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Pilotka Earhar.t w obliczu · śmierci
Dzielna lotniczka wvladowala
na
b!zludnei
wyspie
j

Jak to donosiliśm y we wcz?
taiszym numerze słynna lotni·
czka Amelia Earhart, która 1
lipca rozpoczęła gigantyczny
!ot dookoła świata, znajduje
cię w niebezpieczeństwie.
Wiadomość o tym dotarła
clo Ameryki w błyskawicznym
iempie, bL1dząc powszechną
grozę. Lotniczka cieszyła się
niebywałą popularnością. Porównywano ją z niezapomnia
.11ym Lindberghem.
·
Dalsze wiadomości o nieszczęśliwym locie Amelii Ear·
hadt brzmią w sposób nastę·
pujący:

ST. FRANCISCO. Okręty
obrony wybrzeża donoszą, iż
przejęły depeszę isk,r.ową z

Kapiak wygrał

rsmy
O

e~ap

'
Etap 8-my wyścigu k.olarskiego Dookoła Polski na trasioe Włocławek - Łódź wproNadzil. duże zmiany w klasyfikacji ze5połowe,j.
~orlejność miejsc na ósmym
etapie:
1) Kap.iak Józef 3:32:58

w~·spy .brytyjs~iej N auri:, po· S)'.'gnaly na~a wane przez ra- \ otrzymywał z pokładu samolo
łozoneJ o 800 mil na zac·hod
d10 - pomiędzy ~odz. 8,43 a tu Earhart były za slahe, by
·wyspy Howland.
8,45, sygnały te były niezro· mógł je odczytać i dowiedzieć
Z depeszy tej wynika, że s'ta zumiale, ale podobne do poda się, \y jaki'ID kierunku ma się
cja na wyspie ·Naura przejęła wanych z pokładu samolotu udać.
lotniczki Earhart.
Mąż Amelii Earhart - Put-

oo

30 ofiar wvbuchu

w kopalni
LONDYN. - Liczba ofiar
wybuchu w kopalni Brymho
wzrosła do 30, _gdyż -3 rannych zmarlo w sz·pitalu. Dotychczas nie udało się wydobyć z kopalni ciał 18 ofiair.

fony okręt doniósł, że znaj· nam przypuszcza, że lofoiczka
dując się w odległości 100 mil wylądowała na jednej z bez·

na pól.noc od wyspy Hawland ludnych wysp w odległości o·
gotów nieść pomoc lotnicz kolo 100 mil od wyspy Hov.·-,
ce - sygnały jednak, które land.

był

H01'0LULU. Jeden z sam&
lotów, który odlećiał w kie·
runku wyspy Howland w celu
poszukiwania zaginionej lotniczki Earhart, zmuszony był
zawr'ócić z drogi. i lą.dować na
lotnisku Pearl lfarborn z powodu burzy śnieżnej, połączo
nej z si1nymi wyładowaniami'
elektrycznymi, którą napotkał
w czasie lotu.

.

Nadzwrczaina
sesja Sejmu i Senatu
w sprawie samowoli ks. metropolity Sapiehy

Liczba podpisów, składanych przez ks. metropolitę Sapi·ehę czucie potrzeby, aby przehie&
na
wniosku wysuniętym przez szczątków Józefa Piłsudskiego, sesji WY'raził się w skupionej
śmierć krakowską
grupę regionalną przekroczy Ja · licz.hę wymaga- godnej postawie, odpowia<Ia0 zwołanie sesji nadzwyczaj· ną przez art. 36 K~mstytucji.
jącej pow;dze zagadnienia i
nej Sejm\l i Sepafo w ~pr~~e
"'
rcJ-li, k~orą
tym wypallk11
„ BO.'tZ iO.
c ~,\ arlek 1 ~ amow o1n'ego
przentes1enm
l "a terenie Izb panuje po- parlameńt winien spełnić..
·
h. ID. o-koło p{}hid.ha Wydarzył
sję w dolo1uitach na zachodnim zboczu Punta T.re Sca.rpe
ri tragiczny wy"(>adek, którego
ofiarą padł młody lekarz pol·
ski <:lr. Wielski,
Ka trudnym przejściu w Al
pach, Wielski poślizgnął się,
TOKIO. Z Hsi·ngkingu do_Rząd mandżurski zawiado-1 nariusze stacji refl~kiorów ~
stracił równowagę i spad! w nosza że wojska i kanonier-ki mil konsula generalnego Z. S. obu wyspach powrocą na m1e1
kilkudziesięci.u metrową prze sowi;ckie rozpoczęły ewaku- R. R. w Charbinie, że fu.n!kcjo· sce słuwy.
·

Tragiczna
Polaka .
w

„

Ewakua<ia woisk ··sowiedei<h·-.
z w1sp Bolszoi i Sennufa na Amu,ze
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Cudzoziem<r u<hodza zHiszpanii
Rzad

zlikwidował

organizacje partrine

HEXDAYE. "\V Lerida ska wśród l<>tników w<>jskowych.
.Wielka fala aresztowań, za
tano na ka.rQ śmierci 4-ch lot U jednego z nich znaleziono początkow.ana oclkryciem orników, .którzy prowadziJi p.ro legitymację „Falan:gi hiszpaf1 &anizacji szpiegowskiej w Ma
pag·andę na rzecz gen. Franco skiej".
ctrycie i Barcelonie, trwa na·
dal. Wielu działaczy komuni·

:Przywódcy
1aczeiek komunistrcznrch !t~~ia~:z~ ~~i~~:~;~rh<l~c~:
w szkołach warszawskich skazani na wiozienie o. u.
(trockiści) usunięto

M.
ze stanowisk„ pomimo hraku
W sobotę Sąd Okręgowy w F.ra.rnk, skazany został na 3 ·l a konkretnych po.szlak. OgromlWarszawie ogłosił wyrok w ta więzienia, Goldlberżanka j na ilOOć cmdzoziemców opusz·
procesie młodocianych wyw1ro Chojnówna po 2 lata więzie- cza Hiszpanię. Na naczelnych
~owców, którzy organizowali nia. 3 inne oskarżone wobec sa:nowiskach pozostali niemal
jaczejki komnnisty.czne na te· nieletniości sąd skazał na zam wyłącznie Hiszpanie.
1
re;11ie gw:mazjów w Warsza· knięcie w zakładzie poprawJednocześnie ulea-lv likwi·
·wie. ,
.
.
lCZ)'lill, zawieszając wy;konanieldncji wszystikie ~dzoziemGłowny os.karzony Mendel kary.
skie organizacje partyjne.
"I

Bombardowanie Barc·etony

LONDYN. Agencja Reutera <lonosi z Burgos, że hloka·
da strefy Santander jest fak·
iem dokonanym.

na froncie madryckim iir1'-v.ala
do dzi·ś rano ożywiona strze·
lanina. Porty w Bal"Celonie . i
Tarragonie były ostrzeliw·ane
w ciągu 5 godzin przed flotę
Trzy powstańćze krąiżowni powstańczą. Eskadra lotnicza
ki i flotylla uzbrojonych stat bombardowała port Barceloków strzegą asturyjskiego wy ny, zrzucając bomby o wie]·
hrzeża i okolic Santander.
kiej sile wybuchowej, któreVITORIA. Havas do1J1osi, że W)lrządziły poważne szkody.

W1niki WJ1borów w Irlandii

Zwgcięstwo partii de l'alerg
DUBLIN. Obecnie znane są stawiają siQ następt1jąco: Pat
wynik.i w.ięcej niż polowy o- tia de Yalery 3:! mandaty, par
kręgów wyborczych. Jest nie iia Cosgrave'a 1? mandatów,
wątpliwe, że ;partia de Valery niezawiśli :> man<latóv1 i lama zapewnioną więkśzość w bou11zyfoi 6.
nowym parlamencie.
Dotychczas za nową kon
DUBLIN. - Wedle donie- stytaucją
o.powiedziało si~
sień z godz. 19,30 rezultaty 163.886 głosujących, a .orze1
88

!Król
Karol.
D
rzrbrl
do
Bukaresztu
P;fi~1;;dzi;d;;;ki;
·6 SI h. · . .
· ··
en. acK leWICZ
na nomJn8CJI podporuczników
BUKARESZT
'l K

;

Pa1estJnie

Sprawożdanle komisji królewskiej

.

JEROZOLIMA. - Z dobrze I Haifa Safad, Akron i T~ beri a
poinformowanych kół żydow- da;
· r~
a-1 nych ~raz członków posels.fwa głównego gen. Stachiewicz w skich w Londynie podają na2) terytorium p-ozostnwione
tol 11 w towa~zy~twi~ na- polskiego.
otoczenm towarzyszących mu stępujące szczegóły - sprawoz- pod mandatem bryh·j,kirn i
stępcr .t~OllJU księcia Michała Z dworca Król wraz z Na- oficerów złożył wieniec na dania komisji królewskiej dla obejmujące: JerozofimG, Bepow~o~ do ~ukaresztu, ~tępe~ Tronu udali się bezpo- Gr-obie Nieznanego żołnierza , Palestyny:
tleem, Nazaret i koryiarz
powitan.i. na wparuale udeko- sr·e dmo do szkoły wojskowe,f, po czym zwiedził muzeum arPalestyna ma być padzie- wzdł·uż drogi Haifa - .Jerozor~wamym dwo.rcu p;zez czł-0n gdzie w obecności .szefa szta· mii rumuńskiej·.
1
~
' ·
·
· 1.
dl
· ·
ow rządu z premierem na b
ł,
.,.
S . l. .
~na na -' częsc1, a m:ianow11.1m.a ~ a zapewmenrn A r~, l
u g owneo 0 . gen. Lctc 11ew1_
.
cie:
bom dostępu do pod u w .Jnłcze e, pat1-iarchę Mirona, ge- CZfi o~yla się uroczy.sfa no:
r-la. stępm_e 3·ener_al_ uda1 się
1) n.ańsiwo ż"-rdowskie,
obe.J· fie;
1
neralicję, przewodniczących mmacJa no
h
d
t
b
..Phydwu Izb Parlamentu, prze k'
wyc po poruczm l wizy ami o m1111stra o ro· mujące
całą dolinę górną i
3) państwo arabskie. ol ·.!:".fmu
;vódców stronnictw polit"-' CZ· BUKARESZl~ W
d .
l~y nar?~owej gen. An.g elese:u \dolną Galilei. równinę przy- .rąe:e calą pozos iutą poi al- k rnJ
•
• ,
go zmach i do mm1stira sprav„· zagranicz brzeżną Esdraelonu,
część Ju , które byłoby J)J'L~ l11czońe
Jl.
.ludnioWJ:ch - szef 1ztahu. n;:ch Antane1JC11.- ·
·
_o~_r,ęgu Jł(>!udniow~ i mi~sta do Tran sjordanii.

k

• Chcemy silne-p floty

Wojennej~ Kolonio

-

-
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oski pa i on na ystaw ezświatowej
Pa
r

-

Jakoś z C.ym Kopernikiem
4ie wiedzie się nam. W naSZ)'llll pawilo'Ili·e jest on jednym z najwyhii'niej1szycli Po
laków, a obok w 1pawi,l-010ie nie
miedkim jest oin równ:ież jed-

Kalendarz dnia
PONIEDZIAŁEK

5

LIPIEC

Antoniego, Marii
2aCCl!-ria vr.

Słowiańskh Pfo·

~~a.
Mońca

Pnybywowsch. :;.22.

za~h .. 19.59.
~ięzyca: wsch.

O..>O, zach. 17.17.

łDSTORIA PODAJE:

14.~:;. Trz~ienie ~emi w Polsce.

tn-s. ~:;;ki.z.ko

prtyoywa. do A·
t809. ZwycięstW<> Napoleona. pod Wa

granpRlYSŁOWIA:
Szata wy~aje człeka obyczaje.
AFOI_łYZMY:
.,

•K<tc;> ~a ~ potęznym sprawę prze-

ea,w11tk.ietXJ.,

. To ją sobie najczęściej popsuje
Językiem:
.
. . KTO NIE WIE,.~: .
. ł:JaJ"flękcy zegar na. sw'le~1e .znaJ
du1e się w gmachu WlelkieJ fumy
„Colgate" w Nowym Jorku. średni·
ca zegara wy.nosi 1ó m., długość
wska.zówki. minutowej 7 metrów.
WESOŁE DROBIAZGI:
·z iroweg<> słownika: La torośl - ro

najwyhitni·ejszych I cie, ~rócz !llazwiska autorów
(a eh. BrUlkal&ey) jest polskie
A w ogóle fa ten ,poLski pa- go?" Taki projekt mógłlby
wilon wypadł jakoś dziwnie. stworzyć każdy utalentQIWallly
Otoczony z obu stron przez 2 arch;i.tekt, posiadający nieoo
w-ysoke gmachy - paW'U:lony fantazji i smaku. Równie doibniemiecki i norweski, a przy rze Szwed, jak i Kuhańczyk,
tym nie stanowiący, jednolitej Fraincuz luh Turek.
A prawie :na p.rzecirwko zna'j
bryły, tylko szereg niskich,
luźn<> ze sobą 12JWlą'Zanych bu- dują się ga.bloty z wyrobami
d·r nków, wreszcie- ocieniony Monopolu TyilO'I).iowego i Sp'idrzewami, zginął' on zupełnie. rylusowego. Gabloty takie sa·
Ratuje nieco sytuaoję powie- me, jakie widzieliśmy już szewająca na bardz<> wysokim Nog razy na W5zystlkioh na·
maszcie flag.a., polska. Ale o· s·zvch wystawia.eh. Opakowa·
prócz Pola:ków· mało ktio ją nia i butelk'i.
zna. Do paw:il()lllU więc po l's'kie
.
kiego doiprowadzi tyt'ko ~lan.
!1.Ym

z

~iemc'ów.

1

_-_.Ln_ J i
, :1i..
•-·
J\11:> p:rzewO'U.Dlu... es
wysiiawy
to skromnie ukryty ,fiołeką

·
·
wystawy.
I podobn:e }ak k:w.i~l: 8kła"da
się on z lkiillm czę.ści: korzenia,
łody~i, li.ś~i i !&mego kwi~tu.
Zw1wa1ący_m pozoistaw1'8.'lll
:z:adianie odznale:z:ie.niai na niiej
scu, jakie fraigmenty wys·ta.w_y
· ·1· d · t
d
o powia ~Ją ,!°1; poszcz~o •
nym cz~c1!()1m ·łl'W.ia.tiu. Tu chcę
je tylko wymienić i d.arakte
·
ryzować.

6 hl.SfOrJCZftfCh
•

DOSllDW

A więc mamy najpierw okrą

' f~t~~:~~o!a1ch!ją::-~~d.nicŁ;

wybierający się na łowy, głą, dosyć sitosu:nkowo wysoką
Mar.kietank~ - zbieraczka marek sali;, w kitórej znajduje się 6
na1·w'\llbHmeJ· szych
rusą·~ów
. c. d. n.
1·
z cm~SKICH ANEGDOT:
ala: ów. Jest to jakoiby la
. · ..:.. Gdzie byłeś~ coś robił mój mę·
', AJ.? - zapyta.ł11- Nymgya swego mę saHe d'honneur. D.t"oga. z ·t ej sa.
li prowadzi do DJ8.5tępne·go pa·
d
•
t
.
! ta: ·
--: ~ą.dr~ fol!lll. nie ~Y a s1~ nig .y, wilonu w którym rzUJoa si9. w
"'
.
.
•
odi eo JeJ czic1godny tąą.i: CZY'D..l • oc21;y zttpełme zwar1owatfy, a·
, t~•kł z powagą miłlon&.
: l'· ....... T~k - ne~ła _Ny~gya -.<:> ałe .}e mimQ to ha.rdzo uda-ny ,lprosąpokbtju
mą~ moze s1ę pytac, co jekt
°!-'1 ~a.drr
d
" I .Lkonstruktora
1 t'
zona robi?
tego
'lo'U <> raziu nasu;wa
~ Mądry c:;łowiek - odrzekł llll\Ż ~o 0 ow :
„ę pyt•rue• „co w tym proi•k
ogól• .....
_ .u.
. wicz -

I

„. ,..

PORADNIA

•

~„CIOH'A

Rolla Nelsona
· Aby uzyskać bezpłatnę poradę.
przesłać w liście pytania,
nazwisko, dokładny adres,
oraz
1 datę urodzenia, pseudoutm,
1
kupon.
Zro2lpaczona Matki!' 1: -:' 1ed~n
łltierozważny krok; w ~yc1u ~ 01.erpie
ma na lata. l\ozpacz 1 zlu.<ł?Ja1ue. ze
on powróci, .tu nie pomogą. Dla
dziecka <> chleb mwsi się Pani ~u·
ma postarać, oo Pani uiewątipliwJe
osiągnie. Postarać się 0 poeadę go.
spodyni lu.b zarządczym w doIUu
prywatnym. Dziecko naru;je oddać
na wychowanie · w pewne ręce. W
utlędzyczas.i_e us,QC>koi się .Pani ~ Zl!-•
.._
POm.n1· o nim, J e st p am wyb 1""1e
i"!lłelin~t?lltl\ i pod każdym wzglę.
'<iem obdar2ioou' przymiotami. Wiem,
że skoro Pa.ni ty~ko zechoa, znaj·
dzie człowieka. który potrafi wy.u.a
grodzi.ć kn;ywdę wyrzjd.zo1~ :1 Pa.!Ji
w życiu. Jeszcze raz pu k res lam, ze
..: „ p an1· •~ ra d zę
· uu
na l ety t o wy ł ą.czn1e
• k , __. lud · N' 16
-t
u. ' wszyscy
a& vu
&.cie
"»e
. są źlL Wyczuwam najwyraźnieJ, że
thę.dzie Pani dobrze w życiu.
«':!. Z. N. P. O.
t<>włn.len starać się Plllll powrócić
jaiknajszyhciej do swego właściwe
go zawodu. Wj,c),z~, te :przy pe~ycb
staraniach uda się to Panu mewąt·
pliwfo. Za kiJ.kia mie.'Sięcy wygra
Pan na loterii n.ie wielką. sumę, któ
· -'- k · po ol' pa.nu na zalo
rz. aen1JeeU111wałasnzeeg. o V:am1odz-.1'elnego war
"
sztatu. Proszę nie UiPadać na duchu
·i wierzyć -i„ ~rzysilłość, kt6ria zapo
;.~da 51·.., dla Pana ""'"'etu.ie pomyśl
W'....
-~
"
'nie
Osl:edle E'--er6w.
1"'ll
b„.>...:e Pan J"uż ni"g'd y
ni'e
Z ...,_~ą
.,,UL!
~~
.razem. Na drodze Pańskieg-0 życia
,stoi inna kohietia. W rodz.inie przy
•
· k · dn 1..
' · p
k toreJ
a.n m.iesz a za yc'4. 2IDUaD
nie widzę. Do loterii !llle posiada
specjalnego •szezę§ein.
Pan
-' d •Wa.run·
,_,
'M pracy popira.Wią cuę opiero po
: u~lywie 2- 3 lat.
.,.Karolina".
J• „
· •
W <la 1szym s.wym pozrmu
ma zen
,.łkim bc;dzic Pani nada szczęśliwa
'i zadowolona Z męża, który nłeba·
:wem ot l'l\_· ma IJGdwyżk„. B<;dzie Pa
„ Op
el'laCjł\
ni miała jedno dziecko.
należy
imił) i

gż

pondencja

kanaście dni po operacji łllliŻ bę·
dzie mógł znów pracować. Miejsca
zamieis.U:ania n.ie ~eni Palli w cią
gu kilku lat l\ajbliższyeh.
Sonia z Wilna.
~J?iero ~ roku przyszły~ ':lrza.:
dz1 si~ Pain1 na stałe w W~ln1e. z
Jnętem razem b~diie Pani r6wn.iet
dopiero w przyszłym ro.ku. Rok bie
żący n.jo niesie dla Pani żad.uych
wogóle zwan,
„Boleś".
Pracy nie otrzymia Pan w ujhJ.iż
siym czaJie. Stal\owczo radzę wy.
jazd zagranicę, gdyż widzę wielkie
iowo<benie a nawet mai··tek. Nl"ech
„
dwa
ain się uio zraila, że pie.rw'SZQ
Iata bę<l.ą ci<;żkie.
„Brazylia".
iyc.ie Pana upływa.Io Cłofychcza!
bez większych wstrząs6w i n.lespo
d!!:ianck. Pracował Pan na s;eb;e i'
•
rua rodcinA ii !'akoś był p.„ „e•...wego
..... „ „ Pa„ ony. y;,.tei~„."CJ·a
losu iZB,.dQWO
~„„ pozwą
na ii do§wiadczeniie"""życiowe
laiii przypUMCZać, że łąk będzie :i
w puy~<>Śei. Jednakt.e rok bieżący aż do samego końca h~dzie obfittował w cały szereg :iri~odiiuek
nie zawsze pnyjemnycll dla, Pana.
Będą i nieporozuUlienia rodzinne,
przykrości. :ii raołi . sprawowanyrh
pm:ez Pan.a fuukcJ.i itp. Dostanfo się
Pan w bardzo 11ieodpowiednie toW111
,
t
kt6 b-.J • .:
y t
dę sharał<>
rz .Ił wo.ad 'ćfO '""1·dZltO .....
wyprow u z soi ne1 otyc r:~as,
drogi życia, Musi Pau bard2:o i1ano
wać n.ad 90b~ ąbh nie ulec pokuo•o a 1• drobna kraso...... L-·' · '·a
•
""""'
,..
dzież w domu dopełni!\ serii nieeh
·
Rok hieprZYJ6Dl'UY
p
· .wypadków.
„„ąey rrzyruesie
anu n. etuaczuy
W\Z?<>s dochodów i zaszczytną pochwał~d osób wysoko posta wio·
t d
eh
że en encJe do wygrania
UY •
na loterii.

·------------~

KUp ON

innych rzeczy, które OOpl"awda nie rzUJCają się w oczy, ale
które zasługują na po:zma!llie.
Takie np . .d.'O.S1konale wykona
ne druki, ,ws~elkiego rodzaju.
A~bo świetnie opraco,w ane ta·
blice, a wlaściwiie mapy Po~
ski, na któryc!: p.rze.d.struwione
są w ~o:sób przej.rzyisity poszczególne rodzaje narodoweg·o
gospodarstwa. Wszystko to
jest hardzo ciekawe. Ale nie
dla puhliiczności zwiedzającej
wystawę. I to jeszcze taką wy
stawę.. Doskonale rozwiązany
arohiite:ktoniezntie p•awilion prze
mysławy_ dla l~ika j~t llli.ozem.
A Qyfry >ł 1J!8p1Sy, <>de nle r~
·
k ro'tk
·
•
•
•.:i • ea,M
• p„,~aime.
I ~nl>wtl n..armwa się
· -ą ląPł·
tnę w cezy
Skąd nagle w Po1sce przemysł darn.ą treścilb mijają siię zutytoniowy? Czyiż to Jest ·? ÓW• pełnie z c~lem.
nie charakier'Y!fłyczne dla Pol
ski jak ·np. dla Bułgar:ii, Greoji
lub Turcji? P.rzecież pol-skie· Da.lej id·zie jeszcze turystygo tytoniu jest bardzo m.ało. ka polska. Reprezentuje ją kil
Co iinnego ze spirytusem. ka f. cot-0gra~ff3 X 2 m. Nie da.·e po~·--ia 0 tym.
Ten stanowi w naszym życiu 1•ą one zu
"'~
gospodarcz}'1lll poważną po.z y·
cJ'ę i należy mu &i"' miea'sce na jak pieykną jest olska, gdy
się umie na nią pat?zeć.
"'
W <>góle oddział polski na
wy&tawie, tylko w każ ym ra
zie nie w ty~ ~iejsc~, Sklepik wys.ta wie wypadł skromnie.
.
ł . ,
Wedla, ~dyz J.naczeJ tego ina- Nie mo · te
0
na
an1
pokozyc
znh~itekg,
zwać •nie można, evdzie J·est na karb arc
tow torych po
· •
ł b- ł d . k'
wet duzy ruch wśród chętnych
nabywców zakańcza ten pa· mys Y Y .Y , oS' oi;ałe, aru na
~arb grafikow, ~t<>;zy pokaza
'
wilon.
A potem idzie łączka. Taka ~ pra?( ~zyeitą 1 IUeriz wyb:
sobie dobrze utrzymana łącz· e. ax Y yc~ną, - a e ~rze
ka. I niewielkie Oikrągłe w:znie winę .Pkzypisa~. zup~ie fa_łsienie .dla or kies.try. I tarasik szyweJ once<p~-Jl. rozwiązania
d.1- kawiarni. I mieJ·sce dl"• re samego zagacliuema.
1'(S.
stauracjj, Nie ma tylko jesz· :~.::::::;:::~:;:::;:::;;:;:;;::~::::::::::::~::;::;;;:::;;::~;:;::::::::;;::$:::;:::;::;::.
c~e kawiarni, nie ma orkiestry' SKŁADĄJCIE OFIARY NA
.nie ma restiauracjf..
FU~DUSZ
t
bł 1.
T
·
r.
u
ym~u.i.s.em za ł\1\any
OuRONY
udzoz1em1ec-,.L cz.y te.Z tO.dak,
na obejr2eniiu
poprześt.ać
__________
,_MORSfllEJ
_ ..._________
_ _„ ...musi
.,.
-

5p·1rrtus

Turrstrka

porady
. iyclowej

hą głos:

-

Moje uszanowanie panuł

Obejrzałem się. Prz.edemn~

stał

cz.low.iek w niezwykle dz.1
wnym stro}u. Z przodu i i
łu JnJial przymocowane dwie
podusz.ki, na twarzy dTJUciamą

tr-

maskę.

- Nie p-o?Jnaje mnie pan?-'
- Rider jestern.
Dobrze znałem to nazwisko,
Bi·d er był inkasentem firmY1
sprzedającej ubrania na raty,
i nieraz przychodził do mnie
upominać się o pieniądze.
- Co się panu stało? - za·
wołałem. - Po co się pan obło
żył podusaikami?
- Idę zainkasować pienią·
dze od jednego boksera.
spytał.

R-0~e&tniałem

siię głośno,

Bider ze smutkiem

a

pokiwał

głowłl'.

Pan się śmieje? - west•
- Pan nie ma pojęcia,
ja,ki jest niebez,p ieczny w dzi
sieJ·szych czasach fach inka.sen
ta. To jest niebezpieczniej od
loit:.n ictwa! Bo lotnik może tył
klo spaść. A .iinkasent może
~aść ze wszystkiich schodów,
mogą mu bez &padania wybić
wszystkie zqby, może być po
gryziony przez psa, pogryziony przez dlużnika, a;asbrzelo„
ny.„ W ogóle jego życie wisi
na włosku. Ja się musiałem
długo, dług-o wprawiać, zanim
się wzi~ł·em do tej roboty.
. -Jak s1ię pa.n ~rawiał?
-""Zwyazajnle. W domu. Po
życzyłem żonie 20 złotych i
kar;ałem .rei. że.by nie chciała
oddać. Po<tem zacząłem się u·
Smigłf
pom.inać. Najpierw prosiłem
grzeczmie, potem cora'Z en.e~·
giczniej. Ona mnie d·mesięć ra
zy wyirzucała za. drzowi, rozhi
ła na mojej ~łowie pół tuzi.na
talerzy, ale Ja ją tak długo
Odbyło si~ nadz~yczajne szałk()wi śmigłemu-Rydzowi. mordowałem, że się rozchoro-posiedzenie rady gminnej oeaKsiąż Wielki jest jednym z wała i pierwsza zaczęła bła
dy Książ Wielki w woj. kie- najstarszych miast Polsk,i i o- gać.
lecikim, na którym puyma.no degrało poważnC} rolę w C'ł:a~ie
- Zabierz te 20 złotych, bo
obywate1Eitwo honorowe Mar- powstań, polskich.
ja już nie mam siły.
Bide: poniuro o•puścił _głowę.
D~Lś mam dwa bardzo nie
7
bezpieczne miejsca. Tego bok
sera i' pańską sąsiadkę, panią
Pyskacz. Wie pam, te, oo to
A kl b
•
St
· aramem ero u 11 Szwajcar• cji. Samoloty woj-;kl}Wt' myśllwc;k'e
takigo dużego psa.
skiego zorganizowane zostały wiei uci;estlticzyć będ l w akrobacji u ma
- Nie bój się pan - poci~
kie zawad)' lotnicie. Od.b~ll się O• riu; w locie okrę :nym Dłld Al1>'.!l.!rli,
!i~rws;n~!richu od dnia 21 lipca do t przy ciy p:tnktowana w tej gru• szy l.em inka.sen•ta. - Ten pit.e
pie będzie przede wszystkim szyb· ma na mordzie kaganiec.
J11 wynika z nedesłanych jut kość &1ednia na f'ałej trasie.
- Pies ma - westchnął.
"
· l"b
Jes·1·1 chod zi· o p o1sk ę m1e
iay,owiedzie
udział
i yamy
. . . w"-nich
j
rzgłot1ieii,
1 na 81ynnteJst 1OL11icy wie u państw tątaj wiel)cie szanse zwycięstwa, ale gospodyni n.ie ma„. A pan
fdyby wysłana została słY11:11a pości wie, j.a,k ona potra.fi gryić?
odd i
t
eup:::YjwJ:::im
an ia g.Swka Państwowych Zllkładów Lot· Pies to jest P'fZY n.iej ~la.
zos ania P
wodniCy, płloei turydyezni, przed ~lczfHh „P.2' ·. Jak p1 c.tdstawiać
- SwiQ'ją drogą to Jest pod
stawiają s1ę n11stępuJ'lco: zlot gw:a się o bWiie nie zostero JeszC1Je a.- łe I - -oburzyłem się. - Pan
•
1..
k
"
k
t
ł
l""b·
~onhrs
Zuricb.u
do
idzisty
a 1m samy.n onaurSle,
s•n one.
"•
,
winiesioaia si„" IH• pewn"" Il· zorgani :cowlln~m w zurich u parę l a t do tych ludzi prizychodz.i po
~oscl
,
· ł w należne piienią<ł.ze. a oni za~
·
t
s.a1onlł wysokość, konkltfs akro"a
em u DlJ?. p1· J erzy na j an za1ą
"
opólnej punktacji drufie orai w rai chcą hi.6, strzelać.. ,
alU'Obacji Eierwsze mieJsce, startu
NOGl CI SIĘ POCĄ
- Pau jest porządny czm..
jgc IUł pła owcu myśliwskim typu wfok, to pan to rozumie s To s lJ J PROSZEK
.
,,P. U„.
Samoloty wojskowe wywiadowcze W1zruszył &ię Bider. - Ale e.
wezm.11 udział grupowo, startujllc propos należne pieniądze. Mo
ff r1I
eskądrami. W ramach mitingu odbę że JM!U zapłaci · ratę? 50 zło
dzie się :również konkurs autogiro tych?
czyli t. zw, włrvwców.
PONlłDllAłEl S.1
- Jutro.
6.~S Pieśl'i „ICledy rąnne ws toją z.orze",
.ĄeroklQb Warszawski zgłosił do6.1~ Gimnll'styl;a, ua Muzyki! (Pł'ł'IY)· 7.00
- Jutro, jutro! Pa.n ciąg~
D11ennlk por~ny. 1,10 Muzyk• (płyty), 12,o:s tychczas dwie maszyny turvstycz11e
" N r dn
D
Diil•nnlk południowy, 1~.15 Pran gospody
po·wtarza jutro! Ja ,ju~ Diie mo
a Je et Z g~ tyle ra:zy chodtzić.
• 1'.J •
ni w czatl• tnlw. 12,2s Marsze aMystvcz· typu „R. W.
11•. 12.-40 Od wal't.ltotu do worntatu: Pr1c:e nich poleci pilot fabryczny Dośw1ad
d.ruk.a.rska. 15„45 Wiadomości gospQdarcze, c:i:alnych Za.kładów Lotnłezych A·
- Nie mam pieniędizy.
i · d
d
k
O
16.00 Gdy wielcy ludrie byli ~li . 16.15 U· l ks d
o, na rug eJ r.
nosz
er
an
e
twory lo„epl-'Qwa 11 • a..e 1, •5 T 1
ro to llllilie obchodził
p rzys;i eek"i ueies t nik
·
il Eugen1usz
"•
r„- • v·•
"
" -·
mn i czy człowltlc - p11łlcowll';1c Lllwrence- p •
towarz;ysz Nieci. pain sobie pożyczy! J8
feMeton. 17,00 Orlcie~lra Rozgłośni Poznań Challenge'u 19:;, roku,
dr. słynne~o kpt. pil. A. Włodarklewl· nie odejdę póki pan nie odda.
skieJ, 17,50 „świ~t~Jańsk i e ziele" Januarv IColodzlejczyk. 18,05 C1'!6r D11ne I cza. Ja o pozostali" członkowi· "•Io
-Panie Bidert - s'Ykną„
v _.
Ork. fugenlusza Wolff•. 18.50 Pe>gadil~•
alctualna, 1,.00 A•.....,c]'a tolnl-er1ka p. t. dl• udadzą s1'ę z nin•i do zu„ichu np•
Kocjan, A. Strakacz, M. Macieje; Iem wściekle. - Je~eli pan w
„lłllwa pod Ko.s4'luch';,Ówk11". 15.30 „Po 4.tvm
tej chwili n.ie odejdzie, to pa
. W. St~n'czy-"-'...:.
Plv ski 1
", 19,40
Polskl19.SO
dookQla
biegu kolarskim
lll!>A•
,..,
Wlado
przele>mle,
polskie na
wacty,,I
strzele w łeb.
Nasza ekipa turystyc~a jest gro.
mości !!.portowe, 20.00 IConcert r-oirvwko·
wv. 20.4S Drlertnlk wieczorny, 20.ss Poga- inym konkurentem dla zaro;aniezNapoleon Sądeli.
dartk•a aktualna, 21.00 w •• tną rocrnic1t u. ~'\• ch "ało'I!, poni·ewaz· samo oty „~R.
...
rodzin WladY'slawa .teleńsk,i ego.
-

chnął.

q

Marsz.

·RldZ

honorowym obywatelem najstarszego
miasta w Polsce

p o Is c.. plI o cl
na zawodach w Zurychu

DINOL

iaDfO

A

n.

·• D. 1'.J" zaliczyć można obecnie
do jednych z najlepszych maszyn
, f
h
t
1!~ SW eeie. s~~i~wa~
ty), U ,06 Koncert rozrywkowy (płyty) , 15.00 spor ow~c
Pogad~nk11 11kt ual n~ . 1s,10 ty<:ie k11itural· i;1ę nalezy, 1z zajmą one JesU nie
. dno
ne st~l 1q, 1~.15 Konc•rt soll~1ów, 22 .00Wia pierwsze tQ w każdym razie ie
ROLFA NEL SONA
óln :
h i .
ł
domo,cl sportowa. n .os Muiyk• lekk• (pły
męża zakoi1czy s ię zupełnie ponwśł
1
_P,~
~J
.
.
og
w
eJse
m
ow1c
ii·;:~~kcoMIJ~ll'CiA•.;-:,.!1~!.s
·
laie. Do tego s topnfa, że ju.G na kil. „11111!~~~!!!!!!!!!••„•llllLitymi);_·iii~il.QJJIKJl•Ci~~tkliii~md;;

bezpłatnej

Szedlem wieczorem uliCł>,..
ki·e dy nagle usłyszałem za SO•

i•'·'

WARSZAWA 11 <Mokotów) Fala
15.00 Kwartety Debussy' ego I Ravel;s (pły

M

nu

CZYTAJCIE
H.tYCIE KOBIECE"
~na~~

'

•

LI?

TADEUSZ. RYS

Jadzia poczęła symulować obłąk-anie: udawała, ie się
wszystkich bo.i, zaczęła krzyczeć, gdy ktoś
wchodi;ił do jej <;~li. L~karz stwierdza, te poS _Wpływ~ln
c.i~y i ostatnich pr zetyc oszalała. Dla odwr6ceń1a od 11e·
bie uwagi udawała Jadzia kilka dn:i. że wtócif.a do pt~y·

rJ adzi~ st&?& Il~ o<legra~ rol~ n!iew&mej ds'OO>y
••
.•
i dłat~ odpowiada: . .„ ,„
- Nie wiem. o tadne1 p1erwezeJ :ID.OJe'J' sprawie, nazywatn się Adela Głowacka i nigdy jeszcze

~om·ności.

nie

łł'Szystkiego i

Tymczasem jej obrońca, ZJnobili~owaw&zy przy pomo;
ey partii szereg świadków star~~ się. udo~odnić l!~O'Wł.
te oto jest Adelą Głowacką. Zbhzal się dzień lł\dn, który
.
miał stwierdzić jej tożsamość.

~ dniu sprawy ~ył~ już ~adzia .w d~iewiąl~
miesiącu, tak, że istniało mebezp1eczeństwo, IZ
·, ..
zacznie rodzić na sali sądowej.
Z samego rana przewieziono ją w karetce po. .. .
.
lotowia na salę sądową.
Sala sądowa była przepełniona adwokatami,
.
,
sędziami oraz urzędnikami policji.
Zainteresowanie sprawą w sferach sądowych
óyło bardzo wielkie, gdyż sąd miał stwierdzić, czy
na ławie oskarżonych zasiada Jadwiga Izdebska,
czy też Adela Głowacka.
Wzrok wszystkich skierował się na ławę w
thwili, gdy Jadzię wprowadwn.o na salę sądową,
gdy chwiejnym, ciężikim krokfom zbliżyła się do
ła.wy oskarżonych.

Kobieta w takim stanie, skazana na śmierć,
~prowadzona na ławę oskari:onych, dla stwierdzenia swej tożsamości, czy trzeba większej sensacji?
Któż to znalazł się na la.wie.. oskarżonych: czy

została skazana na kaczy też zupełnie niewinna osoba, któ·
rą przez omyłkę przyjęto jako terrorystkę, Jadwi-

Jest to terrorystka, która
rę śmierci,

gę Izdebską?

Jadzia była szalenie blada. Siedząc tet-a:t. na
lawie oskarżonych, czuła wyraźnie ruchy dziecka
pod jej sercem.
„A oo będzie, gdy nagłe poczuję bóle p<xroclowe"? - ta myśl nie dawała jej spookoju.
Ohronca przywitd się z nią nader serdecmie,
·
oowiedział na głos:
- Pani Głowacka, mech pani będzie zupełnie
spokojna, jestem pewny, że prawda wykaże się
podczas rozprawy ...
Woźny zawołał donośnym głosem:
- Sąd idzie!

Wszyscy wstali z miejsc. Na sali panowała
grobowa cisza. Gdy przewodniczący sądu skiero·
wał .do Jadzi swe pierwsze pytani~, w:·z yscy słtl·
chali z zapartym oddechelll., tak wie.Ili<: było zainteresowanie sprawą.
- Nazwisko? - zapytał przewodniczący sądu.
- Adela Głowacka - brzmiała od:oowiedź.
Teraz powstał pierwszy incydent.
Przewodniczący odrzekł:

- W akiach pierwszej sprawy figuruje pani
jako Jadwiga Izdebska.

Czytajcie

„z
•

T~GODNIK.

CIE KOBIECE"

.
byłam karana.
Tu ~a się z miei_sca ol:Jmnca: 1 omajmia:
- .W obec tego, że Wyaak.i S«i\(i ma obecnie o-

rzec, jak hrzmi4 prawdziwe ~alia mojej klien·

tk.i -

pro9llę o Odłożenie tego pytania na zakoń-

czeniu przeWodu sądowego.

•

,

,

..

Sąd ~adza się z Jl\ pro~OJą. JalCo pie~y
.
świadek zeznaje pułkown& Iwanow.
Przygląda się twany Jadwigi i staje wielce
zdziwiony. c~ to jest ;naprawdę IzdebE1ka?

Sam zaczyna w~tpić, gdyż ciąża ii więzienie
iei twarz nie do poznania. a jednak pewnym siebie głosem oznajmia:
- Stwierdzam z całą stanowczo§cil\, źe to Jad'
.
wiga Izde~ka.
- Ile razy badał pan pułkownik jut tę nie·
z.mieniły

wiastę?

-

O; bardzo wiele razy.

.•..•
Czy rozpoznał pan pewne rysy JeJ fwarzy

i ciała?
- Twarz jej ' poznaję, jeśli chodzi o ciało, to
przyznam, nigdy jej nie rozebrałem do naga..
Iwanow uśmiecha się cynicznie. A przewodni·
czący sądu pyta nadal;
- Czy zbadano odcil'k palca tej kobiety t
.
- Tak jest.
- Czy Pokrywa się z odcil'kiem palra Tawiiri
Izdehslkiej '{

-

Jak

najzupełniej.

- A fot~tafie?

- Zupełn:1e zgadzają się. .
Przewodniczący sąau oświadczą:

- Mamy tu ptzed so~ą „szereg fotogr~fii ~k~r
żonei Izd~iej. P.odobiens_two z 1'ob1etą 1 ktora
znajduje Elę na ł~wie. os~arzonych, .,trzeba przyz·
.
nać, jest bardzo ru.e wielkie...
- Foitografie mogą często być nie udane - od.rz~kł na to Iwanow.
- A zatem wasza wysoko§ć siwierdia z całą
stanowczością, że to są te same osoby?
- Tak, z całą stanowczości4 - powiada Iwa.
p
, . dk,
now,
Sąd przesłuchuje szereg s';V1a _ow. O\~tarza1ą,
to samo co ich Ezef, ac2'kolwiek rue poz.naJą wca•
le Jadzl której twarz zmieniła się podczas ciąży.
Wtedy występują strażniczki więzienia. Prze·
wodniczący sądu przypomina: każdej z nich z
. I d ki
chod , .
osobna:
z1 tu życie u z e,
- Pr.o&zę pa:mięł:ać, że
obowiązkiem waszym jest zeznawać tylko prawdę... Pamiętajcie o tym. źe sąd. ma ~twie:rd~~ć. czy
kobietą, która majduje się na ławie oskar.wnych
oraz przestępczyni Jadwiga Izde~a jest to jedna
i ta sama osoba, czy też jest to niewinna pani Ade\
la Głowacka.
.. _
Jedna ze stratniczek powiada: , .
- Nie, to nie jest ta sama. Tamta D) ła pię1rna,
e. tu siedzi jakaś ma.s?Jkara.
- Czy włosy majł\ ten sam kolor?
- Wlosy, zda.je się tak•

.
- A OC1Zy?
- O, nie, tamta miała znacmie ładniejsze oczy.
- A więc świadek ·stwierdza, że to nie j~

Ja<lwig_a IzCiebslia.
- To jest zupełnie inna kobieta.

Następna strażniczka r6wnież nie podejmujti
się po~edzieć nic określonego. Nie wie właściwie,
kto to Jest. Czasami wydaje jej się, że to jest ta
że to zupełnie kto inny.
.- A po głosie pozna ją pani?
- Może.
..._ Niech oskarżona ooś . powie.
!Jadzia powtarza kilkakrotnie:
:..t... - Jestem niewinna, nie jestem żadną terrory-

sama, CzMami,

Su.IJ.

Strażniczka orzeka:
. - Zdaje się, że głos jesł" zupełnie famy, zmier
mony• .
, Po niej następują świadkowie.
Największe wrażenie wywiera świadectw.o mę
~~ „ACłeli Głowackiej". To jaikiś wysoki młodzie
niec, o sza.rm.lłJllcko skręconych do _góry wąsikach.
Mówi pewnym siebie, oC:łważnym głosem. Był
dattchozas zagranicą. dokąd miała przyjechać jego zona. Ale zawiadomiono go, źe ją · nagle ares7·
towano, wobec tego przybył tu z powrotem.
~ Co prawda byłem zły na nią...
- A za co był pan zły?
- Pisali mi, że romansuje z jakimś panem Je7.?W~m, kt6ry potem do niej strzelał, no i .do
s1eh1e...
1
- Ach tak, a więc chciał pan ją rzuci6..•.
. --: Tak,_ ch~~łem ~zucić, a tu dowiaduję się,
~11edz1 w cmpte. Myslałem, że priez tego Jeżowa
1 ten. romans, ale me... Dowiaduję się, że ma ona
hr.ć ;akąś terrorystką, co to ministrów chciała za.
hi1ac. Wobec tego wysoki sądzie oświadczam, że
Adela nigdy nie strzelała, a jakiem raz do domu
pnyruósł rewolwer, to całą noc spać nie mogła. .•
fe słowa wywołały wielkie wrażenie.
- Jak dawno jest pan żonaiy?, - pyta proku.
H
raior.
•
,·
- Sześć lat.
- Miał pan ze swą Z.Oną Cliieci?
- Nie, nie miałem.
- Jak dawno bawi pan zagraniC!l?
- Prze.szło sześć miesięcy.
- Czy wied:z.ial pan, że żona jest w ciąZy?
·
- Dowiedziałem się potem...
- Cze~u ni~ dawał pan żonie na utrzymanie?
- Bo me miałem zadnej roboty.
- C~y oskarżona ma jeszcze jakieś pytania?Jadzta poczuła nagle, jak ciepło uderzyło jej
do głowy. Czuła, że za chwilę zemdleje.
Dalszy ciąg jutro.
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Tak walczono przed latr o ,,zlotodaine

Dziś

Co11r ~Ai'lene jest bn"'t dzidk.i

ttąeym !IJliastem

Ameryki Półn.ocnej. w stanie Idaho. Na
głównym placn tego miasta
t:rznosi si~ pomnik, .który gra
iłoniosłą .rolę w dziejach te.go
masła. Na pommitkiu jest umie~ny na_pis. głos:nący, że 10
kzanow·n ych obY'!ateli stoczyło warkę w górach Alene, pOd
ezas której d'wócJh 100.zi: zostało zabitych. a trzech ciężko
Milinyoh. Walce tej położył
k.res ~wien :pastucli.
W a1ka ~zła o złotodajnt\ ty·
lę. Dzieje mia~ta Colli; d'Alene
!ą bowiem śct51e ZWlązane ze
· tlotea. Na ślad złota wpadł rw
łej ol-t;licy w •r oku 1883 pe·wien poszukiwacz złota, iktórf przy.padkowo. zn~azł si.ę
hitaj. Przyrząd:ził sobie rosilek. etuilil się w ikoc i spa spo
kojaie przez całą noo. Naza~ut.n. .gdy się obudzH, ujrzał
1w pof>iele oie"'IliSka żółte grudki, które P-rzy ibliższ)1lll zihada
niu okazały się cz-y;siym zło~
Po 9 tygodniadh poszmkitraes wraz z 9 towarzyszami
prą~ył w te okolice, zaczął
iWydc>ibywać zł<>ro. Poszuk.iwa
bze .łotayodzielili się na dwie
grup_y. jedną dowodził Tex
Hardwieke, a drugą Dave God

ilaRL Z początku życie płynęło ta .spokojnie. Z ir.ana poszm-

kiwacze złota .ru.sza,li w góry,
:wybierali dla ·si·eibie połać zie
mi i zaznaczali po _prostu, że
b połać na.leży do Texa, a ta
aów do Dave'a.
Z czasem przybyli w te o.koIle$ inni poszukiwacze złota,
b6rzy za fantastyozne s.u my
~"fpywali zł-ot.od.alne dział-

ki.

Pewnego dnia Dave do~_aedł do WIJliosku, że dwaj lulditle z grupy Texa sprzedali

należ~ do niego 1 je- iwacze .zł<>ta

go wspólników.

Natychmiast
między ezłonkamii obu groip
d<>szło do ostrej wymiany izdań
i już noże i pistolety miały
pójiść w .rudli, gdy nag,le zja·
wił się na widowni stary doświadczony sheriIDf, Jcló.ry zaczął pośredniczyć między ZJwa
śniiO'n:ymi stronami. Poradził

od>u g~om, aby cdlbyły między sobą pojedynek. w dolinie odległej o dwie mi.l e od

odgrvwaia
•n rusza jedno auto za drugjm.
Co kilka chwil j·e<łna ze stron

~ddaje strzały do drugiej. Na
ig le n.a gwattownym zakręcie
'pierwszy wóz, który zbyt ~s
ftro wziął zakręt, wywraca się,
's taje w ·płomieniach i stacz.a
się w przepaść.
1 Jest to _jedna ze scen _amery
kańskiego filmu krynunalnego. Tego rodzaju, ~pim?Y nie
należą do rzadkosci w filmach

,11.werykańslcich. Począ~ow;o
·nakręcono je za pomocą Jak~e
goś tciok.u. Ale Amerykanm

lubi mocne

wrażenia

i prag·n~e Je nawet przeżywać '": ki·nie. Z tego wizględu musiano
·zan:echać triiok.ów i zacząć na
kręt;aĆ prawdziwe katastrofy
1i inne sensacyjne momenty.
żądanie to powołało do ży
.cia nowy zawód, w którym
'.prrocluje Boh R06e.
Gdy Boh Rose l;i~zył 10. lat,
zamierzano uczymc z ni·ego
dżokeja. Miał powołanie do
:tego zawodu, znał ~ę ~a ko'niach i odznaczał s.i.ę mezwy·lłą odwagą. A~e pewi:iego
dnia spadł z korna tak mes.ze 1ęśliwje, że mu.siał na dłuż
·s.zy czas powędrować do szpitala. Podczas kuracji w szpita
lu roztył się i musiał porzucić
myśl o karierze dżokeja.
Po opuszczeniu sąlitala prze
nucił się na film i wyspecjalizował się w skokach śmierci.
Ponad sto razy wskakiwał
wraz z końmi ze stromych
skał

do ;m.orza lub .rzek.i. Z

który stamtąd przywiózł 'd la
Dave'a j , Texa pończochy i nie
wiedział, w ja.J~i sposób ma im
dostarczyć towaru.
W !końcu za pośre.dnid·wem
sheri!fa udało sil( uczynić krót
kie zawieszenie broni„ aby pa
~ruch mógł doręczyć

pończo

chy Dave'mu i Texowi. Pastuch był mądrym czł.owie

kiem i

zdołał wyHumaczyć

przywódcom walczących griwp,
że sim .rzeczy w niozym się
miasta. Po jakiej stronie po
nie mni·eni, jes1i się wzajemdwóch dniach hędzi..e więcej
nie pozabijają. Dave i Tex
trupów, ta prws:ra. ·~ .
.
zro~Utmiel~ to i zani~chaH. cla.JWszyscy o'kol1ezm p•oszuk1sze1 walki. Obu zas zabitych
pochmv~n? .na głó,~nym pl~tłaczelnJ
CU w m1esc1e. Na ich g.robie
H
.
li ·
umieszczono I>Omnik, który ot"tUł
ymał bi·ału"
poiwia~a? tych s:urowyoo cza· Nowy rodzaj gry piłką prop&
11
·
11
»
sach, Jakl-e przezyło Alene w gowany jest obecnie w mieście
'A ngielski leka:riz wojskowy, nów. Pewn.ego <lini·a przecho- osiemdziesiątych latach 111biegwiazd w Hollywood.
Fii1iip Johnson, udał si~ przed dził wraz ze swym towarzy- głego stulecia.
rokiem .z pewnym myś1iwym S2lem przez -wieś murzyńską,--------~-------------...- - •
do Rode2lji, ·aby tam. przepro- w której jakaś· Murzyinka do
_.
wadzić i.interesujące go bada- siiała coś w rodzaju tańca
i
nia. Wówozas lekarz ni•e śnił świętego Wiita. Opętaną przywcale o tym, że murzyńska wiązaino do drzewa i -mężczyź
Niezwykły
służba ;informacyjna :;o;a porno.- .ni uzbroj·eni w oszczepy stali
cą swych bębnów i trą1 roz- w pobliżu niej, aby w chwili
Przed ki.likoma dn,iami na u- zwykłym
przedsięwzięciem
głos.i jego sławę na całą Afr:y- gdy ta przerwie więzy, zgła- licflch Los Angelos _pojawiły wiarą ludzi.
kę. Dziś F1lip John.son jest dzić ją.
si~ wielkie pstre plakaty, któ
Powo~zenie · tego przedsię~
hialym lekarzem uznanym
Lekarz angielski zbliżył się re zapraszały mieszkańców na wzięcia zdawało się przemagrzez wszystkich Murzynów. do Murzynki i przeciął więzy, pierwsze w Stanach Zjedn8- vdać na kW'zyść duchownego.
Został nawet oficjalnie m.ia~ podczas gdy :t\lątrzyni uciekli czonych kazanie „bez zająk- W o.znaczonym dniu kościół
µowany or.angą, to znaczy na- z ipnzerażen:ia. Lekarzowj uda nięnia". Kazanie to miał wy- Świętej Trójcy był wypełniQ·
czelnym. znachorem. I w przy łosię jednym szybkim uderze głosić duchowny, pastor Ea,rl ny po brzegi i przybyli w sku
s.mości czarni znachorzy będą niem powalić na z.iemię obłą- Lee w kościele świętej Trój- piemu przysłuchiwali się sło
musieli zwracać się do niego kainą i wstrzyknąć jej w ra-\ cy. Początek był naznaczony wom kaznodziei.
po radę. Władze angielskie mię środek uspokajający. Cho na godzinę jedenastą przed po
Duchowny mówił bardzo
nie omieszkają wykorzystać ra natychmiast się uspokoiła łudniem.
spokoj'llie do mikrofonu zaintę oka.zję i będą zastępować i po kilku chwilach zasnęła.
Pastora Ea.rla Lee przed stalowainego na ambo.nie. Mófantastyczne leki czarnych
Już następnego dnia Murzy- tym niezwykłym przedsięwzię wił o wszystkim o słabostkach
zmachorów racjonalnymi le- n.i tej "\VS.i ukazali się w na- ciem odwiedzili dzien.nikarze, ludzi, o szczęściu w życiu dokal'!Stwaąi.
~
mi,t>cie lekal'za, . nazwali -.go chcąc się ch>wioozieć, iv jakim czesµ.·ym i pozagrobowym, opo
Angielski lekarz wojskowy wialkim 2fn..achorem wieikiego celu pra~nie wygłosić tego ro wiadał anegdoty i niezwykłe
Johnson zupełniie pi:zypadko- ląduj 'V: nagriodę za dokazan1: d·zaf·u kazanie. Pas!or oświa~- opow'iast,ki ze swe•go życia. W
wo zdobył t~ sławę, .1aką obec przez mego cud, podarowali czy przybyłym ze pragnie mędzyczasie zaja.dał kanapki
nie cieszy się wśród Murzy- mu owoce i kury.
przynajmniej 60 godzin rnó- i pił lemoniadę. Co 5 godzin
wić bez przerwy. Czyni zaś zmieniał kołnierzyk, ponieważ
to prz.ede wszystik im z tego był to bardzo gorący dzień j
wz~lędu, że w ostatnich cza- od czasu do czasu przeplukisach odwiedza się kościoły co wal gardło.
raz rzadziej i jest ·rzeczą nie-I Kazanie„ fo rzeczywiście
zbędną w&trząsnąć jakimś nie trwało 60 godzin.
tych wycz)m.Ów wychodził za
Bob, dzięki twe,j odwad,ze
wsze bez szwanku, również zarobisz j-eszcze w.iele pienię
ani jeden koń nie został powa dzy. Ale posłuchaj rady, jaką
żnie z.r.aniony.
c: daje człowiek o długiej prd
Wkrótce sensacje koo.ne znu ~tyce artystycznej. Obli.cz za
GPU zaaresztowało w Mo.. propagandowego.
dziły się publiczności. Widzo w~ze, jakie masz szanse. Za- skwie najpopularniejszego pioDunajewski wywiązał się u ·
wJe żądali czegoś nowego i nim podejmiesz się dokonać senkarza oosyj~kiego, Wasyla swego zadania ku całkowitemu
przyszła kolej na wyczyny z '!zeg,oś, weź ołówek do ręki i Dunajewskiego, oskarżając go zadowoleniu władz sowieckich
samochodami. Bob Rose jeź- oblicz jak wielkie jest ryzy- 0 „antyrewolucyjną działal i znów cieszył się ich wzglę
dzil nie tylko w aucie, ale na ko ~ego przedsięWZiięcia. Jeśli 'i ność". Dunajewski sam pi'S'Ze dami do chwili, w której wyw;et na drzewie, . dokonując d?jd7.:esz do prze~nanJa, że teksty piosenek, ko~pon.uje do stąpił z nowym przebojem pod
niezwykle karkołomnych wy- me zdołasz podołac propono-1 nich melodię i sam JC wykony- tytułem: „Dziś powodzi się
czynó~.
.
wane_m u yo~e wyczynowi, nie wa. Wesoły tekst piosen~ i ich nam doorze, jutro zaś będzie
Dopiero przed k1llkoma ty- podeJIDUJ się go.
doskonałe wykonanie z1edna- powodzić siię jeszcze lepiej".
godniami nakręcał bardzo cie
BoL Rose posłuchał tej ra- ły Dunajewskiemu wielką poCała Moskwa śmiała cię z te
kaw~ scenę., Grał .rolę d~wala. dy i wRkutek tego udało mu pularność i przydomek „rosyj- go dowcipu, który dla wszystPoś:lizgnąl ~ię wśród pm, z:su- się rozbić wśród najszybszej skiego Chevaliera".
kich był zrozumiały. Władze
waiątcych ~1ę ,W: st~?nę_ 1 ~0 lmy .fady .250dsa~oł~óddów, a przy Pewna wytwórnia filmowa z sowieckie nie lubią jednak być
po s romeJ sciame ~a neJ, tvm rue o mos za nego wwa H 11
ad
, 'ła • d D przedmiotem kpin i Dunajewwdrapał się na jeden z pini i żniejszego obrażenia cieles- ~ ~· zwroci Slly'~. 0 ab u ski z05tał po raz drugi areszto
gdy znajdował się w nieznacz nego, a gdy mu jlUż cza.sem do ndJi' . iego z p~opoz i~
wany.
nej odległości od rzeki wsko- Lis al pech to naJ· wyże1· 10 dni u a 1~~ę. nta pekwien cza ało ;.-0
'
·
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·
·
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merY'JU
i
am
omponow
p""
czy ł z wyso k osc1
metrow w ezal w szp11talu. Ale 1strue.Ją
k' dl
k
h
r ez
burzH'!'e jej. nu try. .
.
propo~ycje, które BoJ;> kat~go s~n h1mó:a DiiC:aj~~skiph~rPom1mo, ze prze<lsięwz1ęto ryczme odrzuca, poruewaz w nd ą h
· •
· łt
a ewszystkie niezbędne środki o- nich ryzyko jest już zbyt wiei zo te alętn.iełpdzrzyJą ?_~P g .
· ' · · · '
~__..,
k"ie, pon1ewaz
·
·. mie
· ma smns, ze
. men
ew a e sow1~ie
mes t roznosc1.
i pie.n, na K!lOrJm
J "
jecihał był tak :dbuidowany, że uda mu się ujść z życiem.
~ Y m~ poz:Wo
~
wszdkie obślizo-nięcie się lub
w f'li mrn
·
k , -L.: _ h Jazd, pom~waz ? a
Y 1.•'
.
o
. .
amery an~ o- że znakonnty
piosenkarz me
zbyt szybkie stacza.me się by- hater zawsze szczę~liwie koń
, · · · do R „
ło niemożliwe, Boh Rose o- ozy lądowanie czy to na lą· wrom J~Z
. OSJl.
•
ś':"'iadcz)_'ł reżysewwi, że dru- dzie czy w wodzie. Jeśli na- Duna1ewsk1 za .wszel~ą iedgi raz n!e _powtór~yłhy ~odo~ kręcane zdjęcia m,ają prze- n~k ce~ę J?ragnął ~echzałac za :rgra
nego dosw1adczema, pomewaz hieg tragi.ewy, wowczas za- me~,, o~zie za~er
!>'. zejest to rzucanie się śmierci w końozein.ie po prostu się wyci- ~rasc .się_. Został Je?n~k "!!Jęty
ramiona.
na, aby widz w kinie tego nie i odwie_mony do w1ę:me111a na
lsłnieją duhliśc.i, którzy wi·dz.iał.
Butyrk1.
do tego stopnia s.zczycą się
Dwa razy Boh Rooe jeszcze
Stalin ułaskawił wó~as
swą odwagą, że podejmują się pół godziny · po nakręcaniu Dunajewskiego, który m~s1ał
wszelkiego zadania, ,jakie im zdjęć walczył o życie w lodo dać słowo honoru, że w ciągu
2faproponuj.e się. Bob Rose na wato zimnych nurtach rzek na najbliższego czasu ułoży moż
iomi.ast rpostępuje zupełniie i- Alasce. Wszelkimi siłami sta liwie jak na_jwięszą ilość tek- - A to dopiero osioł z mego
naicze,j. P·rzed ,„ieloma laty po r.ał &ią wydostać z rwącego d6\.,,- piosenek o treści prop.a- fryzjera - krzyczy rozwście
znał starego magika Hou<lini, nurtu rzeki, w któr.ej tuż gandowej. Poza tym powierzo czony p. Łysohyski. spogląda
który mu pewnego wi• ecżoru przed nim utonęło 3 Śtaty.I no mu skomponować muzyk~ jąc w lustro źle mnie opświadczyJ:
atów...
, I dO. wielkiiec0. towie.QkiegQ filmu strzygł! Zostawił mi 3 włoski.

znachor Murzuno"wll
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60'11!gOdZl. . DDe kazanie
rekord pastora
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,,Za§tępcq
Szybkiie auta policyjne ru'nyły_ w pościg z.a przestępca
mi. W krótkiich odstępach cza

.I'ltJiSIZYli w stronę
doliny, w J..-tórej miał się odbyć pojedynek i oibsadziłi z.bo
cza ,g órskie, aiby hyć świadkami itej niemvyklej wa·lk1 7Jbiorowej. Rówmietż przyihyb tam i
sheriiff, który gira1 :rolę sekllin.·
dan.ta. Obie .g.:ru.py 7Jhliżyłyi się
do sieibie i podały sobie Tęce.
Następnie tl!da·n o się za szańce,
skąd miano do siebie st·rzelać.
O świcie padł · pierwszy
stirzał. Po potudni·u !każda ze
stron miała jnż po jednym zahirtym i po killku .rannych.
. Wiecz?rem wr~cił z poiblis
kiego miast.a pewien pastuch,

ż'lr

11

poważna

q•iazd••

role w filmath
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rl ,;drzejowska wicemistrzrnią .świata
po zadetei walre w finale z Angielka, Round

LONDYN. Na centralnym.
korcie w Wimbledon. rozegra.
ny został wczoraj finał gry
,:pojeayilczej pań między · Ję
dr21e}owską a Round.
Walka od pierwszej chwili
była ziacięta. Zr.azu pro-wadzi
Ro und.
Trzy krotnie Jędrzej owskie_j
udawało się wyrównać, ale w
końou Round .z.dobyła pierw"szego gema. Następne gemy
pierwszego seta były mniej za
ciekłe. Gr.a toczyła s:ię przez
pewien czas dość równo i do
chodzi do 2 :2.
Round dzięki bardzo umie-

J.CJW'SKa pluowała bardzo ni!- ła pierwszego gema oddajl\C Na ogół podkreślić należy
ko, tuż nad &iatk-1\ i miały one jednak drug.i·eg-0 miss Round. że poziom gry obu mistirzyń
Przy stanie 2:2 Jędrzej'OW· nie był na tej samej wysokO"
nie, nie odcLa.tąc już jędmejow taką si:lę, że popro&tu było tru
ska znowu jakby owiama no- śd oo ich gra w ubiegły azwa•r
skiej ani jednego gema i Wt" dno je odbić.
Przy st.a.nie 5: I na korzyść wą energią pl'looszła do ostre tek w. pół finale. Jędrzejowsk&
kazując !Jlliewą.tpliwą przewa

jęfoe} grze przy siafoe z(loby·
la 3 gema i objęła ~owadze

"'ę. Round bez większego tru- Jędrzej-owskiej miss Roullld
du zdobyła następne trzy ge- ooohywa drugiego i ostatniemy ii wygra.la. pierwszy set go gema, naJt-Ol{lliast Jędrzejow
ska znowu atakuje i wyg.rywa
6:2.
W drugim secie foczyła się ostatniego gema a zar·a zem i
znowu uparta walka o pierw seta 6:2.
Po tych dwuch setach w któ
szy gem tym riazem jednak z
większym szezęściem dla J ę rych obie mistrzynie wykadrze.towskiej, która ohj~ła pro zały zupełnie równe sily nawadzenie. Round wyrownała prężenie publiiczmości wzrosło
na 1 :1, Jędirzejowska popra- w sposóh niesłychany. Rozpowi.a na 2:1, a następnie do koń czął się bardz:o długi trzeci set,
ca seta panuje już zupełnie w którym obie zawodniczki
na korcie. W tr21ecim, czwar- walczyły zaciekle.
Szalony upał, niewątpliwie
tym d. ipiątym g~ie, które Ję
drzejowska zdobyła po.prostu przyoz_ynił się do pewnego wy
brawurą, dając w każdym z cieńczenia obu tenisistek i
nich Angielce tylko po jed- gra ich w trzecim secie była
nym punkcie, mistrzyni pol- bardzo nierówna. Z począ•tku
ska wykazała 11nakomitą grę RoUJD.d była jakby zmęczona
i była entuzjastyczin.ie oklas- i nie wykazywała należytej
kiwana. Niektóre piłki Jędrzę energii. Jędrzej-owska zdohy-

Skok po
i
NOWY JORK.

W Nowym

Polak z pochodzenia, ParkerPajkowsk.i jest nadzieją teni·
su amerykańskiego. Ostatnio
świetnie się spisał w Wimhle(fon. Pajkówski weźmie udział
w grach o puchar Davisa.

A§q

ao

ta Bairney Ross wwkautował
w piąitej rundzie znanego pię
ściarza Jim Burka.
.
Nowy JORK, . Z. nany b. J.eg.acz amerykanskii Cumnmgh.am u.stanowił nowy .rekord
świata w hiegu na półtorej mi
· 1S'.tUeJ
J.! •
·ki
6 34
1·1. _an.gm
WYill, .e m : .
mm. Dystans ten rowna &1ę
2,413 mtr.
Poprz.edni .re~ord na tYJ!ll
dystaruue n~lezał do N"!1rm:e
go, ustainow1-0ny w kwJ•efu:l..iu
1925 r. i był o 8,5 sek. gorszy.

walczą

notowane wyniki

LONDYN. Znany w

całym sce doskonałym · wynłliem 2:30.43

w Rumst (Belgia) -

Myers, nazywany popularnre
w Anglii „ojcem listy światowej", przed ri0zpoczeciem tur
· ·
· LI d • k' ·
t
m.e.JU ' ?111111> e ons -iego pos a
wił SWOJe horoskopy na sewn
bieżący.

Zdaniem Myersa najletszym
· ·
' ·
·
·

t:enISWStą ~wiata Jest ~ ecnJ:e
an;e;ykamJJil B~1dge, ~t?ry .Po

wmien wygrac turmeJ wun-

bledoński.

LONDYN. Znruna angielska
nożnej Asiton
Villa, która w ubiegłym sezunie spadła do drugiej lig.i an
gielskiej. opublikiowała obecne sprawozdanie fiinansowe
ai ubiegły sezon. W r,oku ub.
Aston Villa zamknęła swój bi
lans deficytem ok. 10 tys. fon
:ów, podezas gdy w sezonie o;tatnim. zanotowano zysk prze
,zł-o 9 i pół tysiąca fontów an.
Łączny dochód tego klubu
w ostatruim sezonie wynosił
.l1.?98 fontów. Tytułem gaży
lla piłkarzy, premii i dodatków najprzeróżniej&.zych dla
graiczy
wwJ.a.oono
kwotę
19.113 funtów. Tytułem po<l.at
ków wpła.oono 8.665 fontów.
Wreszcie zwiroty kosztów po
dróży, treningu ii t. d. 3.'18
funtów.
·
DeEicR, jaki zanotowała Adrużyna piłki

Glenn Morris, zdecydował przejść
do obozu zaw~dowców. .
Glenn _Morris z~anl?azow~y został do filmu, zaw1eragc z Jednym
z towarzystw filmowych amerykafikich kontrakt n.a lat 5, gwarantują
cy mu mjnim.alny dochód 250 ty<Sięcy dolarow.
.
.
.
.
PRAGA. Ang1elsk.i zwmzek pdkarski zaprosił reprezentację Cze·
chosłowacj~ na ~ecz mię~zypaństwo~y w Londyme. Termm meczu W Japonii wyrabiane są obecpro1ektmvany jest na 1 grudnia.
nie masowo tego typu jedwab-

I

Czy )esteS członkiem
• •

•

Ltgt Morskiej?

piątek wieczorem międzynaro 3) Raff (Niemcy) -

Przed m1·s1rz11 lekkoatl.

juk.~'.erB~~azgfZ:t:~)' zgł~ił ~~clio~~\a głó~r:~i~ef :!I~

.

walczą

w Rydze

W międzynarodo.wych zawo \ cąc do swego mv'ylci~cy p"6ł'to
dach ~olarskich w Rydze, w ra metra w for.ach.
piąte.K w hitgu na 1000 mtr.
·
trzykooinie startował Popoń,W drugim biegu na 10 klm.
c~yk, zaj"n;u.jąc ~te~ie za motorami. .startował Popoń
pllerwsze irue1sce i ma1ąc 8 czyk. Przeetwnik Polaka z
pkt., przed Leineksem "! pkt. niie wiad·o mych przyczyn pu·w biegu na 10 klm. za pro szczał gaz z motoru. Gaz ten
wadzeniem motoru starfiowa- dław.il jadą,cego o parę metło 4-ch zawodników, z Pola- r6w w tyle Popończyka. Kr.ztu
kiem Puszem włącllnie, który sząc się, Popończyk jechał da
dał swoim prze<?1'v-niikom 55 lej. Dofiero w 36 ok·rążeniu
mtr. for. Na meme PUS\Z przy wycofa się po ;pęknięciu op.o
St2Jedł na drug.im miejsC'U, tra- ny.

Sukcesr. ~en~sistów
W Rrdze
Mayer 6:0, 6:0.

l

\

ne chusteczki. Jest to propa·
ganda na rzecz Olimpiady w
1940 .a:oku w Tokio. ·

Na.1a· kolarze

15:09,3 miJl.
15:19 min.
4x100 m. pa.n.ów - 1) Anglia
dowe zawody lekkoatletycz'ne, na . których u~y~kano s.z~ - 42,2" sek., 2) Niemcy (Nadre
reg dobrych wyru.kaw, a mia nia) - 43 sek.
·nowicie:
100 m. - Sweeney (Anglia)
- 10,4 sek., 2) Bo.rchmeier
pań
(Niemcy) - 10,5 sek.
110 ro. płotki - 1) ThoTnDo lekkoatletycznych miton (Anglia) - 14,9 sek., 2)
Kumpmann (Niemcy) 15 strzostw Polski dla pań, które
odbędą się w dniach 10 i 11 b
'sek.
dOO m. - 1) St()lthard (An- m. w Bydgosrez;y. wpływają
9
.glia) - 1 :53,4 min.., ~) Mosters
;(Belgia) -. 1:54,4 mi..n., ~) PoWajsównę, która startować że klub ten dla utrzymania
RYGA .. W tuirrueJu_ temsowell (Angha) - 1 :55 mm.
będzie
aż
w
sześciu
koo.kuren
się
w
pierwszej
lid.ze
wydat'~o
.nusiirzostw-0 Łotwy ~l~
młot - He.in (Niemcy) cjach. Ł. K. S. zgłosił Kwaśnie kiawał ponad 20 tys. funtów na czynski pokonał w drugieJ
r55,91 m.
.
Szereg zawodniczek kupn.o graczy.
I rundzie Łotysz.a Jansona 6:0,
aó' m. pł.otki pań - 1) Door wską.
zgłosiły
kluby
pomorskie
z
So
SZTOKHOLM.
LekkoatJ.eta
6:1, a Czajkowski wygrał z
geest (Holandia) - 12 sek., 2)
1Steuer
kołem
żeńskim
na
czele.
Sokoszwecki,
Johnson,
ustanowił
czołową ~ak.ietą łotewską (Niemcy) -.- 12,1 sek.,
·3) Burke (Anglia) - 12,2 sek. lice grudziąd~ie przyjadą w nowy rekord świata w biegu · Kronherg1em 8:6, 3:6, 6:3.
W grze podwójnej para Tło
100 m. - 1) Koen (Hol) - najsilniejszym ~kładzie z Cac- na 2.000 mtr. wynikiem 5.18,4
czyfiski - 9zaikowski poko
.12,1 m., 2) Burke (Angtlaj - kowską i Staruszkiewiczówną 1. min.
na czele.
Poprzedni rekord nale~ał do nała Łotyszow Rosenberg 't2,2 sek.
·
BERLIN.
Na
za,.,.odach
lekkoatleF·rancuza
Lad1oumegue 1 wyskok wzwyż pań - 1) Odam
i(Angli:a) - 165 ctn;i., 2) .Ratien .ycznych juniorów w Duesseldorfie nosił 5:21,8 m.
kilka doskonałych wyników,
W Norymberdzie ro-zegrano Sukces Polonii Karwin.
!(Niemcy) - 158 ctJn., 3) Kaun .i. >adło
mianowicie:
' ·
A ·
100
m.
_
Schneider
ustr.ia ' ~Niemcy) - 155 ctm.
W. Czeskim CieszyiUe od11 sek. Ten mecz ZalJlasruczy
~x100 m.. - 1) Anglia - 48,9 ;am zawodnik uzyskał w dysku Niemcy, zakończony miażdżą był się towarzyski mecz pił
cym zwy(JięSJtwem drużyny karski, w którym Polonia z
Jek 2) Niemcy (Nad·renia) - r:;,20 m. i w kuli 14-,?9 m.
soo m. - Hemml;ing 2:02,2 mi.n.
niemieckie.r ? :O. · ,
'4 5,S sek. (konkurencja pań).
m. - }aeckie 4:19,2 min.
LONDYN. W biegu maratońskim ~arwina pokonała znaną dru
. 5000 m. - 1) Pellin (Wło 1500
w dal - Krom 66? ctm.
o mistrzostwo Afryki Południowej żynę niemiecka D. S. K. Tes·~hy_)J - j.5-:06!4 mWn., 21 Van
kula. - Bo.nien 15,98 m.
bieia.cz Gibson zajl\ł ~erwsze miej chen 2:0
odbyły się

. Mimo fo }e.dinak oSu:Jices spo\.
towy Jadwigi Jędrzejowskiej
.test olbrzymi ti sam fakt jej
dojścia do finalu z tak znako
mHą •rakietą jak miss Round
i przegiraniia tego meczu w spo
sób tak honorowy:· 2:6, 6:2, 5:7J
prizynosj zasz.ozyt Poloe, któ ...
ra odtąd siała się w Anglii je•
dną
z najpopular:niejszyc})
rakiet świa:ta.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.

b ok• sw1ec1e
, . • znawca angie
. lski t en1
- • I g-0d~n
NOW. y JORK „„,_, I ' i· .. k.
' · su Jll.lę"
· d zynaro dowego, W Jl' ·
o ILID.l>'lJS 1
sWfla
. a :S w Berlinie 1936 1ur.,•.,,~rzAmerykanin

i uzvskuia doskonale wvniki
W Wuppertal

specjalnie była nieszczęśliwa
pr.zy serwisie. Zwła.s.z.cza n.ie
fortunny był zwrot w girze J~
trze'jowskie_j w trzecim sec.i~
gdy prowadziła ~ 4:2 i nagie gra jej osłabla ti mistrzyni
polska oddała prowadzenie
Am.gielce.

całym świecie

błyskawicznie

• _it. ł Się
. uiecz
O r Ieame ou.uy
'
' t rz
ser.ski, w k to.rym m.IB

go ataku świetruie zdobywając
dwa gemy. Prowadząc 4:~ Jędrzejowska za.stygła w swej energii i grając
może zby.t ostrożnie pozwoliIa miss Round na przejście
ataku. Następne dwa gemy Ję
drzejQWska oddała miss Round. Gra W)'1l'Ównała s.ię więc
do 4:4 i wówczas zaczęła się ostatec2Jila walka.
Miss Round po_prawila na
5:4, z kolei jednak Jędrzejow
ska wyrów.nuie na 5:5. Było
.iednak już widooZ1I1-yD1., że Pol
ka jest u schyłku swoich sił
fi.zyamych. Przy sianie 6:5 na
korzyść Round Jędmejowska
stawiała jeszcre słaby opór f
zdobyła jeden punkt, ale osta
tecznie Round ro~trzyga seta
na swoją korzyść 7:5.
następne

'

W turnieju o puchar wędro
wny Rayskiego K. T. Tłoczyń
ski pokonał mistrza Łotwy
Bertin • Berzilnsa 6:0, 6:0, a
Cza,jko~'ski zwycięiył Łotysza Stemberga 6:2, 6:3.
-----------•
„

W1edenscr zawodowcr
I
Warszaw1e
Uli aą Ul
„

W dniu 14 hm. na Stadionie
Wojska Polskiego w Warsza·
wie rozegrany zostanie mię
dzynarodowy mecz ipiiłki n~~
ne_j pomiędzy

reprezentacją

Warszawy a \V ęg:iierską dru
Ż.Y.~ ~esti.

.Str. I
Tomasz Demski .ucałował hrata w obydwa policzki, siostrę w rękę i w usta, po czym ruszyli do
pokojów.
Rodzeństwo zasypało brata zwyczajowymi py
taniami: czy nie jest zdrożony, czy miał miłą podróż, kiedy wyjechał ze Stanów i tym Qodohne.
- Nie jestem ,zmęczony. Wypocząłem doskonale. Macie · zupełnie dobre pociągi, wygodne wa·
gony. Sądzę, że i wy nie będziecie mieli nic pr-ze.
ciwko temu, jeśli odr.azu przyydziemy do narb.ar•
dzi~ obchodzących nas spraw..•
Tomasz Demski obrzucił K1l1arę bacznym spoj•
rzeniem.
- Nie widzę, moja kochana, byś była w bło
gosławionym stanie„. Czy może jestem tak mało
spostrzegawczy?
Klara zaozerwiehiła się.
- Nie jesteś spostrzegawczy - powiedziała
cicho.
- To lepiej ... Czas już najwyżs·zy s~ończyć tt}
sprawę. Wlecze się już przeszło dwa lata! To chyba dosyć! Najgorsze to, że mimo woli ·wiajemni·
cza.m tych i owych, których muszę zaprzęgać do
współdziałania. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby 111ie ty, Klaro! Więc cóż ten twój małźo1nek?
Zadowolona jesteś z nie·g o?
- Właśnie! - podchwycił Alf.red. - To on
skomplikował ostiatnio srrawę. W)"Obraź sobie, że
ogłosił strajk małżeński
Tomasz zmarszczył brwi.
- Co to znaczy?
- Do ślubu go zmusiłem, choć nie szło to wcale łatwo, ale„.
- Nie żyjecie ze SO'ba? - Tomas.z skierował
wzrok ku siostrze.

Musisz mnie kochat1.·„
lt'zrusza;ące

dzleJe

ntlloścl

dzleH'•

ludu do argstokratg
l tajemniczych powod6w Jlrabia Tudziewics DmB.iał ~
sobie podobno bogatą Klarę Demską. Chc:iał
jednak zostać jej mf'jżem tylko z nazwy oo młodą małżon
kę doprowadzało do 1ilnego wzburzenfa. Tudziewfoz był
bowiem zakochany w biednej dziewczynie, Hance Czernów·
nie. która zdradę u.kochanego wzięła mocno do serca i powzięła pewne ,Plany. W. tym celu zawarła przyjaźń z przy.
· jaeielem Tudz1ewicza. Antonim Notyls·kim.
Do tych myśli &kłoniła ją p.rzypadkowe napotkana Sy.
·bila Gojek, podająca się za wróżkf;.
Demscy oplątali babiego Tudziewicza dla po'iłejrza
lyeh celów, gdyż hrabia nie wiedział, te w Ameryce żyje
jego ojciec, który uciekł z Polskii. przed wielu laty w dość
To·
niezwykłych WUILilkaeh. Jeden z braci Demskich masz czuwał w Ameryce nad starym hrabi~ wmawiając w
Ili.ego, że syn jego nie żyje.
Tom okazywał starcowi wiele troskliwości, była to
(ednak troskliwość podejrzana: nie dO!pllszczał nikogo do
•rudziewicza. a pewien przech-odzeń, krtóry nawiązał ze
starcem rozmowę, zapłaoiił za t-o życiem z ręki nieznane·
go zhira.
lubi~ n:emiłą

- Mam dosyć tego ·leżenia - odpowd1edział hira·
bia Tudziewicz. - Powi·etrze dohrze mi r01bi.
- Ale nie przed wieczorem! Ja na to nie po*
.
..rwa.Lam!
-Ty nie masz tu nic cLo_pozwalamal Ja t'1l rzą·
dzę - za.wołał ~rahia. - Bardzo. to poc~ciwie z
twojej strony, że tak t-r~zczJiSz si,ę o mo1e 7-dro.wie, ale muszę trochę hyc na pow1etr.z u - dodał
zaraz łagodnie.
- Chyba tyłk-0 na kiró-eko i przed domem. Jwż
fest dosyć chłodno•! Wieozór nie za.długo.
- Nie bój .slęl Nic mi nie będzie, Pawefku! Je·
dzietny! Gdzie jest Piotruś?
- Piotruś hyć na dół! - ooja·śnił Murzyn.
- Doprawdy martwi mnie pan h~,abia - po·
t1iedział strapi0tn.y Tom Demsk.
- No no! Chłop<:izel Nic się nie bój. Starego
diabli ni~ wezmą, jak go nie wzięli <lo tej pory.
,.. - Chciałem j'eszcze z pa'llem hrabią pomówić.
- No, słucham cię, chłopcze.
- Postanowiłem jechać <Io Polski. Myślę, że _ja
fo zrobię prędzej i dokładniej. JlllŻ sam jestem me·
cierpliwy. A1le jakoś girzebie się. Może mu hrak
dostatecznej energii, a~o po;nysłowości. . . .
- I miałibyś alię6 poJecliac? To bardzo się cie~zę, dro_gi chłopcze! Ty to lepiej załatwisz, na p~
wnot Al jest poczciwy, ale oo nie to, co ty! On me
ma takiego &eirca dla mnie, jak ty!
- E, czy pan hrabi.a sądzi, że zachował urazę
za te :kije, któ~e do~tał? - roze&m.i~ł, się, Tom. Należały mu się! Nie trz,eha. było hic dziewuchy,
której się nie podooał. Ale to było tak dawno!
- O, jestem _peWllly, że Al jesi mściwy. On ni·e
taki jak. tył... On jest in'llyl„. Chociaż jesteście
11ieoo do siehe po-dobni 2)e'\rnętrznie.
- I on nie jest wcale zły, pa.nie hrabio.
..._ Ale ba.rdzo się cieszę, i e ty jedzies,z. Nie
1

,,..

AgentkaC46
powieść

:doayć pieniędzy.
- .Musimy zootawić wszystlko

w porządku spad·
kabiercy hrabiego Tudziewicza.
Hrahia pokręcił głową.
- Jesteś wyjątkowy człowiek, Tomi Nie spóf·
kałem w swoim życiu takiego. Ty więcej doasz
o moje 'i:nforesy, niż o właS!lle.
- Moje przy pana hrabiego inforesac.-h też idą
niezgorzej. Ale to drobiazg.
- Bądź pewny, że nie zapoimnę c toibie. Nie zapomnę! - powtórzył. - Kiedy chcesz jechać?
- N awci w tym tygodni u jeszcze. Sam jestem
ciekawy~ jak naprawdę Al posuwa te sprawy na·
pl"Zód. Mnie jlllŻ nieeo to niecierpdiwi.
-A widzisz! A cóż dopiero mnie starego! A ty
się dziwisz!·
- Nie, nie dziwię się, rozumiem dobrze zn-ieoierpliwienie pana hrabiego.
- Bardzo dobrze, że jedziesz, hard·zo dobrze„.
A myślisz, że ja nie mogę? że nie powinienem?
- Z całą pITTVnością. Jest ze mną nawet do.któr
Bobe.J-d.
- Daj mi spokój z doktora.mi I
- 'f.o doskonały lekarz.
- Wierzę ci, ale wolę tego Szwaba nie widzieć.
- PimsHem go, żeby mnie w niektórych rzeczach zastąpił.
- Owszem„. Byle nie kazał mi zn6w brać ja·
kichś świństw! Nie zniosę tego! Nie · ZJaiosę!
"" Alei;. nie! On pr.zecież stara się nie zapisy·
·
wać żadn1ch lekarstw _panu hrałfiemu.
- To dobrze .. No, Paiwelku, jedziemy! Przed
dom tylko, jak chce palll Tom. Toina trzeba słu
chać. On ma rację.

·szpiegowska

- .W iem, że to wszys~'ko, co wa:m opowiem
o ·działalności „Intelligence Service", xnoże wam
przynie.5ć nieocenione korzyści. U czynię to jed•
nak tylko pod jednym wartLll!kiem: jeśili podairu·
jecie mi życie„.
odpad
_ Jest to ha.r<lzo ciężtki warunek ~zef ok..ręgu z uśmiechem. - Przecież pani dobrze
wie, że nie będziemy mo1g li zpodz~ć ~ię na tego .ro·
dzaju warunek../ Nieoh .Pa.1:11 :w:ezm1e ,pod uwagę
n~ ofiar pam.i ma na sum1e1111u i i 1le s·zkód nam wy·
.
.
rządziła.
_ W takim razie będę uparcie mi!lczała. Co będziecie mieli z tego, że mnie rozsfrzelacie? O wiele
większe zaś korzyści mielilbyście wówczas, gdy·
bym ja Anna Moret'te, agentka znająca wszystke taj~cie „Inri:ełHgence Servi·ce" opowiedziała wam o planach poitężnego wywiadu angiel·
, ł .
h .
skiego.
Szef oikiręgu przez c 'Wlli1ę na.mys'1a· się. a na·
•
dępnie rzekł : .
_Zresztą, n~e ja ~ędę decydował o tej sprawie.
taraz porozumiem się z Moskwą.
Po pól godzinie s~ef okrę.gu ?trzymał połącze
nie z oontral~ Cze-ki w Mo.skw1e.

'

Pokręciła głową.

Przed dom Demskich zajecil}.ały dwie rozkle·
kot·a ne warszawskie taksów.ki. Z jednej z nich wy·
siadł pa.n Tomasz Demski, z drugiej wvsoki ha;rczysty człowiek, ciągnąc za sobą wielki kufer·
walizę.

Tomasz Demski, nie zwracając uwagi na kłopo·
ty wysokiego torwa1rzysza, skierował się odrazu do
wejścia. Ledwie zjawił się w przeJsionku i wymienił swoje nazwisko, wnet zjawił się Al Dem·
s~i, a. za nim Klara z okrzykami radosnego po·
w1Łc~ ma,

Poproszę do telefoniu towarzy&za Petersa.

Dlaczego? Przecież podobno istnieje po·
wami miłość.
- To Klara zakochała się w nim, ale on, niestety, nie! Zakochany j·est w innej. Wcale zresztą niebrzydkiej dziewczynie ...
- Trzeba było ją jakoś odsunąć.
- To się stało. Sama się odsrunęła w chwli, kiedy dowiedziała się o małżeństwie Tudziewicza
z Klarą.
- Odsunęła się? - oczy Klary zaiskrzyły się.
- To nieprawda! Usiłuje ciągle nawiązać z nim_
jakieś porozumienie.
- Przesadzasz. Stałaś się zhytlllio nerwowa W
ostatnich czasach. Niepotrzebnie wyobrażasz somruknął
bie istnienie czegoś, czego nie mal niech~tnie Alf red. - Mogłabyś zresztą nie przerywac! Naturalnie zmuszony byłem uciec s 1 ę do
p_odsiępu. Pewie.n młody dureń zastąpił popro:s tu
Tudziewicz~ i wszystko jest nia najlepszej dro·
d:re. Jak ci donosił.em, bac.lior będzie. Bą-aź pewny,
że zrobiłem to z wielką ostroinością. Jegomość jest
zdrów, a przede wszystkim, co przecież ze wzglę
dów sądowych jest najważniejsze, jego krew je&t
tej samej gmJ?Y· co k·rew Tudz.iewicza, więc w ża
den sposób Dte będzie m6gł nikt zaprzeczyć, że
dziecko jest prawym s·padkobiercą sta.rego i jego!
Zadowolony jesteś?
Tomasz milczał chwilę.
- Dobrze... Niech i ta.k będzie. Nie bedz.itJ
mógł udowodnić, że nie jego, g4yż bądź co hądz
przebywali w jednym domu z Klarą ...
- Naturalnie!
- To wszystko ni.r 1nawc:l.a! - krzyknęła nagll
Klara. Obydwaj bracia sgojrzeli na siostrę.
Dalszy ciąg nastąpi•
-

między

12. Rodzeristwo

j

Prawda biła ze słów Anny Morette, a w jej
Jest zajęty, tu m6wi jego zastępca Jagoda. oczach lśniły łzy. Peters obrzucił ją badawczym
Telefonuję w niezwykle ważnej S}1'rawie spojrzeniem i pomyślał:
i muszę wyłącznie mówić z towarzyszem Peter- Jest to znow•u wspaniała aktorska gra.
sem.
- Ale za zll'hijanie ludzi, za przygotowywanie
- Ale przecież jest zajęty!
zaruachów, nawet jeśli ,później ma się skruchę, 1•
- W mojf'j dyspozycji znajduje się angielska .cas w .kraju grozi śmierć. A ja mam w.rażenie, że
agentka, An 1~ a Morette i jej dwaj towarzysze„.
pB.Jni pl'lagnie jeszcze żyć„.
- Co mówicie?
- O, nigdy jes,zcze nie chciiało mi się ta:k żyC,
Po chwili Peters znalazł się już przy telefonie jak obecnie! Teraz chcę zacząć .nowy rozdzriał w
i zapytał w jaki sposób -uj.ęto agentkę.
moim życiu. Chwilami zdaje mi się, że dopiero te·
- Sama się zgłosiła do Cze·ki.
r.az przyszłam na świat.
- Sama się zgłosiła?! Czy to czas·e m .nie jest
- Bardzo żałuję, ale niestety pani hędziie mu·
jakiś fortel ,,IntelJigence Serviće"?
siała umrzeć.
- Moona wątpię. Przecież ona dohrz.e w~e. że
- Moja śmierć nie przyniesie wam żadnych
czeka ją śmierć.
korzyści, natomiast żyjąc mogę wam oddać nie- Prześlijcie ją wraz z dwoma a,resztowanymi ocenione usługi. Za cenę po·zos.tawien:ia mnie przy
szpiegami d,o Moskwy, ale to moŻ'liwie jak naj- życiu zdradzę wam najważniejsze tajem1nice „In·
szybciej.
telligence Servke", W wake, ja.ką pmwadzicie
Następnego dna Aruna Mo·ret·t e znajdowała się z tym potężnym wywiadem, będę waszą wie.u'ltlą
już w gRJbiinecie Peterisa, który z miejsca przystą·
wspótpra~ownicą ...
pH do przesłu chania i zapytał, co j_ą skłoniło do do
- Mam wrażenie, że pani znów doskonale gr11
btowoln.e go oddania się w ręce Cze· ki? Czy ona jedną ze swych w1Spanałych r61...
nie wie, co ją za to czeka?
Anna Morette gorzko s~ę uśmiechnęła: isto·t nie,
- Powtarzam panu, co jµ.ż raz oświadczyłam: można odnieść tego rodzaju wrażenie. Dotychczas
w duszy mojej nastąpił nagle wiel'ki przew·r6t. bowiem ciągle grała, dotyChczas b-yta człowiekiem
Moje d~!ychc~asowe żyde budzi we mnie obecnie w masce, ale teraz stała się taką, jaką jest w istowstręt. W imię jakiej idei działałam w tak hanieb- cie. Poza tym zm.ajduje się w rękach Cze-ki i bę
ny sposób? Aby imperium brytyjskie .ba.rdziej ' dzie można się przekonać, ozy g.ra, czy nie.
wykorzystywało swoje kolonie, aby bar-dziej wy- Za trzy dni otrzyma p-ani odpowiedź - od·
sysało szpik ze słaibszyc1h narodów, aby ludzie parł PetelflS.
z lo:n·dyń>skiej City mogli spokojnie spać i napy·
1 Anna MoreHe wstała odprowadzona do poje·
c~1ać, swe pa~ce,~ne kasy jeszcze więkcszą i~ością dyńczej celi więzienia na Łubiance. Obok drzwi
funtow szterlm.gow? Doszłam do pl'zekonama, że je_j ce li postawiono s_pecjalną straż i co pięć minut
dotychczas oracowałam dla szatana i rzekłam so- zaglą·dano przez „judasza" do wnętrza, aby stwierbie: dość!
DalszY, ciąg jutrodzić! co ona robi.
-

.lllN DIJLINS"-1

Sensacrina

chciałem ci tego propanowiać, ho wtiom, ile tu masz
irohoty. I z tymi elewatorami to tylko już zawra·
canie .do~. Sprzedałbyś to i już!. .. P<>co się mę
czyć, kiedy J?SZenica. spada w ce.nie. I tak mamy

f

Słr.

•

podwarszawska

Spłon~ła cała wieś

· gdy chlODI· h
w
chwili
andlowali na jarmarku
We wsi Osówka pod War- kogo kio by
ratowni
Spalilo
·12 domów mieszzajął się

się
&zawą w zagrodzie Jana i Fra:n ctwem.
ka1nych, 17 stodół, 12 obór, 16
oiszka braci Mara.nowskich
Kobiety same i dzieci nie u- szop i ś:pichlerzy, 12 przyhuwybuchł pożar. Maranowscy miały sobie z ogniem dać ra- dówek oraz wiele byd'ła i trzo
i prawie wszyscy inni gospo- dy. Płomienie szybko J_>rzeir zu dy chlewnej. Skaty olbrzydarze tej wsi znajdowali się ciły się na inne gospod.a.rstwa mie.
·
w tym o~as
. ie w sąs.iednie.i"gmif i niel?awem cała wieś stał-a w
Przyczyna ~ru nie wsta

nie na j·a rmarku i :nie było ni ognfo.

W sądzie

ła na razie ustalona.

zastrzelił żon-=

zonobó;ca
jest obecnie znanym aktorem radiowym
Amerykańskie rozgł~ie

podają obecnie codziennie sen
sacyjne od~zyty 61-letrniego
Charlesa Er1.CS0na, kióry w ostał-nich czasach wysunął się
na czoło a~eryk.ańg.ki.cli gwiaz

dor.ów radiowych.
~·· ·
ubi"
a · az'"'
ł "'.t:'m.1 ~ 'P
icznaól owie la
a.~!~ <> ym s~zeg nym c~- 0
w1~u J>:O raz pierwszy w .ro~u
1915,, t?OY ~ric:'30lll zabił z zaz~rOS<n swoi:ą zonę. N.a r~ra

~e .s-ąda:we1 USJ?rawiedihrwiał

się, ze miał pamczny strach
zed t . · · ·
k.t, k
chcąc dopuścić
ł
lm, ze zo,:, orą ~
16
0
W s(J(botę 3 b. m. w gma· swą 31-letnią Żo.ną Stefanią.I ro ~ sirzelił <Io swej żo.ny, ra c a na
wszys
• porzuci

do separacil

nie

Ph

I

chu Sądu OkręgO'Wego w Tar usiłując nakłonić ją do powro ni.ąc ją śmierteLn.iie w skiroń.
,
k
Moro.ercę
_.i
eh
nowie Piotr Kul is, ocze ując tu.
naty miast roz·
w korytarzu na rozpoczęcie
Otrzymawiszyiodpowiedź od- brojono i areszowano. Kulisia
l'Ozprawy
seperacyjnej, mowną Ku1ls dobył rewolw·e- w~ w stanie beznadziejnym
wszczął gwałtowną !kłótnię ze
odwieziono do szpittala.
·

I

·11·ono"
\V
NI 5 ml

skazał

grzJwnJ

zł

•

S=-d
Naiwriszr zawiadowca'i
'I

Sąd Grodzki
wydał
wyrok
oskarżonemu b.

we Lwowie spó1ki „Brody", Rudrofowi,
przeciwko który oprócz innych wyrozaw.iadowcy ków, skazany był p~ed dwoma laty za zatajenie docho-

e<f b

urządzo.

rowych i doskonale
.nych za!k.ładów ikarnycli A.me-<
:ryki, przeczytał peiwnego dnia
w gaze<!ie, o najinowszych pró
bach w walce z ·giruilicą. .W aT•
tykule było przy tym zazna~
c~one, że pewna nowojo·rska:
Jcl.inilka posziulkuje człowiek~
kltóry clhciałihy pod.dać si~
działaniu n01Wo wynalezionego
serum
Chro~les Erics001
. 'ł d
relk:oora więzieni1a, pgros~z:w!
lił mu poddać się tym ~ióhom..
D yr ekt or zgo d z1'ł · · ·
się i zono·
bójca udał się do klinik.i„ gdzie
w ci.ąigu wiełu miesięcy leżał
śmierte1nie
chory, pozwalając
L •
ób
, d . ł ·
na s•o1uie wy:Qr owac
z1•a anie nocwyah lekarstw
Gdy 8,merykańS:ka ~pinia pU
hliczJl,a dowiedziała się o tym.

Jil. Sąd
Ją. ~Cl
.z a ron_ za rze fa°~~~:s;:f~i:~S:r~;yd~~::
skazał g-0 ~a karę śmier aby Eriicsona wypuszczono na
1

Brodr

I

wolność i lllm.orzo.no mu !karę.
Prezydent Roosevelt zadoś6
uczynił tyim żąd.amioon i obec
nie były żo~ohójca wytStępuje
przed milkrofonem i opowiada!
o ~yC'h 111iezwY.kłyoh !J?rzygO'l
dadh.

fabryka aparatów radiowych

~~~~~~:5;zai{f.1~:~I0~~1~tf~!!!'! r.! ~l~n~,d~.~aSt~~!~~~l!i0!~~~'!ż!0!!!
szesc miesięcy w1~zierua 1 pięc trasik i nueszkan1ec Marek Jo ski załozyli oszukanozą spółmilionów zł. grzyWIIly.
zef Gryszewski oraz nigdzie k~ radiową. Sporządzil.i sobie
fałszywe legitymacje urzędni
ków państwowych i posługując się ni.mi kupowali na raty
w różnych firmach aparaty ra
w sprawie wyjazdów zagran.cznych
diowe. Przerabiali je potem w
W sprawie wywozu za granicę dróżny jest uprawniony ma być u- taki sposób, że zamieniali wnę
środków płatniczych bez specjalne- względniany kraj wyjazd~ termin
go zezwolenia k<>misja dewizowa p<>bytu, środki płatnicze, które po- trza na mniej wartościowe i
wyjaśniła ostałuió, że ~ podróżni poi przednio sprzedano podróżnemq. Po sprzedawali aparaty za gotów

Doniosłe zarządzenia

Gdańską mają_ prą.wo wywieźć kążdorazówo bęz pcµwolenia

scy do

•

HIJIYOR

po 500 zł. w walucie pdlsldej lub ró
wnowartość w
walucie gdańskiej
łą<,:znie jednak w cj.ągu miei;iąca nie
ZNAK CZASU
więcej jak 500 zł. Również osoby
- Widzisz, Jasiu - mówi wyjeżdżające za granicę prze.z
~jciec, wskazując na gwiazdy Gdańsk mogą wywieźć 500 zł. 'przy
czym w tej kwocie może być najwy
- tam jest „wie~ki wóz".
żej za 200 zł. walut innych.

- A ile ma cylimdrów, ta·
tusiu?
SKŁADAJCIE

go '·łd}~ .imldego ł mężc~yznky.
Myis1 wa. 1IUe awa a mu spo· o· 5'I d ·1
·
·
t
1
J11, ·~ ~ zonę 1 częs 0 uJJ:ządpodzał JeJ 1· aw81!-turry. 1Y/ koncu
twr ~hs
eJ ~ <:h a~an-

ci: PrezY'derut W1.Lson ~ask~
wił
;Za~drosnego ~o~OJC~ 1
11
spółki
za~iemł ~u ~ar~ s-!111erc1 na
li
dozywotme w1ęz1eme.
Oskarżał prok. Kosiński.
Eric.son, ·który odsiaoywał
. Obie strony; zgłosiły apela- kar~ w więzieni~ w C'.anOIIl. ci
CJę.
ty Jednym z nayha:rdz1ej wz·o-

&1;:~~:~~;t.:.si:r. złodziejska

CUDEM URATOWANY
w nieszczęściu mieli
dwaj panowie o nieustalonych nazwiskach jadący na półwyspie helskim na motocy~:lu. Przy pr.zejeż
dżaniu przez tor kolejowy motocykl
wywrócił się dokładnie na szynach
kolejowych akurat w tym momencie, gdy nadjeżdżał pociąg osobowy.
Maszynista pociągu niemal w ostatniej chwili spostrzegł przeszkodę ni. forze i zatrz,ymał pociąg dokładnie dwa metry przed przewróconym na przejeździe motocyklem,
z pod którego jeszcze nie zdążył się
wydostać jeden z pasażerów.
Wypadek ten mógł pociągnąć za
sobą pewną ~mierć w.zględnię kalec
1
two <>hu motocyklist-Ow.
Szczęście

1

W sprawie wywozu walut za z~
zwoleniem komisja dewizowa stwierdza. iż zezwolenia są indywidualne
wząlędnie mogą być ogólne. Zezwo
lenia muszą być dokładnie wypisy
wane. Wszelkie pomyłki narażają
na komplikację.
Przy ustaleniu rodzdu i su~y za
gruniCZI\ych środków · płatniczych,
do których nabycie i wywqzu po-

OFIARY NA

FUNDUSZ
OBRON\'
MORSKIEJ

dewizowe

siadaoze kart c.yrkulacyjnych i Drze
pustek granicznych mogą ubiegać
się o sprzedaż środków płatniczych
zagranicznych tylko osobiście. Biura podróży, ldóre uzyskały zezwo.
lenia komisji dewizowej na sprzedaż walut mogą korzystać z tego uprawnienia tylk'() w określonych
granicach.
KomisJa dewizowa zezwala aż do
<>dwołau.1a 11a wywóz przez cud,zoziemców za granicę pieniędzy nade··
słanych dla cudzoziemca z poza graQic Polski, środków płatniczych po
chocl.zących z wypłaty cudzoziemcowi z rozracpuµków wolnych, śr9d
ków płatn.iczycp pochocj.zący.ch ze
skupu przez .6ank Polski lub bank
dewirowy od danego cudzoziemca
zainkasowanych przez bapk czeków
lub pfze~azów na zagrau.icę.

obchodząc ich mieszkania.

W ten sposób oszukali kilkl

naście firm na kilkadziesiąt
tysięcy złotych, a także oszt

kali wiele osób prywatnych..
Rzecz się wydała i trójka o.simstów dostała się za k.iraty.
W mieszkaniach ich w Ząb-
kach i w Markach znaleziono
~kłady ap.a ratów.

Pan Prezrdent R.P:

w·Juracie ·_

na krótkich wywczasach letnich

W

sobotę

ogodzinie 8,30
§'Pecjalnym przybył
do Juraty Pan Prezydent R.P.
~ małżonką oraz z domem
poci.ągiem.

100

zł.

wojskowym i cywilnym,. Pat1
Prezydent zamiesi.kał w willi
funduszu oficerskich domllw;
wypoczynkowych.

renty dla

chłopca-kaleki

Echa tragicznego wypadku fotografa

W wydziale 11 cywiiLnego jewski wpadł w tłum.. n.niąc
i zabijając kHka osób.
Mięazy innymi eh łopa.k. Ro
man O.z:doha dozna! pękni~
tastrofy, podczas której zgi- cia czas~i.
..
nął reporter
Ilustrowanego
Rodzice je_go wystąpili prze
Kuriera Czerwonego, śp. Bi- ciiwko I. K. C. z tej z.::„ :idy, że
nek.
Binek; był ~racownikiem wy,·.
daw1D.1ctwa l przez niego do·
W czasie wyścigu mofocy-, szło do katastrofy.
kłowego Binek w celu dokona
Sąd zasądził na rzecz chłop,
PARYŻ. Delegacja baskij·f:r.1anifest, wydany przez prezy chwili w której ten opuszcza! nia zdjęcia wyskoczył na tra ca kaleki po 100 zł. miesięoz...
ska w Paryżu opublikowała l den ta ba.sikijsi'kiego Aguire w swą ojezyznę.
sę i jadący motocyklem Żmi nej renty dożywotmcj.
Pr·ez. Agui re składa hołd ho
haterstiwu żołnierzY, ba&kij
~ich, , stiwi~r~~j'c ~uze~,
W dn.iu 18 czerwca hr. ukazał się kacyj, między innymi oriecze.Wa ze na.ród basikiJ&ki mgdy nie
tycie handlowe w Filadelfii zam arł1:>
Ar. 1 „Zbioru Układów Zbiorowych dla przemysłu budowlane~ w War po;g odu się z utratą niepodle
Pracy". Wydawnictwo to, tłoczone szawie, Lwowie, Łodzi, Kra}cowie, głości :ii że rząd ibas'ki{'ski na
NOWY JORK. W Filadel-1 ry objął 25 tysięcy Ludzi, pa•
z polecenia Ministra Opieki Spo.Jecz orzeczenie dla górnictwa węglowe· dal hędze wykonywa swe o- fii wyil>uch sit:rajik szoferów sa raliżując całe życie handlowe
: nej, na podstawie ustawy .o u~ła- go i t. p.
b · _11_•
~•
B k'
dach zbiorowych pracy, zaw1erac hę
Organizacje .zawodowe i gospodar I-~lą~i . w 11!.r.SJ·~
~· ow, mochodów ciężarowyoh, któ- w mieście.
dzie wszelkiego rodzaju publikacje cze dzięki prenumerowaniu 7bioru u'D :poza Jeg<> gr~1~mt..
związane z układami zbiorowymi. i będą miały możność śled;1:e.nia ruO<lezwa ataku1e J>edinocześ
orzeczeniami z mocą powszechme chu taryf?wego _płac na ?hszarze ,nie rząd.i .g·e n. Franco za p<?ziba
obowiązującą. Prenumerata roczna calel?o P~stw~. Rozpoczęcie wyda wienie Basków samor 7 Adu z
na popisach UJ Hadze
Zbioru wynosi z.ł. 20.-, p<>szczegól- wanlJa Zbioru Jest dalszym kr<>k1eml !L ,
!k
ł'
"'"'
ne numery Zbimu są do nabycia w zmierzającym do uporządkowania IK.'i:Or·e~? orzystai I przy moHAGA.
- Na lotnisko ha-1 ski Antoni Sym i w.zJ.ął udział
cenie zależnej od rozmiaru nwneru. stosunków społecznych w Polsce.
narohu.
sik.ie .Ypenhurg przybył samo- w poka·z ach lonn.iczvch.
Nr. 1 Zbioru zawiera 6 zarządzeń
I.otem z Warszawy .lotnik polMinistra Op:eki Społecznej o nada
Sądu Okręgowe.go w Wa·r sza·
wie zakończyła się sprawa,
która była głOOnym echem ka

Manifest prezydenta Basków

Naród baskijski nie godzi sie na utrate niepodległości
Zb

•tor·
" ' ukladow
• zb•1orowycb. pracr

1

I

Straikuie 25 trs. szoferów

Polshi lotnih

niu mocy powszechnie obowiązują
cej układom zbior<>wym w budowni
ctwie dla 6 ośrodków województwa
poznańskiego oraz obwieszczenia o
następnych wnioskach w podohnych
sprawach.
.
W druku są :; dalsze nu.mery Zhi~
ru, zawierające dalszych 18 pubh-

•

PO OR ÓŻUJ
SAMOLOTEM!

Harcerze polscy w Berlinie
są

gotcinnie podejmowani

Pobił
ną

sq...

wszrstkie rekordr

aparacie

autożqro

BERLIN. ,W piąitek przybyPodczas pobytu w Berlinie
.
łado BerHna g..rupa 20-tu pollharcerze polscy są gośćmi BERLIN. Na lotniisik'll w Brel Apairat osiągnął wysokość
skioh harcerzy niairskioh. Na władz młonzieży niemieckiej, mie aparat autożyro konstruk 2.500 m., utrzymywał si~ w po
dworcu spotkali harcerzy poi zwiedzą oni stoli.cę Rzeszy, a cji prof. H. Fooke, pilotow~- wiet.rzu 1. godzi~ę 20 minut 49
skich przedstawiciele kierow-lnastępnie wyjadą do Lipska,lny przez lotni1ka Rohlifsa pob1łlsekund i rozw1•nąl na prze·
nictwa młodzieży niem~e~kiej Erfurtu,. No.rymb~rgii . o~az dziś wszystkie re1~0.r·dy mi~~ strzen!
20 klm. szybkość
oraz. ~mbasady: Pols.k1e1 w s~eregu mnych miast mem1ec dzynarodowe dla teJ kateJT..ori1 122,55-' klm. na godz.
Berlinie.
kich~
maszJ.111.
.
..
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·Nowy dyrektor

Zarządzenie

Banku Związku Spółek
Zarobkowych

w sprawie obniżki cen mąki

Jak się dowiadujemy, dotychczasowy dyrektor Banku Akceptacyjnego inż. Mikołai Przesmycki przeszedł z dniem 1 lipca r.b. na stanowisko dyrektora Centrali Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu.

Reduta
jak zapowiadaliśmy we wczorajszym numerze naszego pisma
już wkrótce, bo w czwartek dn.
8 lipca przyjedzie do naszego
miasta słynny zespół artystyczny „Reduta" celem wystawienia w sali im. Kilińskiego znakomitei sztuki polskiego autora
p . t. „Gdzie diabeł nie mote"•••
W przedstawieniu wezmą udział najwybitniejsze siły „Reduty" pod wytrawną reżyserią
p. Biesiadeckiego, znakomitego
aktora i reżysera scen stołecz
Kierownictwo artyczny ch.
ne pana Zygmunta Chmielewskiego.
Początek przedstawienia o
godz. 8.15 wiecz. Bilety wcześniej do nabycia w Pijalni Mleka „Zdrowie".

Starosty Powiatowego piotrkowskiego z dnia 30 czerwca
1937 r. Nr. APr. 3/2/37 w sprawie ustalenia cen z urzędu na
mąkę i przetwory mączne.
I. Przy sprzedaży hurtowej:
Mąka żytnia 95 proc. za 100
kg. 31.25, mąka żytnia 82 proc.
33.50, mąka żytnia 70 proc.
36.501 kasza. ięczmienna I gat.
38.CO, kasza perłowa I gat. 50.00.
li. Przy sprzedaży detalicznej:
Mąka żytnia 95 proc. z 100 kg.
w mieiscu sprzedaży 33,00; mą·
ka żytnia 82 proc. 36,00; mąka
70 proc. 40,00i kasza jęczmienna
I gat. 42,00; kasza perłowa I gat.
55,00; chleb żytni z m'lki 95 proc.
za 1 kg. 0,30; chleb żytni z mą
ki 82 proc. 0,32; chleb żytni
70 proc. 0,35 zł.
Do cen przy hurtowej sprzedaży dolicza się w magazynie
hurtownika 0,25 zł tytułem kosztów przewozu.
Ceny obowiązują z dniem 1-go
lipca 1937 r.

Powołanie przawodniczących
Okręgów

Organizacji Wiejskiej

O. Z. N.

Giełda zbożowa

Szef Obozu Ziednoczenia Narodowego płk. Adam Koc powółał tymczasowych przewodNa wczoraiszym zebraniu ni ' zących Organizacji Wieiskiej
sriełdy zbożowo - to'warowej w O. Z. N. w okręgach: poznań
Warszawie oggJny obrót wy- skim, wołyńskim i łódzkim.
niósł 793 tony, w tym żyta 25
Przewodniczącym okręgu pozton. Notowano za 100 kg. panańskiego Organizacii Wiejskiej
rytet wagon Warszawa w handlu hurtowym: pszenica jedn. O. Z. N. został p. Teodor Ko31.25-31.75, zbierana 30.75 - zubski, poseł na Sejm, prze31.25, żyto I st. 27.50 - 27.75, wodniczącym okn;gu wołyńskie
11 st. 27 - 27.25, owies I st. go został p. Kazimierz Lewicki,
28.25-28.75, II st. 27.75-28.25, dyrektor oddziału Banku Rolnego w Łucku ~ przewodnijęczmień jZ'at. I 27.27-50-, 11-gi
26.50-27, lll-ci 26-26.50, groch czącym okręgu łódzkiego został p. Jan Piotrowski, rolnik~
polny 23-24.
prezes Izby Rolniczei w Łodzi.

Powrót
z wywczasów letnich
Prezes Sądu Okręgowego w
Piotrkowie p. Henryk Angiewicz, przewodniczący Zarządu
Obwodowego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej popowrócił z wywczasów letnich
obejmując urzędowanie w Prezydium Sądu.
Największe

porty

Hamburskie czasopismo że
glugowe „Hansa" w Nr. 26 z
dnia 26 czerwca r. b., podaje
wykaz najwit(kszych portów
świata uszeregowanych według
tonażu statków na wejście.
Na pierwszym ·miejscu figuruje. Londyn, do którego weszło w roku tym 22.386 tys. N.
R. T. (Netto Register Ton), po
nim idzie Rotterdam 20.572 tys.
N. R. T., Hamburg 19.216 tys.
N. R. T., Antwerpia - 18.800,
Nowy York - 18.618, Kobe17.289 i t. d. Na 28 miejscu w
tym zestawieniu znajduje się
Gdynia z 4.920 tys. N. R. T. na
wejściu i 35 miejsce zajmuje
3.295 tys. N. R. T.
Gdańsk Jak wiadomo wśród najbliż
szych portów sztsiednich większe
obroty od Gdyni wykazuje tylko port duński-Kopenhaga 5.541 tys. N. R. T .

101.770 m. kabla
polowego na F.O.N.

W powszechnym wyścigll do1brojenia naszej Armii wzittla
ostatnio udział Fabryka Kabli
S. A. w Krakowie ofiarując na
Fundusz Obrony Narodowej
101.770 mtr. kabla polowego.

Krwawa rozprawa
,,.

Uwa sra!

Uwagat

Wielka zabawa
ludowa w Sulejowie

męłczyzn

Waine dla

i kobiet

CIERPIĄCYCH NA BUPTUBl
Jedyny w Piotrkowie specjalista ortopedysta, usuwający
najbardziej zastarzałe ruptury
przez dopasowanie specjalnego
patentowanego pasa, poleca
swe usługi P. T. Publiczności.
Wykonuję również wszelkie
prace ortopedyczne, jak np.
µasy pępkowe, brzuszne i pooperacyjne jak również wkład
ki do płaskich stóp it.p. Piotrków, Toruńska 1.

Podchorążowie Baonu Manewrowego w Przygłowie urzą
dzają w dniu 11 lipca 1937 r.(n-iedziela) Wielką Zabawę Ludową w Sulejowie nad Pilicą (te·
ren L.M. i K.) i Dancing w lokalu L.M. i K. Sulejowie pod
nazwą „ Wieczór przy mikrofonie".
Na zabawę ludową złożą się
ciekawe imprezy, moc atrakcyj i niespodzianek. Doborowa
orkiestra wojskowa - ceny niskie. Bufet na miejscu. Dojazd
kolejką i autobusem. Obie imprezy pod hasłem: ,;Tańczymy
na wesoło". Powrót kolejką o
godz. 21.45 a autobusem o godzinie 2.i-ej.

Rozkład jazdy
Autobusów POTRKÓW - BEŁCHATÓW
z Piotrkowa do Bełchatowa przez Bogdanów i Wolę Krzy·
sztoporską o godz. 11, 161 20.40
z Piolrko wa do Beł"cbatowa przez Mzurki
o godz. 9, 13 30 1741,

z Bełchatowa do Piotrkowa przez Bogdanów
aztoporską o godz. 7.~, 11, 16
Bełchatowa

:i

1

'~ ', '

l „~

Krzy•

.

\

'

J.

sąsiedzka

dniu 2 bm. mieszkańcy
wsi Pukanica, gm. Bujny Szlacheckie, Grzegorek Wawrzyniec i Strawski Antoni, wszczęli
między sobą awanturę w cza·
sie której Grzegorek uderzył
Strawskieg·o w brzuch jakimś
ostrym narzędziem, tak że Stra
wskiemu wyszły z brzucha wnę·

W

trzności.

Na fali radiowej
O zawodzie pilota komunika·
cyjnego przez radio
Pilot samolotów na pasażer
skiej linii lotniczej jest człowie
kiem który podczas swej służ
by jest stale odpowiedzialny nie
tylko za całość samolotu, ale
przede wszystkim za życie i
zdrowie pasażerów, którzy lecą na prowadzonej przez niego maszynie. Odwagi i zimnej
krwi nie wolno mu z tego powodu tracić podczas najwię
kszego nawet niebezpieczeń
stw a.
O tym jaki przebieg ma praca pilota, jak płynie życie w
lotniczym porcie usłyszą dzieci w audycji, lransmitowanej z
lotniska na Porubanku we wto·
rek dn. 6 lipca o godz. 16.00.
Nosić ona będzie tytuł „Czym
je't twój tatuś - Pilotem linii
pasażerskiej".

do Piotrkowa przez Mzurki
o godz. 9.11, 13.~, 19.
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Mały

Lord Fauntleroy

w roli gł.: bohater „Dawida Copperfielda" genjalny Fredie Bartholomen i Dolores Costello· Barrymore
Nad program: „TYGODNIK AKTUALNOSCl"
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miesięczna Dziennika Piotrkowskiego wynosi
z dostawą zł 3.00, kwartalnie z przesyłką zł 8

\X-'ydawnictwo: Leopold Kujawski
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Pierwsze zgłoszenia na
Wielki Letni Konkurs Radia
Wielki Letni Konkurs Radiowy już się rozpoczął. W dniu
29 czerwca odbyła się pierwsza audycja konkursowa z udziałem popularnych piosenkarzy Tadeusza Faliszewskiego,
Mieczysława Fogga, Janusza Popławskiego i Stefana Witasa.
T. Faliszewski odśpiewał „Snmtną niedzielę", M. Fogg-tanl{O
„Kochana", J. Popławski-„Kie
dy puszta śpi", a S. Witas „Chłopcy na nas już czas".
Audycja ta wzbudziła wielkie zainteresowanie, czego dowodem są setki listów napły
wających do Polskiego Radia,
a zawierających pytania o szczegóły konkursu lub odpowiedzi
klasufikujące pieśniarzy według

ich popularności. Odpowiedzi
które należy nadsyłać na kartach pocztowych pod adresem:
Polskie Radio, Warszawa, Mazowiecka 5 „Konkurs Lctni"muszą zawierać imitt nazwisko,
numer abonamentu radiowego,
urząd pocztowy oraz listę wyiej wymrenionych śpiewaków,
ułożoną według ich popularności. A więc najbardziej lubianego artystę należy umieścić
na pierwszym miejscu dalej zaś
kolejno pozostałych śpiewaków.
Audycje konkursowe będą
powtórzone jeszcze dn. 10 i 24
lipca oraz 14 i 28 sierpnia około godz. 17.30. Kto pragnie
lizdobyć darmo samochód muzynę lub jedną z dalszych
500 cennych nagród - powinien wziąć udział w Wielkim
Letnim Konkursie Radiowym.
Termin nadsyłania odpowiedzi
konkursowych upływa dopiero
dnia 15 września b. r. Należy
jednak podkreślić, iż po wy·
słuchaniu jednej audycji odpo-

Uwaga radiosłuchacze
w lipcu odbęcłą się dwie audy-

cje Letniego Konkursu Radio·
wego
29 czer wca w ra mach Wielkiego Letniego Ko nkursu Radiowego odbyła sitt pierwsz a
specjalna aud yc ja w czasie kt ó rej wystąpili czterej popula rni
pieśniaru: T ll <ł us .~ F a lisze w.ski
Miecz y sł a w Fog~, Janusz Popła w ski i Stefan Witas.
Po wysłuchaniu tej audy cji
należało ułożyć listę śpiewaków
według ich popularności, a więc

najbardziej lubianego i popularnego artystę n a le ż y umieści ć
na pierwszym m iejscu, na d alszych zaś, w miarę popularności, kolejno pozostałych wyko·
nawców.
W ten sposób z nadesłanych
odpowiedzi powstanie lista plebiscytowa ustalona przez wszyst
kich radiosł.:c haczy. Odpowiedzi zgodne z listą plebis cytową
lub najbardziej do niej zbliżone
będą wyróżnione przez Sąd
Konkursowy cennymi nagrodami. Dla uczestników Konkursu
przezna czono 500 cennych nagród.
Aby ułatwić wszystkim radiosłuchaczom udz i ał w Wielkim
Letnim Konkursie Radiowym,
audycje konkursowe będą na dane jeszcze czterokrotnie: w
lipcu, dwa razy - 10 i 24 oraz
w sierpniu - 14 i 28. Konkurs
dostępny dla każdego, kto opłaci abonament radiowy w
czerwcu, lipcu i sierpniu. Nowi
abonenci którzy zarejestrują
sitt w czerwcu również będą
dopuszczeni do udziału w Konkursie. Jeżeli więc kto chce
zdobyć darmo samo chód ·lub ·
jedną z dals·l ych 500 . cennych
nagród - niech słucha audy·
cyj radiowych nalefących do
Wielkiego Konkursu Letniego.
0rtpowicdzi należy nadsyłać
na kartach pocztowych do
Polskiego Radia, Warszawa,
Mazowiecka 5, podając imię
nazwisko, adres i numer abonamentu.
Radio umila pracę w kuchni
Statystyk i amerykańskie
stwierdziły, że kobieta amery·
kańska 60 d n i na 100 spędza
w kuchni. Konstruktorzy aparatów racliowych wyciągnęli z
tego stwierdzenie jedynie słu
szny wniosek, że radio stanowiące ulubioną rozrywkę oby·
poninno być
amerykańskich
personelu
dla
udostąpnione
zajętego

żeńskiego
część dnia

większą

w kuchni. W tym ce·
specjalne lodow·
zbudowano
lu
nadsyłać.
już
wiedź można
Jak wiadomo, warunkiem do- nie z wmontowanym aparatem
puszczenia do udziału w Kon- radiowym. Dla zabezpieczenia
kursie Letnim Polskiego Radia, aparatu przed skutkami zimna,
jest opłacenia abonamentu ra- umieszczono go w specjalnej
diowego w miesiącach letnich skrzyni, osłonii;tej warstwą izot. j. czerwcu, lipcu i sierpniu. lacyjną i umieszczonej w gór·
nej części lodówki. Pani ameftl ~~&I rykańska, sięgając po zamrożo
V~ ny befsztyk może jednocześnie przekręceniem skali „od.
mrozić" falę swej ulubionej sta·
PROSZKJ OLA.!,.. rji i wsłuchiwać się w dźwięki
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weks el wysta~iony oraz zapłacony przez

Władysławę Grzywińską na zlecenia MiSymfonie Beethovena
chała Grzywińskiego rnałtonków zam. w
W letnim programie radio- kolonji Hucisko gm. Woźniki .
Władysła ··a Grzywińska
wym zapowiedziano nadanie z

Najcudniejszy film obecnej doby, film najgłębszy<'h
wzruszeń, film łez i uśmiechów p. t.
KINO -TEATR

świata

płyt cyklu p. t. „Symfonie Beethovena", który zawierać ma
wszystkie symfonie wielkiego
kompozytora, w wykonaniu najlepszych orkiestr zagranicznych.
Zapowiedź tych audycyj zainteresowała bez wątpienia radiosłuchaczy, symfonie Beethovena stanowią bowiem wielką wartość dla wszystkich, .nawet najmniej muzycznie przygotowanych słuchaczy. We wtorek
dA. 6.VII o godz. 19.15 odbę
dzie się pierwsza audycja z tego cyklu. Usłyszymy I Symfonię, dzieło stosunkowo wczesne, utrzymane w duchu pogodnym, a stylu czysto klasycznym. Grać będzie orkiestra Nowojorskiej Filharmonii pod dyr.
świetnego amsterdamskiego kapelmistrza Wilhelma Mengelberga.

me
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przerywając

Obowiązkiem każdego

swej

.

podo-

ficera rezerwy jest należeć
od własnej organizacji
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Czołowy film najnowszej produkcji Austriackiej.
W strząsający dramat współczesny zrealizowany na
tle prawdziwego zdarzenia p. t.
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ROTMISTRZ VON WERFFEN

NOWOSCI
w

W rolach

Piolrk o~ i_.

-'

głównych:

Rudolf Forster, Angela Sallo. ker, Hans Mo ser.

Poez1ttek o godz. 6 p.p., w niedziele i

św i <;ta

o godz. 4 po p<I.

CENY O<it.U .:>1. t.N : I-sza str. I wiersz '11il. Jednołamowy ~O gr, w tekście 60 gr.
o~t 11 toia SlfOnll 40 l{r, drobne 20 gr Ził wyraz.

