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Gospodarczy wóz na za
W jakim kierunku pO,j edzie dalej? Podobnie jak w dzie<dzinie politycznej, przeżywamy także w gospodarczej
okres przejściowy. Wiemy, że coś się
skończyło i ma się zacząć coś nowego.
Inaczej mówiąc, wóz polityki gospodarczej znalazł się na zakręcie w takim
punkcie, z którego widać dokładnie
drogę już przebytą, a nie widać zgoła,
jak i dokąd pojedzie się w niedalekiej
przyszłości.
Takie miejsca wymagają.
dużej ostrożności. Oczywiście nie morie
ta ostrożność wyrażać się staniem w miejscu. Trzeba się dobrze
orjentować i powziąć decyzję, jak minąć za..kręt i w jakim kierunku jechać
dalej.
Skończyła się deflacja, ale co będzie
dalej, czego można si.ę spodziewać za
zakr0t em?

teczny"). Później, w okresie deficytów
budżetowych pojawił się projekt pieniądza samorządowego ("sam·'), którym gminy i powiaty opłacałyby swoje inwestycje. Bal'elzo eJlergicznie agiza inflacją: art ja Pracy, a zwła-

tował

Nawet sanatorzy
szcza wyłoniona z niej Liga Odrodzenia Gospodarczego Polski, na której
czele stał p. Filipowicz. W tej to Lidze powstał projekt pieniądza inwestycyjnego pod nazwą: "lech",
Czyli według wpływowej obecnie

są

ręCle
zdenerwowani

lewicy "sanacyjnej" miałaby po deflacji przyjść inflacja.
Rząd nie akceptuje tych projektów
inflacyjnych, ale też i nie walczy z niemi. _\. I ~sma wybitnie rządowe pracują na ich rzecz.

ai~mni[lJ ran~l~r l Ual i~llanii

Z Madrytu do Paryża samolotem przewieziono 1200 kg

złota

przód - Sprzeczne komunikaty z frontu walk

Według planu ministra KwiatkCYWP a ryż. (Tel. wł.) Według in forB e r l i n. (Tel. wl.) Wysłannik nieski ego, ogłoszonego jeszcze w ubie- macyj wysłanników pism paryskich, mieckiego biura informacyjnego kogłym roku i potwierdzonego podczas
sytuacja w Hiszpanja nie uległa w cią.- munikuje, że wojska powstańcze, poostatniej sesji w dyskusji nad pełno gu ostatnich dni poważniejszym zmia- suwaię,ce się na San Sebastiano, promocnictwami, po "zlikwidowaniu prze- nom. Ze źródeł portugalskich do nO'Szą., wadzą główną akcję w stronę Renteria
rostów" czyli po okresie zabiegów de- że wojska powstańcze odniosły ostat- i Pasajes.
flacyjnych ma nastąpić okres t. z. "ak- nio kilka sukcesów. Sierra de GuaderNowe sukcesy powstańców
tywizacji" gospodarczej. Piękne to sło rama znajduje się w rękach powstańwo o bardzo obiecującej treści. Ale w ców. Według oświauczeń oficerów po_
Lizbona. (PATi. Gen. Gueipo de
jaki sposób, jakiemi środkami ta akty- wstańczych, walka o Madryt potrwa LIano przemawiając przez radjo w SeWizacja będzie osięgięta? Czy ograni- zapgwne kilka tygodni tembardziej, że villi oświadczył, że w ostatnich dniach
czy się ona tylko do gospodarki pu- powstańcy nie chcą. bombardować liczne oddziały gwardji cywilnej przeblicznej, czy obejmie także inicjatywę miasta i pozbawić go wody.
szły na stronę wojsk powstańczych.
prywatną?
G i b r a l t a r. (Tel. wł,) Władze anW dalszym cią.gu swego przem6gielskie skonfiskowały rzą.dowy hydro- wienia generał zwrócił się w ostrych
Rząd nie odpowiada narazie na te
plan hiszpal1ski.
słowach przeciwko b. premjerowi Porpytania- Jest on w dalszym ciągu zaP a ryż. (Tel. wł.) Prasa francuska tela Valladares, który zdaniem jego,
jęty sprawami budżetu i waluty. Robi
wyraża przypuszczenie, że pomiędzy ponosi znaczną część odpowiedzialnosię także pewne ważne posunięcia w
kierownictwem powstania a Mussoli- ści. za obecne wy~)aclki, gJyż przekazał
dziedzinie handlu zagranicznego. Sły nim istnieją tajne układy. Niektóre władzę skrajnym elementom lewicoszeliśmy w Sejmie o nowym planie inpitSma mówią również o możliwo<§ci wym.
westycyjnym. ale według powszechnej, porozumienia pomiędzy powstańcami
PolityCD1Y mord
zgodnej opinji plan ten jest tak skro- a Niemcami.
Perpignan. (PAT). Według wiamny, że nie może być uznany za moL o n d y 11. (Tel. wł.) Koła brytyj- domości z miarodajnych źródeł w Bartor nowego, aktywniejszego życia go- skie informują, że ambasador francu- celonie, prezes ogólnego zwią.zku zaspod:i.rczego. A zatem rząd nie mówi ski wręczył w min. !!praw zagranicz- wodowego robotników w Katalon.ii zonarazi e, jak to życie będzie aktywizo- nych notę, proponują.cą. wszczęcie ro- stał zabity strzałami z rewolweru
w~
.
kowań w celu zawarcia układu o nie-I przez nieznanych sprawców. Ustalenie
odpowiedzialności za zbrodnię jest naAle zwolennikom rządu nie podoba ingerowanie w sprawy hiszpańskie.
się to. milczenie.
Zdenerwowani nastrojami szerokich mas społeczeństwa
i wydarzeniami, ich zdaniem. z tych
nastrojów wynikającemi, chcieliby myślimy tu o prasie rządowej, o po~łach i senatorach jak najrychlej
dowiedzieć się i powiedzieć społeczeń
~twu, co będzie za zakrętem.
Niektórzy pr&bują. już wskazywać
nowe drogi polityki gospodarczej. Pisma "sanacyjne", dawniej deflacyjne,
którym niełatwo przerzucić się nagle
do zwalczanych przez siebie tak długo
pomysłów, przeprowadzają odwrót 0kólną drogą, przez podkreŚlanie psychicznych i politycznych warunków,
koniecznych dla aktywizacji życia go;.. odarczego.
Nie bawią się w te psychiczne c&regiele radykałowie "sanacyjni", którzy Występują. z wyraźnym programem
inflacji, połączonej z dalszą rozbudową
etatyzmu. Doradzają oni, żeby rząd
rozszer·7.ył znacznie plan robót publicznych i realizował go przy pomocy ... pomocniczego pienią.dza.
Program to nie nowy. Pomysły inflacyjne kołacą się po głowach naszych
radykałów od czasów jeszcze przeclmajowych, kiedy p. Uoraczewski proponował oprzeć walutę nie na złocie, a]e
na innych wartościach, a więc na zieW1azI Kocek na płotek
mruga: La-dnapiosenka, lecz pewnie niedługa..
mi, domach, pracy i t. p. ("złoty hipo-

Czyhanie na kompromisowego ptaszka

Powstańcy idą

na-

razie niemożliwe, .iednakże koła miarodajne przypuszczają, że zabójcy rekrutują się z kół rywalizującej z~
związkiem
zawodowym
narodowe]
konfederacji pracy.
Do wypadku tego przywiązują. w
Barcelonie wielkie znaczenie i wyrażają. obawy, iż może on spowodować
poważniejsze scysje w
łonie "frontu
ludowego".
ZIoło

z Hiszpanji

P a ryż. (P A T.) Od czasu rozpoczę
cia si ę wojny domowę.i w Hiszpanji,
jak . informuje monarchistyczna "Actlon Francaise", wysłano ż Madrytu
do Francji trzy ładunki złota ogólnej
wartości 60 miljonów franków. Cz~ść
tej sumy, a mianowicie 15 milj. fr. zło
żono w Banque de Paris des pays bas.
Z kwoty tej 9 milj. przekazano już do
Anh\ierpji, co zdaje się świadczyć o
tern, że. dymisja hiszpańskiego charge
d'affaires w Brukseli nastąpiła naskutek przeprowadzonych w Belgji przez
rząd madrycki zakupów broni. Z drugiej strony dla niewiadomych przyczyn wysłano również do Marsylji
kwotę 1 milj. fr.
P a ryż. (PAT.) Dziś o godz. 13
wylądował na lotnisku w Bordeaux
samolot z Madrytu z ładunkiem 1200
kg złota, który natychmiast odleciał
do Paryża.

Aresztowania .
M a d r y t. (PAT.) Rząd opublikoprzez radjo następujący komunikat: "Zaaresztowano biskupa Jaen
Membres oraz członków jego rodziny,
w momencie
usiłowania
ucieczki.
Aresztowania dokonała milicja. Biskupa osadzono w katedrze, zamienionej na więzienie. Siostra biskupa
miała przy sobie miljon pesetów. Podczas rewizji w pałacu biskupim znaleziono 8 miljonów peset6w i liczne
kosztowności, które skonfiskowano i
zdeponowano w banku hiszpańskim."
Madryt. (PAT.) Wczoraj wieczorem
aresztowano deputowanego
prawicowego dr. Albinana.
Organ
rządowy
"Hoja Oficial deI Lunes"
twierdzi, że dr. Albinana miał zostać
członkiem rządu powstal'lczego, który
konspiracyjnie formowano w Madrycie. Powyższe pismo jest jedynym organem prasowym, który się dziś uwał

kazał.

Bomba.°dowanie Ta...ify
Gibraltar. (PAT.) Dziś zrana
pnybyły ze wschodu krą.żowniki rzą
dowe "Jaime" i "Libertad". Oba okrę
ty zatrzymały si~ w środku cieśniny

i rozpoczęły bombardownie miasta i
wyspy Tarifa. OdpowiadałY baterje
z Tarifa i Ceuty, biorąc oba krążowni
ki we dwa ognie. Okręty nie zostały
Paryż (PAT) "Matin" zamieszcza
trafione, pomimo, iż pociski padały
depeszę
z AlgielMl, donoszącą, że wielki
bardzo blisko. Kanonada trwała ok.
iman Algieru Mufti ben Dali Nachnond
trzech godzin.
Z Barcelony donoszą, że wojska został zabity pchnięCiem sztyletu w
chwili, gdy opuszczał meczet. Według
rządowe na froncie aragoński m zajęły
zeznań świadków, zabójcą jest muzułmiejscowość La Zaida.
manin. Chodzi tu o zamach polityczLewica francuska - Hiszpanji ny.
P a ryż. (PAT) Donoszą o następ a ryż. (P AT.) Podczas kongre- pujących
szczegółach
morderstwa
su nauczycieli ludowych w L ill e, w wielkiego Imama Algieru muftiego
którym wzięło udział 1000 delegatów,
reprezentujących
85 tys. nauczycieli, Ben Dali Machmuda:
Morderstwo nastąpiło w chwili, w
uchwalono przez aklamację wniosek
której
Imam opuszczał wielki meczet.
prezydjum o wyasygnowanie 10 000
franków na rzecz hiszpańskich sił Aresztowano wielu podejrzanych osobprorządowych.
Z trybuny dziękował ników. Morderstwo wywołało wielkie
zebranym delegat federacH nauczy- podniecenie w dzielnicy muzułmań-I
cieli ludowych hiszpańskich, Augusto skiej. Strzelcy senegalscy patrolują
VidaI. Uczestnicy kongresu powitali miasto. Dotychczasowe dochodzenie
go śpiewem "międzynarodówki" oraz nie natrafiło jeszcze na ślad właściwekomunistycznem
pozdrowieniem,
wznosząc pięści do góry.

wym zaehodzie nie _będ~ eierpi6łyl
braku środków żywności, bro~i lub a.<
municji.

Morderstwo polityczne wAlgierze

Uchodźcy

Marsylja. (PAT) Przybyły tu
statki "Sidi Malrouk" i "Sidi bel Abbe~". Pierwszy przywiózł 300 uchodź
ców z Barcelony, drugi HO z Alicante.
Poza tern przybył statek "Mayenne",
przywożąc 300 uchodźców z Walencji.
W!'Izystkie trzy statki zawinęły do portów hiszpańskich na żądanie krążow
nika "Dupuesne".
Zwycięska

L i z b o n a.

potyczka

(PAT)

Wedle

nade-

szłych tu wiadomości, kolumna wojsk
powstańczych, która wyruszyła z \-Valencji, roZ/biła wojska rządowe i "milicję ludową" pod miejscowością. Cepillo
w pobliżu granicy portugalskiej. 12
oficerów i 25 karabinierów wojsk rzą
dowych przekroczyło granicę portugalską·
Na froncie północnym w obszarze
Guipuzco działania wojenne ustały.

Artylerja portów Gudelupe i San Marco milczy. Padają silne deszcze. Horyzont zasłonięty jest ciężką mgłą. Pomimo złych warunków atmosferycznych nad San Sebastian krążą samoloty.

Lodzie podwodne
T1.nger. (PAT) Wczorajszej now pobliżu Tangeru dwie
rządowe' io<;1zie 'pod wo~ne, które odpły
nęły z powrotem na pełne morze. Dziś
zrana jedna z łodzi podwodnych zaopatrzyła się w Tangerze w paliwo.
Bank tangerski, który dotychczas
na mocy koncesji, udzielonej przez rząd
hiszpański, korzystał z oficjalnie przydzielonego kontyngentu banknotów hiszpańskich, został dziś zawiadomiony
o cofnięciu tej koncesji.
cy

ukazały się

większy rozgłos.
Policja sądzi, że zabójców było czterech Szef służby bezpieczeństwa w
Algierze wyraził opinję, że zabójstwo
stoi w związku z depeszą, wysłaną
wczoraj przez Imama do Paryża, celem
zdezawuowania misji muzułmaIlskiej,
bawiącej w Parytu z ramienia t. zw.
"młodoturków algierskich" (ugrupo-

wanie radykalno - nacjonalistyczne).
W redagowaniu tej depeszy miały brać
udział najpoważniejsze czynniki muzułmańskie w Algierze, zaś Imam, pod.
pisując ją., naraził się elementom radykalnym. Pomimo wielkiego podniecenia ludności tubylczej, dotychczas nie
wydarzyły się żadne nowe incydenty.
:

War s z a w a. (Tel. wł.). Na obszarze województ.wa stanisławowskiego
istnieje szereg kolonij niemieckh'h, założonych w różnych czasach przez rząd
austrjacki w celach germanizacyjnych.
Mieszkańcy tych kolonij stanowią element
uświadomiony
narodowo i
akcentujący swą niemieckość.

W o~tatnich dniach niektóre kolonje w województwie stanislawowskiem zostały odwiedzane przez różne
wycieczki t. zw. Hitlerjugend z Rzeszy.
Dla tych gości odbywały się przyjęcia
i odczyty, a władze administracyjne ułatwiały wycieczkom swobodne poruszanie się po obszarze województwa.

ROll~uchy W Palestynie
J ero z o l i m a. (Tel. wł.) Po nadejściu wiadomości o nominacji królewskiej komisji śledczej dla spraw Palestyny, rozgorzały nanowo rozruchy
arabskie. Na granicy Transjordanji
Arabowie uszkodzili rurociąg naftowy
i podpalili znaczne ilości ropy.
W kołach rządowych angielskich
rozważana jest możliwość wydania zakazu imigracji żydowskiej do Palestyny. Informują, że naskutek ostatnich
rozruchów emigracji żydowska do Pa.lestyny spadła o 50 proc.

Naskutek rozm&w~

pomiędzy

rzą,dem

81

przedstawicielami izby deputowaJlycb!
i senatu w sprawie ustalenia daty ro~
poczęcia ieryj parlament:ar~YCh, uah~
dzi za praWdopodobne, ze Izby zak~
czą bieżącą sesję w dniu 13 sierpma.
Rzą,d żywi nadzieję, że do tego ?zasu:
parlament uch;wali główne 'proJe~t!.
wniesione przez rząd, a mIłl:nowlcI~
program wielkich r~bó~ pubhcznycllj
ustawę o U'państwowIen~u . przemrsłUl
wojennego, o przoo,łuzemu
WIeku
szkolnego i kredytaCh: dla dro~:me&,o
handlu. W kuluai.'ach izJJy ObIega~~
również pogłooki, że' bie.ią<:a sesj.a ~OZB
się zakończyć nawet już W naJbllzsz~

Demonstracje
"frontu ojczvźnianego' wWiedniu

Konfere'Cj'a
panemerykańska

B u e n o s A i r e s. (PAT).
W1
najbliższych dniach rząd argen~yń~k~
wystosuje do państw amerykanskIch
W i e d e ń (PAT) W czasie ostatniej ojczyźniany nie da się pokonać przez zaproszenie na l<;onferencję pana.mery""
demonstracji członków i sympatykÓW nikogo. Określił on sprawców zajść kańską, która ma się odbyć w listopafrontu ojczJ,'źnianego, w której, mimo w dn. 29 lipca jako mrodniarzy i wro- dzie w Buenos Aires. Glównem zlW.8r'
silnej ulewy, wzięło udział około gów pailstwa, zapowiadając nieubłaga niem konferencji będzie zastanowienie
150.000 ludzi, przemawiał generalny se- ną walkę przeciwko nim. \V końcu się nad środkami zapewnienia pokoju
kretarz Zernatto, zaznaczając na wstę wyraził przekonanie, że front ojczyź na kontynencie amerykańskim. Oma,pie, że w Austrji i w Wiedniu ulica na- niany złamie wszystkie przeszkody, wiane będą m. in. metody pokojowegO'
rozwią.zywania zatargów między pań
leży wyłącznie do frontu ojczyźniane
które stoję. na jego drod·ze.
Po przemÓWieniU uformował się stwami amerykańskiemi, dalej kwego, który objął spuściznę po kanclerzu
obowiązkowego
Dolfussie i realizację jego programu. olbrzymi pochód. na którego czele kro- stja wprowadzenia
procedura konsolidacji
Następnie podkreślił ponownie, że na- czyli: Zernatto, min. Stockinger i wie- rozjemstwa,
rodowy socjalizm jest czysto we- lu dygnitarzy. Ulice za legły niezliczo- pokoju, ratyfikacja istnieją.c!ch traktatów i konwencyj, utworzenIe stałego
wnętrzną kwest ją austrjącką i że front ne tłumy, wznoszące okrzyki na cześć
trybunałU sprawiedliwości panameryojczyźniany podejmuje się kwestję tę kaclerza SChuschnigga, Zernatto, ks.
rozwiązać własnemi siłami.
Zernatto Starhemberga i Austrji. Przed operą. kańskiej oraz ostateczne w,tyczenie
granic dotychczas kwestjonow.anych.
przypomniał, że na wielkiem zebraniu
tłumy porwały Zernatto na ramiona i
frontu ojczyźnianego w dn. 25 lipca niosły go wśród nieustająCYCh owacyj.
Demonstracje próbowali zakłócić
oświadczył: "Kto nie jest z nami, ten
gwiaździsty
przeciw nam" i zaznaczył, że oświad trzej narodowi socjaliŚCi przez rzucenie
czenie to potrzymuje i że front cuchnącej bomby. Tłum o mało nie
Inowrocławia-Zdroju

Zlot

do

Konferencja mocarstw wpaździerniku

L o n d y n. (PAT). Według "Sunday
Korespondent przypisuje również poTimes", konferencja 5-ciu nie zbierze lityczne znaczenie rozmowie wloskiego
się przed październikiem. Niemcy danastępcy tronu -z kanclerzem Hitlerem
1y do zrozumienia, iż termin ten naJ- i ZW1'aCa uwagę na to, że pierwszego
bardziej im odpowiada.
sierpnia upłynl'.!l wyznaczony przez
Natomiast rokowania w drodze dl'- Niemcy okres, w czasie którego Rzesza
plomatycznej roapocząć się mają nie- zobowiazała się do niepowiększenia
zwłocznie.
stacjonowanych w NadronH efektów.
Paryż (PAT) Berliński kore~pon- Dziennik twierdzi za agencją FOUl'nier,
dent "Matin'a" twierdzi. że sir RobE'rt że Niemcy stale "wzmacniają obocnie
Vansittart wyzyska swój pobyt w Ber: stacjonowane w Nadren.ii siły piechoty
linie. dla nawią~ania p:zed~stępneJ i artylerji, ale IJOwstrzymują się jedwymiany poglądow, zmIerzaJące) do nak narazie od nadawania. temu chaprzygotowania konferencji 5 państw rak teru masowego.

I

we FrancJ"i

ZaJ"ścia
War s z a w a. (PAT.) Prezydent
RzeczypospOlitej mianował w dniu
P a ryż. (PAT). W Saint Nazaire
3 bm. inspektorem obrony powietrz- wynikło wczoraj "ieczorem starcie
nej państwa generała brygady dr. Za- pomiędzy młodzieżą prawicową a lejąca Józefa,
dowódcą o. k. 6
gene- wicową· Padło szereg strzałów rewolrała brygady Tokarzewskiego - Kara- werowych. Jest trzech rannych. Dokoszewicza Michała i dowódcą o. k. 3 nano dwóch aresztowań.
generała
brygady Kleeberga Franciszka.
l

Hitłer jugend
W Stanisławowskiem

P ar y ż (PAT)

nawiązanych

sobotę·

lokarneńskich.

Nowy inspektor Iotni'ctwa

Przed wakacjami·
izb f'rancuskich

go zabójcy. Przypuszczają, że zabójca
miał zamiar nadać zbrodni jak naj-

"·
Up,a ły WTUrCJl

S t a m b u ł. (PAT). Naskutek ostatnich upałów zanotowano szereg wypadków porażenia słonecznego. Okolice miasta Siva'3 zostały spustoszone
przez burze i ulewne deszcze. \-Voda
zatopiła 10 domów ,"raz z mieszkańcami w liczbie 26, porywając ponadto
liczne stada wraz z pasterzami oraz
niszcząc zbiory.

Huragan

Po r t o A l e g l' e. (PAT.) Donoszą I
z m. San Borja, że przeszedł tam
silny huragan, który zburzył przeszło
40 domów, pozrywał przewody elek-

tryczne na przestrzeni przeszlo 5 km,
z dachu koszar prawie
wszystkie blachy i odrzucił je o 600
mtr., oraz powyrywał z korzeniami
wiekowo drzewa. Jest jeden zabity
i wielu rannych.
pozrywał

I n o w r o c ław. (c). W niedzielę.1
'2 b. m., n~ l?t.nisku c~iln.em
przy szosie TorunslueJ odbyła SIę WIelka impreza lotnicza, III-ci z rzędu
zlot gwiąździsty do Inowrocław~a
Zdroju. Imp'reza .ta wzbudziła w mIeście, jak i w okolicy, duże zainteresowanie,' o czem świadczyłY kilkutysięczne tłumy na lotnisku.
.
Zlot rozpocz~i śię w niedzielę o ~."
dzinie 4-tej rano, startem z dowoln~
go lotniska, a ZakOilCZył się o godz.
1l-cj. Za lądowanie w czasie trwania
zlotu na jakichkolwiek zarejestrowa,nych lotniskach czy lądowiskach doliczano do ogólnej ilości przelecianych
kilomctrów po 50 km za każde lę.do
wanie.
Za,,'ody ' rozegrano o nagrody honorowe indywidualne, które przyznano
kolejno zawodnikom
uzyskującym
największą ilość punktów. NiezależDle
od nagród indywidualnych, każdy klasyfikowany zawodnik otrzymał plakie~nia

tę pamiątkową.
\V zlocie brało l.!dział kilkanaście

maszyn. Reprezentowane były aerokluby: warszawski, pomorski, krakowski, wileński i gdański.
I ,
Orzeczeniem jury pierwszą nagrod~
L on d yn. (PAT) W WYWiadzie z otrzymała obsada: pilot , AleksandroprzedstaWicielem "Sunday Chronicls" wicz, obserwator Damsz z aeroklubu
negus oświadczył, iż nie dokona swych wal'Sz., uzyskując 1.474 pkt.
dni na wygnaniu i zamierza wrócić do
IIgą nagrodę zdobyli Kułakowski
swych wojsk w niezajętej jeszcze przez i Send<Jrek z aeroklubu krakowskiego
\Vłochów południowo - zachodniej czę- (1.371 pkt.), III-cią. Rocjan i Lewczuk
ści Abisynji.
z aeroklubu warsz. (901 pkt.), IV-tą.
- Nie zaniecham nigdy - mówił I{rawczyk i Grzybowski również z aenegus - walki o niepodległość mego roklub~ ~varsz: (625 pkt.), v-tą Dzwo~kraju. Genewa odmówiła pożyczki na kowskI l K~zIerska (440 pkt.), takze
kontynuowanie wojny, ja jednak mam reprezentan?I Warszawy.
.
nadzieję uzyskania jej z innego zródła'l
. Wręczellle nag;ód nastąpIło w goUtworzony został w tym celu specjalny dzmach popołudD1owych w hotelu Bakomitet. Osiągnięte dotychcza'8 rezuI-1 stal a d<;>konał tego prezes. aeroklubu
aty są bardzo zadawalające. Odtąd kUJawsklego, dr. ZborowskI.
armje moje na północy i na południo-

Negus chce dalej" walczyc
P

Min. Oelbos o (elach polityki zagranicznej Fran(ji
P a ryż (PAT) Minister sprnw zagranicznych Delbos, przemawiając na
bankiecie w SarIet, zdefilljował cele
polityki zagranicznej Francji, oświad
czając, iż dąży ona do tego, aby uzależ
nić
pokój świata od bezpieczeńst'va
Francji.
Nakreśliwszy w ogólny~h zarysach
program polityczny, który rozwijała
Liga Narodów, minister oświade.7.ył, że
działalności
Ligi Narodów towarzyszy akcja, mająca. na celu zacieśnienie
'Więz6w sojuszu z innemi narodami,
przedewszystkiem zaś z demokracjami

zachodu Anglją, i Francji, który to
sojusz jest najlepszą zaporą. przeciwko
wojnie, oraz polityka odprężenia wobec Niemiec. Dziś po porozumieniu
francusko-angielskim, Niemcy i Wło
chy godzą się na z.badanie poważnych
zagadnieil międzynarodowy~h z Anglją,
Francją i Belgją.
OczywiŚCie zadanie
jest trudne i trudności powstają z każ
dym dniem. Gdańsk. układ austrjackoniemiecki i rewolll~ja hiszpańska. Ponisważ nie chcemy ryzykow~ wojny
pod żadnym pozorem, prteto nie r:hcemy
mieszać
się do sprl:llW . we-

wnętrznych tego czy innego kraju.
wszelką. cen~ nie można dopuścić

Za
do

zrealizowania nowej krucjaty ideałów
w Europie, któraby doprowadziła w
sposób nieunikniony do wojny. Oto
dlaczego rzą,d francuski daje przykład,
który oby był naśladowany przez
ws·z ystkie narody.
W końcu minister wyraził życzenie,
aby ład sprawiedliwości i wolności
utrwalił się nietylko we Francji, ale i
między wszystkiemi ludami.

_.
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oparty na pontonach groził zawalelllem i tylko dzięki energicznej inter..
wencji straży pożarnej zdołano go ur~
tować. Woda wyżłobiła w niektórych
miejscach kilkumetrowe wyrwy, tak,
że nie można było przejechać nietylko
wozem, ale nawet niepodObna było
przedostać si,ę pieszo. P. Klausem11,;
mieszkającemu
na wzgórzu woda.
spłukała chlew, z którego w ostatniej
chwili zdołano uratować inwentarz.
Obok parku zakładu psychjatrycznego woda wyrzuciła czaszkę kościo-o
trupa.
O wielkich szkodach w budynkacll
i ogrodach i polach donoszą równieź
z wiąga pod Śv,ieciem. Straty, których
doty ch czas nie zdołano ustalić, są;
olbrzymie.
.

oJWf wI1r~[e~l! Wf~IJn~ Im

Obrońcy

skazanych otrzymali już umotywowanie wyroku - Apelacja została wniesiona

l{ a l i s z, 3. 8. Dnia 27 ub. m.
.są.d okI'. w Kaliszu doręczył obrońcom
na piśmie wyrok z motywami z procesu o zajścia wyslyńskie w dniu 17 lutego b. r., z którego wyjmujemy cieka w'sz e ustępy:

PODCZAS ATAKU NA MIESZKANIE
Ś. P. SIELSKIEGO
... W międz) czasie posterunkowy z
rezerwy pieszej z ŻYl'ardo"'a Leon Pacer, Andrzej Zychla, Tadeusz \Vilanowski, Stefan Świderski, Gabryel Lenartowicz i Leon Modliński, po nało
żeniu pancerzy i tarcz przystąpili na.
rozkaz komi's arza Stoczewskiego do usuwania barykady, tarasują.cej frontowe wejście.
Po przejściu kilku pokoi dotarli
wreszcie do ostatniego pokoju, gd7.:ie
zgromadzila się załoga dworu. Świa
dek Leon Pacer pchną.ł drzwi i kierując lufę rewolweru
przez uchyloną.
szparę, krzyknął do stojącego tam oskarżonego Marjana l\wiatkcwskiego:
"ręce do góry, poddać się", co ten uczynił. Przy pomocy post. Andrzeja
Zychli, Leon Pacer odepchną.ł szafę i
wszedł do środka. przyczem zauważył
kilka osób, przebiegających drugiemi
drzwiami do są.siedniego pokoju. \V
pokoju tym powstał Wawrzyniec Sielski, którY sied~iał skulony pod piecem, a obok niego jego córka Zofja
Sielska. Po odprowadzeniu Kwiatkowskiego, który się poddał, świadek Leon
Pacer wrócił z powrotem do pokoju,
gdzie pozostał Wawrzyniec Sielski.
Zrustał tam w jednych drzwiach posterunkowego Andrzeja Żychlę, zasłonię
tego tarczą. z rewolwerem w ręku, a w
drugich drzwiach w tej samej pozycji
post. Leona Modlińskiego. Pod piecem
siedział nieruchomy Wawrzyniec Sielski. Po krótkiej chwili wszedł do pokoju oskarżony Kwiatkowski, który
przy pomocy świadka położył Sielskiego na łóżku. Niedług<) potem Sielski
zmarł.

Jak stwierdzono na podstawie zeświadka Leona Modli.ńskiego,
Wawrzyniec Sielski strzelił z rewolweru w kierunku :post. ŻychU, na co
tenże odpowiedział strzałami z rewolweru. Jedna z kul ugodziła Sielskiego
znań

w lewe ramię powyżej łokcia, przeszła
przez lewą. stronę klatki piersiowej,
tudzież prawą komorę serca. Rana ta,
jak wykazała sekcja zwłok, okazała
się śmiertelną..

Wprawdzie śwd. Zofja SiellSka na
rozprawie zeznała, że ojciec jej, Wawrzyniec Sielski, nie strzelał w kierunku posterunkowego Żychli, że tenże posterunkowy, mierząc długo, strze;
li! pierwszy do Wawrzyllca Sielskiego,
jednakże zeznania te na wiarę zasfugiwać
nie mogą., wobec rażących
sprzeczności z zeznaniami złożonemi
w toku dochodzenia.
(Kardynalni
świadkowie śmierci Sielskiego poster.,
Pacer i Żychla, na rozprawie sądowej
nie byli - przyp. Red.)

I

wadzenia tej akcj i
rzą.du."

aż

do

obalenia.

UMOTYWOWANIE WYROKU NA
M. KWIATKOWSKIEGO
"Sąd mają.c na uwadze, iż oskarżony Marjan Kwiatkowski, jako działacz
Stronnictwa Narodowego, wykazał 0żywioną. działalność agitacyjną. na terenie powiatu konińskiego, że często
brał udział i przemawiał
na zebraniach okolicznych placówek oraz zorganizował kursy propagandowe dla
działaczy wiejskich Stronnictwa Naro-

dowego, że podczas stawiania oporu
obok WawrzYllca Sielskiego odgrywał
wybitną. rolę w prowadzeniu obrony
dworu, rozdawał br0I1, wyznaczał
warty i patrole, zachęcał innych oskarżonych do walki, dlatego wymierzył
mu karę 3 lat 6 miesięcy więzienia."
APELACJE WNIESIONE
Przeciw wszystkim wyrokom o zajścia pierwsze i drugie w Wyszynie
zostały już przez obrońców wniesione
apelacje przez sąd okręgowy w Kaltsz u
do sądu apelacyjnego W Poznaniu.

ldórll ,,)'ośnie" - Kościol!l i s~lwly ~ kamienia
El.-sport "pStiten;c:d:i nla~uJ'sk;,ej" nCl calą Polskę

(hleb dla Polaków
W Trzemesznie (Wl:k,p.)

na Mazurach, wykonane całkowicie z kamlema.
Powiatowa akcja kamieniowa daD z i a ł d o w o, 3. 8. W znapym
procesie star. Twardowskiego przed- tuje od kilku lat. l{amiell w stanie
miotem rozprawy 111. in. były naduży tłuczonym wywozi się jako tłuczek
cia w t. zw. akcji kamieniołomowej, wzgl. bl'ukowieG niemal do ,,'szystkich
prowadzonej na szeroką. skalę przez śr?~kowycl: dziclui,c Polski. Mianowydział powiatowy.
\Vskutek chao- \\'ICle z DZlałdowa l "V. Turzy odchotycznej i niekontrolowanej należycie dzą. cale pociągi tego materjalu. Najobfitsze złoża polnego kam ienia znajgospodarki
"kamieniołomy"
były
clują się w okolicy Kamaszewa, skąd
przedsiębiorstwem deficytowem.
kolejką powiatową przewozi się tłu
Kamień polny spotyka się na caczek na stację do W. Turzy.
łym obszarze powiatu w nieprzebranej
Już za dawnych czasóweksportoilości. Rolnicy usuwają go pilnie, lecz
przy następnej uprawie pól wyorują. go wano kamień polny z powiatu, lecz
w takiej ilości, że Mazurom zdaje się, mimo to wydajność gruntów ,.ps?:eniczki mazurskiej" się nie zmniejszyła.
że u nich "rosną." kamienie.
Na polach, miedzach ("pudróskach =
To bogactwo minerału znalazło sze- pół dróżkach) widać olbrzymie zwały
rokie zastosowanie zwła ~ zcza w bu- mozolnie uzbieranego kamienia i kadownich\'ie. Zabudowania licznych mionki, otaczające wy,sokim murem
majątków i mniejszych obejść gospoog"l'ody i zabudowania gospodarcze.
darczych zbudowane są wyiącznie z
Kamicll działdowski, jako materjał
ciosanego kamienia polnego, tak samo drogowy, jest pierwszej jakości. A że
szkoły, a niekiedy nawet kościoły. Buzbyt jego jest stosunkowo łatwy, mówi
dynki z kamienia przedstawiają. się się na Mazurach, że grunta tamtejsze
efektownie.
wydają dwukrotne żniwo.
(o).
Gumna
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Katowice -

~R u ch", Rozdzielnia
Dziennikó'lr i Czasopism, 111. Marji
Konopnickiej 1
Chorzów - Zbigniew Czech ak, ul.
Wolności 77
Tarnowskie Góry· Jurezek,
ul. Krakowska 2
Wisła ... Teleżyński "Szarotka" kiosk
Rybnik - H, Z. Pieehoeki, 111. Na
Górze 'a

oSłedI~ć się

mO>!

że

kupiec zbożowy. Do dY\SIIX>zY1Cii m~'e}<
sce na śp'ic'hl.erz. \V mieście tUltejszem za'"
wtiera tra:nsakcje z oikolką czysto PQJską,
fiTIlla nj.emie~ka.

majQtności

*

W Grodnie 'p ragnie osiedllić si-ę wielkI>-'.

I

po,lan~'11 i z'alożyć sklep artykułów k<llonjalnyeh. Ewentualne z.gtoeze'llia prosimy
kierować wpro.,t Ip·od adTes: J óZJef KnolI.
!{ruszwica (Wie]ko'PO'lska), ul. Ryllllwwal
1, m. 3.

An1yiydows'kie nastroje
wRumunji

c

z e I' n i o w ce . (PAT) W szeregu
miejscowości pow. radowieckiego naBukowinie doszło do poważnych zaburzeń ,1.ntysemickich, wywołanych przez
członków organizacyj prawicowych. W
wielu domach żydowskich powybijan()
szyby. lUlka osób zostało ranionych.
Część ludności żydowskiej opuściła

w panice wspomniane okolice.
Miasteczko N owosielcz w Besarabji
nawiedził katastrofalny pożar,
który
zniszczył 15 domów i 12 magazynów,
Szkody wynoszą 'Przeszło 15 miljonów
lei.

Raport
wys. komisarza Lestera

~

War s z a w a. (Tel. wł.) Do Ligi
Narodów w Genewie nadszedł rauort
W~'sokiego Komisarza Lestera o s~·tu
acji wewn/i'tnmo-politycznej w wolnem mieście Gdallsku. Jak wialloIllo,
na raport ten oczekiwał min. Eden,
kt'ry ma powziąć decyzję w sprawie
zl\'.Ia.Jilia komitetu trzech, wybranego
dla czuwania nad Gdańskiem przez
Ligę Narodów.
Do komitetu trzech należą Anglja,
Francja i Portugalja.
K.

Zamówienia oraz prenumeratę, Kuriera Poznańskiego", "Jlustracji Pol·
skieJ" i . ,Orędownika"

agentury'

To nie jest P'l'Zypa.dJkowo wynik SPON
towy, jak·b y niektórzy - opod wraże.niem
~gTzyek oHmp,i jskkh - sądz.iK To są cy~
fry, j,aJkie ujawni,a p,r asa za,gra;nJ,ezna.,
chw8.'ląc eię
bez'pieczeootwem w sWQlim
kra.ju.
I ,talk prasa angieJeka doniosla na P~
stawie o,Hcjalnydl etatys'tyk, że be'z,pi~
c:wlie<tw'o pasażerów ko.lej'o,wych na IJn-'
jach a:ngielskich jest gwarant{)w.aone, b<l na
130 milj'onów pasażerów, którzy w u.b.
'rOiku byli w niebezpieczcllSDw.ie u traty ży . .
cia, z'abity,ch zostało t y liko 1-i osób.
Prasa CZe.'l,k a nie dał'a za wygrane i p'O-<
spieszyła za:pew'nić Angljoi, że w Czechosł<r.
wa'cji w tym samym oikres1e na 266 milj<r.
nów pasażerów. ~d~cych w niebez.piecl,ell'stv,rie. ui'ltracilo życie tylko... jedna
06{)ha.
Szk<>da.. że 'Po,I<3lki,e min. k{)lffiuuilkacji
nie o'głasza podobnej s'taJtystyik'i. Moisby
tedy okazało się, że u nas też jest ja.kota(vel)
kie . " bez.IJie~Zellsliwo.

Kamiełł.,

W.' SIELSKI n-ł-żYL DO OBALE·
NIA RZ-ł-DU
"W planach W. Sielskiego leżało
nietylko sŁawienie zorganizowanego
oporu policji podczas wkraczania jej
do \Vyszyny, a plany jego sięgały
znacznie dalej, mianowicie wykorzystując wynikłe
zamieszki i wro'.de
ustosunkowanie się ludności przeciw
organom pallstwowym, miał on nadzieję w dalszej konsekwencji dopro-

przyjmują uastępujące

®

Słynne kamieniołomy działdowskie

śP.

na Sląsku

nL

. WPOIznaniu - jak donor;iliśmy - Q{lhyla się u ·OC7.ystoŚć poświęeooia Bz,t'!l.ndaru
7 p. st.rzelców lwnnyclJ. Sl'lnndal' ufundował ,ks. !kan. Krucz€'k z Ameryki. \V urocZ)'ISLo:ścia-clt wziqt udzial gen. Ry-dz·Śmigly. Sama Ut' oczysloś(; poświęcenia odbyła
się w czasie nahożeJ'tRlwa ,polowe,go. Podczas wbijania gw{)ździ przemówił ks. ka.n.
Kruczek Po przemówieniu gen. R}"dz'a·S'ffii,gl~go odbyła si-ę d-eMaAia.

Katastrofalna ulewa nad Świeciem

Ś w i e c i e,
dziełę przeszła

3. 8. - W ubiegłą nienad Świeciem i okolicą.
niezwykle ulewna burza, która trwała
przez 3 godziny.
Olbrzymie masy wody słpywały w
takich ilościach, że przewody i kanały nie były w stanie ich
pomieścić.

płynęła
rokość ~ały?h

Woda

strumieniem przez szeulic, ~alewają.c piwnice.
W . plwl1lcach mektórych budynków, Jak np. urzędu pocztowego woda
dochodziła do ~sokości ponad 80 cm.
. Cały Mały lłJaek zamienił si~ W'
Jedno wielkie jezioro. Most nad Wdl}

DOBRZYŃSKI

WITRAŻ

Na lewo

~~ogi o~ejm~jące kolana wzgórz
- zoIty plach l swąd przypalonej
W głębi bÓT
[trawy,
- ciemna. plama w różych kudłach
[zórz
i chaty znikające w dolinie na prawo.

Na.d tem

obwisłe, bure wymię nieba
żują.eego bez przerwy pęki suchych

l

Dołem

e.

[gwiazd.

światła tańczą.ce oddalonYCh miast

i pola.

,4ENnieniałe Vi cmrnym śnie
c
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,

o
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Wystawy

;J:~!i~i~ij~~~ri:~~~W~~~~~scze~

W Zakopanem

. Z a k o p a n e, 2. 8. Skromne w
rozmiarach wystawy zakopiańskie, z
pelną. ambicją nawiązują do naj honorniejszych tradycyj środowiska . Na obu
.wszakże, t. zn. na wystawie Zw. Artystów Plastyków zakop. i Państw. Szkoły Przemysłu Drzewnego,
znać ślady
w?-lki z obojętnością społeczeństwa.
N.le umiemy niestety stworzyć entuzJazmu i atmosfery życzliwości dokoła dzieł prawdziwie swoich,
choćby
bardzo wartościowych.
Wystawa malarska obejmuje dzieła.
wartości pierwszorzędnej. Razi brak
obrazów St. Gałka i już drugi rok Leli
Pawlikowskiej. Wspaniałą. atrakcją.
wystawy jest pięć portretów Sł. Ign.
Witkiewicza (Witkacego). W tych cudach barw i symetrji podziwiamy nie
sztukę realistyczną, ale ra,sowo artystyczne przetworzenie rzeczywistości.
Prócz tej żywiołowej fantazji rysunku,
ma jeszcze Witkiewicz tajemnicę tworzenia treści z barw. Wielką. niespodziankę sprawił M. Klaklik, który uczynił od roku ubiegłego ogromny krok
wprzód. "Chłopiec z polnemi kwiatami", "Polne kwiaty", "StaWY" i in. odznaczają.
się
subtelnością.
jasnych
barw. Przeładowana zato i za prymitywua. jest "Wizja średniowiecza".
Karol Kłosowski wystąpił obecnie z samemi obrazami. Bardzo słusznie I "Legenda" i "Portret pani J. D." należę.
do najlepszych rzeczy wystawy. Z rys,:!nków przeniósł nadzwyczajną. precyzJę szczegółów, które nadają wyjątko
wej subtelności jego pastelom. Jan
C'ąsienica Szostak wystawił wdzięczny
tryptyk akwarelowy "Bolszewicy pod

wysiłek mięśni, olśnienie, skamieniały
moment rozmachu, ekspresywne symbole mimiczne. Najlepiej przedstawiają się świątki, uduchowienie sercem młodych artystów. Doskonałe są.
też rzeźby nadnaturalnych potworów.
Wiele z tego stylu jest w twórczości
Szt~kalskiego. Jest jednak w tych
rzezbach może za dużo bezceremonjalności modernistycznej. ' Płaskorzeźby,
sprzęty domowe, rysunki, drzeworyty,

eksponaty wystawy. Meble są wzorem
solidności i ornamentyki (o tem winna pamiętać cala Polska). Pozatem
wystawę ozdabia oryginalna ceramika
podhalal"lska St. Sobczaka, odznaczająca się arcybarwną ornamentyką. niesymet~yczną. (plamistą), nawiązującą.

I

d~ IJ-aJdosk.onal~z.ych pra:w~orów sło
wla~sko-łuzyc1.{leJ ceramIk!. lotem
pamIętać P?wmn~ cała Polska. W?gó!e. o orygmalneJ sztuce podha]ansklej.
Jan Bielatowlcz.

ozabójstwo dvr. Gosiewskiego

War s z a w a (Tel. wł.) W sprawie o zabójstwo dyrektora ubezpieczalni Gosil'wskiego wpłynął do sądu karnego w Warszawi(?l wniosek obrońców
zabójcy Szymika o zal~czenje do
akt sądo'wych głośnej w maju br.
interpelacji sejmowej do ministra
opieki społecznej w sprawie stosunków, panujących w ubezpieczalniach.
Interpelację zgłosił przedstawiciel
grupy pracowniczej w obecnym Sejmie

poseł Szczepański po zabójstwie dyrektora łódzkiej ubezpieczalni spolecz-

·nej Wąsowicza przez zredukowanego
pracownika tej ubezpieczalni Massandra. Obrońcy oskarżonego Szymika uważają, że interpelacja sejmowa, lttóra
była przedmiotem obszernej dyskusji
w ciałach ustawodawczych może należycie oświetlić stosunki, panują.ce w
ubezpieczalniach, a przedewszystkiem
tło redukcyj personalnych.

łem". Po zagajeniu omówił obszernie
bieżące sprawy organizacyjne, wyja..śnił zebranym znaczenie zjazdu woje-

wódzkiego w dniu 15 sierpnia b. r. Na·
stępnie przemawiał instruktor powia·
towy Stronnictwa Narodowego Karol
N owacki z Brdowa. Przemawiali także: kierownik rejonowy Stronnictwa
Narodowego w Kole 1 ózef Mielczarek,
kierownik rejonowy z Sompolna Sta-

nisław Krzyżak.

W dyskUSji zabierali głos: Juljan
Szmytkowski z Gozdowa, Stefan Kropidłowski z Ruchennej, Okupny z Ruchennej. Wkońcu przemawiał sekretarz powiatowy Stronnictwa. Narodowego Bolesław Kubiak. Zjazd zakoń
czono Hymnem Młodych. (bk)

"Z.awisza Czarny" w G~yni'
G d y n i a. (PAT) W niedzielę przydo Gdyni statek szkolny związku
harcerstwa polskiego "Zawisza Czarny" z jednomiesięczej podróży szkolnej
po portach Bałtyku. Na. statku przybyło 47 harcerzy-żeglarzy pod dowództwem gen. Zaruskiego.
"Zawisza Czarny" pozostanie w
Gdyni kilka dni, poczem wyruszy w

był

drugą. podróż szkolną.

wywieźć do Gdańska,
Bułgarji, Węgier i Jugosławii

Ile wolno

Piękny dar

Gdyni
d'a rodziny Zeromskiego

G d y n i a (tel. wł.) Rada miejska
m. Gdyni, chcąc dać wyraz wdzięczno
ści dla Stefana Żeromskiego, który
wyczuł w "Wietrze od morza" llll"Z&War s z a w a (tel. wł.) Komisja paszportu zagranicznego akredytywę czywisŁnienie i rozwój portu gdyńskie
dewizowa ustaliła ostatnio wysokość lub czeki turystyczne, wystawione go, postanowiła jednomyślnie ofiarokwot, jakie można wywieźć z Polski przez Bank Polski Kasa Opieki, do wać rodzinie wielkiego pisarza, żonie
Annie i córce Monice Żeromskim, parbez specjalnego zezwolenia, przy wy- równowartości 950 zł w dinarach.
Warszawą",
wzruszającą
imprezę
jeździe do Gdańska, Bułgarii, Węgier i
Do Bułgarji zabrać można z sobą. w celę nad brzegiem morza w Redłowie
"Wśród śnieżnej zamieci"
i geome- Jugosławji.
akredytywie lub czekach turystycz- pod Gdynię,.
tryczne malowidła na szkle. S. KliJadący do Gdailska, legitymujący
nych równowartość 500 zł w lewach,
mowskiego główki dziecięce lepsze są się dowodem osobistym, mają. prawo do Węgier zaś GOO zł w pengo.
od jego pejzaży gdYI1Skich. Wanda wywieźć każdorazowo, bez specjalnego
Oprócz tego wyjeżdżający do Wę
Gentil Tippenhauer ujmuje nas łagod zezwolenia, kwotę do wysokości 500 zł, gier, Jugosławji czy Bulgarji mogą. zaN a n kin. (pAT). Pięć pułków
nemi, przejrzystemi akwarelami, z bądź też równowartość tej sumy w brać z sobą, bez specjalnego zezwole- prowincji Kwangsi miały, wedle"nadektórych niektóre zbliżają się do stylu gdańskich środkach płatniczych. Łącz- nia, 50 zł gotówką lub ich równowarszłych tu doniesień, zaatakować wierStryjeńskiej. Wiernym realizmem wynie jednak w ciągu miesiąca kalenda- tość w innej walucie.
ne rządowi centralnemu wojska kan·
bijają się studja góralskie Ant. Gra~ie .~olno do Gdailska wywoKomisja dewizowa udziela, ruJe tyl- tońskie. Pierwszy atak został odparty
barza. 'Vystawa obejmuje jeszcze obra- r~ow~go
zy Sto Kamockiego, Jana Rykaly, J. ZIĆ WIęceJ, DlZ 500 zł lub ich równowar- ko w wyjątkowych wypadkach, zezwo- po zaciekłej walce. Wojska prowincji
.
leń na podwyższenie sumy akredytywy
Kwangsi
kontratakowały.
Walka
Malejewa, A. Terleckiego, Homow- toŚć. . . . .
v~YJezdzaJący
do
JugosławJi
mogą
lub
czeku turystycznego.
trwała przez cały wcrorajsz,. dzi~ń i
skiej, BoI. Rysa, R. Merzowicza, St. Badzisiejszą. noc.
rabasza, Śliwki, ceramikę i rzeźby St. WywIeźć na każde" tygodnie ważności
~obczaka,
rzeźby doskonałej
trójcy
podhalańskiej, Wojciecha Brzegi, ZaPowódź
potocznego I Skawińskiego.
T o ki o. (p AT.) Nad południową
Zainteresowanie wystawą niestety
częścią. Korei przeciągnęła katastromałe. Wystawa obejmuje przeważnie
falna ulewa. 17 osób poniosło śmierć,
P'I·zygotowania. przed 15 sierpnia
nowe rzeczy z ostatniego roku. Warto7 zaginę.Io bez wieści, zaś około 100
.dawać .d1a publiczności, ciągle przeKoł o, 3. 8. Odbył się w Kole zjazd
kretarze poszczególnych placówek Str.
CIez nowej, przegląd najlepszych dzieł powiatowy Stronnictwa Narodowego Narodowego w liczbie ~tu kilkudziesię osób odniosło rany. Straty materjalne są. znaczne. Woda uniosła około
niekoniecznie ostatnich, grupy podta: z udziałem przedstawicieli wszystkich ciu osób.
130 domów. KomunikMja kolejowa
trzańskiej. Celem wystawy jest wzbukół Stronnictwa Narodowego z powiaZebranie zagaił prezes powiatowy
dzenie zainteresowania dla sztuki tu. Na zjazd przybyli kierownicy rejo- Stronnictwa Narodowego Mieczysław jest całkowicie utrzymana.
wśród społeczeństwa, nie odwrotnie.
nowi obwodowi oraz kierownicy i se- Rutkowski hasłem narodowem: "Czo. W:ystawa przemysłU artystycznego
Jest Jedyną. tego rodzaju stylowę. wystawę. w Polsce. Obejmuje sztukę stosowaną i czystą. Setki rzeźb w drzewie świadczą. o dużych zdolnościach
młodzieży podhalańskiej i dobrej nauce sZk?ły, mającej za sobą. tak bogatą
tradYCję (szkoła przem. drzew. istnieje
od r. 1878). Rzeźby w drzewie oddaję.
najlepiej ruch, moment, dynamikę,

Wo Jna domowa

w Chinach

I

•

Zjazd Stronnictwa Narodowego wKole

na Korei

nr

"Mini~t!r~tw~
WJW[la~ów" W!
.

Przerwany wypoczynek
min. Poniatowskiego
War s z a w a (tel. wł.) Min. rolnictwa i reform rolnych Poniatowski
przerwał swój urlop wypoczynkowy i
powrócił do Warszawy. Podobno przerwa ta pozostawać ma w zwią.zku z
pracami rządu nad radykalną reformą.
rolną i przygotowaniem projektów ustawodawczych w tym zakresie.
Projekty reformy rolnej mają być
przedstawione Sejmowi na najbliższej
sesji.

Ucieczka więźnia

War s z a w a. (Tel. wł.). Z pociągu,
zdążającego z Warszawy do Grodna,
koło stacji Mosty, zbiegł niebezpieczny opryszek, kilkakrotnie karany
kradzieże i inne wykroczenia, Tomasz
Wojnarowicz.
Wspomniany zmylił
czujność ekskortują.cego go policjanta
i wyskoczył z wagonu podczas biegu.
Zarządzony natychmiast pościg nie
dał narazie żadnego rezultatu.

zal

B'ogaty

żyd-żebrak

W i l n o. W Grodnie zmarł tamtejszy żebrak Lej>zor Altmann. W mieszkaniu Altmanna znaleziono, ukryte
w sienniku dwie ksią.żeczki oszczędno
ściowo P. K O. z wkładem na sumę
6 300 zł oraz · 30 kg srebTnych i złotych
monet, przeważnie złotych pięciOl"1!lbI6wek..

fra [ji ~liala

Chleba, igrzysk I... wywczas'ów - Pułapka franouskich lewiioow'oow - Chodzi o wytwarzanie atmosfery lew'il:owo-pacyfisty'clJnej
Pa

ryż,

w lipcu.

Dawny okrzyk Rzymian "panem et
circenses", można teraz uzupełnić w
ten sposób: "chleba, igrzysk i wywczasów!". Ponieważ jednak chleb podskoczył o 10 cent., a kilo kosztuje obecnia
1 frs. 70 cent. - przeto rzą.d "front11
ludowego" z gorą.czkowym zapałem
przygotowuje - igrzyska, czyli manifestacje sportowe i zajmuje się organizowaniem ... wywczasów. W tym
też celu powołał
do życia pierwsze
"ministerstwo sportów i - wywczaSÓW'" (Ministere des sport et de loisirs!)
Niejeden ze zdziwieniem zapyta,
skąd rząd ma zajmować się sprawą
wywczasów? A no, dla tej prostej
przyczyny, te przyznał całej klasie 1'0botniczej dwa tygodnie wakacyj, z któremi wielu nie wie, co czynić! Francuski robotnik bowiem, zwłaszcza męż
czyzna, przyzwyczajony do pracy, jest
formalnie zdezorjentowany, mając teraz przed sobą. 15 wolnych dni i nie
wie, jak je wykorzystać
Min. wywczasów opracowało dla
wszystkich plan zbiorowych podróży.
Koleje żelazne zgodziły się na udzielenie zniżek. Zatem 3 sierpnia. wyruszą
z Paryża specjalne pociągi na Lazurowe 'Vybrzeże. Rzecz Charakterystyczna: francuskich robotników nie interesuje czar krainy Basków, ani Bretanji,
nie pocią~ają Pireneje ani AlpY', lecz
chcą. koniecznie zobaczyć
za 175 fr.

L~zurow.e

Wybrzeże - prawdopodobme samI nawet nie potrafiliby na to
pytanie odpowiedzieć.
Płatne wakacje
dla robotników

ul. Ave-Maria znajduje się instytucja,
nosząca miano: "gospody dla młodzie
ży" "auberges de jeunessee". \Vchodzę do niei. Ściany wylepione różno·
~szelkiego rodz~ju będą. kosztowały rodnemi ofertami. Jedni szukaję. toIch chlebodawcow na podstawie prze- warzyszy do dalekich wycieczek na
pro~adzonych
statystyk - przeszło rowerach; inni do campingu, jemil Jard 200 miljonów.
szcze inni wreszcie wybierają. się' na.
miesię.c do Hiszpanji.
.Niebawem ma być powołana "wyzRzucam okiem na przewodnik po
s~a rada wyw\:zasów", maję.ca specjal- gospodach, wśród założycieli figuruje
m,e na celu wywczasy kulturalne. A m: in. · gen. konfederacja . pracy,
WIęC prelegenci b('dą objeżdżali z odm~ę~zy.narodowe kolo uniwersyteckie,
czytami odległe miejscowości. Przewi- mleJskle federacje socjaljstyczne 'oraz
duje utworzenie wędrownych kinema- ~yndy~at nauczycieli. Nie mam fuż
tografów, a nawet teatrów z popular- za?~eJ wątpliwości: gospody dla mlonym repertuarem. Projektowane są dZlezy są. zdecydowane pod wpływem
wędrowne bibIjoteki t. zw. "bibljobu- o~gani~acyj lewiCOWYCh. Może ~apisM
sy", bowiem przewożone autobusami. SIę kazdy Francuz, lub cudzoziemiec
Ponadto organizacja terenów sporto- liczący poniżej 30 lat, po opłaceniu
wych, pływalni itp.' będzie prowadzo- wkładki 10 frs. i za okazItniem karty
na na wielką. skalę.
tożsamości. Gospod tych, rozrzuconych
. Z',:iązek teatrów organizuje na po całej Francji, jest około 300.
wlel.klch arenach ludowe widowi::;ka.
Kierują niemi t. zw. "ojcowie" ;
Na maugurację wybrano ,,14 Juillet".
Autorem tej sztuki jest Romain Rol- "matki" oberżystki, którym powierzo~
no b. delikatne, propagandowe zadal~nd, z.agorzały pacyfista, który w czanie.
W pewnych dniach bowiem zbieSIe wOjny wydał swój defetystyczny u~ają młodzież na wieczornice. Zagajatwór "Au-dessus de la m~)lee.
Ją rozmowy, z których ma być wyklu?zony wszelki "szowinizm". Organizll. Warto jednak zapytać, czy istnieje łą Chóry, ?obierając specjalne pieśni
Jakie stowarzyszenie, zajmujące się ltd. ChodZI zatem o wytwarzanie w
specjalnie sprawą wywczasów dla gospoda?h .atmosfery "świeckiej", inapracuję.cej młodzioży.
cZ~J
mowIą.c lewicowej
pacyfistycz.;
Znalazłam je nad Sekwanę..
Przy neJ.
-
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WpięciobojU nowoczesnym
prowadzą Włochy

Pierwsze rozgrywki wpiłkarstwie

B e r l i n. (Tel. w1.) Po południu
na dwóch berlińskich stadjonach rozpoczęły się rozgrywki w ramach turnieju olimpij skiego, którp przyniosły
następujące wyn iki.

WŁOCHY-AMERYKA

1:0 (0:0)

Drugie spotkanie wywolało większe
zainteresowanie. 5.000 publiczności,
przeważnie Włochów, pr zy glądało się

pierwszemu zwycięstwu synów południa. Grali oni niezwykle bojowo i caNORWEGJA-TURCJA ':0 (1:0)
ły czas przeważali, ataki ich rozbijały
Deszczo"va pogoda oraz nieciekawe 'Się jednak o świetną obron~ Amerykonkurencje, rozgrywane na stadjonie kan. Jedyną bramkę w 9 mm. po poolimpijskim, " powodowaly, że na spot- łowie uzyskał Frossi. Lewy ob:on~a
kanie to przybyło bardzo mało pU-1 Włochów Rawa został ~o .zderzenm Sl~
bIiczności. Norwegowie byli technicz- ze środkowym napB;stmklem AmerykI
nie lep's i i wygrali zdecydowanie.
usuni~ty przez sędZIego. (St. Sl.)

Dzisiejsze rozgrywki olimpiiskie
o godz. 9 - !półfinały floretu drużyno
wego PMlÓW i el1mLnacje floTetu pań;
o godz. 9 - daJ&LY C'i8.Jg pięcioboju noW'Oczesne.,"O. W progll'am1ie etrz.ellanie;
o godz. 10 - żeglarskie zawody olimpijski-e w KHolllji, staJI'tu}ą. z PolaJków J NII!!Z
i

wd-e, waj-czy Szwaj,carja z Fll'MloCją;
o god'7!. 17 - d-alS1Le zawody we

pa.nów;
o godz. 17,30 -

o gQdz. 10 -

waliki

za.paśnioc,ze

.

gtry;

~wodn,ic:zki,

T .......ieju pocieszenia
nie będzie
Komisja techniczna olimpijskiego
turnieju piłkarskiegQ postanowila po
porozumieniu z reprezentacami biorę,
eemi udział w olimpipskim turnieju
piłkarskim, zrezygnować z urzą,dzenia
turnieju pocieszenia dla drużyn wyeliminowanych. (PAT)
B e r l i n. (PAT.) Olimpijski turniej
żeglarski posiada pewn~ wyjątkową.
eechę: jest to mianowicie jedy)'lY turniej olimpijski, w którym kobiety walezyć mogą
narówni z mężczyznami.
Przepi's y tej gałęZi sportu bowj~m nie
określają. płci

o godz, 20 - przyj~cie na cześć da w_
'IlY'(:h mistrzów olimllijskich;
o godz. 21 - 'PT'Zeds.talW'ienie 'P. t. .,Hera-

I

Ikt}ies".

(P A T)

Lokajski żerwał mięsień i musi się

0-

szczędzać, aby do 6 sierpnia móc stanąć
na starcie do rzutu oszczepem.
St. SI.
Bocheński lekko zaniemógł i musiał
zwolnić tryb treningowy.
Nienadzwyczaj nie czuje się Lukhaus, któremu niedopisuje zdrowie.
St. Sl.
Sł ł B' . k
ki
•
Sch
Id
ar
lnla ows ego l
na ra wąt •
pllwy? Jak donoszą z wioski oIimpijls kiej
część naszyeh zawodników nie dopisuje
ostatnio na zdrowiu. Szczególnie stan zdrowia Biniakowskiego budzi obawy, do tego
stopnia, że start jego wydaje się bardzo
wątpli'wy.
ie bardzo zachęcającym jest
również s ta n fizyczny. Schnajdra, k~ry
ma naderwane ŚClę~O l skacze. na trenlł~
gach bardzo os.troż~le B: o~tatmo zupeł~le
zaprze.stał skoków l UBlłt,IJe .wyle<:z~Ć SIę·
SehnaJder przy bardzo WIelkIm WySIłku z
trudem mógł przeskoczyć wysokość 3,80 m,
co nie "'ystarczyłoby do zakwalifikowania
<si~ do finałów. Drogę do nich otwiera bowiem minimum ustalone na 3.85 m. (St. SI.)
Kolarze polscy trenują pilnie na torze
olimpijSkim, w najlepszej formie znajdują
się Olecki i Starzyński.
St. SI.
Na obradach Międzynarodowej Federacji Szermierczej polecono organizację mistrzOBtw Europy 'W roku 1937 Francji, ze
względu na odbywającą. się w roku przyS1lłym wystawę światową w Pary tu. Szwecja, Czechosłowacja i Włochy wycofały
swoje kandydatury. Ustalono, że mi-strzosVwa odbędą się w dniach od 1 do 15 lipca.
(PAT)

YJ

Rekord O'wensa nieuznany

B e r l i n. (Tel. wł.). Rekord świa
towy murzyna Owensa, ustalony w niedzielnym międzybiegu nie zostanie zatWierdzony z powodu silnego wiatru.
(St. Śl.)

aw jonetka

Szermierka
Prezes
międzynarodowego
związku
szermierczego, Belgijczyk płk. Ansbach,
udekorowany został przez ambasadora
Lipskiego komandorja, urderu Polonia
Restituta za życzliwość i poparcie, okazane Polskiemu Związkowi Szermierczemu. Uroczystość odbyła się w obecności
polskich olimpijczyków w ambasadzie
polskiej w Berlinie.

w

DOkoła

obronie I!-apadniętej .. stanęło. . ki1k~
przechodnIÓW chrZeŚCIjan. PolICja SPIsała protokół.

Ofiary zat"ucia grzybami

T or u ń. (pAT.) W Wąbrzeźnie
zatruciu grzybami 7 osób, które przewieziono do szpitala. Do chwili
obecnej zmarły trzy osoby: 7-letnia
Pelagja Gasz, 30-letnia 10anna Troszezyńska
i 32-1etnia
Władysława
Gaszowa. Stan pozostałych osób, a
zwłaszcza Bernarda Gasza. który nazbierał grzybów,
spożytych następnie
przez jego rodzinę, jest bardzo ciężki.
uległo

Osobny

kącik

Jak na Zawiszy

Francji

niedziel ę zakończył się gigantyczny
wy ś cig kolarski " Dookoła Francji" w któ-

rym przez trzy t ygodnie kolarze przebyli
w 21 etapach 4 tysiąc e km.
Z Caen zawodnicyw yru05z yIi już nie w
jednej grupie, lecz w taki ej kolejności W
jakiej znajdowali się w ogólnej punktacji.
W ten sposób kolarz prz y bywający pierw·
szy do mety, znajdującej się na stadjonie
kolarskim w Paryżu, jest równo'cześnie
%Wycięzcą tego najwięks zego wyścigu. Jak
ogólnie oczel,iwano, pierwszy wjechał na
tor SHvere Maes, który już od praWie
dwóch tygodni szedł na czele stawki w ogólnej punktacji. Przebył on cały dystans
"Tour de France" w 142 godz. '7:32. Prawie
pół godziny przeszło , zanim ukazał się następny kolarz, niemniej
entuzjastycznie
witany Francuz A. Magne z czasem 143 g.
1.4:27, za nim przybył jego r)'Wal Belg Verwaecke w 1ł3 g. 15:25, naJstępnie P. Clemens 143 g. 30:14 i Merach 143 g. 40:56.
~.:::;

.,-&-' :}

załóg żeglarskich.

Pojęcia 7-ie-lonego nie mam o dewi1;acb,
Na dobrą sprawę, nie ooTóż!Il!iem ~wet
dewizy od vwylkliej dewi'll1ci. Znąm 9i~ ni.
tem, jalk KiepuTa na IpollHyce..,
.... 1 w łaś n i e d l a t e g o lubi~ na t~n
temai mówić. Tudzież czytać.
Nieda wn-o dOlllosiła pTaSia, że IW j~c.tnyllll
z banków warez-aWSikieh zgł'08il się hMcerz w s'pr-aW'ie d~ <lila wycioeczlki 200
k,o,legów, uodaj!\,cy,c h s1~ Zl8igra.nJ.eę. Nierpodolbna było tych dwóch całych seteik sprowa,dzać do banku dla !pOdpisania delklaracJi, że ż-aJden z.e Slkaut6w nie 'P'OSi-a-da
zagranicą /ka,p,itałów.

Sprawę wyjątJkowj) 'U,p roszczono: ,p o'P'roSltu nacz el~lj,k, ZMlliast delklaTaJCJi, zło
żył ha,r ce'l'lSlkie słowo ho.n<>Tll, te n!ie.
Że
aJJsolutnu>e nie. I pewn1e 'Pl'ZY okazji zaśpiewa,ł mrucz-a nd holld"cel"6lk& pIeśń:
" WszvstJko , co \IlaSz,e. Polsce oddamy .....
T~"Zeba SQę cieszyć, że haroeTOO z'llajdują tyle zaufania u wliadz ban!t.owych, że
sa, jako to P. K. O.... dl'a społeczeństwa..
Cieszyć, że są. WOIgóle w P0I1S'Ce lul(\z1e, którym można wi,erzyć.
No, bo kto ja,k Ikto, aloe hMcerze chyba
m 'e ~nają i. zw. ik-a'Iltów. Są. n~ewą.tJplJiwie
'\Jlysooe opatrjotY'C!llnl, OITaz zahartowand na
zd-rowem ci-ele ze zdrowym o'U-ohem,
T3Jki mały ska'll't nazywa si~ z'll'ch. Rmbrajoające są te zuchy.
kiedy śpiewają.
groma;d:noie Ipieśni na'l'Odowe. M3!ją - poW'ioo;~my po c:ztEl'I"Y, 'Pi~ lat. Na p.aJ-oach jed'l1ej ręki pol~C!Zysz ioch ~. 'IJW. wie'k.
A więc dz.i-e'cUąJuka najllllil1ejeze, k'tórych
nie wać na 'P.<>wierz-ehni ziem~. Krzątają,
si~ z.ręez.nie , \\'dzięcz,n~e. z hUoffi01"em, To
po proS'fu chodzą,c,v zapał. Co ja m6w~ę.
to zapalniczki maleń!k~e, narodowe.
Sp i e\\ają - dajmy na t o - "rOlt~":
"Nie będzJie Ni'ffinie,c pl:ul l1'a m w twarz,
:\fi dzieci nam germa_nil"",
Powied:zcie talk sam-i sobie IW csru--C'I1,
czy to nie płomienna chęć sJuże-nia oJczyźnie?
Ma talk i Jeden pięć lat i już podnosi dwa miniaturowe paluszki u rą,czkq
i za,kli-na si~. że nj,e będ:de m u niikt dz1eci !!1" 1'ma n it, l mó",ić tu, że l1~P b u d uj e m~' Jl I 'n',~ złości
na mbodzieży , skoro
o-na sama my'Śl'i (jeśli pr7.y-p'adoki~m nie
m~·ś li. tQ w każd~' m razi e już śp i ewa) o
d a lszej budow ie.
NiepospoN-la jC05t ta tra.ska o losy po-

°

koleń.

Robaki k ochan e ! - In acz ej nazwać ich
mOlżna, I trzeba id,
napl'awdę kochać. Coz~'lSIte . jasne. S7.CZ P)" P j",tofv,
P<rZl"to nir uz'i\\', ŻP cie"za, 6ię ' r51usz,nie
taik wi('llkicm za ufnn iC' I1J II i!'! ,I lko wl'a dz
banikow~' ełl.
T :lId m k rac'nolurlkom przeIl!i e

ioski olimpijskiej

Neuff odp:;.łany zostal do
.rak już pvdaJiRmy, zachorojaglice j znalazł się w Berlinie
jedynie rll a tpgo, że nie był badany przez
lekar7.a p l'zrd wyjazdem.
St. Sl.
W gwiaździstych r e!!atach olimpijskich
w Kilonji. w których wzięło udział około
30 yachiów pa1is tw nadbałtyckich, pierw~ miejsce zajął pol,ski yacht .,Korsarz" 1Po1skie~0 R1ubu MOl'Skiego w GdaMku.

Ameryk, a' ńska

Na'pad na 'kolporterkę

W tegorocznych regatach żeglar
skich w Kilonji kobiety wchodzą w
skład kilku załóg. "Angelita" amerykańska liczy w swoim składzie 3 kobiety. W iałodze szwedzkiej ósemki
"Ilderim" znajduje si~ jedna kobieta,
w składzie szóstki
amerrkańskiej
"Mystery" startuje również jedna że
glarka,

Z

Minister
tegoroczne stypendja dziennikarskie redaktorowi Ksaweremu Ruszczyllskiemu z Warszawy (" Czas") i redaktorowi Antoniemu Kawczyńskiemu z Poznania ("Ilustracja Polska").

B e r l i n. (Tel. wł.). W wadze lekO'~ędown'l'ka"
· .
d
.
..•
ł t
"
I·
k lej
w po nos~en:u ?Ięzarow z o y m.eR a d o m, 3. 8. Na ul. Żeromskiego
dal zd?był EgIpcJanm ~esba. 2. Fem grupa Żydków napadła na kolporterkę
(AustrJa), 3. Jansen (NIemcy (St. Śl.) .• "Orędownika" Wiktorję Lubińską. W

Eli min3c ile W

m~erozveh 'Pań:

•

. B e r l i ~. (PA :r.~ 1~k się. dowiaduJemy z najbardZIej mIarodajnych kół
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, 1aponj'3. projektuje na rozpoczęcie przyszłej olimpjady w 1940 r. w
owo k '
'"
.
l'
.. k'
I~O JO ~rze~lezlem~ ogma. o ImPIJs Iego ~ OhmpJI na w~or.Berlma. ':Vedług
pr~Jektu tra~a tej ~Iganty?zn~~ szta,fety prowadZIĆ będZIe z 9hmpJI przez
Ateny, Pireus, AlekisandrJę, Kair, Suez,
Bombay, Kalkutę, Singapore, Szanghaj, Nankin, Pekin 00 Tokjo.
Na morskich odcinkach ogień olimpijski przewożony ma być na krę,oownikach japońskie' marynarki wo"
l
.
.
.,
JenneJ pod hono~ową straz~ olImpIJezykó~, ~a ~cmkach Ją,dowyc~ J?Oehodma OlImpIjska będZIe przewIezIQna przez sportoweów danych kraiów.
W tej sprawie prowadzone są obecni~ pert.i"aktacje pomiędzy japońskim'
kDmitetem olimpijskim a międzynaro
dowym komitetem olimpijskim.

Lux~mbUorg

wł.)

Egipt zdobywa złOty medal

mecze 'P'i-łik8it'Sik,ie Niemi Szw'e<:ja - Jruponja;
() godz. 17,45 - finał b~egu na 800 mir.,
młocie
Sltarl.u,j-e eweIlltuaJn,ie Ku'Chamki;
o gOdz. 18 - bieg na 5 ()()(l mtr. S'tartuj,e
B e r l i n. (Tel. wł.) Dziś, w ponie50 zawodników, a wśród D-ich P<JIloak Noji działek 27 zawodników stanęło do eli(w pro,g r,a mie 3 porzedbi-eg,i);
minacyj w rzucie młotem. 17 zakwalio ~dz. 18 - mec:z'e hOlk ejowe Holandj_i
fikowało
się do finału.
Finlandja,
- Bel'g ja i Danja - Afganistan;
o god'Z. 19 - fi;n aJy wa,lk zapaŚ'l11oezyeh Niemcy, Ameryka i Szwecja mają. w
finałowej rozgrywce wszystkich trzech
w stylu '\vol'llym;
o go<l!Z. 19.30 - 'w~~enie zwycięzcOlql zgłoszonych zawodników. Na czoło
medla li o}.i'Irl!pijSlkkh;
wysunął się Francuz Wirtz oraz Niemo godz. 20 - filllały zawooów s~ermier ey Hein i Blask, którzY osiągnęli graerLy,ch we florecIe panów;
nicę 50 metrów. (St. Śl.)
o god:z. 20 - ,póUina'ły mistrzQ€/tw sozer-

o godz. 10,M - skolk.i wd.a;l, et6lrluje 52
EQ-wodn!ików w dwóch grwJ)'a!ch;
o go-dz. 10,30 - Meg na 200 mtJr, startuje 54 zawodniików w 8 rprzOObiega-ch;
o godz, 10,M - dalsze zawody 8'Zemli-erez,e we flOlrecie;
o ~()odz. 13 - m-ioędzy,gl'upowe z3W'Ody
szer:rniereze we florecie pań;
o godz. 15 - 400 mtr. przez iplotlki;
o godo.z. 15 = mecz ipQlo Ni'ffin-cy - Wę

Znicz olimpijski do Tokio
W ... 1940

'00 mt\'.

o godz. 17,30 -

oCy -

w stylu

o goctz. 15,15 =- dysk !Pań, Bt8iI'tu-}e 42
a wśród ni'ch Wajsówna;
o godz. 15,M - międ.zy;Meg'i na 200 mtT.;
o godz. 15,50 ::.=: iPI'z'6llIló'Wiel!lie słynnegj)
podróżnlilka SIlJWIed:zJkiego Svena. Hed1:na na.
stadjO'Il!i~ oldlm,pilj8kim.;

'ft:8.

prz~ llło,tki:

Dzię.dol;

womym;

fina! biegu

.

War s z a w a. (Tel.

o ś wiaty, Świętosławski, przyznał

turniej olimpijski zainauguw poniedziaJek dwa spotkania Norwegji 1; Turcją i Włochów ze Stanami Zjednoczonemi. Rozpoczną się one o godz. 17.30
Turniej obecny jest szóstym z rzędu
turniejem pilkarBkim rozgrywanym w ramach olimpijskich.
(St. SI.)

Start olimpijski piłka'rzy
rują

n()ll"e01~

Stypendja-dziennikarskie

P o z n a ń, 3. 8. - Na lotnisku w
Poznaniu w dródze z Berlina do "Varszawy lądowała czteroosobowa awionetka amerykańska pilotowana przez
A. E. Ulmana. Również na poznańskim
lotnisku l~,dował samolot RWD 13 z
Aeroklubu Wileńskiego. Samolot ten,
w którym lecieli kpt. Leszczyński i
rtm. Szturowski zatrzymał się w Poznaniu w drodze z Krakowa.

Piłkarski

o godz. 16 - fj,na:ł 100 mtr. p'ań (staJrtnje WalasiewJ'CZówna);
o godz. 16,30 - fina.ł skoku wdał;
() godz. 16.30 - wT1l!iej hOlkeja na tra-

Dz,iś, we ""Lorek odb~ą się na Olimja(Wie JJerliń&kriej nas'tępuJ&ce imprezy uroczyEiltości i przyj~cia:

B e r l i n. (Tel. wł.) Jako pierwsza
konkurencja pięcioboju odbył się na
polach wojskowych w Doeberitz wyścig konny na przełaj z przeszkodami.
Na starcie stanęło 42 zawodników z 16
państw, sami oficerowie czynni, za
wyjątkiem Niemca podoficera, Bramfelda.
O dobrem przygotowaniu zawodników i dość wyrównanych siłach
świadczy, że ze startujących 42 uczestników odpadło tylko trzech, a 25 ukoń
czyło bieg bez punktów karny ch. Róż
nic~ tylko czasu uzyskanego ustalono
kolejność miejsc: 1) por. Abba (W1.)
9:02.5, 2) por. IIandrix, 3) por. Mollet
(Belg), 4) Urban (Węgry), 5) Ecueyer
de Court (Belg), 6) Rodriguez (Meksyk),
7) Bauman (Szwajc.), 8) Thofeld (SZWI1cja zwycięzca z Los Angelos), 9)
Starbird (Am.) i Gyliensterna (Szwec.).

Nowy kurator krakowski

Warszawa. (Tel. wł.) W kuratorjum okr. szkolno krakowskiego na.
miejsce p. Godeckiego, przechodzą.cego
do Wilna, powołany będzie p. Józef
Stipiński, dotycbczasowy naczelnik w
wydziale nauk szkół wyższych w min.
oświaty. Przez pewien czas Stipiński
był posłem sejmowym i należał
do
grupy "nap-r awiaczy".

Zapaśnik

iWarsz a \\'~' ,
wał on na

c i tl

k,ę· źdyby

Al e

a

wna palł1i
dyikolw.iek
Drużyn(l

polska wchodzi na stftdjon omnpijski. Sztandar polski niesie Bini4łt&łt1Joi,
Z6 nim kroczy prezes Po[skiC'go Kom.itetu Olimpijskiego pik. Giabisz.

7,aufaL

prop os : jak l m aż (l(" i (1 ,
pre-zebowa '7. Kra ko\\,ft
hal'cerką ?

CZ~

sła

b y ła

kie-

.

Z początku n iby taJk, ale pot.ern a:b&o-

l'llifr-.IIIL..

T. Z. HER\"ES.

która m<>głabY zagrażać dopiero w razie dalszego i dłuższego trwan.i a deszczów. Szkody natomiast ponos,z.ą rolnicy, gdyż większość zżętego owsa leży
w pokosach na polach.

Chrzty pru

A~t~polski. charakter g~rmanizacU nazw miejs,cowości - Musimy Niemcom odpowiedZlec godm1
e i, s,kuteClnle - 'Powet1ow3Ć krzywdy wy'rządzone ludnoś:ci w,a!rmijskiej!
o l s z t y n,

2 sierpnia.
Germanizacja nazw miejscowych w
Prusach Wschodnich, znana od pewnego czasu pod nazwą "chrztów pruskich", jest działaniem niemniej godnem potępienia, jak narzucanie w tych
stronach mieczem katolicyzmu ludności
staropruskiej przez Zakon krzyżacki.

Germanizacja nazw miejscowych
ma charakter wybitnie antypolski.
Praktyka dowodzi tego niezbicie.Wszystkie bowiem nazwy, którym w 0statnich czasach z urzędu narzucono
postać niemiecką, były
pochodzenia
polskiego. Nie zmieniono ani jednej
nazwy staropruskiej, chociaż nazwy te
sę. bardzo liczne i z językiem niemieckim, oprócz rzadkich końcówek, nie
mają nic wspólnego.
Przeciwnie, jeden raz nawet restytuowano nazwę
staropruską (Darethen) na niekorzyść
polskiej postaci Dorotowo. Z tego widać, że Niemcom właściwie nie zależy
na rl~gowaniu obcych nazw wogóle,
lecz tylko na odp{)lszczeniu. Niemcy
tolerują. każdą nazwę, natomiast nie
tolerują nazw polskich wzgl. spolonizowanych.
Skutki germanizacji nazw miejscowych są fatalne - mimo to nie można
się przeciwstawić robocie, gdyż żaden
głos, nawet najpł.aczliwszy, Niemców
nie wzruszy. Nie możemy też grozić
ani ut.kazywać. Ale możemy Niemcom
odpowiedzieć gOdnie i skutecznie.
Taką godnę. i skuteczą odpowiedzią
byłoby nazwanie ulic i placów miejskich nazwą Warmji oraz warmijskich
działaczy narodowych.
Wielk{)polska
i Pomorze, jako ziemie, na które Niemcy nieustannie ostrzą swoje ape-tyty,
powinny z~obić poczę.tek. W ka.żdem
wielkopoIskiem i pomorskiem mieście
powinna się znaleźć "Ulica Warmijska". Nie p.owinno też zabraknąć ulic
z nazwiskami działaczy wartirijskich,
którzy naprocowawszy się na niwie narodowej, odeszli z tego świata bez jakiegokolWiek echa i udziału Polski.
Nazwisko ks. Walentego Barczewskiego, zmarłego w roku 1928, powinno
mieć pierwszeńs two. Ks. Barczewski
bowiem nietylko pracował na własnym
terenie, ale brał również udział w akcjach narodowych na Pomorzu i we
Wielkiopolsce. M. in. brał udział w akcji, która dała początek powstaniu
wielkopolskiemu. Drugim działaczem,
któregO' pamięć uczcić należy, jest poeta warmijski Andrzej Samulowski,
zmarły w roku 1928 w Gietrzwałdzie.
Rady miejskie, któreby się przyłączyły
do tej akcji, winne zaprotokółować i 0głosić publicznie, że nadanie ulicy nazwy Warmji wzgl. działacza warmijskiego jest odpowiedzią na "chrzty
pruskie", niszczące rozmyślnie ślady
polskości na Warmji i na Mazurach.
Niech Niemcy wiedzą, że WielkoIJ(llska i Pomorze zdają sobie sprawę,
że Warmjacy są potomkami ludności
pomorslw _ wielkopOlskiej; że kulturę
i religję katolicką na Warmji szerzyli
i ugruntowali biskupi polscy, których
długi szereg otwiera Rozjusz z Kmmerem, a z.wmyka poeta Ignacy Krasicki;
że Polska nie zrzekła się 'kulturalnych
związków z Warmją; ż.e Polska wdzię-

za-I cy widzieliby zadowoleniem.
w tem dowód,

"
czna jest Warmjakom
za to, że nie
kQpali w ziemię najdroższego skarbu,
mowy ojczystej, która jest i będzie najlepszym dowodem polskości ziemi warmijskiej.
Nie potrzeba chyba specjalnie podkreślać, że akcja nadania pewnym ulicom i placQm miejskim nazwy Warmji
wzgl. działaczy warmijskich zostałaby
powitana przez ludność warmijską. z

Zgon B'I!eriota
P a ryż. (PAT) W sobotę pOpOlUUniu zmarł na serce pionier lotnictwa
Ludwik Bleriot.

*

najgłębszem

WarmjaPolska,
a zwłaszcza zachodnie jej dzielnice,
Wielkopolska i Pomorze o nich pamię
tają; że Polska śledzi wypadki i troszczy się o los Warmjaków; że Polska
jest gotowa w stosowny i dozwolony
sposób powetować krzywdy, wyrządzo
ne ludności warmijskiej.
SECUNDUS.
że

Ludwig Bleriot, inż. francuski, konstruldor aeroplanów, urodził się w 1872 l".
Był on jednym z pierwszych konstruktorów samolotów jednopłatowców. W dniu
25 lipca 1909 przeleciał jako pierwszy na
aparacie własnej konstrukcji, kanał La
Manche z Calais do Dovru.
PROSZĘ WSTAĆ!.

Kto uderzył?
= Wy'B'olk i stl!d'zi'e, Wl5'z)'SItko Stlę ~
&10 o jedne p'r zys'tojno brUllleŁelkie.
--' Jakto o bruneJtk(}?
"-' Ano joalk. to zwy1kl'e o spó(irućżlke.
Wybrałem się wyso,k i sąd'Z'ie z'elSzłej ni.edJzieJi na "majluft'. W;zjąłem gi<taTę, iJ)are
bulek w kde&eń i pojechałem do Ludwiik-owa ta.k tJrodJ,ę wzglę<d€lm op,aleru.i'lL, jruk
i mUosnego zapotrz,ebo,waID.a.
Zd'jąłem bu1y, ści<agll'ąlem marry.nrurkę
i odBtawj'a m ezułe trungto.
- Patrzę, Wys·o,ki Są,(j-zie a. tu pod
k'ierztJdem jakaś brU'Iletka w kostjumie lila pIacz.e. Miękkiego j'estem .seroa, więc
i <pytam.
A czegM tQ szanowna

pod,chodzę

z

tygodnia marynarki angielskiej: Po wy strzale torpedy ze statku wojennego H. M.
S. "Encounter".

-

talk

osóbka. się

maże?

Spojrzała na mnie j,a'k ZaJI"l.}"IlIanoe ciel~,
mll/ie za g<lIdykę oO'ś ś·cisn~lo.
Lap Ja swO'je gitara i da'waj dziewczę
ciu brzdąkać nad uchem slmr.omne kawal-

311:

Rzesza Niemiecka a Kościół katolicki

iki.

M i a s t o W a t y 1~ a ń s k i e ' (KAP) czerni czynnikami polityki kOŚCielnej w
Uchodzi tu za rzecz bardzo praw do- Rzeszy. Rozmowy te według opinji
podobnę., że ambasador niemiecki przy znawców
stosunków
kościelno-poli
Stolicy Apostolskiej von Bergen wyko- tycznych w Niemczech musiałby W'.lrzysta swój urlop letni w ten s!X>sób, dać konkretne wyniki jeszcze przed zaże w berlińskim t1rz ~dzie spraw zagramierzoną. jesiennę. konferenCją. b~sku
nicznych podda ponownie gruntownej pów niemieckich u grobu św. Bonirewizji sprawę widoków na porozu- facego w Fuldzie, by dać episkopatowi
mienie między rzą.dem niemieckim i możność zap.oznania się z nowym sta\Vatykanem w kwestji stosowania nem rzeczy.
konkordatu z Rzeszą.
Jeieli chodzi o Watykan, to nie ule.ga wątpliwości, że jego decyzja w spraW kolach !liemieckich w Rzymie a podkreśla to także prasa -- daje się wie podjęcia bezpoilrednich rokowań
wyraz przypuszczeniu, że rzą.d RzE'szy dyplomatycznych o układ co do interpo układzie z 11 lipca z Austrją. i wc- pretncji konkordatu z Rzeszą może zabec przyjaznych stosunków z Włocha- paść dopiero wtedy, gdy zaryso'Vlljące
mi złagodzi antykatolicki akcent swej się obe-cnie moż.liwości rozwoju stosunpolityki, podsycany przez czynniki ków przybiorą kształty konkretne. Ale
partji narod<YWo-socjalistycznej. Mo- nawet w najpomyślniejszym wypadku
gą tu także odegrać rolę względy na ani w Rzymie ani w Niemczech nie ot.aktykę wobec Austrji w przyszłości i
czekuje się wyjaśnienia sytuacji przed
chęć posiadania atutów w rozgrywce z późną. jesienią.
Polską o Gdańsk.
Pewne. jest wszakże to, że lipwwy
Gdyby te nie inspirowane przez Wa- układ niemiecko-austrjacki oddziała w
tykan, ale być może aprobowane prze-pewnym, sensie dodatnio na pobżenie
ZE:>ń próby umożliwienia
nowej oceny katolików w Niemczech, bo rząd. be.rsytuacji Koś:::ioła KatoliCkiego w Niem-1liński będzie się starał wyka'!ywać
czech przymosły pozytywne rezultaty, domą. wolę w sprawie PQjoonania nieto prawdopodobnie episkopat nawią- tylko na terenie politycznym, ale i w
załby ponownie kontakt z kierowni- zakresie stosunków kUlturalnych.
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Zebrane w agenturze pism narodow}'lch p. Romana Inglota w Katt>wicach, Plebiscy'towa 31: Fryderylk. Sosna ·1,-, Jan Czajka 2,-.
Ant'oni Lapwszański 3,-, JlłTU
Grzesi~ki 0,50, Więokowski 0,50,
Związek Pogrzebowy Dobrocz.Y'Ilnooci LecznIcy Braetkiej 5,- Wła
dyslaw Szawczyk 1,-, razem
B. Dembocki zamiast kwiatów na
grób ś. p. mecenasa Gniatczyń
&kiego
Jerzy Fibich
Zygmunt Celich()<~'Ski
J: i St. Palu.sz,'kiewlczóWlIle zamiast

Bronet'k a proszę sądu p<loCz'ęla S'i~ śmiat'!.
Talk mnie ocho<ta wzięła i 'P'lL§ciliffiny si~
w tany.
I n i t!Chcący proszę eą6u., -pTzez n'ieuwa.gę
mo Zna p·owiedzi:eć, ;posadziłem ja.
na meloniku ook ari Qneg{). A te moja.
bronetka swoją "\iagp' mia1a, więc kape1uez
djabli

vi·zi ę li.

2aś proszę S8,du oka.'Zał IIltQ
wy-chowa.D)"lffi, bo zami<UBlt urazę

o.s!'arzony

być zje
schować

z po,g niecionym kapeluszem do

Ik..ieezeni talk się

do mnie odezwał:
f
Panie szanQ,V'IlY, mógłby ip·an te gQ'"
!ą babę w tPo!krzywy posad'Zlić a ł1iie na mój
,eyHnd·er.
Ja p,roi$tzę sądu swoJa, edukacj~ mam
i nie lubię lać kogoś po sz.nupi·e przy dama·ch, wziąlem ją więoc z,a ł'okieć i poszliśmy precz.
- A kiedy oskal'Żony świadka 'PObił?
--' ZaI'aJZ do te,g'o 'Pl"Zyj'd<z:i.oe. W'ioczt>rem. pr·QlSzę sądu moja dai.IIla zebrała
IS,woj.e emmatki, :któl'e <pod ikiel'uami !lJliala schOlwallle i 'P{)sz1iśmy na C'baJrną do ~t>-.
-

. kału.

Si,e~lZ:iJmy (pI'OS'zę sądu,

a. tu pP'dcho'dzl
bialY'ah epod!D'iach i pado:
.
=:-' Odwal się pam ()Id ty ip'aJlIIly, bo to
mo] a ko,bi,ta.
. --' Jark iem. prawem ż'ona, kiedym ja
Ją 'Pod kmaikHlim wala'zł i Izy jej obtar-

do mDle fa,c-et

W

łem?

Wracamy pro zę sf\!du ipodągiem 00
d'o;mu, bY'ło c1emno, ŚlwiateJ' j1a.ko,ś ni-e- za...
;palili. Zabawiam swo,ją darrnę ·NZIIII.Qwą,
na~a.z ClZ~j ę, i ,e mi sj ę ząb TUsza.
S'po-<
~{)IJnego Jestem uBpos'obiffil!ioa, więc pom.ysIalem soibi,e: "MUBial mnie <ktOlŚ ,poT"U\!d1rne
w S1ZIIlIU;poę ździ .elJić" i czekam. 00 będz1e dal<ej.

kwiatów dla p. Anrtl&i K()!7-!IQIWskiej w dniu j,mieuin
J óz.ef Wi śniewski
Zrz~e!Ilie przedstawicieLi handl't>wy-ch i kup·ców pOOr6żuj~cych w
BY'dgo6'zezy
Marjau Gł{)V\o-acld, Janówiec, pod
Gniem-em, z.ebrane SIldadiki
Bank Ludbwy, Zanieanyśl, z,ebra:ne
z do<browolln.y'ch skladeik
Samor'Za;d Uni wll'rBytetu Powsaloohneogo w Śremie w my"śl uchw'aly
grona słuchacze.k i sluchaczy, 'POz-ostalość z dob1"&wolnych skla,·

,
6-'
2,50

125,50

A.le ,ezuj-ę proS'zę sądu, ~e mnq,& ik<t)o~ l'e-.
S'U'}a:r.ni:e 'PI/) glo'wie !kuje.
::iwiecę za.palokę. Moja d<a.m.~'. do mnie
~ię 1uU. Z drugiej "tI'O'llY na ła'W'~e siedZli
l'alkaś dama (l sy:nkiem:
~ On ni,e on, - lliY':3'lę sobie i 'Pytam.
"'- To szanownej pani symek?
"- Mój!

""" A dle lwt sobie liczy.
Cztery!
13,-"
"-- To nie O'll. W To<gU ej'ed':m-ał ja;ki>ś
4,70
s~arsrzy pan. Zara.z zmial"kolw·alem., że to
me on.
15Spoj!l'Zal:em na moja, damę i s-i'adłeom.
040
A ,t u m'l1ie znowu k{lOŚ lup bU1teJHtą
5,glo:w~. P06lt:a'Ilowiłem p{)·c-zeikać, aż 213.dil'k l"OCZlllY'oo
14,30 w
rp<aJlą S>W'l.a:tła.
. J,~tea:n trochę na neTlki cielJ1l~'ąc'Y, jd~
'W'l~,C ipIl"08'Z'ę Srl'lld'u ze swodą, ipOltrzebą. Drzwi
były !kdJ1o m'11i e. swie-cę ~ 'P'a:tr.z,ę. a rtu
()IS'k~;o.ony s·j'ed'zi. W j-edlllej ręce tJr.zyrmie
z,g,nl€>CWllly !lm'Pe1usz, w drugi-ej butellkę po
Kra k ó w (PA T) Skutkiem ulew- w całym sz~regu górskich potoków. sodowej .W'odlZie. Ni'e chc~ ws~czynać żad
bÓJ,ków, zamknąłem go i we!Zlwalem
nych deszczów, jakie od 3 dni padają z Przybór-wooy na \\-7iśle nieznaczny. W 'Ily~h.
poliCJę.
W d'D!iu 3 si e,rpnia wY'l"\lJSzY'li z Poz'na,ni a malemi przerwami w województwie miejscowościach, gdzie woda osię.gnęła
W:ysOIkiego Sądu o su'rorwa, karę
dWaJj !braci a Kullao,Y1a!kowioe i Alo,jlZY Sz,aj- krakowskiem, podniósł się dość znacz- stan alarmowy, czuwają pogotowia po- dlaProszę
niego .. Sąd jedn-ak rozprawę odroczył,
~. w pi es'Zą p odwóź krajozrrlaJWlC'Zą nie stan wody na rzekach górskich, jak wodziowe. Narazie jednak nigdzie nie
celem stwle'l'd:z·enia. ohra:teń, którryoeh cLQ.;
.;:loo,kola P oJski.
" Dunaje,c Biały i Czal'l1Y, Sola, Skawa i zachodzi niebezpie·czel'lstwo powodzi, znal p06zko:dowan','
Relly.
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Sierpień

_

Kalendarz rzym.-kat.
Wtorek: Dominika w.
Środa: N. M.. P. Śnieżnej
Kalendarz slowiaJiskl
Wtorek: Ostromira bl.
Środa: Stanisława

Słońca:

wschód 4,16
zachód 19,39
Długość dnia 15 g. 23 mln.
Wtorek
Księżyca: wschód 19,48
zachód 5,58
F'8.Za: 1 dzień po pelni.

~_.

I'ret redak[ji i admioiUra[jI WłJJdn
tel.fon redakcji I admhal.tracJI lU-55

Piotrkowska 91
GodziUJ

-e:

.

p..,.,J.
intw....w.
od 10·-12
2 .B

Strajk

robotników
na terenie ł..odzi i okrc;;gów kontynuowany
jest bez przerwy. Strajkuje ponad 4.000
ludzi. Na skutek wniosków komisji
strajkowej Inspektor Pracy zwolał
konferencję na 7 bm.

*

We fabryce Bada przy ul. Wólczań
skiej 239 strajkuje 230 rob.otników.
Wczorajsza konferencja nie dała wyniku.

*

ra przy ul. Wólczallskiej 127, gdzie
strajkuje ponad 200 robotników. Zarz~d firmy odmówił uznania warunków robotników, twierdząc, że wobec
.ogromnej konkurencji tkaczy-chałup
ników, produkujących chustki wiejskie za 1,09 zł, ustalona taryfa jest
niemożliwa d.o przyjęcia. Strajk trwa,
a r.obotnicy skierowali sprawę do referatu karneg-o przeciw firmie.

dyżurują apte'ki: Kon
plac Kościelny 8, Charemza, Pomorska 12, Wagner i S-ka, Piotrkowoka 67, Zajączkiewicz i S-ka, Żerom
skiego 37. Gorczvcki, Przejazd 59. Rpozlajn.
Piotrkowska 225 (żydowska), Szymański,
Przędzalniana 75.

Pogotowie mieJskie: teL 102-90.
PogotowIe P. C. K.: tE"1. 102-ro.
Pogotowie ubezpieczalni: tel. 208-10.
Straż: tel. 8.

TEATRY LÓDZKIE
łódzkie

ó dź, 3 8. -

!&._

(~rdowska)

Teatry

łoi

przemysłu rękawnicznianego

Odbyła się konferencja w sprawie
zakończenia strajku w fabryce Szype-

Nocy dZ:oiejszej

*

Zakończony zostal strajk 1000
ręcznych w dzielnicy bałuckiej,

tkaczy
produ-

Zuchwałe włamanie. W godzinach popołudniowych dozorca domu przy ul. \Vólczańskiej 85. udał się na II piętro, gdz'ie

nieczynne.

KINA LÓDZKIE

flajmuje mieszkanie lokator tegJ domu.
zamożny kupiec Alojzy Miller,
obecnie
przebywający
z rodz-iną na
letnisku.
miłości".
Stwierdzi'WSzy, że do mieszkania dostali
Capitol - ,.Ręce zawiniły".
się złodz.ieje, dozorca powiadomił o swych
Ikar - "Hrabia Monte Chri6'to" i "Da- podejrzeniach poblisl"i komiEiarjat polic.ii.
,ma z Moulin Rouge".
Po prr.epiłowaniu kłódki. policjanci wraz
Mimoza - "Sing Si·ng".
z dozorcą domu wtargnęli do mieszkania,
Przedwiośnie .,NaJSze słoneczko".
,gdzie zastali dwóch złodziei, ukl'y1ych w
Palace - "Nie-widzialny promień".
szafie w sypialnym pokoiu. Aresztowa.nyStylowy - "Ta, albo żadna".
mi okazali się 32-letni Reinhold Rechke
KiaUo - "Roberta"_
(I{.ielma 18). 3l-letni Artur Banke (Okrzei
5) zn31ni policji zło-dozieje mieszkaniowi,
'JAKA BĘDZIE POGODA
kilkakrotnIe już karani za kradzieże i 33Plus 19,1, plus 12,1, 736,8, stan sta- letni Rud{jlf Kirsch (l{ ielma 25).
łego ciśnienia,
słabe wiatry
zachodnie,
Zaciekła walka sióstr o narzeczonego.
w ciągu dnia pogoda o zachmurzrniu .29-letnia Anna Stelmach (Posadowa 9) ozmicnnem, przelotne opady, temperatura .bIała swą s i ostrę 2.3-letnią Józefę Stelmach
do 20 st. powyżej zera
kwasem RoJonym, WISkutek czego Józefa od.niosła poparzenie twarzy, szyi i rąk. oraz
wypalenie oczu. Poszkodo .....'aną od wiezioPRZED WYBORAMi
no w stanie ciężkim do szpitala. Powodem
Przewodniczący Głównej KomisU Wyzamachu był.a zemsta. l\Ianowicie Anna
'borczej zwołał na 7 bm. posiedzenie głów Stelmach była zaręczona z Adamem Kulnych i okręgowych komisyj wyborczych szą, który następnie poznawszy młodsza,
w pełnym składzie. Na posiedzeniu te~1
jej siostrę, przybyłą w tym czasie do Ło
wręczone zostaną przewodniczącym SPI'
dzi, porzucił pierwszą siost!'ę i zaręczył
sy wyborców dla wykrienia do publicznej się z młodszą. Pałając nienawiścią do
wiadomości.
Mimo rozpoczęcia okresu siostry oblala ją kwasem so.lnym. Stelskładania list kandydatów,
nikt dotych- machówlIlę aresztowano. (k)
czas nie zgłosił listy.
Też "wypadek przy pracy". Zawodowy
do}!iniarz Srol Kasztan. bez stałego miejKOMUNIKATY
sea zamieszkania. mial wy,p adek przy
pracy zawodowej i z tej racji pow~
Komunikat łódzkiego komitetu grodz- swej
drował za kra1y. Kasztan mianowicie okiego "Dnia Morza".
Łódzki komitet
kieszeń przybyłemu
z Kutna
grodzki "Dnia Morza" podaje do wiado- ,perował
\vspółwY'zna wcy
Aronow,
i
Sztyf1erowi,
mOlki wszystkich obywateli m. Łodzi, że który oczekiwał na tramwaj na Bałuckim
tegoroczna zbiórka do puszek i w lokalach, zorganizowana przez Oddział Obwo- Rynku. Przypadek zrza,dził że w chwili.
dowy L. M. IC w Łodzi, ul. Andrzeja nr. 3. gdy Kasztan manipulował żylet ką , Sztyfter
przy współudziale Oddziałów L. M. K. poruszył Się i ostrze utknęlo w pośl-adku.
przy Zarządzie Mi ejskim, Ubezpieczalni Skaleczony kupiec zrobił krzyk i niefortunnego złoolJieja zatrzymalDo. (k\
Społ e cznej , Wydzial e Ruchu Handlowego
l.ódź - Fabryczna, Wydziale Ruchu Łódź
Kaliska, Zakt. Z.iedn. K. Scheiblera i L. NOTU.lEMY
Grohmana, "Widzewskiej Manufakturze"
Biurokratyczne metody elekłryfi'kacjl.
i Wydziale Drogowym Łódź - Fabryczna,
Szereg miejSCOWOŚCi olH'ęgu ł6dzkiego,
przyniosła sumę
złotych 2.052.85
(słow
nie złotych dwa tysiące pięćdziesiąt dwa azczególnie zaś podmiejskich letnisk poi groszy 85). Su~ę całkowitą wpłacono czynił ju.ż starania ora.z IPrzY'B'o'towania
na rzecz Funduszu Obrony Morza (F. O. ,by prze.prowadzi ć w ten czy inny sposób
,elektryfikację i urza,.dzić oświetlenie ulic.
M.) konto w P. K. O. J;lr. 42.008.
Komitet grodzki składa na tern miej- .oraz mieszkal1, co z.nacznie przyczyniłoby
scu wszystkim Ofiarodawcom, Kwesta- się do poprawy stosunków hygjenicz.nych
rzom i Organizatorom najgorętsze po- ·i beZipieczeństwa. Tymczasem wmioski poszczególnych gmin w tej sprawie do tychdziękowanie.
cZaJS nie odniosły żadnego skutku i mi'ill'O
rl~ la10 niema.1 się kończy, robót nie moż
KRONIKA MIE.lSCOWA
na rOlJpocząć. Ostatnia interwencja speKredyty
na wykończenie
gmachu. cjalnej delegacji w \Varszawie. mimo. ŻE.'
Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi otrzy· realnego skutku również nie miała, wyjaśniła do pewnego sto'Poia przyczyny tego
mała przydział kredytów z Zakładu Ubezpieczeń
Pracowników Umysłowych na ·opóźnienia. Mianowicie zawiązany przed
wykończenie gmachu
przy ul. Zimnej 5, if:iedruwmym czasem zwią.zek komunalny
który wzniesiony zostal w roku 1928 ko- elekfryf,ik'acyjny przemysłowego okręgu
sztem miljona złotych, stał bewżyteczny lódzkiego (ZEMPOŁ) po prz}'1stąpieniu poz powodu niewykończt'nia, a w dodatku szczególnych samorządów do związku i
lożono na remont i utrzymanie dozoru.
,wpłaceniu udziałów w łącznej
sumie 4
W gmachu po wykończeniu umieszczone miljonów złotych mial rozpocząć elektryzostaną obwodowe biura Ola południowej
fikację na szerszą skalę. Tymczasem wpły
dzielnicy miasta, ambulatorja i klinika nlęło tylko 100 tys. i z tej racH ZEMPOŁ
dentystyczna dla ubezpieczonych.
nic nie rozpoczyna. a również inne wuioISki elektryfikacyjne w oczekiwaniu na
!Szerszy plan nie sa. za.twierdz-ane. 'V ten
KRON I KA POL I CY.lNA
!Sposób tworzą się coraz to nowe kombiZabójstwo i poranienie.
Przy ulicy .nacje samorządowe. a mieszkailcy próżno
S;enkiewicza 6j. znaleziono 2l·letniego czekają na zatwier<lze'llie planów elektryMieczysława Sadowicza. któremu przebit:1~acji. Nie można też przemilczeć. że bezto no:icm brzuch. W stanic agonji myślne hamowanie rozwoju elekiryfikaprzewieziony został do szpitala, gdzie eJJ przvc'l.ynia się również do s'padku drob:r:marł.
Ujęto sprawcę zabójstwa. którym
nych przeds'iębiorstw przemysłowych w
okazał się 2·i-Ietni
Kazimierz l\upc7.ak, .róimych miejscowościach podmiejskich.
sąs'ad
i kolega zabitf'go, zamieszkaly
Obroty w pensjach. Ciekawe cyfry wy}:.rzy ul. Sienkiewicza 6·1. Kupczak, osad7.0ny w areszcie, nie przyznaje się do kazuje ogłoszony obecnie bilans komunalzabójstwa, którego podłożem była rywa- nej kasy oszczędnościowej w Tuszynie.
lizacja o względy kobiety. Na temże Tak już dz,i-wnie się składa, że koszta adtle i w tym sa.mym dniu przy ul. Na- ministracyjne, szczególnie zaś wydatki na
wrot 91, Władysław Jabłoński pchnął ,personel, w ins·tytucjach bankowych w manożem
w klatkr. piersiowa, 24-letniego .lych miastach są niewspółmiernie wysoMarjana Pawlaka, gdy odprowadzał zna- kie. Bilans KKO Tuszyna, wykazuj,: kilkajomą.
Pawlaka w stanie agonji prze- lIlaście tysięcy złotYCh wypłat na pernonel,
wieziono do szpitala, & Ja.bł()ósk~ osa- ~y na pożyczkach jest wszystkiego dzono w więzieniu.
43000 zł, a odsetki przyniosły zaledwi€'
Corsa

~

"Noce
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Napad na lokal S. N. w Łodzi

Sytuacja strajkowa wŁodzi

dla

NOCNE DY2URY APTEK
l S-ka

bRĘDOWNIK, śro<la,

kująCYCh chustki do okrycia.

Stra.jpo dwutygodniowej przerwie
zawarli z przedsiębiorcą um.owę, na
zasadzie której płaca zostanie p.odwyższona od 8 do 40 proc. i ustal~n~
zostanie najwyższy dopuszczalny dZlen
pracy na 10 godzin.
kujący

Ł ó d ź, 3. 8 - ,V dzielnicy 'widzewskisj niezależni sprawcy dokonali zamachu na lokal Stronnictwa Narodowego. Sprawcy wybili szyby i uszkodzili urządzenie wewnętrzne, poczem
zbiegli.
ją'ł ró",r;n,ież łód :Zlki

Tur. W s1atkówce kopi er w.s:z e miejsce z·ajęła
dru,żY'Ila łódzkiego Turu. W konkurencJach lekko'a UeŁycznych odbył się tylk.o
bieg na 1500 mtr. Starto'walo 26 za wodllJ'ków. Pi erwsze miejsce zająl Skóra (Tu'r
Ł) w czasie 5,08 'P,r--L.cd Sobcza'ki-em (T. Ł) li
Z'ieliilsk,i m (Widz ew). Wid:zów fPOllUimQ
niepogody b. dużo.

biecej

*

W Hucie Szklanej przy ul. Nowej 22
wybuchł strajk okupacyjny 100 robotników, podczas gdy pozostałych 200 opuściło fabrykę i zamierza kon tynuować pracę. Strajk wybuchł z tej przyczyny, że zarząd firmy przyrzekł robotnikom, którym urlop przysługiwał, dopiero PQ roku pracy w październiku,
przyznać urlop wcześniej, a mianowicie od 1 sierpnia, wobec zapOWiedzianej
przerwy międzysezonowej, by nie narażać robotników na dodatkowe świę
towanie. Zapowiedziano również wypłatę 50-proc. należności urlopowych.
Ponieważ firma otrzymała
zamówienie, pracę przedłużono do 15 sierpnia
i autJmatycznie również o ten termin
przesunięto wyplaty urlQPowe.
Część
robotników zgodziła się na to, część
zaś, podburzona przez
socjalistyczne
delegacje, podjęła strajk okupacyjny.

I

kilka tysięcy. Nie można też dziwić się,
iż \\'obec takiej gospodarki odpisano z kapitalu zakładowego 100000 zł. 40000 zł na
pokrycie n:edoborów. Dalsze 20.0GO zł na
ten sam cel spisano rzekomo z kapitału
zapasoweg-o. gdy tymczasem po stronie
aktywów wykazano. że kapitai zllJpasowy
wynosił tylko 270 zł. Inaczej mówiqc rów.nież i dals'be 20.000 zł spisano z kapitału
zakładowego zgromadzonego ze s.kładek.

KRONIKA SPORTOWA
Męcze o wejście do klasy A. Na s'ta,djoonie Wimy odbył się mecz pil1k r.l'ski o wejście d-o klasy A pomi~dzy ID'iskzami: grupy łódZJkicj K. P. Zjedno·cwne a grupy pabj.a.nickiej .. So,k olem". Meczzakoilczył się
7.wy· cięstwem
60,k olów w stosunku 1:0
(0:0). Zal,"o,dy staly na b. wyso.k im poziom ie. Do,p iero na kUka minut przed k0l1cem za ,,·o·dów, Za \yada strzela zwyciE!ską
hramlkę cNa "Soko.la".
Sęd.viował p. Na'Porski. Zwycięstwe.m tem "Sokól" pabjanioki ma największe sz,alIlse do wejścia do
I Mzki ej A.Jklasy pilrkarskiej.
Finał mistrzostw juniorów.
nie'dzieJ~ mialy s'ię odbyć zawody pHkarskie o
mistrzostwo jU'ni<l'rów pomiędzy zespoła
mi Ł. K. S. i Widzewa. JuniOTzy Wielzewa ni e stawjJIi się jednak i sE:elzia zmuszony był od·gwizdać \\'al'kower d'l a Ł. K. S-u.
Jednakże ponieważ
juniorzy Widzewa i
ta.k mieli już zapewniony ty,tuł mistrza.
wal,ko'Wer ten w niczem im nic zaB:7.kodzi
do zajęcia pierwszego miejsca.
StahI zwycięscą. W nied'lJielę w Helen-ow.ie po dwugodziq1nem opóźnierniu z powodu n iepogo dy odbyły eię interesujące
zaw'Ody rko'larski e. który'ch glównem punktem był bieg "Omrnium" za motorami.
WlS'kuote-k spóźnionej .p ory b :eg ten rozegran-o na 100 okrążeń (40 km.) w 3 biegach
P ierw.,zy b ieg wygra.! StallI (W-wa) w
czasie 11.52 ').}l'ZOO Wł,o'darczykiem, Fajgem. Szm idtem. Kołodzi e jskim i Popoń
cZylki erm. Drugi bieg wygrał rómnież Stahl
w czasi-e 11.38.8 przed Whx!arczykiem. Popończykicm, Wójci'kiem,
Fajgem. Koło
d·ziej.skim i K-olskim. Oba biegi byl y rozeg'r ane na 25 okrążeń toru. Trzeci nato.mias,t odb)rł się na 5{) okrążeń to,ru i wyg'ra,l go niespodz,i ewa,n ie 'Vlo-ctal'czY'k w
czas,ie 24.7,~ przed Stahlem, Popollczykiem,
Fajgem, Wójoi,kiem i Koło-ctziejskim. W
ogólnej klasyfirkacjoi ' pierwsze miej"ec zajął Stahl (W-wa) ,p rowadzony 'Przez Wiśniew"kiego w elJasie
47.33,6 przed Włodarczykiem.
POIJ)Ollczykiem,
Fajgiem,
WÓjdkie-m i Kołod'Ziejs'kim.
W biegu
oNmpi'.j.s-kim na 4 okrążC'llia toru pierws'ze
mi ej 'ce zajął Świątkowski 2 m. 5 s. przed
Osmól"kim i Einhroocttem, który dał za dużo for i dlatego zają.ł ostatnie miejsce. W
hie-gu -ol,irmpijslkim drużynowym [ja 4 km.
wy'g'rała d·ro·żyna w skł.adzi·e: Paul, Jaskóleko1. Kolo-ctz·iejiSlki i Pi·e tr·as:ze'wski w cz~sie
5 m. 28 se;k. Wy:śc.ig amery.k aIlski na 15
o~{1'ążeń wyg.rał Św~a,tko'wsk'i w czasie
9.15,S ,p rzed KoJo.cl'Liejs'k,i m oj Jasn,Ólskim.
Wyścig aust't'aHjsl,i wy,gra,ł Osmóls,k i o 20
roLl'. przed SlJmioct,tem ora.z os,ta tni 'wyśdg
oIrimpijski na 1000 mtr. wygrał Ei.nbrodt
w -czasi-e 1 m. 20 s-ek. prze.d Osmólskim,
Paule.m. K-ołod-zi'ejsk,im i Ha abem. Organi7..a.cjoa zawodów dobra. Pu.b1>ic:mości spoW'odu n iepewnej .pagody mało.
Święto sportu robotniczego. ~a boisku
'V·idZCIIY3. w ub. niedz·ielę zOotaJa r07.eg·rana
impreza sportowa :pod h~slem ,.Pl'zy.gO'tow[l-llic do robotni·czej Q,Jimpj-ady w An~wer
pji". W święcie tym ·wzię.lo 'udzial 12 klubów reprczoot-owa.nych p'l'Zez 450 za wodniIków. W 'P'l\()I!·ramie świ ęta .p rojekto'wane
były turnieje hlyskawiczne pilIki no.żnej i
gier SipQrtowy~h joa'k i również z·a wody
lekkoatletyczne. Jednarki'e z IPOwoou nieiJl'O 'g ooy program "święta" został skrÓC'Ony.
Odby~y się tyl'ko [jastę-purją-ce imprezy: w
.turnieju pi>l'karskim I miejs·ce zajął Widzew bijąc w finale Tur pabJa,nicki 11:0.
W Ikoszylk.ówoo llUęsikiej pierwsze lIIli~jsce
z-ajął Tur (L) ,przed Jurtrzn~ą j Widzewem.
VV s:atk6wc" m~,s~{iej 'P ierwsze m!l' :"lce za-

'V

rówoIIież

~RONIi<A

PABJANIC

Upadek z wozn· A. Faukiewicz, Jat 56,
jadą,c w'Ozem L. Bełchatowa do Łodzi, spadła z W{)IZU tak nie~C'z~śl'iwie. ż e musiano
ja, o·dstawić do szpitala.
Pozostawił dziecko bez opiekL Henryk
Piech pozostawił na placu gen. Dąbrow
ski,e go b ez opi erki 'PóHo.raroczne dziecko.
Nielitościw e g-o ojca pociągnięto do odpowied'z:ialrności.

Nieudana wyprawa na kury. PosterunBlk P. P. zatrzymał na uHey Bron.isława
Bro,żY1Ilę . zam. przy ul. Pułasbego 6, który jak się o·kazało., niósł 5 s.kradziooych
kU'r z DJutowa.
Kradzież. W JucZJkowica,ch pod PabJlIJnicami ub. nocy zakrooli się nieznani
B'pra wcy do skle.pu firmy ,,~połem", Blkl\ld
wynieśli tolvaro wartości 300 zł.
Rozbiórka wież trangnlacyJnych. W
najbliż . dniach przystą.pi się do rozbiórki wież trangulacyjnych, z których drzewo
sprzedane bę-dz'ie drogą przetarg-u.
Na wsiach powstaje coraz więcej placówek '.landlowych. W ostatnim czasie
zalożony został w Ry·cl:zynie .s:kl'ep kolooIIjalno _ spożywczy. Pl'olwadzi~, Koło Gospo.dyń Ziemilwe,k .
Zarzą.d ko.ła zamierza
zaJożyć dZ'iaJ manufa'k turv.
Echa zjazdu w DobronitL '~drniu 19
lipca r. b. odbyl się zjazd we wsi Dobroń
pod Pabjanicami zorganizowany przez
Stl'onnktw"O Nal"Od>OlVe. Członkowie z placówki pab janickiej udali się do Dobronia
pieszo.
Po dro·dze zosta.H zatrzyrmani
przez po"tPrunlwweg-o p. Graba rC'zyka.
który odbieral mieczyki Chl'Olbrego. M. in.
zabrał mieczyk
Ch r oibre.g'o Edrnndow1
Przedmojs·k iemu. W dniu 31 J>j'p ca r. b.
st.31r06two powiatowe w Łasku doręczyło
p. Przeclmojskiemu mandat karny, skazuj'ą.cy go na 3 zł grzywny. Od naka'Zu tego
Przedmojski od wolał się.
Coraz lepiej. Na ostatnich targach w
Pabja:ni-cach daje się zau ważyć kilka chrześcijań&kich nowych
straganów. Kilku
chrześcijan trudni s ię z powodzeni€m handlem owocami, wyst a wiając stragany na
r)"nku. W sobotę, kiedy . Żydzi świętują
straga,niarze rozwożą wa·rzywa i owoce po
ulicach, spoty·kając się z poparciem.
Prace mieJskie. J a;k się dowiadujemy
w najbliżazych dniach kHkudz.iesięciu robo,Lni'ków, zatrudnionych na robo,tach miej&kich, fin ansowany·ch prz ez Fundusz Pracy. zo·s tanie zatrudn ionych przy ~'egulacji
rz~i Dobrzynki pod las em miejskim.

KRONIKA ZGIERZA
Skazanie napastników. Sąd grodlJki w
Ozorkowie skaz a ł Laski ewkza na 2 lata
wi~ie.nia i Fancleogo na 7 i pół mku. O\Stkarżony'ch o d okonan ie napadu na braJCi Walczyków z Ozol'kowa.
Usiłowane zabójstwo w nocy. Jadwiga
Ręka wiecka, zamieszkaJa w Ozorkowie
'Przy ul. Zgierskie.i usiło'wala podczas snu
pozbruwić życia męża swego, zadając mu
cięż.ltie r-a.ny na głowie uderze:niaJIIli wojskowej Ioprutki.
SamObójstwo- Bezrobotny Józef Grzelak z OZOIrkcwa J)op€łnit samobójstwo
przez po.wiesze'I1ie.
Nowe koło Str. Narodowego.
i edawno
zalożOO'le w osadzie Piątek. odległej o 21
km od Zgi·erza, kQł-o Str. Na.rodowego rozwija się bardzo dobrze. Koło odbywa regulllJI'nie zebirania i s z.koli elra", to nowe
kadry dzielny·ch czlon·k ów ('b ozu Narodowego.
L

KRONIKA TOMASZOWA
Omijają swoich, a kupUją n Żydów. Z
każdym dniem targowym daje sią zauważyć większa ilo ś ć straganów polskich kupujący jednak chęt.n ie j idą do Żyda. niż
do Polaka - chrz eś ~ijanina. Oto przykład
Oprócz wielu innych stoja. koło siebie dwa

stragany z nićmi. baweJ.niczką, pastą do
obuwia, lepkain.i na muchv i t. p Jeden
należy do Żyda, drugi do Polaka. I co się
okazuje? - Przechodzą kobiety wiejskie
jedna po Crugiej; mijają straga'l polski,
pomimo, Ż6 jego wła ś ciciel nawołuje do
kupna u siebie i kupUją u Żyda. Na zwróconą uwagę że ten ęam towar i po tej
'lamej cenie mogą prz e cież nabyć u Polaka. nie rea.gują. Trzeba temu konieczn:e
zaradzić!

KRONIKAZDUŃSKIE.I WOLI
Kradzież. W ubiegły czw&rtek nieZ'nani sprawcy pod'k op a li się pod k omórkę w
posesji p. Sznajdra p,r zy ul. Marsz. P ił
sudlSrkiego 16 i skradli cZJtery kUTY, wła
sność wlaśClici'el'ki d()/ffi'U 0'l"alL drwi~ Ik~
\\'111<,mnś ć 1<lll< atora Z)' da.

~RĘDOWNJK, śroCla,

!;lrona 8

(Jnia

!)

sierpnia 1936

Numc!' 1SS
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~Il[l~~no~[iowe ~otły

Dnia 1 sierpnia 1936 r .• zasnęla w &gU; po krótkich lecz ciężkich cierpieniach. ()pa:tJI'IZona Sakramentami ŚW •• na.sza najdrooSllia siostra i ciooia.. ś. p.

do centralnego ogrzewania

Helena Sikorska

pat. "Hontscha",
opalać

można każ d y m opałem.
Tanie paliwo zmniejsza znacznie
koszty ogrzewania.

przeżywszy

lat 51. P()gl'\Zeb o.dbędzie się we wtorek.
4. bm. o godrz;. 5.30 po nołudniu z kostnicy Szpitala
MiejSlkiegoo ala stary cmenta.rz św. Ma~gOO'za>ty lila śródce.
W ciężkim emutlru p()g\I'ążeati
z 14021
siostra, bracia i rodzina.

.

(tłusto) 15 groezy, kude
dalsze slowo 10 &TOBZy, ó licw - jedno elowo,
l, w, z, a =o katde stanowi 1 elowo. ledno ogła.
ezwle nie moie przekraczać 100 ałów, w tem
5 nag16wkc>wych.

D om

masywny. 21/. morgi ogrodu, przy
kościele. szkole\ Poznania. 26QO.Bartkowiak. oorońca. DOJ:iewo.
Poznań. Znaczele
zd 73821

Dom

Poznaniu 220()(). wplaty 16000.kanalizacja. ogr6d oparkaniony.
Minta. Pozn:g. 7~18roeczna 59.

ogrzewalnych
Rataje VI.

Znak olen" naprzykład: s 11892ł, n 27~ d ~
1 t. d. - 1 Mc>wO.
Dr®ne ogłoezenla w dnI powszednie przyjnw1.
el, do godz. 10,W, w soboty 1 dni pr.zediwl~
t~zne przyjmuje ei'ł do godz. 10,15.

DROBNE

Ogloezenia Mród drobnych: t-Jamowy m1Umetr: 30 grosZf.

.. ..

Dom

kotłów

Poznań -

OGŁOSZENIA
Rzeźnictwo
gł6wnej

. .i. DOMY - PARCELt.. . . . . .
lL_ _K..U.P.N.A
_ _. . .
garaże, dwa samochody wypożyczalnia. mieście pow. zaraz sprzedam. Zgloszenia Agencja Kurjera Pozn., Krotoszyn.
______z_d_72_74_6_____

Odlewnia

~

Nagłówkowe słowo

..

Bontseh i Ska Sp. z o. o

~

Chwaliszewo 49.

UJ;lIBLE

sypi.alki stołowe.
lUI'J
gabmety, otoma.
ny, tapczany, leżanki, fotele
klubowe, stoły okrągłe, krzesła po cenach zniżonych.
Solidne wykonanie poleca
Z. Kallń.kl, Ł6di, Nawrot 37.

r

WZS.

wydzierżawienia.

Dom
g!)ntura
piekarnią kupi
"I t 5 t
Karasia
dużej wiosce. idzi:" ~i~J;a wi~~:'
ki ej konkurencji. Oferty Orę- . 2 5 .
downik. PoznaJi. zd 73 lil0
..
PoszukuJ"ę

-

·"
f t·
P lanlna
- or eplany

kupna w dużej wiosce koloni alki
z gościńcem bezkonkurencyjne.
wplaty 200Q. Zgłoszenia Oredownik. Poznań zd 74044. Pośredni·
c.,:y'-'w_y:.,:k::.l:..:u:..:cc:z.:;em:.:·:..:.._ _ _ _ _ _ _,....
.
Poszukuję
dla poważnych reflektantów kup·
na dzierżaw, gospodarstw każdej

...

ulicy do
SZUKA POSADY
Zgloszenia a. _
_
Oredownika. Leszno u l . .
.
n 15574 Ol1:I06Zelll!l do 30 slów dila ooer;tJ·
kuj.acych D<l5ę.dy "!' tei .l1l'bl'Y,<e
oblicZlLlllY 00 Jednej trZOOlel ceru e
MUZYKA"
d<robnych

. . w Lesznie przy

najwyższej

jako.
od zl
tylko w
największej i naj.
starszej
polskiej
fabryce fortepian6w
Arnold Fi·
biger"': Kalisz. dokości

1080.-

już

Uczeń

Fryzjer

krawi!!cki .. ~ający rol~ nę.uki po- da.msko-l!lęGki. fryzjerka, dzielni
szukuJe mieJSCa w mieŚC!e. Ła- potrzeb~1 zar~. posa~a stala, uskawe oferty Oredowmk. Po- tr~ymame,!ll._.Z~osze.l1Ja warumazna1i zd 74020
ml Czekollskl. ostY'ti. zd 731>24

Rządca gospodarczy
lat 4-1, z dlugoletnią praktyką w
najlepszych postępowych mająt·
b) Inni
kach w PoznaJi.sklem oraz z ukcJi.·
czoną szkołą rolniczą. Energicz•
nr. rzutki i obowiązkowy. ostat·
FryZjerski
mo pracowal przez 3 lata na dupomocnik poszukuje posady od żym znanym majątku. dlugolet·
zaraz. Łaskawe oferty Orędow- nie świadectwa. prima referencje.
nik. Poznań zd 73 883
Przyjmie stala posade od 1. 8.
lub J,óź!liej. Łaskawe zjdos~enia
G"
t
l
do KurJera Pozn. zdg 72 Q85

aJowy _ s rze ec

Bufetowa

f

sumienna od zaraz ~otrzebl\a:. ....
Zgloszenia odpisamI świadectw.
kierować Orędownik zd 72 930
Podróżujący

z rowerem na sprzedaż wyrobów:
cementowych plotów i siatek. - I
Zgłoszenia Oredownik zd 72 997

Bufetowa

samodzielna do powiatowego mia-sta potrzebna zaraz. Z~loszenia
42.
zd 73 D53
morskich i wszy· ny w swym zawodzie. tępiCiel zonaty, . samodZielny.
23 lata Restauracja. Poznali. WIelka 13.
zd 73 873
Domek
stkich szk61 muzycznych. Dostar· kłusownik6\~'. chętnie prz:yjmie praktyki. elektromonter. gb.eznapok6j kucllllia oarodem w Lasku
DZIERtAWY ~ cza
po
eenach
fabrycznych posarle. fldzle dużo kłusowmk6w. y z parow:ml .maszynt{{}l I mo·
przy Poznaniu sprzeda
Z kI d '
przedslawi('iel W. Drygas. Po· Oferty Ur~downik. Poznań
orljml, wy o~uJe wsze le repaEksped]"entka
f t
Bt . . k
M Iq.
a a
- - znali ul 3·g-0 Maja 4 telefon
zd 72572
raCje poszukUJe posady od zaraz
n~kg20
aZYlls a.
osma. Kr" .
. pg 5456/7.2i.38/iJ
ląb p6źniej .• Ł!,-skawe oferty Ku- do składu rzeźnickiego do GdYni
.
zd 73 764
DZlerzawy
Piekarz
rJer Poznanskl zdg 72 340
potrzebna zaraz.. Zgłoszenia p~
Willa
gospodarstwa około 60 m6rg- poznań, restauraCJa Hotelu Bn7
k"
k h"
szukuje były urzednik gos~od.
23. ROZMAITE
samoozIelny. zdolnY.Plerow.y I Cla27 WOLNE POSADY
tania. 6-8 godziny.
zdg 73006
PO Ol! ue ma. łazlenk.a. za: Kaczmarek.
Rabczyn.
powiat
stowy. maszY'l1o\\·.o I reczmle. p.ra....._ _ _ _. . .
bud9wama gospodarcze I garaz Ostrów 'Vlkp
zd 68 553
cowal na ŚlllSoku l w krakowskIm,'·
F bl k
z Pięknym ogrodem - 210Q m " '
Pracowni obuwia
szuka pracy gdzie-kolwiek. OferD
re an a.
sprzeoclam lub zamienie za gOSpORe' " t
.
a
ty .. Piekarz" Orędownik. Łódź
ozorca
h
I
d!,-rstwo nierentowne pod Pozna"
~ ZnlC WO
Edmunda Gasiorowskiego. Łódź.
zdg 73531
potrzebny w śr6dmięści.u. WiadawyC
~wawczyn
niem. Oferty Oredownik. Poznań \~ydzlerzawu~ hZI' Cąleulm. urza d 2i e - Sienkiewicza 93 poleca obuwie gomoilć Łódź. ul. PabJanlcka 21 - zdrowa, dOŚWIadczona. dobrze po..
zd 73641
n!em Przy! rZUCI IweJ. IACY. obJę- to we i na zamówienie. ceny u- U
d"k
d
Bednarek.
ng 15786 lecana .potrzebna zaraz do chło~
cle 20 O ~. 1; os,,!ema
gentnra miarkowane
n 1794
rzę ru
gospo arczy
c6w Wieku "rzedszkolnym. ZgloNieruchomość
Orędowmka. RaWICZ.
n 16 0 0 0 '
lat ?8. dluższ.a praktyka, ~zkola
A"
szenia Wały LeszCzYfisk!ego 19.
w Niemczech zamienie na dom
P" k
"
Ak
k
rolmcza.
prima referenCJe. na
genCl
zdg 73 927
hal1(\Iowy w Lesznie H Ja sch
le arnla
uszer a
niewypowiedzianym
stanowisku branży kolonjalenj poszukiwani.
Leszno Piłsudskiego' l '
g
• do wydzierżawienia. obięcie B50 udziela porad. Dyskrecja. f.6dź. zmieni posadę zaraz lub później. Łórlź. Zemenhofa 10. m. 4 od 9-10
Aplikanta
.
zd~ 7380112'
<!ił. Adres wskaże Orędownik. Po· żeromskiego 54. tdefon 132-36.
Oferty agentura Kurjera Pozn. i 17 - 19.
ng 15787 d k k'
.
_"",
----.....:.""~
mań zd 73521
n 150!l4
Skoki.
ng 15976
Ił wo -ac lego prZYJmę na p",,~
tykę (początkowo bezplatną). Sa•
D om
Odsprzedawcow
molewski, adwokat, Miedzych6d
nowy Poznaiu, pieć mieszkań dona wieksze miasta. stały zarobek n. Warta.
dg 2638
('hód 1600.- cena 14000 - Dom
k
.. Zł'
Zleceń. PoznaJi.. Pocztowa 16 tewySO a prOW1ZJa. g oszema osolefon 16-85.
zd 73' 993
biste Zakłady Chemiczne. Łódt
Magistra
Traugutta 9.
zd 15 76'/
lub magistry poszukuję zaraz. "'"'
Dom
Zgloszl'nia Z podaniem warunk6w
Zdolnych
i referendi uprasza Apteka w
sl'lttrlem Poznaniu. przy Marsz.
muzyka ta.neczna z dancj·ruru .. Cs- neczna (płyty): 211.00 l·wa Rudy· do pracy w ha~dlu, gwa~ancja Nowem (Pom.)
dg 2631
l' oC'ha 'przy kUPlllc trzy pokoje
fe-Club" w 'Var;łZawie.
cia .. Słynne symfonie" ~nłyty z na. towar wskaze. ~atrudm Polwolnp.. Dgm Zlecell. Poznań. Po- . OGÓL~OPOLSKIE
Wa!'&za WY).
~kl Przemysł. Łódz. Traugutta
cztowa 1i).
zd 73 992
Toruó - 12.03 recytacja 01'0Fryzjerka
9.
n 15 769
Sroda. 5. sierpnia.
ZY. Fra~ment z .powieści .. Chlodobra na stale. pensja miesięczna
PROPONUJEMY
Willa
6.30 aUldycje poranne: 11.57 sy- oi" (Lato) Reym()nta: 14.30 Towarzystwo
od zaraz. Pozna!"l. Chwaliszewo
dwul'iQtrowa ~ierlel11 mieszkali. gnał ozasu: 12.15 d,zienn:,k OOhl~' wszvstkiel!'o 'lO trochu (w u) : zd 73 964
handlowe poszukuje przedstawi· 15 16.
Ilkłartpm rloch6d 3300.- cena 3'0 ,ni()wy: 12.23 ID'U'zyka lekka z B~ 15.30 wia,drunooci 1l'0000oodal'cze z ~ LAMPOWICZOM
cieli w miasta{!h województwa 1 - - - - - - - - - - - - - tys. wplaty 1:; 000.- Dom Zlecell ·,;enu w Ciechocinlku (,p,nzez '1'0'- Wa;rszawy: 18.00 .. \VHg-a i 6Zo,,·
Łód21kiego.
Sprzedaż wszystkich
Poznań. Pocztowa 15.'
na środe:
Szofer • stangret
ruM:
15.30 w.ia'domości )1:oopo- ki" POg.: 18.10 urw·ory skrzy·pco·
produktów. Oferty Pabjanice. ul.
zcl 73 991
darcze: 15.45 .. Kolorowe skra wtk;" we N. Pag-anini·eIl'O (ołyty): 18.25
2ld 73 523 wyuczony mechanik z prawem
17.00 Paris P. T. T. K>oncel't Pułaskiego 28.
iazdy. przytem wyslużony kawa- slucllO'wi~ko Haliny Hohen- pog-adanka s<poJeczna: W świetL: onk. <sy.mf. Berlin. Wesole po·n·J·
lerzysta potrzebny zaraz. ZgloDom
dEmgoel'6w·ny (dla dzieci) z Wi'lna cach dla bezrobotnych: 20.00- lu.dnie. 17.30 Budapeszt. Muzyka
Uczeń
składpm
piętrowy.
wolny od 16.1~ k(}ncert w wykoną,n,i,u Det~i .. Sl:mne S'I'JUfonie" (płyty z \\T a:· Cy.z3Ij.ska. 17.30 'Viedeń. Koncert piekarski potrzebny. Piekarnia. ,"zenia osobiste świadectwami. referencjami Majątek Popowo Pod·
stpmpli. cpna 6800. doch6d 840. o.rkHl<Stry Heoreze[ltacJ'll'!eJ K. &zawy); 22.30 wiadomości SPOl" solistów.
:Poznań. Szamarzewskiego 11.
leśne. pow. Gniezno.
wg 73 784
18.00 Leninnad. ..Ksieim icZlka
zd 73 968
Bloch. Poznań. Aleje Marcin- ,P. W.: 17.Q.0 reCital śPieWaCZY towe.
kowskiego 1;;.
zd 73 985 IDrrumy Szabr81wk.iej: 17.20 "Na
Lw6w - 12.03 .. Mody" - Wy.gl. TI'ane·zun[·u" - operp-t'ka Offen'
chtopskienn we<elu" - s'uita I.u· Stefanja Z;elilHka: 14.30komcert bacha. 18.05 J;!erlin. ~fouz:l'·ka kaDobry
EkspedJ"ent
,dowa FplilkoSa RvbiClkiego. i\Ty· życzell. 15.30 wiadom. goo,llodar' mCI·alna. 18.10 BratJslawa. Re·
b k
.
' . .
k'cmawcy: Mala Or<kiestra i ch6r cze z WarlS.zawy: 18.00 Silva re' cital 6krz~'!Pcowy. 18.55 Budapeszt zaro. e znaJdą osoby w~zys~klch z branzy d.zlelny p~trzebny. ......
stanow przez rozsprzedaz pozada- Oferty odPisem ŚWiadectw FeJam.·ina Godlew"k·a. iVanda Ruś- r\JJIl1. 18.05 arie i nieśni w wyk. Re("t..::.! fort
19:06 Ryg·a. M-u,zyka wie.de(,- nego a~tykułu z.ag,:anicznego. 7' Iiks Str,omm. Oborniki .. bławaty•
•kiewiczowa Wi10~d J·abloń..,ki i Artu.ra Biccio ~bae): 18.25 .. Za"kll.
19.n;
Anglja.
(Nat.
Pro!!.r.)
Znaczek. od~owled_z. Zgłoszema konfe)l:cJa. artyk. mę.skle. towary
Skład
Kazimierz Petecki. H.i)O .. Anego· w<sze aktuahnee" - -aga.danka:
kr6tlne.
zdg 73 786
kolonjalny z towarem wsi bez- rloty z życia Józefa IgnaCeilO 20.00 ~krzynk.a technicwa: 20.15 M:u,z:l'.ka lekka i taneczna. 19.~0 Oręclo""mk, Poznan ng 16 OQ7
konkurencyjny zaraz sprzedam. l<Jrao<:zOlwoSkie.goo": 18.40 tran€m. z l11·t1Zl'ka lel"ka z olyt: 22.30 w.ia· 'Viedeń. Ko-nccrt rozl'y ,,·,ko-wy.
Agenci wykluczeni. Piaskowski XI Olimpjacly w Berlinie - za- domooci SlPortowe lokalne.
20.00 Radio Pal'is. Podroo mu·
Kazimierz. Niesłabin. pow. Śrem .kollczenie lIl1ec.zn pi!-kar··,kiegoo Po;'
Hczna dO'kola EurOlny'·. ~.10
zd 72 979
Katowice - 12.03 chwillk-a SłDO! .. Koenillswust. Koncert orko 1\·oj·
ska-ViTe-g,ry. 19.10 .. P:eśni legio,nów" - audycia w Oopracowan''U 12.10 wiadoon. bieri;": 13.15 koncert skowe.i. 20.25 Bukareszt. Recital
Alfreda V,·óycickiezo. 'W w~"ko:na życzeń (,o ł",ty): 14.13 ~"iadomości skrzypcO'w'l'. 20.30 Paris P. T. T.
7.
Piegi
niu chóru ille<;lkieilo i kameralne- g-ie!.dowe: 15.30 lekcia iezYlka IP:)I- Ko.ncert symf. IZ ViCA:. Anatlia.
żólte plamy. opaleniznL usuwa ,goo ze IPolu in-s-trIlUllootalnegoo Kra· s·kie.!!o:
18.00 .. Chwilika !przed (Na·t. P .l'Oig'r.). MU'3ic,ha11. 20.15
pod gwarancją .• Ax:ela" Krem - kO\V'IS'kie!!o '1'owarz\'<;;·tw·a Muz:l'c,z· 2lmiel'lZchem". :E1'ag;me:nt z pO'wie· Anj(lia. (Heg. Pro)(lr. Rechtal fort.
sloik 2.- zł. J. Gadebusch. Po· nego z K,ralkow a: 20.30 .. e.d ró\\" śoi Jama Baranowicz" n. t. .p\). 20.30 Oslo. 'K.oncerl muzyk: no"
znall.. Nowa 7.
ng 12 201/2 ika rm.ikrof-()nu IP(\ .p,rowil!1c.ii": - wiew z nad e'arlu": 18.15 muzyka ~e'kiei. 20.4ł Rzym. K'Oncert or·
,20.45 d,ziennilk wieozoTllY: 20.55 .- lekka (ob' ty) : 20.00 Za!?'le'bie Dą· kiestrowy.
,Po·gada.nka aktuaIllla: 21.00 V au- brow'lk:e ma l!'los ... : 2.2.30 w~a'
21.00 Bruksela flam. Wie lik i
Sprzedam
kOllcel't sł'lDllf. ~ Knocke. Sol. Ro~ospodarslwo tanio spowodu wy- -c]y{:ja rz, CYlkl'u .. UtJwory Frydery· domoiici srlOll"t:owe 10lkalne.
Jazdu 20 m6rg, nadaje się na let- ,ka Chop:na w wykonaniu sh'l'
Karków - 12.03 .. Pz06iIlllY do hert Casade-s'ulS (fort.). Bruksel!l
ni_ko. powiecie ł~czyckim. Toru!!. nych al'l vstów". W p.ro.~.r am,ie .ll1i.krofollU .. .": 14.00 koncert nu- franc. Koncert S'I'IIllf. z Ostendy
"iYsz<'chświal "
n 16 001 ,koncert f·moll. Wykoma\\'c~: Ar' PU I·a rny (,ply·tr)· 18.00 .. 1WQ<;ć z ud.z. Tino RO 'lSi (8lpie wl. '''ietllr Ru;binste;n (oJv1y): 21.30 r~'
dcł!. Kon cert MO'zart<yw,",k'i 7. F~·
nie iest slowem. ale ozY11erm" (J1a sti·wal·u
dt'al ;;piewaczv W~'ktol'a Breg-y. mar!!inesi~
Sal.7Jb·tloI'l';kie:w. 21.0li Bnk~liarżki Berna.rda KeI·
Gos.podarstwo
22.00 tran··uni,g.;a i wja,dom~d z le~mana: .. Prz:dań")
kareezet. Recital ślOie",aczy. 21.10
z
.recytaC'ia70 pszenneJ. za.builowania ma- XI OIi'D1ipiady w Berlinie: 22.35
Poste
Parisien.
MUlSi-c-hnll. 21.30
SYwne obszel'np. lllw,?ntarze kom- kom cert I11ltl'z:l'.ki ;:'l()lskie.i w wl'iku- mi odJlO'iinego fl'a'g menru: 18.15 Mediolan. K'OJH'ert 6'·mfml:CZflY.
reci·tal fort€!pia.nowy Melanii Sapletne przy PoznanIU, 12000.- naniu M·a'lej Orkies{y P. R.
22.00
;earis
P.
T. T. Koncert
cewicrowe.i: 18.35 w.ia.rJ.offio~ci z chf,ru. S7.tockllolm.
Rartkowwk. DOPle,,·o. Poznań.,
a t~·
dnia ... : 2i1.00 .. Od Ha:l'dna d<l nec-zna. 22.15 Pra!ta. ~fuzy.k
Znaczel<.
ulg 73822
Y{u,zYlka taOzaikow,~ldp.zo" r-<sza a'lldl'C'.ia z n~c.zna. 2.30 Anglja. tReg. Pr.).
('Ylklll . Sll'nne fiymfnnie" (plytv M'lI;<y'ka twnecznn
22.45 Radio
Piekarnię
środa. 5. sierpnia.
z \\'ar;zawy): 2.2.30 lo'kalne '\\·.i a- Fad~. J.fll,Z)'lka tane~7,nn.
22.60
w
ll1i~cie powiatowem z urznd()I11a.~ci SlPOI·t()\\,e.
'Varszawa
12.03
';'kl'zynka
'Viedeń.
Le'kk1
muzyka
wieueii·
dzeniem. piec piersiowy korzyst- ,r6Inicza: 18.00 oO.2'acl3nka AOOLó(lź
11.00
,polu·dniowy
kor.·
ska.
nie na sTl'zenaż. Adres wskaże ieczna : 20.00 .. SIYlIllle ",.mfn,] ie"
IProll'ra;mie m·tIIzy,ka
ce,,'t z 'Płyt.
23.00 BUIJapeszt. M'UllWlk a taOl'edownik. Poznań zd 73785
r. aud,cia. 'V lorogiramie Srm· 11Irlt'H\'U: 12.03 piosenki w w:vk. neczna. 23.10 KOlU~nhaga. ~[u'tY·
fon.i·a D-dur (z .d.zowona;m.i) Je,zeCa Lil.ial!1 Harve:v (pl.\'ty): 15.27 Łódz· kil. tane0Z11R. 2-~ . 15 Radio Pari •.
Lokomobila
IIeYdna 'w w.!'lkoma'n:n OI,kie"oLry kip wiad'o.nwści orieoldowe' 18.00 :,\fllZY'ka lek;Ja. 23.30 Koenia.<wlIst.
- Zabrakło mi już tyto,n iu. nie mam' ani grosza przy
15 PS. z motorem Lanz - Bun- R\'.ID!fo.niczne.i po;:! dyr. Af·tul·a . Nowe wiel',s'ze Grzet'!orza 'l1imo· ,y,"ta"'ka mn,z.\'rzna. 23.40 Analja
do!\, na zapęd ropny sprzedam. - 'j'oocanini·e.ilo (płvt:l'): 22.30 win- ficit"\\"a" IV reco;-tat'ii Dr. Ronard (Re!:. PI·o"r.). Recital f()rt.
duszy. Psie życie! Są ch\\'ile, w których czlowiek gotów:
Oferty Kurier Pozn. zdg 73 795/6 domości b!portowe lokalne: 23.00 Bu.ialIekiego: 18.15 mu,zy,ka ta1.00 Berlin. Komcert no 10óln~Y. chwycić się uczciv,,'ej pracy!
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Gdybym

cię przytłoczył

swoji stoPi i

zgniótł cię, nie większej dopuściłbym
się winy, jak zabijajQ.c żmiję. A jed-

nak muszę ci dać wolność. bo jesteś
kobiet,,!
Uczestnicy biesiady wycofali się,
zostawiajQ.c Coriolis~ sami.
Mężczyźni hulali z nii, ale bić się

nie chciał.
Do uciech miała dużo towarzyszy,
w potrzebie zostawała zawsze sama!
Rozwścieczony Tricotrin zerwał z
ramion Miry wszelkie ozdoby, koronki, kwiaty, kamienie i wszystkie pomięte i poszarpan~
cisnął wszystko
do nóg kusicielki.
o

nią żaden

Uratowana
odzyskała. przytomność,
owiewał j" chłodny wiatr jesienny i otaczały j" mroki bezgwiezdnej, słotnej

Gdy Mira

nocy. Leżała na trawie pod grupą.
drzew, łlI obok niej rysowały się sylwetki mężczyzny i konia.
Trieotrin cierpiał dotkliwiej, niż
Mira.
Pl'zybył na czas, ażeby ją ocalić, ale
umarła dlań tak,
jakgdyby istotnie
była
trupem. Jego gniew wyczerpał
się względem kusicielki, dla Miry nic
nie zostało. ~wiadomość, · że pierwsza
ręka, która pocią.gnęła ją. złotym haczykiem świata, dość była silna, aże
by go bez żadnych względów oderwać
od niego, stała się dla niego dotkliwym ciosem.
Tak samo, jak ów majtek z Riwjery, został zrabowany i opuszczony
przez ucieczkę kobiety, którQ. ubóstwiał, uczuł się sponiewieranym i pogardzonym przez istotę, która doń należała
przez kaMy węzeł wdzięczno. ści.
- - . Nagle Mira

powstała.

i z niemQ.
prośbą. spojrzała mu w oczy.
- Cicho bQ.dź, rzekł łagodnie,
gdy chciała coś mówić: - nie jesteś
dość
zdrowa, ażeby mówić, zresztą
słów twoich
nie potrzebuję, wiem
wszystko.
Wóz, wiozący kwiaty do Paryża,
zabrał ją po drodze. Podróż ta wydała
jej się nieskończonQ. męczarnią. Upokorzona i zawstydzona wracała .ze
swej pierwszej, samowolnej eskapady.
W mieście pomimo ulewnego deszczu, który padał bez ustanku, Tricotrin udał si.ę po pustych, ciemnych ulicach, ażeby odprowadzić konia.
Już świtało, gdy latarnie .iakiegoś
pojazdu zaczerwieniły mgłę. Tricotrin
podszedł. Jakiś mężczyzna wysiadł z
karety i został zatrzymany przez Trieotrins..
- Jedno słówko. mo~ei ksiątę f rzekł.

ny.

Książ~

Lira

spojrzał nań

zdziwio-

porwała
samą.;

dziecko, gdy je
zostawiłem
za powrotem ni~
zastałem jej
w domu. Wiedziałem,
gdzie mam jej szukać, wdarłem się do
willi i wpadłem do sali biesiadnej.
Przybyłem jeszcze na czas,
ażeby ją
ocalić.

Szczerość

i

uczciwość towarzyszyły

tym słowom, które wydobywały mu
się z gardła ciężko i z bólem okrutnym.
.
- Ocal iłem ją., - ciągnął, - gdy
lewie zdołała nabrać nieokreślonego
pojęcia o tym świecie. Ale cóż pomoże to ocalenie, skoro dziecko wcią·ż bę
dzie kuszone przez te trujące kwiaty?
.fest niewinną, ale jak długo zachowa
tę niewinność wobec
próżności i pychy? ''''ielki.e moce, leżące w bogactwie opanowały ją, i ani chwili nie
jest wobec nich pewną. GdybY jej wła
sne serce było zadowolone, możnaby
łatwo pozbyć się 'wroga, ale wróg tkwi
w jej duszy własnej, a takiego Wroga
niepodobna zwalczyć. Mogę ją powstrzymać od grzechu, bo
jest szlachetną, dumną i czystą w myślach,
ni.eosłonięty
grzech byłby dla niej
odrazą.
Ale nie mógłbym utrzymać
spokoju · w niej samej i nie mogę pozostawić jej w ubóstwie.
Było moim
obowiązkiem
powiedzieć
panu to
wszystko. :Może pan cofnie swoją propozycję, a będzfe pan miał słuszność
tak postąpić, bo wiem, że dziewczyna,
. która była raz bodaj u Coriolisy, jest
· napiętnowana na za,wsze.
~_
.-.:. Czy mnie pan · masz rzeczywiście za tak okrutnego, ażebym tak
bezlitośnie potępił dziecko za jej krok
niewczesny i nieopatrzny.
- A jednak ta gotowość może pana w przyszło!ki srodze pokarać.
W kOlicu wypadek dzisiejsz)' nic nie
zmienia w postanowieniu waszej wysokości?
.
- Nic. Pragnę bardziej, niż kiedykolwiek, służyć temu dziecku.
- Dobrze więc. Przyjmuję propozycj~ pańską..

- Teraz' Ha, 'd obrze, skoro pan
chcesz tego.
Weszli do domu 1. udali się do wielkiej komnaty, jasno oświetlonej i ozdobionej freskami.
Włosy Tricotrina, jego odzież, jego
broda oeiekały wodą.. Był nawskroś
zbryzgany błotem i blady z wyczerpania.
- Czy książę wczoraj mówił powMnie' - zaczął bez żadnych wstę
pów. - Jeżeli tak, to przyszedłem
wzią.ć księcia za słowo.
Książę miał
słuszność, a ja nie miałem racji. Brałem samolubstwo za prawo i zostałem
w błąd wprowadzony własnemi pragnieniami, niewdzięcznie zaChowując
się wobec ofiarowanych przez księcia
~orzyści. Książę podrażniłeś moją.

du-

mę

i moje serce i zaślepłem wobec
swego obowiązku i słuszności sprawy.
Dziś wieczorem odpokutowałem zato
dotkliwie.
Oddychał głośno i ciężko, ale cią
gnął nieprzerwanie dalej:
- Książę miał słuszność, twierdząc,
że
niema takiego obowiązku,
kt6ryby powstrzymał istotę kobiecą,
że żadna pieszczota jej nie zadowoli,
gdy zapłonie w niej ogień pychy.
Dziewczyna jest niewinna jak jagni~
na łące, jak gołąb w lesie, 8. jednak
pycha i próżność skłonią. ją do zepsucia.
- Cóż się stało temu dziecku' zapytał książę troskliwie.
- Słowa obcej kobiety miały dla
nlej więcej wagi, niż moje, oczy UlęZ
czyzn spostrzegły jej wdzięk i wpadła
w sieć, jaką zastawiono na nię. Przed
dwiema godzinami wyrwałem jł z domu Coriolisy.
- Coriolisy, aktorki T
- Tak, ona weiągnęła dżiecko oMetnieami <10 sIebie. W oćzaćh Mir1'
~ ClIła król~ ~I

tła, ile . . . . . . ~

wieczorem

11.' .....Prlll"""
P.ct

Głos
mu ochrypł
świszczące tony.

i

wydał jakieś

Książę odgadł, o jak ciężki ból
przyprawiała Tricotrina ta rezygnacja.
- Każ pan dziecku przYjść do nas,
- rzekł w końcu, - przynajmniej na
czas krótki. Minione wrażenia wywierają. wielki wpływ na nas, pańska nieobecność
przekona ją może dopiero,

jak wielką jest' jej miłość dla pana
i jak jast jej potrzebne to życie, które
dziś wydaje jej się męczarnią..
.
- Bodaj czy to prawdopodobne.
- Dlaczego? Mira kocha pana.
- Tak, miłością dziecka. A jakżeż
dziecko nie skusi piękniejsza zabawka? Nie, z chwilą, gdy przyjdzie do
pana, dla mnie będzie stracona. na
zawsze. Ale nie mamy potrzeby mówić
o mnie.
- Owszem, musimy mówić. Bo jak
niezmierzony dług zacią.gnęła ona u
pana?
- O tern wcale nie myślę, również
i ona myśleć nie powinna. Pragnę ją.
widzieć szczęśliwą., to wszystko.
J estcze mam jeclno do nadmienienia.
Ten młody hrabia, o którym panu mówiłem, był jednym z bezecnych człon
ków dzisiejszego zebrania. u aktorki.
Bezwą.tpienia jego pieni~dze zniewoliły Coriolisę do zastawienia sieci na
dziecko. Otrzymał on należytą. karę
i przez długie miesiące nie odzyska
władzy w swych czlonkach. Gdy się
pOdreparuje, wstyd zmusi go do trzymania języka za zębami. Ale skoro
pan chce się zająć Mirą, musi się go
pan wystrzegać, to syn Estmera. Nie
dotrzymał mi danego słowa,
jest to
nikczemnik, ale nie chciałbym rani~
wielkiego serca jego ojca przez opowiedzenie mu hańby syna. Podłość i
fałsz były dotąd obce jego rodowi.
- Oszczędzasz pan kUBieiela. dzi.ew-

,~=~p!!~~-rit:tt~:~~

' ._"'-"

.

- Oszczędzam Estmera, nie jego.
- Lorda Estmera? Czemże on jest
dla pana?
- Człowiekiem, którego szanuję,
człowiekiem,
który dużo wycierpiał.
Powtórz pan księżnej to, com panu
mó'...·ił. Mira nie powinna dostać się
w jej opiekę pod płaszczykiem fałszu.
Ale czy pan zdaje sobie sprawę, że
świat weźmie pana za sza.leńca.?
- Dlaczego?
- Dlatego, że uwierzyłeś słowom
- cygana i przyją.łeś jego znajdkę.
- Niech świat gada, co zechce. Ja
go szacuję równie mało, jak pan.
Wiem, że usłyszałem prawdę z ust
pańskich i zdaje mi się, że widzę drogę, na której uczynię szczęśliwą. wy'chov,,-ankę pańską.. .
- Wasza. wysokość posiada szlachetną naturę i zacne są jej zamiary, ale
dopiero po latach, gdy zobaczę, jak
dziecku będzie tutaj, zdołam podzię
kować księciu, - rzekł Tricotrin i wyszedł.
Ksią.żę Lira wstał z miejsca, gdy
drzwi się zamknęły.
Z ' namysłem
wsparł się o pulpit, na którym leżały
wielkie księgi.
Był to człowiek głębokiej, czystej
inteligencji, niezepsutej dumą, niezaplamionej złemi myślami. Miał poważne pragpienie stać się użytecznym

dla tej pięknej młodej istoty, która go
oczarowała swym wdziękiem. Naj~u
połniej nie wiedział, że jakieś samolubne uczucie było dlań pobudką po
temu i że przez nie zdołał wymóc na
swojej matce, ażeby znajdkę pod swój
dach przyjęła. Obcy wszelkim sobkowskim zachciankom, był prze·świad
czony, że powoduje nim tylko współ
czucie, nie zwracaję,c uwagi, jaki urok
wywierały nall osobiste warunki powiel'zchowności

Miry.

Jednakowoż doznał

uczucia, że pomimo uczciwych i dobrych zamiarów,
dopUŚCił się czegoś okrutnego i niesprawiedliwego. Wzią.ł tylko na uwagę
jej osobiste szczęście, nie pomyślaw
szy, jaki ból musi sprawiać jej strata
temu, który dotąd sam jeden przykła
dał wartość do życia tej bezbronnej i
przez nikogo nie pożą.danej istoty. Myśląc li tylko o spełnieniu pragnień,
tryskających z jej oczu, zapomniał, że
jej przeniesienie do innej sfery, zostawi niczem nie dającQ. się wypełnić
pustkę w życiu tego, który uważał ją.
za swój skarb jedyny.' Dopiero teraz,
gdy to odkrycie było bezużytecznem,
prawda stanęła mu przed oczyma.
- Sąd,dłem, że dobrze robi~, rzekł do siebie
obyż si~ źle nie

skończyło l ,~/~/.,,,~:,,,,\ .. ~

,.'.
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Wpa!łacu 'księżnej
spała

na.stępnego

zabij nawet, ale nie patrz tak na mnie,
- błagała. - Byłam próżną., głupią.,
Gdy się obudziła, spokój i sen wy- wyrzuć mnie pan na ulicę, ale nie z
leczyły w niej cierpienia, przebyte 0takim wzrokiem!
statniej . nocy.
Dla zdrowia i sił jej
- Byłem rubasznym ·dla ciebie, -"
młodości choroba była niemożliwą, ale
odparł łagodnie, podnosząc ją z ziemi..
rana, otrzymana przez jej dumę i sa- - Zapomniałem, jak słabem i mło
molubstwo, była głębszą. Ubierała się dem stworzeniem jesteś. Skuszono cię
z uczuciem wstydu. Po raz pierwszy i nie miałaś siły się oprzeć.
bała się spojrzeć w oczy przyjaciela,
Głęboka litość, beznamiętny smuktórego tak boleśnie dotknęła.
tek z ust jego przemawiał.
Ponadto, wbrew jej odrazie do ku- Ale ja podła jestem! - rzekła:
~icielki. wbrew instynktowej pewno- t~k podła, żem nie ufała panu, Żi'lri
ści, że uniknęła okropnego niebezpiebyłam panu nieposłuszną.. Pozwól mi
czeństwa, dawne niezadowolenie tkwipan wszystko powiedzieć sobia..
lo w jej duszy. Z lekceważeniem spoPrzerwał jej.
glądała na swoją skromną sukienkę i
- Nie będziemy już o tem mówili
z żalem myślała o perłaCh i brylan- nigdy, - rzekł łagodnie. - Byłaś tyltach, jakie miała na sobie i o tym ko nieposłuszną, ale też i pokusa, kt6przepychu, jaki ją otaczał w biesiad- ra cię do tego skłoniła, była wielką.
nej sali a.ktorki.
Byłaś oślepioną przez swoje własne
- Ach, dlaczego złość posiada słabości i nierozsądek, sprowadzona
wszystko, co piękne i przyjemne w ży- na fałszywą drogę, ale wśród swej saciu? - pytała. sama siebie.
mowoli miałaś jednak myśl szlachetPalący smutek ubiegłej nocy złaną.. Nie mówię, przebacz sama sobie,
godniał w świetle dziennem, była na- boś
popełniła
wielką.
zdrożność
i
wet pewna słodycz dla. niej we chciałbym, ażeby wspomnienie twego
wspomnieniu tego epizodu. W swej błędu zraniło cię dość głęboko, iżbyś
próżności
znajdowała
urok
we na zawsze czuła ostrzegającQ. cię bliwspomnieniu, że otrzymała taki do- znę. Gdy będziesz starszą, wtedy ogarwód swej mocy.
niesz cały ogrom złości twoich kusiW nocy płakała z radości, że znów cieli i wielkość twego niebezpieczeń
powróciła do dawnego życia swego stwa. Ale mam ci oznajmić coś innedziecilistwa, zrana nanowo zbudziła go,
się W niej niewdzięczność dla tego
Mira podniosła 'd on wzroJi załzabezpieczeństwa i tej pewności życia.
wiony. Miała nieokreślone przeczucie,
Południowe
słońce
pełnym
bla- że bliskim był czas, w którym Tricoskiem oświetliło izdebkę jej poddasza, trin i ona nie będą należeli do siebie, .
gdy usłyszała dobrze sobie znane stą- nie będą tern, czem byli dotą.d w wesopanie po schodach. Zawstydzona i u- łem i niezamą.conem życiu.
upokorzona ukryła twarz w dłoniach.
- Twój postępek wczorajszy, ___
Jednego tylko jej zabronił kiedyś i zaczął, - pouczył mnie o tern, czego
właśnie to uległo jej kaprysowi.
się już dawniej obawiałem, że nie poNie patrzyła, gdy on wszedł do jej siadam ani siły ani środków, ażeby
pokoju, drżała gdy się zbliżył.
cię uszczęśliwić nadal.
Nie, słuchaj
On stanął przy niej w milczeniu.
mnie do końca! Nie jest to nie- O przebacz mi pan, przebacz! wdzięczność z twej strony, lęcz natura
zawolała zalzawil;mym głosem. By- kobieca. Tęsknisz do rzeczy, których
łam tak nie dobrą., a jednak nie miaja dostarczyć ci nie mogę. Dusza kołam złych zamiarów.
Ona mnie za- biety, którlł nurtuje niezadowolenie,
pewniła, że zawiadomi pana i że się
jest zawsze skłonną do złego.
Skoro
pan przekona, że pan jesteś względem więc nie jestem W możności spełnia
niej niesprawiedliwy i że ja jestem nia twych pragnień, musi to uczynić
dla pana ciężarem, chociaż mogłabym kto inny.
być wielką., a pan mógłbyś być dumMira była wzruszona żalem, ale też
nym ze mnie! Wcale nie wiedziałam, i uczuciem jak najlepszej nadziei.
że ten bajeczny ksią.żę tam będzie. O
- Dama, która tu była wczoraj, _
uwierz mi pan, uwierz!
ciągnął, jest księżną Lira, matką
- Wierzę ci.
Gdybym przypu- tego pana, któregoś parę razy widziaszczał, żeś zdolna do kłamstwa, byłła u mnie.
Jest to osoba bardzo stabym cię zostawił w tej jaskini, którQ. ra, ale bogata i potężna, a dla ciebie
sobie WYbrałaś.
.
usposobiona bardzo życzliwie. ZapraJego słowa były surówe, lecz spo- sza cię właśnie, ażebyś .była gościem
kojne. 1;)rgnęła wobec tej mowy, ale w jej domu. Wczoraj odrzuciłem te
zdobyła się na odwagę spojrzenia w tę zaprosiny, gdyż uważałem, że dla cietwarz · ukochaną i spostrzegła oczy, bie byłoby najlepszem nie wchodzić
skierowane na siebie z takim Wyrlk do zamożniejszego życia, jakiego za
zem, że to sprawiło niesłychany ból powrotem nie znajdziesz u mnie. Tejej sercu. Z łkaniem upadła mu do raz doszedłem jednak do przekonania,
nóg. cała . siła. i serdeczność jej
że potrzebujesz zmiany i przyjąłem
waj natury wydobyła się w I'Orżkiem zaprosiny, gdyż inaczej byłabyś wyoskadaniu samej siebie.
.
sta.wi~nl) na wiele złego..
Mira

dnia

do po-

łudnia.
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Kucharski wchodzi do fin lu
Ws'p,aniały

sukces naszego sredniodystansowca - Walasiewiczówna takie wchodzi
do finału - M'ło1 - 400 m przez płotki - Pozostałe wyniki
~

startował Heljasz, zwyWoelke (Niemcy) przed Finnem Baer.
lundem i swym ziomkiem Stockem.

W kuli, w której nie
eiężyli

Rzut

młotem

B e r l i n. (Tel. w1.) Po południu
stadjon zapełnił się znowu do ostatniego miejsca, a zainteresowanie wzrastało z każdą. konkurencją.. Z najwięk
szem zainteresowaniem oczekiwano
naturalnie biegów na 100 m. Zarówno
dla panów jak i dla pań przewidzia '~
były w programie
półfinały i finał.
Program rozp<>czął się równocześnie
od rzutu młotem i przedbiegów 'na
400 m płotki.
Z pośród 31 zgłoszonych zawodników do przedpołudniowych eliminacyj
stanęło
27. WyznaczQne minimum
(46 m) nie osiągnęło 10 miotaczy i w
ten sposób do popoJudniowych finałów
stanęło 17 kandydatów.
Przeprowadzona rozgrywka wyeliminowała dalszych 11 i do finału dostali się dwaj
Niemcy Blask i Hein, dwaj Amerykanie Rowe i Favor, Szwed Warngardh
i Fin Koutonen. Począ.tkowo prowadził Blask wynikiem 55.04. W trzecim
jednak rzucie wysunę,ł się z trzeciego
miej's ca na pierwsze drugi Niemiec
Hein, poprawiają.c swój -vynik z 52.44
na 56.49 m, lepszy o 30 cm od rekordu
olimpijskiego, ustalonego w 1912 roku
przez Mc Gratha. W ten sp<>sób Niemc,y dwa nowe medale, a Amerykanie

miała

nam przynieść pierwszy i może
jedyny złoty medal. Do :sześciu przedbiegów stanęło na 31 zgłoszonych, 29
zawodniczek. Już w drugim przedbiegu nastąpiła pierwsza sensacja. Najgroźniejsza rywalka Polki, Amerykanka Stephens uzyskała fenomenalny
wynik 11.4, lepszy od rekordu świato
wego. Czas ten jednak, uzyskany z p<>mocą. silnego wiatru, nie zostanie zatWierdzony.
'Walasiewiczówna
nie
miała silniejszej konkurencji i wygrała bez wysiłku. Do półfinału weszły'
dwie pierwsze z każdego przedbiegu.
Wyniki 100 m: I przedbieg: 1) Albus (N) 12.4, 2) Vancura (Austrja) 12.5,
3) Cameron (Kanada); II: 1) Stephens
(USA) 11.4 (rek. ' św.), 2) Dolson (Kan.)
12.3,3) Neuman (Austrja); III: 1) Walasiewiczówna (Polska) 12.5, 2) Essman (Fin.) 12.8, 3) Koning (Ho 1.); IV:
1 Hiscock (W. Bryt.) 12.6, 2) Rogers
(USA) 12.8, 3) De Vries (Hol.); V: 1)
Krauss (N) 12.1, 2) Meaghel' (Kan.) 12.4,
3) Brown (W. B.); VI: Dollinger (N)
12.0, 2) Lurke (W. B.) 12.4, 33) Lanitis
(Grecja).

2 MEDALE MURZYNÓW
W pierwszym przedbiegu już na
10 m na czele szedł Ovens. Na połowie
doszedł go na chwilę Wykoff, ale szybko Ovens wyrwał się znowu do przodu

ski, Woodrouffem. Murzyn amerykań
ski, atletycznie zbudowany, już na 300
metrach było o 15 metrów przed innymi, sunę,c bardzo długiemi krokami.
400 metrów przebiegł w dOSkonałym
czasie 52,8 i nie zagrożony prawie 40
metrów przed innymi przyszedł do mety. O drugie i trzecie miejsce toczyła
się zacięta walka. Miejsca te dawały
prawo wejŚCia do finału. Zwycięsko z
niej wyszedł Kucharski, mając tuż za
sobą. swego
wczorajszego pogromcę,
Andesona. Drugi przedbieg prowadził
poczę,tkowo również murzyn Edwards.
Wygrał go jednak Amerykanin Williamson, podobnie jak i trzeci bieg Amerykanin Hornbostel.
Wyniki - 800 m: I półfinał - 1)
Woodrouff (USA) 1:52.7, 2) Kucharski
(Polska) 1:54.7, 3) Andeson (Arg.)
1:54,8, 4) Szabo (Węgry), 5) Dessecker
(N); II. - 1) Williamsson (USA) 1 :53,1,
2) Backhouse (AustraJja) ~ :53.2, 3)
Edwards (Kan.) 1:53.2, 4) Powel (W.
B.), 5) Mertens (N); III. - 1) Hornbostel (USA) 1:53.2,2) Lanzi (Wł.) 1:54.1,
3) Mc Cabe (W. B.) 1:55.4, 4) Petit
(Fr.). 5) Connay (Kan.).

WALASIEWICZóWNA TYLKO
DRUGA
Nie minęło pół godziny, a już znowu na starcie stanęły panie. 12 za-

PRZEDBIEGI NA łOO m PLOTKI
Pierwsi bieżnię zajęli płotkarze,
stąrtujący w przedbiegach na 400 m
przez płotki. Po wycofaniu się naszego
mistrza, Kostrzewskiego, który niegdyś należał do czołowej klasy świa
towej, z Polaków nikt do konkurencji
tej nie stanął. Ogółem odbyło się 6
przedbiegów, z których dwaj pierwsi
kwalifikowali się do półfinału. Szczególnę, uwagę zwracał rekordzista świa
towy Hardin, którego rekord 51.2 jest
wręcz fantastyczny. Niespodziankę, było
wyeliminowanie startującego w
czwartym przedbiegu Niemca Scheele,
Australijczyka Watsona (54.5) oraz
Szweda Areskoug. 'Vog61e do przedbiegu dostało się zaledwie 4 Europejczyków.
Wyniki: 400 m płotki: I przedbieg:
1) Kovacs (Węgry), 2) Bosmans (Belgja); II przedb.: 1) Nottrock (N) 54.7,
2) Schofield (USA); III przedbieg: 1)
White (Filip.) 53,4, 2) Loaring (Kan.)
54.3; IV pr~edb.: 1) Patterson (US.~
54.4.2) Lawenas (Arg.) 54.5; V przedb.:
1) Mantikas (Grecja) 53.8, 2) Padilka
Magelhaes (Brazylja) 54.2; VI przedb.:
1) Hardin (USA) 53.9, 2) K'lirten '-N)
54.6.
PANIE NA START!
Wreszcie na bieżni zjawiły się zawodnjczki, a wśród nich Walasiewiczówna. której startu oczekiwano z
wielkiem zainteresowaniem.Wszak oną,

mety. Walasiewiczówna w druglm
przedbiegu wylosowała środkowy tor
tuż obok Niemki DolIinger, z kt6r~ też
ca!y czas prowadziła stawkę. Na mecie Niemka szalonym zrywem wysunęła się o dłOl} przed Polką.. W ten
sp<>sób do finału obok 'Valasiewiczówny wchodzą. dwie Amerykanki i trzy
Nieltlki.
Wyniki 10 m: I półfinał: 1) Stephens (USA) 11.5, 2) Kraus (N) 11.9,
3) Albus (N) 12.2, 4) Meacher (Kan.),
5) Hiscock (W. B.) 6) Vancura (Austrja); II: 1) Dollinger (N) 12.0, 2) Wa;.;
lasiewiczówn.a (Polska) 12.0, 3) Rogers
(Am.) 12.1, 4) Dolson (Kan.), 5 Elssman
(Fin.), 6) Burke (W. B.).

OSTATNIA KONKURENCJA
w czasie biegu pań zaczęły się
przygotowania do przedbiegów na 3.000
metrów z przeszkodami. Ogółem zawodniCY musieli przebyć 32 przeszkody i sześć rasy rów z wodą., przyczem
w dodatku woda miejscami lała się z
nieba. Również tu POlacy nie startowali. Przebieg icb. był jednak ciekawy. Do finału wchodzi po czterech.
Wyniki 3000 m z przeszk.: I przedbieg: 1) Dompert (N) 9:27.2, 2) Matilainen (Fin.) 9:28.1:, 3) Wihtols (Łotwa)
9:28.8, 4) Dawson (USA) 9:29.2, 5) Cuzol (Fr.), 6) Ekman (Szwecja); II: 1)
Iso-Hollo (Fin.) 9:31,.0, 2) Manning
(USA) 9:34.8, 3) Heyn (N) 9:41.2, 4)
Holmquist (Szwecja) 9:44.4. 5) Szilagyi
(Węgry), 6) Van Rumst (Belgja); III.
1) Tuominen (Fin.) 9:40.4,2) McCluskey
(USA) 9:45.2, 3) Rerolle (Fr.j 9:50.6, 4)
Larsson (Szwecja) 9:52.4, 5) Tanaka
(Jap.), 6) Ginty (W. B.).
Już

Rekord Kusocińskiego
niepobHy

porażki.

Wynik: rzut młotem: 1) Hein (N)
56.46 (rek. ol.), 2) Blask (N) 55.04, 3)
Warngardh (Szwecja) 54.83, 4) Koutonen (Fin) 51.90, 5) Rowe USA) 51.53,
6) Favor (USA) 51.01.

Czarne niebezpieczeństwo: Johnson, Albrit"
ton i Thurber zdobyli w skoku w wyż tnr.
medale dla U. S. A.

Na maszt olimpijski wciągnięto utandar Polski; zabrzmiały dźwięki hymnu narodo.
wego. Kwaśniewska (pierwsza z prawej), stojąc na podjum zwycięzców w towarzystwie
Niemel, Fleischer (I) i Kriiger (II), przeżyła swój wiell.i bień.
wygrał pewnie. Drugi przedbieg stał
się również łupem Metcalfa, który jednak mUJSiał walczyć z konkurentami.

i

Wyniki 100 m: I półfinał: 1) Ovens
(USA) 10.4, 2) Wykoff (USA) 10.5, 3)
Strandberg (Szwecja) 10.5, 4) Van Beveren (Hol.), 5) Haenni (Szwajcarja),
6) Pennington W. B.); II: 1) Metcalfe
(USA) 10.5, 2) Osendarp (Hol.) 10.6, 3)
Borchmeyer (N) 10.7, 4) McPhee, 5)
Sir (Węgry), 6) Sweeney (W. Bryt.).
Starter Olimpijski, Niemiec M'liller,
miał ciężkie zadanie, ledwo załatwił
się z paniami, a już dołki zaczęli kopać zawodnicy. Na moment
ten zaległa cisza na stadjonie. Na starcie
stanęli w kolejności Ovens, Strandberg. Borchmeyer, Ossendarp, 'Vykoff
i Maetcalfe. Po strzale odrazu jest na
czele Ovens i MetcaUe, w tyle zaś zostaje Strandberg, który w międzycza
sie się zranił. Trzecim nieznacznie, ale
wyraźnie przed Wykoffem jest Osendarp.
Wynik - 100 m: finał - 1) Ovens
(USA) 10,3, 2) Metcalfe (USA) 1'0,4, 3)
Osendarp (Hol) 10,5, 4) Wykoff (USA),
5) Borchmeyer (N), 6) Strandberg
(Szwecja).

DRUGI START KUCHARSKIEGO
Do trzech półfinałowych biegów na
800 metrów stanęło 24 biegaczy, a
wśród nich jedyny Polak, Kucharski,
który szedł zaraz w pierwszym przedbiegu z faworytem l).a medal olimpij-

stanęło
finału,
się zakwalifikować

wodniczek
wejścia do

I

do walki o prawo
do którego mogły
po 3 z każdego pół-

finału.

W pierwszym półfinale najlepiej
Albus, lecz rychło minęła ję,
Stephens, dochodząc niezagrożona do

wyszła

Bier

W biegu na 10.000 m, jak wiadomo.
generalny triumf odnieśli FinGlwie
przez zajęcie pierWSZYCh trzech miejsc
i zdobycie wszystkich medali olimpij~kich. Koalicji fińskiej nie udało się
Jcdnak pobić rekordu olimpijskiego,
ustanowionego w 1932 r. w Los Angeles przez Kusocińskiego. Rekord Kusocińskiego wynosił 30:11,4 sek.

Dalsze wiadomości
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TIa 1~ 000 mtr. zakończył !ię całkowitym m.kcesem Finnów. Na trasie prowadu
Salnunen, przed Ashalla t lsohollo . • Czwart)'m jest JapO/le,zyT;; MILrakoso.

