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Chrystusa Króla w Poznan~. w dzień
św. Piotra j PawIa, doszły iVczoraj do
szczytowego napięcia.
Panujące w mieście ożyj/ienie, spowodowane przyjezdnymi n Kongres i
XVII Zjazd Katolicki, 'l ~ datniło się
szczególniej w poniedzia.k wieczorem.
Obywatelstwo naszego iasta witalo gościnnie i otwartYm s em olbrzymie rzesze pielgrzymów, rosnące w
liczbie z godziny na god z ' ę. Delwrac.ie gmachów i domów, rzybranych
brzezinę.,
girlandami i tan darami,
7." isaję.cymi niekiedy prz całą wysokość budowli, sprawiały ezapomniaUf' wrażenie.
Iluminacje niektórych
domów i składów były b 1.0 pięknie
i artystycznie pomyślane. Reflektorami oświetlono zabytkowe machy, jak
katedrę. ratusz,
kośció l O. Franciszkanów i BibliotekQ Ra yńskich.
Ośrodkiem skupienia
;7. przyjezdnych i mi~scowych roje kańców był
plac \Voln~ri, gdzie w i ulic Alei
l\farcinkow 'jego i Now wzno. ił się
monum nt ny dala wi czny oltan.
\V poni zial k wiecz e m pod okiem ks. p lata Taczakc iako proboszcza parafli, uko1lczon II koracji oł

t :'z

i

.

h

f

:ł

'

••

(p"

I

O godzinie 10 Legat Papieski rozpoprzed ołtarzem polf1wym pontyfikalną mszę św. A~.rstę
honorową stanowili ksieża . kanr.nicy :
Zborowski i SzreYbl'owski. C7nlTIo~ci
czął odprawiać

1t.!J'Ł-er.
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MSZA PONTYFIKALNA N A PLACU WOLNOŚCI,

wieilstwa po mszy św. Podniosłe kazanie wygłosił dla dziatwy J, E. ks.
biskup Lorek z Sandomierza. Słowa
proste a serdeczne czcigodnego kaznodziei o panującym wszechwładnie
Chrystusie Królu, trafiły do dziedę
cych serduszek.
Krótka po 9-tej poczęły wkraczać na
plac \Volności i okoliczne ulice olbrzymie kolumny organizacyj, grup róż
nych narodowości, Polaków z Niemiec,
grup parafialnych, Sokoła. Stronnictwa Narodowego, Powstańców i WojaMszr:ę ŚW. dla d ~at
odprawił ków, harcerzy, korporacyj akademickich i innych. Powszechną, uwagę
.J. Em. liardynal Verdi er
zwróciły barwne i potężne sztandary
godz. 8 zgromoziły się na placu delegacji flamandzkiej.
\Volności rzesze d>łcci, które przybyTowarzysŁwa powstallcze
zgromały pod sztnndarar:Q swych stowarzydziły się ze starymi sztandarami
na
szeń, Krucjaty Dzitcięccj Pana Jezu- placu Sapieżyńskim. Pielgrzymkę posa i innych, by ucl cs tniczyć w nabo- wstańców, przybyłych z różnych stron
żeństwie.
Wielkopolski, Ślą.ska i Pomorza, powiMszę św . dla d~atw:v. zebranej w tał por. rez. Podgórski, po czym przeliczbie około 3 tysi\c y, odprawił Pry- mówił b. kapelan wojsk powstańczych
mas Francji, J. Em. k s. Kardynał Ver- ks. doc. dr Bł'. Gładysz i prezes dr C.
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\UERNYCH NA PLACU

Orsini-Rosenbergiem i delegatem M. S.
Z. hr. Dunin-Borkowskim, dalej p zed.
sŁawiciele urzędów miejscowych: wojewoda poznański, dowódca Okręg
Korpusu, prezes Sądu Apelacyjnego,
kurator Okręgu Szkolnego i komisaryczny prezydent miasta.
Krótko prz~ godziną lO-tą, wśród
okrzyków "Niech żyje!", w otoczeniu
eskorty honorowego szwadronu uła
nów Legat Papieski zajechał powozem,
ciągnionrm przez sześć koni, wraz ze
świtą, przed kościół św. Marcina.•
powitany przez księży biskupów, l ardYItał Legat udał SH,l w procesji do oł·
tarza na plac 'Wolności wśród szpaleru
organizacyj, wznoszących okrzyki.
Gdy Kard?nał-Legat dochodził do
ołtarza, rozległy się dźwięki intrady,
odegranej przez fanfary orhestry wojskcwej pod batutą kapelmistrza kapitana mgr. 1\1. Chmielewicza, opracowanej na mot;rwach pieśni: "Christus vincit".

Msza pontyfikalna
na Placu Wolności

I~

gata Papie kie~o purpura ow i przedstawicieli ładz.
Pod kietownidwem d rektora 0f!rodów Miejskich p. Wł. Ual'CillCa, podesty ołtarza us ojono białymi liliami. żółtym pyretlum, różnokolorowy
m i hortensjami i ipireą. Nad ołtarzem,
niezasłoniętym c owo ża nym
obrazem, by zdala byl widoczny Dostojny
Celebrans, g-órowa! miste 1ie wykonany haldachim, u""eńczon. krzyżem.
Wtorkowy pormek zbudzH uroczyście pr7.ybrulle milsto blas kami słoń
ca. Od samego IIlna zamknięto do5tęp na ulice, proWldzące na plac Wolności i wstrzymam tam komunikację.

TŁUMY

dlewski. W otoczeniu licznych potallczych pocztów sztandarowych
r lszył następnie pochód, który zajął
n ejsce w pobliżu ołtarza polowego
zed Muzeum 'Vielkopolskim.

•

lrOLNOŚCI

W pierwszych rzędach zajęli fotele Dostojnicy Kościelni, kawalerowie
maltańscy i szambelanowie papiescy,
przedstawiciele wojskowości i wybitni
działacze katoliccy z kraju i zagranicy, dalej na ławach zasiadło duchowieństwo i przedstawiciele
zakonów
męskich i żeńskich oraz osoby posiadające karty wstępu.
Na najwyższym podeście, obok
wielkiego ołtarza, po stronie ewangelii
zajęli miejsca na fotelach pod baldachimem Ich Eminencje ks. ks. Kardynałowie Verdier z Paryża, Innitzer z
Wiednia i Kakowski. Poniź.ej zasiedli księża arcybiskupi: metropolita
Ropp, J ałbrzykowskł z Wilna, Twardowski ze Lwowa, Gall z \Varszawy,
Nowowiejski z Płocka i biskup ScheiwiIler z Sto Gallen jako przewodniczący stałego komitetu międzynarodo
wych zjazdów Chrystusa Króla.
Po stronie epistoły zajął miejsce na
dolnym podeście delegat rzę.du, mill!ster Świętosławski, przybyły z radcę.
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1.

fułat Ruciński.
Po odśpiewaniu
na kazalnicę J, E.

•

ewaugelii wstąpił
ks. biskup polowy

Gawlina.
Dostojny

kaznodźieja mówił w podniosłych słowa~ o Królestwie Chry-

stusowym, a następnie wygłosił kazanie w językJ{ francuskim, skierowane
do pielgrzymów z zagranicy, uczestniczę.cych w Kongresie Chrystusa Króla.
Trzecie kazanie wygłosił J. E. ks. biskup Gawlina po niemiecku. \V natchnionych słowach przedstawił dziejowe posłannictwo Polski jako przedmurza chrześcijańs ,wa, w której, pod osło
nę. Orła Białegc, rozwijały i utrwalały
się prawdy wiary św.
\V dzisiejszej
walce z bezbożnictwem i pogal1stwem
nowoczesnym, oraz komunizmem" inne narody katolickie, walczące o te same ideały, mają w katolikach Polski
stałego sprzymierzeńca.
J\T a zakończenie Dostojny
dzieja wypowiedział te słowa:
"Ojczyzno moja, chwaliłem

kazno-

Ciehie,
obcych. Śpie
czci Panu Bogu, gdyż

modląc się w językach
wałem t~ pieśń

(DOKOŃCZENIE

NA STRONICY 3),

UCZESTNICZ4. W MSZY SW., CELEBROWANEJ PRZEZ LEGATA PAPIESKIEGO.

Zakończenie

Zlotu Sokolsłwaw Katowicach

K a t o w i r e. (PAT.) D7.i siej,;zy dzj('tl
Piotra i 1'a\,,}a hyl punktem kulminacyjnym UI'uf':7.rslości, zwiD,7,anycll z 8-ym
Zlotem Sokolstwa l'olsl;:icgo. \Vczcsnym
ran~dcm przybyły clo Katowic fInIsze pociągi spocja I \1e. przy\\'oż,ąc I'ZPSZ(' sokolc'.
lJdekol'owanymi uliC'ami miasta ma8zcro'wały z kwatcl' zwarte oc1rłzinly ze sztandarami i orkiestrami, zc1ą:i.ajD,c na pole
wyścigowe na przedmieście Bl'ynów, gdzie
odbyć się mialo uroczyste nabożeilsLwo.
Na tl'ybunie toru ustawiono na 'Podwyższeniu ołtarz polowy.
Olbrzymie po·
le wyścigowe wY1)0111i1y otlc1zialy sokolstwa z calej Hzeczypospolitej, ustawiajl1c
się dzie.1nicami.
Na czele każdej grupy
dzielnicowej stała kompania sztandarowa, dalej sokoli polscy z CzC'choslowacji,
Niemiec, Ameryki, Humunii, Francji, Holandii i Belgii. Za Ollclzialnmi sokolstwa
ugrupowaly się oddziały Związku 1'0wstaiiców Ślqsldch, Zwiazek b. żolnierzy
armii polskiej we Francji, 11arc('rze, orgnnlzacjc p, w. oraz tl11my ludności z calego Województwa Śląski('go i ZagłQbia DQbrowsl;:iego. Całe pole pn-:eclsla\\'inlo nadzwyczaj malowniczy widok. Szczególna,
uwagę zwracały odrlzialy sokolów i sokolic w ba.rwnych strojach regionalnych.
O godz. 9 rano przybył pl'zeclstawiciel
marszalka - TIydza-Śmigłegu, gt'll. ~3erbec
Id; ktory przy clżwiękach hymn11 naroelowego w otoczeniu prezesa Zwia,zl\U Solwisiwa ArciRzewskiego i starszyzny sokolE')
odbył prz.egląd zgromadzonych oc!clzialów,
PQ czyni ~ajl\ł miejsce przed oltarzem. Obok gen. - Bel'beckiego zasiedli ,1'oje\voda
śląski, l11aTszalck Sl'jm li ~lQ~kjcgo Grzesili:, prezes Arciszewski iid. \V dalszych
rzędach zasie(lli
przedstawiciele władz
railstwo.w ych i samorzf\dowych oraz delega,ci sokolstwa czeskiego i jugosłowiall
skiego. Poczty sztandarowe ustawiły się
po przeglądzie po Pl'awej i lewej stronie
św,

ołtarza.
UroczYstą mszę św. odprawił

ks. biskup

Adamski, a połączone chóry śpiewacze
z towarzyszeniem orkiestry pienia religijne. Następnie podniosłe kaza:
nie wygłosił naczelny kapelan Związku
Sokolsb"a Polskiego l,s. pralat Jachimecki, po czym przemówił ks. biskup Adamski, który powitał Sokolstwo w imieniu
ks. Kardynała Hlonda, udzielając obecnym blogosła wicilstwa.
\V dalszym ciagu uroczystości przemawial prezes Arciszewski, składając hołd
Prymasowi Hlondowi i meldując gotowość
Sokolstwa do obrony Ojczyzny do ostatniej
kropli krwi.
Po tylU przemówieniu odśpiewano "Rotę".
Z kolei wygłosit przcmówienie grn.
Berbecki. Orkiestra odegrala hymn narOllowy, a po okrzyku na cześć SokolS'twa
PolS'l\.iego orkiestra odcgl'nln marsz sokoli.
Po vakoliczeniu uroC';t,Yllfo~ci o<l])1'la się
ddila1la wSZ~'sjkLrlt 7.('bi'.auj'ch ·Q.ll{i:d..lló\v
sokolich I OI'gal izn''ri.
'V międzyczasie, gdy otlllzialy sol,ole
grupowaly się na polu \\'~Tśc igow~-m uo defilady, przedsln'''icirle \Y!adz udali się na
plac Marsz. PiłSUdskiego, g'dzie przecł teatrem wybudO'.vano il'yhuny przystrojone
zielenią i flagam i o Lnl'wacll narodowych.
Na bocznej trybunie znJę1i miejsca przedstawiciele sokolsh"a czeSkiego i jugosło
wiarlBkiego, oraz pl'zybyla d7,it'i do Katowic delegacja rumU11skicgo instytutu w~r
chowania fizycznego i starszyzna Skota
polskif-go.
DEFILADA
O gdz. 12 przyhyły wlal1ze, po czym rozpoczęła się defilada.
Otwierały ią związki
i- stowarzyszenia śląskie.
Na czele d-efilacty sokolej kroczył oddział kolarzy, po czym szły przyjmowane
gorąc~'mi owacjami clelegacje Sol<olstwa
polskiego z Ameryld, Francji, Rumunii,
Belgii i bardzo liczna grupa sokolów polskich z Czechosłowacji.
Dalej defilował hatalion sztandarowy
Sokolstwa, w którym niesiono sztandary
wszystkich gniazd sokolich w Polsce w

' wykonały

Kończak .mistrzem

tenisowym juniorów
Ł ód Ź. \Ve wtor!'k zal<Ollczył się
trzydniowy turniej tcnisowy "vVimy" o
mistrzostwo juniorów do lat 20. Wbrew
ogólnym rachubom i .przewidywa.niom
turnicj zakoilczył się dużą niespodz~anką
w postaci porażki zeRzlorocznego mIstrza
Ksawerego Tloczyliskiegu, który przegrnł
w finale z- I{Ql'lt'zal;:i('ill w stosunku 4:0,
4:G. !'i:7.
I{oilcznl, zdobył jes7.cze drugi tyt.uł
mistrzowski w' gl'?:e podwójnej, w któl'C'j
wraz ze swym' pnrtnC'rem Pirchockim
zwyciężył w· finale pflrC) P07.l1a.11Rktl, I{c;.
Tioc7.yilRki i Bórowcr-ul, czterf'ch srtacll
G:3, (;':1. 3:G, 6:1.
\V spotkaniach o miRtrzostwo młodzi
ków do lat 1G nie rozrgrano we wtorel,
finału.
Trz('j zawo(lnicy howiem, a mianowiei(': Toma zewskL 11o.nal'lia1, i Jnras z zdobyli 1'Ó\\'11::1, ilość punktów, wskutek czego zaszla polrzeha rozegrania dodatkowych spotkali decydUjących. Ponieważ TomaszrwRki mnsial opuścić Łódź,
do drcyc\njf!cpgo I'Ipoł1;:nnirt, które odbę
dzie się we środę, stan1'\, Jllrasz i Banasiak.
\V grze podwójnej para Stanisz('\vski i
Jurasz zwycift~vla parę Ślusarz i Skonr.cki 9:7. 8:6, zdóbywfljąc tym samym misl.rzostwo mIodzików,
Wszystkie walki finatowp by]y hard7.o
zaciętr. i prow3rlzone na za(lowltlajl1cym
poziomie przy bardzo wyrówna11ych siła ch.
Zainteresowanie turniejem naszych
mlocl~'ch tenisistów było bal'dzą wielkie.
Organizacja byla bardzo sprawrra.

liczb~e kilkuset. Dalszą grupę stanowiły
oud~Jały 80,kolic i Soklów według dzielniC,
a WlęC kolejno maszerowały: dzielnica kra-
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zakonczone
z~·y.cIęslwem \
:-Oląska 6:3 (2:2),
. . ~
l{ a
a ki: Jedynki ll anow . (dystans
1.000 ~): 1) Fal.kowsld (Gr.uc1zl~clz) ,~:03.
DwÓjki (1.000 m): 1) bl'~Wl, . hamm,SC?
(Grudz' a,dz) -4:41
.J { II.~ ~au (l>\J!J It).
1) Lan anl,a(Gl"ld;1.ł1\ z1 .,: 3. .'~
P l ę ś c i a r s , o: (fmały): waga, papierowf1: Wal (Lolit) WYPuŃ\towal SoWillSld go . (Pomorz, l; lJ\USZIl. PIszczy lt
(I{ral,ó ,) wygrał :r.. \'i~nlC YS~Jm ,<~?1~0rZ0); Je ogucia: Dul.1I ,z (Le. zmł ~\\V_ cI~z~ł
na pun Idy z Cz r111aklem (P lOn.O): pIÓZkowa: Lewandowski {Pom cl przegr~l
przez . o w 2 .·t.
Hi
H (Pomorzc);
,.
•
pr'
~ł
na
lekka: Pasternacl{1 {Łó
ze{!r~
punkt~ cło Le\" aneJow"l
} (Pomorze);
pólśre
ia: El
{Te r
w,Ypun1;:to\ 'ał
Kowals iego. (II, ~O\
mn: Ku. O!~ twa (L'~dź) znokauto\\
1 sto oWlckl ,go (Byc ~goszcz).
". . W~jl '. staly na
·lnW l
cleszyl'
iem. :(Pat.)
•
I

~lalopWlską,

I

kwska,o wschc\nio-malopolska, mazowiecI{a, pomorska i \~lkopolska. Pochód zamykały bardzo liCZlh szeregi sokolstwa
dzielnicy śląskiej.
'"
Defilada trwała pra \V, dwie godziny.
Doskonała postawa wszystln"h oddziałów
wśród których kroczyły liczno crl'UPY'~
barwn"ch stroJ'ach regionalnych _ J'a':
J
,...
kral,usi, lowi~zanie, górale, kaszubi i ślązacy ~ była gorąco oklaskiwana Pl:zez
~:gl'omadzone w szpalerach wzdłuż ulic
masy ludności , klore przechodzących sokołów obrzucały kwiatami, wz~sząc na
ich czcść okrzyki.
W czasi~ pr,zemarszu Wielkopolan padł - spontlllTIlCZl1le przez ~cbrane tłumy pod"
jęty okrzyk: "Niech żyje polski Ślą
bez Żydów",
.
Do defilady przylączyli się trzymający
Zat o. y
szpaler członkowie Stronnictwa NarodoJaku os ln'
wego. Po przemaszel'owaniu przez kilka o(}były 1',1 za \'orf,
ulic, zostali oni jednak przy ul. Mariac- pująCyni' 'Wy il,! i:
kiej rozproszeni w tak towny sposób przez
ParrJ.t}j
i 1'0 'Isk n. (SI.) _ 53 < p.
policję.
2) :rvlnje\\ska. r.. ·SI. 5':10 p. 3 OSi lil Q"
. •
Will""lIL (~L}
l
• h a t o w I c e. - Dalsze wymlu ZaWO- _' ,Pan0.wi~'· 1
~o naD
Edm. (la~.)
dow ~portowych 8-g.0. Zl?tu Sokol~twa 141.95 pl' 2)
t7.) kowsl(j . V. (M.) lU p.,
PoI;;kJCgo przedsfawlaJą. SH~ nasti:lpu]ąeo: 3) :a'rg;ttltl.
' .. t) . ;.l.~j·r 4) Szlosar('k
S l [l. t k ó ,y k a 1?!ł n o w~ 1). Mał?po}-. W .. ~:s1.) J.1~.41J ~.;' -5)
e~yna ~-- (Pom,)
skn. 8_ p., 2) _Sląsk 6 p., 3) I\.rakow 2 p., 4) ~09.0tl)p. D.rużyno" o pierwsze miejsce. zaWlPl~,opolsl,a 2 p., 5) ~[azowsze O p.
]ęla dZIu'nica' śląska z 335.23 punktamI.
S I a t k.ó w k a p a 11: 1) Kraków 8 p.,
1\110dzi~j; męska: 1) !(urczyk St. (Łódź)
2.,) p. ~morze 6 p.~ 3) Małopolska 4 p., 4) 156.55 P:'. 2). Ziętowski Bdw. (Poznań) 51.98,
l:;!l1s1, 2 p., 5) Wlc!kopolska . O p . .
3) Les1l1s1u Zdz. (POZ11l.u'i) 49.90. Drużyno
S z c z y P l. o r n l a ~: Roze~r~no Jedno '-'"o: 1) P07,1~ań 280.98 jl., 2) Łódź 278.08, 3)
spotkame llllędzy dZlC1111Callll Sląslią a -~Iąsk 261,.06 1,

(zwarły i pi~ty etap wYścigu ioJarskiego

pos6b Ślązaków, odgwizdu ...
faule i uroJ?ne ~pa~

Ją. ~ należało du~e zdy~cyplmo~

10ne: po~z~wi śląskiej. W 38 mm. Parla.
w:a~le clIUZ~ 1(n dla podgórza ze strzal,u
PlCIWSZ: b~~ min. przed przerwą sędzia
Haus~~ a~ n~viadomych przyc~yn rzut
~lyktUJ]1w Ślązakom, z l(tOl:;.e~o pa·5!J.l'ny, prze; ;nita ella podgórza. NI.ewąt
UI~ ~~uE;,tt In załamał zespół ~OŚCI. Po
pll~V.
61 ' ciągu czterech mmut Po 1zm~aDle. p I dwio bl'amld, obi,e prze_z
gór ze . Z~I.o~ Od tej c11wi li gOŚCIO ~l'Z~j
UZ1l:an~ .le~ 'WQ. W 7 min. uzysku,!;'], je . .
:rUJę ~llJc.1a.Vą braml'ę z rzutu ka.rnego,
yną onOI
. p'.
I Wvnik dnia
eO'zekwo'wn1 o przez leca.
J
t>.
~ in Hodur . (P AT)
usialIł w . ~ 1 . . .
•
RESO'U - UNIA (LUBLIN) 8.0
R z e s IÓV. _ Spotka!lie to wywołało
dość dui l zaintcresowame.
~ospo~a:ze
byli dru~ 1epszą i przew8;żah v:' Ple~
szoj częśo,' ~r1. Po prz rWIe Uma pl~~
li ~u ", ł -n.· CJ ~a Je~. " , '[ I,
I '1: i pod kohl ~ 'z
W pl

w:

7 ...

.c

;f, ......

!llJ

ćfinaly
'10\\

,nałf\

w

)lia~
Ang;ielh~

ska

,tyla bez vię·· ie.;:'
~ ',.1k1{ 6 , f:i l za k \ alifikow.o.ln.. ~~ ę
t1;' ":1.."'} I' _l) ~ pó}!in.alu .. l?n . 1\ 'mc_ha,
.rędrze.jd\vs~iej w połfmale będq;l? An: ery lwnka Marble. W trzecim ćWlerćfll'~a.l.e
Fl'ancuzka Matllieu wyeliminowała Chll.lj~
kę Lizanę 6:3, 6:3 i spotka się w. drugIm
półfinale z Dorothy Round (AnglIa), która pokonała Amerykanl(ę Helen Jacobs
cri en

..

6:4, 6:2.

LEKKA ATLETYKA

Robotnicze mistrzostwa Polski. W r:;.rnacli
mistrzostw robotniczych Folski .odbyło Slll we
wtorek w Łodzi sP)tkanie pomiędzy reprezenM. 2 g. 08;53, 9) Jask61ski 2 g. 08:58, 10) ta.cjll robotnicza Palski a drużyn~ lekk0!lt!etycznIl ŁKSu. Dość niespodziewame ZWYClElZ~
Tzapu (Rumunia) 2 g. ~:03.
la reprezentacja w stosunku 40,5:33,5 p, WymDrużynowo na pien~ze. miejsce wyki były następuj ąee:
_ "
szła drużyna Polska I w "zasie 4 g. 17:21,
100 m: TurowskJ {Rob) 11:4, 2) Rad w anskl
2) Polska III 4 g. 17;21.2, 3) Polska IV 4 g. (ŁKS)
11:6; 400 m: 1) Stalhlski (ŁKS) ~5:2, 2)
17:38.2, 4) Polska II 4 g. 1~;08.6, 5) Węgry Kaczmarczyk (Rob); 1500 m: 1) :M:ul~ (Rob)
4 g. 19:08.6,6) Rumunia 4 g·?2:51; francu- 4:36.5.2) Krawczyk (ŁKS); skok wzwyz: 1) Joss
sko-wIoski zespół został zdek<llUpletowany, (ŁKS) 1.65 m. 2) Piątkowski (ŁKS) .1.60. 3)
Po dwugodzinnym odPOCZYnku zawod- \Varyszewski; 4 X 101> m: 1) reprezentacJa ~6 s.,
nicy wyruszyli clo piątego etap~ z Często 2) ŁKS 47.4. ZwyciQstwo sztafety robotmczej
cllo\V.)' do Kalisza na dystansie 1~7 l_m. . bylo niespoaziacnI;ą i spowodowane ~ostalo fatalzmianami pllleczki w sztafeCie I,KSu. l{ a l i s z. - Piąty etap prowadził z nymi
Rzut oszczepem rue odbył się z powodu braku
Częstochowy do odległego o 164 km !{ali
miejsca. (i)
sza. RÓ'Wllicż na tym odcinku 'drogi były na ogól w dobrym st{tnie.
ZnajdUjący się \V dobrej formie 'Nasi1('w8ki wygral i ten etap. przychoc1ząc
\V Gdyni odbyły sie doroC:l!ne w,Yścig! uliczprzed: 2) Napierała, 3) Wiśniewski, 4)
19naczal" 5) M. Kapiak, 6) Starzyński, 7) ne z udllinłem okolo 50 zawodników l Z elita. 'P,?lskicb
motocyklistów na czele or.az z8.wod.mk<?w
]\fatczak, 8) Jaskólsll:i, 9) r{lu.i, 10) Wandez GdaJlskR. i Królewca. 'rrasa Jl)dnego okrąze
n~r,
nia wynosiła a4,,0 m Start i meta znajdowala
'V og-óJJlC'j klasyfikl1cji rlrużrnowe.j, się na Al. Pi ud~kiego. Wy§cigi w~wołaly ol~
zlifi j(Til}I'" iiię iw c7.cJe C'7.tCl'.v zc.~poly pol- brzymi" zaintru-esow,mie j- zgrl;)Jńadzlly wzdłuz
t>kil'. ~\' llasyfiknc.ii inrlywiriualnej pl'O- tras'Y' k\\\<an,,: te ts-się(!Y' O!łÓb, \V"niki uyll' rlastepujące: Kategori.!!. ęp,0rto
wadzi Napierala przed \\Tasilcwsl{im. (c.)
WQ 100 ccm' (6 okrążell) Dąbrowski (Gdynia).
Maszyny sportowe orl 250 do 350 ccm (4 okrą
żm1): 1) Śmigielski (Gedania). Kat. 500 ccm (4
okrąż.): 1) TyUer (Gdańsk). Kat. wyścigowa od
250 do 350 ccm (4 okrąż.): 1) Dąbrowski (Gdynia). Rat. do 500 ccm (4 okrltż.): 1) Zimmer
zdObyli Korbas, Żiżka z wolnego, Góra i (Gdańsk).
Final maszyn wYścigo\'vych wygraj równie:i;
Szeliga.. Sędziował p. Fass wobec 2500 Zimmer (Grlalisltl. Nagrodę Baltyku zdobył takwidzów.
że Zimmer a nagrodę Targ6w Gdj'ńskich Łą
czyński (Gdynia). (PA'f')
AKS - ŁKS 3:2 (1:0)

C z ę s t o c 11 o w a - \Ve wtorek nastą
w Chorzowie start do 4-go etapu mię
dzynarodowego wyścigu kolarskiego dookoła Polski na trasie Chorzów-Często-.
chowa. Dystans tego etapu wynosi 78 kilometrów. Wspaniała szosa asfaltowa pozwoliła
zawodnikom rozwinąć szyhsze
tempo i przebyć cały dystans w dwie godziny z minutami.
pił

Zaraz po starcie tempo wyścigu wzrodo 45 km na godzinę. I{orzystając z dobrej szosy uciekł innym \Vęgier Szaley do
2 kilometrów. Po 15 kilometrach jednak
doszła go cała czołowa grupa polskich kolaJ'Zv. Francuzi zostali zdel{Qmpletowani,
gclyt jeden z nich przebit dwie gumy i nie
majn,c zapasu musiał zająć miejsce w samochodzie.
Na metr. wpadła zwarta grupa kolarzy.
Pierwsze 11tiej~ce znjąl Wasile\,'ski w \'zasic 2 godz. 08: W, 2) I\luj ~ p;. 08:41, 3) Wansło

dOl' 2 -g. G8:"1~. 1)
Wiśujl'wsld 2 ~.

.. ; n

t-

*

5)

."

l:n~s~~t;~l~ ~ ol'zyść

MOTOCYKLIZM

. 'npi1'rnłrr 2 p;.08'!W.
II) K.lr,hh: .JQl'.d

mus,

2. g. 08:51, 7) Urhaniak 2. g. 08:52, S) hapiak

Cracovia mistrzem wiosennym ligi
Rozegrane w dniu wczorajszym dwa
spotkania ligowe zakollczyly się zwycię
st1"itmi faworyt.ów. Dzięki wygranej z
Garbarnią,
Cracovia zdaje się zapewniła
sobie definitywnie tytuł mistrza wiosennego. Drugie spotkanie, rozegrane w Chorzowie, miało orzebieg dość burzliwy.
Zwycięstwo, jakie odniósł AKS, było coprawda spodizewane. ale odniesione w warunkach dość anormalnych.

C h o r z ó w. Spotkanie to mialo
przebieg dość ciekawy, ale i burzliwy i
bylo typową walka, o punkty. Nieudaly
'występ sędziego spowodowal, że za~ody
toczyły się w atmosferze bardzo napIęte].
Pierwszą bramkę zdobył AKS przez \\ToCRACOVIA - GARBARNIA 4:0 (2:0)
stala' ręką.
Protesty ŁKS-u' sędzia nie
Kra k ó w - Zwycięstwo Cracovii by- uwzględnił. Wyrównał po przerwie Millo zupełnie zashtżone. Miała ona bowiem }e1'. Niebawem AKS zdobył ponownie
przez cały czas wyl'a~ną przewagę, góru- pro\\:adzen~e, ale Lewandowsld Pll raz
.iąc zdecydowanie i pod każdym względem
drugi wyrownal.
•
.
nad przeciwnikiem.
Na 3 minuty przed koncem sędZIa poGarbarnia za wiodła przede wszystkim dyktował . r~ut karny dla AKS-u za fo~l
w ataku. Nie lepszą byla też pomoc.
y-, na POhOpl11Ie., Egzekwował go Pytel, kt~
ró~nila się jedynie obrona. ~r Cracovii,
ry pllk~, odlntą prz~z bramkarz.a, doblł
która też nie bardzo zadowoliła a zwla- pOllowme do bramkl. zdobywając tym
szcza w ataku - wybijali się pod wzglę- samym zWy'cięsk~ punkt dla AI~S-':l' Widem strzałowym Szcliga i KOl'bas. Bramki dzów 3000. Sęd~lował p . Arczynsln. (c.)

w

PIŁKA RĘCZN
Reprezelltacja okręg.u ~dz~il/go pok0!1a1a V;;
szczypiorniaku w Łodzl W ruezwykle clekaweJ
walce reprezentację robotiicz,ą Polski w StosU1lku 8:6 (3:3). Bramki dla reprezentacji robotniczej zdobył Kleinert, a dla. okręgu - Grubert.
Zallaśnicłwo
.
W za)l!lsacb reprezęnta.cja Łodzi zwyciężyła.
drużynę robotniczą Polski 11:5.
ReprezentacjI)
robotnicz'l stallowit ze. pól warszawskiej elek.
trycznogci. (i)

PŁYWANIE

W KxotoszYlli c odbyly się międzyklubowe zawody, zarganizowane dzi~ki star~niom zarządu
POZP przez tam teislą A.strę. 'Vywolaly one
duże zainteresowanie, a wobec wyrównanych sil
startujących zawodników były. intere~ujące. 'Vyni1d zawodów
.ka.zaly, że Astra po dwuletniej
przerwie i dok\)naneJ obecnie reorgani. spotkanie o trzecie i czwarte miejsce.
zacji zabrala siQ rzetelnie do pracy i żywić· naAZS '(Warszawa) - Cracovia (Kraków) leży nadzieję, że rychłb uzyska swe daVfne czołowe stanowisko w l)lywact\dc prowillcjonal.
2:0 (1:0). Zwycięstwo drużyny warszaw- nym.
skiej było zasłużono, przeważała szczególWyniki przcdstaiViają się n38t~puiąco:
nie celnością w strzałach.
100 .m klas.: :1) Ratbczak (AZS) 1:32.0, 2) JaDo 'walki finałowej o tytuł mistrza Poi- rccld (HOP); 100 m.~vznak 1) Li s~wskj (UOP)
ski stanęły dwie drużyny łódzkie, co ' jest 1:30.1, 2) Budżińslti /J. (Kro t) 1:34.5; 200 m kI.:
1) Nowaczyński (IQIlt) 3:,'14.6, 2) Ja'tecki II
dużym sukcesem łodz1anek.
(HOP) 3:41.5; 200 Ił dow .. 1) Lisewski 2:51.8,
IKP (Łódź) - HKS (Łódź) &:ł (3:2). Gra 2) Helwillg (AZS) 216.4; 100 m k1. pań: 1) Gruchajówna (Krat) 1:15.5, 2) Paprzycka (Krot)
była zacięta i szybka. Dzięki lepszemu
1:59.1; 100 m dow.: 1) Lisewski 1:11.4, 2) Helatakowi odniosło zwycięstwo IKP. Gra wing 1:11.8; haIDPoina: 1) Szlachta J. (Krat)
sama była na ogól 'wyrównana i ciel,<awa. 71.28,2) Lisewsld 4516; 3 X 100 Ul zm.: 1) HOI'
Na zakoilczenie turnieju odbyła SIę de- 4:39.8, 2) Astra 4:52; 4 X 100 Dl kI.: 1) kombinowana sztafeta HOP i AZS 6:36.2, 2) Astra
filada zawodniczek. (fl)
4:52; 5 X 50 m do .: 1) Astra 3:04.2, 2) HOP

I

Repr. robotnicza Polski
1:1 (0:0)

Łó
Łodzi

cl ź. Spotkanie to .odbylo się w
i stało na Iliesłychanie niskim poziomie. Oba zespoły zawiodły l-ompletnie,
wykazując przede wszystkim brak zgrania. Nieco lepiej pod tym względem przedstawiał się zespół I,oozi.
Zespól robotniczy gral za to bardzo ambitnie, nadrabiając tym braki techniczne.
W pierwszej
części gra l)yla cllaotyczna, przy czym ze.spól Łodzi lekko przeważał. Atak jego zaprzepaścił jednak kilka okazyj podl)ramkowych.
Po przerwie reprezentacja łódzka przeważała zdecydowanie. Tylko dzięki dobrej
grze swych tyłów reprezentacja robotnicza uchronila się od porażki. Pod koniec
zawodów obie drużyny zwiększyły tempo,
w rezultacio czego zdobyły :po jednej
bramce.

O WE.JŚCIE DO LIGI

Dwa pierwsze miejsca
Łodzianek

P o z n a li - 'V niedzielę rO?'t'grano finały mistrzostw Pol;;ki w hazenie na boi- )~V .,,' t
t ł d
'
IKP
S l(U l \.l \ . llflS l'zcm zos a. a
ruzyna

I
pierwszej rozgrywce o piąte i szóste

(Łódź).

W
miejsce spotkały się dru~yny Warty i
R. K. S. Lwów. Zwycięiyły war'Ciarki W
stosunku 6:5 (3:3). Następnie rozegrano

selc.ii pływackiej Astry (Krotoszyn) ukonstytl1o'\\' al się jak nastepuje : kierownik - Z. Klelllczak, sekretarz - :M:ichalczyk, skarbnik - Nawrocki, gospodarz - \V.
Szlachta, kapitan sport. - Szlachta. (a)
H
Trener amerrkarlski Steep przyjeżdża na pół
.
l
dnia do Poznania. <1!lern zorientowania się w poKra k ó w - \V Krakowle odby o się ~iarlanYJII przez khby pozl\ań~kie mllteirale.
we wtorek pierwsze spotkanie o wejście tym celu komisja IPOl't.1wa POZP wybrała najdo ligi. Zakończył się ono wysokim ?,wy- lepszych z!lwodnik4w, którzy stawić się maili w
cięstwem podgórza nad mistrzem Śląska piątek o godz. 16 la pJywalni PTP. Przy tej oNaprzodem Z Lipin 5:1 (2:0).
kazii nn!eży wyra~ić ździwienie, że Pol~ki Z,;,.
Podg6tze wygrało v.aslużenie jako dru- P!:vwackl ~we~o _ ll'.enerll Pt~sylłl: tło Poz~ama
. II$, DllIDO, zehPkolzt1ba~ d;::
~yno. bardZiej technicznie zaawansowana. lylk0.na ta,~ .~Losth 'CZ
IlCZbli czynny c
ś]
" pl.YJ?11·tywnIe,.
. nal,zuca- raz
spomlle
nalWl , 2lt
u oW ~
. ązacy 15 r a l'l d ?~C
zawodnikóW
V pols.ce.
\V sprawozdaniacli
.ląc w plel'Ws.ze.l POlOWIC szybloe tempo, swycb PZl' stawia okrog poznański na pierwktórego późnIej sami nie wytrzymali. Do szym miejscu jak ~ ,n6r dla innych. Jeżeli zaa
przerwy gra była żywa z lekką przewagą ł chodzi o udzielenin pomocY, o Poznaniu zapoilllmiejscowych. \V okresie tym sędzia p. na si~ niest~_ty: zuJ.)clnie. (al.
Gumplowicz z Krakowa krzywdzH w nie- - ._.- .

SensacYJ"na poraz'ka
Naprzodu "

I

3:0~o~~ zarząd

,V

1

Przemvsłowe"

przerwali milcze ie Nab ż ń t

i en[ie biskupa Sapiehy

konferelcji w sjJ'ł'uUJi e 'lf'lno'w y UJ prze1Jlyśle ł wlóŁ ó d ź, 30. 6, Wczoraj o goJz. 1230
tefOtłCzy1l't
CZOJIl/
- Pr ...~elnyslou'cy
- 'Ulł. SCt zostało odprawione, staraniem sodalido
l'Jod l: .:,/,.'u 'YZ'IU
l
t'.
.
- p o l acy s ki OJ
t y .. u l' a~ na ontUlsf p'1·~en'lyf.jlot()cy-ŻI/dzi
PłfC{ c[.o' cji inteligencji męskiej, . w k~tedrze

?;~r1n~n

straJl~tt '
.
łódzkiej nabożeństwo na mtencJę poŁ ó d ź, 30. 6. Trwają. od dłuższe.t l t '
.
. ' ~
wrtJtu do zdrowia ks, metropolity Sago czasu milczenie prz l yslowcow co ~~\ ra \acJe dw.r J ~praWl: z~e .'ydo~:vak piehy. Naboi~l'lstwo zgroma;dziło. tłu
do ,vyzJJaczenia konf erltlcj i z przedt ą P ow~ ZI . przez ea y . Ipl ec. a
my wieroych 1 szereg orgamzacyJ kastawiclclami zwiazków \'obotnicz"ch z ~go wymb~a, ZtYd~wSCY pIze nysłow- tolickicll ze sztandarami. Msz(,) św. od.
- ,
. , ey zycza so IC s raJi(u.
.
,
•
,
w . spraw~e zawarcIa n1vej umowy
zbIOrOWej w przemyśle w~klet1niczym
------------zostało wreszcie przerwano
'
Jak
dOWiadujemy,
cy pos!al;owili zaprosić pr?i(dstawicieIi
_
,
CI
robotmkow na konferencję'porozumiewawczą na dzielI 2 lipca. Omówi on ,

1

się

TUW Dobro zynnOS[1
,.,SW J"ozefa
p zed siJd.em

Il'Zemysłow-

mają być formy

porozumienia co do
zawarc!? 'mowy zbi01;Owej Dzisiaj 0K a t o w i c e. (Tel. wl.). IWiezadłu- .
,t~zymaJą z .<~:: ki robotnicze oficjalne
pIsma za"viaclamiaj~. ce o konferencji. go z:n,,irlzie się przeu sądemi sprawa
Towarzystwa DobroCZYlm~ścii św. Jó. Jak ~as poinfo:ĆlRro\,t'trt~ze łl'ódeł zefa, które pos7knrlov"
nOlpad 3 t y1pHLroclaJl(~cP.-;
przemysłowcy-01?cf;~ t>Ó<f/fce Osobo
", " '-<Lo,
skłohni są do podwyższenia płac rOTowarzystwu .v, .
.. ~ na terebotnikom o 15 pct, jeclliak propozycja nie powiatu rybnickiego, zało~ył niejata spotkała się ze zdecydowanym ki Jan Janek z Rybnika, grabarz ży
sprzeciwem żydo" rskich sfer przemy- dowskiego cmentarza. Janek, którego
słowych, którzy uważają, że kwestia synowie byli sprzątaczami w bożnicy,
podwyż~{i nie jest narazie aktualna i ulokował Tow. w domu żydowskim ,
Janek mial do dyspozycji szereg agentów, którzy werbow.ali mu .człcn:
ków, sam zaś prowadzIł bez zadneJ
ŁÓDZKA
kontroli agendy Towarzystwa DobroTydzień Morza.
Onegdaj wieczorem z czynności św. Józefa, które nie było niracji "Tygodnia Mor za" na placu Wolno- gdzie rejesu·owane.
., .
ści przed gmachem Zarządu Miejskiego
W ostatnim czasie Tow. lIczyło JUZ
odbyła się zbiórka delegacyj stowarzyponad .s trsią~e człon~ów, a dochód
szeń, organizacyj społecznych, samochodów-okrętów.
Tutaj nastąpilo podniesie- roczny wynosIł 50 tySIęCy złotych. 0nie bandery, po czym orkiestry przecią czywi cie pieniądze te nie szły na zagnęły ulicami miasta i odebrały capstrzyk. Wczoraj po odprawieniu nabożeń
stwa o godz. 10 oddziały wojskowe, p. w.,
Liga Morska, organiza cje b. wojskowych,
organizacje społe czn e itd. przemaszerowały na plac Wolnoś ci, gdzie wygłoszone zostały przemówienia.
Pochód ulicami przy dźwiękach kilkunastu orkiestr prz e ciągn ął ul. Piotrkowską· Niezwykle efektownie prezento\V ~ły
się samochody-okręty, których pojawienie
\-V Kongresie ku czci Chrystusa
się zgromadzona publiczność powitała oKróla w Poznaniu bardzo liczny uklaskami.
dział wzięło wyższe duchowieństwo.
Kotlarze grozą strajkiem. W dniu 30
Z kardynałów, poza Legatem Pabm. odbędzie si ę konfer enCja z kotlarzami, którzy wy stąpili z żądanie m podwyt- pieskim ks. Prymasem Hlondem, uPrymas
szenia plac i zawarcia umowy zbioroweJ. czestniczyli w Kongresie:
Kotlarze zastrzegli, że w razi e nieuzysl,a- Francji kardynał Verdier, Prymas Aunia porozumienia pl'oklamujl1 strajk.
strii, kardynał Innitzer i ks. kardynał
Brudy w żydowskich składach ryb. Kakowski z Warsza\vy.
.W ladze administl"acyjne wobec ostatnio
Z biskupów zagranicznych w obzanotowanych wypadków zatrucia, w tym radach kongresolVych brali udział:
je.oen wypadpk śmiertelny, zarządziły Scheiwiller z Szwajcarii, Robu z Rulwntrolę składów rybnych, znajdUjących
munii Breyer z \-Vęgier, Kmetko, Car~
się prawie wyłącznie w r ękach żydow
skich. JecIenastu właścicieli Żydów za an- sky i' \V ó,itassek z Czechosłowacji,
tysanitarny stan składów pociąg nięto do Classen z Finlandii, Roiman i Viaracli
odpowiedzialności karnej.
z Jugosławii oraz Arnoż z Rodezii.
Z polskich arcybiskupów i biskuWybiła pogrzebaczem oko rywalce. Na
posesji przy ul. Zamoyskiego 3, 27-Jetnia pów uczestniczyli w kongresie: arcyb,
Marianna Karbowska, na tle rywalizacji metropolita Ropp z W'arszawy, arcyb .
o względy m ę żczyzny, napadła na swą są metropolita Jałbrzykowski z Wilna,
siadkę, 2O-letnią Melanię Twaróg, którą
arcvb. metI'opolita Twardowski ze
pobiła pogrzebaczem zelaznym, przy czym
Lwowa, arcyb. Nowomiejski z Płocka
wybiła jej oko. Ranną odwieziono do szpii arcyb. G.all z Warszawy.
tala, a Korbowską zatrzymano.

KRONIKA

prawił

proboszcz ks. prałat Cesarz.
nabożeństwie
tłumy wiernych
manifestowały przed katedrą i na ul.
Piotrkowskiej na cześć ks. metropoliPo

ty i wznosiły okrzyki przeciwko ży
dom, masonerii oraz komunizmowi.
Gdy manifestanci znaleźli się przY1
zbiegu Piotrkowskiej i Głównej, nadjechało kUka samochodów z poliCją,
która zaczęła rozpraszać zgromadzonych przy pomocy pałek gumowych.
Kilka osób zostało ranionych.

Przed nominacją bajratu

wŁodzi

pomogi, jak myśleli wciągani na człon
Ł ó d ź, 30. 6. Łódzka pI'asa "ozon 0ków mieszl{al1.cy powiatu rybnickiego, wo"-żydowska donosi, że w biez. tygodale do kicszeni Janka.
niu, tj. 1 lub 2 lipca nastąpi nominacja
Jeśli się kto zwracał
o zapomogę, tymczasowej Rady Miejskiej w Łodzi.
Janek, mając do dyspozycji kilka róż~ Podobno dekret nominacyjny został już
nych statutów, zawsze wynalazł jakiś przedłożony ministrowi spraw weparagraf, na. zasadzie którego odma- wnętrznych.
wiał udzielenia zapomogi.
Nic dziwPierwsze zebranie tymczasowej Ranego, że wreszcie miarka się przebrała dy lVliejskiej, na którym ma być dokol zawiedzeni w swych nadziejaCh człon nany wybór poszczególnych komisyj,
kowie powi.adomili o wszystkim wła odbyć się ma w przyszłym tygodniu.
dze.
Skład Rady ma odbiegać
daleko od
Przeprowadzona rewizja stwierdzi- pierwotnie podanej przez prasę żydow
ła, że pomimo wiel)(ich wpływów kaską·
sa wykazała tylko 600 złotych gotówką
i weksli na 2 tysiące złotych. Na Iskutęk powyższego J-anka aresztowano
i
skierowano przeciw niemu sprawę do
strażaków łódzkich
sądu.
Aktem oskarżenia objętych zoŁ ó d ź, 30. 6. Na szosie pod Często
stało około 100 osób.
chową, samochód wiozący
wyciecZkę
strażaków I oddziału Straży Ogniowej
łódzkiej, w liczbie 16 osób, w czasie
wymijania wozu chłopskiego wskutek
spłoszenia konia skręcił do rowu i rozbił się.
Jeden ze strażaków, Milwłaj
czal{ z ul. Drewnowskiej 34 został bardzo ciężko ranny.
Kilkanaście osób
zostało lżej rannych.
Z biskupów natomiast: Przeździec
ki z Siedlec. Łukomski z ł.. omży. Rad0l1Ski i Owczarek z Włocławka, Okoniewski z Pelplina, Jashlski z Łodzi,
B r u k s e la. - Sprawa zdobycia pierSzlagowski i bisltup \V. P. Ga\vlina wszego miejsca w zawodach o puchar
z \Varszawy, Kubina z Częstochowy, Gordon"Bennela nie zostala do chwili oO'Romke z Gdanska-Oliwy, Sokołow becnej rozstrzygniętą. Prasa belgijska,
ski z Siediec, Kubicki i Lorek z San- l<tóra już poprzcdnio święciła zwycięstwo
teraz donosi, iż pierwsze
domierza, \-Vetmallski z Płocka, To- Dflmuytera,
mipjsce zdobęnzie Belgia lub Polsim. mak a
z Przernyśla, Lisowski z Aero-klub belgijski do czasu przysłania
Tarnowa, Rospond z Krakowa, Łako dokładnych raportów o miejscu };tdowania
ta, Barda i I{ocyłowski z Przemyśla, na pods tawie których zostanie obliczona
Sonik z Kielc, Czarnecki, Bukraba odległość przebyta przez obydwa balony
i Niemil'a z Pi11ska oraz biskupi sufra- odmawia udzielenia w tej sprawie jakichinformacyj.
gani Laubitz z Gniezna i Dymek z Po- kolwiek
Dokładny wynik tegorocznych
zawoznania. (jr)
dów będzie dopiero znany około 10 lipca.

Wypadek

4 kardynałów. 5 arcybiskUpów
i 37' biskupów'

"Belgica" czy "Polonia"

Wykrycie szaiki fałszerz"

pieniędzy

Centralą przesfę 1'c6w była Ł6d~
ó d Z, 29. 6. - Ostatnio na terenie ra, bez stałego miejsca ~amieszkania,
powi,a tów łaskiego, sieradzkiego i in- który ukrywał się u kochanki. Balej
nych zaobserwowano rozpowszechnia- aresztowany został Żyd Icek Złotnic
nie wśród ludności wiejskiej falsyfi- ki (Krzyżowa 10), który był inicjatokatów monet srebrnych 5 i lO-złoto rem afery falszerskiej i dostarczał
wych. Policja tych powiatów wspól- potrzebnych przyborów, oraz Janinę
Zabójstwo na zabawie w Wirkitnie
nie z wydziałem śledczym w Łodzi Kulicową. i Józefę Wyżyilską (Młynar
Ł ód Ź, 29. 6. W Mileszkach pod ni oraz ran zmarł na miejscu. Pięciu zarządziła Obserwację i dochodzenie, ska 44), które zajmowały się wraz ze
Łodzią, podczas odpustu w łokciowym Kowalskich i I{rokockiego aresztowa- które w rezultacie doprowadziło do liZłotnickim rozpowszechnianiem mosklepie doszło do starcia między 24- no:
.
kwidacji szajki fałszerzy oraz kolpor- net w hurcie oraz w detalu na terenie
letnim Stefanem Latkowskim i 22-letPodobne zabójstwo wydarzyło SIę terów i aresztowała 10 osób, z tego Łodzi.
nim Tad-euszem Rowalskim z Mile- w Wistkowie na zabawie tanecznej, u- połowę w Łodzi.
Od zatrzymanych odebrano narzę
szek. Kowalski został kilkakr·otnie l'y.ą,dzouej przez straż ogniową w ..nocY
Jeszcze 21 bm. na targu w Roso- dzia oraz znaczną. ilość gotowyCh falpobity przez Latkowskiego. Korzy- na 28 bm. Nad ranem między plJany- szvcv z.a trzvmano handlarza trzody syfikatów i monet 5 i lO-złotowych.
stają.c z przybycia na odpust swych
mi uczestnikami doszło do bójki na Karola Dąbi'owskiego, od którego ode- V\Tszystkich
dziesięcioro
członków
czterech braci, Józefa, Karola, Stani- noże i pchnięty w serce 27-IetI,li. Stefan brano 50 sztuk f,ałszywych lO-złoto szajki fałszerskiej osadzono w więzie
sława i Antoniego, zamieszkałych w
W'awrzko padł trupem.. ~ohCJ~ ~re wych monet. Dąbrowski przyznał, że niu do dyspozycji władz sądowych.
Łodzi (Rokiciilska 27) oTaz kuzyna A- sztowała pięciu uczestlllkow. bOJb, a monety nabywał na Bałutach w Ło
dama Krokockiego, postanowił rozpra- mian. Jana SzaJba, Leona l Stefana dzi. Policja prowadzą.c dochodzenie,
wić się z przeciwnikiem. W trakci-e Bargów, Eugeniusza Świ~tka i Leo~1!l ustaliła, że niejaki Adam 'M ilIer ze wsi
bójki Stcfan Latk<>wski padł pod cio- Barłogę jako podejrzanych o zaboJZagaje", znajduje się w stałym konsami noży i wskutek przecięcia krta- stwo.
takcie ze swym bratem, zamieszkałym
w Łodzi, znanym fałszerzem monet.
"
Ustalono, że falsyfikaty wraz z AdaW i l n o (tel. wł.) Trwający tutaj
mem Millerem odbierali Jan i Kazi- od pewnego czasu strajk pracowników
, I!!
mierz, bracia Szczepa11scy, i Józef autobusów miejskich przedłuża się, zay
Baranierki ze Zagajewa. Rozpowszech- szedł bowiem ostatnio zwrot w zatargu
War s z a w a. (Tel. wł.). Złodzie- gle wodą i opryskał nią klientkę· 0- niali oni monety już dłuższy czas, al- pracowników z dyrekcją autobusów,
le warszawscy wpadli ostatnio na no- pryskana odskoczyła wówczas na bok, bowiem Baraniecki. . który musiał pła- który utrudnia bardzo wszelkie porowy pomysł, by okradać swe ofiary. pijący zaś wodę upuścił szklan~ę na cić za falsyfikaty w hurcie 40 do 50 zumienie.
Jest to pomysł kradzieży na "wodo- ziemię, p.Drwał torebkę i nim khentka procent ich nominalne,] wartości, podWobec tego, że dyrekcja autobusów
trysk".
zorientowała się, co się stało, umknął jął próbę wyr,a biania monet na własna zwolniła wsz~rstkich pracowników z
Do sklepu Moszka Adelfanga przy szybko ze ~klepu.
rękę i w jego mieszkaniu znaleziono dniem 20 czerwca, 26-go zaś podała do
ul. Towarowej przyszedł jakiś jegoOkradziona podniosła wielki krzyk, pełny komplet narzędzi or,a z pi.erwsze \'Iliadomości, że przyjmuje nowych,
mość i zażądał szklanki wody sodowej. na który zbiegło się kilku przechod- \\"yrób~r fałszywych monet.
strajkujący odbyli zebranie, na którym
VV tym samym momencie zjawiła się niów, którzy popędzili za uciekającym.
\V toku clahlze.go dochodzenia nici -postanowili trwać na dotychczasowym
w sklepie inna klientka, która lliebacz- Nie dało to jednak rezultatu, gdyż zło- doprowadziły do JJodzi, gdzie, jak się stanowisku i strajku nie przerywać.
nie położyła torebkę z pieniędzmi na dziej zbiegł, zabierajl!c Frandli Zy- okazało, mieści się centrala f,a lszerzy.
Jaki obrót dalszy przybierze zatarg
ladzie sklepowej. Amator wody sodo- skind 56 zł.
Zatrzymano w Lodzi Zygmunta Ma.. między pracownikami i dyrekcjąwej, ujrzawszy to, zachłystnął się nazg-,a irzvka (Mlvl1~r", k~ 4!l) i Jana Mille· nie wiadomo.
.
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r:~~~~~~~~~~~~~~~
----~~------------~~~~~~~~~~~--~~~~-:~~~~~~~~~~~.---mies ięcznie (7 wydan tygOOlliow:o ). z odbiorem w agenturach ~,35 rot. Za
Centrala Poznań.. §w. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200149. Telef·)ny centraii:

Prenumerata

40-72, 14-76.
odnoszenie do domu odpOWIednia dopłata. Na pocttaeh i u b6tonou6w
33-07 444>1. 35-24. 35-25: PO godz. 19 OJ"a.z w niedziele i świeta: 40-72, 14-78. 33-07.
Orędownika miesiecznie 2.34 zł. kwart811nie 7.;-_ ,Poczta przyjmuje zam6wieniapt~lko
Redaktor odp~wiedziBlny Andrzej Trella fj Poznania. Za wiadolIloŚci i art;1ro17 s m.
...
na 6 wY9 sń .ty~dmową (bez pomedzlalkowego) .. - P~d opaską w M o Ill?e
Lodzi odpowiada Wladyslaw Maeią.g, Udź, Piot-rkowska !/l. _ . Za ogl06f.'enia i reklamy: .Antoni
3,- zt mle6Jęczrue Nakład i czclOnkl: urukarn.a Polska. Sp6łka AkCYJna. oznart. ŚW.
arem
LElŚniewiez z Poznania.
70. Rekopisów niezam6wionych re6akcja nie zwraca.
zaiJladzie•• trajk6,.. itp., wydaWllietwo nie odPówiada r;a doetuezenie pitlma. II abrmencl nIe mll.'ll prawa dom'agauia s.ie nie"08tar: /azie wypadk6w 6p()wodowanych silą wytszą. przes"k6d w
cronycb numerów lud ods1Jkoaowania.

Dzisiejsze o licze

Wśród inteligencji pOlskiej wiadomości o Rumunii i jej mieszkailcach

są. skąpe
muńskie

i bałamutne. Pallstwo rujest dla naszego ogółu poję
ciem nader mglistym.
'Viemy coś niecoś, że w Rumunii
przewaŻoa. ludność rolnicza, że jest tam
nadmiar zboża i wina, że mieszkanki
Bukaresztu ubieraję. się elegancko i
maluję. się jaskrawo, że oficerowie
rumuńscy paradują. w lerie w białych
mundurach, ozdobionYCh bogato zlotem, że wreszcie powszech ne sę. tam
naz,viska Popescu, Tatarescu lub Lupescu. 'Vedług naszej opinii, '" Rumunii panuje jakby atmosfera przekupstwa, rozwię.złości i niedołęstwa. 1\tówimy często o "rumUllskich" wyborach, a pojęcie rumUl1skiego żołnierza
czy urzędnika nie jest dla ogółu naszej inteligencji ani s~· nonimem odwagi, ani żadnej innej cnoty.
Czy tak jest istotnie? Czy są.dy nasze nie są powierzchowne, niesprawiedliwe?
Przede wszystkim stwierdzić naleźy, iż ocena Rumunii
jest dla nas
sprawa trudną., bo prz~· jęte u nas kategorie pojęć nie łatwo stosować można
w odniesieniu do tego kraju. Rumunia
t'vorzę.ca geograficznie przejście
pomiędzy naszym kontynentem i Azją,
jest od wieków terenem, na którym
krzyżują
się
wpłnvy
Zachodu ze
Wschodem. Rumunia, jednocząc w sobie pierwiastki kultury i cywilizacji
wschodniej i zachodniej, jeszcze d7.isiaj doznaje przemian, które w wyglądzie swoim zewnętrznym
nie od
razu pozwalają. na ustalenie jakości
i stosunku poszczególnych wpływów.
Pierwiastki wschodnie w połę.czeniu
z zachodnimi dają. w wyniku produkt,
który nieraz nie posiada ż~dl1ych cech
wspólnych z elementami składo,vymi.
Niczym w chemii.
\Vystarczy
chociażby
wspommec, że na mowę rumUl1.ską. złożyły
się: łacina. języki słowiańskie, turecki, \vęgierski, grecki, włoski, nowogrecki i francuski. Dalej, 7.e kościół
pra,,"osławny jest", Rumunii panują
cym, a rÓ"' nocześnie istnieje. tam po
dziś dzieil sekty unitarystów (znani w
dawnej Polsce jako arianie) i gnosty-

ków, O których Europa już dawno za-
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pomniała. Wreszcie, że piśmiennictwo
rumuńskie aż do drugiej połowy ubiegłego ro~~ posługiwało się cyrylicą,
a wcześl11eJsze tel,sty r~uńskie, pisa-

ne literami łacll1skimi, OlP-erały się na
pisowni węgier kiej lub n~mieckiej
Średniowiecze, jak my pojmuj~y ten
okres historii powszechnej, trwa\Q w
Rumunii do XIX wieku.
Cechę. zR!'jaclnicza, która w
dzisiejszych stosunkach rumUl'lskich rzuca się od razu w oczy i jest jak f2:dyby
podstawa wszechrzeczy run11.ulskich.
to - łatwość życia. Rumuni. nawet
najbiedniejsi chłopi o prymitywnym
zaSięgu potrzeb, nie znają. naszej cięż
kiej walki o byt, naszef2:O zmagania
się z glebą i klimatem, naszego wyści
gu o wolne miejsce przy warsztacie
pracy. Ziemia rumUlIska rodzi obficie
i słol1ce rumUllskie jest łaskawsze, aniżeli
nasze, choć ostre zim~T i suche
lata nie należa w Rumunii do wyjąt
ków. Wnętrze ziemi l'umU11skiej kryje
kruszce i ropę, w rzekach jest nadmiar
ryb, a lasy daję. dużo taniego budulca.
Chłop rumuński 85 pct mieszkal1.ców - miał ciężka. dolę przez dlugie

Bazylika klas, toru Curtea de Arges,. najcen.
niejszy wbytlk średniowiecznej archttektury
rumuńs':iej z X ~ 1/ ieku , pT·"Jmlot "011
ludowej. op acore, \( anej n a.Hępnic ~Ta~lJ.
tycznie pr::: ~ '{',elu po
ru m un! 'Ich .

jcszc pr~ dz j znl a
, tałym b og lloot , em, t ' ł
ska, aCZ~OhHi'l' tpraz po
cHa wiele prer ogat, n
~ z czon 'ch włościan
'Kob'et rumuilskich nie' można. sądzić
flA.
o ds łA wie tłumu elp.p:antt>zpJegaJą~. (' l v f!odz·nl1.ch popJ
'iowycb i wieczornych Calea Victoria w
Bukareszcie. Ogólnie jednak przyją.ć
można,
że lwbieta rumuńska dzięki
swojemu temperamentowi i wschodniemu pociągowi do lenistwa i str()oo
jów wywiera silny wpływ na mentalność rumuńskę.. Mężczyźni uważaję. je
raczej za niewolnice, aniżeli za tow~
rzvszki. Oczywiście i te sprawy podlegaję. w Rumunii rewizji i nie brak tam
wybitnych i samodzielnych kobiet, ale
mimo to dominuje 1am nadal typ k()oo
biety wschodniej.
Wiele nieporozumień na temat Rumunii powoduje jeszcze ta okoliczność,
że zapominamy o tym, iż ctzięki wynikowi wojny światowej Rumunia poWiększyła swoje terytorium
przeszło
dwukrotnie (na około 300.000 km kw.)
a liczbę mieszkańców prawie potroiła
(niebawem 20 milionów). Rumunia na
mapie g't'oJl,'raficznej nie ma już kształ
tu buta. Wi e lka Rumunia jest kompleksem ziem o kształcie prawie okra.głym i zgrupow anym naokoło Karpat.
Rumunia jest położona centralnie w
południowo-wschodnim

Nowoczesny Bukareszt. Na lewo gmach telefonów, na prawo teatr narod/lwy.

:Wiejski kościóleTr w Rumunii z charolaery.
styczną wieżą, kryfą gontami.

wieki. Mimo ucisku zachował pogodne
usposobienie i posiada wielIde uzdolnipnie artyst"c7.ne, tak w kierunku
PO('zj i, jak muzyki i sztuk plastycznych. Odrodzenie narodowe Rumunii
nr wiplm XIX nastl),piło tylko dlatego,
że garsc
młodej inteligenc,ii rUl11Ullskiei oparła się w działaniu swoim o
masy chłopskie i znalazła tam oddźwięk i pomoc.
. Wspomnianą. łatwość życia obserwuje się jeszcze dosadniej w miastach
rumuńskich. !{orzysł.anie z cJostępn~' ch
dóbr doczesnych jest tam najwyższym
nakazem szerokich rzesz. Vi Rumunii
pracy jest dosyć i nie ma tam bezrobotnych w naszym pojc;>ciu. Utrata posady nie jest tam dla inteligenta wiei·
ką tragedią.. Ważniejszą. sprawę. jest
zdObYCie takiej sumy pieniędzy. by
można b~-ło zaspokoić pragnienie wrodzonego Rumunom zbytku.
Ludność miast rumUl1skich zawiera
liczne elementy obce. Niemcy, Żydzi,
Ormianie, Grecy, Węgrzy zachowuję.
pozory lojalności wobec gospodarzy
i oczywiście myślą, tylko o sobie. Odsetek obcych jest w miastach rumuń
skich bardzo poważny i aczkolwiek
teraz ulega zahamowaniu, to jednak
nie należy są.dzić. że nazwisko o
brzmieniu rumuńskim jest zawsze dowodem
pochodzenia
rumuńskiego.
Szczególnie Żydzi maja wielkie upodobanie w pięknie brzmiacvch nazwisk.a ch rumuńskich. Dużo też grzechów
rumuńskich należy zapisać na ich rachunek.
Materialne nastawienie Rumunów
jako całości tlumaczf.) wpbrwy wschodnie, tureckie i nowogreckie, oraz w
większ~rm jeszcze stopniu brak więzów
moralnych, których nie nakłada na
nich kościół prawosławny, więzów,
które katolikom wpoiła w krew niesfałszo,..rana nauka Chrystusa. Kościół
prawosławny nie daje nic inteligencji
rumuńskiej; nie uczy jej i nie prowadzi jej do wyższych celów. Jest tradycyjną instytucja, zasłużonI,\. w historii
zachowania cech narodowości rumuń
Rkiej, ale dziś ma tylko charakter dekoracji, coraz bardziej zasłanianej
przez państwo.
'V ukształtowaniu dzisiejszego oblicza Rumunii ważn:;t 1'01<;) octegrałn
Francja. Wpływ ten zapoczątkowany

llikał~' do Rumunii za pośł'ec'łnictwem
Rosji, która \V wyniku zwycięskich
wojen z Turcja w roku 1812 7.a.ięła
Bessarabio i \\'n io~ła tam fl'ancuzczyznę. która ~uż za czasów I<atarz~rny
nadawała ton na d" OI'7.e i \V wyższych
sferach rosyjskich.
Przejęcie do polityki rumuńskiej
wzorów francuskich, liberalno-demokratycznych, rozwincło w Rumunii
życie pOlityczne z wszystkimi jego zaletami i wadami \V porównaniu z
Polską. życie polit~-czne i partyjne w
Rumunii stoi na znacznie w:vższ~rm
poziomie. SI,ala zainteresowań i znajomości Rpraw politycznych jest szersza i głębsza. Politycy rumUllscy, nawet ci, którzy nie majl,\. nadziei dojścia do władz~r, badaj a dokładnie nastroje i koniunktury, wyjeżdżają. często za granicę, konferuję" korespondują. i dużo czytają.. Bardzo często
odbywają, się w Rumunii zebrania polityczne, na których mówcy informują swoich zwolenników o sytuacji ł
wyciągają wnioski z własnYCh informacyj i obRerwac~·j. Politykę., nie
tylko wewnętrznI,\., lecz również zagranicznę.., interesuje się o~ół i dlatego
prasa rumUl1.ska ~ aczkolwiek mamy
o niej bardzo marne wyobrażenie przewyższa naszl,\. prasę rozpiętościę.
zainteresowań i znajomością. aktualnych spraw.

układzie

pa6stw europejskich. Rumunia posiada wspólne granice z Polską, Rosją.,
Bułgarię., Jugosławią., Węgrami i Czechosłowacją. Dunaj. wspaniała spław
na rzeka, ł~c7.Y Rumunię z Austrią.
i Niemcami, a Morze Czarne z resztę.
świata.

Pola('~r mylą. się przypuszczając, że
w~·ś\Viadczają. Rumunii nadzwyczajnę.
łaskę, gdy uważają, ją. za swoję. sojuszniczkę. Rumunia dzięki swojemu poło
żemu geograficznemu, bogactwu naturaI nemu i coraz to bardziej okrzepują,
cej państwm"ości jest pożę,danym partnerem i aczkolwiek wydawać się to
może nam dziwn~' m - o względy Rumunii zabiegaję.. zupełnie szczerze takie mocarstwa, jak Francja, Anglia,
Rosja i Niemcy . Rumunia podobna jeRt
do ponętnej i bogatej kobiety, o której
rękę stara się wielu konkurentów.
Porównanie to nie jest bynajmniej
przesadne. Rumunia - pomost pomię
dzy Europę.. i Azja - jest terenem, na
którym ścierają. się bardzo różnorodne
i bardzo silne wpływy zagraniczne.
Posłowie państw obcych w Bukareszcie są w ciągłym ruchu i nieskoń
czona jest liczba szyfrowanych depesz,
które wymieniaj:;t oni ze swoimi centralami. Wpływy obce pOWOdują, że
Rumunia dażą.c do zachowania niepodległości politycznej i gospodarczeJ
musi skutecznie przeciwstawiać się
Obcym zapędom, względnie dbać o to,
by - jak to się mówi - sprzedać się
jak najdrożej. Dyplomacja rumuilRka
Oczywiście
ogół ludności rumuńsłynie ze swojej zręc7.Dości i zdaniem
skiej - wspomniane 85 pct rolników znawców przewyższa francuską, uzna- jest orl uprawy roli, dawania re- waną. za najlepszą.
kruta i płacena pośrednich podatków.
Na
zakończenie
ieszcze
iedno
'V Rumunii rządzi inteligencja: urzęd- stwierdzenie. Otóż w powojennej Runicy, wojskowi i przedstawiciele wol- munii rozwija się barclzo Rilnie uczunych zawodów. Jednak dużo illteligen- cie patriotyczne, l,tóre wielu oby,,,acH rumuńskie; wywodzi się ze stanu telom rumUllskim zastępuje poprostu
chłopskiego i pochodzenie to nie jest
rełigię. ,""ielka wojna zaspokoiła tPryprzeszkod:;t w zrobieniu kariery. Bar- torialne dążenia patriotów rumuildzo swoiste piętno nadają. życiu ru- skich, ale postawiła społe('zeństwo rumUllskiemu bogacze i kobiety. Legen- muńskie przed wielkimi zadaniami
darni bojarzy rumuńscy, których w konsolidacji państwowej i narodowej,
swoim czasie notowano w Paryżu za- konsolidacji. od której zależna jest
raz po ros~·jskich wielkich księcia ch, przyszłość Wielkiej Rumunii. Bezinnależą przeważnie do przeszłości. HitereEowna miłość ojczyzn~- staje się w
storyczne na7.wiska rumuńskie ustą,- Rumunii udziałem coraz to szerszych
piły miejsca tym, którzy dorobili się
warstw i niewatpliwie zW~'ciężajac naw nowszych czasach bę,.dź na nafcie, stawienie materialiRtyrzne sPowodu.ie,
hąd7. na w~'rębie lasów, będź na do- ł iż wielki nasz sąsiad na południ()oo
"tawflch 1'7.~dowyrh. Majątl,i w Ru- wschodzie stanie się nam jeszcze bUź
munii powstaję. szybko, ale, zdaje siQ, szym i jeszcze milszym.

