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Kramarz bedzie pochowany na koszt państwa Lotnicy francuscy nie dolecieli do Tokio
Pr::;y pr::;ymusowym lądowaniu odnieśli nie::;byf gro~ne rany
U::;nano jego ::;aslugi, chocia~ byl "opo::;ycjonisfą"
T o k i o. (PAT.) W wyniku przy- m. Koczi na wyspie Szikoku, lotnicy
p r a g a. (Tel. wł.) Śmierć Krama- , organizacyj, aby złożyć hołd zmarłemu,
musowego lądowania, które odbyło Doret i Micheletti odnieśli rany.
l"za, pierwszego premiera wskrzeszone- względnie uczestniczyć w pogrzebie.
Pierwszej pomocy udzieliła im ludgo po wojnie państwa czechosłowackiePogrzeb wyznaczony został na so- się w środę o godz. 19,30 czasu miejgo okryła żałobą. cały naród. Mimo, że botę dn. 29 bm.
scowego, w pobliżu m. Robara pod ność, po czym obu przewieziono do
szpitala w Koczi. Według ostatnich
zmarły zajmował, zwłaszcza po zawarwiadomości, stan lotników nie wzbuciu sojuszu między Czechosłowację. a
dza obaw.
Sowietami, stanowisko opozycyjne woO godz. 18,15 czasu mIeJscowego
bec kursu reprezentowanego przez preDoret sygnalizował, że zbłę.dzili we
zydentów Masaryka i Benesza, mimo,
mgle 'podczas lotu nad obszarem, poże rzę.dzę.ce obecnie stronnictwa zwalM ec::; odbęd::;ie się w piątek wiec::;orem
łożonym na południowy zachód
od
czały nieraz namiętnie jego ideologię,
C h i c a g o. (PAT) W środę przy- tuzjastycznie. Przeszło 50 tys. osób Korei.
nie kwestionował nikt nigdy, ani jego
T o k i o. (P AT.) Zdaniem lekarzy
dobrej woli, ani też ogromnych zasług, była do Chicago reprezentacja bokser- przybyło, aby powitać Europejczyków.
położonych zwłaszcza podczas wojny
ska Europy, która w nocy z pię.tku na
Specjalne przemówienie na cześć kuracja lotników Doret i Micheletti
trwać będzie około 10 dni. Lotnicy
światowej około odbudowy państwa
sobotę według czasu europejskiego rogości wygłosił prezydent amerykań
czechosłowackiego.
zegra mecz z reprezentację. Ameryki.
skiego komitetu olimpijskiego p. Ave- oświadczyli, że samolot ich posiadał
jeszcze dostatecznę. ilość b.enzyny, by
Reprezentację Europy powitano enry Brundage.
W szerokich kołach społeczeństwa
móc dotrzeć do Tokio. Do lę.dowania
Kramarz uchodził za uosobienie bojozmusiły ich bardzo trudne warunki
wego patrioty.
widzialności.
Lotnicy stracili orienW środę przed południem z_ebrała
tację i od 15,30 lecieli na ślepo. Nie
się rada ministrów i złożyła hołd ciemogąc znaleźć odpowiedniego miejsca
niom zmarłego, uchwaliła jednogłośnie
do lę.dowania, zdecydowali się wreszC::;lonkowie ,Jungdeutsche Parfei" r::;uciws::;y się na Polal~6w
urzą.dzić pogrzeb na koszt państwa i
cie na lę.dowanie na piasku wybrzeża
,jednego ::;abili, a drugiego cię~ko ,-anili
pochować go w Panteonie narodowym.
małej zatoki.
Samolot skapotował w
Prezydent Benesz otrzymawszy wiadoodległości 4 metrów od wody.
Ś m i g i e L (Tel. w1.)
W nocy na Polaków, jeden z tychże zwrócił im umość o śmierci Kramarza, wystosował
Władze japońskie podkreślaję.,
że
natychmiast telegram z wyrazami jak środę dokonana została straszna zbrod- wagę na niestosowność tych pieśni. odradzały Dooot'owi start z Szanhaju,
naj głębszego współczucia. Dr Krofta, nia przez członków "Jungdeutsche Par- Wówczas Niemcy hurmę. rzucili się na a to wobec niepomyślnych warunków
który bawi w Genewie, przesłał tele- tei" w Potuszu pod Śmiglem. Mianowi- bezbronnych Polaków i jednego z nich atmosferycznych na trasie.
cie zamordowali oni 23-letniego Gra- sztyletami zamordowali, drugiego zaś
gram kondolencyjny.
cjana Jurgę oraz zmaltretowali 22-let- - Cielebę.ka poważnie zranili.
Ze wszystkich stron kraju zjeżdżaję. niego Ignacego CieJebę.ka. Ten ostatni
Na skutek przeprowadzonych przez
się do Pragi przedsta,viciele rozmaitych
w stanie groźnym przewieziony został policję dochodzeń, aresztowanych zoTokio. (PAT) Na podwórzu fa'
stało czterech Niemców z Puszczykówdo szpitala w Śmiglu.
bryki
w Sakai pod Osaka spadł wodnoZ rozmowy, przeprowadzonej z mat- ca. Zostali oni przewiezieni do więzie
ką. zamordowanego, okazuje się, te
nis. w Śmigłu. \V czasie przesłuchów płatowiec 6-osobowy. Pięciu pasaże
rów poniosło śmierć.
przebieg zajś"Cia był następują,cy:
przyznali się do winy.
N o w y Jor k. (P AT) Donoszę. z
_ A m s t e r d a m. (PAT). "Allgemeen
W nocy na środę wracała większa
Jak siQ okaZUje, śmierć Jurgi nastę.Nederlandch Pressbureau" donosi, że grupa Niemców ze zebrania "Jung- piła wskutek przebicia prawego płuca. Santa Maria (Kalifornia), iż spadł na
tamtejszym lotnisku, wkrótce po star~ybory do drugiej izby stanów general- deutsche Partei" w Potuszu. PrzechoCiężko ranny Cielebąk zaś
otrzymał
nych odbyte w środę, charakteryzował dząc przez wieś, Niemcy wyśpiewywa- cztery cięcia bardzo głębokie. Sekcję cie, samolot pasażerski. Pilot i 3 pasawielki udział wyborców.
li prowokacyjne piosenki. Gdy prze- zwłok przeprowadza komisja sądowo żerów, w tym dwie kobiety ponieśli
śmierć.
chodzili koło grupy pięciu młodych lekarska w szpitalu w Śmig lu. ' (dś)
\\'s zędzie na ogół panował spokój
z "T.ią.tkiem Amsterdamu, gdzie doszło do zajść.
zmianą rządu
Policja zmuszona b~' ła do użycia
L o n d y n.
(PAT) Ramsay Macbroni palnej, w zwię.zku z czym jedna
Donald
udał się w czwartek o godz. 11
kobieta odniosła rany.
do pałacu Buckingham w celu wrę
\V wyniku wyborów, o ile chodzi o
Wal e n c j a. (P AT) Ministerstwo czej podaje, że na froncie biskajskim czenia królowi prośby o dymisję gawiększe partie, rzymsko-katolicka parobrony narodowej podaje, iż 9 samolo- na odcinku Orduna powstańcy zajęli binetu.
tia rządowa otrzymała 31 mandatów tów rządowych bombardowało miej- w ataku pozycje rządowe pod San Pe(o 3 mandat~' więcej, niż w r. 1933), so- scowość Palma na Majorce.
dro, biorę.c do niewoli około 100 jeń
świętego
cjaliści 23 mandaty (zyskali 1 manJedna z bomb zatopiła statek han- ców i zdobywając znaczny materiał
dat), partia ant~Tewolucyjna, do któ- dlowy przed wejściem do portu Palma wojenny. Nieprzyjaciel pozostawił na
C a s t e l G a n d o l f o. (P A T) W
rej należy obecny premier Colijn dniu 31 maja jako w dniu swych uroi uszkodziła kilka łodzi, znajduję.cych placu przeszło 500 zabitych.
17 mandatów (zyskała 3 mandaty), ko- się w pobliżu, a przeznaczonych przez
Wal e n c j a. (P A T) Ministerstwo dzin Ojciec św. dokona uroczystej
muniści - 3 mandat.y (stracili 1), ruch
obrony narodowej ogłosiło rozporządze inauguracji papieskiej akademii nauk,
powstańców dla przewożenia żołnierzy.
narodowo-socjalistyczny inż. Musserta Samoloty zrzuciły nadto bomby na ko- nie, powołuję.ce pod broń wszystkich powołanej do życia 28 października
- 4 mandaty (w wyborach w r. 1933 szary i komendę placu, wyrzę.dzaję.c młodych ludzi, należę.cych do rocznika 1936 r . Przy tej okazji Ojciec św. wyruch ten nie brał udziału).
1931. Muszę. oni stawić się w biurach głosi do członków nowej akademii,
znaczne szkody.
W ' nowej izbie reprezentowanych
B e r I i n. (PAT) Niemieckie Biuro werbunkowych w dniach 30 i ~1 maja wśród których obecny będzie prof. Gooraz 1 czerwca.
będzie 10 partyj wobec H w obecnej
dlewski, dłuższe przemówienie. InauInformacyjne urzędowo donosi:
A n d u jar. (PAT) Korespondent
izbie.
W dniu 26 maja rb. niemiecki tor- Ha~asa donosi, że baterie przeciwlot- guracja rozpocznie się od adresu hoł
downiczego odczytanego przez prezyW środowych wyborach zastoso- pedowiec "Albatros", stoję.cy na redzie
" '::Ino nowę. ordynację wyborczą, która portu Palma de Mallorca, był przed- nicze wojsk rzę.dowych strąciły wczo- denta akademii prof. Gemelli.
przewiduje m. in., że przy składaniu miotem ataku bombowego hiszpań raj po południu trójmotorowiec polisty kandydatów należy wpłacić kwo- skich samolotów rządowych, które wstańczy, przelatuję.cy nad liniami
rządowymi na drodze do Espiel.
tę gwarancyjną w wysokości 250 florenów za każdy okrąg wyborczy, których bombardowały w tym samym czasie
Północnym
miasto i port. 4 bomby padły w poblije~t 1g, czyli ogółem 4.500 florenów. W
żu torpedowca.
M o s kwa. (PAT) Agencja Tass
zwię,zku z tym z 20 partyj, które wczodonosi ,że obóz prof. Schmidta rozporaj stan~ł~' do urn wyborczych (w roku
Wieści z frontów
czę.ł normaInę. pracę. Operator filmo1933 brlo 54) straciło pow~'ŻS7,ą kwotę
Salamanka.
(PAT). Komunikat
Bajonna. (PAT) Biuro prasowe wy dokonał wielu zdjęć, poczynają.c od
gwarancrjnę. 10 stronnictw. Kwoty te
urzędowy głównej kwatery powstańI'ządu baskijskiego ogłosiło na~tępują
chwili lądowania na biegunie, na polu
przypadaję. na dobro skarbu państwa.
I cy komunikat: Rzę.d zajmował się po- lodowym. Grupa uczestników ekspełożeniem lotników niemieckich skazadycji dokonała wczoraj wypadu na
nych na śmierć. Rząd nie wykonał wy- nartach, badając olwlict obozu i stan
roku, aby przyczynić się do usunięcia pływającego pola lodowe,go. Pole lodowszystkich motywów, mogących skła we spływa powoli w dalszym ciągu. W
niać kraje faszystowskie do kontynuociągu dnia szalała na biegunie wielka
wania swej interwencji w hiszpailskiej burza śnieżna. Namioty ekspedycji zawojnie domowej.
bezpieczono, tworzę.c wały śniegowe.
Strajk
rozpocząc
SIę
ma
o
godz.
23
N o w y Jor k. (PAT). Komitet wykonawczy robotników przemysłu stalowego uchwalił strajk we wszystkich
zakładach Republic Steel Co, Youngs.
.
town Tube Company, Inlantl Steel lowego, nalezę.cy do orgamzacJl przeS a n F r a n c l s C o. (PAT) DZIŚ, rzuconym przez Złotą Bramę w San
Corporation i we wszystkich fabrykach mysłowej Lewisa, domaga się uznania
trzech wielkich niezależnych towa- przez towarzystwa jego wyłę.cznego w czwartek dokonano tu uroczystego Francisco.
w otwarcia
•
Nowy most zostanie w
otwar.rzystw w stanach Ohio, lIIinois, Pen- prawa do
sprawach robotmczych.
kszym mOŚCIe WIszę.cym sw lata, prze- ty dla ruchu samochodowego.
sylwanii, New York i Indiana.
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Zbrodnia Niemców pod Smiglem

Katastrofy samolotowe

Wybory

w Holandii

•

Bombardowanie Palmy na wyspie Major(e

Przed

w Anglii

Wdniu urodzin Ojca

Lotników niemieckich
nie rozstrzelano

\li

Przed strajk~em
stalowniach amerykańskich
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pro~adzenia rokowań
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Ekspedycja sowiecka
na Biegunie

największym moście świata
ru~hu ~ieszego n~ najwię-I
pię.tek
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czorek. D la Garbarni, ldóra grała bardzo
ofiarni(~, bram ki zdobyli Stankusz, Ries!le,r
i Piątek, jedna była ·samobójcza. ZawI~l~
ją 11sz. Bramki dla zwycięzców sttzel~ll
Smoczek i Knioła (po dwie), a osttal1lą
Pl'osator. Sędziował p. Hettig.

Ł

6 d ź. - Obie drużyny stanęly w oslabionych składach, Lwol-I" hLll ie bez obu 'M atiasów, zaś ,t KS z rezerwowym Mucharskil11 na prawym slo·zydle.
Z niezwyklym l7,uinleresowaniem przez
3000 osób śle(lzone spotkanie w rezultacie
przyniosJQ rozcz::u·oll'anie. Grając przez DO
minut w wybitnej dcrens~' wie, PogOli spowodowala, iż gra stala na ni s kim poziomie. BobUa wrażenie gry na jedną, rozpaczliwie 11l'ol1ioną bramkę, przed którą
znalazła się się pl'::LlI'ie cala drużyna lwowska.
.
'IV drużynie gości na ,vyróżnienir. zasłużyli j clynie Alba(lHki i J eziel's ki. Beszta to indywidualnoFici, grający każdy
własnym syslemem. Niestety, Lwowinnie
celowali za to brutalnością, wywolując
przez to llie"mal, na wi<lo·wni.
'\V LJ\S-ie II ie bylo słabszych punktów.
Bramkarz nie mial w ogóle pracy, a obrona z lalwościn, likwidowała nieliczne ataki NiechcioJa Jub Borowskiego. Pomoc clobra. l\'iepotrzelmie j ednak rewanżowała
się z nawiązką przeciwnikom ostrą grą.
W atakuj c([Yllle Miller min! slaby clzierl,
i nie mógł os,,"oić się z grą pl'zeciwko pię
ciu ob l' o{l eon].
Sędzia. p. DertJlal z Warszawy - slaby.
Przez swq Jliezar(1dno~ć i niereagowanie
na ostrą gT(~ dopuszczał elo stal'ć, prawie
bójek mip.t1zy gn.. czanJi .
PrZ'ehieg spotka.n ia jest bez h istori i. Cał y czas przewn żal Ll\S, je(lnnk pod }Jramką gości natrafiaj nu?:warty mur ca!eJ
drużyny. LwoWHlni~ ' próbowali przez
zmianę ustawy. " llzyf>kać jakąś popl'awll,
lecz to im się nie lIda\\'aJo. 'IV rezultacie
AlbaI'l$ki . m ial sporo clo roboty, o czym
świadczy ]2 strzalów różnych, egzekwow::myc11 przez LlI:S. POgm'l urządziła jedyny hodaj wypa-I przez Borowskiego.
Cóż, kiedy z(lerzyl.się on z Galeckim i musiano go zn ieHć z boi!";l'a.

Cracovia -

Wisła

.:. (0:0)

II: rak ów. -

Derby krakowskie zalWJ"Jczylo siE; wynikiem nierozstrzygnię
tym, który krzyw(]zi Wisłę jako drużynę
lepszą, szczególnie po przerwie.
Gra w
pierwszej części by]a wyrównana. Po
Pl'zerwie Cracovia nic wylrzymaJa tempa. Prowadzellie llzysl,al w 14 min.
Szewczyk, clcbjjnjąc strzał Gracza. Wyrównanie
uzyska la Cracovia zupelnie
niespo<lziewanie pl'zez ZembacZYllskiego
z rzutu wolnego, podyktowanego zbyt
pochopnie przez sęd:r.iego Franka. Cracovia graJa bez Malczyka, którego zastąpił Ziellllski.
W Wiśle bTak byto Jezierskiego. W Cracovii wyróżniło się
trio obronne i Góra w pomocy, w Wiśle
cala dl"'Użyna grała dobrze.

Tabelka
Tabelka rozgrywek po spotkaniach
czwartlw,vych pl'Zedstawia się następu
jqco (w nawiasach podajemy ilość gier
i stosunek bramek):
1. Cracovia ]5 p. (9,28:7).
2. Wisla 12 p. (8,21 :8).
:-1. Warta ]2 p. (8,17:8).
4. AKS 12 p. (7.18:7).
5. Buch- 12 p. (8, 18:9),
6. Warszawianka 12 p. (10,21:21 ).
7. Garbarnia 7 p. (9,14:8).
8. Ll~S 7 p. (8,9:12).
9. POgOl'l G p. (9,7:14).
10. Dqb O p. (12, 0:51-).

AUTD-MOBllIZM
Do X miN]zYJlal'odowego

Warszawianka - Garbarnia
5:4 -(3:())

rajdu A. P. 1937
dwa 1l0W'c zgłoszenia - jedno Jdcrowf:Y zagl'3uicznego i jedno kierowcy polskiego.
:r,alosił się l1lianowicie IJ. "\Vlodzimierz 'Nokle('j~o,,"sky (Czechosłowac.ill) n'l. samochodzie Acro.
i p. .Jerzy Htrenger (pol~ka) na samochodzie
D. K . \\' . . Jedllo('ze~nie fabryka Auto-Union,
która m . i. produkuje wozy DK"\V nadesłała
zgło~zeni" lIcspołll DK \V (do nagrody zespoło
wej). \Y skład drużyny DK"\Y wchodza kierowI'y: por. Koł~('zkowski '(AP), Paczesny (niestow.)
i f;trengcr (nicstow.) (Pat)
wpłl'neły

. 'V a l' s z a w a - Sp'otkanic rozegrano
na s1adionie i'eprezentacyjllym. l\fia.o OllO
przebif'g bardzo ciek:Hvy. \Vynil< na ogol
nje odpowiada grze. 'V Garbarni hOWICJO
za~~-iótl.ł bramknl':r., l,tól'y ]lon osi winę rvrażki swej drużyny. Garbarnia na IJg'ól
miała Więcej z gry, l'U'Vod?'iJa jednak )10(1
bramką· W polu byla jednak lf'psza \, 'nrsza wianka. Po p1'Zerwie GarlJat'Jlia zamieniła bramkarza i przy stanie 4:1 potrafiła
wyrównać. Ostatnim zrywem. wszakże gospodarze strzelili piąt.ą i zwycięską bramkę. Obie drużyny wystąpily z rezerwą,
.'W arszawianka bez Hu<lnicli.i.ego i Mart yny, GarbArnia hez Par.url,a i \Vilczkiewieza. 'IV \Varszawiance bardzo dobry był
rezerwowy JacJdmek w bramce., poza t.ym
pomoc i atak. Słaho jedynie zagrał Wle-

HIPPIKA

Międzynarodowe zawody w Ryd;te rozegrane
zostaną w dniach od 21 00 29 sierpllią o ]lOWY
pucbar ł..ot",y. gdyż poprzeuni zelobyła na wlllsność ekipa polska.
\V zawodach startować ' bę

lIii ekipy: Polski. Szwecji. Norwegii, WIoch,
Austrii i prawdopodobnie L"tonij.

KOtARSTWO
'Vygcig o , mi~trzostwo

. .Stan pogody w Polsce wczoraj o godzinie 14-ej:
Naplyw Diec'J chłodniejszego powietrza
polarno-morskil'go z zachodu spowodowat
w zaGhodnich Cl2.1Clnicach Polski w g ,clzinach po południowych wzrost zll-chmurzenia, a w Pucku i Zakopanem nolowano
Lckkoailetyrznc- z~.\Vod:v w Chorzowie zostały
b1.}rze. Na pozostałym obszarze kraju
odwołane. O(llJy/ sir: jc'lynie skok w rIal, w któutrzymywala się jeszcze w dalszym ciągu rym zwyci<;żyl Chmiel z wynikiem 6.75 m.
pogoda słoneczna i upalna. Temperatura I
o godz. H-ej wynosiła: 19 VI Zakopanem, PIŁKA NOŻNA
25 w Pucku, 26 we Lwowie, 28 w Lublinie,
Krakowie i P111sku, 29 w \Varszawie, \Vi!Polo~ia ':Varszawska pokonala w pierwszym
nic, Kielcach i Diałymstoku, 30 w Pozna- sp~tk~mu fmalowym mlcozygrupo" ym Okr,cio
.
..
d'
B
d
D
bl"
G
L
(3.1).
nlu, .~b ZI,
y g087.CZy,
ę
lilie, ' rli. dziądzu -i Kaliszu, a 31 w Gdyni.
PIŁKA
Przewidywany przebieg pogod~r do wie.. .
.
'"
:czora. dnia 28 bm.: Po przejściowym wzro
Po llemonstracJa?h Jutlc.ro,,!sklcll. Ja)<.l~ .wyście zachmurzenia i mie]'scow"ch burzach . (jarzył.y SIę :" czasIe s~otkl~l.Illa SZCzyplolmak.a
•
"
•
<.
•
J
"
'
AustrJa - Nl<'!mey w lVlerlmu, naczelna Org31llzwłaszcza w dZlellll~?,ch. zacl~odl1Lcll ~ pól- zacja sportu anstriackicgo zakazała rozegrania
nocnych, na og61 o:osc pogodnie. LekkI spa- wyznaczonego na czwartek, w Grazu między
dek temperatury. Umiarkowane wiatry za- pal1stwowego spotkania w pitcc ręcznej Alllltria
chodnie.
- Niemcy. .
.

LEKKA ATLETYKA

RECZNA

l

Niedzielne rozrywki wSzwaj(arii
Wycieczki Itwiatowe - Wystawa letnia Jeżdżący
.
pocżtowy - Sporty i zabawy świąłeczne

(Od wlasnę.go koresp
Zurych, w maju
Sk011CZyly się wędrówki narodów
z deskami w góry, a nadszedŁ sezon
wycieczek
kwiatowych.
Koleje
i
przedsiębiorstwa
autobusowe urzą
dzają codzień tzw. "Bluestfahrten" we
wszyst.kie bogatsze w sady okolice.
Zwłaszcza kantony Zurych,
Aargau,
Thurgau i Sto Gallen Z dolinę. Renu
wyglądają.
w. tej chwili przepięknie
w bogactwie kwitnących sadów. Co
niedzielę cią.gną. także pieSi tłumami,
przeważnie z rodzinami, dla nacieszenia oczu zielenię. i kwieciem.
Ubiegłe Zielone Świą.tki były pogodne i ciepłe i sprzyjały WSZelkim
wycieczkom. Co żywe, wyroiło się na
spacery. Lwia część tego roju ludzkiego zawitala.do Tonhalle, gdzio
urządzono
dOl'oczną
wystawę
pt.
,;\Veekend, Sport uud Mode". Domki
weekendowe, proste, drewniane, lecz
nader praktyczne i wdzięczne pousta~ano w parku Tonhalle, który po

ondenta
świeżej

"Oręd.ownika").

Wynik: 1. Szabo 1:53.2, 2. l{ucharski
B u d a p e s z t. - W drodze powrotnej
z Aten I<ucharsld i Sznajder wraz Lokaj- \ 1:53.3 (o picrś), 3. Harsany 1:54.4.
Sznajder startował w skoku o tyczce
skim zatrzymali się w Budapeszcie, gdzie
startowali w zorganizowanych tam zawo: i wygrał go z wynikiem 3,80 m przed
dach międzynarodowych. Kucharsl,l i Węgrem Pape'cm 3,50 m. , Sznajder próprzegral niespOdziewanie do Węgra Sza- bował dwukrootnie przejść 4 m, ale bez
.
bo w biegu na 800 m. Węgier prowadził ~~ku.
'IV oszczepie, który wygra;l yarszegYl
przez 'caly czas. Na 200 m przed metą
na czol0 wyszedł Kucharski. Na ostat- z wynikiem 6D.92 przed Loka]sk~m, Wę
nich 30 m jednakże Szabo zaczął finiszo- gier ustanowił nowy rekord kraJowy.
Po zawodach Polacy niezwłocznie U"
wać i ostatecznie
wygrał,
mimo usilnej
dali się w drogę powrotną do kraju.
obrony l{ucharskiego.

I
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TENIS
,V mistrzostwach Francji nie bylo
nich grach nowych niespodzianek. :'" grze

w ost~t

P<?J~

dyńczcj panów osiągnięto następuJące wazmeJfiZę 'vvYlJiki: Bouss1ll! i Gentien 6.3, 7:5, 4:()~ fi:1;
Petra i Merlin 10:12, 7::;, 6:1. 6:4; Hughes I Feret 6:2, 7:5, 4:6, 7:5; Hare l t>urface 6:4. 6:}, 6:2;
Henkei l 'l'uckey 6:3, 2:15 6:1, 6:3; CeJnar I
Journu 6:0, 6:4, 6:1; Austin i Lesuc)' -: walko-

urząd

Rajd awionetek
.
na Bałkanach

Wczoraj o godz. 5 rano wystartowa~y,
z lotniska mokotowskiego w. Warsz:awle
cztery awionetki RWD 8, 10 l 13, pllotowane przez czlonków Aer. oklub.u. wartó
l t h k war8zawskiego, stu den w po l ec nl'l
wer dla Austina z powodu spóźnienia Sl~ Fran- szawskicj, do 2-tygodniowego lotu nad
cuza; Austin - Petra 6:4. 6:2, 6:J:
..
państwami balkallskimi.
\\0' grze pojeuYlłczejpaJl Mathleu wyehmmoPoprzedniego dnia
wystartowały 2
wała 'l'erwilldt 8:10. (;:4, 6:3; Jacobs wygrała Z
a,,,ionetki oraz szybowiec.
BGegner 6:3, 7:5; HOI'!! zwyci~ży.la Hardwick
Cala ekipa sldada się", 6 maszyn, sz~
G:4, 6:3, wreszcie Sperlmg wye!Jmmow~ła_ Henbowca oraz 12 osób załogi. Szefem lotmrotin 6:;), 6:1.•Jędrzejowska gra w ćWlercfmale
. ' k ' wicez pierwszą rakietą świata. Amerykanka Jacobs, czym jest inż. Marian \VOdZlans 1,
d0piero w piatelL
prezes Aeroklubu waRrszawsl~ie~oB' la .
Lullzki Klub Lawn-Tellisowy pokonaJ. w spotN~ całej tras~e:.
umuma,
~ b~rla,
kaniu drużynowym Klub 'l'crusowy z PJOtrkowa ł GrecJa, Jugosławla l Węgry przewIdzHme
w stosunku 3:2.
są popisy a,vionetelc ora~ szybowc~.
.
Tuckey, reprezentacyjny gracz angi~lski w
.Należy za~naczyć, lŻ .Jest to lUZ trzeCI
grze podwójnej i pogromca Tłoczyiisklego O-I raId <J.ka~em~Mw ~ 10tl11kó,,:. .
§wiadC'zyl, że po tegorocznych zllVl'odaclt o pu'IV kWletnlU 1933 odbył SIę lot do ~u
cllar Davisa. pr~echoclzi na zawodowtsw? W
munii, a w r. 1935 do państw bał~ycluch.
ten ~posób Anglia straci dalszego z wybItnych
~wych t.enisistó\v.

Jednolita organiziJ(ia Polaków wGdańsku
G d a 11 s k, 25 maja.
Po dłuższych pertraktacjach Rady
Delegatów "GmillY Polskiej" i "Zwią.z
ku Polaków" postano\viłv w ubiegłą
niedzielę powołać do życia jedną naczelną organizację polityczną Polaków w Wolnym Mieście Gdal1sl<.u. Po:
siaclaiaca dobre tradycje i zasługI
Gmi il'a Polska" ulegnie likwidacji
~godnie z przepisami gdańskimi o
s towarzvszen iach
re i estrowanych.
"Z\vią. zek Polakó\v" przejmie czł~mków
"Gminy Polskiej". Zostanie. Jednak
zmieniony statut organizacji l nazwa,
która otrzyma
brzmien'ie "Gmina
Polska - Związek Pola.kó,v".
~~

wo:je~"ódzlwa łódzkie
go na dyst\insie 125 km, zapo\\'ieclziany na nicdzielę nie odbędzie się w
związku z finalem
,,"\YioseJillych clni sPJ'awno~ci \VF i P\,,". 00\\'oł ane zostaJy też wszl'.stkie wycieczki, gdyż
kolarze maią wzil\ć gremialny' udział w pochodzie .
"\Vęgrzy wysylają do Polski na bieg dookola
kraju pełna drużynę. w liczbie czterech zawounik6w. a mianowicie: Kał'3ry, Elek, Gel'o i
IstLenes.

Komunikat meteorologiczny

lwveiestwo Sznaidra
WBudapeszcie
I

. Ub~egła niedziela zamyka zatem
okres życia Polem"ii gdai1.skiej, który
cechowało silne 'natężenie walk partyjno-politycznych. PrzekonalJla partyjn.o-polityczne Polaków w Gd::ulsku
są. obojQtne z punktu widzenia ogólnopolskiego. Napływowy element ul"zęd
niczy polski, zwłaszcza po r. 1926 zaczął jednak Ila teren Gdallska przenosić
kryteria partyjno-polityczne z
wewnętrznego życia politycznego polskie~o.
Na tym tle doszło do secesji
w "Gminie Polskiej", do utworzenia
"Związku Polaków".
filarach "Związku Polaków" b.
min. Strasburger pisze w swojej książce:

°

"Osoby, obeznane z tym, co działo się
wiedzą, że przez szereg lat
najwiękSZY posłuch u ccntralnych czynnil{ów polskich, decydujących w sprawach gdańskich
miało
dwóch ludzi,
z których jeden okazał się zwykłym
oszustem z falszo~vanymi papierami..."

w Gdallslm,

I

Ten

właśnie

z

fałszowanymi

papie-

Bazylei. Zaopatrzony on jest w okienka
i urzędników, przyjmujący('h
' .... szelkie przesyłki, w dwie kabiny telefoniczne, skąd można telefonować nie
tylko po całej Szwajcarii ale i po Europie, w marmurowy blacik do pisania i przegrodę na pakunki, a nawet
w automaty ze znaczkami i pocztówkami.
Już parę ra.zy jeździł on na próbę
po różnych miejscmvościach i będzie
wkrótce na stałe zastosowany tam,
gdzie nie ma stałego urzędu pocztowego. Przejeżdżać będzie w zapowiedzianych godzinach, zabierać przesył
ki i jazda dalej!
Świetny wynalazek.
Zachwycona
nim młodzież gromadzi się tłumnie
przy okienkach, żebrząc o kartki i
specjalne znaczki oraz stemple.
Sprzed głównego wejŚCia do Tonhalle widok czarujący. Ponad bogaty park. wzrok biegnie ku promenadom nabrzeżnym i błękitnej toni
jeziora, zamkniętej w głębi białymi
Alpami. Rama drzew kwitnących,
doskonała
muzyka wystawowa i pogodny nastrój Zielonych Świątek u-

wystawie kwiatów wygh~,da
jak jeden bukiet.
Kwietne lJ1amy tulipanów, bratków, krwawych kamelij i płomien
nych azalij konkurują z kwieciem
górskim i drze,',;ami parkowymi. Co
chwila zatrzymuje nas jakieś alpinarium lub nowa rabata kwiatowa.
Wewnątrz budynku czego dusza
zapragnie: Namioty do spania, przybory do alpinizmu, golfa, tennisa,
przepyszne mahoniowe motorówl.. i i
łódki
w słonej cenie 6.500 franków,
meble, suknie, buciki letnie i górsl>.ie,
stoiska z przyborami kuchennymi i
domowymi, maleńkie trattorie, gdzie
poją. darmo zwiedzają.cych rozmaitymi sokami i winami, piękna kolek 7
cja zdjęć górskich.
Ogólną. ciekawość wzbudza jeżdżą.
zupełniają piękną całość.
cy urzlld pocztow~r, olbrzymi żółty
Co robią mieszka11cy Zurychu w
autobus marki SaUl'er, który "wystę niedziele i święta1 Rto ma własne
pował" już w salonie automobilowym
auto, a takich jest moc, wywiewa w
w Genewie oraz na Mustel'messe w świat. Inni jadą pocią.gami, które da-

rami rządził w
Ludzie o tym

"Związku Polaków'"
pozi(}mie moralnym,
skupiający się w "Związ~u Polal.. ó.w",
sprawili, że "szereg polskICh ol'gamzacyj - jak pisze dr Strasburger - z
niewiadomych przyczyn nie korzystało
z właściwej pomocy i opieki niektórych władz polskich i miało powód
gorzko się uskarżać na ich stosunek
do siebie".
Tymi, którzy mieli powody de skarg,
byli członkowie "Gm.iny Polskiej".
C'złonkami "Gminy Polskiej" byli w
przewadze rdzenni Gdańszczanie.
Okres, w którym z partyjno - politycznych względów rdzennie polskie
społeczeństwo
gdallskie pozbawione
było opieki polskiCh czynników oficjalnych, przypada niestety na czasy; w
których dokonały się w Gdańslm głę
bokie zmiany strukturalne. Życie polskie poniosło duże straty. Pomniejszono polskie prawa. Polska opinia publiczna w Gdańsku była w tym czasie
zupełnie nieobecna.
Rdzenni Gdań
szczanie byli pod obstrzałem z dwu
stron. Z jednej strony nacisk niemiecki, z drugiej gnębił ich brak opIeki polskich czynników do tego powołanych.
Doprowadzone do skutku formalne
połą.czenie organizacyj polskich będzie
miało pełną wartość tylko w wypadku
gruntownego usunięcia wszystkich
przyczyn, które na rozdźwięki się skła
dały. Obecny komisarz generalny R. P.
wykazuje w tym kierunku dobrą wolę •
,.Gmina Polska" bez gwarancyj wykazała tej dobrej woli najwięcej. Należy się spodziewać,
że
dobra wola
rdzennie
polskiego
spoleczCllstwa
gdallskiego nie dozna ponownego zawodu.
;R. P.

ją.

teraz wszelkie możliwości i udogodnienia z nader urozmaiconym pro'"
gramem. Inni grają w tennisa na
pięknie utrzymanych kortach, wiosłu
ją zawzięcie po jeziorze z pierwszym
Wiosennym impetem, lwia część siedzi
po uroczych "Wirtschaftach" wśród
zieleni lub wytwornych lokalach przy
muzyce.
Gros jednak łazi, łazi, łazi. Snuje
się to bractwo szwajcarskie,
starannie ubrane, dość ciche, porządne,
otoczone familią., staję. na punktach
widekowych, oglądają. drzewa i kwiaty i pomrukują ciągle "scbi:in, schi:in".
Co to wszystko wypije piwa, kawy,
"Mostu" (wino bezalkoholowe), wie
to jeden Pan Bóg i umęczone kelnerki, które za to obławiają. się obficie
napiwkami.
Dzieci jeżdżę. na małych rowerach, karmią łabędzie i mewy. Co
Odważniejsi maszerUję. już na Dolder,
by zanurzyć się w niebieskawej toni
basenu,
ogrzanego elektrycznie do
24 stopni.
W przestworzach warczy co chwila
samolot "Swissail"', zrywając się co
20 minut z lotniska Dubendorf do
ok.rężnych lotów nad miastem, albowiem i to należy do niedzielnego programu Zurychu.
.MARIA SANDOZ
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170 4 8 86 344 93 451 546 9 615 43 393 434 717 839 41 80 923 125006 866 549 831 58257 85 570 931 59501 942
817 171230 334 433 566 86 648 845 303 770 816 126052 54 939 127548 60
60424 732 61002 86 91 279 332
945 172011 180 233 74 350 668 948 806 85 128994 129281 324 407 623 64 62109 403 622 77 63147 274 306 40417075 16() 267 325 86446553 698729 842 130097 428 96 512 131109 562 71 16 766 998 64072 185 526 610 78 768
57 174072 44 349 412 626 30 7 861 85 747 76 132010 68 153 488 776 957 934 65487 714 21 68 66168 457 880
175)6(} 246 39743253883652 176113 133272 387 54-8119 949 134ct>7 220351 67045 169 947 68679 709 69707 907
46 218 39 39.5 583 729 37 8 63 979 742 135326 620 35 99 742 959 13 6627 70068 80 425 71209 399 441 45 546
1777072 38 172 315 460 54374 702 61 972 137362 94 814 138500 62 631 851 76 719 28 87 858 72 72605 73773 936
872 924 17801023 77 96 527 676 139110290313414730 83 140457 602 '174096 204 44 902 16 75152 788 76839
19001 6 342 431 521 5 6\ 7 615 796 742 58 70 907 W192 98 704 142591 77111 3 8 78942 79399 539 52
823 909 31 180096 22443 549 885 936 700 804 930 143417 74 520 621 40 878
181314 473 847 60 548 182OS3 120 401857 144228 538 1454.38 703 97 954
80200 354 614 968 81340 64 744230 491 562 674 757 840 183294 311 146082 556 71941 902 147117 597 728 ~2U55 119 83764 84775 865 932 85183
459 614 723 942 184076 210 480 569 148063 327 542 604 779 80ł 83 985 291 404 512 608 86190 404 512 608
610 19 765 83 992 185161 403 16 95 149088 150728 903 52 151106 906
86187542671 738 88 87501 88022 115
523 611 764 992 186324 46 66 73 415
152142 698 811 153578 607 825 76 90114 457 668 748 91371 515 42 71
93 624 707 9ó1 187262 80 ;18 24 47 154085 101 367 522 53 758964 155305 78 754 94 828 948 92077 318 467 828
188018 385 4!i5 84 644 741 866 ~)02 41 /452 60 502 634 65 735 156022 823 74 93061 195 302 405 51 660 707 841
80 189204 453 521 64 92 881 975 157713 56 917 68 158379 81 416 74 985 94148 98 254 331 445 508 610
190078 245 684 737 191097 121 393 I 555 159157 356 430 31 70 520 66 886 ~5130 363 97091 673 991 98190 663
400 2 542 649 71 870977 192174 3211939 54 160126 320 627 799 974 85 /71 99314 642 88 822 953
48 523 619 325 193019 51 237 51 523 161025 147 300 631 31 59 781 905 78
100461 744 850 101332 707 102695
618 749 50 974 194010 86 108 329 557 ' 162169 323 44 44V 67 984 163267 543 823 76 924 103450 803 961 104008 84
681 71886892985.
803 922 164415764 92674165097274 452 531 87 970 105045 173 290 561
603 805 166116 901 54 167213 48 738 66 634 985 106069 143 107093 280 337
CI' ni'
843 979 168268 72 321 607 720 825 94 991 108025 31 216 350 421 109317
..
927 73 90 169166 17008.3 106 295 801 22 59 457 777 110051 279 484 111003
Wygrane po 200 zł.
l7J 138 548 721 807 22 77 172084 191 98 111 303 44 558 646 830 112259 308
359 522 661 741 17:~55 193 324 408 66 673 113277 660 96 851 114460 86
123 247 823 56 1635 995 2?34 614 174)62 620 700 77 972 175085 231 43 89 551 616 726 58 39 992 116437 553
711 92 3013 51 219 674 885 9644326 389559 78 665 95 848 83 176295 363 ~64 917 116030 467 763 895117003 19
484 669 6065 490 872 6107 li 265 847 176 764 919 97 177095 269 545 71 965 095 731 892 118018 43 126 402 585
7016241373472 532 851 8156265500 178031 502 640 179211 433854 180128 869 11913230399474 81 564 711
622 903 9134 260 327 706 829 10015 477 515 187493 182070 334 414 607
120161 373 707 121161 379 122023
253 547 692 794 11042 13414 959 183695 748 955 60 1844<YT 753 78 44 338 792 946 123259 897 124225
1422731263579715248072615078 , 185465639 186048108403933 187277 507 743 828 155339 411 512 849
123 59 430 35 994 16003 465 541 7) 45() 500 854 85 918 18817931733 518 126235 74 436 943 127213 92 530 758
629 728 974 17054 173 378 608 787 \ 189117 854
92412820925778882969129092155
849 18017 709 98 921 19025 452 520 ' 190302 863 73 915 191015 21 703 237 382 600 72 86 130248 376 4055
20085 380 400 39 768 828 43 74 21320 ' 192126 28 78 268 93 193420 194102 99 503 91 610 194 131194 132179 98
413764847964 2236363578695812 1389503 lO 633 53 764 80516925
13301726433090413414554231305
230067735897 419 50 24048 164 722
435 640 844 135200 783 844 136051
954 25187 738 26042 334 529 92 732
302 849 995 137145 ,248 330 87 859
65 891 28010 30076 557 963 31752
'I
611 138998 139015 93 227 81 543 773
993 32116 399 447 707 33239 3501
Główne wygrane
85089944
34091 146 293 498 594 76935043 627
140074 75 169 142044 8( 730 840
36089 199309 521 938 37061 597 623
Stała dzienna wygrana ZO.OOO zł. 95 997 148309 437 144117 61.8 937 88
82438051 118 218 21 570 99 929 na numer 192740
145041 194 331 619 146292 676 801
3951540013 151 407 15595 74ę 410?4
100·000 na numery: 10289 85723
78 147080 341 970 148025 94 355 441
238 53 8784206169 124 26 260 6W 1 10·000 zł. na numery: 74683 89863 684 709 149061 179 237 812 150043
J3052 223 39S -449 562 73 44333 284 172300 194769
302 66 581 679 796 151159 450 611
392 45120 42 290 608 56 869 918 74 1 5000 zl. na numery: 157707
794 918 20 152069 323 57 781 965
46374 492 820 908 47233 38 60 61 S I 2·000 zŁ na nr.: 413 61577 61609 153095 404 726 15414! 470 72 155009
6
767 889 916 48241 388 427 758 846 63837 91976 101530 102699 116 16 882 156710 74 893 157114 684 723
49160 359 50154 603 51121 89 952 63 114577' 147426 174629 176940 191857
807 15 64 158010 418 644 159084 64
112380 91 909 37 53009 336 54060 133 \ 1.000 zł. na nr. nr.: 1378 3686 5935 265 429 585 806
87 663 873 935 5?600 785 883 94 18466 25582 26425 28284 34195 35930
160122 69 552 757 813 47 54 64 72
5602{) 77 93 146 625 788 961 82 95 41084 101089 103335 103Z17 106601 92 162624 897 163200 517 63 164071
57714 839 58346 49 787 99 59105 333 122134 133595 136107 161707 163084 374 498 896 165012 497 525 94 166865
473 669 829 79 60086 335 506 9 85 166529 166638 171189 17'927 180572 167532 667 75 971 168231 91 361 568
679 771 849 6tI93 312 678 62133 204 192540
7430252
169083 59 164 204 472 76 528 676
7;8
60 96 796 929 37 59 171098
808 87 961 65148 85 485 782 907 15
Wygrane po 200
56075
91 66307 630 67820 98 68947 69075
185341 64 628 735 943 1073 466 175320 56 774 176951 177004
36870044 171 30558431 71039 310 5257425196528749236474104699 363 524 883 807 178125 280·
89 457 550 613 72236 83 634 891 982 5168 73 281 425 533 619 6084 161 221 179359 488
73280 929 74771 75156 76263 486 721 367 833 959 7222 419 618 750 8004
180258 67 71181082 436 683 89 818
~65~61~~43?go~~93~~ J~~ ~t7~~~~~ 680 856 9191 544 46 622 795 868 79 182043 268 478 586 641 83 183874
7l 00213 441 547 61 63 754 81549 712 ~~~ i~05~lf~o 8~3:2~6g2~8;1~~~ ~~~ ~~5 184086 185032 885 648 186128 255
82144311 541 73493883183289486 13657 901 77 143134 853 981 15062 ~2~
187207 476 694 ~82 188083
602 989 84426 57 645 918 85061 182 166 94 730 87 16406 18 927 17141 202
3 630 80 189321 9:;0 190419
454 697 774 86330 43054 505
b6 38592 659 18897 933 198i4.
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Niemal rÓwnocześnie z obchodzonym w całym kraju propagandowym
"dniem lasu", mającym na celu ochronę drzewostanu leśnego ukazała się
ustawa z 14 kwietnia 1937 r. ("Dz. U.
R. P.", nr 30/37, poz. 224) o szkodnictwie leśnym i polnym, zawierają.ca
'jednOlite dla całego terytorium pań
stwa przepisy materialne i proceduralne w zakresie ścigania karnego wykroczeń leśnych i polnych.
\Vspomniana ustawa wchodzi na
miejsce dotychczas obowią.zujących w
każdej dzielnicy przepisów odrębnych
pozaborczych i stanowi dalszy etap w
procesie unifikacji ustawodawstwa w
polsce. Z tego też względu zasługuje
ona na uwagę·
Ustawa o szkodnictwie leśnym i polnym dzieli się na dwie części: 1) przepisy materia.lne i 2) przepisy procesowe.
Szkodnictwo leśne i polne u . tawa
zalicza do wykroczeń, do których mają
zastosowanie przepisy części ogólnej
prawa o wrkroczeniach. Pocliegan ie,
ROInOcnictw.Q i :usiłowanie pociaga. za

sobą odpowiedzialność według przepisów kodeksu karnego, Karę wymierza
się w postaci aresztu i grzywny łącznie lub jednej z tych kar. Nawiązkę
orzeka się na rzecz pokrzywdzonego z
tym jednakże, że pokrzywdzony może
dochodzić dalszego odszkodowania na
podstawie ustaw cywilnych. Za wymierzoną. karę oraz nawiązkę akazanemu małoletniemu odpowiadają. mają.tkowo rodzice, za pastucha posiadacz
zwierzęcia lub drobiu. Nie odpowiadają. majątkowo wtedy, gdy wykażą, że
pomimo spełnienia swych obowiązków
nadzoru przestępstwu nie były w stanie zapobiec,
Przepisy karne ustawy stosuję. się
także do osób. wykonujących jakiekolwiek prawa w stosunku do lasów i
gruntów, jeżeli wykraczają poza zakres
::;woir!l uprawni ell,
,K~hvyższy wY,miar kary sięga 3
rnll> ,· II~l'_ are:olztu J :1000 r;l grzywny.

su, wyrąb lub zabranie gałęzi, koneni,
krzewów lub ich łamanie, wydobywanie żywicy, soku brzozowego, zrywanie
szyszek, zbieranie jagód, grzybÓW, ziół.
zdzieranie kory, wydobywanie w cudzym lesie piasku, torfu, gliny, zwożenie do lasu kamieni, śmiecia lub padliny, wreszcie pasienie bydła lub drobiu
oraz przechodzenie i przeganianie w
miejscach zabronionych._
Nie popełnia przestępstwa, kto dokonuje zaboru drzewa lub gałęzi w celu zaspokojenia potrzeby. wynikłej niespodziewanie w podróży.
. '
W z~kresle szkodł'!-lctW9: polnego
podlegaJ'ł karze przeJazd l przegon
zwierząt przez cudze pole zaorane lub
łąkę, dalej nieopuszczenie pola n& żą
danie uprawnionego i inne wykroczenia, wymienione w ustawie, a.ż do zbierania pokłosia włączn,ie.
Przepisy procesowe ustalaj!), te do
orzekania w sprawach wymienionych
wykroczeń powołane są władze powia.towe administracji ogólnej. Po, tępo
wanie karne wszczyna s ię na wniosek
pokrzywdzonego i na jego WJlio~('k umar7.a się. \V sprawach o w~ kl'o czl'nia

popełnione w las&eh parJ:-;twow~ ch adW zakresie, r.kodnictwa le 'nego POdoI ministr:;!.cja lasów ma pnn\ o lJł'o\\'a
legają karze: wyrąb dl'z~wa lub zabra- clzić dochodzenia, a także umurzać jl',

nie WlrłbaI1ego dr~e.w& z c:udze«Q. 1&· U osób p.Q4eir-!8.Uy.ch mo~ dokonać
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Ta6eltt loterR poiłalemy tiez gwa..ancji

Unifikacja przepisów karnych
oszkodnictwie leśnym i polnym

zł.

I

rewizji, któr'ł przeprowadza władza.
orzekująca, albo z jej polecenia policja,
w wypadku gdy chodzi o lasy państwo
we służba ochronna tych lasów.
Skazany orzeczeniem karnym oraz
pokrzywdzony mogą żą.dać skierowania sprawy na drogę sądową. Sprawę
w tym wypadku rozpatruje właściwy

Sąd Okręgowy.
Ustawa weszła. w życie z dniem
"maja 1937 r. i z tym dniem przestały
obowiązywać przepisy dotychczasowe,
w szczególności na ziemiach zachod-

nich ustawa. o kradzieżach leśnych z
15 kwietnia 1878 r., oraz ustawa o polieji polnej i leśnej z 1 kwietnia 1880 r.
Zaznaczyć należy, że nowa ustawa
różni się od dotychczasowych przepisów mniejszą kazuistykq., jest więc
bardziej zwięzła i prosta w swej kon·
strukcji.
(j. r~,

Aresztowania w GdanSku
G d a ń s k. (P A 'li PolicJa polityczna zaaresztowała posłów socjalistycznych Jana WichmanIla. oraz Edwarda.
Schmidta, osadzając icb w areszcie
ochronnym, aczkolwiek sejmOWi gdań
'kiemu nie został przedłożony wniosek o wydanie posłów władzom. PoJfód.~.@,~ llię~aDZ..

są

Do czego potrzebne
Okres depresji wojennej po wielkiej wojllie trwał w Niemczech krótko. Armia, zred'ukowana do szczupłej
Heichwehry za\vodo\\'e.i. znalazła w
gen. S.eeckcie wodza w)"soce utalentowanego. Potrafi! on utrzymać w cennej kadrze ducha wojennego na wysokim poziomie. ukazał armii nowe
horyzonty, oparte na wyzyskaniu cennych właściwości bojowych rozwijającej
się szeroko broni motorowej.
Propagowane przez generała no\ye
metody pro\yadzenia operacyj strategicznych skrystalizowały się stopniowo \\' ściśle ujętej doktrynie, która
hrzmi w streszczeniu:
"natychmiastowa gwałtowna ofeu:;:y\\'a z zaskoczeniem przeciwnika, wykonana przez armię zmotoryzowaną"
stojącq.
na najwyższym szczeblu wyszkolenia i " ' )nposażenia technicznego
z jednoczesnym obsadzeniem wszystkich narażonych gTanic przez armię
drugiego rzr,du oraz mobilizacją cał
J.;owitą, wszystkich możliwości kraju w
kierunku potrzeb wojennych. 'Vojna
winna być krótkotrwała o ,,'yniku
l'ozstrzy/Z aja. cym. <,
Plan ten od'powiada w zupełności
polożeniu
geopolityCznemu państwa.
Posiada ono granice ot,,'arte, słabo
(,yz]ę-dnie) lJlJ1.ocniQne, liczne i gęste
:;kupienia ludności, skoncentrowane
rejony przemy'sło\\'e, niedostateczne
~rodki wyżywienia ludności. powa.:i;ne
braki surowców strategicznego znaczenia, słaby skarb. wreszcie perspek~
tY"'ę \:'alki ~a. dw~ fro~~y. W przeWi-,
dy\Ya.nlU takIej w~JnYJ~len?cy przyg~tOWU:lą calą orga~lIzacJę p~l1stwa. wOJ~~?- l nar?du. \\ edług "zrodeł franc':l-I
:;:k?ch arI?~a czyn~la lt.czą.c.a, obecme
bJ~~ko mlho~ ludZI, mo:z~ by.~ Ul'Ucho~1lI~na pl'awle bez mO~ll1zac.lJ. 8: ca!e
zycJe go"pod~rcze. kraJ ':l znajdUje Slę
staJf'. n.a st~pIe wOJenneJ.
. ''.OJna Jedllocze·~na na dwa frontr
J.est. Jednak o·peracJą, trud~lq., s~ompll:
ko\\ aną,. WYl;naga energl.czn~J ,w~lk~
zaczepneJ na J~dnym froncIe. l sCIsłe)
obrony oparteJ na wYZYSkanIU terenu
'a go
'
P. rzygoto
.
. " n~.
'f .góry n~ d
ruglm,
" t eszcle mozhwosCl
szybkIego przeznaczn"ch
Dla S "o.
. J'ska Z ). e d J"'UCallJ'a
"
01
neJ:!'O fl:ontu na ~rugi. Taką rucl~liwo$.ć
zabe,zp~eczała. NIemcom w o~r?sle W?J:
r~y ~wJ~toweJ s~e.roko ~>~Z\"lI1~ęta ,SIec
k?JeJo\~ a, a UmIejętne J~.1 wykon;) sta~.Ie .~azognał~. parokrotnIe kryzy,g opeJ <lC3 Jl1~' r armil ~locarstw ~e~tralnycl:.
~\l~ PIZ). obe.cl~?m,. o~b~z~ml~ ~rz~~p~eszenLU al~C.ll bo.~~" ej koleJe me s~
.lUZ z.dolne zado~,:ohc potrzeb. komun,l:
karnn )'ch armu. znacr-na Ich Częsc
musi być zatem zaspokojona przez
tr'akcję

automobilową.,

wymagają.cą.

dróg specjalnych.
W tym oelu Niemcy rozpoczęli w
końcu 1933 r. budowę pięciu autostrad
ogólnej dl ugości 7 tys. km. Trzy z nich
ma 'Przeciąć całe pal'lstwo od zachodu
na wschód. 'Vedług entuz.ia.stycznych
artykulów prasy niemieckiej ilustrowanych scenami rodzaiowymi na poszc7.ególn:rch odcinkach budowan~'ch
tras cala praca miała być Ukollczona
w k011.CU 1935 r. Nie zagrzmiały jednak
dotycb-czas żadne fanfary tryumfalne,

Niemcom autostrady
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Opuszczapo sl'wo:

im pobycie w 'Varszawie. rum~nskl
nast~pca tronu J. K. 'V. ks. MIchał
przesłał pod adresem ~rezydenta R. P.
de~szę treści następuJące]:
.'
~
,,\V ćhwili, gdy opuszczam ZIemIe
'pięknego kraju polskiego. pr?'5ze ~an?-, ~~nie Pre.z,yden c.i e, P.r~YJ~ć,. .lak
~owm~z wyrazIc pa.nI :Mosc~ckleJ moJe najgorętsze 'po~:17aękowal11e. za t~k
serdeczne prz!JęcIe. Zapewma.m~. ze
zacl~owam ~Iezatarte wSP.oml1lelll~. ?
sw o nl1. l!0b~ cle w ~~lsce 1 o P?I!'kIeJ.
młodzIe ,
arcer~kIeJ.
(-) MIchał.
•
••

W1~1It1
~ 1'f"
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przemilcza prasa niemiecka. Odpowiedź znajdujemy IV artykule R. Cheneviera "L'Allel11ag-tle :\ouvelle", ilustrowanym mapką, Otóż autor stwiel'dza, że cała cnugoŚ(~ wykOllczonej i 00danej do użytku "icci auto tradowej
wynosila do 1 czenHa 1936 r. zaledwie
308 km i to w drohnycll odcinkach nie
związanrch r. sobą. nie mających zatern poważniejszeg-o znaczenia. W hudowie znajduje się 2.1::>8 km. rozplanowano i "yznacwno :1.827 km.
Przyczyny opóźr ienia są. zlożone.
Przede w~z"stkim pl'Z" ol'ganizac)'i 1'0~ ' 01
ol
bót miano na względzie nie tyle względ" wOJ'skowe ile kon ieczność na.glaca
.•
' . . ' rozsIanych
. ' po całym
.
zatrudl'llell1a
paJlst,,;ie he;'l·obotnych·. których cyfra
doszła do 8 mil. ludzi. Dla zwiększenia
ilości pracujących. ogyanicz~)Ilo zatem
roboty maszynamI, da.1ąc cluzą. przewagę ręcznej pracy. Postt;'p l>urlmvy hamowany hył również koniecznością
~tosowallia doborowego, a zatem bar-l
dzo kosztownego materiału. Cheneyier
przypuszcza, że program sieci będzie

posiedzeniu
Senatu

Depesza

--.

Poważne braki w wYkończeniu autostrad o charakterze 'linij O']Jeracyjnych mogą. być obecnie po\\'ażną, trudllością przy prowadzeniu przez armię
niemiecką. operacyj strategicznych, opartych na. najbardziej cennej zale-cie
brOili motoryzowanej
szybkości,
któl'a po wojnic ś"'iatowei zrewolucjoniw\yała wprost metody strategii i
taktYki i "'plynęła decydująco na cala politykę wojenną..
Dla Polski, ~oju"'znicy Francji, zanotowana przez Cheneviel'a luka w
wykollczeniu
poO'otowia
zbrojnego
•
.'.
,'"
. . '
NIemIec Jest rowmez obJawem po~
myślnym. Mamy wip.cej czasu na do. . techl1lczne
.
<'.
..'
zbrOjenie
nasze]
anulI
dZIęki uzyskanej we Francji pożyczce, mo-l
żemy również o<:zekiwać pewnego
zwolnienia temJ~a zbt'o.ieJ~ w Nie~11~
czech. OdczuwaJą one cluze trudnoscl
w otrzymywaniu surowców znaczenia \
slra.tegiczne~o. a dewiz na. icb kupno
bl"ak coraz bardziej,
E. DE BENNING-MICHAELIS.
generał.

LitWini pOZ

b .. P Ikr
aWlaJą O a ow
z'lemi
.

T .l .
(P t\. T) Z r
na donoszą
.
) ~ a.:
, ~dow. t
b'
ze rz"d l1tewskl za posre mc ",em an.
~
rze rowadza w dalsz 'm
k:u rol~lego p
p
..) .
claO'u
lntensY'\\'
I1"' ' 0
parcelaCję WIększej
.0
.:'.,
.
.
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~o~ a~r~~~m ~tron wal[li[Y[~ WHi~l~anii
Czego

żąda

komitet londYllski mocarstw związanych
Gest generała Franco

L o 11 d ) n.
(P AT)
Na odbytym
wczoraj plenarnym posiedzeniu l{omi-

delegacji abi.syitsldej

t(:od1tic~qce!Jo Z!J'ł·ontad~c1'łi((,

G e n e w a. (PAT) V,r środę o godzinie 11 rozpoczęła się nadzwyczaJna
sesja Zgromad7.enia Ligi Narodów.
Po krótkim pn~emówieniu prze·
wodniczą· cego Rady Ligi
p. Quevedo
c1okonalio wyboru członków Komisji
Weryfikacyjnej Pełnomocnictw.
. Po przerwie zaś, w czasie której
komisja spra,vdziła pełn0l110Cll ictwa
delegatów, posiedzenie zostało wznowione.
Po odczytaniu raportu komisji zabraI glos pierw zy delegat Pol~ki, minister I\omarnicki, który zloźyl nastę-

~'

piątkowym

'~Tarszawa.
(PAT.)
Porzędek
obrad wFnaczonego na pią.tek 28 brr}.
plenarnego posiedzenia .Senatu.. ?beJ~
muje m. in. sprawozdal1le komISJI administracyjnej o projekcie ustawy ,o
zmianie granic województw poznan:
ski ego, pomorskiego. warszaw~k~.ego l
łódzkiego,
spra\\'ozdanie konllsj] spr.
zagr. dotyczące dwóch proj~któw ustaw ratyfikacyjnych, przYJętych dn.
25 bm. na posiedzeniu komisji i ~pra
wozdanie
komisji gospodarcze] w
sprawie noweli dekretu Prezydenta
R. P. o zabezpieczeniu interesów osób
ubezpieczonych w towarzystwie ubezpieczeń na życie "Phoenix·<.

.... ..

"

J(raju

(Tel. wł.) Dnia 25
bm. odbyło się posiedzenie komis~i
kontroli długów pal1.stwowych. Koml~
sja zbadała zadłużenie wewnętrzne l
zagraniczne paóstwa. oraz udz.ielone
przez skarb pallst\\a gwaral~cJe do
clllia 1 kwietnia 1937 1'. Wyl1lln kontroli będą podane w najhliższym numerze ..1\Ionitora Polskiego". (w)

Na

Nadzwyczajna' sesja Zgromadzenia ligi .N.
o ' pełnontocnictwa

Zadłu'lenie

'v a r s z a w a.

dowcj w ramach Ligi Narodów, która
powinna oprzeć swe istnienie na podstawach realnych i uważa wohec tego, że sprawa jest zupełnie dla niego
już ,,;ałatwiona."

układem

tetu N·ieinterwellcji w Londynie postano\..-iono wypracowany przez rzeczoznawców projekt "'ycofallia tzw. ochotników z Hiszpanii przekazać 27 rzą
dom, biorącym udział w ul\lao.lzie nieinterwencyjnym do wypowiedzenia się
zarówno co do meritum projektu, jak
i co do zobowią;zaIl, które wykonanie
tego projektu nakłada na poszczególne
rządy.

Ponadto Komitet debatował nad
wystosowania wezwania do
obu stron walczących o stosowanie
bardziej ludzkicb metod walki. Wezwanie to zapoczątkowane, jak wiadomo, bryLyjską. inicjatywq. zwrócenia
się do obu stron o zaprzestanie bombardowania otwartych miast i miejscov;ośc'i nie posi.adającyCh znaczenia
militarnego, l'ozszerzone zostało - na
wniosek s"zeregu delegacyj - w toku
obrad podkomitetu i w redakcji przedłożonej obecnie Komitetowi
zawiera:
1) wezwanie o stosowanie pod każdym
względem
bardziej
humanitarnych
metod walki, celem uniJ.;nięcia ofiar
wśród cywilnej ludności; 2) zalecenie
sprawą.

• Kastępnie zabrał glos jedynie delegat Meksyku, który st\Ą'ierdził~ 'że
Po Iska nie ' zrobiła żadnej propozycji
i wobec tego nie wchodzi w meritum
sprawy, jednakże zastrzega się pl'7:eciwko wszelkim tendencjom, mającym na cel:u przygotowanie w)'kiu·
czenia czionka Ligi i'arodów.
". dalszym ci~gu odbyły się wypujące oświadczenie:
bon' przewodniczącego zgromadzenia,
"Panie pre7:rdenci('! Komi!'ja We- V..·ybrany został Mi głosami na 49 gło
ryfikacrjna Pełnomocnictw n:e uzna- sujących minister spraw zagraniczla z powodów, których sama jest. sę- nych Turcji Ruszli Arras.
dzią., za wskazane zająć się sprawą.,
O cI l' e d a k c.i i: Nadmienić tuktórq. pozostawił w zawieszeniu ra- taj należy,
że sprawa poruszona.
port Romisji \\'eryfikac~·jne.i Pcłno- przez delegata polskiego min. Koma.rmocnictw poprzedniego zgromadzenia.
11ickiego, dotyczy pełnomocnictw dele..
l
'gacji abisyl'lskiej, która obecnie nie
B r u k s e l a. (PAT) Dzisiaj w par".Jeżeli lIZ11a,le SIę za ws {azane me
lamencie ma się odbyć głosowanie nad
7.ajmować się tą. spraw~ obecnie, cho- przrbyła do Genewy.
ustawą. o, am~estii 7.a prz.estępstwa
ciai sytuaeja istotnie lIie pozot'ltawia
G e n e w a.
(PAT) Popołudniowe zdrady glowneJ w okreSIe wojny
już \\'~tp]j\\'ości,
które istlliały jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, posiedzenie Zgromadzenia Ligi Naro- 1911:-18..
dów poprzedzone było zebraniem kochciałbym
stwierdzić,
że mój rząd,
Rząd,. s~ładaJąc. ~roj.ekt . usta,~y
nie mając żadnych interesów po· misji generalnej Zgromadzenia, która amnestyjneJ po::,t.aw~ł SIę, Jak SIę z~~J~,
średnich
lub bezpośrednich w tym jednogłośnie w~' powiedziala się za w trud~y~ l!0lozenm 7. pow.odu rO,z~lrejonie ś\\'iata, zaj~ty jest jedynie przyjęciem Egiptu do Ligi Narodów.
ey zdan, Jakle w~·"rolat prOJekt wsrod
przpzIQs!'ią współpracy mic:dzynaro.
opracowała odpo,,-Jcdnię rezolucję·
partyj politycznych. Liheralo"'ie bez-

Krytvcznv

o nieinterwencji

nie brania zakładników; 3) "'ezwanie
do nie bombardowania z powietrza
miast otwartych i miejscowości pozbawionych znaczenia militarnego; 4) apel
do obu stron, aby uświadomiły sobie
nakazy~ plyllęce z zasad cywilizacji i z
szlachetny ch trady cy j narodu hiszpań
skiego.
Z wyjątkiem delegata sowieckiego,
wszyscy inni delegaci zaakceptowali
w zasadzie opracowany projekt. Jedynie delegat s'owiecki sprzeciwił się mu,
domagając się ograniczenia wezwania
do pierwotnej propozrcji brytyjskiej,
dotyczą cej
tylko pUll k tu trzeciego.
Sprawa rozważana b<i'dzie ostatecznie
w piętek na zebraniu plenarnym !{omitetu.
y

L o n d y Il. (PA T) Beuter donosi z
Salamanki, że gen. Franco zwolnił
wszystkiCh \YliQtrch do nie"'oli cudzoziemców brHn'1dy międzynarodowej,
którzy znajdują, się obecnie w Salamance i zostaną wy~~ani wkrótce zagranicę·

dzień

Belgii

wzgl,ędnie ~pl'Zeciwia.ią się tej amnestii

a wsród katolików i socjalistów, Flamnadowie żądają. stano\\;CZO amnestii,
'Valoni zaś poddają ją pewnym warunkom. \V tym stanie rzeczy WVIl ik

I

na

głosowania może zaważyć
lo~ach
I'~ądu i możliw) m jest, że dla ul1iknię~
cIa kryz) su CZ<i'Ść deputowanYCh zlo-

ży wniosek o orllożenie debaty do listo""
pada.
.

Dfr udac!a-\ wkuratorium lwowskim
puścił się w kilku miastach, a m. in.
w Warszawie szeregu nadużyć.
Mimo to znaleźli się protektorzy,

L w ó w. (Tel. wł.) Wielką. sClIsaejQ
mieście wywołała wiadomość
aresztowaniu jednego z wyższych urzęd

°

w

ników kuratorium h\'owskiego.
Nie tak dawno prz~Tjęto na stanowisko wyższego urzędnika w tym kuratorium rzekomo inżyniera K., który cieszył się wielkim poparciem. Obecnie
dopiero wyszło na jaw, że ÓW rzekomy
inżynier K. był swego czasu agentem
ubezpieczeniowym w jednym z Tow.
Ubezpieczeń i w tym charakterze do-

SpłoniIł

tarlak Fundacji Kórnickiei
w Gądkach

Straty okolo

ll"emi
Zapadanie Się
~
C z e r n i o w c e. (PAT.) W Sorokach nau Dniestrem obsunęła się zicmia. Nieldóre domy pozapadały się
do połowy w ziemię, inne się l'ozpad!y. Obsuwanie się gruntu zaobserwowano dwa razy w ciągu jednego
dnia, przy czym za pierwszym razem
ziemia osunęła się o pół metra, za
drugim o metr na przestrzeni około,
10000 m. kw.
Z Bukaresztu wyjechała do Sorok
komisja specjalistów, celem zbadania
przyczyn zjawiska.

kt61'zy uważali, że K powInIen zaJąt-jes'ż't~"'ilsfafona, strawIi taTy liuoypowazne stanowisko w kuratorium nek tartaczny z mieszczą.cę. się tam
lwowskim, doką.d też go skierowali.
maszynerią., niedawno uruchomioną.
Przeprowadzona rewizja w mieszka- stolarnię i kuźnię, a 110nadto kilkaniu K. wykryła obci~żajęcy materiał, naście wagonów drzewa. Szczęściem,
na skutek czego aresztowano urzęd- że w chwili wybuchu pożaru nie było
nika.
wiatru,
ogień bowiem
zniszczyłb~
również cały zapas drzewa, budynkl
mieszkalne na podwórzu tartacznym
i IKlbliski las.
Straże pożarne
zajęto były gaszeniem pożaru od godz. 3 w nocy do 9
rano.. Jeszcze w południe o godz. 14
tliła się w dawnej kotłowni oliwa i
opakowanie, toteż na miejscu czuwała straż tartaczna z sikawką, aby w
200.000 ~lotych
razie czego zapobiec pożarowi.
Straty wyrządzone przez ogień obnleż pobliskiemu lasowi. Wytężona
akcja straży pożarnych ogień zloka- licza się na 200 tysięcy złotych. Należy dodać,
że tartak
był ubezpielizowała, nie dopuszczają.c go do rozczony w jednym z towarzystw poszerzania się.
znańskich. (sk)
Ogień, którego przyczyna nie jest

K ó r n i k. (Tel. wł.) W nocy z środy na czwartek, o godz. 2,45 wybuchł
p"żar w tartaku Fundacji !\:órnickiej
w GQ.dkach.
Ogień, który powstał w kotłowni,
zauważył
stróż nocny
Jan Wesołek.
Niezwłocznie zawiadomiony o pożarze
kierownik tartaku p. Alfons Ellmann
wezwał straże pożarne z okolic i Poznania, które wkrótce przybyły.
Pomimo wysiłków straży nie dało
się uratować tartaku,
który spłonął
doszczętnie. Strażacy mieli wiele pracy, bo znajdujące się obok zapasy
drzewa zaczęly płonąć, co groziło rów-

---~---------------------

ordersłwo

na sali

sądowei

K a t o w i c e. (Tel. wI.) Sala Sądu sądowym wszczęli oni wielką. kłótnię,
GrOdzkiego w Rybniku była widownią której kres położyli adwokaci stron.
mordu, jakiego dokonał na osobi.e \V chwili, gdy poważnieni weszli na
73-letniego rolnika Alojzego Mroziku. salę i zbl.iży1i· się do stołu sędziow
jego zi~ć 29-1etni Paweł Malerz.
skiego, Malerz wydobył szybko rewolMiędzy Mrozikiem a Malerzem to- . wer i strzelił z tyłu do Mrozika.
czyły się od dłuższego czasu spory na
Śmiertelnie raniony Mrozik padł
tle niesnasek rodzinnych i strat mają.t na ziemię i wypowiedziawszy słowa:
kowych. Malerz swego czasu sprzedał "Jezus, Maria! Ratujcie!" - wyzionął
swemu teściowi 40 morgów gruntu. ducha. Morderca na widok ofiary zaSprzedaż ta nie podobała siQ rodzinie
wołał: "To masz za moje krzywdy" Malerza, toteż ulegając namowom ro- po czym zbliżywszy się do sędziego
dziny wszcz~'llał on spory z Mrozi- i położywszy na stole rewolwer, oddał
Idem, kOllczące się niejednokrotnie siQ w ręce policji.
sprawami sądowymi.
\Vieść o morderst\"ie rozeszła się
W ub. środę Mrozik i ~falerz spot- szybko po mieście, wywołując wielkie
kali się znowu w sądzie . Na korytarzu wrażenie.
p

Jwają się"

"

Święto Bożego Ciała w Łodzi

L ód ź, 28. 5.

.

\Vczoraj z racji
na trasie przejścia
z poszczególnych
parafij do katedry, domy zost~ły samorzutnie udekorowane flagamI.
O godz. 9 rano w wszystkich kościolach parafialnych odprawione zostały
msze św., po czym procesje przeszły
ulicami miasta na plac Ratedralny. W
katedrze J. E. ks. biskup Jasiilski po
odprawieniu uroczystej mszy św. o

godz. 11,30 stanął na czele procesJl,
która obeszła wolwlo placu Katedralnego i w czasie której odprawi.ono mo~
dł.y prz~d czterema ?~~arZamI, u~ta
wlOnymI przy ul. Emllll, przy Semmarium I?u~hownym, przy p.leban~i katedralne] I przy pałacu bIskupIm. W.
procesji wzięły udzia.ł poc~ty sztand~
rowe różnych. orgamz~cYJ, kompam~
l)Qnorowa WOJska, orkIestry, chóry l
oardzo liczne rzesze wiernych.

Kronika Łodzi

Ruda żelazna wOlkuskim

-

święta Bożego Ciała
procesyj, dążących

Zabito go na zabawie.

VI kolonii Cie-

śliki pod Łodzią
doszło na zabawie do
bójki, w czasie której zabity został kilkoma uderzeniami n02a i bagnetu 24letni Józef Łabuziński. Zwłoki znaleziono w ogródku. Policja w wyniku dochodzenia zatrzymała sprawców zabójstwa
w osobach Bronisława Dędl{a, Stefana
Orlika, Andrzeja Nurka i Stanisława
I{rupskiego. Wszystkich czterech osadzono w więzieniu.
Ofiara kąpieli. W stawie przy ulicy
l{użnickiej 1-i
utonął
w czasie kąpieli
H-letni Stanisław Księski. Zwłoki wydobyto po dłuższych poszukiwaniach.

chmury

o l k us z. (PAT) Firma "Rudpol" z
Chorzowa, która przed dwoma tygodniami rozpoczęła roboty wiertnicze
na polach wsi Gorenice w pow. olkuskim, natrafiła na głębokości 10 mtr.
na dość bogate złoża rudy żelaznej.
ObecnIe dalsze roboty i poszukiwallia zostały wstrzymane do czasu przybycia specjalnej komisji z okręgowego
urzQdu górniczego, celem zbadania prot:entowości rudy oraz zapoznania się
z pokładami.
jedynie z działających tam pionowych
cieplnych.
W ten sposób więc na wielkich
wysokościach zbierają. się wkrótce olbrzymie masy wody, podrywane stale
ku górze i utrzymujące się tam dopó~
ty, dopóki działają. pionowe prądy powietrzne. Prą.dy te oczywiście nie mogą. trwać wiecznie, a zahamowanie ich
może nastą11ić w
różnych okolicznościach, np. wtedy, kiedy "front burzowy" napotka na chłodną ścianę górską, i wtedy olbrzymie masy wody runę. w dół jak z rozerwanego nagle potężnego zbiornika. "Lul1/!ł jak z cebra"
mówi wówczas lud wyczuwając podprądów

Nawałnicę burzową poprzedzaj/! sili pochodzi z czasów, kiedy ChmiJl'Y
"Nieszczęścia nie chodzą, same!" mó\d stare prz~'słowie opierając się \Vyobrażano sobie jako twory wodni- ne wznoszące się prQ-dy powietrza przena doświadczeniu i obserwacjach ca- ste, zwięzłe w sobie, a więc poniekł,;.d grzanego, powstają.ce w tzw. ognisku
namacalne, których spoistość pod pe\\'- burzowym, a więc w terenie siłtlie
łych 1101'ole11, o trafności lttórych nallepiej ś, 'iadczy fakt, że prz\' :łowie to, nymi warunkami mogła się "rozer- nagrzanym, w którym ponadto wskujak zresztą wiele innych, nieraz prz:.'- wać" czy też "załamać" (stąd też nie- tek wy okiej temperatury znajdują się
chodzi nam powtarzać. I tak w tej mieckie określenie "W olkenbruch' ). w powietrzu wielkie ilości pary woelch\\'ili nie przebrzmiał~r jeszcze echa Dziś wiemy, że chmury nie są. niczym nej. Silny pionowy prąd powietrza
olbrzymiej kl<;ski pożaru w Poznaniu, innym jak parą. wodną, składającą się podrywa ową. parę wodll!)., która ochła
gdzie pastwą. żywiołu padły m1lionowe z unoszących się w powietrzu drob- dzając się szybko wydziela krople ;\'0wartości, gdy nadeszły wieści hiobowe
z Kieleckiego o katastrofalnej klęl'ce
świadomie sytuację.
poworlziowej, :powodowanej huraga.
Tak więc wielkie ilości wody, opa11em i "oberwaniem siQ chmur".
dające podczas "oberwania się chmur".
Czytając
,,' iadomości o potwol'llej
nie pOChodzę. wcale z chmur, lecz z
fali wod~', która w mgnieniu oka wiwilgoci, WChłoniętej przez pionowe
szczyla dobytek lucIności kilku powiaprądy 110wietrzne z otoczenia.
Jeżeli
tów, przeJęci jesteśmy z!trozę, i trudno
zahamowanie prądÓW pionowych następuje stopniowo, wtedy też opad wód
nam zrozumlCC, ską.d watmoaCerze
mogą. się znaleźć i jak mogą. siQ tam
odbywa się stopniowo i rozdziela się
utrzymać tak olbrzymio ilości wody i
na większy teren nie powodując skutków katastrofalnych, jeżeli jednak
jak to się dzieje, że z takich samych
przerwanie prądów nastąpi. nagle, ona pozór chmur raz spada dobroczynpad wód koncentruje się na niewielny deszcz, a innym razem potworne
masy wody na kształt potopu biblijkim terenie i nieszczęście gotowe. Tak
właśnie stało się w Kieleckim.
gdzie
nego - "oben aniem siO chmur" nazyJś rodek burzowy przesuwający się ponad terenem Dlzmnyrn ,.pompuje", za pomocą
nawałnica posuwają.c się nisko położo
wamy to w mowie potocznej. Co i dlapionowych prądów pl'zegrzanel!o powietrza, wielkie ilości pary wodnej w regiony
ną. i wilgotną.
Niziną Sandomierską.
czego siQ "obrywa"?
\\'yźs7.e. Ochłodzona i skroplona para r.odtl'7:ymywana przez prądy llionowe nie opa,
natrafiła na północną, a · więc chłod
da na ziemię. Gdy nawałnica natknie się na chlodną Rcianę górską, prądy pionowe
Po wyjaśnienia musimy udać się do
ną. stronę stoków Jury Krakowskiej,
wstają i zebrana uprzednio olbrzymia maqa wody spada na ziemię.
nauki, to jest do kompetentnej w tym
powodują.c nagły wylew spływających
wypadku meteorologii. Dowiemy się
ze stoków gór strumyków i rzek.
iulkich cząsteczek wody o przekroJu dy o wymiarach milion razy większych
tam przede wsz:.'s tkim, że określenie
Ilość wody, spadającej podczas "o~
"oberwanie siQ chmur" nie jest ścil'k 'koło 0,005 mm, z czego wynika jasno, od drobnych cząstek pary WOdnej, bel'wania siQ chmur", trudno ściśle 0że chmury nie mogą. się ani oberwać
znajdujących się w chmurac11. Kr()plc kreślić, gdyż w nielicznych tylko wyani też załamać. Dalej dowiemy się, że te, których przekrój dochodzi do jed- padkach w danych okolicach znajdują.
chmury zawieraj~ znacznie mnie.i \"0- nego cent~rmetra, w powietrzu spoko,i- się deszczomierze, a wyjątkowo tylko
dy, niż pozornie przypuszczamy. Za- n:"m opadłyby ~atych~jast na 7.iemiQ, udało się przeprowadzić badania zawartość WOdy w "najciężFoz~'ch" chmu~lhl~T prąd powłetr~a Jedna~ podrzuca pomocą deszczomierzy, rejestrujących
rach wynosi co najwyźej 8 gramów na Je sta,le w góro dopro,~adz~J()'c równo- tj. podających ilość opadu na minutę,
metr sześcienny. Jeżeli więc wyobraz i- cz~śnJ() coraz t? nowe 11?śCl J;1ary wod- nieliczne te pomiary dają. jednak domy sobie ciężką. chmurę burzową. o ne.J-. Przypomma t.o dZJałal11e Olb.l'ZY-, skonałe wyobrażenie o potędze żywiołu
wysokości jednego kilometra,
to na mieJ p~Jl1Py .lub tez, co dl~ CZłOWIC~(~ i tak w 1911 r. na Wyspach Filipiń
metr kwadratowy U1ajdują.cego się pod z techl1lką. nIe obezna.nego lest bardueJ skich spadło w 11rzecią.gu 24 godzin
nią. terenu przypadłoby 8.000 gramów.
obrazowe, owe dowclpne fontanny, \" 1.168 mm deszczu, w 1926 r. deszczoczyli 8 litrów wod~'. Jest to tyle, co przy któryc!l , cienki .strumień ,,:ody, alJ~o mierz rejestruj~cy w~kazał w Orpidspolewaniu w ogrodzie pół konewki na !!trumłell ~prozonego 110WJetrza nIe kamp w Kalifornii opad w wysokości
metr kwadratowy,
pozwala opaHć lekkiej piłeczce celuloi- 25 mm na minut!,) i 500 mm w przeZnaną zahawk~ jeRt minifltu,owa fontan,
Wszystko to w~Tdaje Foię jednak dowej. O sile tych burzowych prlJ,dó\V ciągu 20 minut, dotychczasowy zaś
na, klól'a na pl'ot!lirniu woda utl'zymuj,~
w powietrzu piJeczkr: celuloidową. 'V pl). !';przeczne z tym, co widzimy podczas I?owietl'znych świadczy chociażby fakt, rekord Oficjalny wynosi GOO mm opadu
dob ny sposóh IV Ośl'odku burzowym piono· każdej ulewy burzowej. Pozorną. tQ zo nasi rekordowcy szybowcowi, ucze- \V przeciągu 5 minut, co miało miejsce
we jJl'l1cly przegrzanego powietrza podtrzy- sprzeczność ''''spółczesna meteorologia viwszy się takiej chmu.t·y burzowej w kwietiniu 1931 r. w \Vest End na
mują dwie masy skroplonej pary wodnej.
tłumaczy w sposób następujący:
odbywają. długie pr,zeloty korzystaj/!c
Wyspach Bahama. (ach)
I

~-:------~-:---:-~~-~-:---".~--------------------_._ --mie.s ; ęczn:e (7 wydan tyrooniowo). z odbic,rem li\' agenturach 2.3;) 51. Za
P&znati, św. Marcin 70. P. K. O. Pozoail 200149, Telefony centrali: 40·i2. 14,76,
Od:lME~tl!e do domu odpowiednia dopłata. Na pocztach i n Ji6totlonÓ'"
;;3·07, 44-61, 35-%4. 35.25: PO godz. 19 oraz w niedziele i święta: 40-72. 14-76. 33,07.

rrenumerata

Orędownika mil!S6i~ndle
2,34 zdr, kWB.r(tbslnie 7,-. Pot'zta przyjmuje zam6wienia t,lIto
na
wy ail tYf:0 n lowo eJ: poni edziałkowego>. - Pod OP:lską 'IV Pol~ce

Centrala

. Reda.ktor <IU.._... nowiadzislnv
,Andr"e]'
Trel.la z Po·nan.'a. Za '~;.a"omo·cl· I art~kuJ" •u m.
~
~
S - zł miet?ięcznie . Nakład i c!c;onki: )ruka:n'a PoJ!ka, Sp6łkl. Altcyj:\l, POEnań, hr. Ma.re;n
Lod~: orlpavn3.dil \\ ładnlaw liaclag, Udł.. Piotrkowska 91. - Za ogloozenia i rekLmy: Anton.
70. Helrop:<6w mezllm6wwnrch r~1 ('ja nie zwraca.
Leśniew:ez r; Poznania.
W ruie wypadk6w Ep:>wodowanych sila wyts~, pneukM .... nkladzie. strajków ltp_ .... yd.wnlctwo nie odpowiada za do.tarczenle pIsma. li. aboneDcl nIe Mllja prawa domaga!).!a sle niedostar.
w ł
cllOnyeh nl)merów lud od$Zkol:lo",,~nia.
I
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Pierwsze dni wystawy wParyżu

_Rozrywka, której nie znamy

Belgia zapoczątkowała szereg uroczystości inauguracyjnych - Otwarto dalej pawilony: Danii, Norwegii, Sowietów, Włoch i Niemiec - Polski otworzy swe podwoje
14 czerwca
P a

ryż.

(PAT).
Zaszczyt zapodalszej serii uroczystości
inauguracyjnych przypadł zasłużenie
Belgii, która pierwsza wykończyła
swój pawilon.
Punktualność przypłacili Belgowie
pewną przykrą stratą.: w czasie uroczystości inauguracyjnej, gdy wszyscy
pracownicy zgromadzeni byli na tarasie przybrzeżnym, nieznani sprawcy
dokonali w pawilonie kradzieży, wynosząc niespostrzeżenie
zwoje wspaniałych koronek brukselskich na sumę
20.000 franków. Pomimo tej straty,
komisarz belgijski bar. Vaxelaire, brat
konsula generalnego R. P. w Brukseli,
promieniał, otrzymując z.e wszystkich
stron gratulacje.
Ponadto również we wtorek otwarto pawilony Danii i Norwegii. Otwarcie tego ostatniego pawilonu, z którego frontonu spada przez całą wysokość
kaskada, miało charakter specjalnie
uroczysty, ponieważ aktu tego dokonał
następca tronu Norwegii ks. Olaf z
małżonką.
Rozwarły
również
swe
podwoje dwa wielkie pawilony: sowiecki, stanowiący budynek, uwień
czony olbrzymią grupą, wznoszącą
sierp i młot, skonstruowany z przepychem w formie wielkiej willi o lekkich
~olumnach, oraz pawilon włoski ozdobiony marmurem.
W środę odbyło się otwarcie paczątkowania

Najbogatsze amerykanki
Ministerstwo s-kalibu w U. S. A. stwierprzy sprawdzaniu list pOdakowych
za rok wbiegły, iż z majątku narodowego
Stanów. ~bliczanego na 320 miliardów dolarów. znajduje się 2{)() miliardów w posiadaniu koibiet. 2008 Amerykanek posiada majątek do miliona dolarów, 462 dysp-onuje majątkami powyżej ?O milionów.
Najlbogasztą spośród Amery.k anek jest
Mrs. Martford, której majątek wynosi 0tkoło 200 milionów.
Mm. Martford jest
wtaścicielką olbrzymiej firmy,
Atlantic
and Pacific Tea Cy. Na drUJgim miejscu
2najdujemy wdow~ po królu mleka, Mrs.
Smith w Newport. Mąż mrs. Smith pozostawił jej majątek wartości 165 milionów,
który wciąż rośnie, albowiem wdowa po
milionerze świetnie kieruje wielkim przedsiębiorstwem. Trzecie miejsce zajmuje ...
księżniczka Miguel Braganz.a. która posiada konto bankowe. wykazują.ce powatną. S'UJIDę 100 mi!iicnólV dolarów. Nie. us.tę
,puj>e jej mTS. Fair Yandelibilt, dysponuią.ca mają.tkiem również 100 milionów.
Dru.gi "garnitur" stanowią. milionerk:,
posiadają.ce mniej niż 100 milionów.
Do
tych ,.biedaczek" zalicza się siostra króla bankierów, p. MOl'gan'a, mrs. Ann Morgan. posiadaczka około 00 mil:onów dolarów. Wdowa po królu stali, słynnym Andrew Carnegie, posiada bagatellkę - 59
milionów. Mrs. Marshall Field posiada 40
milionów, etc. etc.
Przyznać trwba, że IV kraju milionerów dola pici pięknej jest do pozazdroszczenia.
dziło

Ofiary rugby

Jak wynika ze statystyki opublikowanej przez związek rugbistów w ub. roku
gra ta pochłonęła 26 śmiertelnych ofiar.
Wśród nich znajdują. się dwie osoby z pośród publiczności, przyglądającej się meczom. Osoby te zostały uderzone piłką tak
ni.eszczęśliwie, że w
drod-:e do szpitala
zmarly.
Pragnąc zapobiec tym wypadkom zwią
zek rugbistów postanowił zmodyfikować
zasady gry w kierunku usunięcia z zawodów pierwiastka gwałtowności i napastliwości, jakie tak często ZamH\żyć można
obserWUjąc spotkania
piłkan;\cie.
Zwią
zek jest przekollan~.. że szlachetny przebieg gry nic może wywolać w przyszłości
tak przykrych i smutnych ko'hsekwencyj.

wilonu niemieckiego, który znajduje
się naprzeciw gmachu sowieckiego
i
przeciwstawia się dynamizmowi architektury Z. S. R. R. wielkimi, surowymi blokami o spokojnych liniach.
Potem kolejno będą następowały inauguracje pawilonów: Szwajcarii, Holandii, Monaco, Egiptu, Watykanu,
Szwecji, Rumunii, Czechosłowacji, Jugo>:k'", ii, Portugalii i Polski.
F _ ;z pawilon otworzy podwoje 14
czcnvca o godz. 11, jako 19 z' kolei na
ogólną ilość 49 pawilonów zagranicznych. \TV 5 dni później zostanie otwarty przez mera Londynu pawilon Wielkiej Brytanii.
Teren wystawowy od godz. 14 udostępniono

zwiedzającej

publiczności,

której tysiączne tłumy gromadziły się
już na długo przed wyznaczoną godziną u bram wystawowych. Przez dwie
pierwsze godziny wpuszczano wszystkich darmo, ponieważ kasy i bilety
nie były gotowe. Od 16 zaczęto pobierać opłaty, co nie wstrzymało napły
wu tłumów.
Poza sześciu zagranicznymi otwarty już został pawilon produkcji, pałac
odkryć i wynalazków, w którym znajduje się na razie około 100 maszyn, a w
najbliższym czasie zostanie uruchomiona maszyna elektryczna, wytwarzająca pioruny o' napięciu 3.000.000
volt, skonstruowana przez córkę Curie - Skłodowskiej, również laureatkę
Nobla, p. J olliot.

Z nastaniem wiosny ruszają. do pracy
wszys-cy sportowcy. Na zdjęCiu widzimy
nowy, nieznany prawie w Polsce sport,
cieszący się za granicą dużym wzięciem..

Nowy mundur
marynarki francuskiej

Strajk portowy,we Francji dobiega końca
P a ryż. (P AT.) Strajk robotników portowych, który ogarnął wszystkie największe porty francuskie, jak
Havre, Marsylia i Rouen, w dniu
wczorajszym wszedł w okres likwidaCji. Robotnicy portowi, których delegacja była przyjęta przez premtera
Bluma i min .marynarki harldlowej
wykazują bardziej pojednawczą tendencję. Premier otrzymał z Havru depeszę od miejscowego
syndykatu robotniczego zapewniającą go, że "Normandie", która miała wczoraj opuścić
Havre, udając się do Ameryki, odjedzie w przewidzianym czasie. Obietni-I
ca ta została wypełniona. Robotnicy
portowi w Havrze przystąpili do pracy

łudniu.

W Marsylii i Rouen, który jest najportem śródlądowym Francji strajk również dobiega końca. Szereg wieców i narad, jakie odbyły się w
dniu wczorajszym pozwala oczekiwać,
że we czwartek lub piątek rano załado
wane okręty będą mogły opuścić port.
Unieruchomienie głównych portów
fTancuskich w okresie rozpoczęcia wystawy wywołało poważne zaniepokojenie w sferach gospodarczych i w łonie
rządu, który poczynił wszystkie wysił
ki, by doprowadzić do załagodzenia
konfliktu.
większym

Urz:ld
policvjny wśród Eskimosów
"ł

wysuniętą w kierunku bie,,"'1lna stacją policyjną. iest urząd potożony w
miejscowości EJllesmreland. Stacja mieści
się w odległości 77{) mil od koja polar-

Najdalej

nego.
Urząd policyjny liczy wraz z komendantem posterunku 5 osób. \Vszyscy są z
pochodzenia Es.kimosami : oprócz stałych
zajęć
w slmiJbie bezpieczeństwa trudnią
się lTbołówstwem. Mieszkają wraz ze swymi rodz.inami przy stacji policyjnej, która
jest wy'posażon..a w nowoczesny odbiornik
radiowy. Dzięki temu odbiornikowi policjanci dowiadują. się o wydarzeniach na
świecie i mogli uczestniczyć w świetnych
uroczystościach koronacyjnych.
J e.st .-zeczą. charakterystyczna,. że obok
stacji ,p olicyjnej wj"bu,dowano skromne
pomieszczenie z dwiema celami. W razie większej I~cz'by przestępców władze
bezpieczeństwa muszą rezygnować z zastosowania środka ' zapobiegawczego w postaci aresztu. Wówczas komendantowi
stacji przysługuje prawo nałożenia na-

Marynarka francuska otrzymała nowe
mundury. Nowe unif.ormy odzIl'aC'Zają się
zupełną prostotą. lecz
w porówaniu 'Z
dawniejszymi są. bardziej dOBt06owane do
figur:i.
Wcięte w talii bluzy nadają maryna.;
rzowi wygląd żywszy i u wypuklają iego
silną. budow~,. Niezależnie
od munduru
zmodyfikowano też czapki marynarskie,
w których pOO'kreślono CJlbok ko,loró~ jasnego i błękitnego barwę złotą..

i "Normandie" mogła odjechać popo-

tychmiast pJatnej grzywny. Nie po>trzebujemy dodawać, iż grzywna ta jest z reguly wnoszona w formie ryb lwb skór.

Wyścigowce
w świecie zwierząt
Zdawałolby się. że :koń w)'1ścilgowy roa!:wijoa najwi~k5zą szy1bk<l'ŚĆ wśród C'Zworonogów. TaJk j~dnak nie jest. Koń na to-.
rze wyścigowym oBią.ga 60 km. na godd-<
n~, ale już lampart indyjski, wytrenowany do gonitwy, osią.ga. 1()() km. na godzinę, tyleż (:0 koń pokrywa lew, słoń do-

I:~ryłĄ~~~r~~,i~:::IO:z:v::~~j;
znaJduJq SIę WyŚCIgOWCy, który<:h pOJawienie się na torze wyścigowym mogło
!by POiPB'llĆ szyki wszystkim mo,żliwym fawo>r}"tom..

Wyspa dla nowoczesnych robinsonów
Z'tnęczony cywilizacją

-

Wyspa bez
ro bin.son6w

nazwiskiem Tohuva. Sto lat temu mister
Allard byłby może wysepkę nabył za
garść barwnych szkiełek
i zwierciadło
kieszonkowe. Tymczasem jednakże i egzotyczne monarchinie nauczyły się rachować.
Umiejętność ta dala się dotkliwie we znaki Allardowi, który za wysepkę zapłacić musiał nie mniej nie wię
cej jak 50 tys. dolarów, chcąc sobie zabezpieczyć prawa suwerenne na przyszlej
swej posiadłości.
Mister Allard miał zamiar urządzić na
wyspie schronisko dla ludzi, którzy wyrzekli się przyjemności nowoczesnej cywilizacji i pragnęli żyć zdala od niej bez
trosk i bez gonitwy życiowej. Ogłoszenie
jego werbujące kolonistów, miało niebywałe powodzenie .. Kiedy jednakże Allard
przekonał się, że wśród kandydatów znajduje się mnóstwo żywiołów niewyraź
nych, postawił jako warunek złożenie
kaucji w wysokości 300 dolarów. Od tej
chwili zapał emigracyjny nowoczesnych
robinsonów znacznie ostygł. Pomiędzy
zgłaszającymi sie mister AlIard dokonuje
starannego wyboru. Jego koloniści muszą być zdrowi fizycznie i umysłowo i zażywać
beznagannej
opinii
moralnej.
Pierwszeństwom ają młodzi ludzie obojga

Pewnego razu Allard, z pochodzenia
Francuz, w czasie podróży
własnym
jachtem po Oceanie Południowym, zauważył niewielką wyspę,
która zwróciła

StratOSferyczny balon proł. Piccarda.spłonął

płci.

\V samym ccntrum Pragi w Czechosło
wacji w korycie Wełt.awy istnieje specjalny IJasrn ohramowany a stanowiący tzw.
,.PłY\I''llnir. 'Voj qkową",
ldóry w tych
dniach ro~po (' ząl swój 129 sezon kąpielo
wy. Jest to najstars7.a plywalnia na
~\\'Jccic a obecnie znajduje się pod zarzą
dem zwią:ok u oficerów.

Wlaściciel
piśm:ennych

Balon stratosferyczny w płomie
niach.

kosz

dużego składu
~v
F iladelfii

materialów
John Ursin
sIU.n.struowal koszyk, l,tór.v niF.zczy wszelkie zawarte w nim papiery.
Dzięki Bpecjalnrl1l11 mechanizmowi umieszczonemu na ci Il ie kcsz)"ka, każcly kawałek papieru zostaje podarty na drobne
części. uniemotJiwiają.c je;kj.e~oJ.wiek alejenie go

Epide'tnia

uwagę swoim romantycznym wyglą
i bujną. wegetacją.
Zarzuciwszy
kotwicę w porcie wyspy Honolulu, Allard
natychmiast udał się do gmachu rządowe
go celem poinformowania się, kto jest
właścicielem
wyspy. Powiedziano rou,
że wyspa nazywa się Wana-Wana,
i że
jest własnością. egzotycznej monarchini

świecie
11~ywacki

Samoniszczący

-

jego
dem

Ludzkość
jest zmęczona cywilizaeją
nowoczesną.,
z jej zawrotnym tempem
życiowym, rekordami,
zbrojeniami, fał
szami. Toteż każdy pomysł, ukazują.cy
ludziom możliwość ucieczki przed cywilizacją,
znajduje natychmiast szczerego
i szerokiego oddźwięku.
Doznał
tego
milioner amerykańsl,i Maurice Allard.
Sprawa przedstawia się następują.co:

Najstarszy na

basen

pieniędzy

B r u k s e l a (P A T) Prof. Piccard
wraz ze swym pomocnikiem Maxem
Cosynsem w piątek rano zamierzali dokonać lotu eksperymentalnego na starym ba,lonie stratosferycznym.
W czasie przygotowania balon za-

Mister Allard spodziewa się, że w nowoczesnym swym raju obędzie się bez
policji i wielkiego aparatu prawnego. Pocóż mieliby się między sobą ldócić? Nie
będą oni mieli kłopotu o żywność i odzież.
Pi.eniądz, I,tóry zd::-niem Allarda, jest najw~ę.kszy.m przeklenstwem dziSiejszej
cywllIz.aC]l,. z wyspy będzie wygnany, i nie
będZIe mIał tam żadnego znaczenia.
Przygotowa~ia
do kolonizacji "raju"
AI.I.arda postąpIły tak daleko, że w najbhzszym czaSIe wyruszy już ze Stanów
pierwsza partia kolonistów.

I

n' .
łk
..
ł
O
pa l ~Ję l .ca OWICIe sp onął.
baj
uczem wyszli cało z katastrofy.
Pożar wybuchł w chwili, gdy umac- ,
niano gondol~. Nikt ze słu~by i o~~c-I
nych. ~a lotmsku osób nIe odmosł
obrazen.

Tymczasem jednakże mister Allard
prowadzić będzie musiał jeszcze proces z
c\a"'nq władczynią. wyspy l' tóra namy-

śliwszy się,

zażqclala od ~aby~vcy 100
tys. dolarów za wyspę.
Czy mister Allard będzie miał powodzeme ze swymi robinzonami?
(Kk.)

