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Trze·ch grandów ofiarowało wp'ierwszym dniu subskrypcji 12 mUjo.nów .
napł'ywają ze wszystkich stron - Powstańcy zajęli Tolosę
bette przybył dziś z Francji do San
Sebastian samochodem hez przeszkód,
M a d ryt. (PAT). Statek niemiec~
ki "Ackermark" ponownie przewiózł
300 uchodźców z Hiszpanji do Genui.
Dowódca
pancernika
"Admital
Scheer" skierował statek "Kurmark"
.p o uchodźców do Barcelony. Statek
"Oldenburg" znajduje się z uchodźcami napokładiie w drodze do Hamburga.
p a ryż. (,P AT). Z pogranicza hiszpańskiego donoszą, że wojSka powstańcze wkroczyły do miasta Tolosa
Poważne walki , trwają pomiędzy Irun
a Fontarabia, gdzie trwa. intensywna
kanonada i strzelanina. ·Wszystko
wskazuje, że dowódzhvo powstańcza
zamierza zaj~ć San Sebastian i Port
Pasajes.
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G i b r a l t a r. (PAT). I{rążownik
"Libertad" bombarduje wyspę i miasto Tarifa, położone w cieśninie gibl'altarskiej.
ROZSTRZELANO 300 KSIł!ŻY
P .a ryż. (Tel. wł.) Według donieSieli. radjostacji w SewiHi, Barćelona '
znajduje się we władzy anarchistów.
\V mieście miano rozstrzelać 300 księży.

P a ryż. (Tel. wł,) W Madrycie sy- W hiszpańslciej milicji robotniczej znajdujq
tuacja przedstawia się bardzo groźnie. się również kobiety. Na zdjęciu dwie zbol.
szewizowane wojaczki podczas posiłku.
Wewnętrzne wal~i nie ustają. Grozę
~)Qł,o~el~ia po~vi.ększa bl:ak dostatecznej • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l1li_ _ _
llosCl Zr W !lOSCl.
.
P .a ryz. (Tel: wł.). AgenCja Havas Z NASZEGO STANOWISKA
podale nas.tępuJą~e mformac.le o sytuaC.ll w Ihszpall.Jl;
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(Ciąg

dalszy na stronie 2-ej)

Rozrulhy' i zajścia' wPalestynie

Samoloty powstańców hiszpańskich zbom.
bardowały rządowy krąiównik "Lepanto".
4 marynarzy zostało rannych. Władze angiel$/,ie w Gibraltarze zgodziły się na wysad:en~e na ląd jednego tylko, najcięiej rannego.

P a ryż. (PA T). Ha "as donosi z
Burgos: subskrypcja rozpisanej przez
rz-ą.d powstańcz:y Pożyczki N arodoV'/ej,
odbywa się z wielkim sukcesem wśród
licznych wzruszających manifestacy;
patrjotycznych. Trzech wielkich m9.:
gIla~ów (grandów) hiszpal'lskich złoży
ło w ciągU ubiegłego tygodnia 12 ruiljonów pesetów w złocIe, prosząc, by
nie publikowano ich nazwisk. Pewien
stary włościanin złożył 25 pesetów,
odmawiając przyjęcia iiokwitowania
P9'<!czas subSkrypcji składane ~ą
deklaracje patrjotyczne ustne lub p:samne. Subskrybujący wyra. żują wiarę w zwycięstwo wojsk- po· ... "tańczy·:;h
i , \\ zywają do wielkości Hiszpanji
PH~L5~dze nadsyłane sa naNet z obszarów, Zl1aj dujących się pod władzą.
rzę.du madryckiego, a talrże 0J koloniI
liiszpailskich, z Argentyny i Kalifol'nji.
W ci~gu ubiegłej soboty wpłyr,ęlo do
skarbu powstańczego ponad 2 miljoily pesetów.
ZAJl=CIE TOLOSY
P a ryż. (PAT). Z pogranicza hiszvallskiego donoszą, że wojSka powstal'lcze, które rozpoczęły dziś ofensywę w prowincji Guiruzcoa, mają zamiar owładnąć szeregiem miejscowości na wzgórzach w pobliżu Irun, które mają duże znaczenie strategiczne,
dominując nad szosę, Irun San Sebastian. Jak. 9.onoszą, woj,:ka rządqwe
miały. ewakuować miasto Tolosa: i obsadzić .okoHczne wzgórza,. domiuujące
nad o~olicą. Wedle informacyj, otrzy-'
manych przez cl'Q\.vództwo powstańcze,
wojska rządowe zamierzają wciągnąć
powstańców do ' Tolosy,
a następnie
wydać im bitwę. Tolosa położona jest
w odległości 26 lon od San Sebastian.
W San Sebastian panuje spokój.
Wobec odcięcia źródeł przez powstań
ców, ludność zaopatruje się w wodę
studzienną.. Ą.mbasaclor francuski Her-

Jer o z o l i m a. (PAT). Dz,iś zrana tailskiem został zabity na skutek wyw starej dzielnicy miasta żostał ciężko buchu bomby. W pobliżu m. Raselain
ranny agent tajnej policji. Strzał padł wykoleił się pociąg, prz.\' czem. zginął
z Ukrycia.
~naszynista i konduktor. PrzypuszczaW ostatnich dniach teror w całej Ją, że zaszedł tu wypadek aktu saboPalestynie zaostrzył się. Poza wczoraj.- t~żowego. W cabrm kraju odby\VajQ.
szemi starciami w pObliżu Rospina SIę drobne starcia. Prasa donosi o
i Tel-A viv wiele osób, m. in. ~oliiety, licznych terorystach, przybyłych z zaodniosło rany na skutek wystrzałów
granicy, przeważnie z ~rrji i Iraku.
i zamachów bombo-iv.ych na. żydowskie Nadal trwają. aresztowallia wśród kosamochody. Burmistrz żYdowskiego munistóW.
osiedla Mitzpan na jeziorze. Genezared

są.

-,

- M,a me mówiła, że naszych bij ę. w Hiszpanji, które to sę. te nasze?
- Dawniej to zawsze ,były Jl&8z'e te, które wygryWały, a teraz to nasze
te czerwone, żebysz wiedżal.

,,6. dańsk

pomostem
niemieckim. .
.ku wschodowi"

Po spokoju olimpijskim wypłynie
znowu sprawa gdaIi.ska.
Już teraz
wiele się mówi w Gdańsku
na temat niemieck,i ego ustosunkowania .się do tego zagadnienia. Trzeba się
zaznajomić z ' tem, jak rozwiązanie
sprawy gdallskiej wygląda w wyobraź
ni niemieckiej, trzeba się zaznajomiĆ
z powtarzanemi po Gdańsku "propozycJami" niemieckiemi.
Niemcy · chcą. politycznego połącze
nia Gdańska z Bzeszą. Polsce chyieliby .Niemcy "zapewnić" prawa ' gospodarcze u ujścia Wisły. Dobrze wiedżlł
w Berlinie, że Gdańsk musi żyć z 'polski, z pośredniczenia w jej handlu ,zagranicznym. To, też w Gdańsku podkreślają, że gospodarczych związków 7;
Polską zrywać nie chcą,.
Dla utrzymania ' związków z Polską.,
chcianoby Gdańsk DO wcieleniu do
.Niemiec ogłosić jako' WOlny obsżar celny, wyposażając Jego ' port w dużą zdolność konkurencyjną. W tym celu chcia!loby włą.czyć Gdańsk do sieci niemieckich połączeń okrętowych. To miało..
by wyczerpać "autonomję" Gda.ńska, w
któ,rym wres~, cie miałoby obowiązywać
uśtawodawstwo i miał"?-by rzą,dzić ad~
Olinistracja niemiecka.: Przy "dobrych"
stos';lnkach z P..91sfą' odp.ają się Niemcy nadziei, że dojdzie do układu dobro~olneg?, w którfffi. Polsk?-, dałaby gwa1;" a lil c ję, że , nie zastosujemy . omijapia
portu gdańskiego.
.I
Niemcy uważają, że ich "propozycje" odpowiadałyby oficjalnt>.j polityce
polskiej, zajmującej się jakoby Gdań
skiem tylko o tyle, o ile chodzi o polskie interesy gospodarcze. Według
mniemania Niemców - przyjęcie ich
niewą,tpliwie
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"Prol)ozYCyj" nie pomniejszyłoby doOdezwa Stronnictwa Narodcnfego w LodIrl
tychczasowych zysków Polski z portu
gdańskiego. Przeciwnie, Niemcy utrzymują. że Polska znalazłaby się w sytuacji wygodniejszej, gdyż pozbyłaby
Bolszewizm rusza na pOdbój świa ta. Rusza śladami krwaweJ rewolucji
się w stosunku do GdaIlska traktatosowieckiej. Wznieca pożary wojny domowej w krajaCh, morduje ludzi, pali
wych zobowiązań materjalnych.
kościoły, łamie krzyże, niszczy rodzi ny.
Zostawia po sobl. placz, ..,d.t,
S~ruktura pol kiego handlu zagragłód i zgliszcza. Hiszpanja, Francja, Meksyk, Grecja, ete kraje, objtte
nicl.l\ego !a.wsze jeszcze jest taka, że
zyski z nas2:ego wywozu w przeważają ogniem rewolucji bolszewickiej, to kraje, add. leje II, kr.,. ludzI. mo~
dowanych z djabelsko wściekłości, przez kemunistów, - ,edJud:w:...ych
cej miene urywają się na naszej graprzez
Żydów.
nicy celnej. Już nawet w samym porJuż
obudziła si, Hiszpanfa.
cie zy ki w lwiej części bierze obcy poBohaterski
czyn narodowc6w hisz l'ańsklch _ldd., ataki baJ.'hanyń
średnik. Również przy imporcie polstwa
komunistycznego.
ski kupiec zaczyn,a kalkulację od ceny,
Narody budzą się. Narody walcz,. Narody zgniot, komuBb:m..
którą daje za towar w porcie nas~ego
Myśmy
już raz rozbili na pOlach Radzymina czerwon, arm', wojuJłee
obszaru celnego. To są wadliwości
go
komunizmu.
Myśmy już raz obronili nie tylko Polskę, ale i Europ, ad bolstrukturalne, wynikłe stąd, że przez
szewickiego
barbarzyństwa. Zbliża się rocznica tego zwycł,stwa. Zbliża się
wieki nie mieliśmy własnego handlu
dzień 15 sierpnia. W dniu tym wyjdt my wszyscy z dom6w, stańmy Jak jemorskiego i dziś jeszcze nie rozwinęliden
mąż w szeregu i idźmy złożyć hołd bohaterom armji polskiej, poległym
. śmy go w stopniu wystarczającym.
na
polu
chwały.
Ale Niemcy wychodzą z obecnego
Dzień 15 sierpnia - to święto walki, to święto całego Narodu Polskiego,
stanu faktycznego i dowodzą, że proponowane przez nich rozwiązanie spra- to święto walki, to święto zwycięstwa Polski nad komunizmem.
W dniu 15 sierpnia niech zadriy na widok karnej l zdyscyplinowanej
_ wy gdańSkiej nie na.ruszy rentowności
armji
Obozu Narodowego łydostwo, komuna i pachołki żydowskie.
polskich obrotów z.amorskich przy ich
A
mieczem ChrObrego wyr,blem siln, i potężnł Polsk, Narodo",1
dZisiejszej strukturze. Dodają jeszcze
Poznań, 11. 8. Na Ławicy pod
Wszyscy
do szeregu I
Niemcy, że Gdańsk jako bezcłowe eldoPoznaniem uległ zasypaniu ziemi!)
Wszyscy do walkil
przy pracy studniarz Stanisław Torado będzie miejscem daleko swobodNiech żyje bohaterska armja polska I
maszewski.
Mimo 7-godzinnej wytę
niejszego, niż d<>tąd, przeprowadzania
żonej pracy, Tomaszewskiego nie z·.10Niech żyje Polska Narodowal
polskich transakcyj i obrotów.
lano do wieczora wydobyć, Na zdjęCiu
Niech żyje Obóz Narodowyl
STRONNICTWO NA.RODOWE
Niemcy najwidoczniej uważają, że
prace nad wydobywaniem nieszczęsli
Zatz,d Okr,gowy w LodzL
wego.
Polska nigdy nie uzdrowi swego han(Foto-Express Majewski - Poznań)
dlu Ulgranicznego, i s~dzą, że na naslych niedorqzwojach można opierać
ra?hunki i "propozycje". Jest to wyrazne lekceważenie Polski i wszystko
U
jest widocznie obliczone na polską. nieSekretarjat Ludowców zwrócił się
War s z a w a. (Tel. wł.) Gen. Gaznajomość zagadnień morskich
na
War s z a w a. (Tel. wł.) Dzisiejs '~a do redakcji "Gazety Polskiej" z prośbą melin, który przyjedzie jutro o godz.
pOlskie niedocenianie funkcji ~orza "Gazeta Polska" donosi, że pojawiły o wydanie egzemplarza tej odezwy. 12-te.i, będzie przyjęty przez Pana Preja~o instrumentu, który sam daje zy- się odezwy "Drodzy Przyjaciele", no· Redakcja odpowiedziała, że może ~ą. zydenta R. P., który w tym celu przybędzie z ·w ystawy. \V czwartek ambaSkI ~ezpośrednie i pozwala na podno- szące podpis Wincentego \Vitosa, dru- dostarczyć dopiero wieczorem.
kowane na czerwonym papierze, a treNależy przypomnieć, że od pewnesada francuska wydaje obiad na cześć
szeme rentowności obrotów gospodar- ści
antypaństwowej,
zawierają.rej
go czasu kolportowane s~ w różnych gościa. (w)
czych.
zwrot, zaczerpnięty z bibljoteki Ko- dzielnicach pailstwa rozmaite ulotki i
utonęło
. Pyt~jmy jednak, ku czemu zmierza- minternu. Redakcja "Gazety Polsldej" odezwy, podpisane przez wybitnych
zapytuje, czy ta właśnie odez'wa je"t przywódców ludowych. Większość jest
T o k i o. (P AT). 96 przemytników
Ją· ZamIary niemieckie? Niemcy usafałszowana. (w)
koreańskich
zaatakowało w pobliżu
da~iając ~ię w WOlnym porcie ~dań- falsyfikatem.
m. Antung mandżurskie patrole cel- ~ki.m, mleliby taką. kalkUlację, że
ne. Podczas walki 24 przemytników
:swladczenia, łożone ' na podnoszenie
ratowało się ucieczką przez pograniczną rzekę Jalu na granicy mandżursko
zdolności konkurencyjnej portu, wykoreal1skiej, 21 przemytników utonęło.
ró~nywa1iby ZYskiem z przewozu morskIego. Polska z Własnym portem w
(Ciąg dalszy ze sb-ony l-ej)
P a ryż. (PAT). Podczas przenieG~yni ,nie. ~ogłaby skutecznie przeciwOd granicy francuskiej do Gawer- ey pod swemi rozkazami najlepsze sIdZlała.c kIerowaniu się POlskiego han- ner ciągnie się pas ziemi, będący w ły. \Vedlug ustalon~go planu sb'ate- sienia stacji kolei podziemnej, obsunę
posiadaniu wojsk rządowych. Dalej gicznego po zdObyciu Bada.ios Madryt ła się ziemia, grzebiąc dwóch robotnidlu zagranicznego na Gdańsk.
ków.
Z jednej strony byłaby Polska skrę aż do linji Quesca - Saragossa - Me- będzie odcięty i otoczony z dwóch
J eden zmarł, drugiego uratowano.
dina - Caceres obszary znajdują się stron. Gd;l"by wówczas rząd zdecydopowana zobowiązaniem o nieomijaniu w ręku powstaI1ców. Odrębne fronty wał się na dalszą obronę stolicy, bę
portu gdańSkiego, z drugiej ubogi pol- stanowią: Sewilla, Kordoba i Malaga. dzie zaatakowany na całym froncie
zł
Na południU dowodzi wo.iskiem po- i musi ulec.
ski organizm gospOdarczy nie wytrzymałby specjalnego uprzYWilejowania wstańców osobiście gen. Franco, mają10,~
Stefan Kulkowski
~ra~sport6w, idą,cych na Gdynię i ło
WładYSław
Meyer,
Krzytanowo,
:zeme. środków na uodpornienie Gdyni
p-ta Manieczki
na konkurenCję gdańską. Nie wytrzyM. Jankiele\\·icz. Kraków
wrdawnictw naszych w
mywałoby to też zdrowego rachunku
B a r c e lon a. (PAT). Dziś w wieI- rozprawę z więzienia, oświadczrli ka- Agentura
Miłosławiu (A. Bydlowski) II rata
3,50
gospodarczego, bo przy wspomnianych kiej sali jadalnej okrętu wojennego tegorycznie, że ruch nie był skierow8.- Helena GrzeŚkowia·k, Gdynia
2,-'
wadliwościach strUkturalnych naszego "Uruguay" odbyło się posiedzenie są- ny przeciwko republice, lecz przeciw- Marjan Kryger. Gdynia
3..;:
,
du wojennego nad generałami Godded ko anarchji.
Tow. Przemysłowo - Rzemieślnicze
handlu zagranicznego, których nie zdo_ i Buriel, którzy na czele licznych ofiNastępnie prokurator republiki
10,"';
w LeBznie
lamy szybko usuną.ć, Więcej korzyści z cerów brali udział w ostatniem po- Diazmery i prokurator generalny try- Przez agenturę wydawnictw naszych w Wieluniu (Br. Pochrzęst) 21,-'
uprZYWilejowania transportów odnie- wstaniu w Barcelonie. Obaj oskarżeni bunału kasacyjnego Diran Dogon za$1iby obcy pośrednicy, niż my sami.
byli obecni na rozprawie, gen. Godded żę.dali dła obydwu oskarżonych kary Zebrane przez p. Romana Olszewskiego z WolBztyna na ślubie kie'V
w mundurze, gen. Buriel po cywilne- śmierci, twierdzą.c, że byli oni rzeczyrownika kola Stron. Narod. w
tym stanie rzeczy samodzielne- mu. Poza tern było obecnych kilku wistymi przywódcami powstania. 0Perkowie p. Leona Przydrożnego
mu wchodzeniu Polski na morza zo- dziennikarzy, członków "milicji Judo- brollcy wskazali w ' swych przemówiez p. Martą Napicralską z P'rzedstałby zadany cios śmiertelny. Jeśli wej" i marynarz~r. Sę.dowi przewodni- niach, że Obaj generałowie nie stali na
mieścia
.
20,-=
dzisiaj nasza praca. nad ugruntowa- czył płk. Pena. Akt oskarżenia zarzu- czele powstania, wobec czego kara nie Towarzystwo Przemysłowców, Pocał obu generałom bunt przeCiwko re- powinna przewyższać 20 lat więzienia,
znań-Wilda
20,-"'
niem p6zycji na morzu opłaca się i da- ~ublice. Ob.aj o~karżeni oś,,:iadczyli,
. Wyrok zostanie opUblikowany ofi- Teodor Filipowicz, II ra ta
10,-'
je widoki Qsiągnięcia k()rzyści w przy- ze powstame me było skIerowane cJalme po skomunikowaniu się z rzę. Tow. Gimnastyczne "Sokół", Poznań III (Wilda)
5,szłości, to po "utrwaleniu" naszych u- przeciwko republice, lecz przeciwko dem madryckim. Jednak obrońcom
Woln.y Cech Piekarzy. koło Opaprawnień w porcie gdańskim w myśl anarchji, panu.iącej w Hiszpanji celem obwieszczono, że Obaj generałowie zolemca i Buk
20.udaremnienia dyktatury komunistycz- stali skazani na śmierć i maję. być
rece-pty niemieckiej wszelkie wysiłki nej. Generałowie zaprzeczają., Jakoby rozstrzelani Jutro o świcie. Gen. GodDr. med. H. ZIOMKOWSKI
w tym kierunku byłyby prawie bezna- sta;li .na czele powstania, twie~dzłc~ że de~ ~achowyw~ł się z niezwYkłą. gOd-1
."ecj. chor6b .kór. wener. i moczopłciowych
dziejne. Niemcy odebrałyby Polsce w ObjęlI dowództwo nad powstancami w nosClą, powstaJą.c z miejsca jedynie w
Ł6d~, 6 Sierpnia 2,
tel. 118-33
przYJmnie9-1 2 i 3-9 w niedzielę: 9-12
PM.ktyce bezpośredni dostęp do morza, Barcelonie na prośbę licznych ofice- momencie, w którym prokurator zażątar
rów.
OJl-ł k~rv śmierci.
n 13046
.!
lby się wyłą.cznymi, lub prawie wyDowódca gwardji cywilnej gen. A~ę.cznymi pośrednikami w naszej wy- rangurent oświadczył, że nakłaniano
mianie towarowej z zagranicą.
go do udziału w powstaniu, lecz on
Gd ń
odmówił.
Inni świadkowie. m. in.
" a sk jest pomostem niemczy- wielu oficerów, przywiezionych llĄ
zny ku wschodowi" - tak mawiają . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Niemcy.
pr;ybyli
Bknpwnji, by ją :uai~yć i ;łupić
Jeśli ~ "pomostu" gdańskiego Niem-) mają być tylko podstawą. pod trwałe
k.~YłY prezydent republiki his~pań_1 przysłały
wszystkich
morderców,
cy zdołają opanować polski handel Ul- panowanie polityczne.
\ I~J . Zamorra t~k charakteryzuje o- wszystkicłi opryszków, którzy zorgagraniczny, to nietylko zatamują. dalsl':Y
Takie oto są plany gospoda.rczego i s a. me wydarzema w tym kraju: . nizowali strajki i rewolucję w kraju .
rozwój Polski jako niezależnego pań- politycznego sparaliżowania. Polski .k.tó",Jestem ł zrozpu:.zony .~p:ekaml, Ma.soni przysłali do nas wszystkich
re . zasz y ~ . lszpanJl. ~ybym antyklerykalnych bo.iowników którzy
.s twa, lecz br-z trudności następnie. uza- nad Bałtykiem.
leżnią, ekonomicznie od siebie wszystCzy polityka polska zdaje sobie z te- mógł Je pr~ew.Idzleć. wolałbym Eostać podłożyli ogień pod kościoły ~zkoły i
przez całe ZYCI~ ~ ~ięzi~?iu! ~iż stać klasztory.
'
kie państwa bałtyckie. Z Gdańskiem go sprawę? Co robi, żeby zamiary nie- na c.zel~ republIkI. hIszpansklej, której
Jednem słowem, gdy Hiszpan był
Ttię.że się więc kwest ja gospodarczego mieckie udaremnić?
za~oz~llle s~a~o Sl~. przyczyn,. wtar- spokojny, kraj stał . ię pastwę. bandycIa ś naJcIemmeJszych żs:v.:iołów t<?w z całego świata, którzy spotkali
panowania Niemi.ee na wschodzie.
EDW ARD PISZCZ.
e~
ego.
wiata, podkopujłCYch Jej Ue!- łlę w Hiszpanji aby jł wpić, r:r:OczyWiście, że wpływy gospodarcze
G d Y n i a..
clwe l czyste podstawy H . Sowiety Dizmem i o~r '. _., 'J

POLACY!

Zagadkowe odezwy Witosa 1

Gen. Gamenn
Prezyd!enta Rzp;lteJ

21 przemytnik'ów

Zhiszpańskiej wojny'domowej

Zagrzebani robotnicy

71983
na samolot "Chrobry"

Sąd

wojenny nadI 2 generałami

· ~

Zbrodniarze wysłani zSowietów
f!o

gnr:
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Motywy wyroku o wypadki w'Przytyku

Prowokacja

żydowska

Siron" 3

•

stwierdzona wyrokiem sądowym - żydlli
odpoWiedzialność za śi mi,ere MinkO'wsiich

Ogłoszone zostały

w pełnem ujęciu Rezerwa policyjna została istotnie pomotywr \\"~Toku w historycznym pro- większona mimo, że "władze b07piecesie o zajścia w Przytyku. Motywy czel1stwa, posiadając na terenie miate są tak charakterystyczne i tak wy- sta Prz)'tyka i okolicy dobrze zorganiraźnie naświetlają rolę Żydów w tra- zowany wywiad własny, nie lllialr
gedji przytyckiej, że należy zwrócjć żadnych danych, wskazujących na 7.a·
na nie uwagę społeczellstwa polskiego. mierzenie gromadnych wystąpień prze
l\Iotywy jasno \yskazują na Żydów ciw Żydom ..."
jako na organizatorów i istotnych
'V czasie samego targu Żrdzi zasprawców zajść w dn 9 marca b. r. chowali się prowokacyjnie. Gdy ,\') nt·
na targu "kazimierzowskim" w Przy- kło większe zamieszanie i na rVllkl1
tyku. I-Iandelesi przytyccy, osłabiani zaczęto pakować stragany, IIabei·tel'g
coraz bardziej w s\vych pozycjach . i Feldberg pobili Chłopa, a "uo pl'7eprzez skuteczny bojkot ze strony wsi chodzącego Stanisława Kubiaka strzepolskiej, \yytrąceni z równowagi zja- lił z rewolweru z bliskiej odległości w
wiskiem stałego narastania silv eko- plecy oskarżony Luzer Kirschencwajg
nomicZllej wyzyskiwanych dotychczas' II, ciężko raniąc Kubiaka ... " ,,'V trm
przez nich Polaków, postanowili roz- czasie na w~'jeżdżających ulicą 'Var·
prawić siQ czynnie z przyczyną swych
szawską. włościan napadli Żydzi,
bi"nieszczęść" z chłopem polskim.
jąc ich kamieniami, żelazami, pałkamJ
oraz innemi przedmiotami, zaś nieSWÓJ DO SWEGO
którzy z Ż~'dów mieli rewolwery." 'V
Ale idźmy śladem związku przy- czasie zajść odnieśli m. i. obrażenia
ezynowego, nakreślonego przez moty- ciała: Stanisław Popiel, Franciszka
Sobolowa, Józef Ko\\'alcz~'k, 'Vład,\'
wy.
sław Drabik ora7. 65-letni Józef Sz\'·
Rozpoczęta przez żywioł poiski w
okolicach Przytyka i Odrzywołu akcja mal'lski. Tłum wieśniaków, uciekają.
polszczenia handlu "dała p o w a ż n e crch ulicą 'Varszawską., ,.wzgIQdem
wyniki" w postaci zakładania "wła pol i cji zachowywał s iQ spokojnie".
snych straganów, czy też sklepików w "Gd~'- posuwają.cy się tlum mijał dlut;i
miasteczkach i wsiach". ,,'Vłościanie tynkowany dom, wówczas z trzaci<;go
s o l i d a r n i e troszczyli się o to, by od kościoła okna na piel'wszem pi~tl~i:e
nie kup,' wano u Żydów". "Najbardziej przez w~·bitą. sz~'hQ ,y~'sunął rok<;; z rej~dnak
dotkliwie odczuwali Zyuzi \\'olwerem o. karżony Szuhin Le!"ka. z
skutki "bojkotu ekonomicznego w kŁór<'go oddał trzy strzaly w ilum".
Przytyku". " ... Gmina wyznaniowa w Od jednego z tych strzałów pad{ marStanisław 'Vieśniak.
Strzelano
Prz~·tyku musiała u t l' Z Y m Y wać z twy
braku środków do życia wiele rodzin również z domu Ś",ieczki.

GOSPODARC~Y

'" takich warunkach Żydzi postanowili przeciwdziałać rujnującemu irh
bojkotowi gospodarczemu. " ... 'V wypacUm zatargów indrwidualn.\'ch z·,vla·
szcza młodzież żydowska Pocz.l·naia
być a g r e s r w n ą. i odpowiadać lIa
zaczepkę silą względnie sama wystę

Tłum na widok trupa Wieśniaka
i na wiadomość o ranieniu Poiaków

przez Żydów wystą.pił czynnie na '!-.a.chQcie i Podgajku. ~oszł~ do za.J sc ,
\V czasie których zablto Mll1kowskl~h.
Jednak sąd doszedł do przekonama,
"iż według wszelkiego prawdopodobiellstwa, gdyby nie było tych strzałów (Leski i Luzera Kirsch~nzweiga
przyp. red.) z ich fatalneml skutkami,
to i Minkowscy dnia tego nie byliby
zamordowani, co doprowadza .sąd do
wniosku
iż moralną odpOWiedzialność za 'zabójstwo Minkowski.ch ~ materialne straty dnia te~o Zydow w
Przytyku, powstałe slmtk lem del'l!-0lo\\'ania mieszkal1., ponoszą. oskarzony
Leska i Luzer Kirschenzweig·'. Jak. z
tego w~'nika, motywy w:-:ro~u . ust~la]ą.
niezbicie
ścisll1zaleznosć mIędzy
strzałami, a późniejszemi zajściami na
ZachQcie i Podgajku. Stą.d też twierdzenie, że Żydzi ponoszą,. "moralną
odpowiedzial ność . za zabój.stwo 1\1i nko\\'skich" i swoJe "materJalne straty".
'V"mowa motywów wyroku w procesie '0 zaiścia prz~·trckie ma histo~
l'\'czne znaczenie. Sąd Na.i.iaśniejsze]
rizeczHlOspolitei Polskiej urzQdowo
stwierdził, że Polacy, walczą,.cy dl'Ogą·
:,pokojneg-o hojkotu ekonomiczl.,ep;o o
unarodowienie handlu, 7.Qstall prze7.
żn"iol ohc~', napl~'\Yo\\'~', ~anadnięcł.

Perficl ia i istotne ohlicze Z,'dów, zamieszku.ią.c~'ch Polskr,. a u\\'a7;a.iąc~'ch
ją, za teren eksploatacji, wstal.,' IV peł
n i, bez obslonek, zdemaskowane. (ł)

powała prowokująco,
młodzieży żydowsJdej

prz~'czem

część

w Przytyk.u zaopatrzyła się nielegalnie w broń palną". Rozpoczęło się w~'sylanie delega·
cyj
do
władz
administracr jnych
lI' • • delegacje
te domagały się usuniQcia z terenu drogą aresztowań jędno
stek, bardziej energicznie propaguią.
cych i kierujących akcją bojlwto·\'ą. · ·.
żYDZI STRONł, ZACZEPNł,

Jako termin decydującej rozgn'wki
wybra1i sobie Żydzi prz~·tyccr dziel.
9 marca. Licząc na to, że w zajściaeh
policja weźmie ich stronę, domagali
siQ wzmocnienia na dzieli ten 7.ałolcd.

Zdementowana
w

pogłoska

dniu wczorajszym niektóre pijakoby w dn. 15
~m. miała J..yć wręczona gen. RydzowiSmigłemu w Ul'OCZYSty sposób buława
sma

podał.l' pogłoskę,

marszałkowska.
W związku

z tą wiadomością. dzisiejsze warszawskie "ABC" donosi:
"Dowiadujel11~' się, że wszelkie pogło
ski o wręc:zeniu bula\\'y marszałkow
skiej gen. Rydzowi-śmigłemu są.
bezpodstawne ...

Z Najw.

Trybunału

Admin.

z dniem 1 września r. b. wznowione

będ~ se~je w
·ajw. Trybunale Administracyjnym.
Najw. Trybunał Administracyjny
ma do rozpatrzenia 7000 zaległych
sp;·a\\'. Po wznowieniu sesji rozpatrzona będzie serja sensacyjnych procesów.
Na wokandzie N. T. A. znajdą się
skargi "Wspólnoty Interesów" z roku
1932/33 i 1934, skarga ziemianina Przewlockiego na drożdżowniQ, skargi ordynata Zamoyskiego na wymiar podatku drogowego i serja spraw rozwodowych.

•

Dług inż. Ooboszyńskiego zapłacony
Dług, ~acic(gl1ic:ty 1,v scllroll;s!.·ll, uł'ef/u1ou'(lf n;e~1taJ'łY tUl'Ysta - Dobos~!llts/d c.~lIje sie. dobł'~e
Kra k ó w, 11. 8. - Przeby\\'ając.y sta,,'ił on w tem schronisku, został
w IYięzieniu św. Michala w Krako\\ i'3 zapłacolly. Jak \\'aidomo, inż. A. Dobo-

inż. Adam Dobo zYl1ski pozbawiony
przez kilka t,vgodn i żywno 'ci i książek
z domu - jak się dowiadujemy - ma
IV najbliższych dniach otrzymać p{)dobno zez\\'olenie na odbieranie tych
rzeczy. Inż. DoboszYl1ski czuje siQ jo·
brze i jest zupełnie zdrów

*

Jak stwierdzili odwiedzający schi'{)nisko "Stare \Vierchy", w którcll1
przez kilka godzin pl'zeby\\'ał inż. A.
DOboszY.l1ski, dług jaki wó\\'czas pOlO-

sZYlbki \\'raz z 9 uczestnikami swej
grupy przebywał w tem schronisku IV
dniu 2G czerwca przez kilka godzin i
spożył tam posiłek, do zapłacenia któl'ego brakło mu wówczas 3 zł 10 gr.
Doboszyil"ki napisał wówczas w książce turystów, że pozostaje winien tą
kwotę i zwróci ją \V najbliższym czasie. 'V kilka dni po jego pobycie, gdy
\\'ieść o jego ujęciu doszła już do wiadomości publ icznej, zja\"ił się w "Starych 'Vierchaeh" jakiś nieznany turysta i kwotQ tQ zaplacił.

Sensacyjne 'procesy politvczne
Na jesieni r. b. odbędzie się szer'3g
sensacyinych procesów politycznych w
różnych miastach Polski.
VI końcu przyszłego miesią.ca oczekiwane jest zamknięcie śledztwa przeciwko inż. DobosZYllskiemu i 72 jego
towarzyszom o zajścia w Myślenicarh.
Dobiegają. również kOllca czynnośr; i
władz śledczych w nowej sprawie N.
S. D. A. B. w Katowicach. 'V drugim
procesie National Sozialistische Dcutsche Arbeiter Bewegung ma odpowi:1..
da~ 71 członków.
Niemniej sensacrjny będzie pro ·~ es
o 7.aiścia antyżydowskie w Mińsku

Mazowieckim. w którym pociągnięto
do odpowiedzialności około 50 osób.
Na tle zajść \V Millsku Mazowieckim
\\'ogóle mają. siQ odbyć cztery procesy.
\\' miesiącu październiku sąd okrę
gowy w MilIsku Mazowieckim zajm.ie
się sprawą zabójcy Ś. p. sierżanta Bujaka, Żyda Chaskielewicza.
'V 'Warszawie rozpatrywana będzje
serja sensacyjnych procesów przeciwko członkom O. N. R. o zorganizowanie zamachów petal'dowyeh na żydow
skie lokale rozrywkowe, sklepy i t. d.
Na lawie oskarżonych zasiądr.ie 25
członków b. O. N. R.

Skandal motorYZaCyjny w[vfrach

Pisma warszawskie donoszą:
Glówny Urząd Statystyczny opracował ciekawe dane, dotyczące liczby
samochodów w niektórych państwaCh
europejskich i pozaeuropejskich w latach ou 1929 do 1935.
Z danych tych wynika, że jedynie
w Rumunji, Finlan1.ii i w Polsce nastą.pił
spadek liczby samochodów,
przyczem jednak spadek ten jest największy w Polsce.
W 1929 r. Polska posiadała 29000
samochodów, a w. roku następI1.ym
39000 samochodów. W latach następ-

cja - 112, Danja - 126, Szwecja ...,....
141, Holandja - 144, Belgja - 155.,
Hiszpanja 168, Włochy 37.1.
Niemcy
776,
Anglja
1881,
FranCJa.
'
- 2037.
Na począ.tku roku 1936 w Polsce
zarejestrowanych było samochodów
24,7 tysięcy, w czem osobowych 19,7,
tysięcy, a ciężarowych 5 tysięcy. Mo-o
tocyklów bylo 8,4 tysiące i innych pojazdów mechanicznych 1,1 tysięcy. WJ
dane te nie wliczono samochodów i
pojazdów
mechanicznych
wojskow
wych.
~

ponoszą moralną

żydowskich".

REAK'CJA ŻYDÓW NA BOJKOT

s

nych liczba samochodów spada i dochodzi w 1935 r. do 25000. Natomiast
spadek samochodów w Rumunji jest
mniejszy. W 1929 r. w Rumunji bylo
36000 samochodów, w 1933 r. - 28000,
a w 1935 r. - 33000. W Finlandji w
1931 r. było 34000 samochodów, w
1934 r. - 30000, a w 1935 r. - 31000.
W 1935 r. następujQ.ce państwa posiadały samochodów w tysię.cach
sztuk: Polska - 25, Finlandja - 31,
Portugalja - 33, Rumun.ia - 33, Austrja - 39, Irlandja - !8, Norwegja
- 59; Szwajcar'a - 88. Czecho8łowa.-

10 s i e r p n i a .
Olimpjada dobiega końca. Wyniki'!;
Przyznajmy otwarcie, że czego innegO.
my, laicy, oczekiwaliśmy, a co innegQ
przywożą nam nasi zawodnicy.
Ni"
wyjedziemy jako triumfatorzy, nie wy:..
jedziemy tak, jak powinniśmy i jallJ
stać naród tak zdolny i posiadający,
tyle wartości wewnętrznych.

*

Olimpjada to nie wyścig tylko spor..
towy. To także rewja zdolności i t~
żyzny narodów.
Czy nie uderza kogokolwiek, że
czołowe miejsca zdobywają przedstlł>ó
wiciele ras kolorowych? Dzisiaj zdobywają prymat na Olimpjadzie, a jlJlol
troL. Traktowani z pogardą. przez bia-łych Amerykanów Murzyni ptzyczyniłi
im sławę i zwycięstwo. Owens czYi
Louis zdobywa dla swych współziom..
ków prawa i pozycję. Jutro sięgną oni
dalej, widzą.c osłabienie rasy białej.
Mali, żółci lapol1czycy są klasycznemi
przejawami tych czasów, które idą. ...

*

Przed paru laty na Sto Michel zwr'ó cila mą uwagę grupka studentów ja.pońskich, wracają.cych z uniwersytetu...
Szli do swej garkuchni na posiłek.·
Byli przedziwnie nędznie ubrani i
przedziwnie skromni. Pożerała ich na,..
miętność nauki. Dyskusja w kuchni
tyczyła tematów tylko naukowych..
Prowadzona była żarliwie.
Spoglą.dając na nich, zadawałem
sobie pytanie: co nam przyszłość przy"
niesie. Wszystkie dobra i wartości cy...
wilizacji i kultury europejskiej ' są. 001
h"arte przed nimi. Wchłaniają. je zapalczywie.
Zdobywają
dla siebie
wszystko, a wzajemnie przed Europej·
czykiem nie otwierają własnej duszy..
Co więcej: szerzą. u siebie dążność do
emancypacji przed dotychczasowymi
panami świata. Już dzisiaj zaczynają.
nas rugować nie tylko z własnych terenów, ale stwarzają. nawet konkurencję
poważną na terenach bliskich. A gd"
podrosną inne pokolenia, co przyszłość
przyniesie? ."

*

Słuchałem z niepokojem przez radjo
relacji z meczu piłkarskiego między
Polską a Anglją.
lakżeż tam znakomicie wyrażała się dusza narodu? Z
jakąż energją szliśmy w ataku, by zdo·
być 5 bramek i jak rychło opadliśmY'
w napiQciu? A potem tylko drżeliśmy,
żeby przeciwnik nie zdobył jeszcze jed.
nej bramki, a przez to i remis. A gdyby to się stało, to nie wiadomo, czyby.
śmy już całkiem nie opadli na duchu?
Olimpjada wykazała dowodnie, że
brakuje nam wytQżonego treningu
sportowego i metod~' cznego przygotowania. Ka poryw dorywczy jeszcze
nas stać, ale na metodyczny wysiłek?

*

Miejmy nadzieję, że znajdą się
czynniki, które wyciągną konsekwencje z wyników polskich na Olimpjadzie. Przedewszystkiem w stosunku
do tych czynników, które są za te wy·
niki i kierownictwo ruchu sportowego
odpowiedzialne. Może kto zechciałby
się zająć działalnością i
metodami
pracy komitetu olimpijskiego i kierownictwem naS7.ego wychowania fizycznego.
Doniedawna ta dzied7.ina życia byla
tabu, tak, jak wojsko. A pnecie od
czasu śmierci marsz. Piłsudskiego dużo się bard7.o zmieniło. O wojsku mówi się wiele. Zaczęli o niem mówić CJ,
co są. za nie odpowiedzialni. Może
przejdziemy taką. ewolucję i w stosunku do zagadnienia wychowania fizycznego. Byłaby pora!
Jeżeliby były istotnie realne konsekwencje porażki polskiej ekipy na.
Olimpjad7.ie, to w takim razie olbrzymi wydatek finansowy, jaki pochłonęł~
wysłanie tak licznej reprezentacji i tak
licznych jej tOWaTzyszy i urzędowych
opiekunów - nie byłby zmarnowany.
Tak myśli laik, który patrzy z tr~
skę., zawiedziony w swych nadziejach,
zaniepokojony o przyszłość - już nie
~J)Orttl tylko polskiego. Tu idzM ~ . .
większego i poważniejszego. ..

'SIrona l
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9
które
Nitschka.
puścił
w
obieg.
ObecZ przeszłości Kr kowa
nie p. Jarczyk, kiedy doszł~ go w.ia~o ..
,,
l
mość o osadzeniu Nitschkl w WIęZl(~
t
niu zgłosił swą pretensję do prokuraiora w Katowicach.
Drugim dalszym poszkodow.any~~
Wielkie po~a'ł'Y w dawnym Kra,k owie - Fr.as~l~a Kochaprzez Nitschkę jest rolnik z okolIc MInowsldego
kołowa, Kempka, który dał Nitschce
K l' ak ó w, 11. 8. - Przed oczyma przyczem głównie cierpiał nieobwaro- upoważnienie do załatwienia sprawy
Europy dokonuje się fakt potwornego wany Kleparz, . skąd najczęściej wy- jego oszczędności w Banku Ludowym
w swych rozmiarach samobójstwa chodziły szturmy " 'ojak oblegających, w Pszczynie i podjęCia sumy 5.500 zł.
kulturalnego, z dłoni bowiem hiszpań skierowane na główne bramy miej- Nitschka uzyskał wypłatę tej sumy i
skich ginie w krwawej pożodze to, co skier Florjańską z rondlem oraz Sław- pieniądze sobie przywłaf,zc~ył:
Koligacje Nitschki są tez me do postanowi naj cenniejszy spadek wiel- kow ką. Czl:sto też gorzał kościół św.
Florjana, tak, że dziś już niczem pro.- zazdroszczenia. Brat jego Emil speciakiej przeszłości Hiszpanji.
wie nie zdradza swej odległej funda- lizował się w oszustwach matrymoPatrząc na przp.szłość polską, z ulcji z r. 1185. Czasem nawet sami kra- nialnych, którym kres położyła poligą stwierdzić należy, że nigdy jeszcze
nie zaszły na obszarze ziem polskiCh kowianie byli zmuszeni palić KleIlarz cja w roku bieżącym. ~becnie wład~e
fakty podobnie szaleńczego i samo- dla oczyszczenia przedpola murów, co śledc~e łącz~ wszystkIe to~zące Się
bójczego niszczenia własnego dorobku Kochańowskiemu .4alo powód do napi- przecI~ko Nltschce spr~wy ~ prow~dzą zbIOrowe doc~odzen~a .. Nlew~tphkulturalnego. Coprawda płonęły czę sania fraszki:
.•
wie po odsiedzemu 6-mleslęczne] ka·
sto miasta nasze i wsie, a z niemi
stare świątynie i mnogie skarby sztu- ,,!{Jeparz znowu chcą Ilahć,. WIęC na-I ry, nieprędko jeszcze ujrzy on wolmówlć kogo,
ność. (AJS)
ki, niszczycielami jednak byli bądź
By dom kUPił - dostałbY go teraz
, '
najeźdźcy w czasach wojennych, bądź
niedrogo."
też ślepy przypadek i nieostrożność,
Masonerja~
znajdujące sprzymierzel1ca w podatnoOstatnit> olbrzymia klęska pożaru
ści materjału budowlanego i niedostatnawiedziła !{raków w dniu 18 lipca
komunłsty,czna
ku ur:lądzcń ratowniczych .
1850. Powod~m był błahy pożar komtZnana tancerka polska Loda Halama.
Pożarów takich
w samym trlko nowy w małym domku na przedmiePrasa węgierskie wykazuje w ostatudała się samolotem do Berlina na
Krakowie wymieniają zapiski hIsto- ściu Krupniki, obok Dolnych Mły
gościnne
występy.
Widzimy ją na ryczne od r. 1124 około 42. Mowa tu nów. Silny wicher poniósł płonące nich czasach pewne zaniepokojenie z
zdj~,
wykonanem w chwilę po oczywiście tylko o wielkich pożarach, głownie ulicą Gołębi~, Bracką i Fran- powodu ruchu, jaki się za.znacza w
kołach masońskich ·Węgier.
przybyciu do Poznania. '
niszczących nieraz całe dzielnice miaciszkańską, niszczą.c w mghieniu oka
J ak wiadomo, po zlikwidowaniu
sta. Nie były one nigdy wywołane rę całe bloki kamienic. Cudem uratowa- Beli Kuhna i jego na szczęście krótką bezbożnika, a ślady ich starało się
no bezpośrednio zagtożoną Bibljotekę kiej dyktatury komunistycznej, loże
miasto najrychle.f zacierać. Dwa głów 1agiellońską, spłonął natomiast pałac masońskie zostały na Węgrzech zane kościoły "polskiego Rzymu", t. j. biskupi z wspaniałem muzeum pamią mknięte. Obecnie członkowie tych lóż
katedra wawelska i kościół Marjacki, tek narOdowych, urządzonem przez poczynają
wykazywać
zwiększoną.
szczęśliwie w ciągu całego sweio istWoronicza w roku 1816. Spłonęły tez aktywność tak, że istnieje przyp~
nienia, tj. od w. 14-go, uniknęły klęsk do gołych murów kościoły Franciszka- szczenie, iż knują jakieś nowe machIpożarów, zachowując dzięki temu nienów, Dominikanów i św. Józefa. Nie- nacje. Łączy się to ze wzmożoną. dzia"Gazeta Kas'Zubs'ka" pisze:
ocenione pamiątki i skarby sztuki. \V zmierna ilość
nieocenionych dzieł łalnością. l\:ominternu w całej Europie.
ZwalczaJą;<: ant yży do'wski e razl'u,chy w
wielkim pożarze zamku na Wawelu, sztuki i zabytków, ołtarzy, pomników,
Palestynie musiał Tząd rungie.lski w Pale- trwającym przez tydzień w r. 1702 obrazów, pamiątek pożarta została
stynie stworzyć coś w TodEaju "miejsca (15-22 wrżeśnia), a wywołanym niepłomieniami w ciągu kilku
godzin,
od{)sobniffi1ia". Jak to wygląda, świadezy
ostrożnością
okupujących
wówczas powodują.c niepowetowane straty w
D:astępujący telegram żydowskiej Agencji
Wawel Szwedów Karola XII, katedra skarbie historycznych zabytków miaTelegrafieznej.
"Pewien Arab, ikióry zwiedzi! arabek i znalazła się w największem niebezpie- sta. Zgorzała też olbrzymia bibljoteka
W Skawinie, miesteczku fabrycznem,
obóz k{)nccntracyjny w Sarafanr!, 'Pisze do czeństwie i cudem wprost ocalała, o dominikańska, pomieszczona w osob- 5000 mieszkal'i.ców, stacja kolejowa.. 15
.,Haarez", że intern{)wani tam Arabowie czem dotąd świadczą pamiątkowe na- nym gmachu, gdzie dziś gimnazjum km od Krakowa odczuwa się wielki brak
!prowadzą żywot .kur&cyjny. Cale dnie spę
pisy, wyryte na marmurach w kaplicy św. Jacka. Wicher niósł płonące ko- chrześcijańsl<ich placówek handlowych i
dzają na spacerach, lIlic nie robią. OtrzyBatorego.
deksy pergaminowe aż ku \Vieliczce: tak: kamasznika (jest 1 .z yd) , składu skór
mują słodycze, ow{)ce i papierosy "dar naNa
niespokojne
czasy
wojenne
jedna z takich opalonych ksiąg znaJ- ~ 2 żydowskie, składu z gotowemi ubra1I'0dowy, dla bohaierow powstania". Wszelprzypada
wogóle
największa ilość dawduje się dotąd w klasztorze P. P. Pre- niami - 1 żydowski, czapnika - kapeluszIIde inne po,t rzebne produkty mQlgą otrzynika wcale niema. Poparcie ludności mieJnych pożarów, a zwłaszcza przedmieść, zentek.
mać w .,klepie, iktóry obecnie został w 0scowej i okolicznej zatpewnione. Również
bO'zie otwarty. Calemi dniami słuchają inmiałby dotrą egzystencJę fachowiec poń
ternowani radja i śpiewają lPieśni".
------------------~czosznik, pOSiadający wla<sną maszynę do
Przyjmijmy, że w ,tym opisie jest trowyrobu skarpet i pończoch. Duże papaI'chę przesady. \V !każdym. razie ta "palecie ze strony ku'p ców i straganiarzy cl\rzestyńska Bereza" zupelnie nie -Pl'lypom!lJla
ściia..ńskich zapewnione, gdyi oni ZmU6ze-··
!polskiej. Palestyna leży w Azji. My ponl są nabywać towar u Ży'Cl.6w. Nadmi-eże w każdy cliwartek odbywaj a, się
gardliwi e mówimy o "azjatyckich stosunNowe dO'ł'ł/iesienia o 08~ustwa - Koligacje n-ie do po~a.ł'dł·o- .nil'm.
tu duże targi, na które ściąga ludność z
kaeh". Na tym jednak odciDlku EUTl)pa nie
sfłlc.ł'enla
.
okolicznych w i bardzo licznie.
ma się ezem chluJJić.
Wszelkich informacyj udzieli szczegóMiędzy .poj-ęciami prawnemi twórców
M. in. został poszkodowany przez
K a t o w i c e, 11. 8. - Osadzony w
o-bozu w Safarrund a tych, kMrzy stworzyli więzieniu katowickiem znany na Ślą. Nitschkę b. poseł 11a. Sejm warszawski łowo Buczek Stanisław, Skawina, ul. O.grody nr. 391.
Dachau, Wollersdorf, Oranenba'llIm etc.,
is,tnieje przepaść. Anglicy nie rozumieją, sku aferzysta Stanisław Nitschke z z ramienia B. B. W. R. p. Robert Jar~
czyk
z
Podlesia,
u
którego
Nitschka
Mikołowa,
gdzie
posiadał
oszUkańczą.
ja,k mQżna kogoś karać, nie udowodniwW~Worochcłe woj. ~\Vowskie mógl.'by liwynaj!}.ł magazyn na przechowywanfEi
firmę "Agraria", który przez przypas'zy mu winy."
czYć na powodzenie chrześcijański rzeż·
dek spowodował wykrycie na terMIe 1"zekomo rzeczy naby'tych na licytacji nik. Mówił nam o tem pewien ksiądz,
.
. 1.
• d
-- t
katowickiego sądu pewnych nadużyć u ks. PSZYCZYllskiego. Z uwagi na ce- który w Worochcie spędził wakacje. InW GeneWle
Ja,,- Wla omo O'czą
tr
. któ
h
d 'kó
i nę tych :rzeczy, Nitachka w~'llajmując formator nasz twierdzi. że w teJ ruchlisię o,brady ŻydowskiegO' Kongresu Swillto- ze s ony me
ryc
urzę Dl w.
wego, na którym delegaci międZynarOd{)-1 prz~z to, poczęło być znowu o mm u p. Jarczaka magazyn, zażądał od wej miejsco-wości letn:skowej są tylko ży
wegO' żydostwa mają .powziąć uchwały w głos no, sClą~ną-.ł ,na swą głowę .sp?ro niego zabezpieczenia (!) W formie wek- dowscy rzeźnicy. Sama"Ks.iężówka", t. j.
sprawie niesienia ,pomocy Żydom na za- nowych domeslen o oszustwa, JakH'h sli kaucyjnych na sumę 5.000 zł. Chcąc dom wY'poczynkowy dla księży zostawia
groźonY'ch odcinkach i omówić "tra,giezna terenie powiatu pszczyńskiego się wynająć nieużytkowany magazyn, p. w sezonie u rzeźnika 500 zł miesięcznie.
na," sytuację, w jakiej znajdują się żyja,cy dopuścił.
Jarczyk wręczył mu żądane weksle,
w diasporze synowie Izraela. ,,0 sytuacji
żydQstwa na całym wiecie" wygłosił referat Żyd JaJkób Loozczyńslki (I), operując
iPrzY'tem "obfitym materjalem sta1yst}"Cznym".
Sytuacja ta "-" zdaniem referenta
IPrzeds,t awia się następująco (.cytujemy
za "Naszym Przeglądem"):
"Niemniej ltliiŻ 5 miljonów :2:;y.dów
I!>odlega ,proces{)wi utraty 'Praw i pozycyj g06po,darczych. Do szere·gu obok
Iporażka
Gofińsk 'iego
Niemiec najbardziej zagrożo'l1ych skuiPień żydows'kich referent zalieza ludW200Szą
żyje
ność żydowską w Polsce, Rumunji, Austrji. LO>t:wie i Lit:wie.
Ł ó d ź, 11 sierpnia.
G<>Im.skiego, znanego już Łodzi z tere·1 nietylko że nie chciały usunąć z pra:.
"Na. 'Podsta~ie dokonanych obliczeń
lP. J. Leszczyński ustaHł, IŻe nie mniej,
W przededniu wyborów do rady nu b. rady miejskiej. Tow. Golińslti cy "opornych" robotnic, ale rozgor)'przybył do fabryki, wygłosił płoIńienczone żądaniem leadera socja:1izn'lU
niż 35. :proc. Żydów polskiCh .,po'Zbawio- , miejskiej w Łodzi żywioły lewicowe
IIlYc~ Jest źródet zar~b~{Q':I'al!lla, zaś J?Ojak żydo _ komuna, a w szczególności ne IlTzem6wienie i o dziwo, taczął na- zgotowały mu taką "gorącą." owację.
zycJe gospodar'cze Wielu l!n. SIa, równl.e'ż socjaliści wszczęli ożywioną. i ostrą woływać robotnice do "załatwienIa że musiał czemprędzej zmykać ' z tereza~roż.one. Pempek,tywy ?ydó'Y IJlle- działalność agi tacyjną.. Po 'Wszystkich się" z temi wszystkiemi, które miały nu fabryki ścigany wyzwiskami porumlecloch są .ponure ł IDo·ż1'lWOŚCl egzy" .
• .
.
odwagę nie podpisać listy- ViryborcZf!j szonych do żywego robotnic. Słowem
stencji ikurczą się coraz bardziej."
prawie fabr~'k~ch krą.z~ wysłannLCY P. P. S. "Załatwić się" w tym sensie, nie udało się tow. GoliI1skiemu zupeł:
P. P. S., USIlu]8.c nawet za. pomocą
S!ko-ro 2Y~QIITl w Polsce. jest aż talk. tle, gróźb utraty pracy nakłonić robotni- ażeby już w cią.gu dwóch dni wszyst. nie tak samo jak i w b. radzie miej~
to IPoco iu SI edzą? ! Kto .lch o io u Jtcha ków do składania. podpisów na. listy kie robotnice wydalić ż fabryki. Co skiej.
!prosi i ilmmu są ,p otrzebm? Cały naród 0. l'
więcej, tow. Goliilski wyraził się, ni
A teraz inny jeszcze kwiatek z
deŁchnie z ulgą, gdy spalmją manatki i wyborcze soc]a lstyczne.
mniej ni Więcej tYlko, że "głowy grządki socjalistycznej. Jak się dowlawywędruja" od nas! Z ea~ąchęcią pomo:>.e"vV dniu 8 b. m . W żydowskiej fa- tych opornych nlechcących podpisać dujemy z wiarogodnych źródeł, w dniu
my im 'w tej "wyprO'wadzce". Mogą na nas bryce \Valdmana (Zawl;ldzka 16) deI e- Itsty P. P. S. powinny znajdować lit 8 b. m. na kolonjach letnich miejskich
liezyć!
gatka socjalistyczna Konstancja. To· .... Ber.zł.... Tak, tak w Berezie!
VI' parku 3 Maja w Łodzi, grupa dzieci
maszewska przyniosła. listę wyborcz· ą
Towarzyszu Gollński, maleńka dy- żydowskich pod kierunkiem nauczyP. P. S. z propozycją. podpisan ia jej wersja, czy ni~ wiecie przypadkiem, ciela również Żyda, wzniosła chórem
przez wszystkie robotnice tej fabryki. kto to tak zawsze gardłował o wolność okrzyk - "Niech żyje P. P. S.I"
Mimo jednak gorą.cych namów p. de- przekonań, przeciwko Berezie KattuDalibóg niedługo brakuje, a dzicMłodych"
legatki, robotnice nie kwapiły się ja- skiej i czy przypadkiem nie t()warzysz ciaki żydowskie, utrzymywane z picKra k ó "tV (PAT) Komenda główna koś ze składaniem podpisów, a część rzucał na Berezę gromy na wiecu '!' nięd:r.y publiczny.ch polskich, pod kieLegjonu Młodych", związku pracy dla wręcz odmówiła popierania osławio dniu 9 b. m.?
rownictwem nauczycieli opłacanych ze
~ańs,twa, na podstawie paragrafu 1~ nych i skompromitowanych już elostaHm ... dziwnie to jakoś ze sobą. nie Skarbu Państwa Polskiego, będą krzystatutu rozwiązała okręg krakowskl tecznie "obrońców robotników".
hsztymuje", no aJe znamy się na tern. czeć chórem, jak starsi ich bracia 'i
Stanowisko takie robotnic dopro- Z ćhwi1ą., gdy w Berezie znajdują się siostry - "Precz z Polską''. "Precz z
"Legjonu
Młodych".
Z
dnie~ 1
sierpnla b. r. ustała wszelka dZlałal wadziło pechową delegatkę do szału "krewniacy" .zydzi - komuniści, to policją j z wojskiem!", .. Niech ży j e
ność byłych członków tej organizacji histerycznego, w przystępie którego huzia na Berezę, ale gdyby tam sie- Z. S. R. R.!"
W każdym razie niedużo .iuż brct·
na terenie województwa krakowskiego podarła na strzępy przyniesioną listę. dzieli narodowcy ... no to dlaczego nie,
kuje. Co na to opinja i czynniki mia-'
w ramach i pod. nazwą "Legjonu Mlo- Chcąc jednak za wszelk~ cenę nawró- i owszem. Ogól to oceni jak należy.
Ale wtacam:y do sprawy. RobotnI- rodajneT
'
cić "zbłąkane owieczki"j na. wia.tę oj·
clY'Oh".
- - r
•
ca Marksa, zawezwała do pomocy tow . ce pomimo nalegan tow. Goliń;;kiego
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Mim,Q widocznej przewagi, nasza jedenastka zeszła pokonana zboiska - Niedyspozycja strzałowa ataku

I

dwajają tempo, usiłując podWYŻSZYć miejscu. Jeszcze mają Polacy okazję
wynik. Wysiłki ich, podobnie jak i do wyrównania, gdy bramkarz aupolskie, nie przynoszą jednak do prze- strjacki, c.hwytając górną ~iłkę, atarwy iadneo-o wyniku.
kowany Jest przez Goda l Petel'ka.
Po zmi~nie stron napa:stnicv pol- Chwyciwszy piłkę, pada w bramce i
scy za \yszelką cell(~ dążą do ,vYl'ÓW- kilku graczy tłoczy się wraz z bramkanania i stopniowo uzyskują znaczną rzem za linją bramkową· Powstaje
przewagę. Austrjacy atakują równie
wrzawa na trybunach, której towarzygroźnie, jednak rzadziej. Mają jednak szą targi obu drużyn z sędzią Anglikiem
Więcej szczęścia, gdyż jeden z ich a- Bartonem. Ten ostatni jednak wkróttaków kOllCZY się drugą bramką. Po- ce dyktuje wolny dla Austrjaków,
lacy, począ.tkowo nieco zdeprymowani, temsamem nie uznają bramki. Ponowpowoli otrząsają się z depresji i nadal ną okazję zdobycia wyrównania zaatakują zawzięcie. Szereg okazyj poprzepaszcza Peterek, gdy jego groźna
zostaje jednak
niewykorzystanych. bomba przechodzi tuż nad poprzeczką.
Musielak nierzadko zawodzi. Peterek W ostatnich minutach gry, w chwili,
lub God podają niedojdadnie, a skrzy- gdy Polska niemiłosiernie gniecie, niedłowi miast centrować do pola karnespodziewanie przedzie·r a się środkowy
go, popisują się nieskute~znemi str~a- napastnik Austrjaków i podaje piłkę
ła~l .na bramkę z pozycYl wprost me- do skrzydłowego Werginza. Sekundę
mozllwych. Raz ~oraz s~l'z~ł Goda czy potem nieuchronnie strzała tego ostatPeterka lu~ l\fuslelaka IdZIe na bram- niego grzęźnie w siatce. Porażka Polkę.'. muskając tylko poprzeczkę· !nny ski jest przypieczętowana, gdyż chwilę
mlJIl: o centymetr~ Słupek, a l\fuslel~k potem sędzia kończy te niezwykle deChWIl~ poteD?- trafla.~ czterech metrow nel'wujące i emocjonujące zawody. _
z mUl owane;, POZYCJI ,w słupek. T~k Polska, p.okonana, stanie w piątek do
sam~ pu~łuJ~ God, kto:y z 5 ~met.r0w rozgrywki o trzecie miejsce z NorweZwycięzca w regatach żeglarskich w klaprze~trzel,nvuJe .. WreSZCIe n8; 1::> m}nut gją do walki o bronzowy medal. Przesie "olimpijek" Holender Kagchelland w przed koncern Jeden z atakow konczy grała niezbyt zasłużenie z Austrją.
towarzystwie zwycięzcy w klasie "sta· SIę bramką, strzeloną przez Goda. Jest
.
".
.
rów" dr. Bischoffa (z lewej). Kagchelland 2:1 dla Austrji. Polacy mają szanse Był~ Jako całosc dr~zyną lepszą· ~lezwyciężył wczoraj.
(Pocztą lotniczl\ od
wyrównania. Podwajają też swoje wy- dopIsał t!.m. razem Jednak ata.k, ktory
specjalnego fotoreportera "Orędownika"). siłki, chwilami niemiłosiernie przy- grał pomzeJ kl:as~, wykaza.neJ na zaB e r l i n. (Tel. wł.) Wbrew oczeki- gniatając. Ale tyly austrjackie są na wodach z AnglJą. I Węgraml..
waniu spotkanie wtorkowe z Austrją.
zakończyło się porażką Polski. Przyznać trzeba, że zawodnikom naszym
nie szczęściło się zupełnie, ponadto
brak Scheńkego dał się atakowi polskiemu bardzo we znaki. Zastępują
B e r l i n. (TeJ. wI.) We wtorek W
Włochy-Chile 27:19 (16:11).
Nasi
cy go Musielak nie potrafił go w stu
procentach zastąpić mimo swej dużej Olimpijskim turnieju kOSZYkówki rolo:- zwycięzcy z pierwszego spotkania gógrywanym systemem puharowym, od- rowali znowu wzrostem i szybkością.
ambicji i ofiarności.
padło znowu 6 drużyn, tak, że liczba
Meksyk-Japonja 28:22 (12:8). Mali
Ucierpiało na tem przedewszystkiem skrzydło, na którem \Vodarz ich umniejszyła się do 8. Między zwy- JapOllczyCY musieli ustąpić po ciężkiej
cięzcami znajduje się również drużywalce silniejszym fizycznie Mek.>Ymało wykorzystywany, niebardzo rona polska, która wyeliminowała groź- kańczykom.
zumiał się ze swoim nowym partneKanada-Szwajcarja 27:9 (13:1). Arem. Na domiar złego nie dopisał też ną Braz.ylję. We środę, w rezultade
spotkają się w grupie I pauzująca
merykanie
wygrali bez wysiłku dzięki
częściowo sędzia meczu, który więcej
dziś USA z Filipinczykami, a Włosi z
swym doskonałym strzelcom Pedenoforytował Austrjaków.
Polacy mieli w grze naogół prze- Meksykiem. W dru~iej grupie walczyć wi, Chapmanowi i Aitchsonowi.
będzie Kanada z Urugwajem, a PolUrugwaj - CzechOSłowacja 28:19
wagę i w dłuższym okresie pierwszej
ska z pauzującą również we wtorek (14:8). Doskonały Bernasconi obok
połowy, a nawet ostatnie 20 minut w
drugiej
przeważali
zdecydowanie, drużyną Peru. W czwartek spotkają Harley'a zdObyli większość koszów dla
chwilami staje przesiadując
pod się zwycięzcy spotkań w grupach, a w Urugwajczyków.
piątek nastąpi finał między zwycięzPolska-Brazylfa 33:25 (17:10). Barbramką. gości. U napastników Polski
cami
grupowemi.
Wyniki
przedstadzo
ładna gra bez zbytniej ostrości
tym rar,etn nie dopisała dyspozycja
prowadzona była pod znakiem stałej
Btrzało,wa.
Szczególnie brak było po- wiają się Il1lstępują.co:
Filipiny-Estonja 39:21 (21:'). Zwy- przewagi Polaków. Amerykanie nie uczątkowo tego zacięcia bojowego, jakie
cięzcy są niezawodnie naj poważniejzyskali swej formy z dni poprzednich,
1I\'idzieliśmy na. obu wygranych spotkaniach z Węgrami i Anglją. Kiedy szym kandydatem na mistrza; najlep- a kiedy ich najlepszy gTacz Goncalves
szymi graczami są Merkinez i Padilla, został skontuzjonowany, przestali być
drużyna ruszyła do generalnego ataku,
którzy uzyskali większość bramek.
niebezpiecznymi dla Polaków. (SŚ)
było już zapóźno. Austrjacy bronili się
wszelkiemi siłami i czynili to z całko
witem powodzeniem, dwoję.c i troję.e
się. Bramkarz austrjacki wraz z obronę. byli zaporą ·nie do przebycia.
Do wszystkiego tego dołą.czał się
Największe zainteresowanie WZbU-/ ~iOl'gio (Arg) 7:33, 4) Juanico (Ur) 7:39,
...·ybitny pech w szeregu, zda się. 100procentowych strzałów, które bądź' to dziły jedynki. W pierwszym zaraz D) Zawre~ (Czech) 7:43.
przedbiegu na starcie stanął Verey, na_B er 11 n .. (T~l. :wł.) Pogoda dopis?je
przechodziłY tuż ponad poprzeczką
l'
.,
pływakom l rowmeż we wtorek słonce
. . k
d ..
lub obok słupka względnie trafiały w sza naJwlę sza rf!-a zleJ~ o lmPIJ s~a. n~ przyświecało zawodom pływackim na
niego. Drużyna polska wystąpiła w złoty medal: N.le m.aJąc powazr:tH;J- wyp~łnionym. st~djonie. Chwile wyczekiidentycznym składzie, za wyjątkiem szych przecIwmków Jechał spokoJme, wama na Wielkie wydarzenia, wypełniły
jak to już zaznaczyliśmy - Musiela- długiemi pociągnięciami i w doskona- sk~ki .pokazowe d'Yóch mistrzów ameryka, który grał w miejsce kontuzjono- lej formie. Pewny swego, do 1000 m, kansklch Whayna l Greena.
wanego Scherfkego.
pozwolił się prowadzić przez mistrza
NIEFORTUNNY LOS
Austrjacy grali w następującym Holandji i dopiero od tej chwili lekko
Znowu Polakom fortuna nie poszczęściwyszedł na czoło. Hauten usiłował z ła Nasza czw6-rka .'vy~oso.wał.a najsilniejskładzie: Kainberger; Kiinz, Kargl;
Krenn, Wahlmiiller i Hofl1leister; Wer- nim nadążyć, ale tak się tem zmęczył, BZy z. t.rzech pl'ze~lbIegow l mImo uzyskabł"
b
'l .
. l ma &Iodmego najlepszego czasu nie we.
1800
ginz, Landon, Mandl, K. Kainberger i ze
na
m Y JUz ez SI I musla
szła do finału.
Fuchsberger.
przepuścić Brazylijczyka i Estończyka.
-ajsłabszy był
pierwszy przedbieg.
Wymienili więc w dotychczasowym W drugim przedbiegu zebrała się śmie- W~lk.ę toczyły tam Holandja. i Brazylia.
swoim składzie lewego łącznika i tanka wioślarzy. Mistrz Niemiec i ktor~ razem z Jap.onją szły do 1 UOO m. W
najp.oważniejszy konkurent Vereya, drugI.m płynęło pIęĆ równych osad. J>rośrodkowego napastnika.
Polacy z począ.tku atakuj!,!. i grają. wyo-rał tu równie łatwo w doskonałym wad~l!a począkowo .FrancJa przed N!€m'" .
.
,
.
Carol l Polską. Dopiero na 1000 m Nlemz wi:.trem. Dwa rogi dla Polski pozo- cz~sle. Po.dob~le gl:ozny Sz~vaJ~~ Ru- ey wy unęły się nieznacznie przed Fran-I
stają niewykorzystane.
Wysiłki Aufel w trzeCIm me mIał przecl\vmkow, a cję i Polskę oraz dochodzącą zalogę USA.
strjaków otrzą.śnięcia się z przewagi czwarty przedbieg zdecydował na swą Jeszcze na 1500 m Polska była r,a trzedrużyny polskiej nie skutkują.. Polacy
korzyść Anglik \Varren.
ci.e~ miejscu, j~?nak nieprawdopodobny
flDlSZ JugosławJ~ oraz łodzi amerykań
znów nie wykorzystują. szeregu dogodskiej
pozwolił Jugos!()wianom wyprzedzi ć
Wyniki - Jedynki: przedbieg I - 1)
nych sYluacyj. W pewnej chwili atak Verey
naszą. łódź,
a Amerykanom się z nami
(Polska)
7:31,
2)
De
Palma
(BrazyAustrjaków przedziera się lewą stroną lja) 7:37.7, 3) Korko (Estonja) 7:40.0, 4) zrównać. W trzeciem przedbipg''1 ~r.waj
i nieba "'cm Kairtberger oddaje ostry Ten Hauten (HoL) 7:42.9, 5) Jelaska (Jug) carja Drowadzila bez wysiłku od począt
strzał 7. 20 metrów, który nieprzygoto8:05.2, II - 1) Schiifcr (N) 7:17.1, 2) Hasen- ku do końca, atakowana bezsku!:tecznie
wanv Albailski puszcza niefortunnie do ohr (Austrja) 7:22.3, 3) Campbell (Arg) przez Włochów.
Wyniki czwórki ze sternikiem:
bramki. Austrjacy prowadzą po 15 mi- 7:25.7, 4) Pearce (Australja) 7:27.0, 5) Barrow (USA) 7:30.0; III - 1) Rufei (Szwajc) prz~dbicg- I. - 1 Jlu, u lldja 6:59, 2) Branutach gry 1:0. Po tej bramce druży 7:19,
2) Banos (Fr) 7:39, 3) Christiansen zylJa 7:01.3, 3) JaponJa 7:03.2, 4) Danja
na polska znów rusza do ataku, wszyst- (Danja) 7:42.9, 4) Kozma (Węgry) 7:47, 5) .:04.5, 5) Czechosłowacja 7:04.7, 6) Szwe ·
kie jednak rozbija twarda i zdecydo- Jon(>11 (P. Afr.) 7:!'i6.G; IV - 1) Warren cja 7:21.5; II - 1) Niemcy 6:41.1. 2) Fran·
wana obron a ,\ ustrjaków, k tÓl'zy po- (WUI 7:27, ;?) !-'t,'inlritnrr (WI) 7::30.6, 3) cja 6:45, 3) ,/ugol:llawja 6:20.:'>, ') Polska i

Nasi koszykarze zwvcieżvli

l

Verev pierwszy bez

wysiłku

Adolf szwedzki bierze czynny
olimpjadzie jako jeździec (Pocztą
od specjalnego fotoreportera

Książę

udział w
lotniczą.

"Orędownika").

USA 6:50.5; III -

1) Szwajcarja 6:41.9, 2)
6:50.2, 3) Węgry 6:58.8, 4) Urugwaj 6:5il.8, 5) Belgja 7:08.5.
SIEJ IDEM REKORDÓW W JEDNYM
BIEGU
Włochy

Po wynikach w konkurencjach indywidualnych, stuprocentowym faworytem
była Japonja.
Ona też prowadziła od
pierwszej aż do ostatniej zmiany i walka
z Ameryką tyczyła się tylko ilości metrów, jakie pozostaną dotychczas najlepsi pływacy za "małymi" pływakami. \Vyścig był jednym z najzaciętszych i owocem jego siedem nowych rekordów: olim·
pijski, światowy, europejski oraz cztery
krajowe. Japończycy ponowili więc sukces z Los Angeles.
Wynik - 'X200 m dow.: finał - H
laponja (Yusa, Sugiura, Taguchi, Arai)
8:51.5 (rek. japoński, olimp. i światowy!),
2) USA (Flanagan, Macionis, Wolf, Medical 9:03, 3) Węgry 9:13.3 (rek. węg. i eur0pejsld), 4) Francja 9:18.2 (rek. franc.),
5) Niemcy 9:19 (rek. niem.), 6) W. Bry ta.nja 9:21.5, 7) Kanada 9:27.5.
DRUGIE ZWYCIĘSTWO JAPONJI

,Ol

Dwie faworytki: Niemka i Japonka i
one też walczyły przez cały dystans. Do
130 płynęły razem, uzyskując na 100 m
1:27.1, potem krótki finisz wysunął Maehatę o metr na czoło.
Niemka zdołała
nadrobić już tylko pół metra i przyszła
na dl'ugiem mie.iscu przed małą Dunka.
Wynik - 200 m klas. pań: finał - f)
Machata (Jap.) 3:03.6, 2) Genenger (N.)
3:04.2, 3) S61'ensen (Danja) 3:07.8, 4) Waalberg (Danja) i H61zner (N) 3:09.5, 6) Sto·
l'ry (W B) 3:0!l.7, 7) Kastein (Hol.) 3:12.8.
EMOCJE PIŁKI WODNEJ
Niemcy - Austrja 3:1 (2:0). Nie'llwY'kl'e

zacięta "'a1kaprzyni06 ła nieznaczne zwycięc:;hHl gospodarzom, dla który·ch bramki
uz}'s-kali Schultze (2) i Schneider. Jedyną.

dla Au.,;trji zdobył Kunz.
Francja - 'z,,"ccja 2:1 (2:0). Francuzi
za wdzięczają z \\ycię",two lepszej technice
oraz dol'\lkonalem Padou. Prowadzenie do
'p rzerwy uzyskal Van de Casteele, a. jedyny 'Punrkt dla Szwedów strzelił Persson w
ch wiU, kiedy bramkarz francUBki wydal(jny zostal·(l wody. (SŚ)
bramkę

~pecjalności JapOl'Jczyków podczas wszelkich uroczystości są pOllly lowe ognie
sztuczne. Powyżej widzimy np. piękn"
chrY7.nntemę Iajel'~ crkową.

!;trons:"8

-

ORĘDOWI\TIK, ezwartelt, ania. 1~ słerpnła 193~

-

Numer 181
!L

a robotniczych karkach
Historja pewnych kar jer socJalistycznydl -

Ł 6 d Ź, 11 sierpnia. .
Socjalizm jest takim samym dobrym interesem jak bawełna czy droż
dże może nawet lepszym, bo nie
trzeba mieć kapitału zakładowego ...
Do zrobienia karjery wystarcl'-8.
pewna ilość inteligencji, więcej sprytu i duża, bardzo dużo lekceważenja
w stosunku do głoszonych przez siebie
przekonań.
Randydat na pospolitego
"bonzę" musi tę ostatnią. cechę posiad.ać, bo inaczej nie potrafi zrobić karJery - klika, rzą.dzą.ca part ją. nie dopuści "i'dealisty", psułby interes ..•

wych latach walk politycznych
posadkę, jeżeli chce za swój
mieć

~ta.ns!

W prasIe tez nikt nie osmaruje "proletarjackie" gazetki ani pary nie
puszczą., bo redaktor też ma zamiar
zrobić karjerę i nie jest aż tak głupi,
aby narażać się panu prezesowi czy
(ach!) prezydentowi!... No, a. jeżeli jakieś pismo
"nieproletarjackie" coś
nadmieni, to wiadomo szczekają.
burżuje na proletarjusza!... W życiu
bywa rÓŻnie ...
GALERJA
Oto taka sobie galerja, trochę takłów i zestawień:
.
1) Remiszewski - pierwszy sociaHstyczny wiceprezydent Łodzi ostatecznie ,iwylądowal" na platformie "sanaeji" i dziś jest panem dyrektorem Zakładu Ubezpieczeń;'

2) Rźewski - socjalista, potem pre7.ydent Łodzi, a teraz rejent - zarabia
kilka tYSięcy miesięcznie napisał
wspomnienia o swej młodości chmurnej i górnej;
3) Ziemięcki - też kiedyś obrońca.
proletarjatu i z listy socjalistycznej
prezYJdent Łodzi - za 7.asługi połmona na polu obrony proletarjatu został
przez "sanację" zamianowany dyrektorem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, ogólnopolskiej
centrali;
4) RapaIski też s<>cjalistyczny
wiceprezydent Łodzi - dziś właściciel
mają.tku ziemskiego, prócz tego pobiara wcale ładną. emeryturę;
5) Wajsberg - Wieliński - emery~ura wCB;le ok~zała, majątku narazi e
Jeszcze me pOSIada...
To ci najwybitniejsi. A iluż mniej
'\Wdocznych na "skro:tnnych" stanowiskach ławnik6w czy naczelników wydziałów dochrapało się "pro l etarjackich" kamieniczek czy fabryczek!...
Sta,.nowczo opłaca się być socjalistą.
Natomiast nie opłaca się być narodowcem pTezydenta Cynarskiego
zamordowano... Stanowczo jeśli, który
zdolny młodzieniec ma zamiar zrobić
karjerę i zap~wnić sobie po burz Ii-

jakąś

namacalną

ciepłą.

trud

satYSfakcję,

polecajcie mu tylko socjalizm. Niegorzej się opłaca, niż złośliwa plajta i regulowanie potem na piętnaście procent!

i obrońcy ropotnika -- stawia. sprawę
na płaszczyźnie handlowej. . "Bonza"
deklamuje, "cierpi", "walczy", a ... w
rezultacie dorabia się kamieniczki,
emeryturki, mająteczku ... Na iI"obotniczych karkach jedzie i wyjeżdża wysoko...
A masy robotnicze pozostajl! nadal
w dole, nadal nie mają nic, nadal są
schodami dla swych "obrońców". I po
tych karkach pokolenie za pokoleniem
pnie się po ciepłe posadki, emeryturki,
kamieniczki...
Ten cyniczny fałsz i dziwne pretensje do ludzkiego szacunku spowszedniały tylu już ich było a tylu jeszcze będzie L.
Naiwność m.as robotniczych jest
wielka, ale oczy otwierają. się C07az
bardziej. Oto nadchodzą. nowe wybory
- nowa ekipa "proletarjuszów" szykuje się na fotele prezydenckie, skąd
prosta droga prowadzi do rejentur i
gabinetów dyrektorskich.

rolę·"

Opinja publiczna z wielkiem zaciekawieniem oczekuje również opublikowania listy osób, które ulokowały poważne kwoty pieniężne w bankacl1 zagranicznych tuż przed ogłoszeniem. 0graniczeń dewizowych, a o której to liście wspominał min. skarbu ~a jednem
z ostatnich zebrań ostatniej sesji sejmowej,

"Zjednoczenie Narodowe"

"Dziennik Bydgosld" donosi o powstaniu Zjednoczenia Narodowego, w którem
współpracują.: Związek Hallerczyków (a
Z punktu widzenia handlowego
ruczej jego kierownictwo - red.), Stronwszystko jest w porządku - ten ;,ronictwo Ludowe. Narodowa Part,ia RobotbiłO w bawełnie, tamten w ubezpieczeników i Chrześcijańska Demokracja,
Jednem słowem: zupełnie, jak przed
niach, trzeci w nieruchomościach i
rokiem 1926. - jakgdyby od tego czasu
każdy stara się dorobić ... Czemuż więc
nic:' nie było zaszło, i spolecz"ństwo nie
ci, co "robią" w polityce nie mają
było
politycznłe postąpiło naprzód 01równ,ież mieć zysków? Jest "maleńka."
brzymiemi krokami.
różnica
geszefciarz nie udaje.
Jak przed rokiem 1926. mieszanina.
Otwarcie, nie przykrywając się dosprzecznych zupełnie elementów: katolicko - chrześcijańskich i zdecydowanie mabrem mas robotniczych, dQ.Ży do zrosońskich, miedzystanowych i klasobieni.a maję.tku. Nie maję. pretensji do
wych. - obdarzonych umysłem naiwnieżoonych zaszczytów czy godności apolitycznym i wzdętych osobistemi am"krwiopijca - burżuj" i tyle. Natomiast
bicjami politycznemi. Za kulisami znatu zgoła inaczej się mówi, a. inaczej to
ny jest ster czynników masońskich. któwygląda w praktyce. Jeżeli ktoś ,,robi"
re nie mają odwagi ponosić odpowiedzial·
w bawełnie, to nie udaje przyjaciela
ności za swoje czyny polityczne i chowają się za plecami Paderewskiego czy Hallera, wyzyskując ich nazwiska.
Dotąd nazywało się to: Front Morges
(od konferencji w siedzibie szwajcarskiej
P~derewskiego), teraz godłem stało się:
ZJednóc.zenie Narodowe.
J znowu to przypomina dzieje zprzed
{-l Jest w MałopOlsce uprzemysło- czyć znaczeniem socjalistów, wpływem
w!one miasto powiatowe Chrzanów: po- komunistów i t. d., byle nie - narodow- 1926 roku: rolę języczka u wagi sejmowej lubiło grać ówczesne Ziednoczenie
w~at chrzanowski graniczy ze Śląskiem.
ców.
M~asto to, ogromnie zażydzone, ma bur·
W pierwszej połowie 1936 r. "sanacja." Narodowe p. Skulskiego, ugrupowanie
mIstrza posła. "sanacyjnego", a staro- już oficjalnie musiała uznać narodowców. tonglujące kombinttcjami i mała grą kuluarową, jedna z przyczyn bezwładu
stę wychrztę.
Obaj ci dygnitarze w
Przyszły najpierw krwawe zajścia na
.
ciągu kilku lat zrobili wszystko, aby znirobotach publicznych. Bylo przytem ~ ówczesnego parlamentu.
I(to chce koniecznie nawracać do staszczyć miejscową organizację
Stronnic- trupów i 20 rannych. Na jaw wysda agitwa Narodowego i działaczy tego obozu. tacja komunistów. Miejscowi dygnitarze, rych nałogów i grzechów. niechaj to soPrzy pomocy znanych sztuczek i naci- nie panując nad sytuacja" zaapelowali do bie czyni; doświadczeni, wypróbowani w
sku doprowadzili do tego, że obecnie nie- cbozu narodowego o współdziałanie. Nie- walce zwolennicy obozu narodowego, dą
ma ani jednego narodowca w radach co później wykryło olbrzymie nadużycia żący twardym gości!'icem do ściśle okremiejskich Chrzanowa. Jaworzna i Trze· w Towarzystwie Zaliczkowem: przyjaciel ślonego celu: do państwa narodowego z
hi;ni. Usunięto działaczy narodowych z dygnitarzy, dyrektor Dziub'a, przepuścił silnym, zdecydowanym, bezkompromisokIerowniczych stanowisk w bankach wokoło 300000 zł. Trzeba obecnie ratować wym rZf\.dem narodowym, nie będą reagoJaworznie i Chrzanowie oraz z różnych instytucję i cudzy grosz. Jednym z dy- wali na żudne galaretowe fronty chrześci
stanowisk w stowarzY8zeniach.
ruldorów (bezpłatnych) wybrano jedno- jańsko - masońskie.
Poza siebie spogląda z tęsknotą ku te"Sanacja" pozornie triumfowała: nie· myślnie prezesa Stronnictwa Narodowema już w Chrzanowie i w powiecie go, mec. Janikowskiego. Skończyła siQ mu, co było przed rokiem 1926, garść olice:~w bez iołnienyj przed siebie patrzą
chrzanowskim - jak im się wydawało l'ównież nagonka na miejscowego probo·
Stronnictwa Narodowego; niedobitki nie szcza, ks. Kamieńskiego. znanego z cywil- mll]onowe rzesze narodowe, kroczące
mają żadnego znaczenia, ani wpływu....
nej odwagi, a wiceprezesa Stronnictwa albo w zorganizowanych szeregach Stronnictwa Narodowego, albo obok nich lub
Ostatnie miesiące przf'konały jednak
'arodowego.
Obóz narodowy ocHył, iak Feniks z za niemi.
"sanatorów", zp byli w bIedzie. Już w
Dla żadnego rzeczowo myślącego na1935 r. około 85 proc. polskiej ludności ł popiołów. Bo pogrzeb, jaki mu sprawiła
wstrzymało się
od udziału w wyborach "sanacja", był tylko oszukańcza, maska.- rodowca wybór nie jest trudny.
sejmowych. Próbowano fakt ten tłuma- radą. Obóz żył w masach.
COś TU JEST NIE W PORZ4DKUI

JAK SI:t: TO ZACZYNA?
Z.aczyna się to, zazwycza.j bardzo
WZnIośle
krzywdy prole tarj atu,
pr.ecz z burżujami, krew naszą. długo
leją katy, proletarjusze wszystkich
lu'ajów łączcie się, precz z faszyzmem,
precz z antysemityzmem, precz z pNczern ... Klasowo, zawodowo i skromnie. Z trybuny jak megafon - z za
biurk~ z robotnikami zgóry, a na konferencJach z fabrykantami dosyć ugodowo - żeby to i dobrze wyglądało i
stosuneczki jakie takie nawiązać. Na
pierwszego maja czerwona kokarda,
na przyjęcie biała muszka do fraka ...
Tak się powoli z proletarjusza l'()bi "bonza". Po latkach kilku czy kilkunastu (zależnie od zdolności) jest
już i opinja i znajomości i ho.ryzonty.
A przedewszystkiem staż partyjny coraz głośniej zaczyna się mówić o zasługach, które przecie nie mogą pozostać bez wynagrodzenia_o

U SZCZYTU •••
Wreszcie "towarzysz" dochodzi do
właściwego wieku i godności. Nieznacznie jakoś gromadzi się skromny
maję.teczek jakM kamieniczka czx
folwarczek, czasami tylko ciepła posadka czy emeryturka... Teraz już
mniej gorąco domaga się wywłaszcze
nia. burżujów, no bo jakże... Ale
zawsze jest jeszcze szanownym bojownikiem za prawa robotnika i proletarjatu - nawymyślać nikt nie nawymyśla, bo port jer względnie dozorca nie dopuści... Zresztą. gdzież z takim czerwonym emerytem dawny towarzysz - robociarz ma się zetkną.ć?
- Na posiedzeniu izby czy banku? ...
Teraz już się nawet nie tytułuje ~o
"towarzyszem", ale prozesem czy prezydentem - z szacunkiem i na. dy-

Trochę fakł'ów i zestawień

..Może się opmJa publiczna dowie
nazwisk tych os-obistości, które podobno w naszem życiu odgrywają niemałą.

Nie

było

nas

był

las...

P.Bluma ciągnie do [zerwonej Hiszpanii
N aro d owcy francuscy ~d em,aslCOltJali pr;WIJtnier~e
1łis~pałisko-francus./de go "frontu ludowego"
P a ryż, 9 sierpnia
Również potwierdza się OIbecnie fakt,
Dziwną.
dwuznacznością naceoho- iż przed wyboirami francuskiemi
w
wane są posunięcia rzę.du p. Bluma w maju został zawarty układ. pomiędzy
odniesieniu do polityki międzynail'odo "frontami ludowemi" hiszpańskiemi i
wej. Ta dwuznaczność wystąpiła w francuskiemi, na mocy którego postapełnem świetie ostatnio w stosunku do nowiono przychodzić sobie wzajemnie
wypadków hiszpańskich.
z pomocą, gdy zajdzie tego potrzeba.
Jednego dnia samoloty i amunicja, Obecnie krążą. coraz uporczywiej pogło
przeznaczone przez Paryż dla rządu ski, że "Czerwona pomoc międzynaro
madryckiego, gotowe są. do drogi, dru- dowa" zajmuje się rekrutowaniem
giego gabinet "frontu ludowe.go" prze·z ochotników, zwłaszcza na terenie t. zw.
usta pp. Bluma i Delbosa uspokajają, czerwonego pasa, otaczaję.cego Paryż.
opinję publiczną, dowodzę.c, że rzą.d
Działalność
międzynarodówek wyfrancuski nie zamierza interwenjować stępuje coraz dobitnej. Chodzi im D0na półwyspie pirenejskim. Nazajutrz wiem ,o przemienienie wojny domowej
jednak rada ministrów znów rozpatru- w Hiszpanji w kOlIlf1ikt międzynarodo
je, w jatki sposób będzie dozwolonem wy. o wmieszanie weń Francji.
ochotnikom francuskim i cudzoziemNatomi8Jst franICuskie koła narodoskim udać się do Hiszpanji. Wkońcu we dorm.agajl}. się coraz usilniej zachowreszcie rzą.d wydaje komunikat pełen wania bezwzględnej neutralnoś<:i, a to
sprzeczności.
Oświadcza w nim bo- nietylko ze względu na sarnę. Hiszpawiem, że postanowił zwróICić się do za- nję, lecz także ze względu na. interesy
interesowanych rządów z wezwaniem Francji, z,""łaszcza w posiadłości8JCh
o surowe przestrzeganie neutralności, afrykańskioh.
a równocześnie w końcowym ustępie
Wystąpienie francuskiego rządu po
dodaje, że zachowuje 'sQlbie moiność stronie madryckiego mooe wystawić na
wOJnej oceny co do zastosowania tych poważną próbę stosunki francuskopostanowień,
czyli że neutralność angielskie i pChnąć Londyn w objęcia
Fran<;ji staje się warunkOWI!.
Berlina. Nad Tamizą. oceniają boPod napOIl'em OiPinji narodowej rzą,d. wiem niebezpieczeństwo bolsozewiz8JCji
p. Bluma poczę.tkowo ustą.'Pił i zgodził zachodniej Europy.
I. B.
się na neutralność. Jednakże presja
ŻYWiołów skrajnych i zależ.ność od
nioh jest tak silna, że rzę,d jej ustępuje.
Krakowski "Głos Narodu" donosi:
Komitet antyfaszyst<YWski zwołał do
"W kołach urzędniczych Warszawy
Paryża ogromny meeting, na którym
Hilario ArIandis, s'Pecjalnie przybyły duże wrażenie i bardzo liczne komendelegat hiszpańskiego .,frontu ludowe- tarze WYWOłały pogłoski na temat dogo", w towarzystwie laureata nagrody datkowych zeznań o podatku dochodoGoncourtów, Andre Malraux, wysłan wym, poczynionych przez niektóre wynika francuskich organizacyj komuni- bitne osobistości o głośnych nazwistyczn)'lCh w Hiszpanji, wzywał rząd skach.
"Tak np. mówi się, że pewien głośny
francuski, ażeby dostarczył rzl}dowi
hiszpańskiemu nietylko broni i amu- działacz zgłosił niedawno do opodatkonicH, ale także pozwolił na rekru- wania dodatkowo jeszcze około 450.000
towanie ochotników. Wezwanie czer- zł jako swój dochód w roku ub., a inna
won ego Hiszpana &'potkało się z apro- osobistość, dość zbliżona do tamtej,
batą nietylko komunistów. lecz także zgłosiła dodatkowo do opodatkowania
socjalistów:
.
dochód 50.000 "li

Sensacje podatkowe

I

Giełdy zbow'we
Poznań
p o z n II ń 11, 8. 1936

T.

War o n li: I: BandeI bortowJ' par"tet PoznaA,
ładonkl wagonowo, dostawa bieżąea za lOn kg:
8TANDARTY: 11 tyto 700 ~11 .. 21 p~e.
753 ~Ił., aj owieli ł20 gil.
Ceny orjenheyjM:
1;rto nowe. Ildrowe, 8uche • • • 14.00- 14,25
Usposobienie spokojne.
Pszenica (Uspo!>ohienie slabe) • • 2O,O(}- 20,25
J ęe=ień 630-640 gil. • • • I • 15,25- 15,75
Jec2lID.ień 667-676 gfl. • • • • • 16,50- 16,75
Usposohlenie spOkojne.
Owies ~owy. . . . • • • • • 13.50- 14,25
Usposohienie spokojne.
Mak a
t"tnia wyc!ąlr. ()·SO% wl.
22.50- 22.75
+ytnia gat. I 0-50% wl. w. • • • 22.00- 22,25
t"tnia gat. I 0·65% w:. w. • • • 21.00- 21.50
żytn~a gat. II 50·155% wl. w. • • 15.7;)- 16,75
żytnia poś!. pan. 65% wl. w. • •
14.25- 15,25
USPo!K)b'enie sp()kojne.
pS"llenna gat. l wyc. 1·20% wf. W. !l3,50- 35,25
pszenna gat. lA 0-45% wl. 'W• • • 32,75- 33.25
pszenna gB,t. IB 0·55% wl.
31,75- 32,25
pszenna gat. lC 0-60% wl. w.. • 31,25- 31,75
pszenna gat. ID 0-65% wl. w.. • 30.25- 30.75
psze.nna gat. IIA 20·55% wl. w •• 29,50- 30,00
psze.nna gat. IIB 20-65% wl. w •• 29.00- 29.50
pszenna gat. lID 45·65'f. wf. w •• 26.50- 27,00
pszenna gat. IIII' 55-65% wl. w, • 2225- 2275
pszenna ga'Ł lIG 60-65% wl. w •• 20.75- 21:25
pszenna ~at. lIlA 60·70% wl. W. 18.75- 19.25
pszenna gat. lUB 7C·75% wl. w. 16.75- 17,25
Usposobienie spokojne.
Otreb. żytnie stand. . , • • • 10,25- 10.75
Otreby pszenne grube stand. • • 10.75- 11,2~
Otreby pszenne iredni, stand••
9.75- 10,50
Otręby jeczm ienne • • • • • • 10,75- 1200
Rzep8lk zimOWY • • • • • • • 32.00- 33:00
Inkarnatka • • • • • • • • • 34,00- 37,50
Makuch lniany w taflach
• • 17.25- 17.50
Ma.kuch rzepak. w taflach • • • 13.50- II!. 75
Sloma pszenna Jurem . • • I •
1.40- 1.65
.. pszenna prawwlIlIla • • I
1,90- 2.15
.. łytnia lu.ze-m
.• I • •
1,50- 1,75
"
tytnia prasowan.; , • • I
2,25- 2,50
Ol
owsiana luzem . • • • •
1,75- 2.00
.. owsiana prasowana • • •
2.25- 2,50
.. jeczmi..mna lu.zeu:: • • • •
1.40- 1.65 _
.. JellZmienna pra.s<rWaJla • •
1,90- 2.15
3ia.no ZwYkle luzera . • • • •
4,25- 4.75
2Iw"kle pru.»wa,.e, • • •
4,75- 5.25
na.dnoteckie l t..Z<.m. • • • 5,25- 5,75
..
,.
nadn()teckie pra.sowa.ne .
6.25- 6.75
OgÓlne uSP<l!!Obienie spokojne.
U wag a: Jęezm.i<>na jedno!.ite o wyż!lZej
wadze, p()nall. n,'towanie.

w.. • •

w.. •

Składki

i pokWitowania

w a,(lmi:nistracj'i
da.!slym ciągu:

pisma n8JSzei'<>

z!OŹ()no

w

Na pomnik Serca Jezu" wego: Józefa Dobrowo!skll: S.-, Tadeusz Błocb. Czamk6w z po-dJzi;:·k owa.mem z& otJV..:ymane las.ki, z pro§bą o dalsze 5,-, rMlem • IX>przednio pokwitowa.nemi
266,00 Tl

NUmer 187

»

.",2

Kalendarz rzym.·kat.
Środa: Klary ,Pr, Hilare_
go m.
Czw:8l'tek: HipolHa in.
Kalendarz słowiański
Środa: Sława bl.

SIerpIeń

1

Czwarłek~ Rosława

Słońca:

w.sch'Ód 4,~9
zachód 19,25
Dlugość dnia U g. 56 min.
~sit'iżyca: v,tlchód 24,08, zachód 16,00
Faza: 5 dzień przed nowiem.
Środa

A~M

redak[" i a~miniltmtn ,

19~n

te!efOD redake)1 I admłnltltrae,J1 lłs..5I

Piotrkowska 91
Godziny

paf J~

dla int.....t. .

od 10·-12
-ZL2S±±

NOCNE DY2URY AP"I"EK

i

Nocy dzisiejszej dyżuruja, apteki: Sa·d\}\Vskiej-Dancerowej, Zgierska 57, Groszkowsldego 11 Listopada 15, Karlina Pił
sudskiego 54, RembieIińskiego, Andrze'ja 28, Chąrlzyńskiegoi Piotrkowska 165.
Mill eTa, Piotrkc>wska 46, Antoniewicza, Pa.'
biartlc-ka 56.
Pogotowie miejskie: tel. H)2-90.
Pogotowie P. C. K.: te,ll. 102-40.
Pogotowie ubezpieczalni: tel. 20B-Hl.
Straż: tel. 8.

TEATRY LODZ'K I E
Teatry

ItlNA

łódzkie ni~czynne.

ŁÓDZKIE

Adria.Mełro

Corso -

CapIłol
żach".
c~'

IZ

- "Nie oddaJn dziecka".
"Ucieczka".
- "Małżeństwo na bezdro-

Ikar --:: .,Audjencja w Ischlu" i "Chło'p
z placu broni".
Miraż - "Dom nr. 56" i "l{arió.ka".
Mimoza - "Złamane serce" i "Zbieg
Jawy".
Przedwiośnie c...;; "Nasze słoneczko".
Pałace "Niewidzialny promIeń",
Sty;owy - "Bohater fiimowoU·'.
Błalto "Roberta".

KOMUNIKATV
Porządek uroczystości

Wisłą"

"Cudu nad
w dniu 15 sierpnia jest nastę

Godzina 7 m. 30 rano zbiórka Kół
Str. Narodowego z dzielnicy północnej
t. j. Bałuty, Radogoszcz, Zubatdi, im.
Chrobtego, Śródmieście, Widzew, Koziny, Kały i t. d. na placu przy ulicy
Północnej 44, kolo Helenowa.
Dzielnicy południowej, t. j. Połud
nie, im. vVacławskiego, Chojny gm.,
Dąbrowa i t. d. na placu przy ul. Sło
wiallskieJ 5.
Godzina 9 rano przemarsz oddzielnych gl'Up ulicami miasta do kościoła
M. B. Zwycięskiej.
Godzina 10 rano uroczyste nabozeństwo w kościele M. B, Zwycięskiej
i poświęcenie sztandaru K. S. N. im.
Chrobrego.
Godzina 11 rano przemarsz pClchodu ulicami mia:;ta na plac przy ul.
Północnej koło Helenowa.
Godzina 12 m. 30 okolicznościowe
pl'zemówienia.
Komunikat meteorologiczny. + 21'.
12.8 - 744,7 - Sipadek ciśnienia, słabe
wia'try 'WSlch'O,dnie. Przepowiednia pt\ogody: W ciągu dnia pogoda zmienna, drobne oipady, temperatura bez wi<;ikszych
zmian.
Wyjaśnienie.
W zwią:zku z notatką o
dochodzeniu przeciwko Pi WójcikOWi, mistrzowi rzeźnickiemu. wyjfl~niamy, M p.
Wójcik jest na wolności.

+

PRZED WVBORAMI
Socjaliści

niezadowoleni z żjdowskl&J
Od niedzieli spisy wyborców s/\
wyłożone do publicznego przejrzenia w
okr~gowych komisjach wyborczych
codziennie od 17 do 22. Ruch przeglądają
cych jest niezbyt duży, co wskazuje na
stosunkowo niewielkie zainteresowanie
się wyborami. Dotychczas równie~ Mdefl
komitet nic złozy! listy kąnclych\.tów 11a
radnych, choć jUi6 upłynęło 8 clni od chwili rozpoczęcia okresu skłaclania list. Trwają natomiast bardzo ożywiohe targi
w poszczególnych komitetach o miejsca
na liście kandydatóW. Najgorętsze są targi w t. zw. narodowo - chrześci.!:111skim
fl'oncie robotniczym, w skład którego
WCllOdzQ, NPR prawica i Ie",,.ica, Zw. Zaw.
Praca i ZZP., z drugiej znów strohy chac\lcja i jrj spcesja chrześcijańsko-spoll!cz
ni, tudzież Ol'ganizacjC' zawodowe, a więc
slowarzvszenie rohotników chrzf>śc. Chadecja, .Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe (Ch. ZZ. spoleczno~ć). Każdy z
sojuszników ma pretensje i na tern tle powstają mocne rozrJź,vięki, taI<, że niewykluczone jest rozbicie całego frontu har.'
chrześcijańskiego z racji miejsc na liście
kandydatów. PPS. i klasowe zwią,zki mają równif'ż kłopoty ze swymi sojusznikami (NSPP) niemieccy socjaliści są niezadowoleni z całkowitego ich pominięcia W
nazwie listy 1 Z tej racH stawiajf\ doM
znaczne żądania w kwestji obsadzenia na
likie swych Judzi. Również wielkie niezadowolenie budzi zbytnia uczynność
żydowskich sojuszników,
którzy wydali
nawet odezwy, nawołUjące do potlal'cia li-

,
czwarteli, dnia 18 sierpnia 1936
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11. 8. - Na froncie wyborczym, jak to zl'eszt~ hył~ do p1'zewidzenia, sytuacja w miarę zbliżania się
tet'illinu i układania Illit gmatwa się.
Niemcy, którzy zawsze wykazywa'i
dUżą soiidarność obcenie rozdzielili
się. Nien,1.iecki związek ludowy (Deutschel' Volksverband) vvysta\via WhlSnq. li.stę i do porozUm renią. z Młodo
niemc.~mi (.tungdeutsclle Partei) hiG
doszedł. Młodoniemcy ~"obec tego wyst~t>ują również z własną listą.
Socjaliści organizują pod płaszczy
kiem listy PPS i klasowych związków
listę jedno!Ści socjalistYl znej, no i oczywiście komupistyczl1(:j, choć nazwy
tej ~krzętnie Unikają. M:mo, że oficjalni,) w !illzwie niema mm"y o nien1je'~
kich socjaiisto.ch b. rauny Zerbe, kamienicznik, niedoszły zięĆ przemy~łow'Ca, jest członkiem prezydjuin si)·
cjaJistycznego komitetu i zasiada W
towarzystWie towći.rzyszów, o których.
.sam mówi, że to komuniści. Jak się
Zerbe czuje w towarzystwie komunistów?
Duży niepokój w szeregach socjalistów budzą. posunięcia Bundu; Towa.tzysze Zydzi początkowo zapowi~
odzieli wystawienie własnych list tylko
w dwu okręgach żydowskich j w pOlOstałych zaś mIeli poprzeć listy PPS,
na których przecież i tak wielu Zydów
się znajdżie.

Tymczasem obecnie Bund wystawia
listy w 6 okręgach, a miartowicie 1, 2,
7, 8) 9 i 10-ym. Z tej racji w szeregal:h
socjal kom'l.m)l" wyraźnie się mówi o
l1iesolida:tn6ści i rozbijaniu mas TOhotlliczych w ciasie wyborów.

*

W związku z agitacją. przedwyborczą sot'Jjalistyczno - komunistyczni agitatorzy
urządzają.
zgromadzenia
blidź to · w fabrykach, bądź tez na robotach publicznych. Na zebraniach
tych znajdują się nietylko zwolennicy
PPS czy komuny, to też niejednokrot-

nie padają głosy, niezbyt mile dla agitatorów socjal-karouny. Tego rodzaju głosy spotykają się z oklaskami i
gwał.towneilli protestami bojówki socjal-komunistycznej, która. z regułI
czuwa nad porządkiem obrad.
l tak podczas zebrania sezollowców, gdy mÓwca socjalistyczny wychwalał ustrój socjal kClmunistyczny,
jeden z robotników zapytał, gdzie podziały się pienię.dze, które ,v latach
1927-1928 w początkach rządów 1\0cjalistycznych związek klasowy potrącał sezonowcom zrzesz'Ohym W tym
z\viązku W kwocie po [) złotych tygodniowo. Phmię,dze te przeznaczone miały być na bUdowę spółdzielczych domów dla robotników. Pieniądze te wykradł
i przepuścił w towarzystwie
"dziewx:zyhek"
sekretarz
ówczesny
zwH~zku klasowe~ :Białek, którego
właściciel domu przy Podleśnej 26,
gdzie mieścił się związek przychwycił
w hocy :1:1 wyła.mywahiu szufl4ody, ho
pijany sekretarz zapomnit'l.ł, czy zgubił klucz od kasetki.
Na Chojmlch podczas socjalistycznego zgromadzenia jedeh z mówców
wyraźnie dał do zl'ożumienia agitatorom, by nie bujali robotnikow obiecankami i przypomniał im budowę
domów na Polesiu oraz na Chojm\.ch
i Mani. Mianowicie socjaliści budują,c
kosztowną kolonję na Polesiu Konstantynowskiem głosili, że będzie to
wzorowa kolonja robotnicza i dziś ul'orczywie trzymają się tej nazwy.
Słuszny teź był głos, któty wyjaśnlł,
że dQmy na Polesiu przezhaczone są
dla lepszych towarzyszó,v partyjnych
i żydów, a dla robotnika zbudowano
drewniaI1e domki z okrliglaków na
Cho.inach i Mani.
Tych kilka f.aktów wskazuje wY'·
raźnie, że robotnik polski powoli :~a
czyna roZt\mClwac na swój sposób i
nie pO!lwoli sobie mydlić (jc~U demng'ogicznemi hasłami zydo,,,skich mędr
ców. (k)

T jemnicze zamachy n Widzewi

pUjący:

pomocy.

ORĘDOWNIK,

Ł ó d ź, 11. 8. OhegdaJ na polu
przy ul. Głębokiej rozległy się w pew. nej chwili trzy szybko p.g sobie nastę
pujące stl'Zaly.
W chwilę później kilku osobników
pędem przebiegło koło zaalarmowanyoh strzałami przechodniów. Nikomu
nie przyszło na myśl zatrzymać przebiegających, wszyscy pobiegli w stronę, skąd Słychać było strzały.

Kilkadziesiąt

metrów dalej nana ćiało młodego męzczy
zny, pławiącegCl się w kałuży własnej
krWi. Kilkakrotnie zraniony był ,już
nieprzytOi:n11Y. Zdołał tylko wyszeptać,
iż strzelam do nIego trzech napastników, poczem straCił preytomność.
Wezwano lekarza pogotowia miejskiego. Ten skonstatował ranę postrzałową w okolicy serca i rany oboj~
tknięto się

!

sty PPS ~v tych okręgach, gdZie żydOWSki
Bund listy własnej nie wystawia. Odezwy mają ten skutekl że polsCy robotnicy
zaczynają z Wielk!!, nieufnośoią, odnosić
się do rzekomo polskiej listy $ocjalistów,
a to z tej racji. te Żydzi podkreślajf\" że
na liście PPS znajda, się róWnież kandydaci Bundu, lub członkowie PPS Żydzi.
Towarżysze z Bundu, głoSl':ący międzyna
rodowe hasła I dla swoich mają jednak hasła nacjohalistyczhe żytlowskie,
(k.)

KRONIKA MIEJSCOWA
Sprawa Beimana-Jareckiego przl!ll są·
dem. Głośny incydent w SOjmie między
łódzkim senatorem Heimanem-Jareckim,
a wiceprerrl.jerem Kwtatkowsklm. zakoń
dzyt sfę, jak wiadomo, wymierzl:\niem Hei'
man-Jatećkiemu podatków od dochodu Z
tytułu pośiaclania obligacyJ TT-ka KredytdwcO'o. · Dowiadujemy się, te HeimanJl1tecki nie zrev.ygnown.t z dalszej walki
i !la posl'cc\nictwem swych pełnomocni
ków odWolał się od decyzji władz skarbowych do są(IU okręgowego w J~odzi,
gdźie sprawa ta jui w niedłLlgim c7.asie
ma być rozpoznana. Zapowiedziami. rOZiprawa buc1zi powszechne zainteresowanie,
nietylko w Łodzi, ale i w ealym kra.ju, ze
w~ględll na po~ityczl1e tło slJoru.
(k).
Sadzawki na ulicach.
Mieszkąńcy
dzielnicy Chojell. ~al'ówno te.! części, która należy do ł.odzi, jak i pozostającej pod
zarza,rlrm gminy ChoJI1y, podnoszą obec11ie protesty prr.eciw zaniedbaniu remon·
tu ulic. Tak np. ulica Karpia (w Łodzi)
niedość,
te ni.e . pOSiada zabrukowania,
choć kamienie są od dtu2szego czasu zwiezione, ale ponadto nawet zaniechnno
wszelkiego remontu wskutek czego w
niektórych lliiejsclUlh powstały dziury do
pół met.ta głębtJkie. twotząre w porze deszczowej sadzawki, mile widziane przcz
dzieci. Podobne sadzawki "urzf\,dził" za·
rząd gminy Chojny na ulicy Słowackiego.
Tam Edębokość sadtaWki jest większa i
dochodzi do pół metaraj a ponatlto sad2:aWka ś~cr(1ka przeZ caln j~zdnlę i dlu·

Czy Pani ma chwilkę czasu? i :ii~I H'~
J e'żeH tak, ,to .prosz~ Iko·niecznle zajśA
d-t> Hrmy Skł. ap't. H, Senlls:t, Napiorkowski ego 50, gdzie 'Odbywają się bezpł8!tne
pokazy 'p rania P el'lSilem. Rzecz iJ1aprawdę
pou·czająca - to każdy musi .przyznaćl Od
,p rania w zimnym rozczynie (p·o-czynając aż
do 'go,to'wej 'llJpraso wane,i s-Z'tuki ibielizny.
,vidać wszYB,tkie zabiegi, z k-tóremi ka·t dy
~osiada.iący
zwykła, i
najdeli,katniejszą
bieliznę, winien się zapo,znać.

Kto zaś raz ,poz,na zasady dó'kładneg'1I!
pramia Pereilem, ten joot boogait szy w bie-·
liznę 'oszczędza czas i pieniądze.
A więc - proozę ni'e zapomnieć: jutro
rano w firmi'e H. Sunnet. POikaiy ,trwają,
t Yliko do dnia 11 l3ier,pnia 193{l r.
P 6213
: :!Iti; I i '

1 łOO zł zas.1lku·. Zarząd mie.i'ski w Lo~
dzi w związku z ciężką. sytua'eją przyzna.ł
20 pl'aco\X'hikorti. tlnieruchontloiiego Teatru POPUlarnego 1400 zł zasiłku i kwotę
tą Wypłacił.

SV"tUACJA STRAJKOWA
U Tletżena Jeszcze jeden strajk. W fa..bryce Tietzena, w której w cia,gu ostatnie,go ;ro.k u ra,z ·pol'az wy'bucha,ja, ~traj<ki -'
,znów wynilkł zat-arg\ ,po!l1ieważ dyrekcja.
wywie.sHa 'cenni,k rpilac. zdaniem ro,botni- ·
.kthv, obniżają.cy ich ·sta\:vkL Robotnicy
rozpoczęli straJk, oku;pujf\c sale fabryczne.
Straj,k ,tnvał jednak ,tyl'ko kUka godzin .
Do fabryki przybył bo'wi(!m ine'peikotor pracy ,który na kónferencji zdołał s'powodować zmiahę cenniik a i robotnicy ipodjęIi
,pracę ·

hikwidacja strajku. We łab'ryce finny
A'pp~lt przy ul. Sienkie\:\rlcza 15, wybuchł
B,tra)k {)lkupa-cyjny 90 robotników, którzy
nie ~hcieli się z:god'zi Ć, !by firmre 'Ilru,chamila druga, zmianę i żądaU zatrudniC'l1ia
ich w ,goidzi'nach nadUczbowy'ch. Na sku~
tea{ interwencji w .godzinach "popołudnió
wych straj,k z08ita! zlikWidowany.
NIlIżwykły strajk wybudlł w wykoń
.c zallnl Dawida Góra'lskie'go, ul. Pomorekill
38, 1P0nieważ firma IPrz~rjęla do ,p racy r(j~
botniika, Móry powrócit z wojska. Robot-:
hicy ńa znak prote's tll pTzerwali pracę, doma'gając się zwoJ:nicnia zaantga'żo'\yane,go
rohotnika. Inspekto'r Pracy wdro'żyi nie!zwłocznie interwencję, jednaJk strajk p-rzecfagnąl się.
I ... _..
:l

«RONIKA POLICV JNA
NÓŻ

hWa. Przy zbiegu ulic Lotniczej i
polk]uty zOc3tał [wżem Kai'<lD
Grabi·cki (Rera 5). W stanie ~i-ę:irki1n odwieziono go d'O szpHala. - Na podworzu
czyka i pl'źewiózł rannego w sŁanie dOI
l lu ;przy UL Niskiej 22 ,taoI1ny został nociężkim do szpitala ŚW. Józefa.
żem 'w c'zasie bójki \Vladysław Cułla. Opa.
Jak zdołano ustalić) ral1nym jeilt ·trzy·! go le!kaJ'z pogo,towia.
19-1etni Eugenjusz Reguszewski, za.Tra!JlCZliy wypadek. W fabr)"' ce Marmieszkały na Widzewie przy
ulicy
ikUsa Koohna vrzy ul. Łąkowej 5 wczasie
GłQ!1CJkiej 10. Reguszewski nie chce uir ozbierania tbtldY~lk<u miea'zkaliJ1ego, "-skujawnić l1ai':wisk napa5Łnikó,,,.
.tek obel'wan1a się ·części muru runęło tu:I'
sz'tó'Wanie i pociągnęło 2 Tobotników 26W podobnie tajemniczych i dotąd letniego Wacława Wereszeka, u.l. SródniewyjaŚl1ionych o~()licznościach, rów- mieJS!ka 74 i Stanislawa ZieUńskiego, ul.
hież w okć!llićy Widzewa; bowiem przy Sródmie}ska 6~. Przywalonych wydobyu1. N<nve-Sady, znaleziono w kałuzy ,to, . ,przy'czem ~e:karz stwierdził bardzo
krwi niejakiego Kazimierza. SzuI_ta cięhkie u6z:kod,ze-rria i w etanie ci~Żlkim.
,pl'Zl'lwiezitlno ich do sZipitala. Zarządzono·
(Nowe-Sady nt. 37).
Szulc ma kilka 1'an postrzałow:,?ch, komisy jne badanie tPrz~'czyny tkataa-trofY.
Echa zaJ~ć. w zwia,zlli'U z M jlk 1\. do jastan jego jest grozny. - Dotąd nie odkiej d-oezlo na \Vi~cu, urządzonym przez
zyskał pl'z;ytomności, nie m~żlla więc
Związki Zawodowe '\'1 Bali Parku Ludoprzesłuchać go. Nadzieje utrzymania
we·go (Pr·zejaztl 3.4), IPrzeciw kUku uczestSzulca przy życiu sę. mtnimalne.
Mkom zajGcia wygotowany zos·tal akt oPolicja prowadzi dochodzenie.
skarżenia z ar,t. 41 k, Jl:. Rozprawa odbę
dzie Się W sądzie grodzkim w Łodzi dnia
20 b. m, NiezalezJnie 'Od tego przeciow'%.o
go. na kilka metrów, niemotliwia nitltylko dwom ucze.s·t'nikom zajść 'Odibęd·zie siię rozprżejazd,
.lUtl nawl;lt przejścia zpoWodu ;pra;wa 'przed sądetm okNgowym w Łodzi.
braku naletyŁych chodl1ików. Władze
Miły krewniak.
Marta Hdde (ZgiermiejSkie i gminne winhy zainteresować
ska iO.8) zameldowała, że przybył do niej
się bliżej tym niezwykłym stanem lilic.
Gr,,,1ł l tyiu!'. Ostatnie zm,iany teln- k::ewmak Adolf Btmkc, ze wsi PrzystropHatury, a w szczegÓlności chłody po me, .gm. ~ompoln, pow. konińskiego i w
dniach upalnych, spowodowały znaczne czaSIe nocowania w je.i mieszkahiu skradł
złoty zegarek, złotą bransoletkę i 160 zł,
wztnożenie się zachorowań na grypę. Liczba zachorowalI dochodzi do 50 dzien- poczem ulotnił się. Poszkodowana oblinic, lecz na szczęście przebieg cłj.orooy czyła swe straty na 520 zi. (k.)
jest łagodny. ,zWiększyła siil również
liczba zachoroWań na dur brzusz~~l któ· KRONikA SPORTOWA
ry ponadto ma przebieg ostry. władze
KW!k§nlewska i Wajsówna na startach
wydały zarządzonie ochronhe i
stosują
kary w razie ni~zg'toszenia wY'.p adku, ce- w Niemczech, Po wycze~pan!u lekikoatleh'tri przep1'Owath:tmia dezynfekcji i izolo- Ity'cz,n~'O ,prot!Sramu 'Olimpijsl«iego lekko~
atletkI łódzkie Wajsówna i KW[iśniewllka.
wania chorego. (k.)
lPoozstaly'W Nielnczech wraz ż WalasiewiNOTU.JEMY
czó,.vną, K'tl1charski'm i Noim w Niemcze·C·h ,
l tlłWllilZt'S:I\8 teź? Na 15 sierp~ia W gd~le we:zma, udzial w wieltltich ,poo.Jimpijsklch mJęd·1Ij'narodO'wych 'z a\vodach l'e,klko?wiązP.w z Q:bchodem rocz1iicy Cudu nad
Wislo, StwDnictwQ Narodowe U-rzą.dza u- a,Uet:\';cz'l1:yoh w WliHerpalu \v dniu 19 b.
roczyc:;.tf\, manifestację i ,pochody. Równo- m. K,waśniewSlka - ja:k się dowiadujemy
- .po po'wrode do kraju zamierza wsta,pić
cześnie ll·twOl"lCJIny 'ZoStat oficj'a lny urzę
dowy komHet. klóry pod'O,bne obChody 'li- tv 7.~,·iB,'zl,( 'Il1a/żcniekie r jH'zehit<śó się na
rl>.l\dza ws·pólnie z wojskiem i organizacja- s·tale do " -ars'zawy.
mi 1Pl'0M',ądowemi. Ci eka '" e jest nah~
Uiilsza dwa mecze o wejście do łódzkIej
miast. ie PPS ?apowiedzialo równiet u- klasy A. W nadchb.d,zącą nIedzielę odbędą
rządzenie :pocho~u 'w dniU 1ii siej'pnia i
si:ę d:\~·.a ~alc3Ze ·1n"cz~ piJlkars·kie o \\'ejście
wystąpilo do starostwa ,g rodzkiego @ zedo ładżlkJeJ kla",," A pomiędzy- clniżj'11ftmi:
:zwolenie. PPS, która lHzecie-ż, jak wiadoSokół pltbjl\nic'kl .J\:. P. Zj~tlnóczbdne
mo pows7.echniej idzie ,vspólnie z kO·ffi'Unl\, na boi5<ku So,k ola w Pabjahicach o .godz.
<kryjąc ją ,p od swym szy1dem, niewiadoJllo
16.30 i Lechja tomaszo\"\'8>[.;u - Kalie:ki K.
jakiemi ,kierowana pobudikami ·święci Z"l\T- S. w T0!llaS1Iowie 'O 'itlj satnrj godzlniei Bę
cięstv\l o narodu <J1ad hordami ikomuny ze
d' ą ;to iIl1C~'w~ze mecze clI'Jugiej, rundy spo't'Wschodu, choć lIla wieca.ch &oc.ja.lis,tycz- kan o weJścIe. do klasy A. W ro.zgrywkach
'nYICh komuniści stale głosza, o konillczno- 'tych lJlTowadizl na czele zdecydoiwanie Sości ~Ycięsitwa
mi~d:zY'Ilarodowe.j
armji k?l. pa'bjanic~,i, który wY'Pl'zedza Jnaj,gI'Oź
·prol!e'tarJadkieJj nad zgniłym lka.pHaIi- meJs·ze,g,o :1m~eciwniJka swe'go Lechję dwastyc11no-famystówBkim r~yrnem.
rna.punk1tam!. Ze względu na to, że wlęk
Jaki Cel ma EiOcjal komuna, praognąe u- Swsć s-p(}tkan w drugJeJ rundzie Sokół
rządzić ,p!J:chód, czy pochód ,t en jak to bygra na wlasnetm boieku, na 'kt6rcm jest
ły ;próby na Wodnym RynJku nie poołuży
nie rp ok Othany, Już obecnie można uważać
do uTz(\dz&nia VI-rogi:eh ma.nifcs,t acyj 'kQ- go za mistrza Iklasy B, iMóry a:utomaty,c~.
lnu,n isiycznrch przeciw Nat"txlo'wi ,i Pan- l1ie zos.laje awansowany do 'OOd'lJkoiej A.
sl\vu Polskiemu? (k)
.
klasy.

---
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~
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KALISZ, ulica Babina 9 I

pi~tro

po wyższej cenie

gratis

EXPRESS

kupUJe

B. KasprOCIJiCZ.

PARCELE

Poznań św.

.

li

.
Kamienice
domy, wille, majątki. gospodarł
t k'
. t k'
stwa, m
ynY'n
tar a l.Poznań.
wla raA.
II,
p(}leca
tanio
.oloch,
Marcinkowskiego 15.
zd 76452

poleca

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

Zakład

fryzjerski męsko-damski z powodu wyjazdu sprzedam tanio
ń
.
Of
O d nk · P
erty rę ow l, ozna
zd 76612
S tol armę
. . .
.
k
z )ll!lszynauu. narzędziami o -~zYJme sI!rzedam. Adres wskaze
Orędowmk, Poznań zd 76615

Piekarnia
10
dom sklarlcm, wieś kościelna spo- okien fabrycznych
oszklonych
wodu starości sprzedam 13000, - tanio.
Cybulski, Paczkowc, wpłata ugodowa.
Oferty Orę- pow. Poznań.
zd 7664a
dOWllik. Poznań zd 75495
•
•
Pleg'l
Parcele budowlane
Młte plamy, opaleniznę usuwa
tanie, słoneczne, blisko kościół, pod gwarancją,,,Axela" Krem szkola, bez d/ug'll' zatwierdzone słoik 2,- zł. J. Gadebusch. Poprzez W/adze, Wiadomość młY!lri znań. Nowa 7.
ng 12 201/2
Krzyżowniki.
P 6176-56,201l
·
1 00O samoc h Od ow
TT
"
•
rozebranych używane części. podAamlen~Ce
. . wozia mleczarskie, opony naHa.
~ille., dom!, ~lom~1 w J!lroclllle niej w firmie Autoskład Poznań.
I okolICY r6znęJ
wl.ep;:oś<;I polpca Dąbrowskiego 89. telefon 46-74.
Otr(!ba. Jar~<;j1l74~14111SklcgO 2.
. dg 233617

drobnych:

Dom
d'
k .d
. l
nLa baJąCY na -azM~ lze~óod o k, ':l, oszu _ pow..
.Hl zyc
.
0sCIOI, szkol a, ko!eJ - sPr,zedam.
Oferty Orędowmk:_Poznan
zd 75 ",,6
• "
RzeZnlctwo
.
16' l
w pel:nym. biegu P1'1Zy g wneJ u.
kOlp.p!etnem urządzeniem zaraz do
obJll.cla 400,- Borak, B3 k;'6 ~f4
znallska
z I
•

MAJĄTKI

. . 10

•

280

3CI

grosą.

I

Gospodarstwo
.
50 morgowe ziemi buraczanej,
zabudowanai pierwszorzędne, spadkobierców okazyjne )mpno,
wplaty 9000 _
Rutkowski. Pozna!"l. Póiwiejska 5.
zdg 76816
M a • ą t eczek

J..

165 mor!l'0wy prywatnr Ziemi buraczaneJ kompletneml mwentarzami żniwami 37 000, wpłaty
25,.090:- Rutkowski, Poznań, PÓ/wIejska 5.
zd 76813

Mająteczek
144 .morĘ'owy

~;nk~J~letne.

wplaty 20.000,_--'''::·;:-;:-':
znań, Półwiejska

zabudowanie masywne, inwentarzami, całkowitemi żniwami -:
Majątek
wplaty 30.000 złotych. Ant<!m 500 morgowy uroczo położony _
B/och,. Poznali, Aleje Ma75rc~9n8- woda lasy. zabudowania masywkowskIegO 15.
zd"
ne, ~ptaty 30.000,- Rutkowski,
Poznali, Półwiejska 5. zd 76811
Polecam
GOSpOd ars.t Wo .
wielkim wyborze majątki zi~mskie, gospodarst.wa każdej wlel- na s,Plare .zahuąow:Ul~em, lIlWl'nkości, na OdpOWI~dź za/ącl!Yć zn.a- rarzc'!l .ZbII)I·;tml 8 morg 6.000 ',ez",~. Rutkowski, Poznano Pol· 2.;'5 ,nOn!. !U)I)O.- Strabcł, P ozna!1 ·
wieJska 5.
zd 76817 "lowllcklego 21.
z d 76936

_ _ _ _~==~-=--

- Dom,okrążni

Mot

kl

ocy

.
Agentki '
w bll.rdzo dobrym stame od 250 agenci domokrążni art~kub !!POdo 500 cm kupię,. Oferty z ceną
•
chemiczne.
• Zarobek
Kuder Pozn. zdg 76731-2
25,- zł Piotl"ll:ów Try.
•
Słowackiego
70,
KrawSamochod
n 116125
mały ekonomiczny kupie. Oferty
z ceną KurjeI' Pozn. zdg 76733J4
Magazyniera
Orędownika.

Czwartek. 13 sierrlDia
6.30 audy·cie poralUle: 1l.57 ste pow, wrzcsi6skicgo za 5000 do gy·gnał czasu: 12.13 dziennik POsprze(!ania. Z"ło s ze;lI'a Or~dow- łud11i(J>wy: 12.23 koncert południonik. POZllaIl n ~16109
~
Wy w \~',,'k. z.e"pooIu J(i.zefa Ste=:.:-.;:..,:.::.:..:=-=.:....:.:.~:..:...-----I na: 15.30 wiadomoBci I!'oopodar-

____

'a.genci chrześcijanie
arty1.-uły
Gospodarstwo
spOŻYWCZO _ chemiczne. Zarobek
do 4(1 mórg kupię. Gotówki 6000. dzienny do 25 i1)1. Kropiński,
Oferty OredoWlll_k. Poznań
Skierniwice, Ogrodowa 23.
zd 7;) 240
n 16124

Fortepian

om

n 15806

GosJłod.arstwo
. Na~o.d~~iec
50 m6rg • llaJ\vyzszeJ kulturze - z POw,latu kosclau.s.klego. z zaw~
7iemia, bUI1Yllki inwlwtar7.{· b,~z d,u krawiec. pr06i S-zanownyeli
dlugu l~.OOO,- 8trabel, POZ!'fl!1.; Kolegów. z Stron!lictwa Nar()d .\Slowaclnego 21.
zd 76 \)", wego o JakakolwIek prace. f,aGospodarstwo'
ska we oferty O r.ęrlo wniJk. Pamall
zd 7" 928
1""
mo'rg
......
~wa.-~,
1
kJasy
za" " . . ..
VH~
budowania,
jorami 31000, W!J}!aty 22 000. Strabel, P<mnań, Słowaok,i ego 21
z<d 76934
.
Gospodarstwo
ag mór~ przy koście!,ę,. prywatne.
blisko ł'ozna,nia, 15000. WIP'Iaty l'Wńrl'7.t",o
'cn'emlcz,ne,

używany kupi~_ Oferty

~:1r~POp~I;,~~t~t~:' ~~~~~:~ u,~I;:

wybór krawatów

tny, ,_ ••. _•. >.

do ~hod(J>I\"Y,

OGÓLNO.POLSKIE

--

ul. Piwna 10

Znak oferty na.pnyklad; z 1'8924, D 2'71ł5, d 1~
1 1. d.. = 1 &łowo.
Drobne ogłoezerua w dni !po<ws'Lednle przyjlDU?le
się do godz. 10,30, w 60<boty i dni pr:.z;e~lą.
teczne pr:.z;yjTnuje siQ do godz. 10,15.

DROBNE

f-ł.mowy mWmełr

duży

Solidne wykonanie! Niskie ceny!

I

D

Wytwórnia Tani[h Krawatów

Łódź,

ng 15647/8

Pl"ekarnl"a
Piekarnia
pI1Zepisowa,. bou:dy;IJJki. ,lIl;aSYWrlIe,
dom 6 l1łJlka.cY'J
(rrIllescle) 8 ~O piec rurkowy, 30 lat istniejąca zaWiPł.aty 5000. 01Iręlba. JaroCJJl., raz na sprzedaż. Oferty Orę·
KiliIiJSkiego 2.
zd 76142 downik, Poznań zd 76675

Dom
ihva 6kłady mies.zkalJ1.ia:rui. rZaburlo-wamie. ogród, blislko PD.ZiIlania , pnzewlasrZcze.nie,
sPJ"zedam, P(J>woo stos'lllJlki ]'\0dzimrne. OfE'<rty QrędQWIIli'k, PolT..nalli zg 76 80~.

[~flef[ijań~ka

PI!' 5 46il-28.9

nagłówkowych.

i. DOMY· PARCELt.

Marcin 47

Poznań

ng 1593118

\.:rallko do kddej .taell kolejoweJJ

Nagłówkowe słowo (tłusto) 1~ gro8~y, katde
dalsze słowo 10 groszy, 6 licz.]) - Jedno' słowo,
l. w, z, a = ka,tde stanowi 1 slowo. Jedno ogło
szeni, nie moie przekraaać 100 słów. w t&m

/;

Gniezno, tel. 85

Kromezyński

rolnicze i robovnicze drenowanych gruntów o'rmyoh i lą.k
na dogodnyoh warunkach Cffi1y i s-płaty sprzedaje się
z foIw. Tomaszewo dóbr Nieżychowo, pOIW. Wyrzysk, at.
kol. Bial0·śH wie. Sz'ooSa w miejscu, jedna ,p ar,cela z buliynrkiem. Info,r macje i przyjmowanie zadatków p·oniedzialelk i wtore'k każdego tygodnia w biurze maj. Nieżychowo.
z 14 069

R. Barcikowski S. A.

Wolsztyn,
n 16045

A

do prowadzenia z:ąl'owadzone;:/l
oddziału. pensja. prowizja, 1 O~!l
"PT'TllTal zł na towar. Łódź, Kiliński~o
180.
n 16 m
~

Agenci
branży kolonjalnej p06zUikiwani
Łódź, Zamenhofa 10, m. 40 od
9-10, 17-19'.
n 16122

to?". Wycieczka z Grudzia.dza do/we: lli.30 wiadomości J:r06'PodarWidii'<!. 002'. krai.: 18.ilO-18.25 - aze (a; Wansz;rwy): 17.3' Jan SeW d' .
"
"Kuiawia'ki i oherki" (ołyty): - bastia·n Bach; sonata na srkrzypce
}" Zle~zaWl,
.
18.25 życ i e kulturalne pj}m o rza: solowe (płyty z 'Va~.za\\- l'): 18.1111 sklad n,adaJac~ Się (lO w~zeI1n.c~
22.311 wi adOl!!lOŚci sportą>we z P.:,- muzyka (ołyty): 1§.10 duety l)Ij)e- artykulow. M:lBterskI, CzermeJe. . Oddzia~
morza: 22.3a tallce I .nlooenkl - row.e (płvty~ 2'l.3.a muzY1a ~~t
tel. 30.
zd 76489
~uflkIUe poszuku,Je kierowni(płyty).
now a w wy; k~a~lU zrfPo u ,.'
Pi k "
Oa o la a'pg"ft.~ancJa;a tl:Jw~r.
Czwart'ek. 13 sierJ)nia
ksa p ±,aB2~n\S le-00' . ,rkąllf.!~·Il]a
e amIę
Łend~raTa
o s ue go
rzemyslu.
Lwów _ 12.0.3 EmeTYk Kalman z kaWIarm .. ZIemIalIS lej
w
wydzierżawię składem i ó z, raugutta.
n 16 20
9
P>otpou.rri z O'O~ki "Hrabi'na Ma- ŁodZI).
~rzyleg/em od. zaraz

r

lf.~~orB· o~rodem ~e~o~~~5a,nt7zJlio~~i:Ci~iiJ:fi~i~ r~~~:e~flKt~~IZY1:~30.z oi~i:a l~:lO

z/~ij~'84Wronkl.

11 ubikacyj,
I
Of t
~~:'~~;llid 76 67~r y

O!:z~t~~e

w Kielcach
kierowni'k '~oncert ' p~pularny w w'y·l!:. or,!:. wradomooci e:ooDodarcze (z '''arP'ekarnia
ka Polaka, gwarancja na towar
rę owm - , lhlhal'~onJl W.ar!,,~a~\\,'IS,kleJ o?d szawy): 17.30 IZ po'l.,kiei niwy (o/y. l.
Centrała Polskiego Przemysłu,
dYl' .. Jozefa OZImlll&k~e,g'o z O.e- ty): 18.0.0 Si:lva rerum: 18.05 "Niena czwartek:
czynna. mIeŚCie fabryc~nem z po- Łódź, Traugutta 9.
n 16119
choclllka (~r,z~ Torun): 16.411 - domagania ~'portu na n r o w ' n c i i " .
. wodu. s~osurkqw roązn:myctr do
2....
..
D!Jch
wom:r
odczyt:
17.0.0
wy"d.
Igo
Na,
g
eJ:
18.15
Fr.
SUP'lle:
_17.0.0.
Bedm.
Koncert
onk.
WQJ;;vydZlerz.awlema,
objeCie
6t>0,-:
....
Dzielny
reCItal forteDl3.rllowy Heleny Otta- Pie.kna Gal.atea _ uwertura _ s.ko.weJ . . Beromuenst~r'd if"0ncert Zgloszellla Agentura :Markowskl
wo~ei: }7.50. "Kore.s:p(}ndenda.z ('o/yty): 18.25 minuty literack:e o~klest.r~wv. 17.20. 'Bv1ed' e . KQn- Zduny
ng 16179 pomocnik fryzjerski_potrzebny za.
letnilSka - ,,?y,)<1. S,zYIDOn PH?- Zetera fra.gm. z .. BOIS'kieg.o Filo- ce.rt. &oL"t~w. ,17.3 0 . n apeszt.
."
" 000,raz. W. 'iVielicki, Kostr:l,yn. Ry_
_
Plek~rnla .
nek 11.
n 16106
poszukuje na trzy lata, kamieni- wa (z Poznania): 18.50 oo.e:adan- z(}fa" (wsoOlmnienia S'zkolne) CZy- ReCital fOl tepla'110wv.
18.00 Koeru~swust_ Mu.zyka P? doorze !}rospeM1Jltca WYPIek 200
20 l t
ca wart0ści 14.000, dobry procent }ea aktualna: }9:,00 ,p o,,,?szechny ta autor: 22.30 wiadoonooci s'portvreatr Wyobrazn!: premJera s· łu- we ł<Yka,lne' 22.35 muzyka tane~,,- oularna. Palr81S10PB' T ... jgT,' Mu.zYRka chlebów dzienniE' zaraz do wyZ O ych
pierwsza hipoteka, Szamotu/y
oryglllalnego p. t. na na plyt~' ch
op.g ano.wa . . '
ra~ awa.
e- dzierżawienia. Piekarnia K%- dziennie możesz stale zarabiać
Skrzynka pocztowa lli. ng 16172 ChowIska
"P<}aróź w j.nny ś'wiat" navisała
..
clta~ forte.PlanOWY.
dzi~jewo pOw Mogilno
w miejscu zamieszkania. JasnoAI.eksa'nd.ra Meda'lisó,wna (IZ ~'W
Czwartek. 13 siellJ)nia
19.~0 Mo~k~ą ~Kj)m.). UtWl()~y
' z d ' 76846 .
widz Psychografolog .Abd el-Ha1000.clZl ).:
19.30 "WłoskIe melod.le:
Katowjce _ 12.03 żvcie kultu- ChOPI'11a (PleSIll I utwory forU.
nim, Lwów 15, Cerkiewna 18 _ 8
Odgadnie Twa przyszłość oraz
na I hipotekę poszukuje na dWI. WYlkonaw'Cv: .Mala ~r. ~. P. R. I ralne ślalSlka: 12.10 wiadoonosci ~Io~kwa (WCSPS). Koncert so- •
. . - wprowadzi Cię na prawdziwy
lata dam 12 procent. Oferty Orę Alelooander He~nes (srJlew): 2~.30. bieźa('e: 13.15 koncert rozTYwlkJ- 1tst<;>w. 19.05 Ryga. Koncert SYI!l- . . . 23. ROZuuo. TE
downik, Poznań zd 76 S80
S.krzVI1:·ka techTIJoczna: 20.45 dZlen- Wy Fra'nc. LiIs!Zta: 14.13 wia.do- f0!lI~CZI1Y. 1~.10 PraJ!a~ .. 'V'IIJdo.r.la
~zczęśliwy nowy tor życia. Podaj
mk w'leczorny: 20..55 po.ga,d!l;p.ka mOl ści gieldowe: 15.30 .,Inteli'g en- I Je.] hu~ar - opere!!ka A~rl!hl!-Chrześcijańska
datę urodzenia - ieś,li chcesz. z~aktualna: 21.00 "Na~ze OleŚlll - cia czy ··nlS'tvnlk't l'onia" _ po."':l.- ma. 19.2a BeromuenstN. S~owlansukien ślubnych i łącz 80 gr znaczkamI.
n 16 063
odJ§piew~ ";ec.z~~/a~ Zudar fba- da'llika; 17.30·Jan S'e·bast.ia.n Ba/ch: ISII~a muzY·k a. sokrzy,;'co'W~
ceny przystępne. Łódź,
r:rt(J>~!: 21.25 . .1~hedzlela za d'ra- sonata .e:-moB na Slkrzy,D'c e solo- 20,0.0. An~IJa !R.e_. Pro_·r.). Kon7, Szymańska.
Poszukujemy
.!tle:m - .a.udv!iJa. muz,vczna Z,b.- Wi!. Wy,lronawca: Józef Srzige'ti cert CooPlnow.,l]n. Sztockho'm. ng 15811.1
podróżujących artykuły pierwszej
Gospodarstwo
gllleWa L IDCZY!1lE'kle'.!to l Jal),:l Le- nlylty ('z Wal'lllzawy); 18.00 karl:- Muzyka rozrvwkowa. Mot!k":!l' - _ _ _ _ _=~:....:.=potrzeby, wysoka pro\yizja. \Vy75 mórg z wiatrakiem spiesznie sk: eg 9· Wy, kona'Wc~:. Z~.sPl?1 a~{- k(}wa poczta: 18.10 .. 2 'lliosem1ka (WCS~S). ..Wooo.la w9 ma . .
Akuszerka
twórnia Chemiczna, łvferkur sprZed8.ill. Leonard Gubański - l-Ol"slkl. Ork. mand.o.Jllllstow l. ~hot za mials to". Plrzy.grywać bedlZ!e ooeretka ~trau.S'Sa. Wiedeń ..
Skoraszewice, poczta Pępowo - (.z~ :uw,o·y.oa): ~.0.0 t.ran~.Js.le I ol'\kiestra mandoJ.iniJstów 1920" z Koncert wieczorny. 20.10. KOenll!s, udziela porad. dyskrecja. ł.JórlZ. Lcwiczynek, Lewice 'Vlkp. Zgl.
zdg 76748
powiat Gostyń.
zd 75 680 w.tad.oo:uoocI z XI O1lmlJl.lady w Ohor.zowa: 22,30 w. ia'doanoOŚci 6'Por- wusterhausen. Mu.z:v:llt~ luąowa. żeromskiego 54. telefon 132-36. Kolomyjca.
Berltme.
towe lokalne: 22.35 mu'zyga ta- 20.20 Buąapeszt. ReCItal ś'Plewan 16121 _ _ _ __
Domek
neczna ('D'/vty)
cz~. 21T.30
Ber1m.
I\on'Cert
Która wdowa
11"'7.~nh"tn
. .
S,kl.
Parls
P. T.Wa'rnerow.~
T ... Yes
2 pokoje kuchnia chlew. ogród,
.. .' KRAJOWE
Czwartek. 13 sierpnia
- operetka Yvali na. 20.45 Rzym. staMZa. bP"d2lietna. o06.iadaiaca
sl-rzedam wlaścicel. cena 6 500.
W1adyslaw Laskowski.
Jasin.
Kraków - 12.03 Hamlka Ord.o- Wieczór ope.r· Radio 'Pallis. K0!l- d.()m, ogród·. .za''Ilie sie starszym
Czwa,r tek. 13 sierpnia
~oczta Swarzędz.
zd 74526
nówna. '. (phty): 14.30 koncert cert s"mf~mc2lnY. 20.50 Anlfba emerytem? Szcze.!tół·owe DO zg.I.JWarszawa - Ul.03 kaoCilk dla Dopu·larllY
(,płvty): Cz.!.: RyslI:ard (:t:lat. PI'(}<r.). Koncert 5ymfo- Sozeniu. Adres: Poste-re6tante
m/lod~ieży wieh'kiei:
17.30 Jan Wa·r ner: 15.30 wia.dOOl.ości gO\S,oo- mczmy.
.1__
RawiQZ. Walenty Bl:w'ZcZYk.
Sprzedam
Se~a~tian Bach: Sonata 2'1lll0:1 daroze (.z Wal'llz3!wY): 17.30 mu21.20 Bu ....",eszt. MIlZylka sa~ozd 75 924
kuznię, zabudowania, 4 morgi. na
s'kl1ZV'pce
s,olowe.
Wy'
k
o'
n
a'W'ca:
a;vka
operowa,
«płyty):
18.00
po·
n
owa.
21.45
Bukareszt.
Munlka
Wypalam
Cena według. ugody. Jan Roba- Józef Szigeti fcpłvty): 18.0.0 .. Jak
szyński, Kruczyn,
poczta Choci- slpe'dlzić święto?" 18.10 życie kul- rad'nik wydecz1k,Q'Wy: 18.10 5 m.i- tarec'lnn.
22.00 SzŁoek.!t0lm. Koncert ka- ceg~e za cenę l~,:- zl - 1000 szt.
cza. powiat .JarociJl.
ng 16105 turalne ,,'tolicy: 22.30 wiadomości nut optymisty: 10.15 muzyka lekka ('Płyty): 22.30 lokailne wiadiJ- meraJ.ny. AngUa (Nat. Prol!:r.).. Majster Jan NItka, Wysoka
SlP.ortowe J{jka1ne: 22.35 muzyła m.ości s.pol'towe: 22.35 piosenki w Koncert pODulary;tY. 22.10 .. Wre- p~czta Kiszkowo,
tal\1eczna (Dłyty).
Posiadłość
wyk. Lucienne BJlyer. i MarYli M.ór . 'Y . Pratel'lze - wesoła aud. wIec,;,;._ _ _ _ _ _ _ _ ___
6 mórg ziemi, cena 4.300 sprzeKarwoWSikipi (p/y ty).
wI,~den,ika,. 22.15 Pra"a. - .KonII'
Strzelec
Czwartek_ 13 sierpnia
dam. Qodlewski. Siedlec, poczta
. .
cer't popularny,. 22.30 .KnltlJa. kawaler, z kartą łowiecka, wlaToruń 12.0.3 .. Żywienie maGultowy.
zd 76504
Cz/Wartek. 13 sierpnia
IRa«:. PrOll!:.r.). MUrZv/ka taneC!Zna.
1iINi__iiiiiiiiiii____iiBii,.j
,ną bronią może się zgłosi". Macior .ka.nmia.cy.ch" POg. roln.: 2';!,411 Buda,p e5zt. M'uz:vlka cygań"
jętność Wilczak. poczta \VronJd
14.30 popularne utworv orkiestrvJAdź - 11.00 'Polud1J.i~wy kon- &ka. 22.45 Berlin. MUlZyka nocna.
PanIenka
Śniadalnie
ng 16171
we
w
wy,konaniu
słynnych ZB- cert z olyt. W pro)<raa:nie mm~y1ka Radio Paris. MuzYlka tanecZ'JIa.
mlodsza z dobrej rodziny z miłym
jadłodajn i e korzystnie sprzedam spolów (.olv,ty): 15.30 wia dO!llo§ci
lek'ka
i
taneczna
(on'lvty):
12.03
23.15
Ra,lio
Pa·ris.
Mnzy/ka
le'kcharakterem
kochająca
dzieci
Młodszy
z 'prawem ' yszyrku oiwa wina .;[ospodarcze zW'wy: 17.30 Jan
caJIkowitem urzadzeniem. Ad,'es Seba,s'tia'll B:wh: ,SoIlata ,,·moll Al!Il'br(lo~V ~')lOma. s: UW!lT'lu,l'l!- !lo ka ~3.40 Anglia (Rc,g. Pro,g\.). - ;;zuka posady z szycięm. krojem czeladnik piekarRk~ poLl'zebny za.. MlgOll . w WY~'. w.elkle.l ()!'- ReCItal wlo}on cz. 23.45 Berhn. - I haftem; Łaskawe oferty proSl;Ię/raz (po f'gzamlllle) . . Piekarnia
wlS'k~e Oręd'ownik Pazn.
na s'k11ZYIPCe s.olowe ('Płvtv) z 'Val~ O?
Ine-<'lrv med.lola.ń>skl~l (IP.Jyty): - Mu.z yka taneC>21na.
skerowac pod adres:
AgenCja \VI. Erdman, KolodzieJcwo pow.
zd 76541
&zruWY: 18.00 ~Ja!k: spedzić świe- 15.27 łódzkie wiada.mQŚCi J:rief<Io1.00 Berlin. K(}~ert 00 Dółlnocy. Oredownika, środa ng 16174
Mogilno.
zd '76 847,
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Co futro

= to Edmund Rychter =

ORĘDOWNIK

WYOHODZI CODZIENNIE Z DA.TĄ

to

Edmund Rychter -

co ubran!e

= to Edmund Rychter,

Poznań.

06trów Wielkop.

Centrala: Poznań, św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200149
Telefony centrali: 40-72, 14-76, 33-07, 44-61, 35-24, 35-25

NA DZIEŃ NASTĘPNY

niedziele, święta i p6tnym wieozorem : 35-24, 40-72
ID. Lod.I odpOW.lada LeOlll Trella.. Ł6d4. Piobrkow.1ta tL _
R"pilró", rucałlliÓwionJ'<!h redaGtcja nie awraca..

W

Redaktor od~ed,zla1ny Aatd1'Zed Trelll. a POrtlIlanła. An,·t nni L~ew~CfZ Q; iP~na.nia.

Iłrzedpłata' m,jel!ieazrne

co palto -

Z. w.nallltia wł.domGllol , artr.INly •

i reklamy'

z.

_loe~ •

• reklam,. odDowł.da

DrZ}' 7-mflu wJldlill.laoh ,,,,&,oolloiowo • odbiorem w a&'MIIł:Ilrach
Ogłoszenia.
Na eIlronie 6../a.moweJ. 1'5 II'r09ZY. na stronie 4-laIIllO'we,i pro:y
odaloszeltie do dornll oQpow. dopłata.. Na POCJlt~h ł a Iri&tonoel6w
• końcu teks:tą redaJkcYJnego 30 gr., na stronie 4-te.i 5Q gor.• na
7
P
. . . . . '_1 t ,......
.
Iit!rOOlle 2..,IeJ 60 ",./ na stronie W1iadomo§cj IOtkalnyeh 100 gtr.
2,34 m• ..,wm••nI. ,01. OO2Ita przYl4lWJa um"w" ...... y - Da
odd3ed~iIlo!amDcywe20 młldmetl~ Ogl~zenla IIIkompIJ·!tOowa:ne oru • zastl1Ze6;eruiem mieisca 20%
e wyd/Ul tyC'odnlowo (bElZ lPoaUedzLaT.!rowego). - Pod o.paak. w Poleca 6.00 III • "7da1l lnu!'
na w
robille O&'loaen:,a n~~ej 100 s'/ów, w tem li nall'16W'kowych (d!:ukowrunych
nłowa. - Zam6wden1a poCl'lJtoowe lIlalety uOut-»a6 do 15. łtdd~e mrI_f4c. w "nedacll
tlueto : &ł~o na:gł6wkj)we il.ó «r.
e dal_ lI>Io.wo 10 cr0SZ7. Za rOżnicę ml~clzy 7oota'Wem
I)OCZtowyeb lub wtlroat w cenbralI Oredl)w.nika..
~II'~::~C~: p~~o:e~%.7~WliltaJa WIilwtIl8r ma1irYeowarua.. wydawnictwo nie OIl,po-wiads.
Nddad ł czcJon·k.I: DMl'ka.rnia P.ta8p6I11ta A..;ke"jna.. PomL'\. /Iw. MaTda TO.
W aam1e W'JWu1k&w, apo'łłOdOlWMlycb ałła ~ ~6d w ........~~=~,!~~~O::k~~~ sa dOllta.rc.zenie olam&. • abonenal m. .... ..-a.a dQUll.i"allia •
nie-

~a
---=--- mlesl~e
I:

• 2,315 rd.

..

,.

.-

2

FRANCUSKA
2ł)

-

0, n ie mi j mnie pan za tak ni-

ską, za jaką sama. mam siebie. zawoł a ła: nie zapomniałam o niczem

i nie zapomnę nigdy. Wiem, jak zimną, jak pełną winą muszę okazywać
się panu. Ale te kwiaty !'ą mi droższe
od klejnotów, a za swoję. niesprawiedliwość, za ' złość swoją, nienawidzę
sama siebie. Za to, że tak spotykam
pana, że tak usunęłam się od pana,
że tak żyć mogę, jakgdybym nic panu
dłużnę. nie była i że zapomniałam o
pańskiej niezrównanej dobroci, muszę
się zaliczać do naj niewdzięczniejszych
istot na ziemi.
. W tej chwili stała się dlań znowu
tem samem, czem kiedyś dlań była.
- Twoja lepsza natura nie zamarła jeszcze. - rzekł z wilgotnemi oczym. - zachowaj że ją. i nadal,_a będzie
dla ciebie większem bogactwem niż
złoto.

- Czy
stem? ściu.

zasłużyłam na to, czem jepytała siebie po jego odej-

Tam, na dole w pięknym kraju wina, w małym domku nadbrzeżnym ży
ła staruszka, która pielęgnowała i pieściła opuszczone dziecko, pozost~wio
ne na beznadziejną samotność i zgubę.

Z tamtej strony Alp, w mieście
wznosi się mauzoleum jej
któremu zawdzięczała cały
blask jej obecnego życia, którego bezgraniczna trwała miłość darzyła ją.
czułością i oddaniem, pomimo, że ona
wzajem nie odwdzięczyła mu się a.ni

śmierci,
męża,

jednę. pieszczotą.:

opuścil ją. człowiek,
względem którego popełniła cały szereg niewdzięczności.
- Czyż zasłużyłam na to, czem jestem? ' - myślała: - czyliż nie byłam
podlą?
Ale myślenie miało tak mało miej-

A w tej chwili

POWIEŚĆ

3

ROMANTYCZNA

by zburzyć czysf,ą. dziecinną. czułość istniało tylko miejsce dla próżności.
dziewczęcą. dla Tricotrina kula bez- Miłość nie miała dla niej żadnego niewiednie broń dla męczarni własIiego bezpieczeństwa, wszystko przewyższa
syna.
jąca miłość własna była jej pochodni/)
Gdy . nareszcie przezwyciężoną zo- wobec wszelkich innych uczuć.
stała głucha namiętność, przeciwko
Śmierć męża, który zmarł samotny
której on walczył tak długo, i gdy i opuszczony, poruszyła ją. na chwilę·
przemówił, ażeby wraz ze swoją ręką
Ale była wolną, bezwzględnie
bfiarować jej bajeczne bogactwa i wywolną I
sokie stanowisko, zostało to przyjęte z I
Z obowiązkowo narzuconego sobie
uśmiechem. Krok ten nadawał jej am-I ukrycia powracała do świata, potęż
bicji trwałość szczęścia, oczekiwanego niej sza, niż kiedykolwiek. Urok jej
śmiechu podwyższał czar jej złota,
z tak gorącem pragnieniem.
- Będę księżną Lirą - ' pomyślała którego teraz miała do woli.
I, '
Nikt a nikt się nie domyślał, że ta
sobie z wyniosłym uśmiechem. niestety, muszę być jego żoną., - do- uwielbiana i otoczona takim blaskiem
dała z westchnieniem.
księżna a owa znajdka w lesie nad
NaglI). ciężka choroba jej opiekunkI Loarą była jedną i tą samą istotą·
przyśpieszyła ten związek. Ślub odbył
Utrzymywać ją tak długo w ukrysię przy łożu starej księżnej, ażeby ani ciu, dopóki czas i ogłada nie przeistojedno tchnienie oszczerstwa nie dot- czą jej zupełnie, tak, że nie trzeba się
knęło opinji tej, która miała nosić na- będzie obawiać jej poznania przez najzwisko odwiecznego rodu.
bystrzejsze oko, było głównem staraWieść o tern małżeństwie dotarła z niem jej opiekunów. Estmera i jego
miasteczka austrjackiego, w które m syna nigdy nie spotykała w życiu.
rodzina księcia przebywała, do mieTajemnicze opowiadania krążyły
szkania matki Rozalji.
dokoła jej istoty, ale ręka jej opiekunPrzez wzgląd na żonę, książę po- ki była dość potężną . dla postawienia
rzucił tak długotrwałą nieobecność, wysoko ponad wszelkie podejrzliwości
przybliżył się nawet do pewnego dwosweJ wychowanki.
ru, od k,t órego stronił, jako ode dworu
Ale jakkolwiek inni naj zupełniej
uzurpatora. Młoda księżna stała się zapomnieli, ona sama nie mogła zuboginią swojej sfery.
pełnie zapomnieć, trzymając w ręku
Oszołomiona hołdami i uciechami,
te białe i purpurowe kwiatki. Niekiewidziała
urzeczywistnienie swoich dy przebiegała ją śmiertelna trwoga,
marzeń, co nie wielu jest dane.
że mściwa przyszłość stanie przed nią
Jej sumienie zostało zagłuszone, jej znienacka!
wspomnienia zamarły. \V jej sercu

Uratowany zpo'ś'~ód płomieni

Historja skazanego została mu opoTegoż dnia wieczorem najpiękniej
sza kobieta wytwornego towarzystwa wiedziana w pośpiechu. Przyłą.czył się
w mieście miała w ręku bukiecik do nich i żył z nimi jedynie po to, akwiatów leśnych. Gdy Tricotrin, sto- żeby ich szpiegować: zdradziecko oddawać w ręce policji. Taki łotr i zdrajjący w tłumie, poznał powóz . dumnej
pani i w jej ręku spostrzegł skromne ca " tysiąckroinie zasługiwał l'ia "'śtriierć
sca w jej bezchmurnem życiu,
m0 2 kwiat'inłzRi, niewysłowiona radość ' o- i najstrasżniejste męki.
- Łotrostwo wielkie, to prawda, manty tak poważnej skruchy bywały Panowała mu serce. Ten drobnieńki
objaw wdzięczności odszkodował go rzekł krótko Tricotrin: - ale wy nie
u niej nadzwyczaj rzadkie.
jesteście odpowiednimi sędziami dla
Że ona, tak wytworna, potężna za wiele gorzkich bólów.
Odwróciwszy się od jarzącego się niego. Jak wy się sami zowiecie wielka dama była kiedyś Ubogą. znajddjabłami, tygrysami, czy ludźmi? Do
ką, o której jej mówił, wydawało się światłem pałacu, powędrował wśród
mroźnej nocy, dalej i dalej, aż do najto niepodobieństwem.
ostatniej nazwy nie macie żadnego
Gorzko jej było wymusić w sobie to uboższej okolicy miasta, w której prawa. Szpieg jest równie wstrętnym
wspomnienie, że ten fakt istniał ciągle przebywał świat występku, i dotarł jak żmija, to przyznaję, ale to was nie.
do zarośli, stąd dochodził gwałtowny upoważnia do spalenia go żywcem, a i
i że nie niógł zejść z tego świata.
Z pustego placu, otoczonego wy sami jesteście za wielcy złoczyńcy,
Życie było dla niej zawsze tak pięk hałas.
ne. Od tej chwili, w której trafiła nę. wysokiemi drzwiami, buchał ogień, ażeby mieć prawo karania innych. I
swój wybór, wszystkie okoliczności rozszerzający dokoła blask czerwony.
Wielka ciżba wstrętnych postaci męż
towarzyszyły jej ciągle i stale do nowej egzystencji, gdy się oderwała od czyzn, kobiet i dzieci podrygiwała,
Chwiejnemi krokami, prostując
dawnej i ani jedno westchnienie żalu wyjąc, w szalonym zachWYCie.
"Widocznie zamierzają dokonać ja- zbolałe członki, uwolniony łotr szedł
nie dokuczyło nigdy jej nowym opieza swoim zbawcą, nie podnosząc nań
kiejś zbrodni", podszepnął Tricokunom.
trin, przyśpieszając kroku: - "nigdy spuszczonych powiek.
Wspaniałomyślna i na daleką. metę
Na pustym placu, gdzie nikogo nie
obrachowana przezorność starej księż nie bywaj~ tak rozwścieczeni jak wonej wojewodziny otoczyła najsumien- bec przygotowań do na.iokrutniejszego było widać, Tricotrin stanął.
- Kto jesteś i skąd się tam wzią
mordu".
niejszą. starannością. to dziecko, w
Tricotrin, którego uczucia ludzkiej łeś? - zapytał. - Może mógłbym ci
którem przewidywała przyszłą posiadopomóc do uczciwego istnienia.
miłości często wiodły do jaskiń grzedaczkę swego nazwiska, a cała jej
Zdrajca spojrzał na.ń zamglonemi
chu i zbrodni, wiedział, że się zbliża
zręczność i energja były z"-Tócone na
to, ażeby ukryć przed światem, że jej do zgromadzenia najpodlejszych wy- i jeszcze na pół opuszczone mi oczyadoptowana córka była dzieckiem rzutków społeczeństwa, którzy nie co- ma. Tricotrin przyjrzał się zbolałej
•
przypadku, i ażeby wykształcić na tak fają. się przed żadnym krwawym czy- twarzy i cofnę.ł się ze zgrozą:
- Zno\vu! - poszepnął, - znowu!
nem, ale wiedział również, że żaden z
doskonałego członka najwyższych kół
Tamten nie słyszał go. Mial dotąd
towarzyskich, że najbardziej krytycz- tych ludzi nie podniesie ręki na niego.
ne oko nie mogło się dopatrzec naj- Wszyscy go znali, wszyscy wiedzieli, w uszach trzask płonących 'drzew na.
mniejszego błędu, w jej zachowaniu że nie nienawiść, lecz miłość żyła w stosie i wizję rozbestwionego tłumu.
jego duszy, jakkolwiek nieustraszenie Nie dowierzał poprostu swemu ocalesię i postępkach. I trudy jej były uniu. Bezwiednie szedł za ręką., która.
stawał im nieraz na przeszkodzie i
wieńczone bardzo pomyślnym skutgo pOCiągnęła za sobę.. Trwoga na
kiem. Wszystkie nauki, jakich mogła wyrwał im niejedną ofiarę.
Przywieszony do słupa prężył się '1 wskroś go odrętwiła.
udzielić jej wielka duma, wyrastały
- Znowu, - powtórzył raz jeszcze
kurczył pewien człowiek, do którego
łatwo i szybko w pokrewnym jej uTricotrin. - 1ak nieszlachetni jestepłomienie sięgały coraz bliżej.
myśle wychowanicy. Mira nie okazała
Jednym susem Tricotrin znalazł śmy jednak w najlepszym razie. Gdysię wcale obcą dla swej zmienionej pozycji. Nosiła swoją purpurę, jakby u- się w środku CiŻby, wyrwał jakiemuś bym był wiedział, co to za jeden, może
byłbym go zostawił swojemu losowi.
chłopcu nóż, przypadł do słupa, przerodzoną była dla niej.
Posępnym wzrokiem spozierał na
- Jeżeli jest bękartem, - szeptała ciął sznury, krępujące ofiarę i skazastara księżna, - to niezawodnie po- nego odciągnął. Wszystko to stało się drżącą, bezradną., zczerniałą od dymu
w mgnieniU oka, zanim się ludzie zo- postać, którą wyrwał z otchłani piechodzi ze starego rodu władców.
kła. Nieszczęśliwy, jeszcze obłąkany
rjentowali, co on uczynił.
Podróże,
częsta zmiana scenerji,
Rzesza zdrętwiała, oniemiona zdu-· zgrozę., spojrzał, poznał oczy, wpatrzonauka musiały wykształcić jej smak i
ne w siebie, ukrył twarz w dłoniach i
dowcip. Podczas kilku lat na obczy- mieniem i zgrozą.
W końcu dało się słyszeć jedno- zawołał, drżąc na calem ciele:
źnie była usuniętą od wszelkich sto- Umarli powstali z grobu!
sunków towarzyskich. Kościół nadał głośne wycie obłędu. Setka noży bły
Nieprzytomnie, trzęsąc się w konjej długi szereg świętych imion, nie snęła dla odebrania skazańca.
wulsjach, Grek Canaris runął na bruk
- Oddać go nam! - ryczano
nudząc jej hojnej opiekunki natrętne
Tricotrin staną.ł na kamieniu; u je- przed Tricotrinem.
mi pytaniami.
Noc stała się jeszcze burzliwszą..
Niekiedy nawet chciała zimna, za- go stóp leżał ocalony. Oczy Tricotrina
wsze sarkastyczna księżna widzieć płonęły, jego biały włos rozwiał się na Deszcz i grad biły w powietrzu, a cięż
wietrze, jego wzrok spotykał nieustra- kie krople marzły, padając na ziemię.
więcej Ciepłego serca w młode m stworzeniu, które przytuliła, a które nigdy szenie i groźnie skierowane ku sobie Zostawi zemdlonego na tej szklistej
powłoce, znaczyłoby go oddać na łup
nie poczuwało się do żadnej wdzięcz oczy
"- Oddać go wam? - powtórzył: niezawodnej śmierci, której cotylko uności, ale ten jeden , człowiek, który
- czy myślicie, żem ja tak podły, tak niknę.ł.
zdołał tego dokonać, był tułaczem.
Dla czŁowieka, który nall sp0g1ąW swej uporczywej gorliwości, aże- nędzny, jak wy? Cóż on wam zawiliił?

te

-_o

_'O

dwustu na jednego? Jak wam nIe
wstyd dopuszczać się takiej podłości 1;
Umiał traktować z tą niesforn~
rzeszą·

Gniewna

wzgarda,

nieustraszone
ich, ale nieba.-wem żądza zemsty zyskała przewagę ..
Otaczali go coraz bliżej i bliżej.
_ Puszczać go, oddać go nam z po..
wroteml
Tricotrin zaśmiał się, wyzywając
ich niejako.
- Oddać go wam? - zawołał: --;
precz, łaj daki! Schowaj cie noże, m~
wię wam.
Żądacie mojego życia? ---'
Zbrodnia jest waszem rzemiosłem,
wiem o tem. Ale ja nie mam ochoty,
umierać w
waszej jaskini, szatany;
jedne. Ten człowiek zostanie u mnie,
zapewniam was, a wy wiecie, że ja
nigdy nie łamię danego słowa.
Tłum huczał bez końca:
- Oddać go namI
Tricotrin stał nieporuszemy. Jakieś
potężne ramię wyciągnęło się do szpiega, ale uderzenie, zadane pięścią Tricotrina, powaliło zbója na ziemię.
Ciżba znowu umilkła.
Ci ludzie
czuli zabobonną. trwogę wobec jego
siły.
.
Z niezmiennym spOkojem, spoglą
dał na nich. Dygocący płomień stosu
opromieniał jego majestatyczną postać i wyniosłe rysy jego twarzy, która patrzyła na nich z żalobnem współ
czuciem.
- Niech robi, co chce! - zawolał
jeden glos z tłumu: - on mógłby mnie '
przebiĆ swoim sztyletem, a jabym mu
się nie oparł.
Był to przywódca zgrai, a słowa jego były prawem.
- O, to było dobrze powiedziane,
Minaux, - rzekł Tricotrin. - Więc
mi oddajecie tego człowieka!
- Tak, Tricotrin, weź sobie tego
psa, ori do ciebie należy,.
,
-=- Dziękuję ci, przyjacielu, dzięk .. '
ję wam wszystkim. Z miłości dla mnie
uwalniacie jedną ze swych ofiar. O
przyjaciele, jak chętnie oddałbym ży
cie dla was, gdybym tylko mógł przez
to okupić grzechy waszeJ
Słuchali go pokornie i w mnczeniu,
Płomienie
pośrodku
placu gasły
powoli.
Tricotrin oddalił się , zabierają.c ze

potępienie poskromiło

sobą skazańca.

dał, był

to
szpony
szczery

Był

on więcej jeszcze niż zdrajt.'Q..
jego wróg, którego zatrute
wpiły się głęboko w otwart.y,

um ys ł chłopca.
Tłumiąc w sobie uczucie zemsty,
Tricotrin podniósł nieprzy tomnego
i podŹwignął go przez noc i l.Jurzę ,
Okazji, którą mu dał do wydobycia
się z upadku, l}ędznik nie wykorzystał, lecz padał coraz niżej i niżej.

Pomimo to dał mu jeszcze raz mozzmienienia się.
Nie było ani jednego człowieka w
pobliżu, któryby mu pomógł do dźwi
gania ciężaru. Z trudem posuwał go
naprzód aż do najbliższęgo szpitala.
Zadzwonił. Dzwonek rozległ się ża
łośnie w głuszy nocnej, Ż-:3lazna brama rozwarła się, a miłosierni bracia
zajęli się chorym.
Tricotrin rzucił nań ostatnie wejrzenie.
"Gdybyś był za młodu prawym i
szlachetnym, jakże inaczej działoby,
się teraz z nami obydwoma", pomyślał i wszystkie te rzadkie, dzikie,
okropne sny stanęły przed nim, które
budzą się w nas na wspomnienie losu,
już posiadanego i nagle oderwanego
od nas na zawsze.
Nie zwracał wcale uwagi na gwał
towność burzy ar!i na deszcz marzną
cy na ziemi. J ego my śli błądżiły w
przeszłości 1 rozważał, jak i co byłoby
wtedy, gdyby kłamstwo tego umierającego łotra nie zmieniło b yło biegu
jego chłopięcego życia, gdyby podły
czyn zdrajcy nie skazał był go za mło
du na wygnanie.
W~sokie stanowisko, potęga i wpły
wy, l wszystkie ~karb y zamożności byłyby doń należały, wawrzyny sławy
byłyby wim1czyły mu skronie. Jego imię byłoby na u stach ludzi wvtwornych, a nic w serca ch ludu.
.
noś
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Słomiany

kosljum

•
miss
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J B e r l i
w poniediiatek w nocy. ' interesujQ.cy"ch zagadnień jest problem,
Igrzyska berliilskie nie sę. pozbawio- czy kostjUln t?za.śnie i r~'In~i się w kiJ.ne newnych 'c harakterystycznycll ty- wałki, czy też ":'łytrzyma gwałtowne upów. Do najbardziej popularnych na- derzenie o wodę. Jak detąd, na szczęście, obyło się bez wypadku.
leży znana Amerykanka. Poynton Hm,
Amerykanka jest wybitnie nowozwycięzczyni olimpijska w skokach z
czesnym typem dziewczyny. Pięknie
zbudowana; popisuje się pięknie lakie.l'owanemi paZllogciami z;;trówno rąk
jak i '1óg. Lakier jest tak krwawo czerwony, że przebija nawet w wodzie.

*

Arai 2:12.9, Sugiura i Ta,,guchi po 2:H.2
! Yusa 2:1~.S.
W finale 400 m przewiduje się jakO
zd:>bywców trzech medali, trzech Żół
tych Japsów, chyba, że do tej wspanialej trójki dołączy się Amerykanin
Jack Medica. Chociaż kto to wi~? Tak
samo było i na 100 m dowolnym ...

*

Drużyna polska w piłce nożnej do-

USA skończyło właściwie już ' swą
. rolę zdobywcy złotych medali..

rolę,

znała w ostatniej chwili znacznego
osłabienia. Do zawodó\v półfinałowych
z Austrją nie ma stanąć Scherfke, któremu odnowiła się kontuzja żebra.

Holenderka

Mastenbroeck

pływaczką świata.

Wygrała

Półfinały
B e r l i n,

MISS DOROPE POYNTON

trampoliny w Los Angeles. AmerYkanka startowała l>c raz pierwszy w Amsterdamie, jako 14-letnia dziewczyna,
gdzi3 Już wyróżniała się stylem i brawurą i gdzie wróżono jej złote medale.
Rzeczywiście.
W cztery lata póź
w Los Angeles zdohyła złoty medal, dystansując starsze i bardziej renomowane rJdaC'zki. Dziś, startując na trze-

Fantastycma sztafeta japońska 4X200.
Dziś odegrają

jeszcze trochę roli w pły
wactwie i w boksie, ale na front wychodzi zdecydowanie Japonja.
Już podczas skoku o tyczce znawcy
twierdzili, że zwycięstwo Amerykanina Meadowsa było raczej szczęśliwe.
Gdyby bowiem Japończycy mieli dłuż
sze tyczki, -zajęliby niewą,tpIiwie pierwsze miejsca i pobili rekord światowy.
Trene.r le.kkoatletów amerykańskich
twierdzi, że gdyby Japończycy
tyczki amerykańskie, t. zn. o pół metra
dłuższe, doszliby niewątpliwie do wysokości 4,50 m, bijąc wszystkich rywali.
Ogólnie twierdzę. tu, że co się odwlecze, to nie u<;iecze.

Hokej na trawie

Indje - Japonja 9:0 (4:0). Gra ł~dna
i szybka. Dla faworytów turnieju bramki ~dobyli: Fernnandes, Sbabban, Dian
Cha ud, Robpsingh i Bais,
Węgry USA 3:1 (3:0). Węgrzy zdobyli prowadzenie przez dr. Margo (2) i
Hary (1). Po zmianie stron przewata.li
Amerykanie, lecz ' zdołali uzyskać tylko
jedną bramkę przez Sheafferta.
~ turnieju pocieszenia grają: Szwaj?ana, Danja, Belp-i.a, Ąfganistan, Węgry
l U, SĄ.
W turmeJu fmałowym:
Indje,
FranCJa, Niemcy i Holandja. (SS.)

Włosy · stanęły nagłowie wszyst·kim,

trenerom pływackim, kiedy ogłoszopo
wynik sztafety -4 x 200. Japończycy_ w
!jkładzie Yuza, Sugiura, T~guchi ,i Arai
przepłynęli dystans w czaĘlie 8:56.1, bijąc swój dawny rekord olimpijski w
Los Angeles o 2,3 sek. Poszczególtii
lywacy ' osiągnęli następują.ce cz.asy:

Zwycięzcy maratonu Ja,pończyk Kitei . Son

i Anglik Harp'er dochodzą już do stadj<rnu.
ko na decyzję gen. Bońćzy ~ UzQ.owski ego.
W każdym razie jest nie.dobrze.

*

Pisa'rski; pr.zegral Ił) boksie rIo AUitralijczyka Cooka. Na zajęciu widzimy fragment
wull.i (fis«1 $hi OdlVl ócorly tyłem).

/

(Belg), 6) de Eca Leal (Port), 7) Gra.nfeld
(Szwecja), Haro Oliva (Meksyk), Hauert
(Szwajcarja); II - 1) Sta;SBe (Belg), 2) Ri-ecardi (WI), 3) Silveira (Port), 4) Bay (Wę
gry), 5) Drakenburg (Szwecja), 6) Kantor
(Polska), 7) Fitting (Szwajcarja), 8) Lerdon
(Niemcy). (ŚS)

*

Degener (USA) wygrał' skoki.

w szpadzie

(T~l. wł.)

Wieczorem za.kończone zostały półfinały w turniejU
indywidualnym na szpady. Nies~
dziankę spmwił Campbell-Gray (WB)
wycho·dzę.c jako jedyny bez porażki.
Polak Kantor zają.ł szóste miejsce &
ponieważ do finału w<:hodzi pierwszych pięciu z każdego półfinału, odpadł od dalszych walk. Poza tem nieoczekiwanie, poraz pierwszy w historji
olimpjad, nie weszli do finału wszyscy trzej Francuzi.
,
W grupie ćwierfinałowej Kantor
wywalczył sobie 7 zwycięstw i pierwszą lokatę, kwalifikują.c się do półfina
łów.
Kantor przegrał tylko do 2 za.wodników,' a mianowicie do Szweda
Od leniej Sugiura, Yusa, Arai i Taguchi.
Drakenberga i 'Vęgra Staffa, pokonał
natomiast
Włocha Ragno, Anglika.
Scherfke ma wyciek.
Kampfela, Szwajcarja Juret, Duńczy
W związku z tem mówią. tu, z mina- ków Guto i Christiana, Austrjaka W&mi tajemniczemi, o sprowadzeniu Wi- bera i Rumuna Mikleseu.
limoWskiego. Są na wet tacy, którzy
Wyniki - szpada: półfinał I - 1) Camtwierdzą, że Wilimowski przebywa już
bell - Gray (WB), 2) Ragno (WI), 3) Corna.gw Berlinie, i że płk. Glabisz czeka ty 1- gia (WI), 4) Zalocostas (Gr), 5) de Beur

mieli

cich igrz.yskach, jest faworytką na zloty medaL
.
Amerykanka startuje w bardzo Myginalnym kostjumie kąpielowym, utkanym ze słomy. Kiedy skacEe z 10metrowej wieży, jednym z najbardziej

jest najs:r.ybuf(
ona LOO m do",_

Niemcy nie pomijąją, ±adnej okazji,
ażeby młodz,ie.ży szkolnej pokaiat sportowców olimpijskich, reprezentujących
najwyższą klasę.
,
W ńiedzielę podczas finałów sztafet
umieszczono na stadjon~e olimpijskim,
na dachu trybuny, 18.000 uczńiów i uczenie.
Na stadjon pływacki, na trenillgi
wielkich pływaków pobiera się wstęp
ne od widz~w w wysQkości 1 marki.
CałeD;li natomiast grupami wpuszcza
się bezpłatnie młodzież szkolną, która
tu ~czy . się, pOdziwiając wielkich mistrz6w.
,
. I dziwić się potem, że Niemcy zdobYwają największą i!{:)ść medali.. . .
STEFAN'

ŚLIWINSKI.

j
TRZ~J ZWYCIĘZ~Y. LO-CIOBOJU
Od lewHl: Clark, Morn$ , Parker, Włsy.ca
U. S. A.

