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Z kroniki politycznej
Warszawa. (Tel. wł.) Premier
Składkowski przyjął prezydenta komi
sji na Górnym Śląsku Calondera oraz
prezydenta komisji mieszanej na Gór
nym Śląsku Kaeckenbecka, którzy zło
mu wizytę pożegnalną, (w)
Wojska chińskie zaprzestały wycofywania się po myśli ugody — Japonia gotowa żyliParyż.
(PAT) Prezydent Lebrun
wydał wczoraj na cześć króla Belgii
do użycia drakońskich środków
śniadanie, w którym m. in. wzięli uTokio. (PAT.) Według agencji związanych z sytuacją w Chinach pół samochodzie japońskiego marynarza, dział: premier Chautemps oraz mini
„Domei", sytuacja w Chinach północ nocnych. Wydatki te osiągnęły do który był jednym z trzech uczestników strowie De]»bos, Blum i Bonnet.
starcia z Chińczykami. Patrole japoń
nych ponownie się pogorszyła z po tychczas cyfrę 70 milionów yen.
wodu pozostawania nadal wojsk chiń
Szanghaj. (PAT) Panuje tu wiel skie przeprowadzają intensywne po Odpowiedź Niemiec
skich na obszarach, z których miały kie podniecenie z powodu porwania na szukiwania w dzielnicy Hongkiu.
się wycofać. Odmaszerował jedynie
na protest francuski
z Pekinu 218 pułk pod dowództwem
płk. Sun-Czang-Po. Wojska chińskie
Berlin.
(PAT) W związku z wczo
Jak za krzyżackich czasów
w Pekinie są o jeden pułk liczniejsze,
rajszym protestem ambasadora fran
niż w chwili wydarzenia się zajścia
cuskiego przeciwko doniesieniom pra
w Lukucziao.
sy niemieckiej o rzekomej wysyłce od
Główna kwatera 37 dywizji pozo
działów francuskiej Legii Cudzoziem
staje nadal w Siyuan, przy czym nie
skiej do Hiszpanii ze strony niemiec
widać żadnych przygotowań do wy
kiej zwrócono ambasadorowi uwagę na
marszu z Pekinu 25. niezależnej bry
rozpowszechnianie
nieprawdziwych
gady gen. Czang-Ling-Yuan i 111. dy
wiadomości,
dotyczących
Niemiec ze
wizji Lin-Tsu-Czena. Chińska 110 bry
strony
Francji.
gada w Papaoszan umacnia swe po
zycje. Okopy są również budowane
w Czang-hsin-ten, Dwa pułki 32. dy
Propaganda hitlerowska
wizji pod dowództwem Czao-Ten-Gyn
wkroczyły do Pekinu wbrew zawar
w szkole austriackiej
tym układom.
Wiedeń. (PAT.) Przed sądem
Tokio. (PAT.) Ag. „Do-mei“ w de
dla nieletnich w m. Krems stanęło
peszy z Pekinu donosi, że 219. pułk 37.
dwóch
kilkunastoletnich
uczniów
dywizji odmawia wycofania się z Lu
gimnazjalnych, u których władze
kucziao, zajmując pozycje na lewym
szkolne znalazły w teczkach setki
brzegu rzeki Yung-ting.
nielegalnych pism i ulotek narodowo
Oporne stanowisko rady politycz
socjalistycznych. Na śledztwie oka
nej prowincyj Czahar i Hopei oraz po
zało
się, że byli oni kierownikami
zostawanie nadal wojsk chińskich w
młodzieży hitlerowskiej w miasteczku
Pekinie i Lukucziao agencja „Domei“
Krems. Zostali oni wydaleni ze szko
tłumaczy wpływami gen. Hsiung-Piły. Sąd skazał obu uczniów na karą
na, zastępcy szefa chińskiego sztabu
więzienia.
generalnego, który samolotem przybył
z Nankinu do Pekinu.
Wybuch prochowni
T o k i o. (PAT) Koła zbliżone do
japońskiego
ministerstwa
wojny
Białogród. (PAT) W pobliżu
oświadczają, że Japonia gotowa jest
wioski Stragari nastąpił wybuch W
przedsięwziąć w razie konieczności
prochowni. Szkody wyrządzone przez
drakońskie środki. Odmowa wycofa
eksplozję są bardzo znaczne. Ucierpia
nia wojsk chińskich w Chinach płn.
ły liczne okoliczne wioski. Ilość ofiar
przypisywana jest zmianie stanowiska
dotychczas nie jest wiadoma.
władz lokalnych, która łączy się z przy Złowrogi cień krzyżackiego gnębiciela niezmiennie unosi się nad Polakami
byciem do Pekinu gen. Sing-Pina z ra
po drugiej stronie granicy.
W Hiszpanii
mienia marszałka Czang-Kai-Szeka.
Santander. (PAT) Kilku stat
Stanowisko rządu chińskiego
kom brytyjskim udało się ostatnio
N a n k i n. (PAT) Raport przewod
przełamać blokadę, stosowaną przez
niczącego Rady politycznej prowincji
powstańców u wybrzeży kantabryjHopei - Czahar gen. Sung-Cze-Juana,
skich i wejść do portów asturyjskich.
Statek japoński zatrzymany przez oddział soreieeki
opublikowany wczoraj popołudniu,
Nazwy tych statków nie są znane.
stwierdza, iż między członkami rządu
Tokio. (PAT) Agencja Domei do miejscowe władze sowieckie Według
Madryt. (PAT) Według komuni
nankińskiego zachodzą znaczne różni nosi: W pobliżu Kar-łing-szau na po informacyj urzędowych ,funkcjonariu katu wojsk rządowych, powstańcy o
ce zdań. . Raport nie wnosi całkowicie łudnie od Heiho (w Mandżukuo) statek sze konsulatów mandżurskich w tych świcie rozpoczęli atak na odcinku Bru
jasności, jeśli chodzi o sprawy roko japoński był ostrzeliwany i zatrzyma miastach nie mogą pełnić swych funk- neto. Atak ten załamał się przed oko
wań z Japonią i sytuację w Chinach ny przez oddział sowiecki, który prze cyj. Władze sowieckie w Czycie opa pami wojsk rządowych. Walki trwają«
północnych.
kroczył granicę Mandżukuo.
sały konsulat mandżurski drutem kol
Tokio. (PAT) Agencja Domei do czastym. Rząd mandżurski wystoso
Nankińskie koła urzędowe stwier
Rozbudowa Adis-Abeby
dzają brak urzędowego potwierdzenia nosi z Hsin-king: Mandżurskie wła wał w związku z tym protest do rządu
dotrzymania obietnicy, danej przez Ja dze konsularne w Czycie i Błagowie- sowieckiego.
Rzym. (PAT) Agencja Stefani do
ponię w sprawie wycofania jej wojsk szczeńsku niepokojone są stale przez
nosi, iż plan rozbudowy Adis Abeby
przewiduje stworzenie pięciu dzielnic.
z terenów Chin północnych i zapytują,
Jedna z nich, handlowa, będzie znajdo
czy i w jakim okresie czasu odbędzie
się wycofanie wojsk, japońskich z Chin Ujęcie szpiega niemieckiego kiego oraz list konsula niemieckiego wała się w centrum obecnej Adis Abe
w Brukseli.
by. Dzielnica włoska rezydencyjna bę
północnych Koła nankińskie skłonne
Sellier przyznał się, iż dostarczył dzie rozpościerała się w kierunku pół
są zatrzymać wojska rządu centralne
we Francji
kapitanowi lotnictwa niemieckiego nocnym. W pobliżu dworca w połu
go w Bao-ping-fu aż do zupełnego wy
Paryż. (PAT) W Chaumont are Altmeyerowi pewną ilość fotografij dniowej części miasta powstaje dziel
jaśnienia sytuacji.
nica przemysłowa. W specjalnej dziel
Tokio. (PAT.) Według informa sztowano pod zarzutem szpiegostwa lotniczych.
nicy będą mieściły się urzędy i biura
cyj agencji „Domei“, otrzymanych z na rzecz Niemiec niejakiego Jana SelWspółpraca prawnicza
administracji. Wreszcie dzielnica tu
Szanghaju, siły rządu nankińskiego lier. Był on już raz aresztowany w r.
bylcza zajmie zachodnią eIść miasta;
w południowej części prowincji Ho 1934. Zwolniono go wtenczas jednak
polsko - francuska
pei przewyższają 150 tysięcy żołnierzy z powodu braku dowodów. Rewizja
będzie ona oddalona od pozostałych
dokonana obecnie w mieszkaniu SellieParyż. (PAT.) W czwartek w dzielnic. Koszty wykonania tego planu
i 30 samolotów wojskowych.
ra doprowadziła do wykrycia licznych ciągu zebrania, które odbyło się na obliczane są na miliard lirów. Będą
Koszty wyprawy
letniczych granic francuskich z adno wydziale prawa na uniwersytecie pa urządzone wodociągi i kanalizacja
Tokio. (PAT) Rząd japoński ma tacjami, dokonanymi ręką aresztowa ryskim, utworzona została grupa oraz setki kilometrów nowych ulic.
zamiar wypuścić specjalne bony na po nego. Znaleziono też liczne adresy współpracy prawniczej polsko - fran Roboty mają być wykonane w ciągu
krycie wydatków nadzwyczajnych, wyższych oficerów lotnictwa niemiec- cuskiej
.pięciu lat.

Tarcia sowiecko-mandżurskie
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stkim sojusz z Francją, który nie po
doba się p. Mackiewiczowi i p. Stadni
ckiemu.
®
Zalecanie w Polsce sojuszu z Niem
Rosji nie pozostała bezczynna w ra cami jest pewnego rodzaju dziwa
zie zatargu Polski z Niemcami. Oba ctwem politycznym, a zasób uzasa
poglądy będą błędne, a bieg dziejów dnień, wysuwanych na rzecz tej poli
uczy nas, że nie możemy liczyć na po tyki, nikłością swą poucza, że nie ma
parcie ani tu ani tam, oraz, że Niemcy dobrego uzasadnienia dla złej polityki,
i Rosja umieją się godzić naszym ko której brak też w ogóle zwolenników.
sztem.
Dlatego właśnie potrzebne
STANISŁAW STROŃSKI
nam są inne sojusze, a przede wszy-

Zwolennicy sojuszu Polski z Niemcami

Dobrze się stało, że gen. Władysław
Sikorski wywołał wilka z lasu, zazna
czając w toku niedawnych rozważań
o możliwościach i kierunkach starcia
zbrojnego w Euyopie, że w Polsce nikt,
poza bardzo osamotnionymi jedno
stkami w świecie pisarsko - politycz
nym, nie myśli o sojuszu Polski z
Niemcami. Wywołało to bowiem dwa
wystąpienia, oba w „Słowie“ wileń
skim, p. Cat-Mackiewicża i p. Wł.
Studnickiego, którzy odpowiedzieli:
owszem, my myślimy. Pożyteczne jest'
zaś nie tylko potwierdzenie w ten spo
sób, iż rzeczywiście zwolennicy takich
poglądów u nas są białymi krukami,
Dla pomiarów siły ciężkości, ważnych w geologii tak czystej
ale także przystępne zebranie, przy tej
jak i stosowanej
sposobności, uzasadnień, które oni wy
suwają, a które nie przedstawiają się,
Kraków. (PAT) W poniedziałek staci ziemi) i zainicjowane w Polsce
dalibóg, zbyt pokaźnie.
wyruszy z krakowskiego Obserwato przez astronomów krakowskich, śp. L.
1. — Łagodząca wzmianka w wy rium Astronomicznego ekspedycja nau Birkenmajera i M. Rudzkiego, uznane
godach p. Studnickiego, że dawne o- kowa grawimetryczna, mająca na ce zostały w nowszych czasach za bardzo
sadnictwo, jak to określa, niemieckie lu pomiary natężenia siły ciężkości ważne z punktu widzenia geologii, za
było wynikiem przyrostu naturalnego, na Śląsku. Pomiary te, prowadzone równo czystej jak i stosowanej, jako
a nie objawem imperializmu, pomija pod egidą Polskiej Akademii Umiejęt dające materiał do wniosków o rodza
istotę rzeczy. Był nią niewątpliwie ności w porozumieniu z Urzędem Wo ju uwarstwowienia pokładów ziem
napór zdobywczy na wschód, który, od jewódzkim śląskim, mają być przepro nych. Z takich pomiarów, poczynio
Sasów przez Krzyżaków do Prus, da wadzone w następujących miejscowo nych pod kierunkiem prof. T. Banachieleko z poza Łaby przekroczył i Odrę i ściach: Lubliniec, Kalety, Tarnowskie wicza, wyprowadzono dla Wielkopol
nawet dolną Wisłę. Jest :to zjawisko Góry, Szarlej, Katowice, Gierałtowice, ski linię wypiętrzenia pokładów ziem
nie tylko niewygasłe, ale właśnie w Mikołów, Żory, Pszczyna, Jastrzębie, nych (przechodzącą koło Kcyni, a skie
Trzeciej Rzeszy wskrzeszone w wiel Olza, Skoczów, Wisła, Cieszyn oraz — rowaną mniej więcej równolegle do
kim napięciu, jako naczelne dążenie dla nawiązania do dokonanych już biegu Wisły pomiędzy Warszawą a
polityczne narodu niemieckiego, po poprzednio podobnych prac — w Bydgoszczą), której odpowiadają zło
szukującego przestrzeni do życia na Oświęcimiu.
ża soli, a odpowiadać też może ropa
wschodzie.
.
Wszędzie mierzona będzie siła cięż naftowa.
2. — Również twierdzenie p. Stu-, kości w odniesieniu do stacji wyjścio
W ostatnich czasach skonstruowa
'dnickiego, jakoby Polska od pokoju wej w piwnicy sejsmologicznej Obser no różne bardzo kosztowne aparaty do
toruńskiego w roku 1465 do rozbiorów watorium Krakowskiego. Pomiary czy tych badań, pozwalające na osiągnię
nie była w zatargu z żadnym pań nione są za pomocą aparatów obser cie większej szybkości prac, ale pod
stwem niemieckim, jest bardzo błędne. watorium i Narodowego Instytutu stawowymi pozostały nadal pomiary
Nawet z Habsburgami i ich wichrze- Astronomicznego, przy czym dokony czynione za pomocą aparatów wahadło
niami w Polsce były ciągle kłopoty. A wa się ich w piwnicach, ze względu na wych Czas wahnięcia jednego i tego
dzieje Hohenzollernów, jako następców potrzebę możliwie jednostajnej tempe samego wahadła w różnych miejscowo
Zakonu Krzyżackiego, są od 16 do 18 ratury i na spokój podłoża.
ściach, zaobserwowany z dokładnością
wieku jednym pasmem coraz wyra
Badania nad rozkładem siły cięż do 10-milionowych części sekundy, jest
źniejszego kopania dołków pod Polską kości, czynione dawniej głównie dla miernikiem natężenia siły ciężkości.
aż do dołu grobowego rozbiorów,
celów geodezji- wyższej (oznaczenie po
3. — Słusznie mówi p. Mackiewicz;
iż od czasu umowy polsko - niemiec
kiej z 26 stycznia 1934 zmieniły się na
stroje społeczeństwa niemieckiego, jak
świadczy dobre
przyjmowanie w
Pre»ydenł R. P. na konferencji w sali gdyńskiej Rady
Niemczech paru przedstawień pol
skich, śpiewaków,.tańców itp, To praw
Miejskiej w sprawie dzielnicy reprezentacyjnej, Razyda i W' dodatku prawda, kt^ra wszy
liki Morskiej i Domu Żeglarza
stkich u nas, bardzo zgodnie, cieszy,
Gdynia.
(PAT)
Wczoraj przed morskiego i wypływające z tego kon
jako zjawisko pomyślne.
Wszystkie
odbyła się w sali gdyńskiej cepcje oraz dokładne plany zabudowy
jednak objawy, na które p. Mackie południem
wicz się powołuje, są z dziedziny sztu Rady Miejskiej konferencja, którą za dzielnicy reprezentacyjnej Gdyni.
Po wysłuchaniu referatów i obej
ki i ruchu umysłowego, a nie. polityki. szczycił swą obecnością Prezydent R.
P. Tematem tej konferencji były ogól rzeniu kilku projektów modeli zabudo
4. — W' dziedzinie polityki,- twier- - ne zagadnienia regionu wybrzeża, ze
reprezentacyjnego miejsca w Gdy
dzenie p. Mackiewicza, jakoby Trzecia specjalnym uwzględnieniem rozplano wy
ni,
podjęto
dyskusję. Na
Rzesza szczególnie uwydatniała swą wania urbanistycznego i architekto zakończenie szczegółową
zabrał głos Pre
dbałość o Polskę, jako wielkie państwo nicznego przyszłej dzielnicy reprezen zydent R. P., dyskusji
w dłuższym wywo
i mocarstwo, nasuwa bardzo poważne tacyjnej z uwzględnieniem położenia dzie wskazał który
na konieczność dalszego
zastrzeżenia. Całe młode pokolenie Bazyliki
pomnika Zjednocze rozpatrzenia wszechstronnego planu
niemieckie wychowywane jest — we nia ZiemMorskiej,
Polskich
i „Domu Żeglarza“. zabudowy dzielnicy repreezntacyjnej
dług urzędowych wskazówek — w po W konferencji wzięli
również udział: Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem
jęciach takich, że ziemia daleko poza wicepremier Kwiatkowski,
ministro sytuacji Bazyliki Morskiej, tak aby de
Wisłą była dawniej niemiecką, oraz, wie Kasprzycki i Beck, wiceminister
że roszczenia Niemiec do ziem b. zabo Bobkowski ,wojewoda pomorski Racz- cyzja, która ma tworzyć wartości trwa
ru pruskiego istnieją nadal, co wpa kiewicz, kontradmirał Unrug, ks. bi łe, była dojrzała i uwzględniała naczel
ne tendencje zdrowej ambicji narodu
jane jest w umysły, słownie i obrazo skup
Okoniewski,
przedstawiciele
ma
wo, na każdym kroku. Polityka Trze rynarki wojennej, inżynierowie pra polskiego w jego własnym mieście por
towym.
ciej Rzeszy w Gdańsku, ujawniony są
cowni
projektów
Komisariatu
Rządu,
downie w r. uh. spisek nacjonal.-socja
W wyniku dyskusji ustalono nie
planu regionalnego oraz Urzędu przesądzać jeszcze sprawy usytuowa
listyczny na Śląsku, odkryta w rozpra biura
Morskiego.
wie chojnickiej w ub. m. robota pod
nia Bazyliki Morskiej i kilku innych
W sali Rady Miejskiej, gdzie odby reprezentacyjnych budowli, do czasu
ziemna na Pomorzu i w Wielkopolsce,
mają wymowę niedwuznaczną i bardzo wała się konferencja, zgromadzono rozpatrzenia ostatecznych projektów.
dobitną. A także na gruncie między liczne plansze i makiety, które zilu
Na zakończenie konferencji przed
narodowym stałe zabiegi dyplomacji strowały poruszone zagadnienia. Kon stawiony został również plan „Domu
Trzeciej Rzeszy o tzw; wolną rękę ńa ferencję zagaił wojewoda pomorski, Żeglarza“, który stanąć ma na molo
wschodzie, w szczególności zaś ó u- witając Prezydenta, po czym przedsta południowym, po czym udano się na
nieruchomienie Francji i sojuszu pol wił cele konferencji.
Inżynierowie biura planu regional molo południowe, gdzie rozpatrzono w
sko - francuskiego na wypadek ude
nego
i Komisariatu Rządu w Gdyni terenie plan omawiany na konferencji.
rzenia wschodniego Niemiec, nie ma
przedstawili
w kilku referatach wyniO godz. 13 Prezydent R. P. odjechał
ją w sobie ani źdźbła stanowiska przy
■ ki studiów nad zagadnieniami regionu do Juraty.
chylnego dla Polski.
5. — Myśl, o sojuszu Polski z Niem
cami, która nie mieści się w ogóle w
głowach polskich, stara się p. Mackie
wicz wprowadzać w umysły drogą okrężną. A mianowicie twierdzi, że we
Chicago. (PAT.) Na ostatnim
Francji, w Belgii, w Polsce i w Niem
Warszawa. (Tal. wł.) ZASP
zarządu
centralnego
czech myśli się o sojuszu wspólnym posiedzeniu
(Zw. Artystów Scen Polskich) podpisał
Związku
Narodowego
Polskiego
po
przeciw Rosji. Jest to właśnie, jak na stanowiono zwrócić się do departa 13 konwencyj teatralnych. W roku bie
pokaz, polityka z wyobraźni, a nie na mentu
stanu w Waszyngtonie oraz do żącym zaangażowano około 600 akto
gruncie rzeczywistości.
Nie ma cie senatorów
i posłów z wnioskiem o u- rów, których gaże pozostają na dotych
nia podstawy do twierdzenia, jakoby tworzenio konsulatu
Stanów Zjedno czasowej wysokości — od 200 do 1000
we Francji lub w Belgii myślano o so czonych w Gdyni. Wniosek umoty złotych. Najliczniejszy personel tea
juszu z Niemcami przeciw Rosji, a wowany został tym, że konsulaty tralny, bo składający się ze 150 osób,
próba osłaniania tym urojeniem pod amerykańskie istnieją w daleko liczyć będą teatry warszawskie wcho
suwali sojuszu Polski z Niemcami jest mniejszych portach, niż Gdynia, któ dzące w skład TKKT (Tow. Krzewienia
bałamuctwem politycznym.
ra jest obecnie największym portem Kultury Teatralnej), (w)
6. — P. Studnicki mówi, dosłownie, i najważniejszą placówką emigracyj
że przymierze polsko - niemieckie jest ną Bałtyku.
potrzebne na to, by siła zbrojna Nie
Wniosek będzie wysłany do Pol
W a r s z a w a. (PAT) Z dniem 24
miec nie pozostała bezczynna w razie skiej Rady Międzyorganizacyjnej, by
zatargu Polski z Rosją. Ktoś inny po opowiedziały się za nim wszystkie bm. minister przemysłu i hadlu roz
wie, że przymierze polsko - rosyjskie- polskie organizacje w Stanach Zjedno wiązał kartel producentów tiulu, wy
•
jest potrzebne na to, by siła zbrojna czonych.stępujący p. n. Zjednoczone Fabryki.

Ekspedycja naukowa grawimetryczna
na Śląsk

Sprawa rozbudowy Gdyni

Starania o konsulat
Stanów Zjedn. w Gdyni

Przed nowym sezonem
teatralnym

Rozwiązanie kartelu

;Z CHWILI
Z różnych okolic Wielkopolski wciąż'
jeszcze nadchodzą wiadomości, że odby
wa się przekradanie się obywateli pol
skich do Niemiec. Uciekinierzy pochodzą
nietylko z powiatów nadgranicznych, ale,
jak się okazuje, również z głębi woje
wództwa poznańskiego, a nawet z poza
jego granic.
O podobnych wydarzeniach donosił
wczoraj korespondent toruński, zwracając
uwagę na liczne wypadki przemytu lu
dzi na Pomorzu.
Nie powinno ujść uwadze czynników
powołanych, że ostatnio także młodzież
niemiecka w wieku poborowym, mająca
obowiązek odbycia służby względnie ćwi
czeń wojskowych z tytułu swego polskie
go obywatelstwa, uchyla się teraz czę
ściej od tej powinności, uciekając do
Niemiec.
Świeżo zdarzyły się takie wypadki vr
powiecie
mogileńskim,
skąd np.
z
Dzierżążna pod Gębicami uciekł 26-letni
Reinhold Lauenhardt oraz jego 22-letni
brat Wilhelm. Starszy z braci był ruch
liwym działaczem „Deutsche Vereini
gung“. W dniach najbliższych miał on
odbyć przepisowe ćwiczenia.
Kto znajdował się kiedykolwiek na
granicy, rozumie, na jakie trudności na
trafia straż graniczna w swej kontroli
nad ruchami ludności. Nie od dziś gło
wią się specjaliści nad znalezieniem naj
doskonalszego systemu
zamknięcia
i
strzeżenia granic państwa.
Rosja so
wiecka np. uznała za celowe ogrodzić się
drutem kolczastym, a w razie potrzeby
udaremniać nielegalne próby przejścia
ogniem zaporowym z karabinów maszy
nowych.
Długie rozważania w londyńskim Ko
mitecie Nieinterwencji też nie doprowa
dziły do wynalezienia środków odosob
nienia walczącej Hiszpanii. Kto
znalazł ostatecznie jakieś przejście.
Granicy polsko - niemieckiej
się siłami, które w normalnej sybr- j
spełniać mogą swe zadanie. T' .« ai
, jednak dzieje obecnie w strefie r-sdgra
nicznej, uznać należy za stan nici ■ r - r
ny. Nie dziw przeto, że organ ■' ' '
granicznej stanęły wobec no*
dania.
Muszą one więc szybko otrzwoać
'
strony decydującej niezbędne v 1
niej które sprawi, że naruszon
ra .
odzyska swoją moc.

*
To jest, oczywiście, strona
niczna oddziaływania, przy uż; '
ratu siły państwowej. Chodzi j<J; . .
coś więcej.
Tu wystarczy powtórzyć, co
wiedziano, że najskuteczniej za
• ns
przemytowi ludzi takie ułożenie '
r
ków gospodarczych i społecznych
•'
golnie na pograniczu, by zbladły
>' ’
po drugiej stronie kordonu, którymi zwo! dzi się i nęci bezkrytycznych.

Tiulu w Warszawie. Kartel ten ma
jąc w swym ręku scentralizowaną całą,
sprzedaż skartelizowanych wyrobów,
stał się z powodu utrzymywania cen
na wysokim poziomie, przedmiotem
licznych zażaleń zakładów przetwór
czych tiulu, w szczególności fabryk
koronek, haftów i firanek, dla których
podrożenie tiulu zaciążyło ujemnie na
kosztach produkcji, powodując jej ograniczenie.

Poprawa w górnictwie
węglowym
Warszawa (PAT) Ogólne wy
dobycie węgla kamiennego w Polsce
w pierwszym półroczu rb. wynosiło
16.769.000 ton wobec 13.142.000 ton w
pierwszym półroczu r. ub., czyli wzro
sło o 27,6 pet.
Zbyt węgla na rynku wewnętrz
nym wyniósł w pierwszym półroczu rb.
9.920.000 ton wobec 8.031.000 ton w
pierwszym półroczu r. ub. wzrósł więc
o 23,5 pet.
Wywóz węgla kamiennego wyniósł
w pierwszym półroczu rb. 5.336.000 ton
wobec 3.871.000 ton przed rokiem, czy
li wzrósł o 37,9 pet.
Liczby powyższe wskazują na wy
bitną poprawę sytuacji polskiego gór
nictwa węglowego. Jest ona tym wię
ksza, że tymczasem znacznie poprawi
ły się ceny eksportowe węgla.
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Ameryka sadzi sztuczną puszczą
Doniosłe decyzje prezydenta Roosevelta
IERWSI
emi
granci i osadni
cy, którzy mniej
więcej przed stu
laty
wyruszyli
na dziki jeszcze
podówczas
za
chód Ameryki,
napotkali w do
rzeczu Missisi
pi i Ohio na o
gromne lasy, bory i puszcze, które sta
nowiły, jeśli nie jedyną, to conajmniej
bardzo wielką przeszkodę w dalszym
pochodzie ku słonecznemu wybrzeżu
Pacyfiku.
Głód ziemi ornej pod nowo powsta
jące farmy oraz wielkie zapotrzebowa
nie drzewa, używanego jako budulec
dla osiedli oraz miasteczek, powstają
cych jak grzyby po deszczu, stały się
przyczyną masowego wycinania drze
wostanu. A ponieważ gospodarka amerykańska znajdowała się wówczas
we fazie eksploatacji, nikt nie myślał
o ponownym zalesieniu potężnych ob
szarowy które zmieniły kraj w pusty
nię. Ogromny rozwój przemysłu po
wojnie domowej (1861 do 1865) sprawę

■ / Stanów Zjednoczonych A. P. przed
stawia strefę pustynną (prerie, nieużytki),
skąd nadciągają nawałnice piasku lotnego,
■■ n
'areny niszczone przez powodzie.

Ogromne obszary zachodnich prerii
leżą odłogiem, a nowo powstający pas
zieleni ma stanowić rodzaj zapory
przeciw porywistym wichrom, które
unoszą tumany lotnego piasku z za
chodu w postaci ogromnych burz. Ten
piasek bowiem zasypuje coraz większe
połacie kraju, tak, że granica ziemi
ornej cofa się coraz dalej na wschód
czyli w krainę żyzną.
Sygnał ostrzegający o pow^adze po
łożenia stanowiły wielkie nawałnice
piasku, które w roku 1934 i 35, zasy
pały tumanami kurzu i piasku mia
sta i ośrodki przemysłowe strefy przyatlantyckiej, co odczuły nawet miasta
nadmorskie jak Nowy Jork i Boston.
Burze piaskowe stanowią rzecz zgo

ła nową, ho datują się zaledwie od
dwóch dziesięcioleci — tzn. od chwili,
gdy przedsiębiorczy kupcy ogołocili
tak gruntowanie ogromne połacie kra
ju z drzew, że stało się to przyczyną
zmian klimatycznych jak i częstych
powodzi oraz wylewów rzek, — sam
bowiem piasek nie wchłania tyle wil
goci, jak to czynią lasy. Jak daloce
nowo powstające zalesienie przywróci
dawne warunki okaże przyszłość. Na
dalszą natomiast metę wielkie pasmo
lasów ma się przyczynić do zasadni
czego polepszenia warunków pracy w
rolnictwie oraz do podniesienia tak da
lece jego wydajności, by ogromne i sła
bo zaludnione przestrzenie południa i
środkowego zachodu mogły z biegiem

rtAS«ev

Czarna linia dzieli mapkec Stanów Zjedno
czonych na dwie połowy, z których jedną
cechuje nadmiar piasków, drugą nadmiar
wód. Projektowane zalesienie, oznaczone
pasem strzałek ma także na celu wyrówna
nie tych przeciwieństw.

czasu wchłonąć nadmiar ludności zgęszczonej w milionowych miastach sta
nów wschodnich.
Czy ten wielki plan o charakterze
gospodarczym i populacyjnym da się
zrealizować — powie nam przyszłość.
Nad w’ykonaniem olbrzymiego dzie
ła pracuje 600 tysięcy bezrobotnych,
którzy w okresie dziesięciu lat mają
zalesić ów pas, biegnący z północy na
południe o długości 1600 km i szero
kości 160 km. Techniczne wykonanie
pomysłu jest dość ciekawie.
Drzewa
sadzi się mianowicie w stu równole
głych liniach, z których każda obej
muje siedem drzew, oddalonych wza
jemnie mniej więcej o półtora metra.
Będzie to niejako naturalny w'ał o ol
brzymich wymiarach, który powstrzy
mywać ma huranganowe naloty pia
sku. W przeciągu tego czasu szkółki
leśne dostarczyć mają półtora miliar
da drzewek, dla których ochrony ho
dowlanej przeznaczono druciane płoty
o długości 350 tys. km, umocowane na
30 — 40 milionach pali. Jest to fakt
rzeczywisty, który obrazuje nam do
skonale przedsiębiorczość amerykań
skich umysłów oraz stanowczą wolę
nie uginającą się przed wykonaniem
olbrzymich projektów'. Jest to wielka
zasługa prezydenta Roosevelta, mogą
ca być przykładem dla całego świata.

m

leszcze pogorszył, gdyż wielkie fabryki
poi blaniały kolosalne ilości drzewa —
choćby np. taki koncern fabryk mebli
i foi lierów w Grant Rapids, który do
słownie ogołocił kraj z drzew na ca
łym obszarze wielkich jezior, wyrębu
jąc nawet lasy w granicach sąsiedniej
Kanady.
Najpotężniejsze dzieło, do którego
przystąpił prezydent Roosevelt, to za
miar zalesienia całego obszaru Stanów
Zjednoczonych A. P. od granicy kana
dyjskiej aż po Zatokę Meksykańską
pasem drzew o szerokości 160 km oraz
długości ponad 1600 km. Projektowa
ne pasmo lasów ciągnąć się będzie w'
przyszłości poprzez prerie Środkowego
Zachodu, by zapobiegać suszy i wia
trom, najbardziej szkodliwym plagom
a merykańsk i ego farm era.

WŚRÓD LILIPUTÓW
Synowie sułtana Maroka przybyli również do Paryża na wystawę. Najwięk
szym powodzeniem cieszyła się wśród młodych książąt kolonia liliputów. —
Na zdjęciu sultańscy synowie wśród karzełków.

Najmniejsza mumia
W muzeum Mormonów w Salte Lakę
City znajduje się najmniejsza mumia, ja
ka istnieje na świecie. .Test ona wszystkie
go 15 cm długa i przedstawia zwłoki księ
cia prastarego rodu Indian peruwieńskieh
z okresu, gdy istniało jeszcze przed odkry
ciem Ameryki państwo indyjskie. Nie jest
ona, pomimo minimalnych wymiarów,
wcale mumią noworodka, lecz dorosłego
człowieka, wysokości 1 m 50 cm. Starożyt
ni Peruwieńczycy posiadadali bowiem
sztukę stopniowego kurczenia korpusu i
głowy zmarłego, tak. iż z normalnej dłu
gości ciała tworzył się maleńki, lilipuci
korpus, długości od 15 do 50 cm najwyżej.

M

W a r s z a w a. w lipcu.
Anarchia drogowa — bo i taka
istnieje, rozpanoszyła się w Polsce w
ostatnich latach na dobre. Poprostu:
zadomowiła się! Sceny, rozgrywające
się na naprawdę nawet dobrych pod
warszawskich
szosach asfaltowych,
czy klinkierowych w promieniu kil
kudziesięciu kilometrów — zasługują
na utrwalenie na taśmie filmowej ku
wiecznej pamiątce. Tak, ku pamiątce!
Bo — cieszmy się! — Podobno nie
przetrwają już długo, anarchii drogo
wej bowiem, tej hydrze przeciwsta
wiającej się rozwojowi motoryzacji
i polityce budowy nowoczesnych dróg
komunikacyjnych, zostanie wkrótce
wypowiedziana walka bez pardonu.
Oczywiście przyczyniły się do tego
w dużej mierze „kroniki wypadków“
w prasie codziennej, często i gęsto
wypełnione sążnistymi opisami kata
strof, a nawet wypadków śmiertel
nych, spowodowanych przez karawa
ny furmanek wdejskich i wozów, jadących zazwyczaj przez całą szerokość
szosy, bo woźnica przeważnie... ś-pi.
To też z radością powitano przed

kilku miesiącami wiadomość, iż mini
sterstwo komunikacji wystąpiło z ini
cjatywą. utworzenia specjalnych od
działów' policji drogowej, której zada
niem byłoby utrzymywanie porządku
na drogach. Projekt znalazł aprobatę
również w ministerstwie spraw we
wnętrznych, oraz w głównej komen
dzie policji. Po kilku rozmowach
wstępnych rozpoczęło się uzgadnianie
spraw budżetowych. Znaleziono pie
niądze, rozwiązano pomyślnie nawet
sprawę etatów' policji i w końcu zde
cydowano utworzyć pierwszy oddział
policji drogowej złożony z 56-ciu osób,
mający rozpocząć służbę już w pierw'szęj połowie maja.
Ale trudności piętrzyły się. Trzeba
było znów uzgadniać szereg nowych
spraw, ułożyć szczegółowe instrukcje
i ohmyśleć dla tych policjantów spe
cjalne mundury. A potym zamówiono
w krajowych fabrykach 25 motocykli
z przyczepkami typu „Sokół 600“ i 8
samochodów typu „Polski Fiat 508“
specjał nie skarosowanych
(otwarte
„torpedy“) umożliwiających policjan
tom dogodną interwencję. Wreszcie —

Szklany człowiek

TaJeieh rządów po 7 drzew w odległości. po
1.6 km będzie sto (es. tzer. paso 160 km)
na przestrzeni 1 600 km.

Drezdeńskie muzeum higieny dumne
jest z ofiarowanej mu przez amerykań
skie huty .filadelfijskie postaci szklanego
człowieka. Szklana, postać jest wiernym
modelem żywego człowieka, przewyższa go
nawet piękną barwą skóry.
Zewnętrzna warstwa naskórka jest
przezroczysta, tak że z całą dokładnością
zbadać można szkielet ludzki wraz z pre
cyzyjnie wykonanym przekrojem anato
micznym. Subtelnie wtłoczona w usta
aparatura posiada kilka płytek nagranych
w języku angielskim. W razie dotknięcia
ręki szklanego posągu z ust płynie deli
katny ton odpowiedzi. Jest to kilka ogól
nikowych zdań, które właściwie można
zastosować w każdej okoliczności.

Ogromna ta praca napotyka jednak
na wielki© trudności. Pierwsza z nich
—to zupełny brak zieleni (nawet tra
wy), utrudniająca zarówno sadzenie
drzew jak również ich zaaklimatyzo
wanie. Druga to niezmierne koszty,
wynoszące w przybliżeniu około 2.5
miliarda dolarów, których amortyza
cje rozłożyć trzeba na okres dziesięcio
leci. Sam jednak fakt podjęcia się tak
olbrzymiego zadania uświadamia nam
Ogromna wartość drzew i lasów w bio
logicznym mechanizmie przyrody i w
życiu ludzkości.

w szkołach policyjnych przeszkolono
na osobnym kursie 50-ciu policjantów'
i już 1 lipca mieli oni wyruszyć na
szosy do walki z anarchią drogową.
Mieli i... nie 'wyruszyli. Pokonano
tyle trudności zanim stworzono tę
pierwszą kadrę policji drogowej, ale
ani ministerstwo spraw wewnętrz
nych, ani ministerstwo komunikacji
nie przewidziało jednej przeszkody.
Niby drobnej, ale bardzo ważnej.
Otóż krajow'e fabryki nie dostar
czyły na czas zamówionego przed
wielu tygodniami taboru. Zamówienie
25 motocykli i 8 otwartych samocho
dów' okazało się za nagłym i nie mo
żna było dotrzymać terminu. Zresztą,
jak można wymagać szybkiej dostawy,
kiedy fabryka jest nastawiona na...
nasze tempo rozwoju motoryzacji,
którego symbolem jest poczciwy —
żółw!
Jest jednak nadzieja, że tabor bę
dzie niebawem dostarczony i oddział
policji drogowej wyruszy jeszcze la
tem w teren na iście syzyfową pracę.
Na razie praca ta ograniczy się do
czterech województw, w których ruch
drogow'y jest największy, mianowicie
w warszawskim, łódzkim, kieleckim
i krakowskim.
*
Blady strach padł na grono sta
tecznych mężów warszawskich, którzy
nagle poczęli interesować się ta*ybem
życia, swych małżonek w tej porze
dnia, kiedy „pan i władca“ w pocie

czoła pracuje na chlebek z masłem.
Podpadało, że mężuś rano nie dosta
wał śniadania do biura, do obiadu za
siadał samiutki, a i kolację spożywał
„jednoosobowo“. A pani gdzieś prze
padała! Wstawała rankiem, składała
urzędowy pocałunek na mężowskiej
łysinie i ze słowami: „Pa, kochanie,
spieszę się na zebranie!“ — zbiegała
już po schodach.
Mężowie zabawili się w detekty
wów. I może zadowoliliby się wyni
kiem pierwszych kroków śledczych,
które wykazały, że żoneczki są człon
kiniami „Klubu Inteligentnych Ko
biet“, klubu — widać — bardzo czyn
nego, bo obradującego każdego dnia,
gdyby nie fakt, że na rozwój tej orga
nizacji musieli małżonkom dawać co
raz nowe sumy, a nawet całe pensje!
Rada w radę, postanowiono poprosić
policję o roztoczenie dyskretnej opieki
nad małżonkami. A ponieważ policja
lubi «krupulatność, więc po kilku
dniach stwierdziła, że „Klub Inteli
gentnych Kobiet“ urzęduje w Dolinie
Szwajcarskiej pod drzewami i prowa
dzi twórczą, pracę przy... zielonym
stoliku. Nie skromny brydż, a zgoła
hazard karciany w rodzaju pokkera
i bakarata.
„Klub“ zamknięto, sztony skonfi
skowano, „zarząd“ aresztowano. Mężo
wie odetchnęli, bo odzyskali marno
trawne żony. Tak się zakończyła
kosztowna zabawa kobiet w,., inteli

gencją*
A.-Z.
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Raj chłopców w Kensingtonie
(Od własnego korespondenta „Kuriera Poznańskiego“)
zaczynając nowy odcinek dziejów ludz
Londyn, w lipcu.
Malownicze są gimnazjalne kurtki kich .Ale jakże niedołężny wydaje się
chłopców angielskich. Zgrabnie skro nam jej kształt, mimo że uniosła swe
jony żakiecik sportowy o soczystych go czasu bezpiecznie 7 osób, wzbijając
barwach modrych, bordo, czy ii la, do się do tysiąca metrów.
Anglik Bell próbuje w r. 1850 śmi
tego stosowna dżokejka (wzór W prę
gi à la „Jokey“), — i tylko potrzeba po gła ręcznego, ale dopiero dwa lata póź
angielsku strzyżonego trawnika pod niej konstruuje Francuz Giffard zdat
„cricket“, by mieć stosowne dla tego ny balon o parowym zapędzie, który
dopiął szybkości — śmiejemy się dziś
stroju tło.
Nic z granatu „policji“, czy meta — „aż“ 8 km w godzinie! Trzeba było
lowych guzików „woźnego“. Anglik jeszcze pół wieku prób inżynierów
ma wstręt do uniformu. Jeśli już ko francuskich i angielskich, by doświad
niecznie wymaga dyscyplina mundu czenia te zużytkował hr. Zeppelin, bu
ru, niechaj on — broń Boże — nie dując w r. 1912 swe pierwsze napo
wietrzne cygaro. Choć melancholią
tchnie biurokracją!
Niby jaka inwazja kolorowych ro przejmuje widza w Kensingtonie ślicz
baczków, która obsiadła kensingtoń- ny model świeżo spalonego sterowca
skiè „Muzeum Wiedzy“. Dżokejki przy Hindenburg!
Możnaby cały dzień spędzić w jed
warte do szyb, wzrok wlepiony w ga
bloty, — i daleko od muzealnej dostoj nym tylko dziale lotniczym. Ale czeka
ności tego miejsca manipulują młode nas jeszcze tyle sal, tyle dalszych piętr!
Oto ciśnie się grupa chłopców do
ręce . przy eksponatach. Gdyż cały
zaklęty ten świat jest polem pożytecz koła stołu, — szturchańce, śmiechy,
nej zabawy — jakby połączeniem la wykrzykniki. Chcą się bawić „w poli
boratorium wynalazków z wspania cjanta“ i mają przed sobą model skrzy
żowania ulic, gdzie przez naciśnięcie
łym magazynem — zabawek.
Któż nie przystawał w młodości guzika — raz zielonego, raz Czerwone
przed iskrzącą się wystawą gwiazdko go — można regulować ruch uliczny
wą, pożerając wzrokiem ruchomą ko to w tę, to w tamtą stronę. Wielce to
pouczająca zabawa przy londyńskim
lej, — sygnały, tunele, dworce?
Otóż tu, w Kensingtonie, chłopięce ruchu i model ten wzięło szereg lon
marzenia „zostać motorniczym“ jakby dyńskich szkół za wzór, ucząc mło
nagle odżyły. W ślicznych modelach dzież unikania wypadków ulicznych.
prezentuje się cała dziedzina przeróż
Opodal kilka gablot pokazujących
nych środków lokomocji, przy tym — budowanie szos „dawniej“ i „dziś“,
co najważniejsze — wolno wszystkie gdzie kilka zręcznych diaram obrazu
go się dotknąć i puścić samemu ma je historię drógówhićtwa w Europie.
chinę w bieg.
Pod tabliczką „dziś“ lśniąca płaszczy
Mamy więc wpierw wszelkie stadia zna nowoczesnej autostrady, — nieco
rozwoju lokomotywy od najstarszych dalej znane nam, poczciwe „kocie łby“
typów począwszy. Słynny Stephenso polskie z objaśniającym napisem:
na „Rocket“ pyszni się w własnej oso „Wiek 17-ty“. Widać, w angielskiej
bie, tak jak w r. 1829 patrzeli nań perspektywie kojarzą się takie bruki
współcześni z grozą lub niedowierza z odległą epoką Stuartów!
niem, — dla nas potulny widok ko
Chętnie by się spojrzało na kolekcję
micznego kotła z zębatym kominem, innych ciekawostek komunikacyjnych,
jak u staroświeckiej lampy. Wszakże gdzie np. zdała wyziera kulista gondo
tuż obok rząd szaf z modelami coraz la Piccarda. Chętnie by się też przyjrza
to nowych, coraz bardziej ulepszonych ło na miejscu nowemu wynalazkowi
maszyn Wystarczy nacisnąć na guzik, telewizji, której tajemniczy sprzęt sta
a możemy sami puścić machinerię w nowi jedną z ostatnich osobliwości mu
ruch — i już dudni cała część sali, jak zeum. Odkąd w r. 1926 Anglik Baird
by w „prawdziwej“ parowozowni.
i Amerykanin Jenkins dokonali pierw
A ileż uciechy z oglądania innych szej próby przenoszenia obrazów na
ciekawych modeli! Miniaturka kolei odległość, staje się dziś sprzęt telewi
w Indiach z wagonikami sypialnymi zyjny coraz bardziej rozpowszechnio
o ostatnim wyrazie komfortu, lub prze nym meblem w Londynie i mnóstwo
śliczne pulmany ekspresów sudań- osób mogło niedawno podziwiać po
skich, całe w kolorze białym dla ochro chód koronacyjny w swych mieszka
ny pasażerów przed słońcem! Koleje —- niach, transmitowany w 50-kilometroto stara chluba Anglii. Tu się narodzi wym promieniu dokoła miasta.
Ale trzeba iść dalej. Jeszcze nie ko
ły, tu po dziś dzień stoją na najwyż
szym poziomie. I przeniosła Anglia niec wszystkich zgromadzonych tu
tradycje te do kolonij, gdzie kolejnic cudów.
Właśnie „bawi się“ przed kamerą
two stoi nie raz lepiej, niż w wielu kra
filmową dwóch malców w dżokejkach
jach Europy.
Obok jest sala lotnicza, która przed i spełnia im się sen, że mogą być „ope
stawia widok nie mniej imponujący. Z ratorami“. W sali optyki jest mnóstwo
sufitu zwisa mnóstwo samolotów, a astronomicznych przyrządów, zaś nie
wzdłuż ścian jest ciekawa kolekcja co dalej uczyć się można poglądowo
arkanów matematyki i fizyki. Może
modeli balonów.
Oto błękitna kula Mongolfiera, któ też zdążymy zajrzeć przelotnie do mi
ra w r. 1783 wzniosła się nad Paryżem, stycznej kabiny laboratorium w CamWitold Hunikiewtc^

CZARNY KARNAWAŁ
POWIEŚĆ
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I.
Fizylierży królewscy brnęli ostat
nim tchem po rozmokłej drodze.
Deszcz siąpał od kilku dni i utrud
niał poruszenia kolumny, która miała
dotrzeć do Płocka aby wzmocnić zało
gę Jego Królewskiej Mości króla pru
skiego, mocno nadwątloną chorobami,
grasującymi w świeżo zajętym kraju
i dezercją żołnierzy.
Fizylierzy byli głodni i zziębnięci
i tylko sroga dyscyplina trzymała ich
w ładzie, przy każdym zaś zaniedba
niu czujności ubywało z kompanij po
kilku gemeinerów, a niekiedy nawet
przepadał bez śladu podoficer, uczest
nik wielu zwycięskch bitew i potyczek.
Major Raabe bez litości rozstrzeli
wał dezerterów, a ociągających się w
marszu kazał ćwiczyć rózgami, lecz
kary i groźby nie wiele pomagały, bo
kraj był porosły zbożem i lasami, gdzie
zbieg mógł łatwo znaleźć schronienie
i przedrzeć się do rakuskiego lub ru
skiego cesarstwa.
Prawdę zawierały raporty szpiegów
króla pruskiego i tę prawdę trzeba

było odmienić, ład wprowadzić i Zmu
sić niesfornych do posłuszeństwa.
Gdzieniegdzie wystrzelały na równi
nie, jak grążełe na bagnie, pięknie mu
rowane kościoły i dwory, a w krąg nich
rozsiadały się słomą kryte lepianki,
pokrzywione rudery, brudne i obdra
pane, przypominające raczej szałasy
koczowników, niż osiedla ludności, za
mieszkałej od wieków na tej Ziemi.
Nikt nie starał się o tę przelękłą
masę trwożnie spoglądającą w stronę
obcych ludzi, jakby w tym przekona
niu, iż przyszli zwalać na jej karki no
we ciężary i wyłuskiwać z komór
ostatnie kruszyny ziarna.
Major Raabe wydał jednak rozka
zy, aby oszczędzano chłopską ludność,
a na wyżywienie Wojska czerpano tyl
ko z pańskich i księżowskich spi
chrzów, friedrichsdorami i talarami
płacąc szlachcie, a kwitami sutannom.
Tak chciał król, aby obłaskawić no
wych poddanych i uczynić z nich
szczerych Prusaków.
Pośrodku kolumny wojska wlokło
się kilka wozów, dźwigając bagaż żoł
nierski.
Na jednym z wozów spoczywał
świeżo przeniesiony z Poznania do
płockiego departamentu radca rządu
Ernest Teodor Amadeusz Hoffmann.
Głowę miał obwiązaną szalem, cier
piał bowiem na dokuczliwą migrenę,
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bridge, gdzie udało się po raz pierwszy
„rozbicie atomu“ w r. 1932? Muzeum
nabyło tę kabinę do swych zbiorów, po
dobnie jak zrekonstruowało pracownię
„ojca machiny parowej“ Watta, który
zanim stał się słynnym wynalazcą, był
w zapadłej wioszczynie lichym rzeź
biarzem.
Ale żądne wrażeń oko młodych pa
da na większą jeszcze atrakcję, — na
wspaniały dział modeli statków, gdzie
wszystkie linie okrętowe świata jakby
złożyły się na pokaz najpiękniejszych
okazów floty.
Nie podobna wymieniać wszystkich
tych cudów w modelach. Tu lśni się
luksusowy pokład „Normandie“, tam
wytworny jacht o wiosłach, ongiś włas
ność weneckich dożów. Jednym z naj
zabawniejszych okrętów jest jacht car
ski „Livadia“, przedstawiony w mode
lu angielskiej stoczni z r. 1880. Na ży
czenie Aleksandra III skonstruowany
był ten statek nie w formie podłużnej,
jak inne, lecz w kształcie niemal koli
stym, co miało rzekomo ustrzec wyso
kich pasażerów przed ambarasującą
chorobą morską. Ale, widać, nie mieli
dzisiejsi władcy Kremlu pożytku z tego
dziwoląga, bo go kaz'ali kilka lat temu
rozebrać — i pozostał się tylko ów ory
ginalny model w Londynie.
Czas już wędrówkę kończyć, by je
szcze zajrzeć na chwilę do tzw. „Ga
lerii dziecięcej“, specjalnie urządzonej
w podziemiach dla najmłodszej gene
racji widzów. Niech się tu uczy na
ocznie: jak powstaje na niebie tęcza,
— jaki jest lot ptaka i samolotu.
Wszystko w miniaturowych diora
mach, poruszających się za naciśnię
ciem guzika. I trzeba patrzeć, jak ma
newruje taka kompania 10-letnich
brzdąców około mechanizmu samootwierających się drzwi przez promie
nie świetlne, — pół z żartem, ale i pół
z respektem, próbując tam i z powro-

SPORT
Lekka atletyka

Anglia — Francja 66:54. Międzypań
stwowe spotkanie odbyło się w Paryżu.
W mistrzostwach Niemiec uzyskano w
sobotę szereg doskonałych wyników: w
dal: Long 7.70, 2) Asmus 7.47; tyczka: Mul
ler 4.00, 2) Suter i 3) Hartmann 3.90; młot:
Hein 54.71, 2) Blask 54.66; kula: Wólkę
15.82, 2) Frippe 14.92; 100 hi: Borchmeyer
10.8, 2) Hornberger 10.8, 3) Neekermann
10.8; 3000 rn prżeszk.: Dompert 9:18, 2)
Kaindl 9:28.2; 10000 m: Schónrock 31:49.4.
Panie — Dysk: Madermey er 43.24, 2)
Kirchhof 39.44; wzwyż. Ratjen 163, 2)
Kaun 157.

0 puchar Davisa

Stany Zjednoczone
Anglia 1:1. W
sobotę w Wimbledonie rozpoczęło się fi
nałowe spotkanie między zwycięzcą mięcłzystrefowym Stanami Zjedn. i obrońcą
pucharu — Anglią. Pierwszy dzień właści
wie nie przyniósł żadnej niespodzianki,
gdyż nawet zwycięstwo Austina nad Parkerern w stosunku 6:3, 6:2, 7:5 nie mogło
nikogo zaskoczyć. Niespodzianką było je
dynie to, że Austin wygrał łatwo w trzech
setach i tylko w ostatnim secie Parker
próbował przeciwstawić się staremu mi
strzowi angielskiemu.
W drugiej grze młody i obiecujący An
glik Hare stał wobec Budge na z góry
straconej pozycji.

z której ratował się mocnym winem.
Pociągał raz po raz z pękatej butel
ki i częstował woźnicę, poganiającego
czwórkę ciężkich koni.
— Merkury, jak myślisz, prędko
dobrniemy do kwater? — zagadnął
chory, ocierając kraciastą chustą wil
goć z twarzy. — Diabeł, prześladowca
mój, Asmodeusz, wymyślił taką podróż.
— Mógł pan radca rządu popłynąć
Statkiem od Torunia wraz z całym urzędem, odpowiedział woźnica, najwi
doczniej spoufalony z podróżnym, któ
ry podskakiwał przy lada mocniejszym
stuknięciu kół o kamienie, łub prze
chyleniu się w głębszej koleinie.
— Mówiłem ci już, ćwioku, że nie
znoszę wody, bó przyprawią mnie ó
mdłości — wyrzekł zbolały radca.
— Lecz poza tym są ważniejsze wzglę
dy, o których ci już nie raz rozpowia
dałem, aby oświecić twą głupią pałę.
Wiesz ty, kim jesteś i dokąd dążysz?
— Aha, coś mi pan radca rządu o
tym wspominał — burknął woźnica.
— Poławiaczem przygód w dzikiej
puszczy i poszukiwaczem nadzwyczaj
nych wrażeń. Rozumiesz więc, dla
czego wybraliśmy drogę lądową przez
lasy i stepy ? — wykrzykiwał podróżny.
— Wiem, panie rädcö rządu, i na
zawsze już będę wiedział, choćby mi
gefreiter Kluska...

PROGRAM
DZISIEJSZEGO KONCERTU
Orkiestry Symfonicznej stół. m. Poza amia
w Parku Wilsona
w niedzielę, dn. 25 lipca 1937 r. o godz. 20.
Dyryguje: kapelm. W. Buchwald.
1. Kling

— „Rosiniana“ Fanta

2. Brahms
3. Grieg
4. Verdi

— Taniec węgierski.
— Suita ,Peer Gynt 5
— Fantazja z op. „Tru

5. Laszlo

—Węgierskie melodie.

zja.

badur“.

Przerwa.

6. Strauss

— Wiązanka z opt.
„1001 noc“.

7. BlÓn
— Pochód orientalny.
8. Waldteufel — Walc „Espana“.
9. Noiret
10. Strauss

— Parada lalek.
— Marsz arabski.

tern, czy drzwi czasami „nie zawiodą .
Mrok już zapada w salach i gong
woła ku wyjściu. Ale nie łatwo wypro
sić barwną armię gimnazjalnych kur
tek z tych murów. Wyobraźnia jeszcze
kołysze, — świat czarów trzyma w kle
szczach.
Niepostrzeżenie kensingtoński rai
bawiąc — uczy i zapładnia młode ser
ca chęcią wiedzy i czynu.
B. I>.

Upadek z rusztowania
Warszawa. (Tel. wł.) W sobotę
w południe na terenie fabryki Lilpop,
Rau i Loewenstein (Bema 65) wskutek
załamania się belek na rusztowaniu
spadło z wysokości 4 metrów czterech
robotników, z których dwaj ciężko się
poranili, (w)

Tenis
Polska — Włochy 3:01 Prawdopodobnie
najwięksi nawet optymiści nie oczekiwali
tak pięknych zwycięstw naszych zawod
ników nad Włochami, zwłaszcza gdy na
kilka dni przed międzypaństwowym spot
kaniem, odbywającym się o puchar środkowo-europejski,

zdyskwalifikowani

zo

stali dwaj czołowi tenisiści polscy Kar
łowski i Bratek. Prowadzimy z Włocha
mi 3:0 i zwycięstwo w spotkaniu mamy
prawie zapewnione, gdyż wystarczy nam
jeden punkt.
W sobotę, w drugim dniu spotkania
dokończona została gra Hebda —
ri, przerwana W piątek przy stanie 6:1,
4:6, 7:5. W. rezultacie Hebda zdołał na
najlepszym
graczu włoskim. zdobyć
czwartego seta stosunkiem 6:3 i tym sa
mym drugi punkt dla Polski.
W grze podwójnej rezerwowa para
polska Spychała i Warmiński zdobyła
dalszy punkt wygrywając z Włochami
Palmieri i Romanoni 0:6, 3:6. 6:3, 6:3, 10:8.
Polacy zwycięstwo swe zawdzięczają nie
zwykle ambitnej grze i większej wytrzy
małości.
Bardzo zaciętą była również druga gra
podwójna, rozegrana między mistrzow
skimi parami Polski i Włoch — Hebdą
i Tłoczyńskim oraz Bossim i Quintavalem.
Z powodu zapadającego zmroku gra zo
stała przerwana przy stanie 7:5, 5:7, 11:9
dla Polaków i zostanie dokończona dzi
siaj.

— Nudel, — przerwał podróżny, —
wiedz bowiem, Klausie Spatzu...
— Wróbel jestem spod Kwi dzyń i a.
— Kein Kwidzyń, kein Wróbel, Marienwerder i Spatz... Takie wydał roz
kazy król, a czy ty pojmujesz, co cię
czeka, gdybyś się sprzeciwił woli kró
lewskiej ?
Woźnica wysunął jęzor na brodę i
zacharczał, jakby go ścisnęła pętla za
szyję, a Hoffmann potakiwał: — Szu
bienica, kula, więzienie, pałki, wszyst
ko razem, lub z osobna do wyboru,
więc nie ma gadania, kochać trzeba
monarchę, nielegitymowany synu fau
na. Wiesz już?
— Wiem, panie racico rządu.
Prży tych słowach chybnął się fur
gon gwałtownie na prawo, a konie
wpadły aż po brzuchy w grzęzawicę i
ani kroku dalej nie chciały postąpić.
— Na pomoc! Na pomoc! — ryknął
woźnica — topimy się/
— Herr Gott! —- zajęczał podróżny,
mierząc oczyma grzęskie rozlewisko,
w które łada chwila przyjdzie mu za
nurzyć nogi, jeśli spiesznie nie nad
ciągnie ratunek Pewny katar, a może
gorsza jeszcze choroba, migrena, wapory, stękał nieszczęśliwiec. Przeklęty
kraj, ani w dzień, ani w nocy spokoju!
fCag dalszy, nastąpi)

Tabela loterii

5-ty dzień ciągnienia 2-eJ klasy 39-eJ Loterii Państw.
760 851 124206 381 591 125453
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5.000 zł.: 50553
145840 148706 149066 134 585
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70 37011 17 195 775 877
38043 692 715 39309 53 803 11790 12134 262 607 13312 51 14234
40434 39 41006 42180 866 43378 15713 16100 267 359 974 19244 22855
762 88 44157 217 531 845 45260 24167 26047 29299 343 30374 31159
884 46332 551 623 837 909 47326 292 388 32056 59 506 34271 891 962
407 507 77 788 831 48218 319 36691 37482 38249 80 42059 43950
44027 534 798 45216 46261 47392
49423 929 50400 38 542 51168 220 48066
121 51913 5210^ 403 54906
354 533 52178 518 68 711 53038
55386
57046 58153 59290 60061 675
341 736 54132 278 316 55558 56168
216 57408 44 58281 543 966 59266 770 61230 63753 65620 67689 68543
317 401 679 934 61155 504 893 692 69293 72605 73865 74102 741
62064 516 923 63040 64306 71 701 75026 76152 855 77189 855 78469
849 65663 807 66462 919 67712 79540 691 794 81952 82002 83378 590
68127 874 916 69422 835 70063 826 84370 85006 58 1 88512 19 89177
35 71595 804 72268 411 612 48 77 90376 93990 98923 99815
100556 97 104453 914 107277
733 889 73624 783 74209 579 731
76156 319 769 77309 78508 633 108221 109122 904 21 111232 430
80356 476 874 81205 15 413 40 662 953 312029 113628 114251 402 119868
82281 567 629 58 809 83859 944 45 95 122351 123353 762 126305 127071 852
84240 52 89 874 85237 56 80 959 86230 128060 656 735 129285 130681 853
87881 89046 288 569 691 90126 238 132009 918 334072 317 135419 136324
91097 92464 94481 883 977 96337 625 786 138224 139014 498 141549 142571
745 904 97066 363 688 908
98342 977 344773 145639 146230 84 462
99486 559 65 640 100083 269
760 147372 148154 492
150303 151191 973 152614 156591
101865 929 102860 80 103163 284 330
795 104273 105959 106017 57 384 444 158002 164643 165083 167078 168885
744 872 926 107825 53 108127 202 449 169687 170777 173263 174303 175130
882 109893 110394 435 835 117118 821 176799 377879 179552 181128
352 565 606 48 112413 640 95 801 992 182855 185348 187706 834 188018
537 606 189480 979 191521
j
113195 527 78

III ciągnienie

Wygrane po 50 zł.
W 2407 579' 3791 968 4530 5010
886 6061 546 7052 8971 11194 627
12176 502 13831 15289 606 915 17843
19619 871 20406 505 780 881 21613
989 98 22115 23239 24081 543 27073
74 402 819 28844 29785 921 30125
326 32112 215 318 33157 531 678 721
35373 37376 38049 369 39725 441 843
41770 42282 305 43438 44795 45767
919 4650 628 914 47328 48169 49368
50519 51791 52777 53758 54790
55426 886 65315 17 631 741 57547 768
58212 59674 60236 63358 64304 65233
661S5 279 67198 584 714 68010 69235
399 70583 71980 72120 273 73909
75718 86 76282 398 77672 973 78640
79909 80775 82624 856 83010 882
84017 36 678 708 85613 86365 87841
965 89254 536 49 90963 91858 92325
723 999 95742 62 852 961 94244 443
98265 99177
100377 573 97 101176 384 695
102567 103085 947 104023 232 105453
106021 121 847 946 107308 904
108865 309735 110012 111308 796
112369 528 113124 441 H4649 792
115218 58 517 799 116208 117851 972
118792 119120 309 871 120545 121879
122035 543 125296 126848 127880
128092 655 129928 130112 39 326
131027 31 132194 136256 137614 837
138100 139508 795 140740 141449 774
142348 143384 144068 470 587 145002
26 314 999 146002 470 147294 698
149094 868
151855 152014 529 153309 154187
337 920 155151 600 158862 159780
161068 603 162695 163059 164967
165058 166826 157090 614 916 168970
169783 174651 177658 178553 887
179455' 180110 634 801 7 181470
183306 184497 187811 188184 189401
190140 768 191279 535 888 192323 44
193062.

87 8064 489 9042 149 999 10663 752
11404 13128 14823 16394 481 966
18236 579 19042 384 980 21234 830
23712 26210 718 31892 32921 37959
39182 40661 998 42662 47627 48370
437 50455 52342 623 53407 54722
55428 56066 57281 393
62376 63410 64872 65787 66552
898 900 45 67592 69493 610 70440
782 72061 98 872 906 73215 539 745
74448 76703 77370 78491 79007 41
80140 332 931 81240 82538 84696
86191 87550 88306 90181 92427 579
96087 97002 533 72 98403 99633 841
925 100582 101931 55 72 102596
103989 104409 105031 544 108519'
109951 110473 609 961 111762 114807!
115170 116345 117697
121027 122011 653 78 12396&
125883 126739 128070 183 466 77S
130148 132300 950 134288 651 955
135132 136527 140470 144493 145265
146795 148401 149234 582 907 150184
92 151130 453 811 152756 986 153245
939 154741 975 156729 49 15795$
158049 726 939 159908
160387 161335 478 162100 163670}
165736 167067 168308 170068 1712183
177851 179206 368 182930 188242 4443
189612 190096 174 191083 19235S?
193061 568
f

Wygrane po 50 żł.

88 1163 783 2193 4405 912 6360 8ffi
487 8054 770 71 9443 760 10091 383?
634 11243 12335 479 964 13434 15156!
461 506 16127 673 17412 996 18297)
447 604 20434 22473 894 918 23389d
24060 886 26569 27787*29257 30045)
31793 32571 33822 35023 845 3625$
338551 631 85 39260
f
40564 751 41157 42702 91 881 43396
44347 45161 237 496 47382 49694
51256 515 52157 53336 55751 58
56789 910 58731 59947 74 60556
63302 740 988 64099 468 ’ 762 65,
66707 37 67295 758 68992 69310 560,
70176 71403 72119 74855 76572 77292
580 656 764 78985 79032 125 313
672
,
•
Główne wygrane
80182 833 81087 691 727 45 83716
Stała dzienna wygrana 20,000 zł. 84123 883 85987 86022 87652 57
padła na nr. 154467
894 91146 520 92798 93124 445 541!
10.000 zł. 24872 111759
94054 778 95842 97559 99634 949.
5.000 zł.
24833 110956 120467
101402 75 526 41 102006 225 30
153310
824 105710 82 106023 107372 748
2.000 zł. 35495 87909 107211
108013 476 110497 111585 112273
1.000 zł. 3815 13762 53121 70002 926 114912 75 115660 803 116386 95
80742 111106 133639 159510 193332
536 968 117089 294 821 118854 119016
500 zł. 76323 94160 96706 98501 90 295
122213 168022 177643
120427 859 121365
123004 544’
400 zł. 7577 40185 43270 60722 124919 125289 569 892 127153 128379
89629 9483 103075 122138 135793 441 129273 715 907 130170 591 866
136459 140585 160798 173261 185621 131077 132122 261 133073 134815
250 zł. 11 1583 27056 33257 37650 135505 137472 556 138236 853
41910 57231 65268 77149 88652 89451
140047 90 141061 142470 629
98272 99447 106275 112064 116640
117847 119727 121181 155051 16280 143200 145473 870 146544 148528
150418 151046 983 152031 645 880
186550 183668
200 zł. 8577 11071 17014 34180 154032 155954 156293 157308 809
160053 322 484
44660 45460 46088 70819 72079 76126 158804 159465
80720 84620 85019 102914 123578 161631 162671 163221 164114 493
125691 131556 136908 154152 161621 155273 167620 168267 554 803 169801
168141 170238 178737 187944 193707 44 170275 930 173225 346 601 174081
691 971 175297 178041 179003 269
184736 186669 881 188313 495 189546
Wygrane po 159 zł.
191073 139 832 192196 333 580 193230
690 1515 2186 3555 4991 5384 6547 762 194766

IV ciągnienie

Tabelę Soierie państwowej podajemy bez gwarancji
Ważne numery telefonów;

Pogotowie rat.: 66-66 i 53-55
Straż ogniowa: 19-57, 30-50
Policja: 42-21
Posłańcy: 15-60 i 28-36
Postoje
taksówek:
Grun
waldzka 77-72; Rynek Jeż.
77-08; Klinika przy Polnej
74-02; Marsz
Focha (nar.
Niegolewskich) 77-82;
Plac
świętokrz. 49-80; Zielona (nar.
Strzeleckiej)
¿3-35;
Rynek
Wildecki 66-35; W. Grabary
(nar. Wielkiej) 57-87
Poczt, biuro Zleceń: 49-28. Zegarynka: 07. Centr
międzym.: 00. Inform. teł.: 03. Biuro napr. 08*

POGRZEBY
Dziś: Śp. Elżbiety z Bilewiczów Stryczyńskiej o godz. 16 ul. M. Focha 28. —
Sp. Michała Koniecznego o godzinie
16,15 z kapl. cment, Św. Floriana na
Jeżycach. — śp. Brunona Sturmera
o godz. 16,30 z kapł. cmcnt. Ks. Ks.
Zmartwychwstańców za Dębccm.
TEATRY:
Adria: Dziś — „Koszałki - opałki“.

Komunikat meteorologiczny
Polska, będąca nadal pod wpływem
powietrza
polarno - morskiego,
miała
wczoraj w godzinach południowych pogo
dę o zachmurzeniu zmiennym. Tempe
ratura o godzinie 14 wynosiła: 17 stopni
w Gdyni, 19 w Pohulance, 20 w Wilnie i
Lwowie, 21 w Pińsku, 22 w Poznaniu,
Łodzi i Bydgoszczy, 23 w Lublinie i Kali
szu, 24 w Warszawie, 25 w Zbąszyniu, a
26 w Krakowie, Cieszynie i Zaleszczy
kach.
Przewidywany przebieg pogody do
wieczora dnia 25 hm.: Nocą i w godzi
nach porannych na ogół dość pogodnie,
w ciągu dnia zachmurzenie zmienne i
miejscami przelotny deszcz, zwłaszcza w
północnych dzielnicach Polski. Po chłod
nej nocy temperatura dniem około 23
stopni. Umiarkowane i porywiste wiatry
zachodnie i południowo-zachodnie. Chmu
ry kłębiasto - warstwowe
i
kłębiastodeszczowe o podstawie od 600 do 1000 m.
Widzialność dobra, a jedynie rankiem
miejscami słabsza z powodu przyziemnej
mgły.. Wiatry górne południowo - za\ zachodnie z szybkością, od 25

do 40 km/godz. z poty.w as*

Napad rabunkowy w klatce schodowej
Zrabowanych czeliów na 30 OOO «i złoczyńcy nie spieniężyli
Warszawa. (Teł. wł.) W sobotę nieznajomi wyrwali jej z rąk torebkę.
w godzinach południowych w biurze W torebce były trzy czeki P. K. O.
komisowym Grawermanna (w cen na sumę 30 800 złotych. Gdy p. Gra
trum miasta przy ul. Wareckiej) u- bowska oprzytomniała, podniosła arzędniczka majętności Bielawa,
p. larm. Uprzedzono telefonicznie PKO.,
Irena Grabowska, odbierała pieniądze do którego jednakże napastnicy nie
dla majętności. Gdy schodziła na dół. weszli i nie próbowali zrealizować
na wysokości drugiego piętra napadli czeków.
Aresztowano
posługaczkę
ją dwaj mężczyźni, z których jeden Grawermana w przypuszczeniu, że po
uderzył ją łomem żelaznym w głowę, zostawała w kontakcie z rabusiami.
tak, że Grabowska upadła, po czym

Kinoteatr
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Kinoteatr

Dziś w niedzielę po raz ostatni
Głośne arcydzieło filmowe
Józefa Sternberga

MAROKO
Marlena Dietrich - Gary Cooper

Uroczystości pułku
katowickiego
Katowice. (PAT)
Rozpoczęły
się w Katowicach uroczystości miej
scowego pułku piechoty. O godz. 9 ra
no odprawiona została w kościele gar
nizonowym w Katowicach msza żałob
na w obecności przedstawicieli władz
cywilnych i władz wojskowych. W
kościele ustawiono katafalk, obok któ
rego wartę honorową pełnili żołnierze

" w pełnym rynsztunku Przed nabożeń-

Nowy rekord Polski
w pływaniu
Bielsko. (Tel. wł.) W pierwszym'
dniu mistrzostw Polski, odbytych wobec
3 tys. widzów, sensacją był rekord Polski,
uzyskany przez 14-letnią Brollównę (EKS)
na 200 m klas, z czasem 3:23.2. Dobrze
spisali się również zawodnicy poznańscy,
zajmując w ogólnej punktacji
szóste
miejsce. Wyniki: Panowie — 400 m dow.:
1. Karliczek (EKS) 5:30.7, 6. Kruczkowski
(Unia P.). 100 m wzn.: 1. Karliczek 1:20.2;
klasa I: 1. Wielicki (AZS P.) 1:30, 3. Matecki (WKS P.) 1:32,4,
100 m klas.; 1.
Heidrich (Dąb) 1:19.9; kl. 1; 3. Madejski
(WKS P.) 1:30.4, 5. Ratajczak (AZS P.).
Wieża: 1. Maerz (Gisz).
3X100 m zm.i
1. EKS Kat. 3:46.2.
Panie — 200 rn klas.: 1. Brołlówna (Ej
3:23.2, 2. Jarkulisz (Gisz) 3:30, 3. Kudlińska (U) 3:38.5, 6. Kowalska (Ł).
100 m
dow.: 1. Kratochwilówna (AZS W.) 1:17,
6. Stawska E. (U).
4X100 m dow.:
L
AZS W. 6:20.2, 3. Unia P. 6:37.
Ogólna punktacja: 1. EKS 94 p., 2.
AZS W. 53 p., 3. Dąb 46 p., 4. Giszowiec
45 p., 5. Hakoah 43 p., 6. Unia P. 17 p.,
7. Pogoń 12 p., 8. Cracovia 11 p. (AJS)

stwem podniosłe kazanie wygłosił ks.
mjr Bombas, który odprawił również
mszę św. Po nabożeństwie przedsta
wiciele wojskowości złożyli wieniec na
płycie Nieznanego Powstańca Wie
czorem na boisku „Pogoni" odbył się
uroczysty apel poległych żołnierzy
pułku.
Dzisiaj w dalszym ciągu uroczysto
ści odprawiona będzie msza połowa na
boisku „Pogoni", po czym nastąpi wrę
— * Podczas czyszczenia okien ule
czenie odznak pułkowych i przekaza gła wczoraj wypadkowi p. Rozalia Konie pułkowi działa z zaprzęgiem, u- strzewska w Ławicy Wsi. Mianowicie'
utraciwszy równowagę, spadła i odniosła
fundowanego przez huty „Baildon" i poważniejsze
obrażenia, Lekarz Pogoto
„Pokój". Na zakończenie uroczystości wia Ratunkowego (66-66) udzielił p. Koodbędzie się defilada i wspólny obiad strzewskiej pierwszej pomocy i przewiózł
żołnierski.
ją do Szpitala Przemienienia Pańskiego.

WIADOMOŚCI POTOCZNE

Zderzenie kolejowe
Berlin. (PAT.) W piątek przed
północą na szlaku Berlin — Hamburg
koło stacji Buechen (3 godziny drogi
od Berlina) pociąg pospieszny zderzył
się z lokomotywą prowadzącą pusty
pociąg podmiejski. Poza lekkimi ob
rażeniami kilkunastu podróżnych wy
padek nie pociągnął za sobą, poważ

niejszych następstw-

Przypuszcza się złamanie siódmego i
dziewiątego żebra, (kl)
— * Przykry lokator. Na stacji Pogo
towia Ratunkowego (66-66)
udzielono
wczoraj późnym wieczorem pomocy le
karskiej 37-letniemu Wiktorowi Handkemu. Lekarz zaszył mu trzycentymetrową ranę na czole. P. Handke, ^dozorca
domu na Czartorii 4, zwrócił się do jed
nego z lokatorów, zalegającego od pięciu
lat z czynszem, aby oczyścił schody w
klatce schodowej, przylegające do mieszkania. Odpowiedzią ną to wezwanie

byłą uderzenie pogrzebaczem.

&1>
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Nagłówkowe słowo (tłusto) 25 groszy, każde
dalsze słowo 15 groszy. 5 liczb = jedno słowo,
i. w, z, a = (każde etanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów, w tym

Numer 333
Znak oferty naprzykład: n 2395. z 21 02o, d 1611
i t d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
eię do godz. 11,10. w soboty i dni przedświą_____ teczne przyjmuje się do godz. 10,45._____

1-lamowy milimetr 50 groszy
Przedsiębiorstwo

Hurtownię kolonialną
z wolnym składem soli z powodu zmian rodzinnych
wydzierżawię na dogodnych warunkach. Wpłaty

35 — 60 tysięcy.

Kolejowe przedsiębiorstwo dowozowe
wraz z nieruchom, sprzjedam. 25 — 40 tys. wpłaty,
^ogłoszenia do Kuriera Poznańskiego pod zr 27 477,

|

Skład

f

Uczciwa

Dywany

Kil1!, °'jei "a Prowincji w pełnym koloniialiny dobrze zaprowadzony.
: postagaezka poszukuje postagii(A
bie?u od lat 2o sprzedam tylko po-¡Rumia — letnisko, stacja kolerepaiuje Tabernacki, zaraz bez. prania. Oferty Kurier
ważnym reflektantom z gotówką jowa od Gdyini sprzedam zaraz Kreta 24, telefon 23-56
Poanaiteki zdg
__
10 tysięcy zł. Zgłoszenia Kurier 2 000.—— zł. Zgłoszenia Kurier Po*
wiew zo oo,
Poznański ng 47 215
znański zdg 12 623
‘
p 20911
Gospodyni
starsza, inteligentna poszukuj»
posady, zna wszechstronnie kuch
nie, gospodarstwo, pracowita, u
samotnych. (Emerytka) tylko zą
pokój. Oferty Kurier Poznański
zdg 12 761

IPOLSKI

Kamienica

1. DOMY ■ PARCELE

—

OGŁOSZENIA
DROBNE
Ogłoszenia wśród drobnych:

5 nagłówkowych.

MD0MU

TYGODNIK

b) Inni

cena 80.000, dochód 11.500 »mor
tyzącja 40.000. Oferty Kurier Po
znanski zdg 12 673

Parcele

pod zwarta budowę ul. Słowac
kiego 24 metry frontu za 35.000
sprzedam. Oferty Kurier Pozn.
zdr 12 795

« ,

Kurier Poznański, nie'dziela, 25 lipca 1037

Willa

Mistrz malarski

dobry fachowiec, młodszy, prw
mie posadę, zmuszony stosunkami, miejscowość obojętna. Oferty
Kurier Poznański zdg 12 750

3.
LETNISKA“
¿JJgDRCWI^A

Zbożowiec

lat 22Vi po wojskowości, 5 łat
praktyki, obecnie 1lt roku księgo*
wy w banku, poszukuje zaraz Iud
później
odpowiedniej.. ę?J5ai:y
ewentualnie 300 kaucji. Gjer':y
Kurier Poznański zdg 12 574

Polne morze

ł ° «Ł dwumieszkaniowa, wpła Wielkawieś — Hallerowo, Pen
ty 20.000. Zgłoszenia Kurier Po
sjonat „Mewa“, nowoczesny, ska
znański zdg 11 893
nalizowany, poleca pokoje
z
utrzymaniem od zł 6,— w sierp
Piękna
niu
zniżka.
Informacje:
telefon
resztówka nad jeziorem, 20 ha
stawy zarybione, budynki muro I oznan nr o2-83, Wielkawieś nr 5
zdr 12 675
wane. park. sad. Adres Kurier
Poznański zdg 8 272

Kuśnierz

zdolny wykonuje wszelkie prac«
kuśnierskie tanio, elegancko, po
szukuje pracy w dom P?za.uonn
Oferty Kurier Pozn. zdg 1

Kamienica

nowa _ z składami, letniskowa
Sprzedaż
dzielnica Poznaniu sprzeda wła
ściciel, cena 30 000, wplata ugoda. posezonowa
Oferty Kurier Pozn. Ng 46 582
20%’
rabatu

Mechanik

szofer reperacje samochodów ma
szyn parowych, obca mowa, reierencje dobre Kurier Poznański.
Gniezno 1147,___________ ng 46 3w

Willę

„Ewa"
sprzedam, nowa, solidna, trzyNg 46 591
mieszkąniowa. tramwaju. Łazarz Focha 60.
właściciel.
Oferty Kurier Po
znański zdg 11568
7. SPRZEDAŻE

B O

Wychowawczyni
kochająca dzieci, praktyka, dłu
goletnie świadectwa, szycie, nie
miecki, poszukuje posady. Oferty
Kurier Poznański zdg 12 <29.

&JS!

Dom

w Gnieźnie, słoneczny, 3 piętrowy

jak nowy, 8 mieszkaniowy, 3 po?°J?Au&!a w dobrym położeniu
dochód 3900, cena 48.000. Zgłosze545« Kurier Poznański. Gniezno
1146ng 46 355

Kelner

Podłogi

poszukuje posady, miejscowość o-*
bojetna. Oferty Kurier Pozn.
zdg 12 239

Kresowe, wszystkich rozmiarach
Pierwszej jakości, najtaniej po
leca Pawlak, składnica, podwó
rze Ilartwig, Towarowa. tel.
1584.
zdr 12 401

27.WOLNE MIEJSCA

Parcela

Z powodu wyjazdu
rw
Sołacz tanio, właściciel.
Oferty Kurier Poznański
sprzedam — przedsiębior
.
zdg 12 489
stwo chemiczne, stali odbiorcy,
bardzo dobrze prosperujące —
Kamienica
z,yskA Potrzebna gotówka
fcena 15 500, dochód 2 900 spnze- 8-000 zł. Zgłoszenia Kwiatkow
dam. Oferty Kurier Po-anaA&ki ski, Poznań, Działyńskich 10.
zdg 12 672
zdr 12 789
Komfortowy

solidna budowa prawie wykoń
czony wpłaty 78.000, dochód 9,100
sprzeda-właściciel. Oferty Kurier
Poznański zdg 12 783

Rzeźnictwo

dobrze prosperujące miasto po
wiatowe,. 2 pułki wojska sprze
dam tanio Oferty Kurier Pozn.
nr 46 360
Gniezno 1114

Służąca

JPamzęfając o tym haśle, nie starczy samemu czy
tać „JTlnstrację Polską“, trzeba ró-wniei abonować i polecać ją w gronie przyjaciół i znajomych

znająca małopolską kuchnie do 2
osób potrzebna. Mickiewicza -»2,
m. 4, od 5—6.
ng 47 221

Służąca

potrzebna. Adres wskaże Kurier
Poznański zdr 12 803

Zakład dentystyczny

w powiatowym mieście, dobrze
zaprowadzony — obrót 3.000,—
miesięcznie — zmuszony jestem
sprzedać z powodu wyjazdu za
granice. Oferty do Kuriera Po
znańskiego zdg 11 752

NOWINY

Skład

Malarskie
29. ROZRYWKA
- delikatesowy,
,owocowo
.
------------ «. pełnym prace wykonuje pierwszorzędnie
biegu, ruchliwa ulica, sprzedam.
sprzed:
Górecki, Kanałowa 17.
Adres Kurier Pozn. zdg 12 286
Nasze atuty radioaparaty
zdr 12 819
10.

12
Pożyczki

iwę™?™
MAJĄTKI

Folwark na Pomorzu
1280 mórg, w tym 350 lasu, 180
laki nad Drwęcą. Dwór 10 pokoi.
Inwentarze 24 koni, 60 rogatego,
50 świń. Cena 180.000. wpłaty
80.000.— Zgłoszenia F. Modrze
jewski, Nowemiasto - Lubawskie
zdg 11857
12. DO WYNAJĘCIA"

3-pokojowe

złotych miesięcznie.
Państwowe
Student
który przygotowuje do liceum
(głównie matematykę) potrzebny za 106
od 1 sierpnia na wieś. Oferty do
Kuriera Pozn. zdr 12 812

Radiomechanika

26 3ZUKA POSADY

Św.

wychodzą w każdy poniedziałek
i po każdym święcie
Egzemplarz

1

kuchnią, bezpodatkowe. solid
nemu, rok zgory, tanio. Gospo
darz, Grodziska 39.
dr 23829
13. SZUKA MIESZK.

10 groszy

Emerytka

„Nowiny Poświąteczne" przynoszą naj
świeższe ilustrowane wiadomości sportowe
informacje niedzielne z Polski i ze świata
oraz kolumnę filmową.

szuka dwu pokojowego mieszka
nia. Oferty Kurier Poznański
zdg 11887

Czytajcie Nowiny Poświąteczne!

elegancki. Mostowa 14 — 4.
zdg 11889

15. POKOJE UMEBL.

Marcin

Ogłoszenia do 30 słów dla poszu numer
kujących posady w tej rubryce
obliczamy po jednej trzeciej cenie
telefon 12-38.
drobnych.

25

dg 23 796-T

„Mały buntownik“

komf. 61.50 zwrot kosztów 250
zł od zaraz ul. Bydgoska 2, m. a) Służba domowa
9, od 15—17.
zdr 12 811

Dwupokojowe

i 00

Czarująco rozkoszna

Shirley Tempie

Zarządczymkuchmistrzyni

Nieodwołalnie do

niedzieli

rutynowana, na wskroś uczciwa,
zdg 12 295
szuka od 1. 9. posady do zakładu Kinoteatr „Sfinks".
lub internatu. Zgłoszenia Kurier
„Kapelusz'
Poznański zdg 12 418
Fabrycznie przefasonowany ka
pelusz zastąpi często nowy. Ta
Dziewczyna
nie kapelusze na składzie. (Pol
gotowaniem szuka posady od ska wytwórnia kapeluszy. 27-go
zaraz lub 1. 8. 37. Oferty Kurier Grudnia 2, podwórze. _
Poznański zdg 12 324
zdg 8 570-71

Humor zagraniczny
'

\ a

*

*» V

¿

< ♦ V 1. *

Dwuosobowy
Próżny

KINA

Sprzedam

Skład

ładny, duży pokój, światłem, pię
trzę wynajęcia. Oferty Kurier
Poznański zdg 11 879

korzystnie przetwórnie padliny. — spożywczy, mieszkanie korzyst
Oferty Kurier Poznański, Gnie nie sprzedam. Adres wskaże Ku
¡APOLLO: „Amerykańska awan zno 1115.
rier Poznański zdg 12 771
17.
LOZ.ALE
nr 47 241
tura“.
OORSO: „Tajemnica Czarnego
Pokoju“.
Zamiana lub sprzedaż amerykańskieBobry
Skład
błotne na sprzedaż,
GLORIA: „W blasku słońca“. W Krakowie wille 3 mieszkanio para
400 zł. młode 200 zł. Oferty obszerna piwnica, pokoik naj
ruchliwszej części ul. Dąbrow
GWIAZDA: „Braterstwo Krwi" wą: dwa mieszkania po 4 pokoje Kurier Pozn. zdg 12 676
skiego każdą branże zaraz oddam
¡METROPOLIS: Dziś: „Burz jedno 2 pokoje z komfortem, cen
Zgłoszenia Kurier Poznański
tralne ogrzewanie, ogród najlep
liwa młodość“.
Essex
zdg 12 237
sze
położenie
na
Salwatorze,
OŚWIATOWE T. O. L.: „Pan wspaniały widok na cały Kraków Six limuzyna w nadzwyczajnym
stanie
sprzedam.
Zgłoszenia
Ku
z milionami".
minuta od tramwaju, hipoteka
Lokal
RENAISSANCE: „Diabły dzikie ponad 20 000 zt długoterminowa rier Pozn. zdg 11819
handlowy narożnikowy ruchliwe
go Zachodu“.
„Amerykańskie z wolnem mieszkaniem, parter
miejsce do wynajęcia. Zgłoszenia
awantury“.
Chrzan — Drób
wysoki, z ogrodem — zamienię
zdr 11985
SŁONCE: „Maroko“.
na wille w Poznaniu mniejsza z dostarczam tanio większych — Wielka 17.
dopłata lub sprzedam przy gotów mniejszych ilościach. Oferty Ku
SFINKS: .Mab Buntownik".
ce 60 000 z . Zgłoszenia Kurier rier Poznański zdg 11914
ŚWIT: „Nicpoń".
23. ROZMAITE
Poznański d? 23 817
TĘCZ A-Łazarz: „Świecznik
160
mórg
Królewski“.
— Co ci zrobił Józio, że go ciągle bijesz? To kochany
Spożywczy
pszenno-żytniej, Wielkopolsce —
Wytwórnia
TĘCZA-Wilda: „Ostatnie dni
dobrej okolicy, centrum, mieszka prima zabudowania sprzedam lub wszelkich żaluzji. Kempa. Po-1 chłopczyk, ma taką śliczną buzię ... •
Pompei“.
niem. Objecie 41/« tysiąca. Oferty wydzierżawię. Zgłoszenia Kurier znań. ul. Bóżnicza.
— Już nie ma ślicznej buzi, mamusiu.
(m)
WILSONA: „Wiedeń—Londyn* Kurier Poznański zdg 11650
Poznański , zdg 10 776
zdr 12 796
(Prager Presse, Praga).
I l ■
na miesiąc sierpień 1937 roku za oba wydania razem w Poznaniu
rZeuptaicl W ekspedycji zł 3 20. w agencjach w mieści« eł 3,50. « odnoszeniem do
P
....................................... domu w Poznaniu zł 3.70, z odnoszeniem przez poczt« poza Poznaniem
mieeiecznie zl 4,10, kwartalnie zł 12,30. pod opaska miesięczni« w Polsce «1 5,00, w innych
krajach zt 7,00—9,50. W razie wypadków, spowodowanych siła wyższa, przeszkód w zakładzie,
strajków i t. p. wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie pisma, a abonenci nie maja
prawa domagania aie niedostarczonych numerów lub odszkodowania.

cr oni o na «tronie G-łamowan 25 gr, na stronie 4-łamowej przy końcu tekstu
..... ........................ ...... . drugiej. (lub
.
trzeciej) 120 gr. przed wiadomościami potocznemi 200 gr
od 1-łamowego milimetra. Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca 20% nad
wyżki. Ogłoszenia do wydania porannego przyjmujemy do godz. 18,30, w nagłych wypadkach
do godz. 22 u stróża, do wydania głównego (wieczornego) „drobne" do g. 11,10, w dni przedświą
teczne do godz. 10,45, większe dłużej według możności. Drobne ogłoszenia .najwyżej) 100 słów
w tern 5 nagłówk.), słowo naglówk. (tłuste) 25 gr. każde dalsze słowo 15 gr. Za różnice miedzy
zestawem a wysokością ogłoszenia, powstałą wskutek matryc, wydawnictwo nie odpowiada.

VvlvcôClila redakcyjnegoo 60
an-----J (lub piątej) 100 gr. na strome
gr na-1-—---------stronie czwartej

W wydaniach wielkoświątecanych i uroczystościowych poprzedza normalną codzienną część numeru z reklamami i ogłoszeniami materiał poświęcony danej uroczystości
Telefony do Redakcji i Administracji: 44-61, 14-76, 33-67. 36-24. 36-25. 40-72, w niedzielę, święta i nocą tylko 14-76, 35-24 i 40-72
P. K. O. Poznań nr. 200-149.

