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Zia przemiana materii
przyśpiesza starość

Zanieczyszczona krew wskutek złej przemiany materii może
powodować szereg rozmaitych
dolegliwości: bóle artretyczne.
łamanie w kościach, bóle głowy,
podenerwowanie, bezsenność,
wzdęcia, odbijania, bćłe w wątrob1e, niesmak w ustach, brak
apetytu, swędzenie skóry, skłonność do obstrukcji, plamy i wy·
rzuty na skórze, skłonność do
tycia, mdłoś~t, języ~ obłoton~:
Choroby złe) przemiany materu
niszczą organizm i przyśpiesza-

.

PIOTRKOWSK I
7 odpowiada

Wacław

Gąsiorowski.

W-wa,

druk .• Matador•

Widok 21,

Cbolek1·naza" H n1·nmo1·e1"11 1·ego

ID
• r;
"
Warszawa, Nowy Swi,ał Nr. S,
ją starość. Racjonalną zgodną oraz apteki i składy apteczne.

hdres Redakcji i Adm. Piotrki>w Tryb. Słowackiego 18 tel. 10·21. Drukarni 10-65.
Za tekst str. 2 -

z naturą kuracją jest normowanie czynności wątroby i nerek.
Przeszło dwudziestoletnie doś
wiadczenie wykazało, że w chorobach na tle zlej przemiany ma·
terii, chronicznego zaparcia, kamieniach żółciowych, żółtaczce,
artretyźmie ma zastosowanie
Chelekinaza H. Niemojewskiego
Broszury bezpłatne wysyła laboratorjum fizjologiczno-chemicz.

Polska bastionem wolności narodów
Wojna o

-- to wojna o klucz do niepodległości Polski
powołują Il roczników!

Gdańsk

Niemcy

angielskich. przelatywać bę LONDYN~ Minister oświaty osiągni~a kompromisu. Sam
ned Łukiem Triumfamym. lord de La Warr wygłosil: wczo kompromis nie pncmtawia ia•
raj tpll"Zemówieuie, w kitórym o- dnej wartości o ile jedna ze
•
•
strzega Niemcy przed próbą U" stron uwaia za normalne zła•
N1epoko1ące
życia siły w l07JW'iązmiu pro.. manie danego słowa w każdej
•
•
chwili.
blemu. gdańskiego:
zaiłcil W SIOWldl
Jedynym wyjściem jakie
,.}Uąd niemiedci st.ara się nas
PARYŻ. Cały szereg dzien;i
stoi przed nami jest wobec
ników podkrdla z naciskiem, te przekonać, że Gcła:mlt nie jest

~ sP.ę.. ipod tów
wrględami najlepue w dzie
wvodowane przez kilkudniowe za świecie. Musz~ jedmk ~ ·

Cliwilowe pozorne oopręie- Orytristi -

de w sytuacji europejskiej, spo wielu

prz~~ .jazgotu

srlenueckieJ,

:propagandy

d~ić, Że

słusznie zupełnie Kingsley

minister
V ood

~. ~

me 'WYJ&Wl

Jńe odwróciło uwagi państw eu- ~ystki:ch stwoich taj~k ł
ropejskich, bo już oto wczoraj
Mecz<>rem nadeszłe depesze w
jasny ~osób .de~kują wł.dei~ obli~ze N1:nuec. .
Oto kilka wiadomoki. Wegrałicmych:

'·es·••' -...

1.&

mObl·11·zac1·a

BERLIN Pojawiły się oficjał
ne a.fisie, ~wałujące do stawieIlia. się przed komisje poborowe
roczniki 1918, 1919, 1920. Ponadto wzywa się poborowych
roczników 191 4-1917 oraz rocz
ników 1906, 1907, 1910 i 1913,
którzy nie stawali jeszcze
ro
komisjami poborowym.i.

c

m~ być pe'W!llym, 1:. rzec:y"

wistośt o wiele 1?1'7-ewyzsiza .łD
~o oo moze on powt.e.J nalefy ~ą uwagę zwrócić na
Słowac1ę. w ~ej zaczynają sie
•
d:i~ •
zarysow7w~ ~,awy doU niepo
ko1ące.
.., ,

wamt wo~y, mó_wił mi~ister,
ty~barch:1eJ .pode1~ymi po..

w~e nam Slł wydać 1ego tna'
W1elk1 przenlad
wdziwe motywy o ile gotów
wojnę.
.~rawa mnieisz~ ~niemiec- jest sprowokować
sił zbroi· nych
Jeielł Gdańsk stanie alt
kie1 na Słowac:yńie, lttóra na-

F'ranqa z ~ gie zaC%ęła wykazywać otywioną działalność, protestując prze.o
ci.wko reorflnizacji administracji kraja i ~e tarci.a pomię..
d%T Rieszf 1 Sł0wacz)'%Di\. ta~j~ buazić oba~, czy__Niem

PARYŻ.

pozornym powodem do W'Y'
bucha wojny, to jedynie dla
tego, ie l'Złd niemiecki maje
sobie ~wf, że G~sk ~
kluc mep<Xlleglołci Polaki
i że wolna :t:olska jest bastło
nem pneawko • dominacji
cy ni~ przy~ot~yą ~.Sł~
Niemiec w Europie.
czyźnie ~d~e1 akcJ'lt yaką
terenach . Potrzeba dwóch. s!t<>n do wał
Aa
ka6~e:J .. 100 ~l'!tów fraln, przepr~adzi11
~ potneba ró~1ez dwóch do
~kidl 1 lkilk.adues1ąt samolo- Czech 1 Moraw.

swego świ~ narodowego pny
goł= wielki przegląd woj"
sił własnych i sprzY'
s~o
lńlen(IO,dl. W tego~11e1 de"
~ie w dniu H .lipca ~estmc:Yć ~ . oddziały . wojska
angieł~ego 1 marynadci amery

I

;>

tego stać mocno 1>0 stronie

tych, którym udzieliliśmy rę
kojtni i uczynić jasnym, ie
Anglia jest mec:ydowana i
gotowa walczyć przeciwko
wszelkim i wszystkim agre•
90!0m niezaleinie od tego
jakie metody agresji pocired•
niej zoełaną uiyte i że tylko
jeieli hłdziemy przekonani
Ołi.tg
nłfcia porozumienia, wYłonł
sit ~kał nadzieja kompro•
misa, który mógłby prowa•
dzić do łrwałego pokoju".

o pnw,lzi90j woli do

Nowy

napad

czan1-Kal-Szek mzvma do maiki GD~:SK~:!~~~anoko
I
I
~:.::,7ai; Rokowania w Moskwie podiete g~S*?j:~~

r.iE:S.~:w.=: A
!Wagę ze względu na powoływaJl.ie przed komisje starszych roczników, których dotychczas z
W)'jątkiem Prus Wschodnich
nie powoływano w inaczniejszej
liczbie poborowych.
Wskazuje to, ie dow6dztwo
niemieckie silnie naciska na po-

ng

Ił

ł

8 .

Ff8DCj 8

ł:J

3

d

D8 IekilD Wschodzie

41r.

ł zą W~pa ni D8

'Marszałek aby wystlQ>ili jak jeden m~ \ padk6w na Dalekim Wscłiodzie.
CZUNG-KING.
Czang _ Kai _ Szek wygłosił przeciwko Japończykom i unie- Rokowania odbywające się w
Tokio pomiędzy przedstawiciela
wczoraj przez radio prr.emówie lmożl.iwlli grabienie kraju.
PARYŻ. Yl dyplomatycznych mi w. Brytanii a Francji w spra
niei, w którym wezwał wszystkich Chińczyków znajdujących kołach francuskich z wielką u- wie incydentów w Tientsinie, są
się na obszarach okupowanych, wagą śledzony jest rozwój wy- bard7.o trudne. J

ło godz. 6-ej niedaleko przy$
stanku kolejowego Sc:hanwar•
ling na terenie Wolnego Miasta
cz.tcrecb dooków stronnictwa
narod~wo , soojalistyczn~o za
g~dziło dro~ę a następnie po•
biło t?O~ac~1~cego ze sł~by
noone1 i. zdąza1ącego na poc~ąg

ny kole1arz ~olskt ..
Prasa gd~nska, ~ono5:łc o
~· falszu1e faikty 1 stwierdza,
ze to ?ynda n.apa·d! ~a owych
spoko1nych N~em<:~ i wysnuv.:a z teg? wniose~, :e na t~re•
wobec nie Gdansk.a pełnieni~ słuzby
prze; ~o!ski.ch ~.ędn!k.6w sta•
ło się 1uz ntemozhwosc1ą.

LONDYN. W dniu wczoraj- go w Mosltwie przedwcmraj wie wała zwłokę w rokowaniach, to
szym odbyła się w Moskwie ko- czorem. Treść tych instrukcji rządy francuski i brytyjski. za"T
Wobec taikkh przygotowań lejna rozmowa pomiędzy przed- trzymana jest w ścisłej tajemni- proponować mają pakt trzech
firancia i Anglia nie poz09ł:aią stawicielami brytyjskimi i fran- cy, ale wig informacji w kołach mocarstw, dotyczący tylko zobo
po!nfonnowanych, o ileby stro- wiązań tych trzech mocarstw z
cusldmi a Mołotowem.
w tyle: ,
Podstawi\ tej rozmowy liyły na sowiecka w dalszym ciągu pominięciem wszelkich zobowiąPodcus
BIRMINGHAM:

D IDlnldwle brJIYjSki RI

woczystego otwarci.a lotniska instrukcje, wysłane do ambasa- nie akceptowała propozycji bry- zań tych mocarstw
w Ellmdon, premier Oiamberła dorów francuskiego i brytyjskie tyjsk.o - francuski.eh i spowodo- państw trzecich.
•
in wygłosił przem6wiC<nie, pod

~~:::i:":;:
-

ośWiaaczył m.

Terrorrści

nów

Z

in. premier

irlandzer
grai•

"
LONDYN. S<:otland Yard otrzymał informacje o tym, iż. irJandzka armia republikańska
przygotowuje nowe akty terrorystyczne. Terroryści irlandzcy
szczegółowo opracowali plany

kilku zamachów.

związki· zawodowe
Sowieckie
nie beda Drzriete do Miedzrnarodowej Federadi z. z.

ZURYCH. Międzynarodowy
ZawodoKongres Zwiąuów
wych zakończył obrady -ud
sprawą przyjęcia do federacji SO
wieckich związków zawodowycł?-·
Przeciwko ~rzyjęci~ wystąpił
szereg mó~cow m. in. przedstawicie le ZW1ązk6w . ~a~odowych
szwajcarskich, belg11sk1ch. ho~en
de,:skich, Przemawiał również

'

przedstawiciel związków zawo ry oświadczył, ż~ ~iędzynarodo
dowych polskich Zdanowski, któ wa Faderaoja Związków __ Zawo„
dOWYch nie wwmno n.a.wiąz~
'
stosunków z sowieckimi zwią2:ka
Przewlełc
mi zawodowymi,
'gabinetu bolenders~lego · .Kongres przyjął 60 głosami
HAGA. Kryzys gab1µetowy przeciwko 5, ·opracowaną przez
w Holandii, który trwa już 9 dni komisję rezoluoję i)ostanawiają..
nie został dotychczas zlikwido cą · utrzymać w mocy decyzje U•
wany, a sytuacja jest nadal nie" chwalone w Oslo.

Ir llmrs

wy~ś::,b~~

hólowa

odbył~

na n' ·. ...

.k

l"'t

szym według :prasy gdańskiej
przybył do Gdańska prez. se•
natti Greiser i obj.ął urzędowa,
nie.
Wśród

gi(łanslkiei

Jiudn<>ści

niemi~okiej koliportowana je~t
w zw1ą%1ku z tym ;pogło~a. ~e
w najibliti1szym Q)aosie należy się
@yba w.. Gdańsku liczyć z za•
ostrzeaiem s)'tuacji.

.

w

w . ar~zaw1~
1 ew~cr
~r~edo Wa'l'SZaz1en~1wczoraJ
~:~1 ~~~~u-~f~~;e~~Ie~~k1:; .·Przybyli
wydawruCJę Telegraficzną

' Wiepki pra ces w Madrvcie

li również szefowie armii i floty
z faktu tego, koła polityczne ~
0 Oddanie SIOli(f W rece republikan6ir
Akt oskarżenia zawiera 41 snuwają wniosek, że nowy rząd
MADRYT. Wczoraj rozpoczął
holenderski położy główny na.dę przed radą wojenną proces \stron pisma maszynowego.
Oskarżony cierpi na choro~ ~sk na dalszą. rozblldowę zbro:o
Juliana · Besteiro, byłego przewodniczącego Rady Obrony Na- płuc, wskutek czego od chwili ,Jeń holenderskich i na udoskona

~ - dziennikarze. litewscy· u~ ctwo. Domu Prasy.

się przed południem ~utokar~
do Rem~rtowa •. gdzie ~rzez ki!
ka g~ byli podeJmowaro
, .
.
przez WOJsko:
Po powro~1e ~~ stolicy gosc1e
rodowej, który 28 marca oddał aresztowania znajduje się w szpi lenie obrony imperium holender
litewscy zwiedzili Polską Agen'
s1'iego.
Mad.ryt wojskom narodowym. \.talu' wi~ennym..
•

l

•

Prez. Greiser
G~!~~K~~ '!:'~oraJj•

•
ł

l·

1

W1ec~r~m w salon.a<:~ Ho~lu
EuropeJsk1ego ??był. się .obiad .
~dan~ na czesc dziennik~zy
litews~ch .przez prezesa Zwią~~
ku Dz1enmk~r~ ,R. .P., red ..:. ~1e
·
czy.sława Sc1eeynskiego. ~
·. „

Str. 2

m
ki
watnadGdaós
mrcz
Bedzi
Co m6wi ·francuski' dziennikarz o srtuacii w wolnym

.

.Nr.nt

J lataa„
we Frandi

Smlerł

„

PARY2. W piĄtek P9Połwlmlll

samolot wojskowy~ nal~
bazy lotniczej w Mourmelon •
wadził podczas lotu w pohli*
Dotychczaa mosty te nie były do- Reims o wierzchołek drzewa ł
stateczn•ie mocne i zawaliłyby się runął na ziemię, ulegaj~ IOzlii.
pod cięta.rem ciętkich maszyn, ciu.
Tnej lotnicy ponitd
dział i cz,ołgów. Przez Wisłę nie śmierć, a czwarty został ci(lfJra.
przechod2'i zaś żaden most.~ rany.

mieście

.l)riennikani francusJci Filip Bar
res, kt6r7 bawi obecnie w Gdań
sku. po uznajomiellliu się z sytuacji!& ~~ w Wolnym Mieś cie dochodzi do wniosku, że odpręflanie,

Czym

się

nast.ąpiło o~c
gdańskiej, jest tyl-

jakie

nie w sprawie
ko chwilowe.

dno

tłumaczy?

Niemcy zdają sobie dosironale
twierdzi dziennikarz, .że
Polska nie da się odepchnąć od
na żadne
morza i nie pozwol.i.
zmiany w Gdańsku, które godziły
by w jej żywotne ~'ftterosy, Wie·
dz.ą. ró~ dosk'Mla.le, ie gdyby
Gdańsk ~ się o pomoc do
sprawę,

Niemiec i gdyby wojska niemieckie ruszyły w stro.nę Gdańska, Polacy natychmiast obsadziiliby swymi odd~ałami miasto. Z tego powodu Niemcy czy.nią przygotowatria, kt6reby unieme>żliwiły Polakom natychmiiastowe obsadzeniie
wojskięm miasta i pozwoliły „gdań
szcza.nom" stawać opór Polakom,
aż do posiłków Niemiec.
W tym celu sprowadzają wojska z Niemiec. W danej chwdli,
jak mpewnia ddennikiarz francuski, w Gdańsku .jest około 3000
policja.ut.ów, od 800 do 1000 ludm z oddziałów S. S., )d6rey nosą od kUku dm na rękawłe OJlMkę z napisem „Heimwehra gda:tl.-

ska„, od 7000 do 8000 wyszk:oio)lych narodowych socjalistów,
oraz kilka tysięcy żołnierzy niemieckich, rzekomo obywateM gdań
skich, 1-tórzy ocibywają służbę woj
skową w Niemczech, a teraz przybyli na wakacje do Gdańeka, aby
tuńaj „walczyć" o „słuazną. sprawę" przyłączenia Gdańska do Rzeszy. Łącznie jest więc w Gdańsku
około 20.000 wyćwiczo.nych i uzbrojonych ludzi.
Ale nie na tym kończą się przygotowani.a Niemiec. Wzmacnia się
obecnie mosty między Gdańsk.iem
a Elblingiem, gdzie s.ą sko.n~el\tro
w.ane wojska ndemieclde, oraz mosty, które przechodzą na Nogatem.

jednak w Gdańsku pogłos.ki, te
Ndemcy w razie potrzeby przysU.pią do przerzucenita przez Wisłę
mostu pontonowego. Poza tym
mah~ wysepkę
zajęli
Niemcy
Hoem, leiącą u ujścia rzeki do
morza i podobno zamierza.ją ją

16 uciekinierów

fortyfikować.

ru. W6zyscy :zbiegowie q to
Wszystkie te prace nie mogą być byli żołnierze armii repubłika6"
zakończone przed sierpniem i to,
sk1ej, któ~ym p.;:awdopodobeif

zdaniem dzien~~ fl"&neuski&go, jest przyczyną obec:nego odprę
żenia. W sierpniu zaś sytuacja ule
gnde zmianie ·i dopiero wówczas
wybuchlllie kryzys' w sprawie gdań
ski ej.
My w Polsce wiemy jedno: od
morza odepchną~ się nie damy t I
bez względu nia. oo, jia kie są zamiatrzymają w więzieniu gdańskim
ry Trzeciej Rzeszy i jakie są. przyety.ny obećnego odprężenia, · ufni
kłów.
naa hacc:rzerll. .
w potęgę nas'Leg0 or~a. będziemy
Zołąde'K siedzi w osobnej .ce, Na sikwtek tych nieludtldch
nie J>OZ'WO]imy odebrać
li i jest w nieludzilci sposób bi- tortui stan - 2.1drowia Zoł~a CZUW~- i jednej
piędzi · ziemi, a.ni
an~
sobie
ty i malltretowany przez •strażini- . jest ba„dzo ci~i·
go<lmć w nasze ~ywotne illlteresy.

groziłoby
lani~.

!eczeńs.twic po15kim Gdań.ska i
Gdyni wywołało nielud~e zmę
cantie si~ policói gdańskiej na
16..Ietrum ohłopcu, harcerzu pol
skim, Pawłem T ołądlkiem, którego ·ares:z.towaino przed kiilkorna tygodniami za rzekome z:na
lezienie prizy nim wierszy ainity·
hirl.erOWSllci.oh.
:W-szvs.tkie zarziwty sfomnuło"
wanc ze strony policji gdań•
skiej, jak się okazało, są bez$
podstawne, a władze polkyjne
dotydhc.zas inie akomuniikowa
ły rod.zinie hłopa żadinyh kem"
lcretnyh powodów MesMowa„

I

PARYż.
rzędowy

.

Francuski organ .-.

,,Journal Officiel„ -..
miesza.a rozpoiqdzenie -..
nistra pracy Pomaret, d~
wstrzymania urlopów· we wa:tlf .
kich francuskich zakładach prze
mysłowych, które wykonywajwc
zamówienia na materiały zbfiqJc
I
niowe dla rządu.

. ..'

Znów aresztowania robotników w Gdańsku

w lii$z.panii Jestb'Jt

Wstrzvmanle urlopów
we FrancU

niemcv znecOiasienad 16-letnimhorcerzem
- Maltretują go i
Niesłydianc obucenie w sP<>

1 Hfnpanlł

Władze bry„
tyjsk1c Gibra:ltaru postanowiły
zatrzymać 16„tu dezerterów hi.n
pańskich, 'którzy wczoraj rano
dostali si~ wpław do Gibralta..

· GIBRALTAR.

.

Pr~ swędzeniu ciała

Nowy fiihrer p. Red,iess panoszy sie u u~icia Wistr

i WYRZUTACH SKORNYCłł
GDAASK. Polityczna policja musieli podzielić· los sw.oich kostosuje sita KREM .LAIN· - Gąseckiego,
w Gdańsku aresztowała · dal- legów, aresztowanych i wywie„
· . ·
szych 12 robotników, którzy .by zionych do Niemiec.
preparat usuwaJ11cy W ADY NASKORICA tak u dorosłych
Aresztowań tych .dolionano na
li zajęci przy montowaniu dział
iak I u dzieci.
•
ciężkich ·W stoczni Schichau. Ro rozkaz pana Rediessa, szefa S.S.
botników tych pod dużą eskorta na Prusy Wschodnie i Gdańsk.
wywieziono- natychmiast z Gdań Pan ten na terenie Wolnego Mia.
ska do obozu koncentracyjnego sta Gdańska wykazuje w ostat.s
nich czasach bardzo . dużą ruchli
w Ni'emczech.
nfa chłopca.
przekupstwa iarzez obfJrb i ·defraudadi
W śród. robotników, zajętych. wość. ,Ok~uje się, f.e · w spraWiarygooni świadkowie, któ
LONDYN. 8-miu byłych arab.r trzymał powatne sumy ze z~ )
rzy mieli moiność wmieć dhłod przy pracach w związku' z milid wach zarządzeń wojskowych od skich dowódców wojskowych del zagranicznych i wydał je~
pica w więzieruiu <>powiadają taryz.acją Gdańska, panuje przy-1 grywa on dużą rolę, do jego rozpowszechniło manifest, za.i cele propagandy antybrytyjskiej„
wreszcie wierający ·szereg zarzutów, skie„
Wl[Jl'Ost potworne rzec.zy o znę~ gnębiający nastrój i str.ach, po- kompetencji należą
caniu się dozoru wi~iennego nieważ . obawiają . się, że będi! sprawy natury ochronnej.
Na te same cele, jak twierdzi
rowanych prżechyko c%łonkom
najwyższego · komitetu arabskie„ manifest, wydał on 2 milionyt
~o, zwłaszcza przeciwko Muf- funt. szterl. zebranych na po:iv
moc dla najbiedniejszej ludnośr'
tiemu.
Manifest twierdzi, że Mufti o" Palestyny.

Uciekają

twierdząc,

Mufti pod .cieikim zarzutem

zii stosunki

są

iui nae do zniesienia

szylfanowani
specjalnie
choty Otton Tułodziecki, Oskar byli
Manecki z Reichsarbeitdienstu w przez władze przełożone.
Nie tylko jednak żołnierie
Hochwaldzie i Heinrich Behrenz
przekraczają granicę. Straż Graz R.A.D. 51182 z Negenborn.
Podczas przesłuchania zhiego- niczna zatrzymała obok miejsco
wie zgodnie oświadczyli, iż sto- wości Niepoczyłowice pow. morsunki w szeregach armii niemie<: •skiego obywatelkę niemiecką Do
kiej są po prostu nie do zniesie-1 rę Manthel, zamieszkałą w Karlhitlero~kiego.
Ostatnio przeliroczyli granice nia, jak również i wyżywienie. shofie pow•. Lauenburg, k!óra
i oddali się w ręce władz pot~ Poza tym stwierdzili oni, iż sa . przedostała się ni!- terytonum
sl<lch następujący żołnierze nie- niechętnie ustosunkowani do re~ Polski nie posiadaiiąc żadnych
micccy: szeregowiec 1 pułku pie- żimu hitlerowskiego i jako tacy dokumentów.
~ypadki dez&rcji z szeregów
armii niemieckiej powtarzają sie
be%ustannie. Nie ma dnia, aby
na teiyłorium Polski nie zjawiło
się kilku żołnierzy niemieckich.
proszących aby pozwolono im
nie wracać z powrotem do piekła

I

niepowodzenie Japończ9kóm zSowietami

Wbrew „zwvdeskim komunikatom wojska mongolskie zatrzymały ''h natarcie
11

chodnim brzegu, jedińatk. za rzeką
t:najdują się silne pozyc;je monpondent agC1I11cji ReUJtetra na ho,n
golskie, utrzymywane pominno
cie maridżursk'O „ mongohs:kim
ognia japońskiej artyforii.
don·osi, że toczą<:e się walki ro7.
Konspondent Reutera odciągają się na froncie długości
olk. 20 mil nad granicą Man- w rękach Japończyków. Mon~ niósł wrażenie, Że wałki w cią~
diurii i Zewnętrmej Mongolii. goli zostaJli na razie zepchni·ęci gu ostatr\iich dwu dni i nocy nie
R0%41liacy tyoh wailk przy.po• od wz.górza. Ja poń czy cy zaipew~ przyniosły Jappńczykom oczeminają zeszforoc:me stM'cia pod nili sobie w kilku miejscach kiwanych .swkc.esów ze wziględJU
przeprawę ;pnzez rzekę, na za~ na silne przeciwnata.rcia monCzang - Kufell!g.
golskie.
Jeden z wyższych oficerów ja
pońskich oświadczył korespon„
den!Qwi, że posiłki sowie1;1kie,
liczące <.>k. 60 tys. Ludzi ~ocPogotowie Ratunkowe uratowało turyste
w a.obotę w go~h popołuc:truo rzysz wyprawy, chcąc koled'ze przyjść niły pozycje woj sik · mongoł
~ wyruszyło w Tatry po r;w; z pomoą, spuścił go na linie jeszcze skich.
Japończycy utrzymują że zdo
pia:wazy w tym sezonie tał'l'zańskie niżej 111a wystającą płytę skafuą pokry
'
ochołnfoze P<>gotowi~ Ratunkowe .w tą ś.ni~~iem i .po~piei:zył do niego by byli 250 czołgów.
'ł
, k'
.
,d
Jbbie H osób, by mdć pomoc uwię• udz1elic mu p1erwsze1 pomocy. Następ
aGllym w klanie Złobistego tury• nie dostrzegłszy w oddaleniu grup~ I .Dowo ca )~pon~ ~dh Sl Po"
, turystów zaczął wzywać ratunku. Ci , wietrznych twie·rdz1, ze walki ·W
·
etom.
z kolei udali się do schr?niska w R~ : powietrzu skończyły się zwyZł b' t
ak ei kazał ścl .
? 1~o toce, skąd zaalarmowali . tatrzańskie cięstwem J a.pończyków Samolo
o, K an~
rbonę
b
eh • • '
·
•
Y • acze1 WS_Pina Silę pogotowie ratunkowe.
Y •
ociaz są ~zy. •
dwaj młocb:1 turyści. - ~sław B'!• i W nocy pogotowie dotarł<> do miej ty SOW1~ck1e,,
mk ~ Zakopanego 1 Witol~ C?ądzi• sca wypadku i po udzieleniu pomocy sze od mektorych samolotow 1a
~ 1f:ąaikowa. TuryśCI szh a.se- i rannemu zniosł-0 go do Roztoki, a w pońskich w walkach okazały
1
~_botę rano przewiozło do e-pitala się mniej skuteCZiile. Poruszają
formacjaieh zbyt ście•
W pewnym mom~JlCle Gądz1k!ew1.cz 1khmatyczn~go "'. ~akopanem. Stan siP o.ne
_.J •
h~
słNdł równowagę 1 obsunął się ok. · zdrowia p1erwsze1 ofiary Tatr tego• I . ~
lS m. w przepaść, lecz dzięki aseku- I rocznego letniego sezonu nie budzi I smonyc. , co powvuu]e częste
zderzema podczas wallk .
ro'W'allia zawisnął w powietrzu. Towa- l obaw.

LONDYN. Specja[~y kores11

Walka toczy się głównie o
wzgórze Manahan.
Znaicma cz.ęść pozycyj na
wschodnim brzegu rzeki Khal~
ka i Monahan Hill znajduje się

Pierwsz:r alarm w Tatrach

I

J

i·

Dolin
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1
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Nakaz urodzenia 4 dzieci

Wydali hitlerow<J dla N!emc6w w Jugosławii

I

Rijec" cy każdej rodzitlie niemieckiej,.
donosi, że naczelna org~iz.aoja będącej członkiem Kulturbund~
jugosłowiańskliego posiadanie conajmnicj ~ dzie-!
niemiecka
1
„Kulturbundu", pozostająca pod 1 ci.
Rodzice posiadajfCY mniejszą
wpływami narodowych socjalistów, wydała ostatnio okólnik ilość dzieci płacić będą specjall
do swoich członków, nakazują- ny podatek na cześć Kul~ullt
- -d~
BIAŁOGRÓD. ,,Nova

. 4 szkoły

11

rumuńskie

zamkneli

gospodarze niemiec(f na terenie „ProteldoraW.
11

BUKARESZT. Niemieckie
protektoratu za.mknęły
bez podania powodów 4 s.2'lkoły
rumuńskie, które znajdowały
się na terytorium b. Czechosło"
wacji. Wiadomość ta wywołała
tu wrażenie tym silniejsze. że
mniejszość niemiecka w Rumud
nii korzystała z bardzo szero"
władz.e

kich swobód nic tylko btłharal
nyoh, ale i polityc:myich.

Pirasa niemiedka podj~a osła&
.nio również z nicmanycb przy
czyn kampanię w %.Wiązlkiu z wl
zytą premiera Kiosseiwanowa ,
na mecz. bułga'l'Skich ronczeii ~
rytorialnycli wobec &urmmii.

Strajk 100.000 robotników
· w Stanach Ziednoaonych

NOWY JORK. Około 100 ty„
sięcy robotników zatrudnionych
przy państwoW'ych robotach publicznych porzuciło wczoraj pra~
cę, protestując przeciwko wpro
wadzeniu ostatnio przedłużenia
godzin pracy oraz przeciw
I

zmniejszeniu niektórycłi stawtl1,,
przewidzianym w planie ro1a·
publicznych na rok 1939140, tal
zw, „federal relief act". Strajli
miał jedynie charakter dordnei
ma.nif estacji i deszcze w dniił
wczorajszym część strajkuJAcycł
powróciła do pracy·

·Zywcem upiekli

więźniów

zamvkaiac ith w celach o ni!znoineJ temperaturze

NOWY JORK. Przed sądem
stanowym w Filadelfii znalazła
wczoraj epilog głośna . sprawa
spowodowania przez dozorców
śmierci dwóch więźniów, przebywająeych w więzieniu w Fi~
ladelfii. Dozorcy stosując wobec
opornych więźniów karę zamy-

kania ich wcelaeh ogrzeW921\Ycli
do wysokiej temperatury, dopro.
wadzili do tego, że 2-eh więź-.
niów zmarło na skutek ~cli
oparzeń.

Naczelnik więzienia Cr~
skazany został na trzy lata P.01
zbawienia wolności.

lnnaQa

zaufa
nie
nikt
Niemcom
Obecn' „Dokoiowr" naslrói jest 1,lko manewrem

rceaa

Rzesza,

państwom PC'\WlYdi przywiile„
jów giospodM'C'Zycli w Chinach
w %i3l1lian za U!ZllaMc interesów
japońskich w Oiina.4 ~

. na morz1

,.Manchester Eveniing News"
podaje, ie propozycje te miały
być prze<l'stawione .równiei w
Paryiiu i Londynie. Jednakie
.p otwitteherua tej wiadom-0ści
z kół ofirjalinych uzyskać nie
moi.na. Rówmiei mądowe ko"
amerykaństkie

oświadoz:ają..

ie nic im me wiadomo o

jaik.idiś

propo'%yojadi nicmiedkiieh. .
Drugim „chwytem" prop<\"
gandy niemie&.iej jest roa.pow"
że
wiadomości,
suclmianie
Niemcy ~ł stazały się obeoo
cią Rzes~.
Jednym z: tych prólbnych ba" nic nadać c:ha.raktu lOlkamy
lonów jest bezwątpienia sensa„ sprawie gdańs'kiej i nawiązać ro

wiadomość. jaiką

I

„

„20 lat Polski

nydi.

ła

_

Zfl8W

Turc1·1 grozi· zdemaskowan,·em

Polską..

:
donosi.
cyjna
która poda„
Prasa angied!ska.
wa" kowania
·Stanów Zjtdnocronyoh
z:e
korespondent je tę OS'tatinią wiadomość, z.a~oński
ł
wMandiestCT Evening News". pewnia, ie angie.J.skie koła po~
ępnyC
Koła stojące blisko Białego Do t~e nie pnywipsją wiełtiej
• .
.
.
. .
mu mają rozpatrywać propozy„ wagi do tego oświadczenia nie"
Przyłą~erue Slę Tur~Ji do blo- ~arzmić państwa ~ał~anskie i kr.ac.ic. jakie były mekomo przed„ mieckiego i będą doradzać PO'l~
pośrednictwem sce podjęcia rokowań tylko \ku po~OJU ~rov:adziło z rów_- Je arabs~e na Blis~un Wsc:hodzie,
stawione u
iWłoch nącłowi amery'kań51c.ie„ wówczas gdy Trzecia R!zesza nawagi.prasę ruerruecką. .~t~ra rue pragr_ią Niemcy, a ?11e.TurcJa. Plan
da nie ulegające w~liwości do przestaJe atakować TurCJl 1 upar- nienuecki przewiduJe powolne,
mu w imieniu Niemiec
. Według tego f~ego wody dobrej -wnl.i i sama Wr" <:ie twie7dzi, ~e ~łaśni.e Turcja d~- al~ syste1:11atyczne ~do.bycie wszys
zy. do UJarznue~a panstw ~ałkan- tki~ kraJów_ b~kanskich, ~b~ ~óc
0oniesimia Niemcy mają pro- stąipi :: iniicjatywą .rokowań.
Manewirem mającym słuiyć s~c~ oraz kraJó~ arabskich na pózruej rzucić się na ~cJę 1 zróponować uw.vcie 25„letniego
dł~ na~towe na .Bliskim .wschopalcJłu o nieagresjii między Niem do uśpienia c::z;ujności Eu.ropy i Bhskim Wschodzie.
cami i Włochami, a innymi mo- zapewnienia, ie Niemcy w naj" Prasa turecka na wyssane z pal ~zie. Hitler bo~em pragru.e zreacarstwami, nic wvłącz:aią.c Sta- bliiS%ych miesiącach nic ;podej„ ca zarzuty os~o zareag~wała, a je lizować hasło Wilhelm~ I i ~tw~inów ZjecłnOC%ooycli, daiej pro" mą iad·n yoh ,,decydwjłC)'di." den z turecki~ dzienruków opu- ~~ tak z~an~ E1:11'azJę, wielkie
'J>Olll.'llj~ Niemcy ograniC'%.C1nie si" 'kll'oków iM również wiad°" likował krótkie streszczenie ~- :unperium ru~eek1e, któreby oły liczebnej mszystkiich armii mość Jansowaina z: Berlina 0 rz:e sacyjnego dokumentu, który znaJ- bej.mo.wało kra!e Półwyspu Bałduje się w posiadaniu wspomnia- kanskiego i Bliskiego Wschodu.
do 300.000 ludzi, odrocz:~nie komym planie z:ajęć Hitlera.
Dalej autor . arty~ułu twierdzi,
Według tej wiadomości łfi„ nego dziennika.
sprawy kiolonii, wprowadzenie
Z dokumentu tego wynika, ie u- że rząd turecki znaJduje się w po
w E'Ulr'opie środkowej jednoli• tler po wyijeźclz:ie z Berlina pre.
tej waluty dostosowanej do fun miera bułganskitgo Kosseiwa"
ła sdetilinga, poddanie wtiily„ nowa ma s~ udać do wej tie.

I

Wypowiadanie wojny nie obowiązuje

ro:, ~=Jdi.ństwm!':1~ ~~:~ si~:~!i:.f ~~

koła zagra- dań %WTóclla uwagę, że ze wzglę
ych obserwatorów politycz du na to, iż Chinom wojny nie
nych prze.żyły dużą sensację. wypowiedziano, obce państwa
ynikla ona przy okazji rozmów nie mają obowiązku liczyć się for
prowadzonych przez konsula an mal.nie ze stanem wojennym, Ja
gielski.ego w sprawie żądań bry pończycy odrzucając te brytyj
tyjsldch, dotyczących nieskrępo skie żądania oświadczyli, że w
wanego ruchu statków angiel- „dzisiejszych czasach działań
zbrojnych nie poprzedza się już
kich w porcie Swatau.
Kiedy mianowicie strona an wypowiadanie wojny", dając w
ten sposób oficjalną wykładnię
glelska na poparcie swych żą- stanowdska
_ _ _ _ _.'!.&_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . , . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
,

o

g

e

i

k

s

ń

o

p

a

u

d

ą

z

r

j

TOKIO Tut.ejsze

lezv

siadaniu wspomnianego dokumentu już od dwóch lat. Ale dotychczas nie opublikował go, ponieważ'
nie chciał doprowadzić do całko
witego zerwania stosunków mię~zy Turcją a Trzecil!ł Rzeszą. J~i
J~dnak prasa niemiecka nie zaruecha swoich ataków na Turcję,

wówczas opublikowany zostanie
rełny tekst tego sensacyjnego doku
mentu, co niewątpliwie wywoła
wielkie wrażenie na całym świe
cie.
A Niemcom w danej chwili zele
ży bardzo na tym, aby ,pokojowe zamiary" Hitlera nie zostały
zdemaskowane.

-••••••••••
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Tak twierdza .Japadczrcr

wolności żegtlugi i handlu ~el dziana żadna wizyta, ani tri ma
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H' Peru zle,..la
oświadcza

. Ptrof. St. Stroński w „Ku"
rierze W a.rsza.wskim" omawia
obecną sytuację przedstawiając

fakt rozibida iniemieOkiego ~a„
nu Nr. 1 (nastraS'zenia Polski i
zajęcia bez wa1ki Gdańska), a
w ciągu osta-tinich dni 10 roz„
bicie planu Nr. 2 (odosobni...
nie Polski):
Ten plan, po trzechmłesłęcznych tsa
motani.ach

odlo9len1

I

"' Wanm.wie Jen wlaśclwie lnł. To
maa O:xińskl. b. honoroWY konsul
renen.IDY republiki Pera. Obeonle

lr:omalem honorowym Jest p. Kazimieni Szoserba - Liklernik. chwilo-

:0:::!~1';:.:;;~
:!::1;:
no • osiedleńcze. Więc lni. Oxińllki
pnedatawła nas panu Jose Gambetta
charge
nowemu peruwiańskiemu
d'affalrel w Warszawie.
Trzeb& zauważy~ te• Peru młeliś

::.iosta:.rr:::m~~1':: :~

a.kredytowany poseł, którego po wrę
czenla listów awierzyt.elniająeych ma
Io .ię Widywało w Warszawie, później

=·~::bi;;::~~ J'!z :
0

:-=:

rawla6ski charJe d'affalres, ldóry od
razu powiedział Jilun wiele clekaWYch
r:ICOZJ'·

P. ;Joee Gambetta, ma.JlłC Już a ao
bą, aereg lfłanowisk dyplomatycznych
"\ko---l"...."'ch w Boliwll, Kolumbii,
Meksyku. Venezuell, Kalkucie; a o1tałnlo w Pradze, mówi nam:

-u _.. . ,
1

- U nas ziemia leży odłogiem
a Polacy mają jej za mało. Niech
że do nas przybywają i u nas się
osiedlają. Polscy rolnicy mają
jak najlepszą .opinię na świecie.
Chętnie ich u siebie ujrzymy,
damy ziemię i udzielimy wsze!
kich ułatwień. Bo jesteśmy kra-

1

jem banłzo bogatym i rozległym
ale słabo zaludnionym.
ogromnych obszarach
Na
1.300~000 k1m. kw. mamy zaledwie ?.OOO.OOO mieszkańców.
Silni, wytrzymali, mrowi i pracowici rol.nicy polscy będą u nas
mile widziani. Ziemia jest żyzna
i daje plon trzy razy rocznie.
Na obszarze naszego państwa
mamy wszystkie klimaty, nie
trudno więc się przystosować.
Kukurydza dojrzewa w ciągu
dwóch miesięcy. Trzcina cukrowa również szybko. Narazie Po
lakow mamy w Peru nie wiele, a
jednak cenimy ich bard'ZO wyso
ko i dla nich niema u nas żadnych ograniczeń imigracyjnych.
_ Czy stosunki handlowe mię
· kra. · 1'stni j ,
dz
e ą.
Janu
Y naszymi
_ Owszem, ale mogłvby być
"
o wiele rozleglejsze i obustron.nie korzystniej$ze. Obecna era
jest dlatego jeszcze bardzo ku
temu odpowiednia, że wszystko
co kupowaliśmy i sprzedawaliś
my w Czechach, może stać się o
hecnie prredmiotem polsko - pe
ruwiańskiej wymiany handlowej
NajważniejS7.a rzecz wszakże

się

niemieddeh,

~

pize

która może mieć poważne następ grany przez Niemcy w ciągu ostatnich dni c:biesięclu. Jeśli mowę Lor.
stwa.
d.a Halifaxa z 29-go ub m. można na
Ta znamienna oficjalna teza 'zwać pobudką do roz1łrzygaj4ceao
japońska wywołała tu liczne ko od~ a oświadczenie minłatra
mentarze i zyskuje poważnie na '.Bonnet'a imieniem Francji i Andii
. znaczeniu w obliczu najnowsze- wobec ambasadora Rzeszy hr. WekM
atało się rozbiciem w pudi i
go stosunku Japonii do mo- ka
proch nadziei niemłeckłch, to . od.po·
carstw zachodnich oraz z uwaki wiedzi p. Chamberlaina na pytania po
to uzyskać stare połączenie mię na ostatnie wypadki na pograni !selski'e w Izbie Gmin z dn. 3-sc> bm.
brzmiały jak odtrąbienie z pola. Niem·
dzy waszą wspaniałą Gdynią ·a czu sowiecko - mongolskim.
dru ·
Call
cy twierdzą dzisbtj, ie n.a odoeobmenie
?1In
ao,
naszym. portei;n
co do wielkości po. San FranClSco
~~kini~m~:ą.Europy Wschodniej u.
por.tern na Pacyfiku. \Yiele na' Co gorsza. dla Niemiea, te trzy lmłe
tnące za.b~gów 1 odruchów bez my•
lotniae Anglii
szeJ bawełny .dla ~olskiego ?~
Sli i miary, krzykliwie grzmiących ł
~dzie
mysłu . włóki.enruczego
LONDYN. Z końcem l~pca tonących w próźn.I, ołmieuyłó lftUl•
pm~ Li~~olt, Hamtyburgb1 ~e i w początkach sierpinia przepro łownie dyplomację l politykę Tneciej
numuy e por , a o ruzy wadzone będą w Anglii wielkie Rzeuy. Jak dzisiaj wygląda P· _...
mę.
my kos~ty bo po co obłado~ać ćwri.czcnia lotnicze a między 5 a ster von Ribbennop, główny podpo'wiadacz poglądu, że Anglia ł !'rantja
. 'k .
•
.
.
kieszenie zbędnych :t;>ośredmków 11 sm1pma,
nad Anglią rązyć Uli drgną? Jak dziś wygląd'a p. mfw
Wzamian za to będziemy w Pol- będ~ie stale 1.000 samolotów. blater Goebbels, który mu wierzył I
sce nabywali szereg rzeczy, a W schodnia Anglia · pogrążona 'W!'Zuklem trzyn_iiesiQOZDY;JD zamiemil
J?rzede yn;z:rs~m maszyny.. M~ będzie w tym czasie w ciemno- 'nastrasryć An.glię, Fr.an.cit; i Polak,?.
że zaś to była po1łtyb nawskro4 •
~emr .rowruez ~ostarc~ć nuedz · · h
lnę<hwa i przez 11aczeh1e kl'erownłcsc1a-c •
1
chininę. W~bieram się wkr?t~o przyjęła, wysłaria ona dotklf,I
--o-ce ~o Łodzi ~ .Krakov:a, porue'wie na sztych w ogóle Trzecią Rs„
waz chcę lep1eJ pozna.c Polskę.
,liztsZ'J teru przyjd:rie Jcola na - J~a Jest 0 ?ecru: w ~eru
zarejestrowa- nr. 3?
sytuacJa ekono:rruczna i politycz · Bezrobotnych
A młanowłde łU na pr:ełfty-1•
nych poszukujących pracy na SO.
na'
ł wypatrywać sposobnoścł. S1'!'Z'f!llfeoo
· Ob'1e d oskon ałe. · G ospod ar 4 b. ' r. było w Polsce
243.602 j 'neni przeciw Niemcom, kt6ni ...,.
czo stoimy na1·1epieJ· ze wszyst- podczas gdy w r. ub. w
tym 'Wet 'W'Oienną pr6bę sił przetrzyma!,
kich państw Ameryki Południo samym okresie czasu stan bezro- :wycłęsko Pl'%C% cztery lat-. nahraJt;
'sporo wprawy ł mogą ~ aa
wej, dzięki naszej bawełnie trzci bocia wynosił 259 tys.
dłuzej. Nłe wiad0mo tyłlco, _,
to
b ·
b
"'' • · k
nie cukrowej i minerałom. Po'długo poł!rafł4 tak przełn mać Niem
- ! 'wet
.i.„ a3w1ę sze ezro ocie zano
ale zda.je Ilię, Yło oblłcsłobecnie,
cy
śląskiego
pod
woj.
Walilo na terenie
litycznie jest nam świetnie
1
nie byłoby bliższe czterech miesłęe,ł
rządami prezydenta gen. Bena 49.543 bezrobotnych, łódzkiego '.
vides~, wybranego już po raz 40.140, poznańskiego 32.002. Naj- niż ~eh lat.
powne<.ii
wojna
ł:
nr.
plan
~oze
A
nowowoj.
terenie
na
mniejsze
podstana
drugi i rządzącego
wach najdalej idącej d€mokracji gródzkiego (503) i tarnopolskie na.iyłby ło TnecieJ heur ,.....
~ oełami.
Z!' _(876 bezrobotnych)
typu francuskiego.

dr.

,.Peruwiańczykiem""

prasv

Nie udał sie plan Nr 2

rolnikóco
polskich
dvspozvdi
jest donaszemu
Jose Gambetta
ws1il1r1cownikowi

Na,jsłansym

ułanów

Ub. nocy J. E. ks. ka~
Prymas IDond, wyjecha ł z p_.
nia do Jazłowiec w pow. buaae
kim, aby wziąć tam 1· dział w
nifesitacJą. O ile nie z:ajdą ,,nie" tnydh. zamiarach NietDl<."6w:
'Uroczystościach koronacji
„Hiltleir cli.ce posiąść Gcfańsi<,
przewidzia111e okolicmości" Hi
Matki Boskiej Jazlowiee~
tuy
tler dopieiro 27 sierpnia będzie jak posiadł Wiedeń i Pragę, ałe patronki pułku ułanów.
pnz.emawiał przed pomnikiem bez ryzylka ro7«'a:lenia kon.flik„
pod Tannenbergiem, wlkrótce tu europejskiego. To prz:eclsił"'
po tym, od 3 do 10 września, wa:i.ęcie staje się coraz: bardziej
od'oęcłzie si~ doroczny kongires niepewne i db.tego manew.r sta
11
partii narodowo " socjałistyc~ I je si~ coraz ba1rchiej wbteLny".
Te 'W!Szysilkie propozycje ,,po
nej w Norymlbercłze, :na którym
Pod przewodinictwem J J:·1' sa·•
Hiit!lelI' wy.głosi zasadniicze prze" kojowe", to ,,nawią%ywainie po rza rządu mgr. Sokoł& od· : ' s!f
mówieni.e. W drugiej połowie rozumień" to ~zystko gra.
dziś w Gdyni konferencja, 11 :~ :zi.5Niemcom nie mo'Żlna wie,rzyć rej posta.nowiono zorpnizowa <: W.
jest
wneśnia zapowiedziana
wirzyita w Berlinie króla włos.~ie i niklt im nie z.aula bez gwarancji roku p:ry,yszłym w G<IY'Iti wie lką
go Emanuela, kiró1a bułgarskie. niespomycli jaik nie zaufa nikit wystawę, która. zobrazowałaby r ...
itmii nie poz'bawiOl)ej qdła i ja.- zultaty 20-letmdej praey PoJgki n'&
go Borysa i gen. FralillOO.
Dla UZ'IJIPełnienia ,,sielankowe du.
morzu.
go" nastroju w zamierzeniach
Trzeciej Rzeszy ~arto ies~cze
DOłłT
przy.toczyć słowa znakomitego DlłłOL
neczvwUcłe
aaflePSza PASTA cło
pu!błicysty firancU5kiegc P· R.
Recouły, który tak pisze o iisto„

natra.fiwm.y skiego i amuyikańskiego na ·l'ZC
ce Jangtse, oraz pr.zymanie t)1m

mdecydowainy przeciw s°"
~ie qpór w spirawic GdańS'ka i
'2Jm0bi.fuowaWStLy całą praiwic
EUll'iOlpę stara się teraz wszelkimi sposobami uśpić crujność
świata. Mamy się tam w Niemc::zech, że może jeS'U:Zc nadejdzie
momenit, kiedy Niemcy posta„
wią mów świat przed nowymi
faktami dokonanymi. W zwią~
ku z: tym polityka niemiecka sto
suje róźine tridki i pusizcza ro..
żm.orakic „balooy próbne„, km..
reby miały d'owieść światu, ie
Niemcy są. ~pokojnymi baranka
mi, a to tyiliko Angtllia jest niespokojna w.raz ze swomri spnzy
mierzeń.cami i stara się okirąiyć
„pokojowo" usiposobioną Trze„

a

patronki

S'~ „ ~.„

Wfelkie manewr'
w

0

I

243602 bezrobotnrch
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.Bedziemr sie bili za Gd

Kalendar! dnia
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PONIEDZl.UEK
7 braci Męc:ten
nJltdiw.
F&usa I.,
Jułl'o:
PclagiL
Słoiica wsch 3.26
za.cli. 19.56.
mrid. wsch 23.lł
:taeh. 12.$2.

I

il

Znak?mity. aut Jr i aktor angielski w Warszawie opowiada nam
o sobie i , o nastrojach w Anglii
Samołot<cm z LCmdYM1 pra:ybył do 10 latach tej tułacz'k.i, jako 19-1 po napisaniu dwóch sz.tu:k. Stąd w obliczu wojny?

!':1f:k~r ~~~~j=l : : letni chłopiec naipisałem s:z.twkę
KRONIKA lDSTORYCZNA
' 1683. ZW)"C!ięstvro nad Tata.rami pod gidslci:eJ public:mości teatralnej. Jego teatralną. Podobała się. Od tego
sztukę p. t. „Week•end.N grał do nie• czasu pisuję sz.tuiki i przeważnie
Jazłowcem.
dawna z mesłabnącym powOO:zeniem sam w nich grywam.
1704. Stan. Lesr.czyliski królem.
- Kiedy pąn naipisał „Week•
1797. Dąbrowski piosi Napoleona. o teałr Nowy w Warszawie z Cwiklińd"?
·
ską w roli głównej.
• pomoc elfa Pols.ł:.i i Polailców.
·
Na dworcu lotniczym oozckiwałi p. en
1919. Sejm uchwała reformę rolną.
- W ory.g inale ta SZituka na
Cowarda: małżonka radcy ambasady
PRZYSŁOWIA
amgielsltiej pani NortOlll, seikzcta.rz To• zywa się właściwie „Hay • fe•
" Siedmiu braci przepowiada
waRystwa Polsko • Angidskiego p. ver", co oznacza grasującą w
Ile dni dC5'?iCZ popada.
Sykes oraz 1· hr. Tamowski z ramie- Ang.Iii na wiosn.ę chor.obę (w ro.
_i
)
d
nia Polskiego Klubu Literadticgo.
W droda:e z. Jiotnlsb clio hotelu Eu.o za1u ~py .1 . naip~<He~ Ją
ropejskicgo nasz współpraiaownik od,. p17e-d. 15 laty, _Jako 24,Jetni mtło
. .
.
hJI " =komffvm llru•m inte""' dmnm.
Jącą rMmowę. P. Nod. Coward ma . - Uczył się pan spec1aln1e
.„MOToA•L«'
.
a~~=oe1::.ym.Ża:~ aktors~a?
Peu!c:A ~o'Dit.~
- N~gdy. W ogó~e 1cstem•.•
jemy go:
I - Czy J>ari był wczcśmci au" samoukiem. Gdy tmałem lait 9
i m>t<11piłem na scenę, jednocze. torem czy aktorein?
._______=:i::=.:~~i.I l - Znacznie wcześniej akto„ śnie sk?ńczyła się cała moja
rem. Miałem bowiem zaledwie eduikac1a. Co prawda, stale bar10 lat, gdy .p o rai pierW\Szy wy- dz~ ~cle czytałem. .Ma~ ni~·
~nieJ~zy pociąg do pisarua ksią
stą.piłem na scenic.
Ili\ .&
- A co pana do tego s'kfoni„ zek, Ja'k sztwk. Ro?lpocząłem
s::m
A
11111 R
od naipis~ia. moje biografii, ~tó
ło?
Nic tyle właściwie mnie, ra szczegoLtue. w Ameryce mia•
WARSZAWA 1
PONIEDZIAŁEK, DN. JO.VIll.39 R. co moją ma.tikę przeczyta.nc ogło la rekordowy suk~. Następ•
· 6.30 „Kiedy ranne". 6.35 Gimnasty sz.en:i.c: „Do teatru potnebny nic wydałem tom kTótkich opo
ka. 6.50 Muzyka (płyty). 7.00 Dzien- chłopczyik". Poszła ze mną, wiadań, prą.gnę bowiem za;p.ranik poranny. 7.15 Muzyka (płyty). przyjęli mnie i jui zostałem na wiać się do nowelistyki.
_ Ze też pćllll na wszystko
scenic.
8.15 Audycja dla kupców. 8.30 Gd z.ie to byfo i w ja·k iej czas znajduje!..
. J.1.57 Przerwa. 11.57 Sygnał czasu.
12.03 · Audycja południowa. l3.00 _
- To tyłko kv;estia . or.gani•
14.45 Przerwa. 14.45 Teatr Wyobrat- sz.tu;ce?
- W Loodynie, a prze<lsta„ zacji czasu. Mam system stały.
ni · dla dzieci: słuchowisko p. t. „O
puchar Paryża". 15.15 Franciszek wienic było . dia dZiieci i sztuka· Spędzam .tawste rok w Amery•
~~~u~~~ ~r;:~fci z g~~~~ się nazywała „Złota rybka". ce, grając w moich sztu'kach i
-~.oo Dziennik popołudniowy. 16.10 Na tym się zreszitą skończyły rok w An.g lii a pisuje w wolPogadanka aktualna. 16.20 Recital moje sukcesy londyńskie. Pll'zy„ oych chwilach.
Poza tym raz na rok udzie•
śpiewaczy Ludwika Sulikowskiego. s:iły długie Iata ol'łki aiktorskiej
16·45 Krąnika naukowa: Historia. po
na1·rozmaitszych · teatrach ·lam sobi·e miesięcznego UIJ'.llopu.
17.00 Muzyka taneczna (płyty). 18.00
Recital fortepianowy Stanisława Szpi prowincjonalnych. Wreszcie po Właśnie teraz go sobie dałem
nalsklego. 18.30 Utwory Mozarta.
· ·
.
19.00 Audycja Junackich Hufców Pra

Wl!o_.....,

1:v"!;·
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moja podróż do Polski. Lubię
podróżować. To moja pasja i
najlepszy wypoczynek. Rozpo$
czynam od Polski, do której
dawno pragnąłem {)l"zybyć, a
d
d · ·
L
tymL'ar z1e1 teraz, g y jest O•
środkiem zainteresowania całe~
go świata. Spędzę tu tydzień.
Potem Ęosja i Skandynawia.
;..... Czy rzeczywiście Anglia
tak się 1_1ami ~eraz interesuje?
_ Ogromnie i to z ko!osalną

iyoz.liwością. Mogę nawet panu

powiedz,ieć, od kiedy. Przełom
nastąp~} w chwi~i, gdy swe w~pa
niale przemówieu1<:: wygłusił mi
nister Becik. To bYh bardzo <'d
-wnżine przemówie~:.e. A Anglicy baird·zo lubią odwagę. To im
naibardziej przema\J;a do przekonan1a. Zresztą, mt~;a najnows.-~ sztuJka, kt<X'ą właśnie ukoń
czy!em daje dokładn~ charakte
rystyk~ duszy wsp•,kzesnego
Anglika.

Jak'

.

.

.

?

Cóż o niej

mysią?

- Oczywi3c.ic, że z.asadnicz.-i
woj n , · nie chcemy, al~ z drugiej
strcny wszyscy u na'i są już tak
::.niecierpliw;eni napięciem ner•
wów, Że wiele osób Irówi sobie:
„A niechże już wrzsz.cie do tej
woj.ny do1dzie, by te się wsz.y~t
ko jakoś rozładowało. Zwłasz•
c.za, że w tej chwili. nie potrzebu
jtmy się już woj.ny obawiat" .
Ruczywiście J.e-steśmy do niej
gotowi. Nie to, co we wrześniu
ub. r. Obecnie jesteśmy świe•
tnie uzbrojeni. Kolosalnie W?lrO
sła nasza potęga lotnicza i ibroń
przeoiwJotnicza.
- A ja'kri.e wrażenie wywoła•
ło wprowadzenie prz,ynrus~ej
służ.by wojskowej?
- Jak naj1~psz.e. Młocki An
glicy z .radością idą do szere•
gów. Nawet jakby ich to ba.wi.•
ło. Nie dalej, jalk ub. medz.ieli
widziałem zTesztą w Hyde r1
manifestację
PaT'ku ogrolill!!lą
wszystllddh. foJ!lna.cyj bojowydi,
w.znoszącydh. oikrzyiki na cześć
króla i k.róiow.ej.
- Czy jednaik dticieliby wo•
jować o„. Gdańsk? Może nie
ba1rdzo naswet wiedzą, godz.ie się
to majdu:je? I czy to wystaa:cza
jący powód, by Anglia wlkiro•

• ze. Ją Pa>n .v!i· nuJe · •
- .Mowię w m->Je; sz.tucc, ze
Anglicy są • narod~'ll bardzo
tw. ardym. , .ktorego ni~ są w. .st.a,
...!
n.ie zmoc zaullie prze•ciwtnosci zy
ci owe.. T 1:"'d~ g~ z<lenel"l'
w owac, l~bi sporty .1 ~ody,
1
w ~bhczu n11ebt::.i.ec:~nst~a
a.e.
sta1e sl~ od razu "'warty 1 J~k J.e• czyła?
- Ależ oczywiście! Przede
den mąz zwal:za wszelkie zywio
~) które mu st-: pr:eciwstawia- WlSzystkim mamy przecież wo•
bee was wyraźne zobowiązania
Ją.
- Cz~zeayw<śr;e taki jest sojuszin.1cze. A iiadcn Ang.lik
lików i obecnie, n,p. im się jeiszczc nigdy nie $po:e•
pogląd
Wiemy wsz.yscy
mewierzył.
,
gdzie jest Gdań.sik i co fo jest
Gdańsk i ie nie wolno dłwżej to
lerować pcWl!lych metod postę•
powania. Jalk w r . 1914 wałczy•
o Belgię, talk tca.-az. będz.ie
liśmy
f
•
f
ł
słowno - muzyczna. 21.50 „Echa moans wa
18 W W18 Im S Opn1u SI ę
OS
cy I chwały". 22.00 Muzyka taneczna
my wailczyli o Gdańsk, gdy zaj
•
23.00 Ostatnie wiadomości .
(płyty).
dzie tego potrzeba. Miejmy na•
23.05 - 23.20 Wiedomości z Polski. I ICroniki unołowałv w ubiegłym • nuejsce w czasie pracy, lub z powodu pilniejszą obserwację.
Cora:r; mniej notuje się wypadków dzieję jcdnai~ że do tego inie
.
miesiącu niezwykle obfite ż?:iwo śmier nieostrożno§ci.
Frzed kilkoma laty cała prasa poi- wypadania z okien służby domowej dojdzie ..•
ci _ 107 wypa~ów śmiertelnych w
WARSZAWA D
.
13.00 Muzyka lekka (płyty). 14.00 jednym miesiącu, to liczba iutrasza• ska zwracała uwagę na beZl)ieczeń. w czasie mycia szyb. Zrozumiano
- Więc wieny ,p an jednak w
Parę infonnacji. 14.15 Koncert sym- jąca. Właśnie teraz, w dobie, gdy ŻY" stwo pr.zy pracy, ostatnio jednak, po 1 wreszcie, że pasy ochronne zabe%piefon!czny. 15.00 Koncert solistów. cie każdej jednostki ma dla społecze6 okresie względnego spokoju w tym za 1 czają przed wypadkiem. Inni. praco~ to, że uda nam s.ię ullli'kinąć woj•
15.35 Muzyka obiadowa. 16.30 Ernest stwa i Państwa kolosalne snaczenie, kresie, p'.lnownie .daje tię zauważyć wnicy winni również :zrozunueć wła ny? A na czym. opiera pan swe
bezpie- sne bezpieczeństwo_ ~rzy warsztade.
przepisów
·
przy;puszicze;nie?
:ąohnanyi (płyty). 17.05 Życie kultu- lekceważenie jego wywołuje przykre lekceważenie
W IMIĘ Wh\SNEGO DOBRA.
. .
czellstwa.
ralne stolicy. 17.15 Chwila L.O.P.P. refleksje.
-Myiślę,żewr.1914Niemcy
wy
stanowią
Drugą liczną rubrykę
Przed · paroma dniami tragiczną
17.25 Koncert kameralny. 18.00 łmlercią zginął miu:ar.z, zatrudniony . padki samochodowe i motocyklowe. z·decydowaill~ się na wojnę, gdyż
LEKCE~f:m IEBEZPIE.
31.05 Przerwa. 21.~ Muzyka (płyty).
1
przy remoncie· domu na ul. Leszno, . Winę ponoszą. tu ludzie, lekceważącyt niedoceniali naszych llD!C>il.i.wości
.
21.15 Samuel Butler: „Księga maszyn". , 21.30 Wariacje symfoniczne !-ekcewaien.ie życia własnego . w ostał drugi, .dęiko .ianqy,-przebywa w szpi- j wszelkie przepisy· o ruchu kołowym.. Obecnie już je znają i 2Xia.ił SO•
przechodzenie jezdni bie z nioh siprawę. I dlatego giru
nich czasach obserwujemy niemal ~w talu. Katastrofa nastąpiła wskutek pęk . Nieosłro.żne
Biahmsa i Regera. 22.20 Muzyka
rowa (płyt). 23.00 - ·23.55 Muzyka do każdej ci'ziedzinie. Z tych 107 ·wypad- nięda spróchniałej belki. Taki sam ' przypłacane jest częstokroć utratć\ iy• bo się inamy&lą zanim :z:decyd_u•
ków śmiertelnych. większość miało wypadek· wvdar:z:ył się on~aj rów- cia. Brak dozoru nad dzietmi, powo•
t?ńca z dancingu „Cafe-Club".
ją się na nową awanturę.„
niei przy ul. Leszno, gdzie dwóch ro• duje nie jed04 tragedię.
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •·botn.ików spadło z rusztowania, wsku ' A pneclei co raz więcef. fest w stoli
tek pęknięcia linki. w innym znów cy ogródków dziecięcych. mało 1uh
niedbalstwo włas
belka z rus:z:łowani• spadła, bezpłatnych.
miejscu
sobą ofiary.
ne pociąga zaZnowu
przygniatając dziecko w wózku.

~1t~łS~~f;

-

lekcewaieDie iJcia ·ludzkiego
a b•

• lk• ·

P •
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opel

• •
• • f1s1en11
• Iup1ezu,
wrpadan1u,
Przr Wlosów
w' E I ESEftn
Stosul·e 11·e mvdlo CHlllO'w•'O-CH"IELO'
.,CHIJEftOWO-CHtłlELOWA Gqseckleto (Z Kogutkiem) I

I

KON~~~~~'l~ftNYCH

Wypadki te

mnożą · się. Bezwzględ·

W:at:e:oie~~~i c~:!~!1o!'!~;
skakiwanie z

Podro,z·owan·1e tez· ·1·est ·sztuka I::,!" ::!:c~!>:~i~;:te:aj=~it :~ I' ~~-:a!~

biegnącego pociągu,

się.

lub

Ploteczki zza kulis

teatru i wvtw6rni
filmowv<h
ADOLF DYMSZA PO „\VPSELU

obserwuje FONSIA" WRóCl DO „Ml.U.EGO
::t1:.e
QUI PRO QUO"
Społeczeństwo w imię dobra włas·
sposób ustawiania warsztatów pracy.
Następną sztuki\ Teatru Narodowe• Zwłaszcza w okresie letnim przy hu- 1 nego i państ.,v.owego, winno zwrócić
•
•
•
•
dowie ci'omów. Urząd Inspekcyjno • , hacmiejSZC\ uwagę na tego wroga, któ go, będzie „Wesele Fonsia", w której,
jak już donosiliśmy na tym miejscu.
Budowlany winien roztoczyć jak naf- rym jest lekcewaimie życia. .
•
wystąpi gościnnie Adolf Dymsza.. Do•
Okres .turystyczny jest w pełni. Kai ' Z pomocą tym p~dróinym winny
dek będzie grał rolę tyłufową..
dy , pociąg przywozi do stolicy niezli , przyjść w tym wypadku wła&e k.ole
Po tym gościnnym występie Dymjowe. Wskazanym byłoby ·wypu.szo.ze
czóne masy wycieczkowiczów.
sza wraca na cały sezon do .,Małego
Podróżowanie winno być przyjem• nie pzrez Min. Kolei plakatów ze
Qui pro quo", które również zaanga•
. •
.
noiCią, jednak sami podró:hli często- 1 wskazówkami o zachowaniu się w cza
żowało na stałe Taaeus:z:a Olszę. ·
Miłósnv
powstał
~~ pOdrói sobie utrudniają. Wy- siepodróiy. Plakatytalde wimlymaj..
PLANY NA NOWY, SEZON
n1ka to z niezaradności większoici po dować me na dworca.eh i w wagon.eh.
~a terenach Starej Miłosny pod lew~ stronie szosy, biegnącej z War
Obserwujemy cz~to Zmniejszyłoby to znacznie przy-ąości
diółuj,cych.
JADWIGI SMOSARSEE]'
wsiadających eh wagonu ludzi, o"ła- na jakie narażeni są pódróiujący. . Warszaw, pows~je l!łaranłem L. ~· szawy. Jest~ teren pi~sty, poJa.dwiga Smosarska nie zaangaiowa
zagaj·
i
laska~1
gdziemeg~e
kryty
wyszkolema
osrodek
olbrzymi
P.
P.
tu·
h
.
b
L d •
dowanycłi. kilkoma pakunkami które
la się na stałe na nadchodą,cy sezon
~bowcowego, spadochronowego l nikaml sosnowymi. Bezposrednio po
u ne, przy Y'W~14CV "!' ce1~c
' d
.
•
..
~~zczone n1ewłaśC1.!"e, powo ują i rysłycznych do stolicy, me WDJeJą, so• obrony przeciwlołnicuj. Mllosna, po kupnie Okręg Stołeczny L. O. P. P. do żadnego teatru. Natomiast zapro•
~te&naski wśr?d pod~ózufących. Nale- 1hie, racbić, nie wiedąc co wpierw IOłona· w pobliłU stolicy, nadaje się przystąpił do budowy 5 baraków oraz szona jest na gościnne występy w jecl
'Z'.1' stal~ panuętać, iż poza •s?bą ma ; :wiedzać, co w ogóle "!' W~zawłe doskonale na miejsce ~iego wła· największej w Polsce Komory gazo- nej sztuce na scenie Teatru Polskiego
~ę · sąsiad~w. którzy rówruez chcą 1est go~ego uwagi. WyCteczki zbior? śnie ośrodka, , ponieważ łatwo będzie wej, w której przeszkala~ się będzie i w jednej -do Teatru ll~uodowego.
Co się tyczy filmu - to Smosarska
• we 14 kierowa~e •przez przewodni- można w niej pneszkolić z tej ra- rzesze w zakresie obrony przeciwgaawóf bagaz .prze!"~ć.
wystąpi w nadchod'zącym sezonie w
zowej.
J.>osłerunkf policy)~e no!11łą w nue• , ków, którzy ma14 ookładny plan rwie cJI ·wielkie rresze warszawiaków.
Szkoła szibowcowa, która mieścl- dwóch obrazach. Jednym z nich bęo
Ogólny obszar ośrodka wynosi·oko
~ącach letn1':h wzmozoną ~·„Ś~ wypad : d:z.enia Warszawy.
dzie dramat psychologiczny, według
~ów kradziezy, oraz zahug1en1a haga- j Indywidualnie przybywający powln ,lo 30 JllOrgów gruntu, położonego po la się poprzednio w ciasnym i nie· scenariusza
Kamila N ordena, drugi wygodnym terenie, dzierżawionym
~· Jest to następstwem bezplanowego . ni być również pouczeni, jak i co
od prywatnych wlaś~icieli, przenie- według scenariusza Cwojdzi6skiego.
..
wypadku Tow. Po•
•.es~czania pakunków w wagonie: zwiedzić. W t
LINDORFOWNA I BONL\CKA
słona została na ten sam plac, gdzie
_. L . . e
ymtk" d b
. T
Podrózny często pozostawia bagaz .
j . h
.
. .
• W NARODOWYM
pieran1a urys y 1 o r:z:e Za.Muzon
.el pakun•
śrM
hl
awó'
nuesci się komora, za muJąc angab b ł propagandzie Warszawy, mogłoby ró•
wt u
I• gu ~ go w
'artystka teatrów stołecz·
Znakomita
p.
ł.
i
warsztatowe
budynki
q,
i
.•
ótk'
k
'ć
uś
• •
.i
.,.6w, lub daje się okraść w sposó
Szkolenie idzie szybko napnód. nych. Zofia Lindorfówna, .z powodów
r ie, Z'Wlęz1e zro
ł~~ Złodziej, widąc niezliczone\ i- wm~; wyp ci
· · od m łodYCh a d ept6w natury roci'zinnej nie zamierzała za·
Niezal ezrue
ą
broszmybyło•
zwmale . zre~agowane,
pierwszą lepszą
b""AŻ" zabiera
lo6ć
Broszury te dobrze
Warszawie.
•
• •
~1:-- ·':"10 ":'
sztuki latania, przeszkala się obec- angażować się na nadchodzący seion
n!e
k .d
ć
w_,. i na1spokojruei odchodzi. D:z:1e b umi
nie również C'donków Ochotniczych do żadnego teatru na stałe.
łe! •!ę to wskutek tego, ii .uw.aga po- hi°h d„d-:~~ae z": m:lą ~łat:ax.o0 hi~
· Obecnie jednak artystka zuiienila
Straży Pożarnych.
•
h
·.
'
~
Clai6zufącego rozproszona Jest obser- 1
w trosce o zapewnienie ośrodkowi postanowienie i przed kilku dniami
I ~u 0 1eLowego na stac1ac prowmo
Wo.ranicm innych paczek.
zdrowej i smacznej wody przystą- podpisała wm>wę z '.(eatrem Narodo•ZGRUBIENIA SKORV
· Większość wśród pnybywaj4cych c1ona nyc •
piono do wiercenia. studni artezyj- wym, który rówńiei zaangażował do~
lo słoH.c:y, stanowi element z prow:in• 1 Tego rodzaju inowiuje wpłyną btt SOl.i<~I°'- ,~C:~:i'.~~~~'~':
sklej. Cąłość wykończona zostanie w tychczasową artystki} Teatru ..Atene... At a:i;sto lud~e, którzy pierwuy względnie pomyślnie na rozwój nil·
um", Ewe Bonaclcło
.ai~rpni~ ,
.1
, · · . , • ..
. ~ ; (- ,
,
azej tmystylą. .
· ..
--~

Kilka uwaq na marq1nes1e ruchu koleJOWeqo

• dek szubowcowr
w·1elk.I osra

I

na terenach Starej

I

j

r

•

•!J§•• 16S

a

FT

T

>e

zaufa
nie
·
nikt
iemcom
trlko manewrem
„pokojowy"
X:zecia Rzesz.a,

natrafiW1Szy
zdecydowany przeciw 501'
łlie opór w sprawie Gdańis'ka i
2srnobillzowawS(ty całą praiwie
Euiwpę st:Ma się teraz wszelki.,.
wśpić czujność
łwiata. Mamy się tam w Niem„
t!ze-cb., ie może jesz.cze nadejdzie
moDlC'llJt, lciedy Niemcy posta„
wią mów świat prz•ed nowymi
faktami doloonooymi. W związ

mi sposobami

ku 2: tym polityk.a niemiecka sto
suje róiine tridki i pu'Sl?lcza ró"
morakie „balony próbne", kroreby miały d'owieść światu, ze
Niemcy są spokojnymi baranka
mi, a to tyako Angtlia jest nie"
spokojaia w.raz z.e 5woiirn'i spr.z.y
mierzeńcami i stara się okJrążyć
.,.p.Okojowo" usposobioną Tne,
cią Rzeszę.

.
Jednym z tyidh 1pirólbnych

ba~
łooów jest bezwątrpienia sensa-

wiadomość, jaiką

skiego i amerykańskiego na rzc
ce Jangtse, oraz przymanie t)'lm
państwom peWIIlych przywiJ.e•
jów gospodarczych w Chi·nach
w zamian za iwnanie il1!teresów
japońskich w Chinaoh pólinoc"
nych.
„Manohester Eveni!Ilg News"
podaje, że ipropozycje te miały
być przedstawione również w
Paryżu i Londynie. Jednakże
.potwierdzenia tej wiadomości
z kół ofirjal111ych uzyskać nie
można. Róiwmież unz.ędowe ko~
ła amerykańskie oświadczają,
ie nic im nie wiadomo o jakichś
propozycja.eh nieimiedkich.
Drugim „chwytem" proipa~
gandy niemieckiej i est ro.z.powWiadomości, że
szechn.i.anie
Niemcy będą starały się obec•
nie nadać oharakte.r lolka1ny
sp.rawie gidańs;kiej i . nawiązać 1'0

I

Polską.

z
dooosi.
.;:yjna
która poda,
Prasa angieil!ska,
wa" kowania
$e Stanów Zjed:nocronydh
~zy;ngitoński

koregpOIIldent
~anc!hester Evening News".
f-Koła s-~ojące l:ilisko ~iałego Do
tnu J?aJ;t rocz:patrywac propozy„
1
i\1'- JaJcie były r:zekomo pll"Zed"
pośrednictwem
za
~tta.wionc
~;\Vłooh rząidowi a{merykańs'kie"

'. inu w imieniiu Niemiec.
Wediug tego fantastycznego
~tłooiesienia Niemcy mają prO<'
ponować zawC1J11cie 25„lertmiego
:pakltu o nieaigi-esji międ.zy Niem
lcami. i ~chami, a innymi l1Illo-. <ar:s'twami, nie wyłączaiąc Sta„
l'llów Zjednoczonycli., dalej pro„
ttpon.u.ją Niemcy ograni·czenie si"
iły liczebnej w.szystkkh armii
d o 300.000 ludzi, odiroc:ren.ie
s prawy kolonii, wtpt'OwadU'Die
,..,, E111ro!)ic środ'kowej jednoli"

tej waliiity dositosowanej do .fun
ta sdmmga, podidanie WIPłv"
Vł\Om

ciemiedkim

państw

"'oo"'

koW10 - wrope,j.skiich, umanie

l~wości żeglugi i handlu aingiel

na morzu••

DINOL

·
.
.
je tę osfatnią wiadomość, za.ł
pewtnia, że angielskie koła ;po1iępnyc
t~e nie przy~~ją w:ieJlk!ej
..
. .
w~gi ?<> te~ oswiadczem!l nie"
Pr.zyłą.CEeme_ się Tur~Jl do blo- jarzmić państwa bałkańskie i krarmeckiego 1 będą doradzac pdJ.„
sce podjęcia rokowań ty«ko \ku po~OJU wy~ro~adzilo z ró":- je arabskie na Bliskim Wschodzie,
wówiozas gdy Trzecia Rizesza nowag1.prasę niemiecką, .~t~ra me pragną Niemcy, a nie Turcja. Plan
da in ie ulegające wątf!pl].iwości d~ p.rzes~Je a~a~ować 'l'.11rcJ1 1 .upar- niemiecki_ przewiduje powQlne,
wody dobrej wdi i sama. wy„ ~1e tw1e:dz1, ~e ~ła§m.e Tul!cJa dą- ale systematyczne zdobycie wszys
zy;do u3arznue~:a panstw ?ałkań- tkich krajów bałkańskich, aby móc
stąipi z iniiajatywą rokowań,
Manew!rem mają.cym słwiyć sk~c~ oraz kraJo~ arabskich na później rzucić się na Turcję i źró
dł~ na~towe na .Bliskim .wschodo uśpienia c:z.ujności Euro,py i Bliskim :Wsch.odzie.
Prasa turecka na wyssane z p~l ~zie. Hitler bow~em pragm.e zreazapewnieinia, że Nieun1ey w na.ibliższych miesiącach nie :podej„ ca zar.zuty os~o z~ag~w~ła, a Je lizo~ać hasło Wilhelma. I i ~tw~
„decydująicydh" d~n :i:; tufecki~ dzienmkow opu- :zyc :ak z~aną E1:1raz3ę: wielkie
mą żadnydh
'k roków jest rórwttlież wiado- blik~wał krótkie stres-zczenie s~- unpenum niem~~k1~, ktoreby omość msowana 2: Bedina o ttte aeyJnego dokwnent~, który zn~1-1be1!11owało kra~e .Połwyspu Bałduje się w posiadaniu wspomnia- kansiw:go i Bliskiego Wsc~odu.
komym -p[anic %akć Hiltlteira.
. DaleJ au't<>r. arty~ułu t~erdzi,
·
Według tej . wia~mości Hi- nego d,,..;.enntka.
Z dokumentu tego wynika, ie-u- ze rz~d tureclt1 znaJduje się w po
tler ;po wytjeź:dzie 2: Berlina Pil"C"
miera bułga.nskiego Kosseiwanowa ma siię udać do siwej sicdzihy w Ben::hte8gaden. Do'
koń:ca sitt1P0ia nie jeost JP'1!%ewr1dziana żad·na wizyta, ani też ma·
JaDońarcr
Tak

p

I

Wypowiadanie wojny nie
twierdza
zagra-1
TO.KIO
obserwatorów politycz du na to,

obowiązuje

siadaniu wspomnianego dokumentu już od dwóch lat. Ale ciOt,-Chczas nie opublikował go, ponieważ
nie chciał doprowadzić do całko
witego zerwania stosunków mię
dzy Turcją a ·Trzecią Rzeszą. Jeśli
jednak prasa niemiecka nie zaniecha swoich ataków na Turcję,
wówczas opublikowany zostanie
i:; ełny tekst tego sensacyjnego doku
mentu, co niewątpliwie wywoła
wielkie wrażerńe na całym śwłecie.
A Niemcom w danej cri-wili zale
ży bardzo na tym, aby ,pokojowe zamiary" Hitlera nie zostitły
zdemaskowane.

Z prasy

c

H' Peru zie11nia

Tutejs~ koła

leżq

dań XWTóciła uw.agę, że ze wzglę
iż Chinom wojny nie

wypowiedziano, obce państwa
nie mają obowiązku liczyć się for
malnie ze stanem wojennym, Ja
pończycy odrzucając te brytyj
slde żądania oświadczyli, że w
,,dzisiejszych czasach działań
zbrojnych nie poprzedza się już
wypowiadanie wojny", dając w
sposób oficjalną wykładnię
ten
stnnow.iska
rządu

japońskiego,

która może mieć poważne następ
stwa.
Ta znamienna oficjalna teza
japońska wywołała tu liczne ko
mentarze i zyskuje poważnie ' na
znaczeniu w obliczu najnowszego stosunku Japonii do mocarstw zachodnich oraz z uwaki
to uzyskać stałe połączenie mię na ostatnie wypadld na pograni
dzy waszą wspaniałą Gdynią a czu sowiecko - mongolskim.
naszym. porte?? Callao, dru?im
co do w1elkośc1 po. San F~anc1sco
por~em na Pacyfiku. 'Y1ele naszeJ bawełn! .dla :polskiego pi:e
~dzie
mysłu . włokienruczego
LONPYN. Z końcem liipca
pr.zn Liy_etiP0°1. Hamburg 1 ·~e i w początkach siel'plnia prze,pro
mę. Ommmy te porty, a obmzy wadzone będą w Anglii wielkie
~y kos~ty bo pq co obładow:rwać ćwiic:z:enia lotnicze, a między 5 a
kieszet_Ue zbędnych J?ośr-edmkó,w 11 sie11pnia, nad Anglią krążyć
Wzam1an za .to będziemy w Pol- będzie stale 1 .'OOO samolotów.
sce nabywali s~ereg rzeczy, a W schodpia Anglia pogrążona
:przede wsz:ys~kim maszyny.. M~ będzie w tym czasie w ciemno"
· ~emy .równiez ~ostarc~ mie?z ścia,ch.
1 chirunę. 'Y~bieram się wkr?t-0ce ~o Łodzi .1 .Krakowa, poruewaz chc;ę lepieJ pozna~ Polskę.
- J.aka Jest 0 _becru: w ~eru
zarejestrowaBezrobotnych
sytuacJa ekonomiczna i politycz
nych, poszukujących pracy na 30.
na? Ob' d skonałe. G ospod ar
243.602
ie o
4 b. r. było w Polsce
w tym
czo stoimy najlepiej ze :wszyst- podczas gdy W · r. ub.
kich państw Ameryki Pohidnio samym okresie czasu stan bezrowej, dzięki naszej bawełnie trzci bocia wynosił 259 tys.
Największe bezrobocie zanoto nie cukrowej i minerałom. Politycznie jest nam świetnie pod walllo na terenie woj. śląskiego
rządami prezydenta gen. Bena 49.543 bezrobotnych, łódzkiego videsa, wybranego już po raz 40.140, poznańskiego 32.002. Najdrugi i rządzącego na podsta- mniejsze na terenie woj. nowowach najdalej idącej demokracji gródzkiego (503) i tarnopolskie
go _(876 bezrobotnych)_. „
typu francuSkiego.

odloqient

rolników
polskich
dvspozveii
jest donaszemu
ws1ólpr1cownikowi dr. Jose Gambetta
I

oświadcza

jem bardzo bogatym i rozległym
ale słabo zaludnionym.
ogromnych obszArach
Na
1.300.000 klm. kw. mamy zaledwie 7.ooo:ooo mieszkańców.
Silni, wytrzymali, zdrowi i pracowici rolnicy polscy będą u nas
mile widziani. Ziemia jest żyzna
i daje plon trzy razy rocznie.
Na obszarze naszego państwa
mamy wszystkie klimaty, nie
trudno więc się przystosować.
Kukurydza dojrzewa w ciągu
dwóch miesięcy. Trzej.na cukrowa również szybko: Nar~zie Po
laków mamy w Peru nie wiele, a
j ednak cenimy ich bardzo wyso
ko i dla nich niema u nas żadrzeczy.
nych ograniczeń imigracyjnych.
_ Czy stosunki handlowe mię
P. Joee Gambet~ mając już za so
bit irureg stanowisk dyplomatycznych
naszymi krajami istnieją?
d~y
'\konsularnych w Boliwii, Kolumbii,

Najstarszym „Peruwiańczykiem'"
w Warszawie jest właściwie Inż. To
masa Oxiński, b. honorowy konsul
· generalny republiki Peru. Obecnie
konsulem honorowym jest p. Kazimiel'll Szczerba - Likiernik, chwilowo nieobecny w Wal'S'Zawie, bowiem
bada w Peru możliwości emigracyjno - osiedleńcze. Więc inż. Oxiński
przedstawia nas panu .Jose Gambetta
charge
nowemu peruwiańskiemu
d'affalres w Warszawie.
Trzeb& zauważyć, że z Peru mleliś
my ostatnio tylko bardzo luźne sto
sunkl dyplomatyczne• .Jakiś czas był
akredytowany poseł, którego po wrę
czenia Hrtów uwlereyłelniaJących ma
Io się widywało w Warszawie, później
tel nie lep:ej bywało, aż oto wreszcie
obecnie przybywa łu- już na stałe pe
nnrlaii!lk: charge d'affaires, który od
rua powiedział nam wiele ciekawych

j

•

• • k•lC· h
• n1em1ec
h p' }anow

ods

tyjskkh, dotyczącyeh nieskrępo
wa.nego ·ruchu statków angielskich w porcie Swa~au.
Kiedy mianowicie strona an
swych
na_poparcie
gi-elska
._
_ __żą_i_ _ _ _
___
_ _ _ _ _ _ _"'""'.,...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._

- U nas ziemia leży odłogiem
a Polacy mają jej za mało. Niech
że do nas przybywają i u nas się
osiedlają. Polscy rolnicy mają
jak najlepszą opinię na świecie .
Chętnie ich u siebie ujrzymy,
Cłamy ziemię i udzielimy wszel
idoh ohltwień. Bo jesteśmy kra-

z·EI

DONT

Turc1·a· gro·za· zdemasko·.w·a·n·e·11

rowadzonych przez konsula an
'elskiego w sprawie żądań bry

w Pradze, mówi nam:

ułan6w

„20 lat Polski

sensację.
ąych pneżyły dużą
Wynikł.a ona przy okazji rozmów

Meksyku. Venezueli, Kalkucie, a o-

patronki

Ub. nocy J. E. ks. kard~
Prymas Hlond, wyjechał z Pozna
nia do Jazłowiec w pow. buc.zac
kim, aby wziąć tam udział w
nifesitacją. O ile nie zajdą „nie- tnyoh zamiarach Niemców:
uroczystościach koronacji sta„Hiitler chce posiąść Gdańs.k,
przewidziane okoliczności". Hi
Matki Boskiej Jazłowi~kie)
tuy
tler d-0piero 27 sierpnia -będzie jak posiadł Wiedeń i Pragę , ale
·
patronki. pułku ułanów.
p-xzemawiał przed pomnikiem bez ryzyka ro?łpalenia konflikpod Tannenbergiem, wkrótce tu europejskiego. To przedsię„
po tym, od 3 do 10 września, wiz iięcie staje się coraz bardziej
odbędzie się dorocziny kong.res niepewne i dl'atego manewr sta
partii narodowo „ socjalistycz.,. ie się coraz ba.r dziej subte1ny",
nej w Norytmlberdze, na którym 1 Te wszysiikie propozycje „po
Pod przewod:nictwem komi.saHitlet' wygłosi zasadni.cze prze„ kqjowe", to „nawią:zywanie po rza rządu mgr. Sokoła odbyła się
mówienie. W drugiej połowie rozumień" to wszystko gra.
dziś w Gdyni konferencja, oo kf:ó...
Niemcom nie mo2ma wierzyć rej postanowiono zorganizow~ w
jest
września zapowiedziana
wiizyita w Berlinie króla włos~ie i nikl!: im .n ie zaufa bez gwarancji r<>ku przyszłym w Gdyni wielką
go Emanuela, kiróla bułgarskie~ niespornych jak nie zaufa nikt wystawę, która z<>brazowałaby re1
. żmii nie ·pozibawiol}ej żądła i ja- zultaty 20-letmiiej pracy P<>lski na
go Borysa i gen. Franco.
Dla U~U1Pełnienia „sielankowe du.
morzu.
,,
go" nastroju w zamierzeniach
,
Trzeciej Rzeszy ~arfo jeszicze
·w
ł·
rzeczvwiście
pr.z.ytoćzyć słowa znaI<omitego
·
,
naflepszaPASTA do
puibH'Cysty francuski"go p. R.
Recou[y, !który ta'k ,pis.ze o iisto„

~mych

stainło

·Koronacja ~ statur

nastrój jest

Obecny

„

if'i't"'e't5h

- Owszem, ale mogłyby być
o wiele rozleglejsze i obustronnie korzystniejsze. Obecna era
jest dlatego jeszcze bardzo ku
temu odpowiednia, że wszystko
co kupowaliśmy i sprzedawaliś
my w Czechach, może stać się o
hecnie przedmiotem polsko - pe
ruwia(lskiej wymiany handlowej
Najważniejsza rzecz 'WS'Lakże

I

Wielkie manewry
lotnicze w Anglii

·243602 bezrobotnrch

Nie udał sie Dian Nr 2
Pll'of. St. Stroński w „Ku"
rierze W airszawsk.im" omawia
obecną sytuację przed.stawiając

fakt roz!bicia niemiedkiego pila~
nu Nr. 1 (nasitraszenia Polski i
z.ajęcia bez wa1k.i Gdań.ska), a
w ciągu ostailmich dni 10 roz"
bicie pilamu Nr. 2 (od'osobn'ie~
nie POtlski):

Ten plan, po tnechmiesięcznycb sca
motaniach się niemieddch, został ~·
grany przez Niemcy w ciągu ostatnich dni «Wesięciu. Jeśli mowę Lorda Halifaxa z 29-go ub m. można na
rozstnygaj~eg>:>
'zwać pobudką do
odpuoia, a oświadczenie ministra
Bonnet'a imieniem Francji i Anglii
wobec ambasadora Rzeszy hr. Welc-za
ka ~tało się rozbiciem w puch i
proch nadziei niemieckich, to odpo·
WI"ed'Zli p. Cha.mbe.rla.ina na pytania p'.>
selski'e w Izbie Gmin z dn. 3-gio bm.
'brzmiały jak odtirąbienie z pola. Niem·
cy twierdZą d'Zisiaj, że na odosobmenie
'Polski czy też Europy W~hodniej li~
t:zyć nie mGgą.
1
Co gorsza, dla Niemiec., te tny lmłe
Idące zabiegów i odruchów bez my"
§li i miary, krzykliwie grzmiących i
tonących w próźn.i, o.ślpieszyło gru~
Jownie dyplomację i politykę Trz~iej
'Rzeszy. Jak dGASiiaj wygląda p. mini•
~ter von Ribbentrop, główny podpo'wiadac;z poglądu, że Anglia i Francja
'mi drgną? Jak dziś wygląd'a p. mi·
hister Goebbels, który mu wierzył i
wrzaskiem trzymiesięoznym :r:anńerzał
nastraszyć Anglię, Francję i Polskę?.
że zaś to była polityka nawskro.ś u~ędro.wa i przez naczelne kferowtje'two przyjęta, wystaiwiła ona dofl{U.
'Wie na sztych w ogóle Trzeclą Rze!izę.

' Czy teraz przyjdzie kolei na plan
·
nr. 3?
A mianowicie iść na przełrzyma.~ ic
i wypatrywać sposobności. Sprzymic•
'rzeni przeciw NienK:om, kt6rzy na•
wet wojenną próbę sil przetrzymali
"Zwycięsko przez · czt,ry lata, nabrall
'Sporo ·wprawy i mogą przełrzymać na
'wet dłużej. Nie wiadomo tylk-0, .,czy
'długo poł!rafią tak przetrzymać Niem
cy ohecnie, ale zdaje się, że obliczenie byłoby bliższe czterech miesięcy,
'
niż człrech lat.
· A może plan nr. 4: wojna pową;eich
··'
na?
Byłby ło Trzeciej Rzeszy p1,a~ ft:'i~
·'
·
naprawdę oetaUU.

Nr.m
apłd

US
R

„

.•I. I
KREW
·
~

!:.•

nad ne-1

tQi =~~!~~e i~h'fe:S~~~~a~ ~~i!ii!j=~
przyc~e
ieh?

Czy

strzałów?

Ju

W. czasie, gdy wrzucali ciało do

neki, pot.icJant· od-

Dotń)'ma.ł &Iowa.„

Nikt nie domagał s~ odm zezna~ ~ pnyałm.

' :Wrócił do cyrkułu z obojętną mi.n.,. chociai sercoe
jqO waliło, jak młotem. Oficer policji zapyte,ł ro:
_ •
- No oo .tam było w pa~~?
- Eeh, me - odrzekł pobcJant -To zabił.o włctek-

„_ -•~.J.
•
.
~ psa.„ . . .
Oficer był zdmwfcmy taą odpO'Wled~. z.e 7'lum::1,
.
. .
zapJł,a.ł:
. - Teru, w noey nie ma nic umego do roboty, tylko
•
•
stnel~ do pe6w?
- Powtarzam t.o, co mi powttedua1no.„
. • ~
- Skąd t.o były ~ strzał~ . •
- No, s pałaeu 3ego ks1ął.ęceJ mołc1, &!ęda J'asupoW"a.

•

'.Aeh', ~ zapomniałem upokoR się. Ksiął.ęca fantazja:
-

pe&w!

tak, ~ wiebcf pan. !Obi 11Gbie, co cm a.ię

ł,-wnie ~°?°ba·

Teraz ·dopiero oficer
po nocy strzel~ do

Policjant qdzll, le sltoftczyło się na tym.
Po chwili jednak padło znowu pyta.nie:
- Czy rozmawiał ....,'ft sam z jego kad„„„c.,. mole14 !
~ „
_....
- Nie - odrzekł policjant.
To nowe pytanie zandepokoiło go nie ina !arty: mole
l'OSJ>Ocmie się śledztwo!. M~ sprawa pójdzie do sądu?
- Kt.o to panu poWlledztał?
Policjant by;ł zakłopotany, ale zda'!ał sobie ~J'awę,
.
t.e to zakłopota:rne 1 może wywołać podeJrzenie oficera.
- Ech, powiedział mi o ktoś ze służby„. Zdaje sł~
ie to lokiaj księcia
~ noe1
T ·
• , • '<l _,;
w
_ CzyŚ cie 1e ni;l.A zwr6ci J. Jemu uwagę,
·
Jrie wolno strzelać'
· .
_ Oczywiście:„

.. .

Podczas płenriaatkowego śledztwa opowiethiała se. •
k!etarlm, co wczoraj słyszała:
- Gdyni łegnała wC7'0r&J ltaspu$la, powiedział mi,
te ma się zobaczyć s pewn4 bardzo piękn4 i ~ kobfef4.

.

„ t
~ i'. TAJE"nlCA
l BALU 11ASKOQlEGO

Poclczae sd1 lal'Odd rozmawiał • lekarzem. Ble&
te zapomniała wło
trt do 1llUf1adJ' Juoddeto rewolwer, kt6ry był w to.
rebce, lef4C'ej.,. stoMlcu w ealCllDle.
l'e
J"(nmowagi,
z
~CMt&
tak
domu
do
Wr6cfła

ar en

l?'l'

zapomniała WJ'J~

!~~G

·@·

ł=

Powieść ze współczesnego życia

wielkomieiskiego

s~

ro

'łfrl1ła.

rewolwer z torebki i połolyć go tam.

·

~awdsłe lucctci dot;rehcsa1 nigdy llie otwie-

rał jej t.orebkł . .Ale mole akurat teras otworzyć

~

'il©l@l©l©l©l©i(fJ@l©~l©l©l©l©l©l©l
Bronka Zatorska. która kochała się do szal~ństwa w dy·
rektorze wielkiego banku, Romanie Jarockim, postanowiła
go zdobyć, pomimo, ~ był żonaty i kochał żonę i w tym
celu nawiązała kontakt z bandą przestępców. Banda w pod·
stępny sposób zwabiła Helenę Jarocką, wywiozła ją do Ar·
gentyny i sprzedała do domu publicznego. Helena zdołała
stamtąd zbiec i po wielu · przygodach wróciła do Polski. Ja·
rockiego zaś usidlila Bronka i zamieszkała u niego.
Jarocki był przekonany, że żona rzeczywiście go pomi·
ciła, to też gdy Helena po powrocie do Warszawy zajechała
do alebie, .wyrzucił ją. Zrozpaczona postanowiła popełnić samobójstwo. Przeszkodził jej w tym powieściopisarz Bartosz,
który, ~ąc· wdowcem. powierzył jej opiekę nad swoim
dzlecklem.
Bronka, która obawiała slę, u 'Helena mimo wszystko
zabierze jej Jarockiego, po1eclła bandzie usunąć rywalkę.
Qanda otruła dziecko Bartosza, a następnie oskarżyła o to

Jlogac]L

„

póli$ peM. . .

,

lifll
;

„

*""· Wlectd8ł,

go....
Protbpopow mW powody 'do

.

• '1nHft4 Rupułlina ek~cą ttło Jego briera. T.Jlat
Ruputinowi -~-. łe st.al aię młnietrem. to W
•J•ł aiię tylko ł.!ł apra'W4. wydał swoim podwładn.Jm suNW'J' rozkaz:
- Za wer:ellr4 cenę oaszukać łwiiętqo ataroat iyw~
go, cą martwego. ale odszuW go„.
Car Jfikołaj

-

-

-

-

n bawił w &f6wnej &atena. z na wp6ł

~łnni OC&)' ma słuchał raportu, kł.&t'y nadszedł :ł
Petenburp, is 11śmfechem powtarzał:
Przyjęto
- WCJJOraj TIOStała ~na duma.„
energdeme Nodkł. Stolica odetchnęła s ulgą. Wsr.ędzie
panuje JIO!Slłdek ł epok6J. LudnoU Jest aa.dowol011A • ~
wodo stallGWcdei nądu.„
Oar zmrutył oeey i z !J&dowolendem P~ tobi«, co caryca mówiła mu kilka dDl pred tem: „Tn:r1naf
!ię dobrze. Nie ulegaj. 8ił4 dokonasz "8ZY8tkdego. 'Bo- sjanie lubię bat, t.o Jety w ich charakterse. Luhf4, gd1 sit•
kh bije".
Car r~ł: 1Jak, Olla ma rację, taf jest...
'A wnet po tym W7ałuchał szeTeg raportów s frcmttt.
Na twarzy jego spoczywał uśmiech zadowolenłs: ._
lł'SZ)'stldch frontach powodm się jak najlepiej.

~

.

sr.ę.

Nagle
-

wsudł adiutaatt

SJC.ąd to! - zapytal

li

podał ~- l109 _·......:"""'·

call'.

Z Carskoje Sieło.
Car otworzył depeszę. I gdy mesrę! ·~ ~
l'O zadrżały .

„

'D·-

prs7P0mniała llOble • pnerlltenłelft.

...:T.'"lj

la&

ł;Jm cała

.· -

W}'IMc!ł do gaMneta I sał.e1efomował de 1ebr&

© © © © © © @©

IOdzint po

.
,
~ •
•
b. _
- KłM t.o.Jest.u ltGbteta.
-Mój.Dole! To niemolliwe.„ BMpułllD:l8Dllll\IDw:rJs'
- Tero ~_!~em. -~'1: :~a~rdrse'- /
,
•
Ni'
J
Dll
l
Buputhl pow.i.::-uw !lll ":I •
ey„. 1 ;ete'f':;;;.ej chwm ea.r pn;"pomnłał aoble.,.,.. b.
sza od wazystkdch &r18*:kratek Petenburga._
sputłna, te Rosja zginie po jego śmierd i zadrtał Jak zf1i.·
Ale ~ t.o j;st ·
by poczuł te nad ndm unoszą aię skrzydła imfercl...
.Tego n e "'em- ł hałd te' Jt b' t T
•
o J o ie :Y
- A cą JP.pr&'lf4~ po,ec
Nazajutrz o 6młerci Rasputma wlleclzW& mia..,.
-Tego nfe wtem...
'
~
tin Ni..-e- s"a
_Jd-'-li ""'"
,„..,_
' .„ ,
.,...,,
-vu
Wywładowey, •..vl'ZY Wił am::: • :~ . _ Jatr4.
ehal wlfecmrem do błęeł& Jusupowa spali telO cłaia,
"

1

~iJ&if€oJ~ ~ © ©
6li .I erzv
~

(W.ł

Mmist.er epraw wWłbvtza:oell, Ptołlolpopott'. mlaW
~ jak a.truV i powtan:ał w k6lko, kto wJe, _, an J~
ese łrle? Upnedsałem go.„ Waoraj wieczorem apr.._.

PobeJaM był zadowo10Jl)', le nę na t1111 'W'8ZYlłko
llko6ciyło j po 11ko'6CJOueJ &łutbie udał aię na miasto, aby
przehulia.ć pienią.die, które oł.nymał.
Nazajutrz dopiero zauważono tajemnicie znilcnięcie
~
Plierw8'J& zauwabfa jero ae&etarka. pmna Olowina, tt6ra. ft7kle prs7chodziła z rana na Groehowflk4.
Zdslwdona brk jego nieobec:nołc:4
z poCfJlltku pomyślała sobie, ie Rasputin zasiedział
się u swoich eyga.nów, ł nie wr6eił do domu.
GdT jednak godzina mijała za JOCbiD4t i Buputiu
nie pcnmacał, przjpomniała sob~ sekretarka jego ełowa,
które wypowiedział ubiegłego dnia wdecr.orem. A wobec
tego, ie przeczuwała jakieś :nlesz~cie zameldowała 11atychmililt polłcJl
Nie ma Raaputiua? Nie w.iaClomo, do~d się podział„.
Nie noeowa.ł ,,. domu!
ty Jimłut
b ł
i Abnia Grochow•,,.•
. . ~ ~ Y 0 na e
m
Do m e
nereg W)'isqeh pn.edeta"':tcieh pohc)l, a przede waąetkim d, kt.6?'11 odpowładah • jego be$pfecz:A~·

powie w cyrkule o rzeczywistej

dawna juł był w cyrkule.

- No,

męrt.e&1ma -prsibfł I BMputfo. C)()!echtl ~ •

AJdm19t•melu&--- •Wki

łem

Autem zawieilii sPińowey ciało Rasputim

.:-....

'.W1* Wonalldt ąJko, ie~·~
wpalclł ...
Opowie.tz:IM
m.bie w JM>CT jaJcieP ~ :tt6ą DPJtał o 1lle8ao

.• '

~....

u am6r. Douna lli.e potzerffł uOtlieU~

J1&. I
eo mu w6wczaa powie?
BronJaa pnetywała sttaazlkre cllwite. Co robić? Jak
W1J'łĆ rewolwer 1 torebki i połoł;yć go do biurka! „.
- Oo robić? C.o robić?„. Ta jedna myśl tętniła ,..
m6sgu.
Brła 11 sz~ rozpa('Q', ale in.ie mogła maletć ladnego wyjścia z sytuacji.
- Lekarz ~zie a p6ł f()dziny - chiadcsył Jaroeld, wchodząc do sypialni. - Jak sit cząjesz, Broneczko?
- Bardzo źle.„ Małe wzięłabym na razie jakiś pro·
sezk na uśmierzenie b61u głowr···
-Poślę ełutą~ - rzekł Jarocki.
- Nie wiem, czy dadUł jej dobry proszelL Prze·d
dwoma tygodniami •miut zwykłego proszku od bólu
gławy pewna służą.ca przyniosła jlllcąe tntci~nę„. Czytałeś chyba o tym w gazetach„. Kochany, - głaskał.a go
po dłoniach - możebyś sam poszedł do apteki. .

- Td - oc1puł łelwn - apiluJt • . . . . . . .
u aspokojenle nel'W6wGd1 Jeb.n .,..n~ ~Wdta• ~

„

~a głow4:

- P9Jcliesn7 wata•- ~ • ~ dicti
wm6wM ten lebnT.„ Bolł mnie głatra i mam cłna•,

a cm opowiada o jaJd~ ps:rcbicznym ~ Aeli ·
ci leJmrse, o niczym n.ie maj1ł poj~alBronlca muiala kilka cłni ~ w ł6lbl. lbła
na duchu i trawdona przeli wielki

zupełniet zdruzgota:na

nłepok6j. Najmniejszy szmer, ka.My dzwQnek 11 dnwi
przeratał ~. Zdawało się jej bowiem, te oto pn;ychodr4
po ~ te morderstwo zostało wykryte.- Powoli JecłnalC
wracał spokój ducha, po tygodniu prawie nie pemifł1ła
o strasznej s~ie. iaka ~ała a.i§ :w.; .lesie :rember•
to'lfsklłm.„

NOWA. ZA:GADICAT.
Stary emeryt ·i jego !ona 11 którycli dtezbla W.nFokalska, niie mogli pojąć, dlaczego ich sublokatorka juł drugą noc spędza p<>Ja domem i nie daje o sobie znaku tycia. ·
- · Co to ma znac-zf~? - m6wił sb.!'1 ~ eto
fony. - Hm„. Rzeczy jej pozostały u na!!„. Nic z eoblł
lllie zabrała, me powiedziała, że wyjetclia i ;nie pokazuje

Cła

się..

- M<>Ze co8 się z nną stało.„ - wtrąciła starusna Helene, która aresztowano. Jeden tylko Bartosz wierzył,
Sprawa ta mi się nie podoba„.
iż Helena jest niewinna i starał s ię tego dowieść. Gdy
- Istotnie, jest to tajemnicza Mstoriia„. Przegląda
- Masz rację„. - odparł J$rocki.
Brohka dowiedziała sie 0 tym, postanowiła go unieszkoGdy tylko wyszedł, Bronka z błyskawiczną szyb- jąc dziś gazetę, nie zauważyłem w kronice wypadków
dliwić i nakłoniła bezrobotną Wandę Fokalska do napisa!lia listu do urzędu śledczego, w którym podawała, że
niazwiiska naszej sublokatorki.
Jakoby Bartosz upiwszy sie, wygadał sie przed nią, że kością wyskoczyła z łóżka, pobiegła do salo.Qu, cbwy·
z
drżąc
Jarocki-ego,
Znów milnęły dwa dni, a Fokalsk!a. nfo pokazywała
gabinetu
do
wbiegła
i
torebkł
eiła
dziecko.
swoje
zabić
polecił Helenie
'
sUA..
, Bartosza aresztowano i cała prasa poświęcała wiele obawy, ab)' słułąca !llie spostrzegła~ co robi„.
-r
miejscia sprawie uwiezienia głośnego powieściopisarza.
- Musiało się z nią coa stać - powłedzi!ał sbaru·
· Dtiącymj rękoma wyjęła z torebki rewolwer i wło- ·
Brooka obawiają.c sie, aby Fokalska nie załamała
szek do żony ~.Wiesz co ci powdem, stara, trzeba. pójU dd
żyła ąo dolnej szuflady biurka, gdzie poprzednio leżał.
scie na procesie, zwabiła ją. do Rembertowa i tam żabiła.
komisariatu i gawdooomić 0 tym.„
wbiegła z powrotem do syNastępnie ciętko sapiąc,
Po dokonaniu. rno:derst~a wr?~iła do domu c.ałkiem
· .
ptalnii i wsunęła się· pod kołdrę.
zdruzgo~ i l?ołozy~a s.1e d«:> łooka. Gdy ~aroc.k1 p~y- I ja tak myalę. Nie jest to .zwykła sprawa. Wy•
szedł na obiad i dow1eduał s1e, że Bronka zle s1e czuJe,
Teraz dopiero odetchnęła z ulg4. Kamień spadł jej szła przed czterema dndami z domu. i nie wraca....
wszedł do sypialni i zapytał ją, co jej jest. .
_ TalC, idę do komisariatu.
Czy mogła :mu powiedzieć, gdzie była! Ach, gdyby z serca. Cz~ła się teraz jak nowo.narodoZOnf człowiek. '
S'(;ary emeryt pod!l!iósł się, nał~ył przy pomocy łomogła powiedzieć prawdę - być może wówczas czuła by I zdaw:ała sobie spra.wę, .że ~stała ocalo.na. O gdyby Ja·
wytarty płaszcz i opuścił mieszkanie,. .udajllQ
stary,
ny
torebce!
jeJ
w
się ·lepiej. Ale czy rn&gła przyznać się do tego, że za- rocki ~lazł rewolwer
komisar.iatu.
do
się
r
proP">:'OSZĄ.C
wrócił
Po pjęoiu minutach Jaro~ki
bił~ człowieka?
Przyjął go dyżurny przodowniik.
- Nie wiem, co mi ~eat najdrofazy - powtó- sze~. Wkr~tce przyszedł. ró~mn i lekai:z, który P? r.ba-\
- Panie przodowniku - zameldował ...... przy.
rzyła po ro.z drugi. - Czułam się źle od rana. Porny~ dam u. ośwlladczył, ~ nie · widzi na razie ~c gro~ego,
ślaJam wJęc sobie: pójdę na spacer, może będzie lepiej .„ Zał~ctł aby ~hora miała absolu.tny spok6J, pon~ewat szedłem zakomunikować, że .Przed czterema dniami moja
11ublokatorka, Wanda Fokalska, opuściła mieszka.nie. ł
Poszłam do Łazienek, ale czułam się coraz gorzej, wr6- stwioerdził &lny wstrząs peychicmy.
- Wstrząs psychiczny? - zapytał zdziwiony Ja- 1 doychczas n-ioe wróciła. Nie wiem, co " się z nią stało.
ciłam wi ę c do dornu.„ Ledwie dowlokłam się do auta„.
(Dalszy ciąg jutro).
rocki..
Jarocki.
oświadczył
- Już dzwonię po doktora
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latające \V

powietrzu tanki

Ciekawe wiadomości o sowieckich lotnikach .stratosferrlznrch

I

Głód gorszy niż bombr

na~;1!mi~~ p:itk~%~1 na:~ii ~~~;r~t~~aru'i~tał
~=
le'--rsk1.ch
·
0

1

hiszpańskie1·, opublikował

ła- kołach

„

Prasa „•n,,,;elska
pod··J·e
w1·e1e met ycznte
· zamknięte
•
„„
„
maszyny,,. tal'\ie w stratosferze przez. cz.as ma h ang'1el k' g0 tygod ile
D M' .Il.a .i.. • .: · d
'ł ...
ciekawych szczegółów o specJ·a1 c
s te
n a me
r. ua S•w•er u • ..,e Da
które nmołliwiają lotnikomi la- dłu~szy. '
dycznego niezwykle ciekawy ar- tek 250 nalotów rco··.;.......:,._~
nym
....
. przeszkoleniu sowieckich Io
na Barcelon~ zginę o "'""'"!""'J
4357 o$6b.
tmków stratosferycznych.
Liczba ofiar bombardowania rów

~~~:::o~~~:;~::F~~ę:I

metrów. Loty te podczas wojny
mogą. oddać wiele korzyści. Na
wysokości tej samolot jest zabezpieczony przed podskami
dział
przeciwlotniczych. Poza tym dzięki lotowi na tej wysokości można
łatwo przelecieć n.ad pozycjami
nieprzyjaciela i siać spustoszenie
na jego tyłach
w sowieckich kołach wojsko _
w1ch panuje przekonanie, że przy
szle bitwy i><>wietrzne b d odbywał ai na
k ś ·
ą
t
15
i 7 ~ tró W'f 80 0 ~~
8 ęt1 ff!!~
ta: 1 ~ci Y .n, 0
0
1
P cf~ .a k ~e~. d .
ć .
owie. : powie kn~o. w~ ;id cz~ny. moze : ~ys\ 0 .;ći 0 • b 0
JSlęcy me row o eJ
~ię e.z
apa~tów z tlenem. I właśnie ć_w1~ta P!Zepro~adzo~ w ~owieckiej flocie pow1:t~eJ ~J~ na
elu przy~ycza3e~1e lotmko~ do
oddycbania na teJ wyeokośCJ bez
a,_rat6w s tlenem.
..
Na tak znacżnej wysokości lotDit j~ narażony na mnóstwo
niebezpieczeństw. Słabnie jego re
~anłe na barwy,
jak i siła
wsro)aa w ogóle. Z tego względu
mot.e on łatwo stracić orienta -

ioie J-

9

cJo..

Pon tym pilot lecący na tej
1'7SC>k~ci dostaje często zamro C9IJlia umysłu, a gdy następnie
wraca do siebie, nie zdaje sobie
weale sprawy, co się z nim poprze
dało działo i nie wie gdzie
się
najduje.
1:11 pomoą aparatów 11 tlenem
lotnik m~e wznieść się nawet na
~okość 14.000 metrów. w praktyc-e jednakże 6kazało się że najlepsze nawet aparaty z tlenem nie

gwarantują możliwości dług.iego

przebywania w stratosferze.
'.Aby usunąć wpływy atmosferyczne, jakim podlega lotnik na
tak znacznych wysokościach, w
Rosji przystąpiono ostatnio
do
Qtidowy specjalnych samolotów,
ktłre popularnie nazywa się „tan
kamł powietrznymi". Są to her-

KUPON

NA

BEZ PŁATNA

PORADE PRAWNA
Ola uzyskania porady należy
dwa
kupony.

przedstawić

Lotnictwo 11·ar·zm1·10 3 oceanu
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Rok.1939 stoi J?Od z.n~em ol j Jesh wetm1e się pod uwagę, ze nowe) drogi do Indii, 1dące1 :z:. pa
w. piera1ąc się na
c
brzym1ego roZWO)U lotmctwa· o„ ' lądował w Bathurst i Natalu., Australii do Afryki i stykającej danych, lekarz hiszpański do· ·
statnio !o.tn!cy ujarzmili.~. trz~ Lot ten !1i.ewątpliwie p~zyczyni się_ z. p~wietrzny!11i liniami euro chodzi do wniosku_ ie bombaN
oceany t,J?Z chy~a w na.)'bhzsz171
Z drug1e1 strony Anglik Tay, peisk1m1, oraz połrtocno i połud dowanie nic przedstawia dla,
przyszłosc1 pow1~trzn~ ko~un.1- l<?r odbrw~ ob~cnie }ot, któ~ niowo ":merykań~kimi.
• ludności większego niebezpie:11
kacia transoceaniczna stanie s1e mewątphwie zapisze się złotymi
W międzyczasie amerykański czeństwa, niż ruch uliczny W ·
faktem dokonanym.
zgłoskami w dziejach lotnictwa. wodnopłatowiec
„Transatlan" czasach pokojowych w cłużycn
Niedawno lotnilc niemiecki Na wodnopłatowcu ,,Guba" Qptl- tyk" wystartował z Jamaica Bay mias!ach.
.
HenkS, na samolocie ~,Pom-lścił ?n 4 .czerwca Ons1~v ~Au• (No~ Jork) i wystartował w ~iększy wpływ od b~mbardo
mem '. wystartow~ł z. Berlina ~o straha) mmął !>cea!l lndy1sk1, do Nan~nane, przelatuJąc naq Hor• wan~a wy~arł na psych1~~ bar"
lotu Rio de Janeiro 1 przeleciał tarł do Kenyi, minął Afrykę i tą, B1scarossą. ,,Yankke Chpper" i celonczykow brak zywnosc1. Lud
trasę 11.000 kilometrów w cią~u I dotarł do Dakaru, skąd wyru„ zaś przeleciał nad północnym A ność Barcelony szybko się przy
37 godzin i 4 minut. Leciał więc Iszył po jednodniowym od po• tlantykiem.
zwyczaiła do nalotów powietrz~
z przeciętną szybkością 270 kilo czynku na Antylle, skąd znów
Jak więc widzimy, w ciągu o- nych, lecz nie mogła się pogo<1
1
metrów na godzinę. Szybkość ta poleciał do Nowego Jorku.
statnich tygodni zostały ujarz.s dzić ze stałym · brakiem najnie:t
jednakże była znacznie większa.I Celem tego lotu jest zbadanie miane aż trzy oceany. '
zbędniejszych . produktów.
·
„Podczas wojny - pisze dt
Mira - masło gra nie mniejsząi
rolę od pocisku''.
O tym, jak ludzie przyzwycza.A
Jają się do ną.lotów powietn~
nych, można sobie wyrobić po„
jęcie z następującego wypadku
lę
Q
podanego przez dr„a Mirę. TWict
dzi, te sam widział w madryc"
Miasteczko belgJjskie Gheel, le- ci li ich opiekunom za żywienie. OWieść o tym rozeszła sifi po świe kim kinie ludzi, którzy w czasie
żą.ce w pobliżu granicy holender- hecnie rząd belgijski uznał Ghee! ciet i mnóstwo pielgrzymów przy- wyświetlania filmu spokojnie dy
skiej nazywają w Belgii żar.tobLi- . za uzdrowisko dla umysłowo cho- bywało do Gheetl, aby oddać hołd skutowali na temat tego, jakiewie miastem obłąkanych. W mia- ' i:ych i pokrywa koszt ich utrzyma- cieniom dziewczyny. Wśród nich go kalibru był pocisk, który eks
steczku tym, jak i jego okoi.icach Inia.
znajdowało się mnóstwo obłąka- plodował w pobliżu kina, ogłu'"
roi się bowiem od w.szelkiego roCzemu miasteczko :i;awdzięcza nych, którzy przybywali z krewny- szając na kilka chwil' widzów.
dzaju ludzi chorych umysłowo, któ ! tę jedyną w swoim rodzaju sławę? , mi, modlącymi się do Boga, aby
Zupełnie spokojnie zachowy"
rzy nie są niebezp.ieczni dla oto- Legenda opow iada, że zawdzięcza znów dokonał cudu i przywrócił wały się w czasie nalotów po:t
czenia i których sprowadza się tu- ją n.astępującemu tragicznemu wy im świ·a domo ść.
wietrznych dzieci. Na to prawtaj ze wszystkich krańców Belgii padkowi.
M i nęły setki lat od śmierci ir- dopodobnie wpływała również
z Roland.ii, oraz z
pogranicza
Przed wiekami pewna młoda landzkiej dziewczyny, a Gheel je- i ta okoliczność, że nie zdawały
francuskiego.
dziewczyna irlandzka, któr<! .w nie szcze teraz jest miej<icem piel- sobie jasno sprawy z niebezpie'"
Jest tam takie
mnóstwo cho- tudzki sposób dręczył jej chory na grzymek dla obłąkanych.
czeństwa, jakie im groziło·
rych, że n~e mogą ond pomieścić umyśle ojciec, uciekła od niiego i
s~ w istniejącym w Ghee! zakła- bł~gała mi~j<>narzy klato~~ckich, u- .· N1·eb1a~z"'"L
dzie dla obłąkanych, przeto cho- daJących się do Anwerp11, aby za- ·
Ud:J •Głt.11 fl
.
W
tł,
rych
umieszcza się .u mieszkań- opiekow~lf się ni~. Misj?·~arz~ zli- słw ; erdził że ulotniły si ~ · ego oszczędności
1
ców Gheel oraz u okohcznych chło towali .się nad me~zczęshwą 1 za-1
•
'
-i•
pów. Obłąkani, którzy na pozór 1brali ją z sobą.
Ma.le spokojne miasteczko - mienia oczy, sądząc, ze ma
niczym s.ię nie r?wią od
ludz.i
Wkrótce migjonarze dowiedz.ieli francuskie !uc • les • Gray było przed sob_ą ducha.. .
• .
zd~owy~h. ~racuJą w polu, pom~- się, że ojciec cl:;i;iewczyn~·, którego !w . tych dmach terenem tragiko
Ca~etti spo~o]me OSWla.d•
gaJą wiesmakom w prowadzemu do szału doprowadziła ucieczka · m1czmego wypadku.
czył, ze wcale nie uimad.
gospodarstwia i wykonują wiele l córki, udał się za ni a w pośóg i I Przed kilikoma dniami w są~ · N a kilka dni przed swoją
innych robót. Co pewien czas wey jest w drodze do Ant;.,erpii. Księ- 1siednim miasteczku Gray wyło• „śmiercią" otrzymał praicę w
wają ich do zakładu i bądają ich ża ukryli ja wówczas w Ghee!. Ale ' wiano zwłoki topielca, których sąsiednim miasteczku i ~yje,
stam zdrow.ia, a pom tym korzysta i tam dota~ła ją mściwa ręka oj- nie można było zidentyfikować. chał tam, nikogo o tym nie .u~
ją ~ni z całkowitej sw<>body. Nie c:a. Przybył do Ghee!, wykrył jej Gdy zamierzano już je po•cho- prozedzaiąc. - Przypaidek dhc1ał
nadużywają jej jednak i nie ucie- kryjówkę i dopadłszy do dziewczy~ 1 w.ać, nadeszła wiadomość z Że wpadła mu w ręce g~etl!<a
kają z Gbeel, ponieważ czują się ny, przebił ją mi-cezem. Nieszczę- I ~re _ ~es • 9ray, że ~ikł tam powiatow~ · z. k_tór~j, doW1:cd:z1ał
tam bardzo dobrze.
• śliwa dziewczyna wydając ostat- !)2„letn1 roln~k Cairnett1, Włoch się o swe1 _„smiero • .
.
1
Gheel jest ·azylem dla umysło- nie tchnienie, b-łagała Boga, aby z pochodzerua.
Na.t ychm1ast ponucił pracę 1
wo chorych jut od
setek lat i przebaczył
JeJ ojcu. i wówczas
przyby!. d~ Arc„les~q.ray, ab_v
mieszkańcy miasteczka są. z te- stał się cud. Ojciec jej odzyskał Natychmiast sprowadzono d~ ~~Ja~mc .meporo:zi~1eme. SJ?o~
go. Dawniej krewni chorych pła- świadomość.
Gray jego przyjaciół, którzy UJ zn.ił się 1ednak o pół god71n)'
rz.awszy ubrani~ to.pieka, strwier na własny pogrzeb. Carndh za
dzili, że należało ono do Cair, żądał aby sprostowąno w księ~
nettiego.
.
gach nieporozumienie, aby zwró
11
Uznano więc, że topielcem cono mu 2.000 frai.'l'ków, oraz
jest Carnetti. Przeprowadzono garderobę,
rewizję w jego mieszkaniu. T~m
Zakłopotany burmistrz przy~
jadnakże nie wyszuJkano za- rzekł mu, Że postara się zała~
św:ecie
dnych
dowo·dów,
któreby twić możiliwie najszybciej for•
Oswojony babu1I1 przywiązuje wskazywały, że Ca1.1l1etti popeł• malnośd związane z „przywró•
rając się je nawet chwytać żyw
cem i sprzedawać do ogrodów zo- się ogromn.ie do ludzi. Swiadc.zy nil samobójstwo.
Natomiast ceniem mu życia" w papieraah,
o tym
chociażby
następujący
ologicznych.
Z'należiono oszczędności jego w co jest wciążliwą i zawiłą proce
Pewien myśliwy, który
ujął wypadek.
kwocie 2.000 franków. Urządzo durą, or:._, zapewnił, ie gmina
Pewnego razu kacyk jednego no mu przyzwoity pogrzeb, na zwróci mu pieniądze wydane na
żywcem wiele babunów, opowiada,
że pojedyńczo „święta małpa" nie ze sz.czepów 'abisyńskich znalazł który posziy prawie wszystkie jego „:pogrzeb".
przedstawia sobą żadnego niebez- w górach młodziutkiego babuna. uduŁane przez niego ·franki, a
Zadowo·1 ony Włoch o-puścił
pieczeństwa. Zawsze jednak cho- Spr.zetlał go Europejczykowi, któ- jego gairderobę
roz.dano bie• mieszikan.ie buu:nistrza i pświad
dzą stadami, które liczą nieraz o- ry przywiózł go z sobą do Euro- d.n ym.
czył przyjaciołom, ie obecnie
py jako swoją maskotkę. Małpa
koło 200 sztuk.
W pół godziny po po~rze„ będzie chyba wiec>...n-ie żył, pod
Babuny są bardzo inteligentny ta bardzo przywjązała się do swo bie „niebO<Szczyk" zjawił się w nieważ 'llltniera tylko ra'.!, a fote
mi zwierzętam~. Stadem zawsze jego pi\lna. Gdy ten ożenH się i miasteczku i udał się do bur• malnie jest przecież ,,niebo·s~y
kieruje „dyktator", którego mał miał dziecko, otaczała je wielką mistrza, który przetarł ze z,du• kiem".
"
py studiują bez szemrania. Jest miłością.
to silny, okryty długim owłosiesprzątneła Wł0thGm
Pewnego dnia, gdy małpa była
nJem samiec. Tubylcy nazywają
sama z dzieckiem w mieszkaniu,
go „owłosionym pawianem".
W stadz.ie żyje mnóstwo sam- wybuchnął tam pożar. Sąs.iedzi
Między nądami greckim I egip- interesowanie w kołach politye1:nych
ców, a każdy z nich ma własny usiłowali przyjść z pomocą dziec skiJn doszło do porozumienia co do gdyż dochodzi on do skutku poniekąd pod wrażeniem zaciekłych po ·
„harem" z żonami. Nie ma przy ku, ale powstrzymał ich mur og - podjęcia wspólnych prac nad wydoby szukiwa.ń
włoskich, ma.jlłCYch na ,ce
ciem 89 okrętów wojennych, zatopio
nfa.
Gdy
wszyscy
już
myśleli,
że
tym innego zwierzęcia,
któreby
tu tą drogą zapełnić pusty 1ka.rbiec
nych
w
r.
1827
u
wybrzeży
morza
stojący
było tak zazdrosne o swoją „po- dziecko zg.inie, ludzie,
Japońskiego. Okręty te, wchodzące nowoobwołanego „cesarstwa". Włosi
łowfoę" jak babun.
Niech tylko przed pł01I1ącym domem zauwa~yli wówczas w skład floty turecko - e- bowiem, zachęceni swym PoWodże
nlem przy wydobywaniu zatoploneito
jakiś samiec „kawaler"
zacznie jakąś ciemną postać łażącą po mu gipsldej uległy w walce z flotą p~ okrętu angielskiego „Egypł;",
g4zle
coś clierza rosyjsko - francusko - ang1el
flirtować z jedną z sami „męża - rze i trzymającą w zębach
natrafili na znamne ilości złota I któ
białego. Był to babun z dzieckiem. skiego pod Nawarino i zostały zato- ry właśnie eksploatują. pneaakQ.il\
tek", a będzie to jego
ostatni
pione. Wraz z okrętami poszły na
flirt. Zanim bowiem zapadnie wie Kto' z tłumu pobiegł po drabinę dno wielkie ilości pieniędzy (w zło obecnie WBSYstkie mona m łlł złoto
i
babun
ostrożnie
po
niej
zeszedł,
cie i srebrze) ora.z przedmioty war dajną „pac1llną". Układ grecko - e„
czór, zostanie zabity przez urażo
gipski upnątnął im w ten sposob 'lJ
n.ie
wypuszczając z pyska dziec- tościowe ze szlachetnego metalu.
nego w swojej godności samczej
Układ powyższy wywołał duże za przed nosa poważny k~k.
ka
„męża".

I

„ I•a s t o ' o b. I k a n y c h II
„.
p• k
}
d
. I .d k'• . d .
•
llQ

„świete małDJ

egen

0 lr an Z le)

ZleWCZYllle

I

PO p9•11ro'·1e do domu

I

I

w Abisynii

najgroin!ejszJmi zwierzetami na

W Abiosynii istnieje

gatunek
które są postrachem ludności. Są one bardzo dz.ikie i silne. Potrafią swoimi kłami, roz szarpać psa na kawałki. W gryzając się w gardziel mogą uśmiercić
konia.
Małpy te mają swoistą taktykę
w walce z nieprzyjacielem. Kiedy
zblita się on do nich, udają, że są
zupełnie łagodne i dobrze usposo bione względem niego.
Ale gdy
tylko minie je, napadają na niego
z furią i zagryzają a śmierć.
małp,

Tubylcy nazywają te zwierzęta ba u nami, lub „świętymi małpaini" a to dlatego, że jeszcze przed
narodzeniem Chrystusa małpy te
były czczone w Eg.ipcie jak bó stwa, pod<>hnie jak wiele innych
zwierząt. Nazwa „Swięt:J(ch" pozostała, choć teraz nikt ich
nfo
czci, lecz drży przed n.imi
od
Sudanu aż po morze Czerwone.
Nie ma bowiem zwierząt, któ rych tak lękanoby się, jak babu nów.
M.imo to, odważni myśliwi polują n.a te dzikie zwierzęta, sta-

'

Grecja
,,złotą padlinę''
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Na ulicy, w · domu, w kinie,
Myśli każdy o PINGWIN IE.

Inoczenie szvbownictwo w wnzkoleniu lotników
Znaczenie szybow~ictwa dla
obrony kraju jest wprawdzie
pośrednie lecz nie mniej bardzo ważne. Sąsiedzi nasi po„
siadają~ lotnictwo silnie rozbu„
dowane i liczne. My Polacy,
nie majztc środków na takie
wielkie siły, musimy tej ilości
przeciwstawiq doskonałą jakość .
Jakość lotnictwa zależy od per„
sonelu i sprzętu. Jakość. per""
sonelu jest wynikiem starannego wyszkolenia i doskonałego
doboru ludzi. Dobór ten polega na odpowiednich warun„
kach zdrowotnych, zdolnościa.ch
lotniczych, a przede wszystkim
na odpowiednich cechach cha„
rakteru jak wytrwałość psychi·
czna, opanowanie, obowiązko-
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Aby sobie to lepiej uprzy„
weźmy taki przykład:
Pilot odbywa przelot z WarszaWe Lwowie
wy do Lwowa.
tomnić,

lądowanie.

radiowych

Według . informacji
lorni1ka również
najbliższe
znajdujzt się pod mgłą, samolot zaś posiada benzyny tylko

I

l

I

wość. koleżeństwo.

miła uniemożliwia

kierunkiem wykwalifikow anych i stwo. Dlatego państwo oce- ~
jest najlepszą niając wartości wychowawcze
instruktorów,
próbą i sprawdzianem charak„ szybownictwa i jego zna~zenie
teru i zdolności lotniczych. propagandow e dla lotnictwa, 1
cywilnych i
szereg
Zarazem i koszta są mniejsze utzymuje
1
niż przy szkoleniu motorowym. szkół szybowcowych , dających
Wszyscy więc kandydaci do j mł~dzi~~y od lat. s~esna.st.u
lotnictwa wojsko.w ego przecho„ · moznosc wyszkolenia su~ mm1dzą najpierw selekcję w ~bo„ mal~ym kosztem oraz zaprawę ,
I
z.e Szybowcowym w Usbano- lotniczą .
zapa„
z
się
garnie
Młodzież
wej. O selekcji tej pomówimy
łem· do tego pięknego sportu, !
osobno.
Kurs szybowcowy oswaja kan: jed·nakowoż zapał ten często :
dydata z powietrzem i sterami o opór starszego pokolenia, 1
przygotowując do pewnego sto„ które wciąż jeszcze jest bojaź„ .
pn!a t~k technicznie, )ak i psy„ liwie ·p_rzywiązane do ziemi. 1
ch1cznie do czeka1ącego w Szkolenie na szybowcach przy
uwadze instruktora i posłuszeń„ .
przyszłości zawodu.
Nie bez znaczenia są ta~że stwie ucznia nie przedstawia
wartości sportowe szybowmc- niebezpieczeństwa, czego do„ .
o t . zw. wodem jest choćby zeszłorocz„
Należy ono d_
twa.
za„ na statystyka Ustianowej na
które
.
mocnych",
„sportów
pew~iają młodzieży dobre wa„ ~.OOO uczniów • ~i~ było ani
r1;1~k! zdrowo~n~, kształcąc w Jednego powazme1szeg o wymeJ 1edn?~zesme hart du~h_:i, padku.
w-<trwałosc, odwagę, kolezen„

----Kolonie, kolonie ...

okidi <koµalania

nap/M,t/

•

„„......

iJNW'*

Pielgri~mko Piotr~uwion

Zaczęły się upały i zaczął się. I':" ~yfrach i . d?wiadujemy się,
okres kolonijny. Gdybyśmy na · z~ Jednak tak.' 1ak. b~ło w p~a
pisali „jak lat ubiegłych" po- mi:-, na kolonie dz1ec1~ce ~YJ~~
pełnilibyśmy i nieścisłość i nie- dz1e około .15 proc. więcej, n~z
sprawiedliwość. Bo kolonie nie w roku ub~egłym na ~olonie
są już dzisiaj tym, czym były dla młodgc1anych. prawie dwa
Ze względu na krótki termin
W dniu 11 lipca rb. o godz.
za pamięci naszych ojców czy razy tyle, a kolonie dla dor<?snas od wyruszenia pie}„
dzielący
nabożeń
uroczystym
po
matek: wypoczynkiem masowym łych, tak zwane wczasy, do~1~- 8 rano
Komitet zawiadamia
grzymki,
ks.
em
przewodnictw
pod
stwie
własc1„
nabrały
roku
tym
w
ro
Na kolonie wymilusińskich.
które nadejdzie do
votum
że
Dziekana Józefa Goździka wyjeżdżają dzisiaj również i do- wego rozpędu.
w dniu 10 lipca po
Piotrkowa
70„ty
raz
po
Piotrkowa
z
ruszy
Jest to w obecnych warunrośli
kach objaw naszej siły, hartu, piesza pielgrzymka na Jasną południu i wystawione będzie
. .
. .
·
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poczty
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W roku bieżącym ze zrozu- kalkulują się bowiem za 6 anio- panijnego.
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bne dla lotnictwa cechy cha„ nak z założenia, że nawet w nie rozchwytywan e.
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Kurs szybowcowy, odbyty pod hamowania.

na pół godziny lotu. Cóż robi
pilot? Jest przemęczony, zdenerwowony niepewnością sytuacji, opanowuje się jednak i
decyduje przeczekać póki star„
czy mu benzyny. Rzeczywiście
przed upływem pół godziny
mgła rozrzedza się na tyle, że
pilot może wylztdować, nie usz„
kodziwszy samolotu.
l
.1
Natomia•t inny p1 ot prze a„
· · tuje z Krakowa do Warszawy
również we mgle. Tymczasem
nad Okęciem znajdują sie już
dwa inne samoloty, które spro„
wadzane sę na radio i pilot
otrzymuje rozkaz odejścia z nad
obszaru lotniska i przeczeka„
nia, jednakowoż załamuje się
i 11tduje na przygodnym tere„
nie, ro~bijaj~c .samolot. Z prz~~ ·
kładam1 tak1m1 spotykamy s1ę
w lotnictwie często, mając do
czynienia z trudny~i zadania„
mi bojowymi, z ciężkimi . wa„
runkami atmosferyczny mi, a
czasem i z defektem sprzętu.
I dlatego rola .charąkteru. w
pracy lotnike wo1skowego J8S~

na

Jasną Górę
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CZAR Y

.Nawrócony grzes znik

I

Burzliwe dzieje genialnego tnalarza Rembrandta,
który poznał tajemnice kobiet wszystkich narodów
i ras. Charles Laughłon w filmie

Kino-Teatr

Kino - Teatr

„AS " Dam a z portr etu
w Piotrkowie

pl. Niepodległości nr. 2.

Epos filmowy na
Początek

cześć największego

o g. 5.30 pp, w niedziele i

geniusza

ś więta

świata

o g, 3 po

poł.

Czuwa"

fenomenalna komedia, pełna nieoczekiwan ych sytuacji i pomysłów, wywołujących huragan śmiechu

ROM H

I

Piotrkowie
Al. Maja 11.

w

'~i[i~ ia ~awal~r~m

w ralach głów.: Miriam Hopkins i Joel Nic Gica
Początek o godz. 7-ej, w niedzielę o godzinie 5-ej.

"·Francja
Pop.
Pop. o godz. 3
:..........„ ..................„ „..........„ ..........u:............... .„ .....................................
„Dziennika Piotrkowskiego ~ wynosi 2 zł. 50 gr. z dostawą zl. 3.
PRENUMERATA: kwartalnie z przesyłką zl. 9, rocznie 36 zl. Konto P. K. O. Nr. 602.480
miesi~czna

.

Redaktor i WydDwca: Bronisław Kalwary.
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CENY

o g. 3.

"WAKACJE" i .Na krawędzi życia"

1-sza ser. 1 w 1tiru mil. jednolamowy BO fr
60 gr. Ostłltnia strona 40 gr.; drobne 20 gr. za wyraa

OGŁOSZEN:

w tekście

Józef WalecQ Drukarnia Polska Piotrków, ul.

Słowa49kieeo

•

23, tel 10 6$

(

