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preliu.ne.rat~1 ·w tod11. z 'o~nosze"le111 do .~1110 . zł•.!.ś'o ' ti,1~-

slęcznle, n• prowincji zł. 3. 11 zmlHę adresu gr. 50 Ceni, ogłtsze~: , Za, „1ersi
1 mlllmetrowy przez jed1ł szpaltę (na stronicy „& szpalt) w teldde gr 5.0. IWJ•
cZ1jne gr. 40. Nekrol~I do 181 mm. gr. 20, powyiej 100 nun 9'• 30.
Drobne za WJrlZ gr. 15
li łre.łt ogłoszell redakcja nie . odpilwl'ld'1,

25 Lipca 1938 r.
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<lnmony f~un:- '.~rzeci1 .Jomv~f'~~alerlBina · fc~a: 'l8t11trof' samolotu·„toc~~ua~ ,:lł":
' Pochwała · stano\Vlska"-.PartH ·, p·racy
~

monarcha

.

"'

I

ZE

po tym przybyła ·do Czerniowiec
:,,Aviatła Civitta" z Buka-

macyj samolot SPADl
ZNACZ·
NEJ WYSOK(>śCI N:4 :. LAS ł Ju.
LEGŁ ROZBICIU.
*.,,.*
Komisja techniczna departamen
tu lotnictwa cywilnego. i „Lotu",
wysłana specjalnym samolotem z
Warszawy do Czerniowiec, przybyła na lotnisko w Czerniowcach
o godz. 13.45. W krótkim czasie
- ~·~~~-·~~·~····~~~··~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
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.
I I
'
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·w

a

koju i wzajemnego zroz'amienia. '- · ..,
w dalszy~ ciągu swego ~rz~: ' · ,,
mówięnla były angielski minister

' -- -~pµW iagranicznyćh za1ął się ·~·Ol-.
·

., Badanie -przrarn· straszne1.o„wrp,dku·

,

krytykując . Polskie ł.inie . Lo~n~e „~ot"
do 2 . m.ilionów, ().·ile nie przekro- przy . tym:.. dosyć jawnie . politykę . komunikują: Na wia9Qmość o wy·czy .tej .liczby. - ~ażcly .„ o.ptyfuizm Chaniberla\.na · L przemawiając rów padku w,yjechał natyc~miast na
-jest ńiebez.pieczny. · Należy ·ptiblicz nocżeśnie
myśl ideologii Labour miejsce '. przedstawiciel ,,Lotu" w
ną ..świadom oś( rozbudzić, zamias~ ·Party . . W')'6tą,pieni( Effena kom en:. ~zemiow~ch„ Rozbity samolot
jak. dotychczas u~ypiać. ··
:
fowane jest w . tutęjszych kolach. został , zabezpieczony . przez ~ait.Mowa Edena wzbudziła 'W An·. · politycznych jako dalszy dowód, darriterię, a na miejsce wypadku
·glii o tyle większą · sensancję, że że przygotoyvuje on swój powrót . przybyli przedstawiciele władz ruib. minister · spraw ~agr. pdr'uszył· do akfywnego · życia polityczne· muńskich oraz komisja technkzna
w niej po ra~· pier~szy syttiacj~ go.
.
„Lotu". Wedle otrzymanych infor-

angie~·ki.- prz,y- _ .

6· · ·

.

ba\ bezrobotnych . dojd.zie . gnowu gospodarczą ' Anglii,

czynił. się znacznie do sprawy J)O; , _ .

~ „

"

. .

· ' · By,ły minister spraw zagrą.njcz·n ych Anthony Eden miał w sobo.~
.t~ w Kemilworth mowę, w której
omawiał wizytę angielskiej pary
.królewskiej w Paryżu.
_ , ~~jśmłelsze nadzieje, jakie priy
• Wł(zywaoó · do tej manifestacji
·· · ~Hienia .francusko-angielskiego,
,. iostały spełnione. Niezależnie od
· ·, łego pobrt .w Paryżu stał się dla
•ang~~hlaj - pary b~ews~tj oso'bistym sukcesem. Nie po raz pierw
ązy w historii - .powiedział , ~
den _

f.

1

· ·
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l'l ·: ••

.ti:i~~i~~~:i:c~ó;:spo1:~c:~ "}
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•

•

resztu,· p'<>'czym obi_e komisje uda·
się samochodem na miejsce katastrofy, gdzie przeprowadzone
zostaną dochodzenia, celem usta~
lenia przyczyn . wypadku. . Po wizji lokalnej. zwłoki ofi~r przewie·
zione zostaną do Czerp_iowiec.
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.. .- .a·li fI ii
0 .angielskiej parr,lrrólewslriei
01lil,$-utelr
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wywołała
lotnićzych

w

_rumuńskich. kołach

oraz w s:połeczeń.stwie

ogólne ws·półc;zucie.
· Pisma rumuńskie podając szcze·
góły katastr<;>fy, stwierdzają wy·
jąt. kow.ę ·~d9tnóś:ci iPilOta Kotarby.
i przypisilją katastrofę miejscowej

•

~,,.

·

.

~~domość o kata~fofie samolotu polskiego w · pobHżu Czernio·
wiec, · w której zginęło 14 .o sób,

''

··

-

•

komisją

•

~~:!ki~ur:y· p:~~~e 11~~~~:zen;;~

WiZJIY

w~~aził - stoi pod z-nakiem - z.wię- - i .
,.
.•
. ,
.
.
.
. ~st<fił~~go si.ę .be~r.ó~ia. R~q " W ' nastrojach P~ryźa ~ · ńa sa-_ tJej w p'tek. wizyty kr~lewskieJ stworzyl. nastrój, Jtłóry, jak to żenie Się. ' konłunJrlury i poprawę :::c~:-~~· ~~~!Y~rze~r;;~rc;dii!:
. ~nK1els•k1 musi się 11czyc. z. akt~m, mac~ pr-asy paryskiej trwa jeszcze pary angielskiej w Par~.
konstatuJe cały szereg dzienni- we'wt1ętrzr.cj s;iuacii finasow~j' i nictwa pols·kiego w Bukaresiz·
., ze' podczas nadchodzącej :urny hcz w dalszym ciągu ·echo zakOńczoZ ogrom11ym zadowo!en~em ~r~ ków patyskicb, doprowadzU do gospodarczej.
1
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·· • ••
„.. '_'.' sa ·~._tłOtneą~jf -Rrzebł!~~u~zysta., jednomyśtnąśe~ opinii we ~~!' . „
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K,oi_n,uni'k~r: ~,fic)a:tny powstań-

.bio dotarli

„

powstańcy

do Casan·

:"~ ·~·twierdzi . a~basador~"·Ma.łski ,:. ~~: '::-::..~~~ angtefską· w~- '~~~8J~~~EJ,Fo:::;JE B~~~ ~~j~~;ate~~w~~~~:! p~~~jze~niły ~oe;o~~eh~~n~~~~~ ~::~:ri~~~:

'··· · ·.
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'. Aui..b~s3:d-or !IOWJeeki . w Londy. me Majski za.t~ał się w dro·
"""dz~ ·z Moskwy do Londynu w J!:el
.' -~~a~h ~ 0 5'?a.dozył ~o~esponden
· to~i dziennika wc1ahe-tycznego
.

Poll•cj•a oczyszcza
Palestrne
·w Pailestynie na obszaTach

. Tu1karem, i Denin odbywają . się
włeLl«e operacje policyjne, mające na celu oczyszczenie tych czę·
~Hkraj.u z n~epożądiainych ełemen
" tów. ,W . ostatni·ch dniaeh areszto~
.

-: ··

-„

„

,~,,

: ,.-, W.. k~a,ch _„ pqbt},c~nych.,, Pary~

t,Suom~in Soss1ald~mokra~",_ ~e
sytuac1a na Dalek~m Wschod.z1e
jest mocno prze<1adwna . ;i, że ·o
~vojnie _japo~o-s~wieokiei ' heli-'
.posr._,.'1„10 · maJą'CeJ
wybu:ohnąc
tru~o mówić. Mosk.~a nfo , b.ie•

w .

UROCZYS-TOś._ dalsze postępy: na froncie Ęstra- rancia wyniosłości Buit.er{~i €oi
madury, na odcinku Uu adi ana, los V u el os ·i Sierra Monterrubio.

wywanie bilansu z .tych trzech
dni fiancusko:angieiskich. BILANS . Nast_rój ten odbił się również w
:tEN -· OcENIONY JEST NIEZW\< dziedzinie finansowej i gosp<>dar::
.KLE' OPTYMI~TYCŻNIE.
er.ej. Jak oświadczył minister skar
''. l<oła . paryskie uważają, ze w.· bu P· . Milrchandeau na sobotnim
;rze mcyd~t~ na ~am~y: ~adżu- jfziedzinie polityki„ 7agranicznej . krótkim posiedzeniu Rady Minikf10 : powaeme. · Ni~mnieJ _ przet~ .~tata się ona PUNKTEM WYJ· strów, subskrypcja bonów . k~y
~az~;izy na. napięte , stos~k1 „śCIA OO BARDZO WYRAżN'E: amortyzacyjnej obrony nat!>do-:'
paón1~e.· po.mi~azx- ~osJą .s~wi~c GO ZAAKCENTOWANIA TEN· ' wej, przeznaczonych na finanso-'
ką a J.ap?'nią .zaJe:ei;e gr~m~e DENCJI DO ODPRĘżENIA OGóL wanie dozbrojenia francuskieg•l,
p~edst~w~a ' , ~ii; DI~rzy.~emme. NO-ElJR()PEJSKIEGO.
ROZWIJA SIĘ DOSKONALE, co
' "ROZMOWY W TOKI,L
c '-w ·dżiedzinie francuskiej
poil· w kołach finasowycb· i gospodar."
Agencja Domei komunikuje, że 1 łyki wewnętrznej trzydniowy po· czych wywołało falę optymizmu,
~Wiec,ki , c~iir~e d~~ff~~s ~m.~ta· byt pary królewskiej we F:rancji zapowiadającego na jesień wzm_o
lun odbył .w Jap~mskwll . mmJste·
·
·
·

I

··:;;·po~:a~r:\os.~!~~och::~~ xpwrk~;::gie~!~~~gj.~{!:c2i~ ~; w„ a
· ·1k·.,„

i nie mogących

'UDZIAŁ' ..

głó~nym .tematem jest podsu!Eoi CIACH.

w

w·

·c· -

bl·na-Ch

zajmując sźereg nieprzyjacielw ciągu dnia wczorajszego
.skich pozycyj, znajdujących . się hop1bardowali lotnicy. powstań
w pobJiż·a ·orelama de Vieja. czy objekty wojskowe w pąr_taeh
Przednie stra7e powstańcze dotar Gardia i Benia oraz dworzec ko·
ły n<i: tym odcinku do miejscowo~ lejowy .Almoerchon.
ści Zujar. Na .odcinku Monterru- j.
_ .
,

Huraganr·
"· ._ sza
. 1·e.
' J•a-·
' '. '_„~:.'„~.'
wStanach Ziednoczo"nuch
~

.

"

.' .

•
Nad Nowym Jorkiem prze.szedł 500 znajduje się bez dachu nad
gwałt<;>wny huragan, połączony z . głową.
niezwykle gwałfuwnym deszczem. - - - - - - - - - - - ' - - -

~~:~~ ~~~~fy ~~~~ł~e.u:zk~i~ń~ '. Henleinowcy

d.ositatecz.nej
ne z kori:niaw.i drzewa poprzemierze usprawiedliwić powoot'>w kich propozycyj i japońskich
rywały połączenia zarówno tele0
.i .s-weg~ przebywania na .tych <?b· r .nn:ii~~pozy~rj -~ . ~.~.~~i-~ : f·.„~~ ·~, ·Ą.gi.;t.u:i?- „-. Don;iei donosi,:, żę \V?" pr..1ek..$amol~ty japo.ń~k.ie. Pu raz graficzne, Ja1k i telefoniczne. .
. &ząrach. Arabowie w starej dziel- .d?ty~ątycb: ogól.tle~o ui'e"~ow~· hec decyzji , ewakuac;ii, Rządu pi«-rwszy nulot t<!ri przcpr'cn;, a'dzo · .. Urliesioiiy !'irzei 'tornado" sam<l·
·''. nicy Jerozolimy zastrajkowali 1na ~a st~SJUnkow cpomj.ędzy obu· paJJ Marsz.-Cz~ng-Kai- Szeka i ·Hankoa ny został pr7ez samoloty a:r mfr lot bombowy ·spadł w pobliżu
· „ S. e· l ą d owe1,
' · k toryc
'
Ii za,d anJt::
' po Iega W om b rodge . (C O'llned1tut
· ) . T rzy
„znak ·pro.testu przeciwko tym za1 stwanu · · . .
. .
. . ,.
: . do ,.Czuug. K'm~ ~~- P~'~mc11
rządzeniom policji. Ludność arab
.NOWY INCYDEl'~T.
czuan .woJE'k~ J9.pons~ie w~now1ły na współdziałaniu z piechotą, oso~y, . stanowiące ;;ałogę samo!' ska . w Naplusie poszła za ich · SOWIE~KO · :MAN~ZURSK,I •. natairc.m zarowno w kt~runku .Han nię zaś ja.k rlotn:hcza$ prwz wod tu, zostały zabite. W pobliżu . New
.;f '·
,;e.: m.
. · ., . , Ag~cJa Dol;ne: .i:ł01;1os1 0 now_ym ~ou, J11k .na zachodm:ntn odcmku nopłato~ ja.pońSkie.
·
' jersey wywrócił wicher autobus.'
incydencie na granicy soWieclto • kolei lo1nghaj~kiej, gdzie pomię·
W ·ciągu soboty Kanton był je0no osoba 'została zabita, a g
mand,żUrekiej. 60 żołp.ierzy . częr ,dz.y :r. C:r.eng~JI a m„ TUID~kcan znowu bombardowany przez lot· ciężwo rannych. Lic,:ne farmy w
~.
~onej;. ar.mii ', pałro)wąo~Ji,, riekę" '~k'.ońC:t-.ntr.o"Yano okofo.' 200 tysię~. niMlY jąpofuikich. ';r.y,)n ra12;em. pobllżu :No~ego <, Jorku zootały za
•.·· :. . ."
·. .
' Ui5suri na siat.kadi ostrzelało IO. cy; doborowych .wojs;k chlńBkich. sk.oncetnrowali. oni swoją dzia· lane ·prz~z wodę.
~~.~_\mie1s~owosci - Novoli w po-· pywimyeh „: ohyw(i_<teli m~rid~;i-; . .- Odrlziały 'te mają za z"lldanie ła~ność głownie na przedmieśćilu
b.hzu J...e~ we W~szech znisz- ~ich,,- wśród' ktorycli znajdują sie bro·nę t. zw. „~erwond Drogi", Saihucn. 20 samolotów jil.poń. Huragan szalał również nad po
~~ została ~kutk1em wybti·chu .ra:Dni.;
i
łączącej Chiny środikowe z Sowie skich, które ~.rzuciły na miasto łudniowo wschodnią częścią staf~~ry~a m~ter.iałów wybuc~o- -11· -fucyd'ent teU: ~miał miejsce w tami i stanowiącej główną a.rterię wielką ilość bomb. Ucierpiały nu Texas, ·~c.tzie spt161.9szył 8.000
wych. Tr:zy osoby zostały zab1ite. odle_ głoścLIS· km,. ·Od m. Tungan· ko'mumka,eyjną !trony chińskie,j. 1~p'ecjalnie fabryka cementu oraz kw~ mtr. uprawnych pół. W sfa·
P,t2Yc~Y,"Y v;yQ~chu dJOfychczas eten.
·•.
•
Lotnieiko w Nanczang }lomba:r· urllądzenia kole.fowe w Kantonie. ·nie tym 2 ·osoby zostały zabite,
n.1 ~ · Mall'C.
,;;-,
•
.. 1 ~
•
,
~fow:atte było w oobctę popołudniu
'
·
kilkad"liesiąt, rannY'ch. a przeszło

u prem1·era
Hodz··y
.

kuje,

.filowę z delegacjo! Partii Niemców
Su d e ok"ieh w skła d zie
' depntowa·
nego dr. Kund'la i dr. Roseha.
Rozmowa •lotyczyła progr81l,JU
rokÓ1van pomiędzy R"z'i!dem '1 Par
tią Niemców Sudeekich'. · '

pazar
• w''n•rc1e
•·
l'V

• • WJbUCb·)..
J:IJemn1czy

.„

Niezwykl·e gwałtowny pożar„
ldtóry spustoszył w sobotę port
w Gravelines (Francja) ugaszony zoo.fał dopiero w późnych go.
dz,inach nocnych. Ogień zniszczył
doszczętnie fabrykę lroniserw oraz
magaizvny 7.awierające towary .
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.,c,;zt?Ski~ bimo. . p!,aSOw~·- ko.omni
że premier Hodż1l' odbył roz
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Co si~ dziejel wzaanektowanej Austrii

CZY ISTNIEJE JESZCZE KRAJ
,,AUSTRIA"?

Zagadnienie to rozstrząsane jest
przez czasopismo.,
poświęcone
sprawom admini~tracyjnym p. t.
„Deutsche Verwaltung". jeden z
wyższ;ych urzędników administra·
cji austriackiej odpowiada n,a to
pytanie zaprzeczeniem. Jednym z
celów dzisłejsqch władców Austrii jest rozbicie jedności admini·
stracyjnej Austrii.
Już pierwsze kroki w tym kie.
runku zrobiono. Walsertal od.
cięto od austriackiego Tyrolu i
przyłączono administracyjnie do
Szwabii. Tak samo zamierzone
jest przyłączenie administracyjne
Przedarulanii do jednego z okrę·
gów starych Niemiec.
DROtVZNA.

DtQi:yzna w Wiedniu wzrasta z
dnia na dz.leń. Do urzędu nadzoru nad. cenami wpływa dziennie
200 - 300 skarg na lichw~ tywnościową.

0 ZWrOt majątk6W
rOdZiDle StambollAsklego
Po zamorQ-Owanlu w dniu 13 Lip
ca 1923 r. b. premiera i wodza
chłppów bułgar:skich, Aleksandra
Stambolijskiiego, nowy, powstały
z przewrotu Rząd skonfiskował
spadkobiercom
pozostawiony
przez zmarłego maj.tek.
Po 15 latach grupa posłów buł .
garskich, z rządowym posłem Gowedarowem i rolnlkiem Omar.
czews.kim n.a czele, zgłosiła w ,,So
braniu" (pa1lamende bu~arskim)
projekt ustawy, przywracający rodzinie b. premiera skon,fiskowany
majątek.

Urząd nadzorowania cen w sa.
mym tylko Wiedniu liczy jut dzi·
słaj 1.70 urzędn!kó~~ ale ma zo·
stać Jeszcze bardz1e1 rozszerzony.
Prasa wiedeńska codziennie sta·
wia pod pręgierzem licznych kupców „aryjskich".
GROMADZENIE ZAPASóW.
Opozycja, która w związku ze
stosunkami anarchicznymi rw Au.
strli stale wzrasta, przybiera rót·
ne fonny. Jedną z form opozycji
Jest gromadzenie zap~SÓw.
Wiedeński „Voelkiischer Beoba·
chter" gromadzenie zapaSÓw uwa·
ta za zdradę główną. Zdradą gł6.
wną jest pisie rzeczony dzien.
nik - gdy pain,na żi&da l OO kilo
czekolady, jako części posagu.
Zdradą główną jest gromadzenae
zapasów jaj1 ryżu, suszonych jarzyn i makaronu w „nierozsąd·
nych" ilościach. Zdradą główną
fest, gdy na pytanie kupca o po.
wód tych zakupów odpowiada się:
- Przeciet nie można nikogo
zmusić do fedzenia tej czarnej ma·
sy, lctórą w Berlin.ie dają ludziom,
a którą najblit!szej zimy będą karmić talc1:e wiedeńczyków.

„CAPE DACHAU".

Oto, czego doczekało się mia·
sto piosenki, miasto nilewymuszo.
nego humoru, miasto grzecznych
ludz.i i dobrego wychowania. Doczekało się, je obok ,,Całe Mourt'', -świadczącej o związku ex.
stolicy naddunajsklej ze światem
sztuki, powstała kawi.amia „Cafe
Dachau".
Kawiarnię tę odebrano długo·
letniemu żydowskiemu właścicie
lowi, a zbi.r jakiś zawieSi.ł nad nią
napis „Cafe Dachau" ku upamięt·
nieniu budzącego grozę i wstręt

Propaganda hitlerowska
w Palestynie

Korespondent ,,.Daily Herald"
donosi z Jerozolimy, że nastąpić
ma tam zjazd korespondentów
prasy niemieckiej z Palestyny,
Egiptu, Transjordanii, Syrii, Libanu i Iraku.
Zadaniem zjazdu ma być zbadanie interesów niemieckleh na
Bliskim Wschodzie oraz metod
propagandy wśród Arabów.
Oczywiście, na pierwszym pia·
nie figuruje sprawa Palestyny.
„Trzecia" Rzesza uwa:ta widocznie obecną sytuację za odpowiednią do rozszerzenla swych
wpływów w Palestynie i w świe·
cie arabsklm w ogóle. Zdaniem
koY!spondenta
„Daily Herald",
,,Trzecia" Rzesza pragnie w ten
spos6b zdobyć jeszcze jeden ,.ar·
gument" dla rozmów w spra. wach zwrotu kolonij.
Przykład propagandy antybry.
tyjskiej, jaką z pewnym powodze-

rozwinęły
Włochy, jest tu
zachętą.

niem

wśród

Arabów
dla hitlerowców

Hitlerowcy w swej propagan·
dzie wśród Arabów przyozdabiają
się w„. skóry jagniąt. Twierdzą,
te ~ jedynym z pośród wielkich
mocarstw, które nie ma na Bliskim
Wschodzie ambicyj terytorialnych,
a powodują się... bezinteresowną
sympatią do Arabów.
„Trzecia" Rzesza, mimo bra·
ku dewlz, nJe szczędzi dość znacz.
nych sum na tę „bez1nteresow·
ną" (!?) propagandę. Ostatnio np.
dla Egiptu ?Jwiększono fundusz
propagandowy o dość znaczne
sumy.
Agenci hitlerowscy działają pod
przykrywką różnych, często nie·
winnych, zajęć; przynajmniej po·
łowa z pośród ndch podaje się za
dziennikarzy.

Przegląd

obozu koncentracyjnego w BawaCZV BĘDZIE WOJNA?
rLi.
Wieczorami, po całodzienej praNad Dalekim Wschodem zbie·
cyn, zbierają się· w „Całe Dachau" rają się chmury wojenne. Konflikt
gestapowcy i opowiadają sobie sowiecko - japoński wysuwa się
wzajemnie wymyślne sposoby drę· 1na czolo zagadnień obecnej d<iby.
cienia i torturowania ludzi, któ- Na pytanie, czy będiie wojna, czy
rzy mieli nieszczęście dostać si~ też incydent na pograniczu so·
w ich drapieżne szpony.
wiecko - mandżurskim zostanie po

Po dwóch latach

robotniczych

japońskie!) podnieść wydatki na
obronę Jaaju. Znalazł się jednak
sposób połączenia wzrostu tych

Przed dwoma taty w dalekiej
Nowej ZelMdii doszedł do władZy
Rząd aocjallstycznej Partii Pracy.
Riljd ten podjął walkę z nas4p
stwami kryzysu, łdąc po linfi
wzmocnienia siły nabywczej klasy
robotniczej. Płace i zarobki zosta
ły podniesione, wprowadzono 40
godz. tydzień pracy, rozszerzono
ustawodawstw& społeczne, rozsze
rzono znacznie roboty publiczne.
Beuobocle spadło z 30.000 na
8.000.

Sytuacja budżet.owa, którą ostatnio przed.stawił minister skar·
bu, jest bardzo pomyślna. Nowy
preliminarz budżetowy wykazuje,
mimo wzrostu wydatków nadwyż
kę 58 tysięcy funtóiw szterlingów.
Trzeba było (niebezpieczeństwo

7 lat

;,ftle wolno niKomu IB~awat ~ólo"
z niemieckiego przełożyła HALINA PILICHOWSKA
W dżdżyste dni bawiły się dzieci najchętniej w dużym niezamieszkałym pokoju na najwytszym piętrze

willi. Wzdłurż okna ciągnęła się rynna i wielką przy-

jemność sprawiało dzieciom przyglądanie się małym

wodospadom, które tryskały z brązowej rury i dopóty
drążyły miękką ziemię, dopóki nie powstawała mała
błotnista sa.dzawka. Ponad to pokój na górce miał jesżcze i tę wielką zaletę, że z niewiadomych powodów
nie podobał się wychowawczyni, a zatem można się
tam był·o bawić bez opieki. Słyszało się medy tylko:
"Bądźcie grzeczni i nie hałasujcie. Za godzinę zawołam was na podwieczorek".
Na staromodnej kanapie rzędem' sztywno siedziały
lalki. Na podłodze pstrymi barwami mieniło się nowowybudowane mia.sto. Dzieci - dwie małe dziewczynki i młodszy od nich chłopczyk o delikatnej, bladej
twarzy i długich płowych lokach - „robiły trzęsienie
ziemi", i całe miasto rozpadło się w g.ruzy. Dzieci
przyglądały się ruinom i śmiały się. Później starsza
z dziewczynek - mogła mieć ,chyba z dziesi-ęć lat
i hyła siostrą małego siedmiolatka - zapytała:
„a w co teraz będziemy się bawić?"
·
Druga dziewczynka, o rok młodsza od pierwszej,
odgarnęła z twarzy wiecznie potargane wł~y, sprawdziła, czy nie zgubiła czasem kokardy i nieco tajemniczo odpowiedziała:
· „Znam nową zabawę".
„Jaką?''
„ścinanie".

Fanny, starsza z dziewczynek, spojrzała na przyjaciółkę z dużym zdziwieniem.

...

wprawdzie

kojowo załatwiony - dziś jeszcze
fllikt nie mote odpowiedzieć. Groź.
ba wojny jednak lstnleje. „Walfszawski Dziennik Narodowy" pi·
sze:
Wypadki na granicy mandżur.

• niernniejszym niepokojem patrzy
łyby za.pewne takte 1 na wzrost
wpływów bolazewicklch na kontynencie azjatycldm. Wydaje aę, te
tego zaniepokojenia nie udało się

sklej w planach polityki sowiec.
klej pomyjlane "1łY wybłCZDle jako manewr d;twe&~, M".oekWa
znajdzie 8pol0b1, ułatwiajp po-

do~ Sowietom usuną.ć.
A Idzie
o to, te z kolei 1 Sowiety maletć
by ato mogły w sytuacjt &n&logt..
czneJ do obecnej sytuacji Japonlf.
gdyby wcl.a.ły Ilio w wojnę, nfe zabezpieczywszy sobte da.tateczme
tyłów. Mogło by a1o wóW'CllU oka-

kojowe zaJatwieD1e koD.fllktu. W
przeciWJIYDl razie, trudno przypuszczać,
aby Japonia zawahała
się przed spełnienłem swojej groź
by odebrania .tdłł zajętego obuadu. Utycie
111)' w tych naprę.

w

stosunkach, jakle
na Dalekim Wschodzie, z

~nych

mocarstwa demokra.

tyczne, Anglia, Stany Zjednoczone
1 Francja patrz, s niepokojem na
.zamiary japo68Jde w Chinach, ale

panują

w momencle, kiedy trzeba ~e zebrać owoce
kampanii antyjapoAllttej, mooar.
stwa demokratyczne mogq by po.cać, że właśnie

wielką

łatwośc14
doprowadzić mua
do
wybuchy wojny.
wydatków z. dalszym podniesiestawić swe veto 1 pozbawić SoNajbllisze godzinY, przyniosą
niem wydatków Państwa na cele
wiety owoców ewentualnqo Z9f7.•
odpowiedz na to pytanie.
~leczne. Wydatki te, zwiększ.o.
ctęstwa, choćby tylko grotblł apu.
ne w poprzednim roku o prawie
„Polonia" zaś twifirdzi, że przeszczeni& ze smycą brytana me.
2 miliony funtów, znów zwiększo ciw wywołankl wojny na Wscho·
mlecldego.
no o dalszy milion (t. j. dwadzie· dzie są wielkie demokracje ZachoDlatego dotychczu jeacse M:o.
ścia parę młlionów złotych; No.wa
du:
skwa
nie zdecydowała sit na • ·
Zelandia jest niewielkim Jaajem,
Jeżeli, mimo to, w Moskwie wt.
angdowanie w wypadkach azjaliczącym ok. 1 milion 600 tys. mie
dać jeszcze namysły i wahania, jetycldch.
szkańców).
tell, mimo to, dotychczu nie doszło jeszcze do wybuc11.u burzy na
Mimo wzrostu wydatków, motSAMORZĄD.
WllChodzte, to, obok powodów 11&na było obniżyć znacznie podatki
„Czas" pisze o koniecznołcł
tury
wewnętrmo • politycznej,
rozwinięcia w Polsce życia samo·
pośrednie. Stało się to możliwe
których
zreazbł nie jestelmy skłon
wobec wzrostu wpływów z podał
rządowego, o uniezależnieniu sa·
n1 przeceniać, odgrywa„ tu deey. morządu od władz administracyj•
ku dochod<>wego i z podatku drodująCł rol~ rozwdania
natury nych, o stwo.rzeniu podstaw fi·
gowego.
bardzo zuadntczej. Idzie o t.o, te nansowych dla rozwoju gmin wiej
skich i miejskich. Wszystko ro ba(
dzo piękne i słuszne. Ale obok tych
rozumnych uwag wyłazi szydło z
konserwatywnego worka. „Czas"
boleje nad tym, że n-0wa ust.awa
samorządowa, o której reakcyj·
nym charakterze wielokrotnie pl·
saliśmy, nie zawiera postanOWlie·
ces o uprowadzenie lorda Nuffielda
nia o kurialnych wyborach. „Czas"
był prawdziwą.
sensacją w angielpisze.
skich kołach towarzyskich.
Ułować nalety, te nie .zoetał
podjęty przez Sejm projekt wprowad:?:enla t. -rm. wyborów kurtal.
nych, jaki znalazł wyraz w rqdo.
wym wniosku, dotycqcym Ol'dl'-

I

wi~zienla

za upro wadzenle lorda Nuff ie Ida

Sensacyjna próba porwania jedne·
go z najbogatszych prz_mysłowców
angielskich, lorda Nuffielda, zakoń
czyła się w piętek skazaniem 48-Jetnego Bruce 'l'hornthona na 7 lat wię
zienia. śledztwo wykazało, że Thom
thon chciał uprowadzić lorda Nuffiel
da na pokładzie jachtu, aby wymusić na nim okup w wysokości 100 ty
sięcy funtów szterlingów. Poza tym
podczas procesu udowodniono, że oskarżony żył od końca wojny świa·
Ostatnie naloty }apotiSkie na\ nęly w nurtach neki ubogie rotowej wył~znle z rozmaitych fał Hankau, Wuczang i janjang by· dziny, tam mieszkające.
szerstw, oezustw i wymuszeń. Pro- ly - jak wiadomo - szczególnie
Najbardl.iej jednak przerażający
mordercze.
obraz stanowił wielki zwal nunoLiczbo pomordowanych Chifl· wisi<, będących re!fztkami wiei.
czyków sięgała tysięcy.
kiego budynlm, w którym znaleźli
sc11ronienie uchodźcy z terenów,
Korespondent „Daily Herald" w
objętych działanJami wojennymi.
Ha!tkau zwiedził zniszczone części
Było tam 300 dusz. Wszyscy
miasta natychmiast do napadzie
i był świadk~em tragicznych scen zginęli pod zwaliskami płonącego
wydobywania z pod ruin i zgłisz. gmachu, mimo bohaterskich wysił
czów zniszczonych domów - tru- ków pracown!•ków z „Czerwonego
pów ofiar nalotu, znl<SZCZOnych Krzyża".
szczątków kobiet i dzieci.
W innym miejscu zostało spalo„Większaść budynków,
które nych i zniszczonych 200 szałasów,
Woda zwiedzałem-pisze korespondent- w których znaleźli schronienie u·
Mydło i krem do golenia.
a z których pozostały tylko szkie· cbodźcy. Znaczna liczba kL
lawendowa
lety, mieściła się w pobliżu rzeki i dzieci znalazła śmierć w płomie
Han. Na rze~e zatonęła wielka niach''.
'!ajlepsze - najtańsze.
liczba pływających domostw ł zgi

Dantejsk ie sceny
zbombardowa"JIR Hankou
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HERMINA ZUR MUHLEN
„Scinanie? A
p_,·;]i,

rządów

prasy

1ak się w to gra?"
Młodsza z dziewczynek wzięła z kanapy nai•~·~„ .
szą i najładniejszą lalkę.

„Popatrz, to jest Maria Stuart Wczoraj. gdy naszej wychowawczyni nie było w domu, przeczytałam
w jej książce dzieje Marii Stuart. Królowa Elżbieta
angielska kazała ją ściąć. Jesteśmy damami dworu
Marii Stuart i przygotujemy ją do wejścia na szafot.
A ty, Wolfi, będziesz katem i zetniesz jej głowę . Bę
dziemy strasznie płakać. A ty ofukniesz nas opryskliwie i złapiesz Marię Stuart za ręce i powleczesz
ją na s·zafot. Czekaj, zaraz tu ustawimy pude-łko od
klocków, które może być szafotem.
Z głośnym lamentem przygotowywałyśmy królowę
lalek do ostatniej dro-gi. Ale, gdy królowa stanęła na
szafocie, okazało się, że kat gdzieś zniknął.
„Wolfi, chodź że tu. Powiedz teraz: na szafot!"
Ale Wolfi skulił się w kądku i blada jego dziecię
ca twarzyczka tonęła w prawdziWyt:h łzach.
„Nie chcę", szlochał. „Przecież to ją będzie bolało.
Nie chcę jej sprawić bólu."
I tałośnie płakał.
.
„Nie wolno nikomu zadawać bólu. Bo wtedy ten, co
to robi, sam odczuwa ból, gdzieś zupełnie w środku.
Ale obie jesteście złe. Ty, Fanny, z~ęcałaś się przed
tym nad biednym psem i pies się okropnie przestraszył. A ty", zwrócił się do drugiej dziewczynki, „wypędziłaś na deszcz biednego motyla, który tu do nas
~)Tzyfrunął. Zawsze sprawiacie komuś ból, a ja nie

chcę".
„Głupi jesteś", orzekła gniewnie siostra. „Mt11Simy
przecież mieć kata".
Ale Wolfi wzdragał się przed wzięciem na siebie
obowiązków kata. Usiadł na podłodze i powoli, co
jakiś czas jeszcze łkając, zaczął odbudowywać miasto, z.bunone podcza.g trzęsien!a ziemi.
Dziewczynki go wyśmiały i młodsza z nich podj-ęła
się roli kata.

Minęły lata. Dzieci przeistoczyły się w dorosłych
ludzi. Ale i dorosły Wolfi wiecznie się lękał, ie może
komuś zadać ból. Był spokojnym dzieckiem i stał się
spokojnym mężczyzną. Nieśmiały, dobry, przesadnie
niemai wyrozumiały dla innych. P6tniej wybuchła
wojna i Wolfi, który z daleka - aby go nie zadeptać - omijał każdego chrabąszcza - musiał pójść do
szeregów.
„Byleby mnie tylko zabili, nim zdążę kogokolwiek
zamordować", mówił z odrazą i przerażeniem. „Zawsze mniemałem, że trzeba być dobrym d!la wszystkich ludzi. A teraz mam ludzi zabijać".
Młodsza z dziewczynek, która prze·d wielu laty wymyśliła nową zabawę, wywołała nagle z niepamięci
drobną scenę: Wolfi nie chce zostać katem i usiłuje
odbudować zburzone miasto. T~raz ma burzyć, niszczyć, zabijać.Zawinione przez. ludzi trzęsienie ziemi
obróciło w perzynę i jego miasto, miasto snów i wiary w dobro. I towarzyszce dziecinnych zabaw przyszło również na myśl, jak lubił Wolfi zabawę w lekarza, ;,ak lubił-leczyć chore lalki. Już wówczas mała,
dobrotliwa duszyczka czuła pociąg do leczenia i niesienia pomocy. A teraz„.
Wolfi padł w drugim rokiu wojny. Zma(t'ł jednak
niezawodnie znacznie wcześniej, podczas pierwszego
·starcia z wrogami, którzy byli dla niego ludźmi i którym Jl.ie wolno sprawiać bólu.
Było to już tak dawno. Tylu ludzi jUIŻ o tym zapomniało. Ale niekiedy z wi~zomych mroków wył~
nia się jeszcze dziecięca główka, po bla.dej, pocią.głej,
·płowymi kędziorkami oke>lonej twarzyczce płyną rzę·
siste łzy i rozlega się zduszony szept: „ Nie woI.n o mkmnu zadawać bólu".
I teraz, tak jak wtedy, odpowiedzią jest zły śmiech.
Ale cichy głos silniejszy jest niż śmiech. I wojna, tudziet wszystkie towarzysz.ttce wojnie okropności nie
mogą zaćmić wspomnienia o drobnej, dobrej duszyczce, która się mogła stać wiełką dobrą duszą.

wielkfcll

nacji wyborczej dla 6
miast. Projekt ten, po prze.P?'O'N"'
dzeniu pewnych zmian, dałby mo2ność

wzmocn1en1& w radach miej
skich elementów sllnłej z sam,,_
rządem zwtązanych i o więkllllym
doświadczeniu.

Rozumiemy co macą ałowa o
„elementaclt siln~ z samorządem
związanych". Kon,s erwatystom cho
dzi tu o stworzenie dla si,ebie przy
wilejów. Kurie umożliwiły by im
przedostanie się do rad miejskidi,
do których przy demokratycznych,
!)owszechnych wyborach, by nłe
weszli, jaiko grupka nie posiadają
ca wpływów w społeczeństwie,
S·EK.

Burzliwe oklaski
w kościele

Niezwykła

scena rozegrała się
w jednym z kościołów wiedeń
-skich.
jednej z niedziel lipcowych pro
boszcz wygłosił kazanie na temat pierwsz~h chn'ześcian i ich
prześladowań. Aluzje do
obec·
nych stosunków w Rzeszy i w
zaanektowanej A1.1Strii byl>y tak
wyraźne, że wszyscy z zapartym
tchem słuchali kazania.
Gdy kaznadzieja zaz.na.czył, 1e
chrześcijarr.;two nie zginie nigdy,
natomiast zginęli wszyscy jego
pri:eśladowcy, w ko.ściele zerwała
się burza oklasków.
Wiernie w ten sposób pokwitowali, iż zroz.umieli intencje proboszcza.
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56

swoje) prywatnej
lecznicy
od 9 rano do 8 wieca.
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W przekroiu tygodnia

ŻYCIE GOSPO DARCZ E

Czy ofiara ta· jest konieczn~? Szlakiem „recesii'~ gospodarczej
neimie się jedynie zysku, otTzy· ców
mywanego pnezeń w pewnych n.y.
A
ok:resadt r; dotkli'Wt IJtratł dla

(IL) Pisaliśmy jm myqcmie o
wta:wie o opłatadi ne
milk~ i kuzt. Na ten temd

nowej

vrr

głosił

Doświadczenie Czechosłowacji
GosDodarka Dlanowa w rolnictwie
katowicka zamiie· lonym pomiędzy 4 grupy zainteszcza informacje na temat gospo. resowanych: 40 proc. kapita~u ak
darki planowej w rołnictwie cze- cy}nego w,płaciły spótdzietnie r<>ł·
nt<;Ze, zgrupow.:tne w „Centroko·
c.hosłowaickim.
Doświadczenia te są naogół po. opera.tywie", 20 proc. spółdzielnie
MY,ślne. Początek tej gos.podar:ki spqżywców, 20 proc. :z.wiązki mły
planowej daruje się jeszae od cza nów i 20 proc. kupcy zbożowi.
Rząd ;eobowiązał się ze swej
su projektów Akademii Rolniczej,
która w r. 1929 proponowała o· strony oo pokrywania stra.t przy
graniczenie przes.krzeni zasiewów tranzakc,tach wykonywanych na
,;r;bożowyich o 200.000 ha i przezna jego zlecenie".
Z tego tytulu Rząd zapłacił 145
c-Lende tych terenów na uprawę ro
mi·llonów koron czesikic.h przez 3
Mm oleistych i paszy.
„Chodziło o to - pisze „Polo· lata, t. j. po 50 milionów koron ro·
nla" - ażeby przez zmniejszenie cznie.
Nai1:ięższe ataki przeciw m<rno·
nadw)'!tek zboża za.hamować kata
strofai!ny apadek cen, a przez za· polowi zbożowemu padają ze stro
stąipleole importia krajow4 pro· ny młynarzy. KrytykU<je slę rów·
dulccj4 roślin olei5tych, rozszerzyć nież w szcnzyich sferach magazy·
źródła dochodu rolniot.'wa czecho· n.owanie zboża z roku na rok, co
•łmwtdd.e,go. Do,piiero w: 5 l'At póź· pochłania ogromne samy. Pooie·
niej, w Upou 1934 r. zdecydował w.U Jednak w całym świecie stwa
się Rz~ zreałiz.ować na razie czę rza się dziś rezerwy zbożowe na
ści-0wo projekt akademii. Ukazuje wypacfek wojny - w)ęc ta kryty·
się rozporządzenie o monopolu ka jest dziś rueisk>tna.
Na:tomla1St zalety monopolu z.bo
%bożowym i o założeniu „Czecho·
słowackiej Spóltlci Zborowej", w żowego nłe ulegają wątpliwości.
Dość podać nast-•ndące cyfry:·
llfll}Qu którei scentraH~owana zos.ta
TY""'
J
•T
la lrontirola nad goepod.arkł zbo- „jm w pierwszym roku działania
rową na tereni~ całego państwa. monopolu podnjosły się ceny ps:ie
Organizacja ,,Spółki" w myś1 roz· nicy o 18 proc„ iy.ta o 29,9 proc.,
3 3
porzą>dzenia przedstawia się nastę jęczmienl<t o 8, proc„ owsa o
pująco: „S:półka" jest 1owarzy· 53 proc., w rolru gosp. 1937-38
stwem akcyjnym o kapitale zakła nastąipiła dalsza pop-rawa cen, bez
dowym 50 mili011ów koron, pod-zie sz:kody dla konsumenta".

,,Polonia"

ZnaleźlihyBiny eię wtedy w hłv
dnym kole: środek, który miał
prizynieść ulgę, wywadby skutki
wręcz przecilwne zamierzonym.
Jeśli eądzić z uwag zwolenników
nowych projektów, niebezpieczeń

stwo · to nie zachodzi. Dlaaz:ego?
wyjaśnienia p. Rakowskiego, 118tawa jut pomyBlana w
tm ~.&. ie nie m<W.e wywołać
jakie,jkolwiek mvyłJki obecnydi
cen &leha i obecnycli k<>sztów nr
~ma. Nie. można pmyt.em
zapomiinaiĆ, że. zniżce cen zboża nie
towarzyszy nigdy porporojonalnie
znWka cen mąki i obleba. Rolnic-

"„

Roosevelt nie wierzr w „automatrczna poprawe
11

rolnika".

ły tendencję mtitiJ1mwą.

two traci na .miżce cen sial-na aeta Jconmmenci syki "!ilionów

pieka·

pmecież drliś poprzez re·
~ję takich n.adwyżeik należy
Roosevelt o~reślił wpływy sumą
omawiane
Wielokrotnie JUZ
Nie musi być więc tak z.nów źle
Następnie agencja uzuadnia, właśnie szukać aposohów zwięk· objawy pogorszenia sytuacji gos- o blisko 2 miliardy n·irts:z.ą, an·iżeli z „rentownością", jeśli licd>a po.
że pny obecnym bztałtowanin szenia dochodowości rolnictwa, podarczej w Stanach Zjednoczo. w styczniu. Oz.nacza to, w porów siadaczów wielomHionowych foraię cen zbożo~ nie należy pr.zy bez jakichkolwiek ofitt koMtl" nych nie ustępują
bynajmniej nanlu z budżetem :z.eszłorocznym, tun wzrasta.
~ć, by istniały jakiekolwiek menta miejskiego.
spadek dochodów skarbu o prze.
miejsca zapowiedziom poprawy.
Tym jaskrawiej ujawini·ai si~
ofiary .ze 8łrony komtrmentów.
W sytn·acjaoh zaś wyjątkowych Sytuacja zaryso\Yla~ się jaskra. szło 2 mUiardy. W ten sposób cy. fakt, że samo już istnienie oligar.
Bardr.o możliiwe: chodzi jednak o nie da się 1J111ilmąć ofiair z budżetu wo na tle ogłoszonych cyfr bud.że. fry wp-'Ywów preliminowane są na chii wielkokapitallstycznej jest
tendencj~ jakiej prz.ejawem jeet państwa ,które się całkowicie o- towych, oraz na He oświadczenia 4 miliardy dolarów, a wydatki na
przeszkodą
118'tawa. Idzie fię wciąż po linii naj pła~ą, gdyż p<>d'flrzymują rooln<>ść prezydenta Roosevelta ma tematy około 9 miliardów. Roosevelt liczy dziś co raz większą
trwałej poprawJe sytuacji gos.
w
IDD!ie~ego oporo, jakgdyby nie nabywczą wsi bez ofiaT ze strony
· się poważ.nie z dalszym wzrostem podarcz.ej.
budżetowe.
DocMd społeczny nie
Bmrl.ały w PoJece wielce i!ikom.pli· k<>nsumelllta miejskiego, orati tego
Preliminarz budżetowy za czas dług.u państwa. Szacuje on wzrost może być bardz.iej sprawiedliwie
kowane prOlblemy obrotu flbożo. odłamu ludności wiejskiej, który od Ji.pca. r. b. do 30 czerwca 1939 tego długu na 4 miliardy, t. j. do
rozprowadzony w społeczeństwie,
wego, różnych ,,nadwyżek" kup· ltl'O&i dokupywać zboże i chleb.

p?7& radio przemówienie
p. Ja.nu.z RablWllki, wicedyrektor
gabinetu młnietira. ekambu., 11Z&ead·
niaitc tf inowacjf.
P. R~ podnosi problem
bempomy: Hpewoilenic zoJnictw'll
opła()ll}uydi cen je8t konieem.o·
ści• Nikit nie wąq>i, że rol!nik sa
.w4 pra~ muei mieć odpowiedni
dochód. Nik nie W'AJi, że n~a.
wwi ltamWi jednt z na.jważniej
are'Jh pmyczyu abóetwa baju.
Niewftpliwie też nie ł>Pie po·
wodo do radoeci·, jeśli .mów mieć
J>Piemy najnilimy posiom eeo
liboła i cbJ.eba, a jednOU&eŚDie najwiooej ~ fabryk i
najwipj bemo.bocnycli.
~ i wmajemnie.„ Sytuacja mi
jett ae IW'ej strony zalema od ar
tuacji łudno&ai. miejl!kiej, w szcu
g6łności azerokkh warwtw praCOI'
;.cych. Iatnieje tu wza-:jemna z.a·
~ Spadek .lldo1ooki nabywar.ej tych w.&Mw 1udno9ci miejaJdej spowodować może ogrmiue·
nie spożycia nawet najniezbęd·
niejszycli artyikiołów codziennego
mytlkin, a wtedy-mimo proponowany~h środków .zuadcey-oh - ce
ny anylcałów rolniczych będą mia

Według

~oiowych, młynarzy,

skuJtt groue.
W 8lfk t h drro '~t.,.., I
p1~e.
_szy o o air
.• W .takim. ru:ie, .pocóż. ~ooią·
uc. spozywc~? Ozy ~1~ lep~eJ ~kac S!posoibow zmru~~ama roz·
nych, częeto cliorobhwych u nas
objawów ro.zdźwiędm między cenami, otrzymywanymi prizez roił·
nJka, a płaconymi pllZelZ koDIU"
mema·?
Ul
Jedna z ~ncji prasowych (a.·
geneja Zwiąrnku fab i Organizacji
W ZSSR w czasie żniw tegoro· 1ca na obszarze stanowiącym zaleR(llniczych), omawiając tę spra·
cznych ujawnia się katastrofalna dwie 14% gruntów ornych w tych
wę stawia ją w sposób ntlł!ltęp'llją·
sytuacja w szczególności w okrę· dzielnicach, w prowincji po ł taw·
cy:
„Ohodizi nie o rzekome ofia· gach południowych, a zwłaszcza I skiej zaledwie 10%. Poza tym bar·
dzo groźny jest sta.n, jak podkre·
ry, k!t<ire kO'll5ument miejski ma na Ukrainie.
„Izwiestia", wszystkich naj·
ślają
południowych
najbardziej
W
ponieść na rzooz rolniictwa, leciz
o zyek teguż korummemta na ob· prowincjach Okrai.ny - odeskiej .ważniejszych okręgów zbożowych
niżce cen rJbóż. lnaorej mówiąc I nikołajewskiej, gdzie :tnbwa roz· poludnia, jak Krymu, prowincji
ordżon· ikidzew
- koommeint miejski żadnych poczęły się w ostatnim tygodniu krasnodawskiej,
ofiar ponosić nie będzie, wr czerw<:a, zebrano zboże do 10 lip. skiej (władykaukaskiej) i rostow·
ski ej.
Wszędzie-według „lzwiestii"to, że roboty żniwne nie mogą dorównać stanowi dojrzewania zbóż,
je~ brzemienne w najfatalniejsze
następstwa. Jest to skutek wy.nisz„'f.rzecia" Rzesza od dłuższego wicie mieruchomione. Właścicieloe czenia, wycieilczenia i wyludniejuż czasu zmierza do opanowania tych kopalń zwrócili się do Rządu nia południowych okręgów zbożo.
I
· •
szwed:z.kich kopalń żelaza. już w sZiwedzkiego z prośbą o udzielen.ie V:YC11 , któ rym ko1ekt.ywtza.CJa
ro·
połowie ub. r. za pośrednictwem im zezwolenia na sprzedaż kopalń n1ctwa dała się naibardz1ej
we
koncerniu Hosclia nabyli Niemcy konsorc}um niemieckiemu. Obej· zin.a.ki, bo w pogoni za zbożem
trzy kopalnie żelaza.
mują one 300 miLionów ton rudy przeprowadzano ją tam najrady·
· · T eraz zarÓwno zasiewy,
Akcja owa trwa. W r. b. nabyto o stosunkowo niskiej zaiwartości kaiIniej.
ak
prowaobecnie
a
szereg kopalń,
żelaza, wynoszącej 25 do 30%.
J 1• żniwa, świadczą 0 tym, że
dzone są rokowania w sprawie
Nie trzeba wyjaśniać, ja.k dale· w tych okręgach gospodarka rolsię ciężko.
dalszych złóż rudy żelaznej.
ce zwią:z.an·a jest ta akcja z wiei· na przedstawia
Rokowania te dotyczą kopalń klmi zbrojeniami „Trzeciej" Rzerudy żelaznej w południowej Szwe szy_.
cjl, które przez 60 lat były całko·

c1•qz•ka sytuac1•a
rolnidwie sowieckim

„Trzecia•• Rzesza opanowuje
koDalnie w Szwecji

matyczną

poprawę gospodarczą.

Zdaniem jego okaże się konlec;-.
nosc zmobilizowania wszel!cich
środków na roboty publiczne i ~a
zatrudnienie bezrobotnych.
Należy zaznaczyć, że w styczniu
przewidywano deficyt budżetowy
w wysokości 1 miliarda dolarów,
jednak później trzeba było zmobi liz.ować na w.alkę z depresją tak
znaczne środki, że defi'cyt urósł
do 3 mitiardów dolarów, aby znów
w nowym preliminarzu określi~
go na 5 miliardów.
Wydatki państwa preliminowa.
ne są na 2,5 miliarda dolarów wy.
żej, aniżeli w styczniu b. r.; w ten
sposób przekraczają one wydatki
budżetu zeszłorocznego prawie o
J,5 miliarda dolarów.

Deficyt w handlu zagrilnicznym
,,Trzedei Rzeszr
11

.

•

Z kfllU

0$UNNYCH
ó
WYWóZ ARTYKUŁ W R
Z POISKI.
Według danych Główaeto Unodii

Stat}'llltyum.ego

WJ'W'ÓS w

~ płfdu

pierwszych miesięcy r. b. wytwor6"' po·
chodtzieoia ro'iim1ego wyniW ogółem
2.167.591 q. wart'lści Sl.873 ~· zł. Prud
rold&m w tymże czasie WJ'Wieziono tych
utylmł6w 3.723.909 q. w.noki 8.96-ł
tys. zł. Spadek tego wywom na wagę
wyniód 41,9 proc„ w~ wartości 38,9 proc.
Spałiek wywow tydi artybl6w tłuma.ozy się głównie wstNylllllllliem ebportu 7.bóż.

z zagranicy
CZYŻBY POMOC GOSPODARCZA

AMERYKI?
Jak donosi „York&hi.re Post" w kołach
i6tniej'l prrzekonrnie, iź
londyńskich
wizyta w Londy1~e sekretarza ame·
ryokań&kiego Board of Trade, Ropera,
oraz mini&lta skaib •. USA. Morgenthaua',
pozostaje w zwią7iku z zamiarem prezy·
denta Roosevelta prizyjścia z pomocą
gospodarc;i;ą Eul'opie w oolu pacyfikacji
stosunków politycznych
Zarówno Roper, jak Morgenthau ma·
ją wa.dać &townki eUTopejWe go&pO•
darcie i polityczne oraz rJOrientować &i~
w ·Z'llmiel'ftlllłaclt i naetrojach kierował·
czych kół angielskich.

handlu zagranicznego
Bilans
Rzeszy za m. czerwiec rb. wyka·
2lll~ ponownie ujemne saldo 26
miln. RM. Jednocześnie zaznaczył
się spadek obrotów, a mianowicie
po .stron.ie przywozu z 455 miln.
RM. w maju do 429 rnitn. RM, w
czerwcu rb. po stronie zaś rwywo·
z:u z 427 rniln. RM do 403 miln.
RM.

Półroczny bilans handlowy Rze.
szy wykazuje ujemne saldo 104
miln. RM. Import wyniósł 2.705 m.
RM, eksport za! 2.602 miln. RM.
Za:waczyć należy, że w 1937 r. sal
do obrotów handlowych było dla
Niemiec dodatnie i wynosiło 443
miln. RM. Liczby powyższe doty·
wyłącznie handlu zagranicz·
czą
nego Rzeszy w jej granicach przed
Anschlussern.

myśln.ie.

Rzecz ciekawa, że „rentowność"
nie przedstawia się by!flkljminiej w
ostatnich Jatach niepomyślnie. Do
wodem tego jest ponowny, po ob.
liczby
niżce kryzysowej wzrost
multimilionerów, która od r. 193-1
wzrosła z 20 na 61, ·a więc trzy.
krotnie.

I

TllUDNOśCl w HANDLU
z WŁOCHAMI.
.
Dr~Ieni b. r. zotCały odroc;-ne rokowanfa włośo • Jugoełowiaóskłe "
11Pfawie kontyngentów W,OWOZOWO'ilf'ZY•
w 09o,.,.,h na puieni~ i k&bry~ Od·
rocseaie to niekt6re kioła jugo&łowiań·
sk.ie komentują tym, że Włochy miały
zbyt dtUJe wymagania co do ilości pro·
duikitów, jakie chciały nabyć na terenie

Jugosławii.

ZAPASY ZŁOTA W U. S. A.
Według informacji oraędu dla spraw
finansowych, zapas złota Stanów Zjedno.
ozonyioh osiągnął w połowie r. b. nowy
relooro, r1ochodząe clJ &111I11Y około 13 mi·
liard6w dolarów. Coprawda przyrost ~a.
pas6w złota w pierw.gizym półroC'llll r. b.
wyniósł t:rlko 203 miliony. Jest to naj.
niiw:y p6łro01llly d Jpływ złota do Sta.nów
od styCZ'Dia 1934 r„ t. j. od momentu
no1v-ej stabilizacji dolara. W dmgiej po·
I-owie r. ub. dopływ Z'łota wynióllł 442
milu. dolarów, a w piel"W!·zym półroczu
1937 r. nawet ponad miliard dolarów.
W okresie 4~ lat od czasu ustabilizo·
Wll!•nła dolara po jego deprecjacji, Stany
Zjednoozone zwiękiszyły swój zapas zfo.
ta o 6J7 miliarda dolarów, t. j. o prze·
11Zło 90 proc.
W ten spo!!Ób dopływ złota do Stanów
Zjednoczonych wyni&sł więcej, aniżeli
całe wydobycie tec;1 kruszeu na świecie
w okresie wymienionych lat. Wydobycie
~ot.a na świecie wynio!ło bowiem w
tym cza~ie 5,2 miliarda dolarów, t. j.
prawie o 2 miliardy mniej, aniżeli do·
pływ złota na rynek amerykafuki w tym
okTe8ie.

BUDOWA PIERWSZFJ FABRYKI
CHEMICZNEJ w TURCJI.
d bttd
.
W _... d . h
o·
tyc.i:1 mac pl"Zy&ąp1ono o
ahemiczłabr:rki
Turcji
w
wy piernuej
nej, która 1tan11ć ma w poblliu Imiit.
w Małej ~jil. Fabryka, kt6r11 b~nje
KRZEMIEŃCU.
ko!1cem Sumel'hankm. pro~ow~~ hę· GIMNAZJUM W
dz1e rocmie 800.000 q. ohem1kał11.
Metody nauczania i prowadzenia
B111łowa tej fabryki posiada również młodzieży w Liceum Krzemieniecdoniosłe znaczenie dla obronności Tur·
cji i zaopatNenia armii w materiały wy· kim sprzyjają wyraźnie temu, co
ł>uehowe oraz w różne chemikalia.
moglibyśmy określić jako wycho.
wanie spółdzielcze. Zdolność do
inicjatywy, chęć pracy zespołowej
dla dobra ogółu, unikani•e łatwych,
a często bezwartościowych efek·
tów, wykorzystywanie wszelkich
możliwości i wartości, wreszcie-nów ziemniaków jadalnych, szcze- 'prawdziiwie demokratycmie podej·
gólnie do Belgii i Anglii, jednak ście do mas - to cechy, które nie
ceny osiągn·ięte n.ie pokryły kosz- mogą być obojętne dla prawdzi·
wego spółdzielcy.
tów eksportera.
Wolne Mlasto Gdańsk zawiado- . W takim to środowisku 'powstamiło kontrahentów · branżowych, ły w ubiegłym roku dwie pierwże w roku bież. w sezonie letnim sze (róWGloległe) klasy Państwo·
nie będzłe zamawiać ziemniaków wego Gimnazjum Spółdzielczości.
w Polsce, przez co rolnictwo po· Gimnazjum posiada swoją wła·
morskie poniosło bardzo poważne sną spółdz·i·el.lię szkolną, służącą
straty, gdyż kontyngent ·umowny ogółowi tnłodz:.ieży licealnej (ty·
przez Gdańsk w poważnej części s·iąca prawie osób), szkolne pracownie przedmiotów zawodowych
nie zostanie wykorzystany.
w jak najszerszej
uwzględniają
jeszcze jeden „kwiatuszek"!

a rolnictwo pomorskie

Jak głosi sprawozdanie z obrotów ziemniakami w czerwcu, za·
kończyły się obroty starymi z.iem·
niakami. Obroty dokonywano pra·
rwie wyłącznie ziemniakami pastewnymi, a w niewielkich iloś·
ciach dla spożycia ludzkiego. Natomia-st w drugiej połowie czerw·
ca pojawiły się już w większej
Ilości wczesne ziemniaki tegoro~z
ne, po cenie zrazu wysoki.ej, przeciętnie po 30 groszy za kg.
Handel eksportowy ograniczył
się do wysłania kilkunastu wago·

Cyfry te są - zwłaszcza dla
europejskiego czytel:nU<a - astro
nomkz.ne, jednak niie należy :z.apo
mlinać, że ten stan jest do pewne.
go stopnia następstwem nie tylko
przejawów pogor~
żywiołowych
szenia sytuacji, lecz również J>f>·
stawy wielkiego kapitaht który za
stosował metody sabotartu w sto.
sunku do wszelkich poczynań i'l'I·
westycyjny.ch.
W rezultacie, w kraju, rozporzą
dzającym ogromną masą wolnych
inwesty.
c!ziałalność
kapitałów,
cyjnia kształtuje się bardzo nlepo.

w1·adamas'c1• b1•ez•'I~ce

Jeszcze jeden· „kwiatuszek"„.
Gdańsk

sumy 41 miliardów w porównaniu tym bardziej, że dziś sabotaż wiei
z 34 miliardami z przed dwóch lat kokapitalistyc:my hamuje rozwój
i z 16 miliardami w r. 1930.
działalności gospodarczej.

jest „kryzysowy". Deficyt wyno.
si ok. 5 miliardów dolarów. W
związku z tym prezydent wypowie
orędziu b:udżetodział w swym
wym parę słów na temat ogólnej
sytuacji gospodarczej.
Prezydent nie wierzy w auto.

Sprawr

· Ciekawie przedstawiają s.ię da.
ne statystyki podatkowej.
W r. 1937 urz.ędy skairbowe otr.zymały około 5,5 miliona zeznań
podatlrowych, reprezentujących o~
do.
koło 19 mi.Jiardów dolarów
chodu. Z tej sumy wpłacono do ·
skarbu państwa 1,2 miliardy do• .
larów z tytu~ podatku dochodowego. Odpowiada to przeciętnej
staiwce podatkowej w wysokośtl
.
6,36%.
Lwia część obywateli Stanów
Zjednoczonych, zobowiązanych do
dochodowegn
płacenia podatku
d-ochq-dowego, posiada dochód p-J.
niżej 5,000 dolarów rocznie. W r.
1937 przeszło 4,5 milio'l'la płatn·i·
ków ,t. j. pnzeszło 80 % ogółu po.
dabników, reprezentowało dochód
poniżej 5,000 dolarów roćznle.
8 % płaitiników, t. j. około ~ mi.
liona osób posiadało dochód około 10,000 dolarów, 13,500 O!!Ób o
dochodzie ponad 100,000 dolarów,
4,000 osób ponad 300,000. 330 o.
sób posiadających d·ochód ~ rnl~
liona, wresz.cie „górne dziesięć ty.
177 miHonerów i 61 mul
sLęcy" timHionerów.
Na czym polega Istota probie.
mu? Tyliko naiwny byby rozu•
mował, że chodzi tu Jtdynit o po.
dttaił wielkich rort<un międizy ludzi
nlezamożnyeh. Nawet w Stanach
Zjednoczonych, gdzie jest tak
znacz.na koncentracja bogaic.tw w
rękach oligarchii finansowej, problem gospodarczo • społec:z.ny nie
sprowadza si.ę jedynie do podziału
fortun. Oli·garchia wielkokapita.
listyczna musi być usunięta, jak~
przeszkoda w planowej polityce
podziału dochodu społecznego, o.
raz w planowej polityce rozwoju
gospodarczego, do której zmierza
ły wielkie reformy Roosevelta.

-Handel zagranicznyAWWW

i&

Anglii
jak wynika z ostatnich danych,
bilans handlu zagranic:z.nego Anglii za pierwsze półrocze r. b.
zamknął się deficytem w wysoko·
ści 203.576.000 funtów. W porów.
namiu z anak>gicznym okresem r.
ub„ deficyt ten zwiększył się o
11.25 mili:t. funtów.

spółdzielcze
spółdzielczość, kładą na
nią największy nacisk. Do tego do.
dać należy lekturę łatwiejszych pu
blikacyj i prasy spółdzielczej.
W roku bieżącym Gimnazjum
będzie uzupełnione do normalnych

mierze

czterech klas.
HODOWLA NURTII.
Na terenie gminy Ruda śląska
istnieje od dwóch lat spółdzielnia
garbarska, założona przy pomocy
finansowej gm1ny i Funduszu Pra·
cy. Spółd~i·elnia ta zajmuje się głó·
wnie hodowlą nurtii. Ostatnio
spółdzielnia wypuściła na rynek
zamsze do rękawiczek, które po· ·
siadają duży zbyt w całym kraju.
Spółdziefoia, do której należą drob
ni rolnicy, Towarzystwo Popiera·
nia Przemysłu Ludowego, oraz rze
mieślnicy i Towarzystwo Hodowli
Drobnego Inwentarz.a, rozwija się
bardzo dobrze. W spółdzielni pra
cuje około 20 robotników.
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Po lewej czy po prawej?

.

Dr~~ęzli_!ealeap'a!! ~.~!.. =ci~~~"!~~!~!i&
RozmawiamJ
praw~
Dlaczego wniektórych krajach jeżdżą lewą stroną awinnych
.o-.t .
skrzyneczka
CzM'lll.8.,
dh
·· b-.t

::. 1 l;pca r·. b. wprowa. dzono na
„
terenie Ausrtri4 z wyjątkiem \Vie·
dnia i Austrii Dolnej, przepis 0
ruchu pojazdów i pie~yoh po pra·
wej stronie drogi. W Wiedniu i
Awitrii Dolnej przepie ten wpro·
wadzony zostanie na jesieni r. h.
Z mapy samochodowej EJiropy
ubywa zatem jeszcze jeden kraj,
w którym, ku utrapieniu ohr..ych
automobilistów, ruoeh uliczny i
szosowy odbywał się dotychczas
po lewej stronie jezdni. Z kra·
jów europejskich ruch lewostron·
uy zachowują jeS?...cze: Anglia,
Czechosłowacja, Irlandia, Szwecja
i · Węgry.
Jaka jest przyczyna, dla której
kilka kraijów wyłamuje się z ogól
nego porządku drogowego? Od·
powiedź na to pytanie jest dosyć
trudna, gdyż w dawnych doku·
menta.ch, jeśli nawet jest mowa
o błahej dla naszych przodków
sprawie ruchu drogowego, nie wyjaśnia się, dlaczego ruch odbywał
się -po lewej lub po prawej stro·
nie. Mimo to można mia<leźć pod·
S tawy . do. wytłumaczenia zasady
ruchu lewo~tronnego w niektó·
rych-_kr.ajach.
,Uludów· staro~ymych, n w 97..e.ze
gó~ośei u Egipcjan lewa strona
miała charakter niemal święty,
ze wzolędu na to, że natura umieś·
ludzkie po lewej atro·
nie ciała. Trudno jest dziś z całą
i;tanowczością twierdzić, że egip·
!likie l''rdwam.' miały ohowią.zek
,
trzpJ'.łania się lewej strony drogi,

ciła ~rce

faktem J.e5t J·ednak. że wejścia do
. dły
świątyń lub fortyfikacji wio
za·wsze od strony lewej ku prawej.
Zwyczaj tein przyjął si~ r&wnież
u Rzymian, o ozym świadozą ówczesne kroniki i rysunki. Na dro·
gach rzymskich istniał już oho·
wiązek zjeżdżania na lewą stronę
w wypadku spotkania &ię awórh
wozów.
W krajach, które powirtały na
gruzach imperium rzymskiego, a
w szczególności w Anglii, Hi&zpa·
nii i Italii ruch lewostronny utrzy
mał się w nairtępnych wiekach sii·
łą tradycji. Inne natomiast kraje
w okreaie średniowiecza nie przy·
wiązywały żadnego m.aC"Zenia do
spraw ruchu drogowego. Dopiero
w wieku Odrodzenia zajęto się
poważniej pon.ądkiem na dra·
gach, który, zwłasuza przy okazji
większych zjazdów i uroozyetości,
pozostawiał wiele do życzenia.
W tym czasie niektóre miasta zrrwają z rzymską tradycją i zaczynają wprowaooać ruch pnwo·
stromiy z przycz}'ID, które trudno
uzasaidnić czym, iinnnym nii ·przy·
·
padk.iem lub pewnego ro dz aJU m·
stynktem.
W drugiej połowie XIX .wieku,
wobec rozwoju i stopnioweJ moto·
ryzacji J.'ll.Chn ~a droga~ pub·
licmiych, przepisy o rumiu po·
jazdów przyoblekły się w formę
prawną, przy czym większość
krajów europejskich przyjęła ja·
ko za.sa·dę ruch prawostronny. Je·
ł
•
k
dynie kil a panstw pozosta o

"

lśn.i.ąca ,
1_
P l_ __ __tewiemych tra d ytCJJ., ~ąceJ 0 1'
0.ll:ICQ 1~·
-'L • ....J.... lefoou n;'l'!7.estaje hyc w
.
da
.
Ciem wno zapo~y""' ".tnr inuem. Z-rolm na rok powi~a
wów starożytnego „u.„ ...u.

Sztbka· omoc telefon1·czna
I

Ciekawa inowac.ia na drogach szwedzkich
Szwedzkie Towamystiwo Pojaz·
dów Motorowych wraz z Królewsklln ·Auwmohil!klubem Szwecji
oraz Państwowym Urzędem Tele·
graficmym uruchomfło oa trasie
z Malmo do Jon.kopiing, długości
ponad 300 km. szybką pouioc teIefonioma d!la automo-hilistów i
motocyklków w raizie nieszcz~
śliiwego wypadku, ozy też innych
okoliowośoi, wymagających nar
tychmiastoweg-:> porozumienia się
telefonreznego z władzami ozy
osobami prywamymi.
Uruch~mienie tej nad wyraz
pożądanej inowacji nie pociągnęłoza sobą wysokich koS&tów. Państwowy Urząd Telegraficzny od·
•
dał do dyspozycji tulcy9tow wszystkie". publiczne rozmównice tele·
foniczne, znajdujące się na traaie, .telefony władz kom1J0alnych,
oraz w szeregu wypadków uzyskał
zgodę prywaitnych abonentów, za·
mieszkujących na oznaownej tra·
aie, do . korzystania z reb a.p ara·
tów w ruie nagłej potrzeby.
Wszytstlkie telefony, które oddane
•
·· k.
ł d d
zosta y o . yspozycJ1 ierowcow,
om.a.czone są wyraźnymi :makami,
ponailto zaś na ewsie umieazczo·
'no wskazówki, ·gdzie .znajduje si~

,Gdzie i ile aut kursuje

na danym odcinku najhliż.ezy a·
parat telefoniczny'. T~~ony ??z:
mieszezo.1)0 w odległo&cl mmeJ
więcej około 5 k1m. Moma z nich
korzystać zuówno w dzień, jak i
w nocy. Za korzyetanie z aparatu
pobiera •ię niewielką opłatę, w
wypadku jednak hralm tej sumy,
właściciele telefonów lWmii zre·
zygnować z inkasowania opłaty.
Pl'.zy każdym aparacie umieszozo·
no tablicę, na której fiigurują numery telefonów najbliższego am·
hu.lansu loomiczego, lekarza, stira·
ży ogniowej, szpitala·, policji itd.
Na rame system szybkiej pomocy
telefonicmej zastosowano na od·
c~ na którym za.rejestrowano
naJ·więceJ· wypadków samochodo·
wych. Z czasem jednak będzie on
wprowadzony na wezy&tki.ch dro·
gach górskicli.
!nowację tego rodzaju, w do·
datku ha.rdzo tanię, należałoby
wprowadzić i na nacszyoh drogach.
ona kolosalne udo·
godnienie dla automobilistów,
szybka zaś ponwe lekarska w nie·
J·-.Jnym \uvna.n-·u urato•.,.aćhy mo·
"
. ; r UA.
ou
gła życie ludzkie. ·Tylko, że u nas
telefonów nie ma z.byt wiele, zwła·
szcza na prowincji.

Stanowiłaby

.Król Szwecii Gustaw V
. wraz ze swoimi wnuczkami

Hozwój motoryzacji na prze., ją się: 1.024.000 i 2.242.000 czyli
strzeni 11 lat, od 1926 do 1937 wzrost więcej niż dwukrotny; we
rnku, poounął się w stumilowych Francji - 891.000 i 2.167.~, a
butach. Swiadczą .o tym cyfry od· więc wzro.5t 21/z .razy; w- N1emn0szące się do krajów, gidzie pro· cz ech - 319.000 1 l .447.000,. czyli
dukcJa . Lui)'.cie aut W)'&Unęł)'. sl,ę wzrost ~% razy; w Kanadzie 829.000 1 1.~34.000, czyt! .wrerom
.
na przodu.ją<?e miejsce.
W, Stanach Zjednoczonych !tez· 491}10; w Italii - 138~000 1 341.~
ba" znajd~ją~y~h się w użyciu wo· czyli wzrost .trzr~rotn)'.; w Unu
77.000 i
AfrykanskieJ ZQW -wynosiła w 1926 r. 22.137.000 Pot.
szituk, .w 1937 r. - 28.221.000, 282,000, czyli wzr~ czteI'O\krot·
C'Lyli te wzros.t wyniósł 28%; w ny; w Belgii 97.000 1 202.000, cz)'.'11
An.glii odnośne cyiry przedstawia- wzrost dwul«otny.

Osmy wnuk

-P.rezrdenta Roosevelta
- Małżonka Francklina Roosevel.

ta, trzeciego syna prezydenta St.
Zjednoczonych, powiła syna. Jest
to ósmy wnuk pr~ydenta Roose.
vetta.

·Na · iakie choroby
~· ·· umierała mieszkańc1 miast!

zmado

czerwonka i t. p.

skich,

W roku ubiegłym zmarło w wię
kszych miastach p-rzeciętnie na
10.000 mieszkańców - 113,4 osób,
podczaa gdy w roku 1936 .. 109.7.
'Wskutek ohoróh sereowych przy·
pada 20.8 zgonów na 70.000 mie·
azkańców, wskutek gruilicy narzą·
dów oddechowy.eh - 13,6, wsku·
tek zapaleni.a płuc - 11.3, na ra·
ka i inne nowotwory złośliwe na
10.000 mieazikaińców przy,p ada
10.2 zgony.

ogółem w . miastach pol·
liczących ponad 10.000
mieszikańców, 44.222 osoby, pod·

w Berlinie

1

przytłac-zają.ca

równięż,

Floty handlowe
· na

clłrm świecie

Od roku 1892 do 1937 tonai w okreaie 21 lat (1892 ,_ 1913 r.)
ogólny ws.zygtkich flot handl.o· Jw liczbie poeiadanego tonażu
wycli ~rósł prawie pięciokro· &/! rozmaite: Anglia więc z 62,6%
tonam fświ.at.owego
1Die; ~ 14.562.000 . t.on (1892 r.) ogólnego
(1892) se.szła do 46,1% (1913).
do. 66.286.000 tou.
Lwią czętić tonażu światowego Niemcy miały 7.5% w 1892 i ll.O
posiada obecnie W. Brytania, proc. w 1913 r., Francja 5 J9'fo
gdyż 31,2%, 18,S<yo, należy d_, (1892) i 4.2% (1913), U. S. A.
A., 6,8% do Japo~ 6,6% 3.9 (1892) i 9.970 (1913), Bi&z·
do .Norwegii 5,9% do' Niemiec; pania 3,0% (1892) i 1.9% (1913),
4.8% · do ' Ltd.ii, 4,3% do · Francji, Norwegia 2,.,% (1892) i. 4.3%;
4,0% do Hólan~ 1,6% ' do ll"UIZ" (1913), Italia 2.2% (1902) i 2.9%:
(1913), Holandia 1.9% i 2.9%~
pani, 16% do innych hajów.
Pl'Ze&'IJIDi~cia, jakie dokonały &i~ Japonia 1.0%. i 3.5% (1913).

Pielgrzymi do Mekki

katami) zas~agują.c w pe\ini na ma
sowe zwiedzalllie .
Dla ułatwienia turystom pozna.
nia walorów i odrębności regio.
nainej (piękne stroje ludowe) zie.
mi podolskiej, wydano serię kar.
netów i kmponów turystycznych,
na podsfawie których można uzy.
skać na terenie Województwa Tar
nopolskiego 9 rodzajów u.lg i zni.
'
'
żek przy podróżach turystów i wy
cieczek.
Wszelkich info-rmacyj ud•ziela
Centralne Biuro Obsługi Turystów
i Wycieczek w Tarnopolu, ul. 'Ko.
z · opraoowanych osta.tnio przez już wypadki zgonów wskutek
pernrka 2 - tefefon 2, oraz lokał.
ne Biura w Zaleszczykach wzglę. Główny Urząd Staty9ty;emy da~ chorób zakaźnych, jak dur brzu·
nyoh, wynika; że w roku ubiegłym smiy, hł~nica, g1ypa, płoni<:a,
dnie Czortkowie.

Zwrciestwo polskich lekkoatletów

~

stałym podnoezemu 8~ stopy ży- oho

u. ·s.

Tanie wrcieczki na Podole
Teren Województwa Tarnopol.
.;kiego obfrtuje w liczne zabytki
historyczne (Trembowla, Zbaraż
i 50 innych ··zamków) pamiątki ar.
tystyczne i osobliwości przyirody,
jak: jary rzek ,piękne kraJol>razy,
krystaliczne
„ jasikiinie (będące uni.

o cia jeet wyraźny, J"'Uyme u nu,
. ~t...
d
k __ .J__
blU'tUAI wy atJnego, p~~'i"'"-f•
ciowej i 0 więbzym zmy&le w ~r- szenia ~ liczby aparatow Lt:ae o•
ganiizowaniu życia W r. 1928 mie· nkmny~ zmniejszyła 6i42 li.ezba
li.śmy w kraju zarejeetirowan~ch przeprowadzonych rozmów.
Nie jest to objaw pocieszający,
162 tysiące aparatów telefon1cz·
nych. Statystyka za rok 1936 oo· świadczy z jednej strony o nietuje już li.c7Jbę 245 tysięcy, a więc 1lbędności telefonu w rozwijają·
cym &ię powoli życiu gospoda.rwzrost o przeszło 50%.
Na tysiąc mieszkańców kraju czym państiwa, a z drugiej o pa·
7 osób posiada telefon. To jeazeze aperyzaicji lu.ooośc4 ogra.niezają·
bardzo maro. W Szwecji w każ. cej eię w rozmowach telefonicz·
dej prawie rodzinie jest telefon. nych do niezbędnego minim'lim.
Czy jednak pI'Zeprowadza się
Na tysiąc mieazkańców przypada
107 aiparatów, w Danii - 110 w u nae tylko rozmowy najnieiWf2d·
Niech mówią cyfry.
Niemczech - 51, w Anglii - 59, niejsze?
W Saiwajcarii. na 277 mil!ionów
we Francji - 35, w &w~jeairii 99, w Argentynie - 28, w Hiez· przepJ:O.wadzonycli rozmów w
1936 r. - 90 milionów był.o roz•
panii - 13, w Czechoałowaeji ,mów mi-ędzymiastowych, 4.5 mi•
14, na Łotwie _ 37.
Licz.ha aparratów telefoni.cznych lionów międzynarodowych, we
to . jednak jeszca.e nie wszystko. Fram.oji na 940 millionów - 243
Bard.ziej wymowna byłaby tu st.a· miliony romnów mipym.iasto•
ty;styk.a odzwierciadlająca ilość wych i jeden mil.Wn zagranicz-.
przeprowadzonych rozmów. W nych. O czym to mówi? Z r~p·
1928 r. przeprowadzono w Pol· ły każdą rozmowę międzymiasto· ,
sce 544.miliony ror.m.ów, w 1936- wą ozy zagraniczną zaliozyć na·
530 milionów. Wi42C jakże? Apa· leży od ro71lllÓW waim.yc!h, tira.km•
~
o aprawaich pilnych i -;
ratów wi„,.,.J·
...,~
t' a romiów J·„„ych
~~ o 50%,
mniej. Zajrzyjmy do p.ańetw . ob· wotnyoh. Tego rodzaju rozmowy
cych. Jakże tam pnedstawia się pruprowadza najczęściej kupiec;
eksporter ozy importer, dostawca;
t&go rodzaju sytuacja?
Niemcy zwięk.,zyły li1:Zhę roz- pn;edsii.ęhiorca ozy fabrykant.
mów 0 133 miliony. W Anglii licz. Miejscowe rozmowy ma.ją już da·
ha rozmów zwiększyła aię wybito leko mniejszą wagę. To też icli
liczba w polskiej
w Japonie, we Francji
nii koloealnie. ·We W'8ey8łlcidt .kra· staityMyce za rok 1936 nie jeet dla
jaeh E'D!r()py wziroet ,rozmów w nas obiA!Mml poci~ającym.
ww
s'wiadcz"" wymowme
nych,

czas gdy w ·. r. 1936 :...- 39.907 osób.
Najwi{l~j zgonów', &powodowa·
nych zostało , chorobami serca,
mianowicie ·8.126. W. wyniku groź
licy, nan:ądów ·oddechowych zmarło 5.316 · osób, na zapalenie płuc
4.4b6/ na raka i inne nowotwory
złośliwe ..:.__ 3.975 osób, wskutek
wątłości wrodoonej i wad rozwo·
ju -- 2.360 oroby, na skutek uwią·
du starczego - 2.284 osoby, cho·
:'i mniej zgonów zanotowano
rób przewodu po karmowego (z
2.177 osób. " 11 ni ku diuru ~nego, gdyż
wyjątkiem raka 1 chorób na,rzqd1)w oilderh„w· en - , w .n 'rn ubiegłym zmado na tę cho
1.143 osob''- Znller.·d„ rn-1 J,;1.~ s:J. ' ro..,._. tylko 3 osoby.

Z Mekki donoszą, iż w roku
żącym zwiedziło Kaabę , 66.000

bieWzrost liczby pielgrzymów przy
piel pisać należy rozbudowie sieci ko·
grzymów, podczas gdy w roku U· munikacyjnej oraz poprawie stobiegłym liczba pielgrzymów wyn·io sunków bezpieczeństwa w królesła 53.000.
stwie Ibn·Sauda.

Wegiel w żegludze
W Anglii obecnie cz~to dysku·
towana jest kw~tfa materiałów
pędnych dla statków. Jak wiado·
mo węgiel jeet w Anglii podeta·
wowym surowcem, którego ma w
nadmiarze. Do niedawna, obok si·
ły wiatru był on stosowany w że·
gludze prawie wyłącznie. Obecnie
jesteśmy świadkami &topniowego
wypierania go przez oleje pędne
- co stawia Anglię ,nie pon.da·
jącą wła&nej ropy naftowej w bat"
d.zo cię:Dkiej sytuacji, zwłaszcza na
wypadek w;ojny. Przedsiębrane eą
próby otmymywan~ paliwa płyn·
nego z węgla - dotychczas jednak

I~ie

otrzymano kor.zy&tnyeh wym.
ków. Jednocześnie są czynione wy;
eidlki w kiemnb wi~kazego wykorzystania węgla jako bunbu
dla statków, a równocześnie w ki~
mnku jego doskon~ego użytko•
wania. Przyznać należy, że obecnie lepsze wykorzystanie węgla,
jako paliwa w porównmiru np. I!
rokiem 1924 jest posuni~ na•
przód - mian.owicie przedtym
statek zużywał ok. 20 ton węgla
na 10 węzłów - obecnie odwrotnie, używa 10 ton węgla na 20
wędów.

·..

Zawody szrbowcowe w Masłowie

.Dawa,11,ei literaci
bvli bardziej
Dawniej literaci byli bardlziej
płódini niż " dzisiaj. Wystarczy naprzykład przy;po·rimieć sobie, że
katalog dzieł frain,cuskiego heHenisty Gaiła, . imarłego w · 1$29 r., za·
1
ku. Jeżeli ka·
wiera -400 stron
talog ' ma ' 400 1 stron, ileż kartek
musi mi.eć cafo'ksztaH ·d;!:ieła? Pre·
vost, auto·r p0pularnej „Manon
Le~caut", napis.al · 170 tomów,
Restif · de · la Bretonne pozostawił

dru

I\ o 1•1 i-:,f:::···rnrodowych zawodach lekkoatletycznych w Berlinie
Gq:w1c:>ki WJ'[; i eł bieg na 800 mtr. Na zdjęciu Pola:lc przerywa jako
pierwszy taśmę.

płodni

niewiele mniej, bo 146 tomów. A
Lopez de Vega zostawił I.800
sz.tuk teatralnych, pisanych wierszem, plus 21 toinów poezyj! Nie·
miec Moser pozostawił 480 dzieł.
Wszystkie rekordy pobili jednak
pisarze religijni IV wieku, Didym
i Teodor de Moosuck, którzy po·
zostawili po ~obie pierwszy sześć
a drugi dz_iesięć tysięcy dzieł teo·
logi-cznych!

W Masłowie pod Kielcami odbywają się Vie krajowe ::awody szybowcowe. Reprodukuiemy zdjęcie, przedstawiające start szybo~
ca wtr:a:ynowego z l.o tniska w M(Ułowie.

:

!tr. '~.
,

z Łódzkiego

R.S.K.O.

W11ilnJ · tront 1l~loeiierow~~iei lanota~ton
Strzelca i
Więkml ze.kłady . pnemyałowe 11~
'rają. się tworzyć · klu.by apoJ'towe,

.,

ROB OTN ICZA
ORGAN

ZWIĄZKU

ROBOTNICZYCH STO\VARZYSZEN SPORTO\VYCB R. P„

Piłkarze

Orlęcia

kła swym poparciem 1 sympaU. da~ jedno 11 „przyzwoitych" atowa-

jest bowiem rzeczt, dowiedziOJllł, 1.t rzysze6.

kluby fabryczne znakomicie przyczy

PupQem „Schloeaserowsldej Manu

niają. się do zbomego dzieł& ,;wy- faktury" w Ozorkowie jest miejeco-

Chowania" pracówników fabryki.
Tam gdzie a.dminlatracja dla jakichś wzgle<lów jeszcze klubu fabrycznego nie zorganizowała, zwy-

wy . Strzelecki K. s.
- Aczkolwiek klub ten po dziś dzleA
nie jest zrzeszony w żadnym ze
związków aportowych, zasługuje ao-

rob. na umocnionych pozycJach

W ligach okr•• klasie A, B i

c.

Ocena

roku zdobyli mistrzostwo
Nawet okrtg uznał oslabie
za stan przejściowy.
Widzewa
nie
utrą-·
strza swojego okręgu został
Widzew pozostał w A klasie i w
eony. Mistrzem ~staia tiłabsza
goń. Obawiam się bardzo, ażeby ze- roku naat. oczekuję J.ego renesansu..
szłoroczny mistrz Polesia nie zała~ Czekamy zał.em cierpliwie powrotu
tak do równowagi?
mał się psychlcznle naakutek
nieprzychylnych okollcmoścll
W kL B. bez wielkich zmian. Tu
Tur,
Sląski B. P. A. znają P. T •. Ozy· na cały rok zaasekurowali się:
Piotrków.
i
Zg6rz
Ozork6".f,
tclnicy dokładnie r.e sprawozdall
tow. Stachonia. Nie' znane q nam
Ogólne sprawy piłkarskie Sztanarazie bliżej losy walki młatrza feta niejednokrotnie będzie jesz~
R. P. A.
omawłaJa. Ja, Jako p. o. redaktor
....... chciałbym usprawiedliwić się przed
skłm
1
W kr
0
mamy ~
ęgu wow
stwo Zagłębia. 'nwy doprawdy · Sił kupę roJ>„ drużyn piłkarskich. W plłkarzaml z zarzutu. tm.anowicle,
·
·
przyk.adem dla starszych! Czarnł w
Ud.ze B. K. S. jest na tym samym że Sztafeta nie informuje Czytelnł·
maJo zamieszcza
:~~tn!:~':'Sa':a~: A klasie jest drnzyną twardą 1 w poziomie. Mimo, ł.e.' utraclł najlep- ków, te na.ogół
•
~k'!:a ~~eh.
tabell mistrzostw uplasowała się w szych s~lców. W klasie A. amo- aktualnych sprawozdafl. piłkarskich.
i p 1
Obciafoby się z ca.lego serca na.- 1 O bramek wzwyż i do zer&.. <Jo Je- 'nzołówce.
o na
cnlla się druźyna z. Z. K. Nie wszyscy zna.fit technlkt redada6 im insygnia prawdzlwej za.sługi den - to lepszyl I co ..o•alo się.T
W tymże Zagłębiu mistrzem Ligi (Pnemyśl), ~ kJ, B Kamieniarze z gowa.nla Sztafety. Sztafet,., 111dada
u ten trud wzmocnienia piłkarstwa. Kiedy zblizy'ły się termlny rewan.
Gra.Ditu.
w nied~elę o pdz. llS·ej. Nlie
się _
rob. Za to, ł.e dziś mogą z czystym ŻÓ\\' Marymonti Drukarz dochodzą Okr. Jest R. K. S. Zagłębie. Ot.o ~
więc być o tem mowy, ai:eby
mote
ltopał
Istna.
to
·
livowskl
Okręg
Jego
miarę
warszawianie,
my
my,
ltomp888a
się
IUDlienieaa l z ręką na sercu rzetel- do formy. Kończy
było zamieszczone spraWUttnłe stwterdzl6: poziom piłka.rstwa promitujących wyników. Ale stai- poziomu! Klub, który w walkach do_ nia druźyn piłkarskich. Szkoda tyl- w niej
meczu odbywającego się o
z
danle
wznorob. po rundzle wiosennej utrzyma- nowczo za późno! O, niełatwo jest Ligi Państwowej pokonał Legię ko, że tak wolno tnva proces
W tym wypadku ole
17-eJ.
godz.
Zorganlzopoziomu.
icb.
się
szenia
D'I zostaU Piłkarze DUl stanęll mo- odrobM na finiszu, kiedy rusza •ilę warszawską.
prosz~ o pobłażllwo~. Ale o zrozuSclaodnłw
ob6s
o~g
przez
wany
~
tego
aport.owym
poziomie
O
st.artu!
ze
l.lamazarnle
- . . pewną stopą.
I cót w tym · dziwnego, ł.e Skra z <1połu rob, z wielkim uzna.niem wt• cy powinien w t.eJ mierze przynł~ mienie n.eczy prost.ej?
Kledy przysł.ęptJle do wio!l9Dllego
T. W.
ldlansowanla, Die sposób poprostu taką łatwością · zdobyła mlstrzo· ra:tał 15.lę znany piłkarz Legli - p. poprawę. Poza · tym niezapneazoopne6 sJv ,przykremu zjawisku w stwo B. P. A. '! Wtajemnfcze.nf wfe Przełdzfecld I Ziem.fan, Kto zarę- nym walorem tych drutyD ·Jellt
zostały
zorganizowane
że
~ pUkarstwfe. Chodzi mJ o zł- dzą, że nJe wzJęła go z powietrza! czy, czy Zagłębie -w obecDej cllwJU f$!,
mowy okres przymusowego odpo- Ale' na:skutek nieprzerwanego tre- nie jest Jedynym pretendentem do przez zw. zawodowe. Tu naprawdę
zrobiono rozupmie: klub sportowY
czynl..-U. l'rawda! W tym roku nie nłttgti zimowego. Doprawdy nalwno tytułu mistrza rob. Polski 'l
robotników graficznych, cheml~
watstoczy
s.
K.
R.
niedzielę
w
chooby
doszukiwanie
byłoby
ścllł
pllk&na8l
okręgach
we WPYStklch
ne udall a1ę na nleta zimowe''. W cienia niespodzianki. Nawet wtedy, kę z Unłą Lubelską. Nasz faworyt nych, kamieniarzy, kolejarzy i bu"
W$rszawfe, Łodzi, Piotrkowie ł na kiedy Skra pokonyw&Ja na gorą- powinlen zwycłęeyć. WówczM stał- · dowlanycb. Przy takich budowlalbtalm otrzymall zapmwę zimOWlł cym obcym gruncie zarozumiałych by się leaderem swojej grupy. 1Hy ~rh . pracowa6 motna sport.owo , ,
'I
.
mistrzów P,rowincjonalnych - aru- jednak zdajemy sobie sprawę, ~ ' w ze spokojem ~ pewatel__,
• lal.t gln:malJtyczneJ.
l.ódt _ iiajbardzlej fawoeyzowaSpotkanie lekkoatletyczne Jutrz..
Były i tu trudnoAci z uzyskaniem żynę fabryczną Pionki, albo ~attza spotakniach finałowych Zagłębie rno
asn. Ale piękne rezultaty - napra.- okr. zaCh. Cuławię. Właśnie nesko· że się potknąć. Ale drutyna z t.ej ba 'ny ośrodek . przechodził, w b. aezonle nia - TUR Carte.go, zakończyło
~ piękne - one właśnie, czyż nie tek mądrego, przemyślanego planu taut ligowej wyciągnie ogromne ko ·ostry kryzys. Mocno szarpnięta zo- się zwycię.'ltwem ostatnich - w sf:o..
rzyścL Otrze się w twardej walce o stąła .. drużyna Widzewa, kt6ra . do ~unku 64:40.
q uajlepuym dowodem, t,e warto całorocznego szkolenia plłkalzy. bJ1o kros~ mur nletyczllwoścł owi mistrzowie na szachownicy gry silnych przeciwników. Podciągnie walin o młatn.ostWo klas.y A 'stanę
która poDrużyna „Cartaga",
mołaycb (pod opieką których znaj- o wejście do extraklasy okazali się się wyżej. Do tego poziomu, przy ła „bez. armil". Płerwsza drużyna czą.tkowo opierała S1ę na pełnych
którym_ bezapelacyjnie zdobywa się ~stała skaperowan8. przez klub fa.dla Skry tylko PIONKAMI.
l1aJtt Idę ISale gimnastyczne).
amb!cjt... piłkarzach, rozporzą.dza
Jednak delekl był od. ścisło~cł palmę pierwszeństwa rob. plłkar- bryczny. o, jak łaskawy okazał slę obecnie młodym materiałem lekkoMało? Rezultaty zaprawy zimowej .
los, dla Widzewiaków! Honor tra·
nauczyły 1188, jak naleey okładać sprawozdawca „Przeglądu ~ort.owe · stwa Polski?
i\tletycznym, mogą.cym osiągnąć
t.ego klubu podkreśUU· naJdycji
wejo
Jlllll pracy drużyny piłkarskiej. I go" (zdaje się P· Alexa.udrowicz), Mniej sz"ęścla do walki
piękne wyniki, jeśli pozwoli na to
~ czerpa6 będziemy naukę na który nazajutrz po decydującym ścle do Ligi faństwowej miał kole- młodąl. piłka.rze - juniorzy, któny trudna na ogół sytuacja klubów.
·
meczu Skry z Pionkami, twierdził,
przynłotó I przykład dla innych.
W zespole walczącym z Jutrznią.
Plmac 0 zaprawie zimowej, powie te zakwalifikowanie stę Skry do
(był to pierwszy bodaj mecz tychc1zlałan ongiA, że Jej rola jest poiło- Hgł - to była „promocja", te „Skra
wyjąt
~e), wszyscy zawodnicy za.
Nie? To nie był
' - do rozrusznika w silniku elek- awansowała".
kiem dwóch, którzy prezkroczyll
od
A.
P.
R.
Bo
trJa:aam, dająeego do pracy pełne nawans dla panny''!
ju~ Wiek 18 lat, są jeszcze juniorakUku lał posiada, któryeb poziom
ellloły.
mi.
Batalia wiosenna na boiskach równy .. jest extrakiasle ·w-sklej. I
„Bieżnia" Widzewa wysypana gru
Huragany,
różne
1ftl'IZaWsklch jest t.ego porównania niejednokrotnie
Dnia 18 b. m. odbyło się w KaIRKS. NOWY BYTOM
bym żuzlem, tylko prawdziwych ml
najlepuym potwierdzeniem. Sekcje nie Huragany, Okęcia l t. d. przeI ,,GWIAZDA" BORKI
towicach otwarcie IO-dniowego
łośników lekkiej atletyki nie odat~
pllbnkte - widzieliśmy t.o - któ- grywały doń wysoko.
_
piłkarskiego,
od biegania.
„A"
cza
KL.
kursu
DO
wstępnego
AWANSUJĄ
Ja podziękowałbym nwlm profere pne&zą zaprawę, te sekc.Je na
OBią.gnięt$1 następujące:
Wyniki
Okręgo.
„TUR"
przez
miejsce
na
zorganizowanego
Ostatecznie
Ueby
o
JICN!llltko sezonu nie „rozkręcały sorom za taką „promocję",
wy Ośrodek dla członków robot- Mysłowice i „Wolność" Katowi- 100 m. 1) Gelkop (Cart.) 12,4, 2)
1lęH Alama.za.rnle, ale kiedy rozpoczę mtile siłą. przez 2 lata w t.eJ samej
niczych klubów sportowych po- ce IH, wchodzą do klasy „A'' - żelecbower (J).
wiatu Katowice. Przy otwarciu IKRS. Nowy Bytom i „Gwiazda"
400 m. 1) Chojnacki 61 (C), 2)
byli obecni komendant Okręgowe Borki. Nowy Bytom zdobył tytuł Cukier (J).
go Ośrodka kpt. Stefański i tow. mistrza grupy I, zaś Borki grupy
1500 m. 1) Walczak 4,46, 2) LasRochowiak - przewodniczący śl. 11. Beniaminkom życzymy powo- man (J).
RPA. Uczestnicy w liczbie. 26 sko dzenia i dalszych sukcesów.
Skok w zwyż Naftalewicz (.1) i
szarowani są w domu Ośrodka.
Elektyczności
Prace technicz·ne prowadzi trener
OZPN., p. Ringer zaś ćwicze NA FUNDUSZ BUDOWY PRZYśl.
wielu
w
zaobserwowypróbowani
można
już
zawodnicy
Dzisiaj
nia gimnastyczne instrukor Ośrod STANI IM. DR. MIOllAŁOWICZA.
wać wśród kolarzy robotniczych biegach próbnych.
R. Wójcik (cegiełka) zł. 25.
przed benefisowym
„gorączkę"
Jeden z takich biegów włąśnie ka p. Adamczak.
Placha (Lista akł, PZUW. Nr. 37)
organizowanym
biegiem seziolllu,
urządził RKS. Elektryczność ubieKurs ten jest uruchomiony wy.
wielokrotny
AWIJJ.JTOSLAWSKI,
przez redakcję „Dziennika Ludo- głej niedzieli w Strudze na dystan łącznie dla graczy i wielki nacisk zł. 49.
wego".
R. Szlenkler (Lista akł. Nr. 40) reprezentant Polaki, zapdnlk Eleksie około 75 kim. (małe okrężenie kładzie się na samą stronę tecbniStrudze).
41«>
try~noAcł wrlMl:ł w sierpniu
czną gry piłki nożnej. Udział bio- 5 zł. gr. 50.
W bieżącym roku - przypusz- na
Sekcja L-a Skry zł. 49 gr. 50.
został ukończony w rą gracze kliku klubów jak: TUR
Warszawy po odbyciu słutby wo~
Wyścig
czamy -~ wynik tego biegu bę
Sekcja piłkarska zł. 33 gr. ISO.
30 sek. Szopienice, IRKS. Nowy Bytom,
skowej.
dzi.ft inny. Widać wyraźnie zmia· c~asie 2 godziny 22 m.
i posłowie Rzplitej P.ol
Senatorzy
zajęli nast. za- „Gwiazda" Borki, !RKS. Katowimiejsca
Kolejno
...
n nastrojów wśród kolarzy. WieI. Bieniek Mieczysław ce, RKS. Hajduki Wielkie, Murc- akiej zł. 60.
OBóZ PIŁKI RĘCZNEJ omtdza
my, że w ubiegłym roku bieg ten wodnicy:
J. Sipowiczowa zł. 15 gr. 75.
Fort Bema. 2. Kornatko Tadeusz ki i Chorzów I i Il. Zajęcia są pro
W. B. 8. K. ó. Ob6z t.en przyczyni
był dla wielu niespodzianką sezoAdw. Z. Nagórski zł. 17 gr. 151.
3. Lewandowski Tad. wadzone przez cały dzień t. j. od
Lauda.
do podniesieni&
l'llę niewątpliwie
nu i zastał kolarstwo robotnicze
Nowicki notar. (cegiełka.) zł. gier sport.owych w okręgu.
z.
Lauda. 6. Jendrzejewski Tad. godz. 8 rano do 5-ej popołudnfu.
osta
w
Dopiero
nieprzygotowane.
Elektr. 8. Baczyński Eug. Elektr. Kurs jest bardzo dobrze zorgaini- 25.
tnich tygodniach „na gwałt" rozz. N. P. (4 cegiełki) zł. 100.
Kowalczyk Jan Elektr. 10. Ma- 70wany, to też należy się spod-zie
9.
poczęły sekcje kolarskie treningi
SKRA obeśle tegoroczne mlatno
tusiak Władysław Elektr. Naj. wa~. że po ukończeniu tego, groTUR. Zarząd Główny (2 cegieł·
i t. d.
ko)łlet Polski.. Zapewniony Jest
atwa
młodszy zawodnik Rogowski Alek no graczy rutynowanych się po. ki) zł. 150. Razem zł. •20 gr. 76.
Jllf7A.lblńaldeJ i Bałaj6wny.
start
złoty.
żeton
otrzymał
Skra
sancter
obecnie
się
Poza tym należy
większy. Fachowa opieka p. RinRKS. . „Elektryczność'' składa gera i Adamczaka wyda dobre
spodziewać liczniejszej obsady i
Pozatem na ostatnim zebraniu
co jest z punktu sportowego waż firmie S. · Szymański serdeczne po owoce. Powinniśmy organizować Zw. Zaw. Rob. Pl'Z6Jn. Met. za.padła
TRENINGI zapa6nlk6w I bolmene: zaciętej walki w czołówce. dziękowanie za ofiarowane . nagro więce.i takich kursów również w jednogłośna uchwała miesięcznego r6w rozpotqla Elektrycmoś6 poCI
A~bov:iem - już zgóry można po dy .oraz ·az . pomoc w organizacji innych dziedzinach ~portowych opodatkowania się na powyższy cel kierunkiem tow. Plaskowaldep.
w1edz1eć -- że na start stawią się · wyścigu.
przygotowuje mloElektrycznośó
jak dla mężczyzn tak i dla kobiet. w wysokości gr. 25.
I

mnie rzeczą trudną w ły się mee7.e o mistrzostwo. byłJ „go
2Wtezłych alowach zamlmąć ogrom towe" do ~eil)skiego startu. Nato
robot. piłkarzy, miast drużyny piłkarskie, które ducł1&tlilf1Ch walk
w clJłgu·
Jakłe w chłP rundy wiosennej sto- mą nie miały za.prawy długich miesięcy dochodziły do forczylł „na zielonej murawie".
Nie z moJej winy, a.ni z winy re- mymy. I dopiero pod koniec walk
dakeJI pomlną6 muszę szereg subtel rundy wiosennej powracało opanónostek, izeczy drobnych, a w szcza- wanie techniczne gry.
plaolkll tyczących slę klubów klasy Widziellśmy to najlepiej podcza.ii
mlstriostw kl. A. B.P.A. w W-wie.
B. I O.
Nle chcę budrJ.6 zazdrości w pomi Taki ~ar, Marymont, · ElektycznoA(\
Jdłtych! A więc wllzyl'ltkim piłka- Qrukarz czy Sarmata calą górę
nom. którzy atanowią znakomitą punktów zost.a.11 odsunięci w dół <Ml
~ w R. R. s.-acb - tej Skry . i Gwl&zdy. Wyniki meczów
,,-reJ piechocie" sportu rob. naleZą obra.Caiy się na poc7.ątku w fantł~ słowa nmania. Za niezłomną po- tastycznych cyfrach! I tak MaryI Za wytrwał0 ść, W
rt;o
.-W
Jesł dla

klas1e zmusW sledzłe6l A bied.na
aż trzy tata będzie „dmowala". ·
o Wiele gorzej na.t.omlast powlodlo się ,.pechowym" jnnlorom Skry.
Zostali i w tym roku wyeUmłnowa
ni pniez p, W. A, T. T. Mam jednak
wrażenie, że z pośród 8 dnttyn juniorow uda się jut w nast. sezonie
sformować wreszcie zwycięską drużynę Juniorów warszawskich.
Za to pięlmJe spisa.li się junlony
A klasowej drużyny Czarnych z Sosnowca. W b. roku zdobyli mlstrzo-

J~kl

Buch z

Brześcia.

Ten mimo, w ub.

że naprawdę predestynował

Gwi&zcta -

na mi-

ble w za.kładach SChloel!MrOWIJdch
na tak daleko łd4ce popa.rata j~ od
danie bolska plłkankiego do W7łtct ·
nej dyspozycji.
Strzelcy po bratersku •Protlll do
współpracy drugt klub „Odo" I ra•
zem utworzyli front pl'J*lwko robotniczemu TUR-owi.
Ostatnio miał się odbyó w Oiorkowie m!strżowskl tnecJJ plłkanld
mitdZY Borut\ ee Zgierza i TUR·
em, nie doszedł jednak do akutktt;
gdyż „sportowcy" SKS·u nie wpU•
śctli

rudy· wiosennej

zmaga·ń

okręgu.

l'o-

graczy

ne.

boisko.

Interwencje nie pomOfly. Panowi~
1l „Orlecia" ośWladczyll, t! wpł1wu
na to sprawę nle ma,t" a Stftelcy
śmieli sit TUtowcom w twa!2, zadowoleni 2l „kawału".
By się podobne kawały wtecej nie
byłoby by
wydarzały, wskazanym
stosunkami panującymi w ozorkow·
skim światku 11portowym utntere·
aowały się władze piłkarskie.

brze

tycsy „Schloeaaerow- no, et chyba d~ _

się zaś

Co
skich

Zakładów"
wiedz-Ił

LIST ZE

czynią.

co

ZDU~SKJE,J

.\VOLl

Na tere.me Zduflsklej Woli aport ·
robotniczy zgrupowany w klubie
RKS. TUR, rozwija sit tak, ie je•· •
stMmy obecnie organl&acją. aport1l~ w naszym mieście najbardziej _
1 8łlnt&• Mamy n.a.• .
sekcje: piłki nołnej, ko„

żywotną., liczną.
stępujące

bokserską., gier aportoW'yd1
Niea:zc&e!clem
i lekkoatletycznlł.
jednak jest, źe nie niamy włunej
sali do gier 1 zapraWy zimowej~ Satreningi
jesteśmy na
lę zmuszeni
wypożyczać, płacąc po 2 zł. za 2 go
dziny ćwiczeń. Pożądanym by byb,
aby Zarząd miejski alńtereeował

Jarską,

sit

bł sprawą.

i

udmellł najWft)łUej

organizacji aportowej mluta. aall
gimnaetycznej w którejkolwiek u
szkół.
\,

...~iegajcie, skaczcie I rzucajcie ·
- wrniki -przrid11

1'3. Skok w dal N&fta
lewlcz (.f) 5,10, 2) Bartcllak (0)
5,05.
Rzut dyskiem 1) PleD!ek (0) 21,31, 2) Gelkop (0),
Rzut oszczepem 1) Bartczak fC)
27,60, 2) Pieniek (C).
Pchnięcie kUlą. 1) Pieniek (0) 8,155, 2) Zylberman (.J).
Sztafeta oli."1lpljllka 1) Cartago
4,02,4, 2) JUttznłli. 4,0T.

piłkarskiego
w Katowicach

Preludia sezonu kolarskiego·
wStrudze

Pokwitowania

r

•••

j

Wyścig

kolarski

R.K.S. ,,DRUKARZ"
Drukarz organizuje

sierpnia

wyścig

w

kolarski

cątlu 7
na dy·

stansie 75 km. dostępny dla stoniestowarzyazowarzyszony~h i
nych.
Przyporni.na.my jednoczdnie, że
od dnia 20 Hpca trwa miesi4c
propagandowy kolarstwa. Zapisy
przyjmuje sekretariat klubu Nowy
świat 38, codziennie od godz. 18
do 20.

Stad i zowąd_::_I
••

•„•

później

I Pieniek (C)

Otwarcie kursu

Pr6bny start

I

I

•••

f

.,.

dych zawodników ba mlatrtlo1twa
Wanzawt. kt6te dżletłJ' o4 łat
trzech.

•••
Rewant meczu lekkoatletyczne·
go pomiędzy IRKS. Kat9wice a
„Siła" Mysłowice,

odbędzie

ai~

31 b. m. na boisku RKS. „Siła''
Janow w Janow~e.

Na dzień 7 sierpnia jest pro.fek·
towany mecz lekkóałtetyctny po„
między ATS. Cie1adt a ••
Mysłowice. Zawódy takle odbyły
by się w Janowie dla kobiet I se~
nlorów. Ze względu na dobrą · fef:t

sna.:•

mę I wyrówm.ne
społów, meci ten

łe

szanse obU tt-

budzi .zroUlmla
zainteresowanie.:

„

„ „ ' -

„ -, --

'l•'
„„~.

'Str. 6

V!

o~ta.tniflj

Przedsiebiorcr: ·budowlani

1
I

•

. zdrowie .· m1esZkańców i
..
-6a.ll Ilekceważą

SZCZEGóŁY

KATASTROFY
POLSKIEGO SAMOLOTU

W czasie ogó nej a cji porząd-1 kotlJ w.raz z paleniskami na pod·
kowej obserw<>wać można s-zereg wórzu i przez kilka dni swątd zaniedomagań,· • w.skutek prymityw.·1 truwa . podwórze uniemożliwiając
n ego - s:posobu przeprowadzania od\dychanie .i przewietrzanie mierobót z pominięciem najełemen· sZkań, co suzegóLnie w apalne
ta·rniej~zych zasaid ochrnny zdro· doi stwarza piekiełn·e męki , dla
wia mieszkań·ców.
, ,1 i.eszkańców.
Osta:tnio przeprowadza się · ro· i Sprawą zainberesowały · się or··
boty przy asfalfowa.niu · szeregu : ganizacje lokatorskie, które w
podwórz szczególnie w •centrum I ·bie'ż. tygodniu ma.ją podjąć . pono·
miasta. "W więksizości WY1pad~Ow, f ;wn·ą interwencję u władrz, celem
zamiast asfalt rozgrzany już do wydania zarządzeń by roboty asstanu pólipłynilliego . wywozić na faltowe prowadzone były w spopodwórza, przedsiębiorcy chciwi sób n·i eszkodliwy dla zdrowia
zysku, czynią osz-czędn·ości w ten mieszkańców.
sposób, iż, rozstawiają po 2 - ·3
'

Korespondent . PĄT. dgwiaduje
się . bl~żsizych &ZtOZ.egółów k!lta&lt'o·

fy polskiego samolotu. Katastro.
fa nastąpiła w pobł:iżu W$t Ga.i ne·
ti w odJegło,ści 100 metJrów od da
wnej · granicy austiriaclrn·romufr
ski.ej w lesie ~wainym Dorotea La
tonica. Samolot nie jest spalony
tylko doszczętnie rozbity, skut·
kiem upadku ze znacznej wyso·
kości.
Padając na ziemię samo·
lot zni~zczył dużą część lasu i po·
łamał stare drzewa. Zwłoki w&iy-·
sl!kich pasażerów z.najdru:ją się w
rozbitym samoloeie. Zegacr p.l."Zy
steiize samolotu weikaZ11J.je godizi·
nę 17.52, czyli jest w dokładłly
~~as katastrofy. Ositatnią wiado·
mość jaką otl'IZymała stacja radio'.
telegrafiCZJtla na lotniskiu w Czerniowcach, zo&tała nadana z samo
lotu o godri: 17.28. Załoga dono·
siia wówczas, że a part 7lllajdio·je
11ię w gęstych chmU<racli.
W dniu 23 liipea przybył na
miejsce katasbrofy konsul polski
Czę.miowcacli p. Uzdowski i
za,be2'lpie.czy,ł przy pomocy od·
d2'iału . Żan<Ia.rinerii znisz.czony sa
molot. Konsul U'Z'<loweiki pow·
stał na miejscu wypadku do czasu
przybycia poleikiej i l'1lUlllJlńskiej
komisj·i, które zjawiły się na miej
sou katastJrofy o godz. 22. Obi~
komis.je .pl'IZez cały dizief. 80botni
i w nocy z dio.. 23 na 24, jak rów·
nież· i przez całą niedzielę bada·
ły pl'zyczyny katastrofy. Orzecze
ni.a.· komisji należy się spodzie·
wa6 za kilka dni.
świadkiem kaitast1,ofy · pc;ilskiego samolow był romumki ofirer
por. KoustatD.ty Pitu, który oś·
~viadczył, że wi'ihiał samolot w
chwiili gdy wyłonił si~ nagle z
chmur i zach.rwiał się w powie·

Pijak

pobił · staruszkę,
posądzając . ią· O rżuceni·e .CZctfÓ·W
Do~ prziy ul.. ~ai-!Si~wn•i·ckiej 81,

Sły
·

się sły·

***

znalazł naśladowców
, ·. Gru.j:>a właś~iciel~ straganów i j nickiej 4~6
k1oskow ·w hafach targowych
przy ul. Łagiewnickiej 6, z.wróci.,ła się do władz ze skargą, wskazując, że ostatnio od kHku
miesięcy utworzyła się bainda terrorystów, ~ekrutująca się pr.zeważnie z byłych naga,niaczy, którzy
.utraciwszy możność zarobkowania przed . skł!J,d;lmi, na. skute!c
stałego
nadzoru policji, „zajęli"
się straganami na ul. Łagiewnickiej, gd'z'ie sprzedaje się używaną
garderobę, tflową ko.nfekctję lichszego gatunku, czapki, · óbuwie
itp. Kupcy z hal przy ul. ~agiew-

.s

.

_:s·

3zom fołniozym, że zwłoki amerykań·
9kiego lomika-amatora dr. Car-0, mają
być przewieziOłle do Buk.aresztu., gd2ie
~.ństaną po·'·owane. na mi·ew.owym
~
""
•cmenta.rzu. Po9ell:st.wo bułgankie. za.
rądzifo, by. zwłoki obywatela bułgar·
$kiego inż.. Radewa . zostały pr>iewie·
zione. do O:remiowiec. zw~~k1" J·a;non'·

' ·

s.kiego płk. smibu gene:ralinego p. Wako mają poz,qstać na miejsco kata~i:o· .
fy do eza&u p~ycia delegata poseł·
~twa jaipofukiego w Buka'l"eS(llcie. Zwło ·
ki b
li
l
0 ywate • po skieh, któr.i:y padli o· ·
fia~ą . kata~tirofy - zostaną przewiezio· .
ne do Pol~.
· ZATARG FIŃSKO SOWIECKI

·

"'

·

Igi k onne

·

·.

w

I

-

· I ·

I

1

„.,..„.... „ .„.,. • ,...

I

J.

·

Nocne dviU.rl
••

t~~~ieP~f!~~aoii!~~~'.w :~
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Reginalda Foerta płyty. 18.30 Audy
cja Legii Akademickiej. 19.00 „tołnierz w piosence" piosenki. 19.20, Pogadanka aktualna. 19.30 _ „U·.
smiech Albionu" koncert rozrywki;>~
wy. W przerwie konc~rtu „Przed·
ostatnia przygoda Cherlocka. Holme
se." skecz. 20.45 Dziennik .w ieczoiny. 20.55 Pogadanka. aktualna. 21.10
Koncert w wyk. zespołu jugOŚła,•
wiatiskiego instrumentów lUdówych
„Ta.mburica" z KJ?.urowa, .21.50 . -:
Wiadomości
sportowe. 22.:>0 ' Koncert kameralny. 23.00 Ostatnie ' wiadomości dziennika wieczornego, ' Ko
munikat. meteorologiczny.

Łodzi

wskazują, że

szajka
rozzu'chwaliła · się, że wprowadziła sta·
.łY haraci na swoją rzecz od
,wszystkich kupców, przy czym
.oporni w zależności od sytuacji
, bądź to spotykają się z
groźba.
;mi, często bywają napadami i biTEATR POLSKI .
,c\, wzgłę.dinie mają miejsce w ich
Dziś i dni następnych o godz. 8.30..
:stragąnach . kradzieże.
Na skutek wiecz„ arcydowcipny „arat ~arno
.tej sk,argi zarządmne został.o do. trawny" Oskara Widie'a. _
TEATR LETNI .
l chodz~!lie, które niewątpliwie po,łoży kres działalności łódzkich na
W PARKU STASZICA
ślą.dowców · warszawskiego T~
„Dama od Maksyma" grana - jeat.
·Siemki.
codziennie o godz. 9-ej wlecz., przy
wypełnionej widowni.
terrorystow ostatnio tak

Z teatrdw "

„.

TRZEc;i START Ai.'1ERYKAŃSKICH
LEK.KO~TLETóW W SZTOK·
HOLMIE

stylem dowolnym, mimo że płyn~Ia.
ona w pojedynkę, poprawiła wynik
na tym dystansie o 5 sek~cl. Trze·
ci rekord Polski został pobity w
Tfteci lłart amerykańekich lekkoatle sztafecie 3xlOO m. stylem zmien·
tów w &tokholmie odbył·~ w CZ'ałie nym pań. Sztafeta polska w Ski&·
. . . 1 dzie Banaszewska, Bolówna i Da.wł
1
ule'IWl!ego de.em. Rozmokła bieµna dowiczówna, poprawiły stary rekord
wpłyn~a · u!iemnie na przebiek spotka· fi aż 0 8.6 sekund, uzyskując · ~
nia i pnyozyniła się do znaCZ111ego po· 4 :26,4· Poza tym w pierwszej zrńiagorMJeOia 1'-yniików.
me sztafety Banaszewska płytUłC
nawzna.k uzyskała czas lepszy o 0,4
300 m. wygrał Malot (Ameryka) w sekund od ustanowionego przez mą
czasie 33.4 pNA:d Baumgartenem (Ilo. w sobotę rekordu (1:2.9 sek'IDd).
landia) 33.8 (rekord Holandii) i Ed·
Techniczne wyniki drugiego . dnia
f lcłte (Sriw . ) 34 7
~awodów przedstawiają. się na.stępu
e ·m
· ecJa
··
Ją.co:
.
N1 800. m. zwyciężył Szwed .Ander·
Na 100 m. stylem dowolnym pason w czaeie 1:52.8 pr.zed Amerykani· i1ów zwycięstwo odniósł Firi' HietaBorc:.k
l 53 3
Siiwede W
nen w czasie l:0 3 przed JędryskieJn
Mm.
em ·· ·: · ._i.·
m · en- <Polska) 1:04,9, Luthineilem l~.JP,·
nebergem . )::5ł3. ~ab-0 (Wwy) Ajął landia.) 1:05 i Marchlew~ki~ f~pk
dopiero ozwarte miejsce · w czasie ska) 1:08,6. Punktacja. ogólna 43:39
l ::>4.3.
dla Polski.
"
.•
N 1000 m. z...vc1•..tw o<inioJ>ł Ame I Na 100 m. stylem dowolnym •pań
a
. .., ....,.. o
. • pierwszym i drugim miejscem ~ryikanin Fenilkę w e~ie 2:24.9.
dizeliły się Dawidowiczówna i Ip"o50 00 m. ~y~rał węgier Szilaghi w tochwilówna i w identycznym cza·
~ 5
d
J 1
sie 1:15,4 (nowy rekord ·Polski, a)
4 58 6
~zasie
l : · ~r?A:,
z;we em
o ians· Iivanainen (F.inlandia) 1:21;4, 4)
.;-.nem 15 :04.6 . i ,Szw,edem La~ . Larss· Silvennoinen (Finlandia) 1 :22,2. W
!).()nem 15:22.6.
punktacji ogólnej prowadzi Polska
. Y.f sztafecie 4 Xl00 m . :;wyciężyła 51:42.
,. · · - · , · · · · ··
· W skokach z trampoliny panów
4
Ameryka u.
zwyciężył Maerz (Polska) . 103.70,
Na 200 m. pNez płotki 2'Wycięstwo 2) Bredlich (Polska) 97.42, 3) odnióeł Amerrkanin
Wolcou 24,8 Laesvlrta (Finlandia) 92.44; 4) · ·pl'zed Węwrem. .Kovacsem 25.2 i Szwe· Kirkkomaeki (Finlandia) . 89.88: ,.......
.
Punktacja - 59:45 dla Polski.
dem Lundqmi;te~ 26.7. .
·
Na 100 m. nawznak panów """"·
_„„
Skoki o tyczce - An1erykanin Va· ciężył Fin Ti~tinen w czasie 1:18,7,
roff · uzyskał 4.10 przed 5.?Jwedem Jo. 2) Kaija (Finlandia) 1:19;2, 3) ·Ku
hans~nem 3:60 .
mmant (Polska) 1:19,8,. 4) KowatSk k
;
ł "-··--'
ski (Polska). Punktacja 62:5? dla
o - wzwyz wy~ra .,,..„.,.., Lund· Polski.
,
·
qui.st 1.93 przed Amerykaininem Crute·
w sztafecie 3x100 m. stylem
rem 1.93.
zmiennym pań zwyci,ęż~~ Pol~J.cS..
W skoku w dal S7Jwed Stenquis-• osią· (Banaszewska, Bollówna 1 Dawido·
wiczówna), 4:26,4 (nowy re~rd
gnął 7 ·~1 ·.
.
Polski), 2) Finlandia ,(Iiv,ana.lfł~n,
W rZ!łC1e , 0 3 ~zepem pierw5'Z)'Ill był Raninen i. Nikilae) 4:55,2. Pun~taniespodziewanie
Węgier
Varneghi cja 72:59 dla. Polski.
'.
·65.20
pned
Szwedem Attierwalem 1 Skoki wieżowe pań wygrała .G1·ae
~ten (Finlandia) 29,05, 2) dr. .. Pi~6511
1, trzykowska (Polska) 26.24, 3) - · ·
POLSK4 POKONALA FINLANDIĘ Szczepańska (Polska) 25.52. D~a
zawodniczka fińska Iiva,inen ,wypo91 :s2.
ZNOWU TRZY REKORDY
afła się. z · powod,u ni~yspozyąii.
' · · POLSKI
PunktacJa 7'.:64 dla Polski. 1
d
. . .
_
W sztafecie 4x200 m. sty em oW rue~z1elę zakoncz~n~ został ":'., wolnYT?- p.a n?w piei:wsze ·miesjce i,>'.'
W~r~awie ~a pływ3:lru ieprez~nta jęła Fmland1a (H1etanen, Nu~1.
cyJneJ Stadionu WoJska Polskiego: · Luhtinen i Tiiiikainen) 10:06, 2) ' iniędzypańst~owy • mecz . J?ływa.ck1 Polska (Marchlewski, Priebe, ZuboPolska --: Finlandia. Zwyc1ęzyła Pol wicz i Bojowy) 10:55,8. Punktacj~
ska w ~tos~ku 91:82 pkt.
83:74 dla. Pols~i..
· . .
_
Drugi dzieli ~awodów wykazał . W meczu p1łk1 wodneJ_ F~nla.n~1a
2
2
prz~agę . polskich zawodniczetc, me rozstrzygnęła ~Polską. · (Q.Z)
. dzięki którym mecz .został rozstrzy Do przerwy zaznaczyła się prze!Va.·
gnięty na naszą. korzyść. w niedzie ga. drużyny polskiej, dla .której
lę, ta.pela rekordów polskich zmieni- bramki. z~obyli Jędryse~ i ·Ha.lor.
la się znowu trzykrotnie: Na 100 m. ~o. ~iarue · stro~ Finowie przewa-1
istyKlemtocdhowiwolólnym Dawidakowiłyczówna zT~~li~
Sl!lm~
1 • 1 . wyrównuJą · ·prze:i:·
· ro .
wnę.
uzys
czas 11 ,,.amena..
J
. •
• :
lepszy od rek9rdu Polski o 1 sek•m
W ogólneJ punktacji Polski\ zadę. Poza: konkursem Krótochwilów- · tern ~ip-ał.a mecz ;óżnicą 9 punkna ustahła rekord Polski· na 200 m. tów 91.82.

.

,i źródłowej w celach samobój· '. twarzy. Ranne~ Ud7..ielił pomocy
WYNIKI GONllrW
„
ctyah zażyła większą dozę kwa· lekan pogotowia. .
·. 11
z DNIA WCZORAJSZEGO
su sotnego 22-letnia bezdomna
***
1.' iioo zł. byst. 21'00 łllfr. 1)' Ak·
służąca · Władysława Kułak ChoPl'!Zy ibiegu Al Unii i 11 Li:siflo- cept, 2.) Forum. ·wygr. w 2· Jll. 15%
·
s. w walce o krótki łeb. Tot. zw.
rej udiielił porno.c y wezwany le- pada najechany z0stał przez ro· 9.(>0, fr. 6 1 6. Porządkowy 43. ·
karz pogotowia i odwiózł d'O srzpi werzys~ę 39-letni Stanisław Ko2. 1500 zł.; Dyst. 1300 mtr. 1) Ru
tala.
·
· , ki
W
dn
.
salka
2) Miechów Wygr w 1 m
wa.s , zam. przy u1.
ygo · ej 1
'
•
•
•
••
l l·
19~ s. w walce o łeb. Tot. zw. 31.50
*. .
fr. 5 i 5. Po,tządkowy 59.
., . _P erbraktacje ctelegacJi fińskiej
Na ~I: Rzgows·k1ej 2~ w cel.acll : W.skutek najechania Kowal'Ski
3. 2500 zł. Ifandicap. Płoty. Dyst.
I oowieckiej W sprawie „,;.,A ani a samobó,tezych zaitruł stę lUimtna- u.padł nia bruk i doznał . złamania 2800 mtr. 1) Ignis, 2) Ind~. Wygr.
" ""'
· . .
.
b' .. tw
w 3 m. 17 s. pewnie o 1 .-dł.· Tot. zw.
c.lwuch stailków fińskich wraz za- Jem 25-letni Taideu.sz Szeligow· 1rnsc1 nosowej oraz roz 1c1a
a- 74 .50, fr. 26 .50 i 48 . Porządkowy
iogą, z.ait.rZ!Y'many.ch pirirez władizc · ' ski, zam. w Piotrkowie prizy u.I. rzy i o·kaleczenia 0ibu rąik.
2086.
sowieokie i wiręz.io-nych w jednym Mkkiewfoza 5.
·
Rainnego opatrzył wezwany le-, . 4. 3000 zł. ·Dyst. 1100 mtr; 1) Nur
z portów sow!•e ckich "akon· r7Vły
De~.ineratowi
udzielił pom<>cy kar
pogotowia 1· pr e 1"ó ł
sta mi II, 2) Serenada. Wygr. w 1 m.
""
-.;
-r
. z
•
z ""'. z w
7!4 s. łatwo ' o 2 dł. Tot. zw. 10.50
się bez re'włtatu. Delegacja sowiec. lekarz p0gotoifta i przewiózł w me osłabionym do ~p1tala.
Porządkowy. 52.
.
TM .do .ostatniej ~hwil( obstawała rttW'H ł'ltU1'ir rm·, .
. , 0 - .;-•un
5. 4000 ?J. l:iandicap. Dyst. 24QO
przy tym, te statki wtrzymano rza
·mtr. 1) Hungaria, 2) Effor. Wygr.
wodach terytorialnych StOWiec- ANOqA W ROLI MEDIATOR~ l)lią- a Niemcami, dowiodły goto- w 2 m. 41 s. pewnie o 2 dł.-Tot. zw.
W SPRAWIE NIEMCóW
wości kanclerza Hitlera przyjęcia 8, fr. 6 i 7. Porządkowy 41.
kich. Wobec powyższego defe.
SUDECKICH
t
d k
6. 180\J zł. Dyst. 1100 mtr. 1) sta
gacja fińska, pa porozumieniu się
,
"
n~edi~~Ji. W. Bry anii na wy~a e sia, 2) Ligura. Wygr. w 1 7% s. łliz min~terstwem spraw zagraW miarodajnych sferaich brytyj· 111e"OJSC1a do skutku rokowan bez- two 0 3 dł. Tot. zw,. 6. Porządk'.owy
nicmych 2't"e<zygnowała z cfaT. skich pa1nuje przekonanie, że ro- pośrednich. WątpHwym się wyda- [ 15.
·
szyclz pertraktacyf·. Rząd ft"n'ski· kowania Rządu praskiego z przed je aby od tego rodzaju pośred7. 1200 zł. Dyst. 2109 ..mtr. ,1) Fe.'
.. .
.
styn, 2) Królowa.' Wygr."w '2 m. 17Y,
postanowił spiYwę Mgarniętych stawicielami Niemców sudeckich n~ctwa u~hyl,1c się bogł_ R:ąd pra~-, s. łatwo 0 5 dł. Tot. zw. 82, fr. 29 .50
statków skierować na dwgę dy. nic doprowadzą do porozumienia. kt z chw~lą, gdy zgodzi się na mą i 20.50. Porządkowy 1300:
·
lomatycznq, pr·zy czym prawdo Różnice między żądaniami, wysu. kanclerz Hi.tler Rzecz oczywista,
8. 1000 zł. Dy.st. 2200 mtr. 1) .-.
.
:
.
i Gra!, 2) Laguna. Wygr. w .2 b. 27
P
pod:obnie poseł fiński w Mosk. mętymi przez Henleina, a konce- ze W. Brytania tylko wow~s I s. w walce łeb w łeb. Tot. ·zw. 1 i
wie złoty komi·s ariaflowi spraw sjami, do których udzielenia skłon- pądjęłaby się roli me.diatora,_ o tle- I 6 .50, fr. 9.50 i 7. Porządkowy po 31.
zagjnainktzrnych nCJt1ę prQtestacyj- ny jest Rząd czeski, są tak wiei- by otrzymała ze strony Niemiec
, ":~)
na. w t"'i spr.aw'ie. W kołach zbli kie, że możliwość kompromisu wy formalne j uroczyste zapewnienie,
Za nieuczciwą jazdę ·, w gonitwie
"-U
•
•
•
•
•
7 zostali s ieszeni ze ws stldch
żonych do fińskiego MSZ mówi daje się paprostu niprawdopodob- ze Niemcy wyrzeka1ą się rozw1ą~ koni na ~eci
2 t odni~eźdtcy
się o możliwości odwo.'ani.a posł(l na. , W tych warunk~ch, zdaniem zania -zagadnienia Nietr..ców sudec- Gibek,
Bak~~ i i:Jilf.kows~i oraz
fińskiego z Moskwy i z.ażqclaniu miarodajnych .· sfer brytyjskich, kich siłą • .O ile by dp mediacji tej chłopcy Molanda i Jakubiak, ponie·
odwołania posła so. wieckie~.o
z trzeba się liczyć z ewentualnością do.s;ło to n~ewątpliwrie główne ro. waż przy bardzo wolnym tempie
6'
'.
•
•
I odpuścili ,ibyt dużo og. Festyna.
lf.elsin.ek. Cała pr,asa fińska ba.r • załamania slę· rokowań i z konjecz. kowama mediacyjne odbyiwałyby
.
dzo aktywinie wysitępuje przeciw nością wypełnienia próż.ni, jaka się w Londynie pod przewodnie·
·· apłe· k
S-ow'ietom, podkr1eślają.c fakt, .le wówczas powstanie i. która okaząć twem lorda: Hali.faxa.
wł.ad121e
s.owiiecki'e zatrz'ymuJ ąc się może nJezmłer~ie niebezpieczZNOWU BOMBARDOWANIĘ
Nocy dzis~ejszej dyżurują. aP.teki:
sita.tiki fińskie, wiedizi·a~ dobrze, na dla pokoju w . Europie. ZdaSTATKU.
H. Pastorowa, Lagiewnłcka 96, J.
ż.e są tQ statki mier.nkze, które n1iem ~ych czynników angielskich,
Agencja Havasa donGsi:
Kahane, Limanowskiego
~O, s.
D'ie trl!tdmią. się_ robo~ą ;1upriawia. próżnię tę wypełnić może tylko
·Norweski statek „Tirana" za- Trawkowska, Brzezi~a 56, J. K~· 1 ·
ną s1si!ienratyc.z.n·ię ·· priZez
51ffitki neutralne pośredni.Ctwo. W Londy; ~iadomił .,rańo, . że został .zaatako- prowskl, Nowomiejska 15, ·H.' Rozen
· W mieszkaniu przy ul. Rz.gowsowieckie, t. j. robotą szp'i•e.g ow. nie uważają, · te istnieje jedn·l) mo- wany i obrzucony bombami przez blum, śródmiejska · 21. M. <·Barto- ; skie} 571 . dostały nagłego ataku
ską".
carstwo, które podjąć się może n leznanego pochod ze.Ola
. samo1ot. szewski, Piotrkowska 95, L. Czyń- furii dwie siostry nauczycielki,
Q k>sie aresztowany.d1 finó"· tej roli, a jest n:im W. Brytania. Zaatakowanie . nastąpiło pod 36,35 ski, · R~kicińska .5~, E. _.z~k~~~wsld,• 4'3..Iet~!a ~elena. i 46-l~tni_a. Maria
w ~dat.szym cią.gu . nic konkrełln~g0 Wydaje się, że rozmowy, . prowa:.:. stopniami ·szerolmśei .północnej i Kątna 54, I. ·s1n1ecka, · RzgowsJta Budzynskre, ktore • wy1ma·ginowa.
niewliadotn'o. (ATE).
d~.o~~ ostatni? między W. ~ryta- ?•20 długości za~h?<'~ej . .. . „·-.~, , ,.. 1 ~:· •• ··'
: „ ,
·~ -. ___ .... « ·' ; . s~,~~e, . że mieszkanie ich wypeł-
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Poselstwo amerykańs&ie w Bukaree.
cie zakomunikowało rmnańskim wła.·

~'~~ś~lai{~!?:~:~go~~f:.:_11~aś~

15.45 · Wiadomości gospodarcze. i6.00
Koncert solistów. 16.45 Prowa.n,cja.
- . kraj śpiewającego świerszcza. ;
17 00
ieheto~.
· Pan
Pogadanka
a~tu$,a
,.Strzezonego
Bóg strzeze".
,~
17.10 Audycja wymienna z Ęato·
wie. 17.50. o ·wszystkim po troszku.
17.55 Wiadomości sportowe lokalne,

nny Tas1·emka

"lkl
' ·a t
W Wi rze Wi e ego .m1 s a

nieregnlamy dźwiętk pracy
motoru. Samolot powirócił jed·
nak do normalnej pozycji, po·
czym chwiejnie 1>padł niemal pro
8tolpadle z wysokości około 1000
metrów.

·r

i

•
Pfacy.
Na łroniferenąji w Miill. Op.
Społ. delegacja ·se:ronowiCIÓw łód•z
ki<;.h 9tirzym,ata odlpgwiedź, .le
kired'yty z Fundusz:u Pnacy ·zosita.
by całk10widie wyaerpa•n e. P.rzy.
r.11ecrono· natómiast, żie w n aj bliż
szych . dniach pirz.ybędlzie dio Łodz.i dlelega.t Mi111. Op. Społ. orai
dY'rektor Fundusz:u Pracy Wrońsiki ' ..którzy
· zorieni
.
. tują · si·ę w. . syńuacJt 1 uzgodnią ewent. zaciąg.
nięcie · POŻyC7Jki pr.ze'Z mia. s.tlO ze
żrócre·' prywatnycth. fundUSIZ Pracy ~ad:Z!a si·ę .na ewenit~aLne opła
cen re prooontow od pozy.czonych
pienięd"Zy.

łóOZkie

6.20 Muzyka płyty. 6.45 Gimna.
styka. 7.00 Dziennik poranny. . 7 J.5
Muzyka poranna. w wykonaniu, Or·
kiestry Rozgłośni Lwowsl<lej. 11.57
Sygnał czasu z Warszawy i Hejnał
z .Krakowa. 12.03 Audycja połuclnio
wa. 13.43 Utwory Mozarta płyty.
14.20 Koncert życzeń. l5.15 . „Moje
wakacje" -- powieść Staregó Dókr
tora. 15.30 Literatura przez mikro·

I

I
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I
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PONIEDZIALEK, dn. 25.Vll 1938 r.

. nie dała wyników

dz.ąc w . nim staruszkę kazał się
jej natychmi.;1,st · WJY!llieść z miesL
kania, a gdly poczęła mu per.swa
dować, że jfesit pijatny i powinien
m)"m domu 74-le tinia staruszlp ud.ać Sii<ę do s.wegio domiu, ten za.
Maria . _'Niś•ńiewska.
·~zą.ł jej po pijanemu wyr1Z,uca~·•
Okollo godwi·n'Y 12.30 w. 11/0CY że r~uciłi<i. nia niego urok, że przez
przysiredił do domu jeden z !Qka. nią nie . może z.naileć P'racy i ,. ( d.
torów niejaki Józef Gło•wacki w W l~o.ń•CJU rz.ucił si·ę ri.a bez'brons~anlie moooo
podchmielonym. ną · sfam~ik.ę, przewrócił ją 'i poW·aho.dtZąc na drugj-e ' piętro zapu 1'i~ dotkliwie.
kiał t.amfast do swego mleskania
Na kirzyk napastowa.nej zbiegll
do c:Lttzwi Wiśniewskiej. Obud.zo si·ę sąsiedzi, którzy wyrwali sfa.
na stanus.zka pr1.leląkłszy się w ms.zkię z opr·esji pijaka i w.ez.w ali
piervtisz.ej chwi·li, zapytała p.r zez Pogiotowie Ratu1n1kiowe Czerwone
d1nzwi · kto puk.a a poz;naws'Zl}' go Krll'yża.
g~os sąsiada przy.pu.s~z:ał.a,,
że
Lekarz &twierdził ogól•ne potłu sba!lo się co złego. Wpuściła go czenia ciała i po · 111ało:żiemiu opia.
więc 'do w.11tętr-za.
t1r1i.t!nków pozostawił ją na miej.
TOUR. DE FRANCE ·w ·AiLP„foH
Gliowac.ki s.ądrz,ąc, re· z.najdu;e scu · w · stanie . bardlZo o~abio :
l54y etap wyacigu kolarskiego doko·
S'lę w swoim miie6·z.kaniu i wi- n1ym.
ła Francji, prowa<bf\:Y z Brfancon clo
Aix Les Bai!DS na dysramie 311 km.
~hodxił p.ez ci~e odcinki; •l
pe;sk;e. Niektóre odcinki na tnrie
--------------·--------..,
fJll&Jdowały ~i~ 'na wysokości 2800 ~Na ul. Rogowskiej 77 jadący stainie ciężkim do s:zipitala. P-0wo- Na tym etapie doszło mown do poje·
w stanie pijanym w ti:amwaiju 33- dów zamachu samobójczego nie «Jynk.u pomiędzy obeanym leaderem
letni Bolesław Carka z ul. Róża- ustalono.
Włochem Bartali a po.pNednim Ieade·
nej 14 wypa.dł z. wagon.u w cza*•*
rem Belgiem Verwaecke. Z tego poje·
sie biegu i 'o.ijlddając na bruk od·
Na posesji przy ul. Piaskowej dyom zwycięsko wy<'zeilł Włoch. k.tóey
niósł ogó!.ne obrażenia ciała. Ran 26 w czais.1e
·
·.....11n
•
pierwsme nliejece .., ogólnej
mam.„
......,wa•tua
tasa- utl'lym.ał
,
. . . ..
111e~ opa,tirzyło pogotowie i od- kiem w stanie pijanym z·rainił się kla11yfikacji, nie mniej Belgowi ~ał~
wiozło do domu.
w ółoń lewą. obcinają,c częściowo się ~do~tać z ~l'zeeieg~ nliejea '2A
**
I
'>&U~t . A t . O. l ·k· I i!rag1e.
.
.
.
.,_
• "*
· -· · · · · p.a ~e, fł,V-:ł.<i l}I , n oni ora 5 1' · Eta
ł Ki · ·
· 1o ·si 24
,w mięs.z.k~_tTiu
;właisnyxn Pl'.Z-:Y ut ;ząm. -iprzy ~Ul. Niętałej-- 22. Ranne·
. P. wysr~ . •ni . w) ~ume . .· :) /:; ...'
Naromwicza ·23 Ryfka Goldberg 'g<> „ po opattnmku ''· ·pogotowie ra- 2~ .. Lowfv~.._ 10.~s2 6.36,M,a Bartali.)
V 4
. t l k
t
"ł
.
t
ttm'·
d . Ziło d d
sou., 5) isser-s, ) ae$, 7 envaee&e.
0
zamias . e ·ars wa. napt ~ się e eKiOWe 0 WIO 0
omu.
W ogókiej klasyfikacji pro.wiuhi 'w
ru ulegając zatrucm. Ofierze wła***
d1
•
Wł eh B rtali
· ·.
·
'k" d · 1·i
a szym ciągu
o
a
w ezaue
sneJ IJ?mY~ l u zie I o porno-cy po
74-let!nia . Maria Wiśniewsika 104:48:58.
Ł .
. k" .
g otowie ratunk<>we.
·zaim. przy U.1 ag1ewnic tej 81 ZO·
· "'*'
stała w czasie awantury · p'o bifa i
Przy zbiegu ulic Dwemickiego odniOsła r"'·ny Hucz;one głowy · ·1
Wyśc
stał się w.czoraJszeJ nocy terenem
niez~kłego z.ajś.cia, kitórego ofia
rą padfa mi<es~kająca w flymż.e sa.

w

Jednocześnie dał

lnterwencia
związku lokatorów· u władz
·
I
k

,Interwencja ·sezonowców w·warszawie

·
W dni,u 22 b. m. deJegaicja
zwiąZlkó.w za.wodow)"oh ~tńi!d>w sezonowych i;iter'Wlernibwała
w Min1i·sterstwie Op. Społ.
Pre~dent miasta God1lewski na_
Ot',ta ~1niej konferencji" z przedista.
wicielami zw. za w. oświadcziył,
że o He chod·zi o z.atrudni•enie
v..-szysll\ich ;;ezonowców, · to sp.ra~
wa ta zos.tainie stopniowo z.creali.
zowaina.
Odlnośnie podwyżki płiac O' 25.
;proc, or.az r.oz1szerzenia 'robót do
.6 dni w tygodniu żąd.a111ia odirzu
conio, wskazując, że ich .z.1ealizo ·
wanie i;a.leż.y od ·p rzyzn·ainia do.
clatkowych 14red~· ' ów z Funidm:711

:

-ft@- · ·
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Zbiorowy atak sza, łu

I . ..

· nił jakiś nieznany

ga·

napastnik .
zem, by je zatruć i wszezęły piekielńą - awanturę. 'Obie · choTe·,po
udzieleniu pomocy, przewierlorio
:fo Si pi tafa. ·
:
, ~. ·
'
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Odbito "'"druk. ,.dobotnib„, Warecka ?.

