromada tno sowanych premii na ogó ną .sumę 124,6 sowanymi a meo e rany.m prem am prze · 
.ie stanowić 1 lub naJwyłej 2 okręgi wyborcze, mo. tys. dolar'ów, CQ stanowi równow.1rtość o- rzeć motn11 w Urzędzie Długów Państwa Trasa wynosi 3000 metrów. Start do 
to hy6 równie! dzielona na wl~ksz11 Hou okresów, koło oql i pół tysiąca zł. w· Ministerstwie Skarbu (Rymarska 1 ).. zawodów nastąpi w Ołębcach-Wiśle z 
jdeli posiada wl~eeJ nit 2000 mieszkańc6w. NHte· Niektóre z W"łosowanych pr.emlj ocze· ,przed Str..:a1nicy Str. Oran., zaś meta znaj·· 
pni poprawka w tymłe llrtyk.ule postanawia, ie nie I 
moina wydzielić mniejszych okrH6W wyborcz1cli t:< dować ~ię będzie przed Domem ZdrojO• 
J•k 3-mandatowe. . D b wym w Wi~le. 
ni 

Dal,~llll poprawka poatanawJa. ła przy WMS.l:e· ' • o w_ y oru... w· i. h I " o 
li real•miicj{ nio' tueb1 'ł"8kttdnla „dowttdów" ' { • . • 1· 1eczorem w gurnyc sa ach omu 

leci „pt.1:yc1yn", N1e HWUe ten, kt6- wnoli rek.la. s . k > • b c z·...irojowego w W1'śle odbędzie . b 
Dllir:)O mo~e dottatCS)'6 dowodów pl~~dfch, btd!lie p1s·c1e awyc imprez w tp u \.I . Się za aWa 
to rzeczt te&o, prseełw któremu reklamacja została .· taneczna, poprzedzona wyst~pem arty• 
wnlcłi"'1• k Podajemy niżej splis- elekaw~h imprez Skaplerznej, największe odpusty w Pleka• stów. Rozdanie nagród nastą.pi o godz. 

1,ch,:il~n;,.~1~~ia:~'7 ' 0"al prxyięit, lqc:ml• • w całe.j Polsce w bietącym miesiącu. Jest rach i Częstochowie. l o Tr01Pie k. Retno· t 3--tj w restauracji „Oaza" w Wiśle. . „ 
_ ., . _ ... „„ .. .;;., .. """• :' tą wyc}ąig z wydawnictwa LPT. pt. „Ka- wa - odpust w pustelni bł. Swirad-a _(st. 

- - -tmmt'ACJt...,. ~·~· - - · ; leU~f~-lrotrei: ..na okre$ • do 31 gr,~la Nowy Sącz, lub BrzesklO).. 
Marstałe~ zamknął p<>sle~unle o g?dt. 18 tn. ~5. 1'938 .,.„ ,~'" . ' 17_ Tum k. Łęczycy - dor.ocz.ny . o~- N t ,,Prasy" 

Sen._ ~1e~ner złosił .s mterp~_Iai~?'J: ,<lo .P~ezesa 10-31 Lublin - sexo wyiścigów kon pust ~w .. ~lekseg-0, w P.rast~re1 koleg1ac1e owy zeszy 
rady mm1strow w epraw1e eytuacJ1 metn1eck1eJ gru- h B' , . d . . 1 "'bot . tkl romansk1eJ. 17 Kraków - mistrzostwo Pol Ukazał sie nowy Nr 6-7 zeszyt ,,Prasy". 
PJ narodowej w Polsce do ministra spraw wewno· nyc . 1eg1 w nie, zie ~' Sv y 1 czwar . I . k 1 k' . III )' . . d o 'C trinych w eprawłe wyu'awienia prieputtck gr•ttlez- 10--23 Ma9łów (st. Kieł.et) _ zawc1dy s ci o ars ie na rzos1e e 1m~nacJ~1 y- twlera zeszyt tebt przemówienia prezesa Ra-

t. h stains 200 km 17 Włocławek m1„dzy„ dy Nai:ze'·nel Polskiego Związku Wydawców 
n~c..., paszportów granicznyc i ich odbierania, do szybowców o mistrzostwo Polski (Aero- . - T Dzienników i Czasot1lsm p, fellksa Mrozowskie 
mm.lstn apm~ wewnotnny<:h i oświecenia publicz· klub R~plitej Połsikiej). 10_ 17 Jaremcze klubowe regaty wioślarskie zawody kon: 10, wnloszoneao na Ogólnym Zebraniu człon
ncgG ,., 1praw1e prywatnego ~zkolnłctwa nie-mleckle T . . J . . l ne (Pomorskie Tow. dla Zach~ty Hod<>wh Jców Związku, a J>ośwlęoconeio e>mówlenlu na· 
~o na Kresach Wschodnlclt, do minima Opieki Spo - ydz1en aręm~za, J!TlP,rezy reg1ona ne, Koni) 17 27 Gdynia wycieczka stat• czelnych uda" n. ras" .., d"l.:..i.lnle wvchowaw-
łeczneJ w 'prawie zwolnień niemieckich rabotbi- wystawa myśliwska - - " " ~ '" „ ""'" „ 
ków l praeo-wnlków w przeruyłl11 górnoglą&klm, do . ' ~ • . kietn „Batory" do fiordów Norwegii. ict:ej l łnfortnacYJneJ, 
mlnhtta aprawi.edliwoścl ,., prawie sa:"ohóJnwa 15 Od~n1a :-- przyJaZd at~tk1em „Ba- · 19 Łowicz _. jarmark miesięczny (wto Artrkur na5tQPnY Przynosi streszc:enle dwu 
n.resttowa-nego Il~inu Feth!1era • Zodyrna. , tory" wyc1eczk1 Stowarzysze01a Wete-ra- rek po M. B. Skaplertnej') stro1'e luoowe. tnemorlalów deleaa~JI po19klel ua Vl KongroS. 

Sen. H11sbael1 zgłoaił mterpelacJ~ do mlni&tro nów Armii Polskiej· w hnerw-e, 15 Gdynia 20 31 W'l t . f t Mii;.dz)narodoweJ rederacJI Związków Wydaw 
spruv wewnęrtzn~h w 1prawie wyrzQdzcnla przez • • . • 1.- - I no - arg1 na u ra. CÓW :>ziennlków (f'IADeJ) w Rzymie; memo· 
ł6dzkle •larottwo grodzkie stlcody " spóle& wyda. - Dz1en Floty Polskiej. 21--24 Gdynia - wycieczka statkiem rlafy te dotycz" zagadnienia wa·lkl 1 falszywy-
wniczej „Liber1as1

• '!' L11dzi. . . 16 17 Lwów _ lekkoatletycz.ne kobie „Kościuszko" do. Kopenhaai. ml 'lllotmacJaml oru st1raw telekomunlkacyJ-
Scn. _Sch().l"t - llllcrpdarJ~ do preze~a tady mi• . ' ? ' n. A 6 8 22 26 w 'h o sk' !9t o nych. . 

ninrów jako mła rztdu w sprawie t11m.knifcia ll~t ce m1strz.ostwa ołsk1 (rZL ) 1 -1 - ej erowo - mor se m tt ł>alel zamles~one zostalo szczu61owe 
aclwokntów i list aplikantów adwokackich. Bielsko ~ mistrzostwo Polski w pływaniu stwa tenisowe. ~i:r11wotda11te i IX 0&ó'.rteg0 Zebrania czlon-

Sen. Kotloweki zKlosil inteq>elac~ę do minittra (P.ZP). 16, 17 Wilno _ IV zawody ~ot- 2~, .24 Niemirów Zdrój (st. Rawa Ru- ków _Zwi~zk1u Wydaw(:ów, które odbyło sio O• 

la trdt. OdlOIZefa __ iprn7~ '~ewnr,•;;.~r~h„ w tsptapwle konfisltatyMartykuł~11 ni cze północno-wschodniej P<Jlskl (Aero- sika) - przedstawienie opery leśnej. 23, Wtt:'u, w \\ trszawie, oraz streszczenie wygfo. 

r•dAłlll'lłl Dl""' OdP8Wla•a 'w P imc ,, i Y a P' " erę uwag o asonen • M B 24 W ~ ki I kk tl t . S.tony.,, na tYm zebraniu teferat6w i dyr, Sta-„ „ „ „ a w Pohce". klub Wileński). 16 Uroczystosci . . ar zawa - męs e e -03 e ycz·ne nit nl·sława Kauzlka „5ytuacJa Prasy na. tle ogól· 
--- Nutępne poiledzenle dziś dnia 15 lipca o shzostwa Polski (PZLA). t.e! ayttmcJi go~podarczeJ" i dyr, Franciszka . Dr HENRYKOWSKI god1J. 10 l'lltlo. Na porz4dku dziennym ustawy: o 24 Wisła - og6In-0śląs.kie zawody pły Ulowiń~1''cgo „Akł\lalne zaga<lnlenla admlni-

SptcJalłllła ohor611 Waaer)Ol1lyth, ał:6rn7dll wyb?rze rodny~h mlejs~~:h, o Umorzedzle Warata- WCZORAJ wackie. 24 -Wieliczka - uroczystości ku mac.il "'.Ydawnlczej", 
, l a11k111ab::roll. wy I o poprawie llnarlsow nrl,zków 81ł110rzłdu te- . . K k . • 24 ~l)rawotdanie z vm g Kontynentalnego 

Ul Ir.ud„ .u. A ftł1•,1l 1.,.62"-i9t~łrł t)'torialncf!o. CZCI sw. unegundy, w o palm s.oh. K o kl WI-...? 
111 

•• u 
0 

K I' · t t k I k' p l k' on~rei n '"-e amy w C"Uttitt żawlera artykuł 
Pr2Ylntuje od 8.11 ra.no, od 6-fl w'.lc:a twarz mofll szp!!cily pie~I Ozi. UIU a lSZ - mts rzos w.a Q ars te o 5 1. na p, ::;t. Zakuewskiea:o, Prezesa Polskiego Zwil\Z 
w niedziele 1 •w19ta od 9.12.30 po pOł. ·~'je lrJm ~o R O" Mdamorphau torze 1000 m l eliminacja. 24 Stary Sącz kit Ueklarnowego . 

• ,. 11e1. - odpust ·na św. Kunegundę w kościele Otlal artyilcułr>w i relacll lnfotttacyJnych n 

Dr med Henryk Ziomkow1ki 
Choroby weneryczne. motzOp!c:łowe I llk6rrie 

- pow.rt.tvtl 
6-ao Sler,1t.la 2, T l•fcna 118-JS 

Przyjmt1.ie cd g - 12 i 3 - g wiecz, 
\v niedzielę i święta od 9 - 12 w poł. 

Przychodnia Wenerologiczna 
Chór. wtn~yc:ne, skórno t Hk111l1Une. 

Spccjaln:V gabinet l:osmet:vcirny. 
Czynna od !l r. do 9. w. Pant• przyjmuje lekarz.kobieta 
PIOTRKOWSKA 88, tel. 143-63. 

Porada 3 •ł. 
---------·-· 

LEl'.&D • DEll'l'YST& 

S. W AT NICKA 
u1• Naei6r~1ws11iega &5. tei.172·33 

(Róg Lubelskiej), Cront l plttro 
przyjmuje Od • I do l w poi, t od ~ w. 

tmil'a'Sń 

Prurhldl11 Wener11111cz11 
i-en.la ólaor. -et'JCtlll.7eJa I •ar.„..._ 

ZAWADZKA 1, telet. 122·73 
czynna od 8 "" do I w!- :POhlda • .r. 

. Dla peli oddzielna 1JC)C9ekaln1a. 
~~-~~--~~~~~~~~----

Dr HELLER 
Spec. chorób weuerycsnycb, moosopłoi01'J'Ob 

i s:IOtn)"ch. 
TRAUGUTTA 8. Telefon 179-89 

przyjmuje od 8-11 I od 4-8 wieczorem 
Wnledzlele I śwlc,ta 10,12 po poJudnlu. 

5. fi A iti N S ff I 
Położnictwo i choroby kobiece 

Bałucki ltynek 3 telef. 1-i8·80 
p~zyjql.Uje pd 4-- 7 wiec:r._ ....... „ 

p A u L 1 N A L E w r D ...... d H L u BI c z 1klarysek. 24 Skarżysl«> - międzylclubowe 3'/kaJĄ prt.~e .'.~astępuJące: „Towarzystwo Wie 
-~J .„ __ i.,. ... _._, ..... „ 

1 
~ .... --....... r ... e • ~ re<Yaty wioślarskie. 24 Gdynia - ,przyjazd ,Y ~ra~owei (!prawozdanie z z~>hranla ta• „.,.... • .,... • ...,._, -..-. .,.._ ••ot61t „...,..,.. a •--•'•rd b • • lo„yde rsk1ego teg;o nowego zrzeszenia) Minl• 

ll'H•ł~ł•ka 28 tel. 2..0· 10 ul. ł'iładakłero 69 tel. 141 ·32 dorocz,neJ. wyciecz~! Zw .. Pole.k W Amer~ tnaln~ ~tawdc1 'YYnagrodzenia <lzlennik~r~'y \V 
<ttc Jłant•'!l1ea> ce oraz dorocz.neJ wyc1eczk1 Federacji Pauzu , „75·Iec1e Guety Rolniczej" i Przed· 

pnyjmufe o4 tJ..-.t l o4 ł-1 wt..., "'#~~111= ~:;-:.i~ h'°;;!o „ Zrzeszeń Ku.pieckloh w Ameryce statkiem stawiciele cza~oPism w zakłada-eh faht;cznych 

D
' r Kl„ „Piłsudski". s. A. Steln_hagen i Saenger w Myszkowie". Jnger 26 u· , · Zamyka.Ją żeszyt stale rubryki: Pra-ce Zwią· 

UNIEWAŻNIAM weksel, wystawiony na zlece- . roc_zyst?sCI ś~ .. Anny. - Do naj- zku Wydawców, Organizacje i sprawy dtien-
s,ae. cbor. wenerycznych 1ek~113h7ch i skór nie Brunona K'-epacza na złotych 90.- bez da- większych I najbardziej charakterystycz- nikatskie, Kronłka krajowa, Prawo a prasa 
a7~h (włosów) P•••P„0••tl•lł •łtt na ul· ty płatności. Weksel został wydany za pracę, tiych należą odpu!>ty w Łysem k. Myszyt\• I Prasa na szerokim świecie, 
p R Z EJ A Z D 17 t;~e2~~; która nie została wykonana. Jan Stępniak, P;a- ca (stroje kurpiowskie, przenlesl·ony na 31 

pn)'Jm .od t - 11 1 ed & - 11 wlecz. seczna 
13

· Hpca) w Mark-0wicaoh k. Kruszwicy (st. i••••••••••••• 
Mątwy), w św. An·nie k. Przyrowa (st. •-.. 

S I lowlEJCZYK ONDULACJA trwała komplet 5 zł. z gwaran- Złoty Potok), w Nowym Targu (stroje gó POLSKIE BIURO POl)JWtY 
cją, grube· naturalne loczki l szerokie fale. 
„Józef". Nawrot 54-a, tel. J91-35. ralskle), w Sąsladoowicach k. Sambora, w 

Kaliszu. 26-31 Tarn<>pol - Po<łol1śki jar 
Dollt6r 

Cttoroby weneryczne i skórne. 
PI Ot RH O W llR ff A 9 9 I PIESEK biały, ostrzyfony, zaiinąl na ul. Wól-

. • . • j ctańskiei. Odprowadzić za wynagrodtlenlem Al. 
Przyjlt!t!je od 1 ---;- ł l od 5 - 9 w1ecz. iKcściuszkl 57, m. 13. 

w niedzielę i sw1ęta od 9 - 12. ----------------

Dr. ilil4. 

WOŁK O WY SKI 
SpeOJ&lle&a chor~- weD.eZ'J'CllDJ'cbi „11:na1•7cb 

I akórnych 
wznowił przyjęda. 

Ce•leln'•n• tl, Telefon 238-02 
Przyjmuje od godz. S -12 i od 4 - 9 w_ 

w niedziele i święta od l{ódz. 9 - 1. 

Dr med NITECKI 
chotoby tkórne

1 
weneryc:r;ne 

i mocz<>t' clowe: 
NAWROT :\2, front I l>i~t'l"O - 1'•1. tUMS 

przyjmuje od 8·9 :IO r. od 5.00.9 "'• 

BACZNOSC rybacy I Urtądzam łowienie ryb co 
dziennie. KarPic wpus.zczone Swieże. Stare Ro
kicie, u\ ObYwatelska, staw prży torze kole-
jowym. · 

POTJ.<ZBBNY czlowiek do koni. Rusz.czak -
Brzezińska 36. · 

ZA 9.000,- tł do sprzedania domek o 2 pok. z 
kuchnią i sklep spotywczy i unądzenlem oraz 
pla-c ze st0udnią wiercona. Informacje: Wólcza11-
ska 196. Hoch. 

PJ.<ZY1BŁĄKAt. się pies·suka, brązowy mały_ 
Do odebrania za zwrotem kosztów. ul. Malopol 
ska 13, m. 6, Perli1lskL 

mark św. Anny na konie, odpust doro-czny. 
26 Sk~lat na Podolu - jarmark św. Anrty. 

28-31 Gdynia - tenis-owe rnlstrto
stwa wybrzeża. 

31 Kruszwica - wioślarskie ~egaty 
międzyklubowe na Gople. 

telelonu 
Pogotowie Czet'WOtlego Kttyta 102·40 

i 133-33. 
Pogotowie Miejskie 102-90. 
Pogotowie Prywatne Lek. Chu. t t t 1-9 
Straż Po.tama tel. 8. 
Ubezpieczalnia 197-65. 
Tow. Przecłwtebracze 277-62. 

ł.6dj, Plottllow•lra 16 U • 
t.l. 10!·01 i 266•ł0 

18•clo dniowa 
wycłecska 

Antobn1owa 

do fidgni 
4-13/8 d 190.-

s w,cleczld 

do Francji 
'w nledżlele I •wieta od 9_12 ,.. pół, 

J>r, aaell. 

H. ROZANER 
Specjallst~ chorób wenerycznych skór::i.ycb 

i seksualnych. 

UNIEWAŻNIA się kwit kaucyjny B. O. K. 'I '~ 
Nr. 5940 128 na 150 zł. Aleksandra Dmytryczuka n W o . 
kon-<lll'ktora K.1:.Ł. U li 
PRZYBŁĄKAŁ sic pies czarny, kudłaty. Do .o
debrania za zwrotem kosztów. U\ Kilińskie-

rDlUUB oe'ii@.1

fidggj 
skł11da l'an utvw11jl\e PIXI~ I 21/7 zł 12 gr 80 

Narutowlc~a Q, fr. ll piętro 
Tel. 128~98 P.rzy1muje od t-1 1 od 5-9l Jń~ iO 260. ~ mydło go &olenia l'••••••••••lll••••llll' 
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A KLISZY FOTOGRAFICZ Ej. 
' 

• • AME·RVKAHSKI OKRĘT WOJENrtY. 

-
Najnowszy olbrzym amerykańskiej floty wojennej (35 tysięcy ton), budowany jest ~ Amb8$ador Rzeczypospolitej w 
w stoczni w Filadelfii. Na zdjęciu gubernator stanu Waszyngton przy wbijaniu pierw- ; Zjednoczonych Jerzy Potocki położył ka-

szego nitu. mień węgielny pod budowę pawilonu pot-' 
skiego w New Jorku. Na zdjęciu - po pra 
wej - ambasador Potocki - w środku 
Komisarz Generalny .Wystawy Stefan ~ 8 pu€har margnarki wof łnn~; et„ 

W ciąganie żagli na łogzi,ach1 biorących udział w między~Qwych zawodach ża. 
1 ·--

1 
glow~ów w Kilonii. · · · · · 

..-.. """ . ----:- - . . t": 

~educlKzasowu zwutieźta 

w Tour de France przy śrniadaniu. Dodać mlety, iż Francuz ma groźnego rywala 
w osobie Niemca Wenglera,_ który zbliżył się doń na odległość 13 minut. 

Z abawa artystek fiłmó""ych. 

. J.ary 1'Jhl, C~. -:.:: ..... .: , .; i friedel San der, które ujrzymy w nadchodzącym sezo
nie w iii.1;mdi ~~ · ,.1 ;' ~J • a l~mieckiej Ufat na wywc~sach bawi.'! si~ jak '1zieci. 

Ho"ł!Vard Hughes 

swym brawurowym lotem naokoło św~ta 
tr~ . .w.,, ~bił rekord Willey Po$- -~. · l, · , 
~ .... "' .., .~ ~~"W'S~r 

Montowanie podczas jaztły. 

Ostatniej niedzieli nalic.rono tu P.Ofiild l milion 
piących się. 

Miedzrnarodowr wrścig motocJJlr owr w Wales 

Dwaj zawodnicy kontrolują wmjemnie na stacji kontrolnej przebyty czas. Na zdję· 
Montowanie wózków przyczepnych i rezer ciu na lewo - Anglik Davies, na prawo - Niemiec Struwe na maszynie BMW. 
wowych kół w cz:asi~ jazdy ~y.maga nad-

zwyczajnej zręcznosci. Przerwanie mistrzostw golfowych Anglii w Sandwich. 

Nuwolari znowu i~ździ. 

Mistrz Włoch, który przez pewien czas za 
mierzał nie brać udziału w zawodach auto 
mobilowych, obecnie zgłosił gotowość star
towania na nowej 16-cylindrowcj maszynie 
„Alfa" na torZ1e w „Niirburg do zawodów 

o Grand Prix. 
Mistrzostwa golfowe Anglii zostały przer w11n2 skiit'tkrn lmmg"i·:: ·,,·:: j burzy. Na 
zdj~ciu - zbu,rzone przez burzę n;imioty, w k~c.J; ) c~t mk;kii; się biu.·a z.twodów. 




