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I na znak protestu, opusciło salę·

i

chcą obradować wszędzie,

byle nie wPoznaniu

3) że bez względu na wynik uchwał
walnego zebrania Zwią,zku Lekarzy Państwa Polskiego w Poznaniu w dniu 17 paź-

Ł ód ź, 14. 9. Wczoraj, w niedziele;
odbyło się w Łodzi ogólne zebranie
Związku Lekarzy obwodu łódzkiego,
któremu łódzka prasa żydowska z komunizującyn1 "Głosem Porannym" na
czele od kilku dni poświęcała bardzo
dużo uwagi, a to z tej racji, że zebranie
miało decydować o wprowadzeniu tzw.

Pozostali teraz sami Żydzi, którzy użyli sobie teraz, ile wlazło. Oczywiście, 01l'zucili paragraf aryjski, uchwalili wo:
tum nieufności dla obecnego zarządu l
postanowili, że projektowany ~gólno
polski zjazd lekarzy w spraWIe tzw.
paragrafu aryjskiego może się odbyć
wszędzie indziej,
tylko nie w Poznaniu.
dzier!lika PO,:vyższe dwie tezy obowiązu.ią
Do niezwykle ciekawego zebrania
nas nadaL.
. '
N astCPl1Ie około 80 lekarzy Polakow jeszcze powrócimy.

ł

i

Ilewizyla kaliszan

paragrafu aryjskiego.

Wczoraj

Prawie w ostatniej chwili nieliczna
grupa lekarzy Polaków, za którą stoja
właściwie Żydzi, wydała coś w rodzaju
odezwy, nawołując do przeciwstawienia się t~-m rzekomo obcym wpływom
i do ":TPowiedzenia wallci antysemityzmowI. Odezwa ta, którą podpisali lekarze Polacy: Więckowski, Tomaszewicz, Szustrowa, Lesiewicz i Malinowski, nie przekonała jednak nikogo,
prócz autorów i kilku jeszcze innych
lekarzy Polaków, żyjących z Żydami
we wielkiej zażyłości.
Obrady zagaił prezes obwodu dr
Missioll w obecności blisko 400 lekarzy
członków. Na sali obecnych było około 300 lekarzy Żydów. W tych warunkach jasnym już było, że Żydzi uczynią
wszystko co zechcą. Mimo tak wielkiej przewagi znaleźli się jeszcze lekarza Polacy, którzy podporządko ..vali

P o z n a 11, 13. 9.
Serdeczne więzy przyjaźni, łączące
POZnał1 z pr.astarym Kaliszem od pamiętnej niedzieli czerwcowej, kiedy to
poznaniacy gremialnie złożyli wizytę
mi,astu nad Prosną, odzwierciedliły się
naj dobitniej
szym maso·

odwiedziło Poznań

W

poznaniu

I

2600 kaliszan

kich kół Stronnictwa Narodowego z darowe przybyłych na powitanie ·orgadrem Wróblem na czele.
niz-acyj poznańskich, dalej członkowie
O godz. '10,10 i 10,55 wtoczyły się miejscowych kół Stronnictwa Narad?""
przed peron dwa długie pociągi, wiozą- wego w jasnych koszulach, następl11e
ce ogółęm 2600 upragnionych i oczeki- goście kaliscy z transparentamI, z któwanych z niecierpliwością gości kali- rych jeden z.apraszał n,a , wystawę w
skich. Przybyłych powitano nad wy- Kole, Powszechną uwagę zwracały stro-

się życzeniom żydowskim.

Po skompletowaniu prezydium obrad, do którego weszli wybrani. glosami
.żydowskimi
lekarze:
Tomaszewicz,
Kan i Margolis, prezes obwodu dr Mission zgłosił wniosek o roz\""iązanie obwodu łódzkiego. Przewodniczący dr
Tomaszewicz przyjął wniosek z tym, że
zostanie on przedyskutowany pod koniec obrad. Grupa Polaków przeciwstawiła się temu. Dr Skusiewicz podtrzymał ten wniosek jako nagły. Przewodniczą.cy dr Tomaszewicz wbrew
regulaminowi odrzucił
nagłość
wniosku ku wielkiemu oburzeniu Polaków-lekarzy.
'iVobec nieuznania nagłości wnio:
sku dr Missiona przez przewodniczące
go, dr Skusiewicz, imieniem lekarzy
Polaków złożył następujące oświadcze
nie:

I

i nie bez zastrzeżeń uprzychylnie do wniosku dra Missiolla o likwidaCję obwodu
łódzkiego na drodze wspólnie powziętej
decyzji. Pragnęliśmy w ten sposób daĆ
wyr~z. dobrej woli i chęci, by teren długo
letnIe] pracy ZWiązkowej opuścić i ul:atwić
rozwiązanie spraw prawno-finansowych.
Ponieważ wniosek dra Missiona nie zna.
lazł należytego poparcia, stwierdzam niniejszym powrót do stanu dawnego. Mv
niżej podpisani członkowie Zwią,zku Lekarzy Państwa Polskiego obwodu łódzkie
go stwierdzamy co następuje:
1) Zważywszy, że dalsza współpraca
związkowa z lekarzami Żydami na naszym terenie jest nie do pomyślenia,
2) że rozłam w związku obwodu łódz
kiego nastąpić musi,
"Nie bez

wahań

stosunkowaliśmy się
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WIELKĄ. MANIFESTACJĄ.,

W POZNANIU PRZEZ WYCIECZK~ Z KALIOLBRZYMIE TŁUMY.

UCZESTNICZYŁY

wym zajeździe kalisza n na stolicę Wiel- raz serdecznie i radosnym okrzykom
kopolski.
nie było końca.
Na peronie Dworca Letniego zebrali
Na czoł,ach obu parowozów, kóre
się przedstawiciele władz miejskich z
przywiozły dwa pociągi
uczestników
wiceprezydentem miasta Poznania inż. wycieczki umieszczone były tarcze z
Tadeuszem Rugem i radcą Zaleskim na krzyżem "Virtuti Militari" i napisem
czele oraz przedstawiciele różnych or- "Niech żyje bohaterski Poznań!", a na
ganizacyj i ins-tytucyj. Między innymi bokach parowozów znaj dowały si ę taobecny był sędziwy dr Matusz6wski, blice, głoszące: "Kalisz z rewizytę. w
prezes "Kola Kaliszan" w Poznaniu. Poznaniu".
Wśród licznych
sztandarów cechoPierwsze zakłopotanie, wywołane
wych i org,anizacyjnyeh poczesne miej- naporem wysiadających minęło, kiedy
sce zajęły poczty sztandarowe wszyst- zorientowano się, że oficjalny kierownik wycieczki, prezydent miasta Kalisza inż. Bujnicki znajduje się w jednym z tylnych wagonów. Niebawem
jednak nastąpiło serdeczne powitanie
przedstawicieli władz obu miast, bratni uścisk dłoni i przemówienie powitalKierown.i!c pociągu, 1l!abity - 5 os6b ran.nych
ne wiceprezydenta inż. Rugego.
W i e l u 11. (Tel. wł.) W sobotę CI stawy czaszki. Pozostaje w stanie niePochód przed Pomnik
godz. 22 na stacji kOlejowej w 'Wielu- przytomnym. Franciszek Kędziak z
Serca .Jezusowego
niu nastąpiło zderzenie dwóch pocią- Ostrowa, złamanie prawej nogi. Obawa
gów towarowych. Jedna osoba została pęknięcia wątroby. Jan Fizyta, maW międzyczasie przed Dworcem
z.abita, a mi.ano\;vicie kiercwnik pocią- szynista z Dożyna pod Krotoszynem, Letnim przygotowywano się do pochogu tow,arowego, llieustalonego dotąd ogólne potłuczenia. Jan Nowak, palacż du, który o godz. 11 ' ruszył do Pomnika
nazwiska. Pięć osób jest rannych, a - wstrząs i ogólne potłuczenia. Józef Wdzięczności.
mianowicie: Stanisław Walczak, ba- Karaś::lski, Gorzyce..Wielk:e - zlamaNa czele pochodu ·przed popularną
mulcowy ze Skalmierzyc, który ma zła- na lewa noga.
,
orkiestrą .,Pluszowni" kroczvł ławnik
many lewy obojczyk... podu?-zie lewej
St~aty ~powodowane przez zderzenie kaliskiego Zarządu Miejskiego p, Sanogl ,a poza tym odruosł ogolne pot.łu- są duzę. Sledztwo w sprawie katastro- nicki. techniczny kierownik wycieczczenia. Zachodzi obawa złamania pod- ty w toku.'
ki. Za orkiestrą. szły poczty I>ztan-

Zderzenie pociągów wWieluniu

l

je regionalne kilkunastu kaliszanek.
Tłumy zebrane w liczbie conajmniej
15 tysięcy osób przed Pomnikiem
Wdzięczności nie milknącymi okrzykami na cześć przybyłych kaHszan dawały do zrozumienia, że słupy graniczne, rozdzielające ongiś oba grody i obie
ziemie runęły, a w miejsce ich stanęła
zgoda i przyjaźń.
Kiedy pochód zbliżył się do Pomnika, pod posągiem Chrystusa Króla stanął ks. kanonik dr Zaborc-wicz, który
wygłosił następujące przemówienie:

Przemówienie
ks. dra Zaborowicza
Czcigodni. i kochani w Chrystusie
Współbracia Wielkopolanie
Bohaterscy Poznania Synowie!
Rozdzieleni przemocą przeżyliśmy
morze cierpieI'i.. W cierniach naszego życia,
wzmogliśmy ducha. Sily fizyczne zostały
przygotowane do boju. A gdy wybiła godzina
wielkiej wojny- to przez błogoslawiellstwo
Boże,
ducha i krew synów polskich
wzniósł się wysoko Orzeł Biały i zwycię
żył - zmartwychwstała Świetlana Polska.
W wolnej już Polsce złożyliście niezmożeni i mężnej krwi mieszl<ańcy Poznania
wizytę ongiś zburzonemu przez Niemców,
a dziś odbudowanemu przez nas - narodowemu Kaliszowi. Owiani. ideą zjednoczenia - prf.eds~awiciele miasta na czele
z prezydentem l obywatele starożytnego
DOKOŃCZENIE STRONICA 8-lila.

WWarszawie zwyciestwo 3:1 nad Danią
-W
Sofii
3:3
I

'Wa r s z a w a.
Przy pogodzie
chmurnej lecz bezdeszczowej zebrało
się na stadionie " tojska FoJskiego ZZ
tysiące widzów, którzy byJi świadkami
pięknej, szybkiej i chwilami ostrej gry,
która w rezultacie przyniosła zasłużo
ne zwycięstwo naszej reprezentacji.
Nasza jedenastka wystąplła w zapowiedzj.anym składzie : Krzyk, Galecki i Szczepaniak, Piec II, Nytz i Kotlarczyk II, l(ró1, vVilimowski, Matyas,
Pawłowski i Piec I.
Wśród na zych graczy wyróżnili się
'Vilimowski,· Matyas, Szczepaniak i
Nytz, reszta zadovyolila. 'V drużynie
gości najlepsza była linia pom0cy oraz
lewa strona 'at.a lm. Pierwszą. bramkę
strzelifw 10 min. Wilimowski, lecz już

fl'

Jędrzejowska przegrała

. w finale

N o w y Jor Je - '" sobotę rozegrany
został w Forest ITill fina t gry pojedY!'lczej
pall o mistrzostwo Stanów Zjoclnoczonych.
Oczekiwania na zwycięstwo naszej mistrzyni Jędrzejowskiej, niestety, nie Hpeł
nily się, "Jadzia" bowiem przegrała, co
prawda po zaciętej walco, z C11 il ijką. Lizano 6:4, 6:2.
W finale gry pojedYJlczej panÓw Amerykanin Buclge zwyciężył ponownie swego
p~zeciwnika z finału wimblcdOllskicgo,
NIemca Crarnma, tym razem również po
zaciętej 5-ciosetowej walce 6:1, 7:D, 6:1,
3:6, 6:1.

Polska - Austria
pod 'znakiem niepogody

w

i e d e ń. - Z powodu niepogOdy i
deszczu przewidziane na sobotę gry spotkania mięrl7.yp:u·lstwowego Polska - Austria
w tenisie zostały pr7.f'lożone na niedzielę.
Niestety, i w tym (\n iu nie rlopisałl\ pogoda. Zdołano bowiem rozŁ'grać 4 seta przerwanej w piątek ju~ gry poJt'dvńczej pomiędzy IIebdą i B:n"ol'o\Y~kim: Seta tego
wygrał Hebela 6:4, następnie jodna k znów
zaczął padać ulewny deszcz, wskutek czcgo następnego seta przy stanie 2:1 dla
Austriaka musiano ponown je przerwać i
dalszą część programu gier przełożyć na
p~·Diodziałek.

Przybyłek mistrzem
maratońskim Polski
L ó .d t. - Ze startem i metą na stadionie Wimy w Łodzi odbył Rię bieg maratOllski o mistrzostwo Polski, który zgromadził
na starcie 11 zawodników.
Po przemówieniu prezesa ł_OZLA p. Szumow'skiego nastąpił start. Zawodnicy w
zwartej grupie wyruszy li wyzna cr,oną ' trasą. . Od razu prowadzenie objął :Maryno\\'ski (Warszawianka) i już na 6 km pozoRtawił drugit>go zawodnika Frontczaka. (Bo-

Polska -

3:3 (2:1)

Kongres przeciwalkoholowy

czterysta metrów Raszko, Głuszcz, Przyby/ek i inni. Trasa powrotna okazała się
jednak zabójczl\ dla niel<Łórych zawodników, prowadziła bowiem pod wiatr.
Na 33 kilometr:>:e prowadził jeszcze Marynowski, ale na. drugie miejsce wysunął
się Przybyłek, który począł się coraz wię
cej zbliżać do Marynowsldego. U Marynowskiego uwidaczniało się coraz większe
zmęczenie stałym prowadzeniem,
to też
zwalniał on stale, aż go wreszcie na 36 km
minął Przybył ck i wpadł
również
jako
zwycięzca na metę w czasie 2 godz. 37:02.
D'opiero po dłuższej przerwie pokazał się
Marynowski 2 g. 45:0i, a za nim następ
ny, 3) Gluszcz 2 g. 52:41.5, 4) Buczyński
3 g. 02:57. Jako ostatni przybył Ksią.ża
kiewicz w czasie 3 g. 45:4D.

Gierutto zdobył mistrzostwo
Polski w dziesięcioboju
w

drugim dniu na stadionie Wimy

zebrało się sporo publiczności. Hanke,
który prowadził do szóstej konkurencji,
załamał się niespodziewanie w dysku

i

odtąd oddał

prow,adzenie w

Dwaj policjanci zg

Prenumerata
O rę d ownlak a

umierający

P r a g a (P A T). Stan zdrowia prezydenta Massaryka w niedzielę, w g?dzinach wieczorowych pogorszył Slę
minutę później wyrównał Iversen. Po cią bramkę po przerwie strzelił w 10 ponownie. Komunikat ogłoszony w~e
raz drugi drużyna Polski uzysl,ala pro- min. Piec.
czorem przez 4-ch lekarzy, czuwaJ~
wadzenie w 26 min. przez I(róia. TrzeSędziował dobrze p. Birlem.
cych u łoża prezydenta, stwierdza, ze
stan zdrowia Massaryka od niedzieli po:
łudnia nie polepszył się. Chory. tra~l
Bułgaria
sily. Objawy zapalenia płuc stają SIę
który
po
kontuzji
Artura
zamienił
si.ę
S o f i a. - Występ drugiej naszej
coraz bardziej widoczne.
reprezentacji na terenie bułgarskim z tym ostatnim i grał na lewym łączm
Niepokojące wiadomości o stanie
ku. Korbas też strzelił wszystkie trzy zdrowia prezydenta Masaryka rozplawywołał w stolicy bułgarskiej duże zainteresowanie. Zawody zgromadzily bramki.
l<atowane zostały na wystawach skle-,
Polacy grali dobrze techniczne, ale pów i przed redakcjami dzienników,
18.000 widzów.
brakło u· nich w akcjach wykończenia. gdzie gromadzą się tłumy przechodDrużyna polska grała nieźle, ale sła
biej jak przewidywano. Zawiodła prze- Bułgarzy do przerwy wyraźnie ustę niów.
de wszystkim obrona. Szczególnie sla- powali Polakom. Po zmi8:nie stro~ zaby był Boetcher, którego po przerwie grali ambitnie i w rezulacIe zdoł,alI wyrównać. Spotkanie to było w każdym
zastąpił Giemz.a, gr.a.iąc bardzo dobrze.
War s z a w a (Tel. wI.) W niedzieBramkarz Pawłowski ma na sumieniu razie do wygrania i wydaje się, że na
dwie bramki. 'V pomocy słabo wypadł terenie Polski przeciwnik zeszedłby lę odbyło się w stolicy uroczyste otwarWasiewicz. Najlepiej w tej linii zagrał na pewno pokonany z boiska. Zawody cie 21-go międzynarodowego ~ongresu
przeciwalkoholowego, n~ .ktory pr~y
Dytko. 'vV ataku wyróżnił się Korbas, prowadził Jugosłowianin Popovic.
byli licznie przedstawIcIele z gorą
dwudziestu kilku państw, oraz delegaci wielu towarzystw i organizacyj przeruta-Zgierz) o prawie cały kilomter. W wodnik.a Warszawianki, Gierutto, który ciwalkoholowych, z zagranicy i Polski.
odstępach kilkunastu metrów
biegli za ostatecznie też zajął pierwsze miejsce,
Otwarcię obrad poprzedzały od~r.~
drugim Raszko (KPW-Orzeł Warszawa), zdobywając na ten rok tytuł mistrza
wione w godzinach rannych nabozenGłuszcz Warsz.), Przybyłel( (Rezerwa Warszawa), Sodula (SKS Łódź) i inni. Na 9 km Polski. Gierutto w ogólnej punktacji stwa w katedrze oraz kościołach ewan..ląŻ biegnących zawodników wydłużył się uzyskał 6630 p., 2) Hanke 6148 p., 3) gelickim i prawosławnym, których wy-,
jeszcze bardziej, przy czym w dalszym cią Gdyk.a 5367 p., 4) Rejecki 5265 p., 5) słuchali uczestnicy kongresu.
'.
gu prowadził Marynowski.
Farny 5264 p.,
6) Hartman (Geyer)
O
godz.
11-ej
wielką salę Collegium
Na 14 km odległość między prowadzą 4939 p.
Maximum w uniwersytecie warsza,wcym Marynowskim a drugim z koloi zaMaciaszczyk z Sokola łódzkiego w skim przybraną flagami i godłan:i ,
wodnikiem Frontc7.akiem zwiększyła się
do :półtora kilometra. Na drugie miejsce drugim dniu z powodu Choroby nie sta- państw biorących udział w .kon~re sle
w międzyczasie wysunął się Raszko przed nął i wycofał się z ogólnej konkurencji. _ wypełnili szczelnie uczestmcy . zJ~zdu
Głuszczui Przybyłka. Następną grupę, idą
Wyniki poszczególnych konkurencyj i zaproszeni goście.
cą o jeden kilometr w tyle, stanowili: Bubyły następujące: 110 m pl.: Gierutto
Po zamknięciu oficjalnej części otcr,yl'iski (Warszawianka), Steinbock (Łódź), 16.4, Dysk: Gierutto 44.14. Tyczka:
warcia, uczestnicy zwiedzili wystawę
Młodożeniec (StaraChowice). Na samym
końcu
biegli: Bneziński (Łódź)
oraz Gierutto 322 cm. Oszczep: Gdyka 52.73 przeciwalkoholową - ilustrującą skutm. Gierutto miał 50.38 m. 1500 m.: ki alkoholizmu i najnowsze metody
l\siążkiewicz (Warta), których dzieliło od
Marynowskiego 17:20 minut.
Hanke 4.50. Gierutto uzyskał czas akcji przeCiwalkoholowej.
Na półmetku, który znajdował się w 5:08.4. Po zawodach odbyła się defilaKarpinie, pierwszy zjawił się Marynowski da zawodników, rozdanie dyplomów,
Rzym dniu wobec 300 widzów tamtejsza. Spar~a
w świetnym czasie 1 godz. 15, z anim w
poczym odegrano hymn narodowy.
pokonała zespól berliński 2:1. W drulrlm dn~u
odległości kilometra Frontczak, a o dalsze

ręce

za-

AUTOMOBILIZM
'Vlelki
o
naa-rode

wyścig
wielką
Włoch w Livorno, na skróconeJ z powodu zmroku trasie 350
km wygrał Niemiec Carazziola w czasie 2 god~
44:45 na "M:ercedes-Benz·· przed Lllngem 2 a-.
44:54, 8) Rosemeyer (Auto-Union). Dalsze miejsca o okl'ążenie zajeli Siemen (Mcrcedes-Benz),
5) MUler (Au). 6) Warzi (Au), 7) Nuvolari (AutoUnion) i Farina (Alfa-Romeo).

KOLARSTWO
Wy,c\g

Warszawa-Łowicz-Wa.rsZIlWII. nil
dystansie 125 km wygr~ł Napierała w czasie II g.
ui min. przed Wasilewskim ił ~. 16:05. (i)

PIEśCIARSTWO

Polnia - Okęcie 8:8. Oczekiwane z dutym
uintercsowanicm ~potkllnie dw6ch stołecznych
rywl\li zakoI\ezyło sic wynikiem remisowym 8:8.
Z poszczególnych walk podkreaUć należy EWycie~two Owrtkn nad Małeckim (Pol) oraz Fablsin.lut (P) nad Matuszewskim.
CWS - Fort Bema 9t7. Z posze7'Ala-ólnych
wyników wyr6~nić należy pewne zwycięstwo
Kolc~Yliskicgo nad BrzÓzkl\.

PIŁKA NOŻNA

Rezerwl' berlitiskiej Tennis·Bornss\ bawilf
w 8obote i w niedzielę w OŁ-ornikach. W pierw-

WJ~a~IOno wJowi!trl! Ima[~ Iw. ~rl!my~łow[~w W
Paryiu
Paryż. (PAT) W sobotę w nocy,
po ,godz. 22, w siedzibie "Związku Generalnego
Przemysłowców
Francuskich" (Confedel\ation Generale du Patronat Franc;a.is) przy rue Presbourg i
w siedzibie "Związku Przemysłu Metalurgicznego okręgu paryskiego" przy
ul. Boissiera nastąpily eksplozje o wielkiej sile.
Lewe skrzydło gmachu, w którym
mieści
się
Związel{
Generalny Patronatu francuskiego" zORtało zburzone.
Od ulicy wLclać 'l.niRr,cr,one wnc:trza
pokojów z poł.amanymi siłą wybuchu
meblami. O(Hamki Rzyh okiennych
znaler,iono na avenue M-arceau. Ulica
przed domem, w któl'rm nastąpiła eksplozj,a , jest całkowicie zawalona gruzami zburzonego domu.
Dwaj policjanci, którzy w chwili
wybUChU 7.n~jllowali sic: na troinarr,p.
przed domem, zostali pogrzebani pod
gruzami.
Stmż ogniowa, która przyhyła niez\"'łocznie na miejRce w~ bucll1l, pr:r.ede
wszystkim przr:-::!!wiła clo usuni~cia z
uH.cy częśc i muru, gruzów i mebli, usiłują.c ,v~'dobyt: pogrzebanrch pod nimi
poliejantów. Stróż domu doznał silnego wstrząsu nerwowego.
Na ulicy Boissiere cale \vnętr:r.e do-

Prez. Massaryk

inęli

pod gruzami

zburzone. Ek.splozja nastą gruzami domu na ul. l'ressbourg, zma,,, klatce schodowej, wszystkie szy- rli ." odnieSionych rau.
by z domu wyleciały. Szkody wyrzę.
P a ryż (PA T). Przed domami na
dzone przez eksplozję sę bardzo znacz- ul. Presbourskiej i na. ul. Boissiere w
ne. Wypadku z ludźmi nie było.
godzinach rannych ustawiono silne
Dochodzenie wstępne ustaliło nastę kordony policyjne w pobliżu gmachów,
w 1{tórych nastąpiły w nocy eksplozje.
pujące fakty, które poprzedzały eksplozję: O godz. 18,30 w domu pod nr. 4 na Na sę.siednich ulicach zebrał się liczny
r1.1e Presbourg zjawił się człowiek, któ- tłum, który komentuje obydwie eksplory wręczył stróżowi małą skrzynkę, za- zje, interesując się przede wszystkim
wierającą,
jak twierdził,
tkaniny. losem ofiar wybuchu.
Robotnicy usuwając z ulicy olbrzySkrzynka ta była adresowana do wicemie bloki murów i kamieni, ktÓre cał
prezesa konfederacj i barona Petiet.
kowicie zasłały jezdnię.
Stróż przyjął skrzynkę i postawił ją.
Zeznania osób, które w chwili wyw sw~rm mieszkaniu przy kominku. Na- buchu znajdowały się na uJ. Presbourstępnie zjadł spokojnie obiad i polożył
ski ej, wzbudzały obawę, iż pod gruzasię na kanapie, Okolo godz. 22 obudził
mi mogły znajdować się dalsze ofiary.
go wybuch. Stróż doznał silnego Obawy te okazały się jednakże nieuwstrząsu. ale zdoJał opuścić swe miezasndn ionymi.
szkani!'. Po kilku zd,aniach, kt6re mógł
Dochodzenie, jak zaznacza Havas,
jeszcze wypowiedzi er, kOllRierż domu jps7.cze nie zo~taJo zorientowane w spoprzy ul. Prp:\bom·g zaniemówi! i nie s{,b dokładny. PI'zede wszYRtkim prowad'l.ący dochodzenie starają się przemoże wydobyć z siehie ani słowa.
Na ul. Boissiere skrzynka z mate- s łucha ć wszystkich świadków. Dosyć
dokładny rysopis osób, które dokonarialami w~' buchowymi była prawdopo- ły
zamachu, jest już w posiadaniu
dobnie złożona na sChod,ach, zważyw władz.
szy, iż w domu tym nie ma konsierza.
Dochodzenie ustaliło, iż obydwie
P a ryż (P A T). Po północy prefek- sk1'7.rnki z materiałami wybUChowymi
tura pol icji zawiadomiła, że dwaj poli- były zaopatrzone w podobny mechacjanci, którzy zostali pogrzebani pou nizm, nastawiony na tę samą godzinę.
mu

zostało

piła

II Centrala

llIwycil)żyła Tennis-Borussia 8:2. W tym dmu
zebrało sie na boisku 800 osób. Zawody V'f oba

dni prowadził p. Jachczyk.
Warta Repr. Poznania /i:/i (1:1). ~rzy
chłodnej i dżdżystej pogodzie, która od dł~asze
go czasu już stalt: płata figle. PZOPN-,?Wl, odbyły sie w niedzlele spotli:ama zorgamzowane
z okazji dnia POZPN.
.
Po południu na boisku Warty mocno osłabIO
na ligc·wa 'Warta, wystepująca bez Sc,herfkego,
Kazmierczaka, Danielaka i całego. trla o~ron
nego, uzyskała wynik nierozstrzy.gmety · z pler,,:,IIzym zespołem reprezentacji miasta .. W. Warcle ,
do przerwy zagrał w ataku KryszklewICZ , oraz
Szwarc, który w drugiej połowi~ odstąplł od
gry. Na miejsce jego wszeill graJący dotąd w
pomocy Debiński, II Kryszkiewicza,. k.tóry zai'ral w pomocy, zamieniono na Nowl.cklego ..
Reprezentacja wystąpiła :w skt(l.dzlEl: MaJe.w;.ski, Fibig.i Krzywosiński (HCP), Trybus (~~
gia), Wo:;,niczak i Jakubowski (H!JP?, Mazga,
(Legia) Narożny (HOP), Skowronskl, Przybyłowicz ; Kawa (wszyscy Legia). VI. a r t a gra-o
la w składzie: Jankowiak, Hoedt l Matus~llk,
Debiński
(KrYSzkiewicz),
Lis,
Sobko'~/la~,
Szwarc (Dębiński), Kryszkiewicz (NOWICki),
Gendera, Durzyński. Bilaki.
Zawody byly dosć ciekawe, mimo że toczyły
si~ na blotnistym i grZl)skim terenie. Warta.na
ogół była szybszą i ambitnHdszą. Pod techmcznym wZli'ledem również górowala. Reprez~nta
cj a, fizycznie znacznie silniejsza, grala .meźle,
przeprowadz ając szereg ladnych kombmac~j.
chwilami nawet pracując bardzo skutecznIe.
Wynikiem tego byly też strzelone bramki. ~Vy
różnili sią w Warcie: bramkarz JankowlUk,
dawny gracz SzamotuIskiego, ruchliwy Lis l,
Gendera i Nowicki w ataku. Nieźle spisywal sie
również Durzyński.

'V reprezentacji slabo zagrała obrona. Pomoc miała już lepsze <agrania. Wyr6żnial się
Woźniczak. Atak na ogól mógl zadowolić, a na
czoło wybijał się Mazgaj. Jego vis a vis, ambitny Kawa zadowoli!. Trójka grala za kr6tko,
ale poza tym widać było ci1\g nil bramkę.
Ruchliwością wyróżnial sie Narożny, grą techniczną Skowroftski i Przybylowicz.
. .
Reprezentacja prowadziła JUŻ 2:1, a późmeJ
3:2. by z kolei po prowadzeniu przez 'VartQ przy
stanie 4:3 wyrównać. Ostatnie dwie bramki, z
których pierwsza znów padła dla reprezentacji,
zostały strzelone w ostabiich minutach gry.
Strzelcami byli dla Warty: Kryszkiewicz i Nowicki (3) oraz. Durzyń~ki.
Dla repreźentacji
bramki zdobyli Przybyłowicz i Mazgaj po dwie
oraz Narożny. Scdziow.!l p. Dabert.
Młodzicy Pogoni lwowskiej pokonali w pólfinale mistrzostw Polski juniorów lódzkiego
Widzewa 6:1 (4:0). Zawody te odbyły sie jako
przedmecz miedzypaństwowcllo spotkania Dania - Polska. (i)
POgOil lwowska p-rzegrala w Czerniowcach w
niedzielę z tamtejszym klubem Bragosz-Voda
0:2. ,V sobtp, Pogoń pokonala tamtejszy polski
klub "Wnwel"' 8:1. (i)
Ferencvaros - Lazzio 4:2 (1:1). Pi erwszy final o puchar środkowo·europej sk i drużyn zawodowyrh, rozegrany w Budapeszcie, przyni6s1
zwyci~stwo drużynie wegierskiej.
FTC wystą
pil z dwoma rezerwowymi. Prowadzenie dla \Vę
grów z<1obyl 'l'oJili, poczem wyrównał '''loch
J:nssoni. Po pl'z(>!'wi e przy stanie 3:1 najlepszy
napaRtnik ",łuski Piola strzeli! drugą bramItę,
nI.. ]lo,l~ ktowmlY karny zmni('nB na czwartą
brllmkl) ~(\rosl'i, kWl'Y poprzednio już wykorzystał jNlcnnstk".

WIOŚLARSTWO
Na '''areie oilbyły się w niedzielę propagnndowe regaty wiosll\l·Rkie. \V pierwszym biegu
czwórek p6łwy§cigowych ZWyci<:ŻY! "Tryton" w
czasie 4 :48.6. W drugim hi egu zwycit;>żyla "Polonia" w cza~ie 5:05.8, 2) KW OJ 5:06.6. W trzecim biegu zwyciężył znów .,Tryton" w czas ie
5:03.6. Trasa biegu wynosita tylko l 500 m.

ml~ :eczn!e ('1 wydan tygodniowo). z odbiorem w Ilrenturach ~.35 ~. Za
Po~nań. §w. Marcin 70. P. K. O. Pomań 201l14~ Tele{<>ny centrali: 40-12 U-16.
od.noszenie do do-mu odPOwI~dnla dopłata. NI po(l&t.lcb I u U.tou0iI1ÓW
:$3-07 44·61 3' -24. 35-2:)· po 1I'Odz 19 ~ra.z w nier!7iplp ; ~ Wie' a· 40 -" ) )4. 76 3~.07
IDleEleczrue 2,34 &1. kwartalule 'l.-. Pocz.ta przyjmgJe UmóWIenia ttllO
R d L
od
. d . 1
J. Pl'
.
'
.
..••
na 6 wydań tYKQdniqwo (bez POn·edz!~kowego). - Pod opask!l w Polece
.
e .a .. tor. POWIl' lola nl'
an
nak l Poznama. Za w ' adomoścl l artykuly z ID.
1._ zł lJli~ieemłe NakJad i ~lon.ki: DrokarB!a Pobka. SpóJka A.kcyjna, Poznad. aw. hla.rc!n
Lod&l odpoWIada \, ladnlaw MlI.clIur, L6dt, PlotrltQWska lI1. - Za Ogtoszenlll. i rl'kl my: Anton,
10. RekoPle6w D!ezam6w»n7e1i ~Ilkcja Dłe &wraca.
Leśniewi~ III Po&nania.
W nzie wypadk6w IJPOwodowanyeh sil. wJłs-. J)rzet!-zk6d w z..lda~ straJk6w Itp~ W7dllwTuetwtl nie odpowiada za dOClt.r~e pisma. a abonenci nie IDlljlł prawI domagani'l s:e niedosta,r·
wł
eJlOnyeb numerów lud odtlzkooowanil.

włeczne: Zycie Kontemplacyjne, pl'aea:

"pióropusz morza"
Przede wnystkim ... "Żelazna maska" ! . •• - Wąż i palmy
w herbie Leryn - Francuska "ziemia święta" - Za wybawienie dusz z czyśćca ... - Forteca w morzu
(Od

własnego

korespondenta

I I e S a i n t - H o n o r a t.
Chateau d'H, zanurzona w morze
twierdza blisko Marsylii, dorabia się
ciągle
jeszcze Dumasowj'm "Hrabią
Monte-Cristo". Turyści szukali tutaj
tak u})arcie celi Dantesa, że trzeba ją
było w kOllCU stworzyć.
Nie inaczej z Żelazną ł.Iaską.. Uroił
ją . sobie ~łównie wraz z calym
garni-

Krużganek

w fortecy

turem cyno,,' ego talerza o tajemniczym
napisie, jedwabnej koszuli na skalach
i śpiewów \\' ięźnia - Voltaire. A resztę ~ahaftowała potomność, i Zl10WU
- Dumas.
Codziennie tedy pełne statki odplywają z Cannes ku obu maleńkim wysepkom Ler;plskim, św. Honorala i św.
Małgoruaty.
Polowa publiczności bierze na\vet bilety tylko na św. j\lałgo
l'zatę, bo tam właśnie wznosi siQ fort
z więzieniem Żelaznej Maski.
Pięknie

ocienion.a plluami ' wyspa
Malgorzaty nic interesującego zre:!'ztą nie zawiera,
poza żółto-::izarym
fortem na pół w rUll1le. ZLljęć, ze
względu na obiekt wojsko\yy, robić nie
wolno. Mi~(1z~r zielskiem poro:,;I~'mi
gmzami glliei.dzi się do dziś !;poro
św.

"Orędownika")

Fale morza z,alały wówczas wyspę,
z ich resztek ją oczyścić, a pustelnik wdrapać się musiał na palmę·
\V herbie więc benedyktyńskich Lel'yn wąż oplata dwie palmy. A odrośl
owe.i palmy, jako wiekowe dzisiaj
drzewo, pozdrawiają z.akonnicy. Gałąź jej z n~k opata odbierali ongi piclgrzymi na znak zupełnego odpustu po
siedmiokrotnej, corocznej pielgrzymce
na wyspę Honoratową. Jak do Rzymu,
jak do Jerozolimy ...
Takie odpusty nadawali papICze,
sami, nie jeden raz, odwiedzający wysepkę, która przez wieki była arką nauk, akademią doktorów, pepinIerą biskupów, areną męczenn ików.
Z monasteru św, Honorata, najstarszej w Galii metropolii, promienio\\'alo
światło aż po Irlandię, dokąd posIany
został św, Patryk. FI izy krużganka w
dzisiejszym, odnowion~T m klasztorze,
spłukala krew 500 mnichów, których w
pieI1 wycięli Saraceni \V ciągu jednego
dnia r, 730!. .. Cz \ 1')' wieki później, w
same Zielone Święta na nowo Saraceni podpalają. kościół i męczą benedyktynów u stóp ołtarza,
A później, kiedy rozrastają. siC;; posiadłości zakonne w Prowancji, kietl~r
opacbyo stwarza cywilną egzY::itencję
Cannes, Lenny budują twierdze i stają się morską potr,gą. Kie umiano b~r
napisać
historii cywilizacji Francji
bez zbadania archhyów św. Honorata! ..
Kamienny port, w którym tysiące
ażeby

0-,

wysiadało pątników, książęta kościola

wężr·

Ale tego, na szczęście, publiczność
nie wie, .iak td nie wie, że legendarny
więzień nosil takąż zw~'kłąaksamitną
maseczkę, jak galanci karnawału.
Babina. otwicl'ająca sklepioną celQ
zakratO\Yan ., 'm oknic, rec.duje
historię pra\"clziwego
Ludwika XIV,
któr~' tu h:czał i fałszywego "Roi Soleil"
111'1. tron ie, nieprawego syna Anny Au!"triaczki i ~{azzarinie~o. CC"lepszona edycja ,,'ersji o hliźniakach!! ... ).

o

fizyczna, sierociniec (bo i ten jest na
drugim krańcu wysepki), praca. naukowa - i modlitwy za umarłych.
Za św. Honorata wyspa już była
sanktu'arium modlitw za dusze w czyść
cu. Tym bardziej po św.Odylonie, "adwokacie zmarłych", co za nich "święto
pamięci" ustal ił, przybywszy tu jako
opat z Cluny.
.
Ongiś plynęly orszakI pogrzebne. rodzin z Cannes, które chowano tutaj obok mnichów. Z 1000-go roku istnieją,
zapisy mają.tków Od~' lono,:i ~ Cluny,
opatowi Leryn, za odpr~w~a11l? mszy~
ażeby donator uniknął SmI?rCl, n~gł.eJ
na tym, a wiecznej na drugIm SWleCle.
cie.
Od r. 1875 reguła każe codziennie
odprawiać msze za wybawienie
dusz
z cz,' śćca, za żywych, czy umarłych.
Za każdeCTo, czyje imię się wymieni,
nadsyłai<!~ na jego intencję jednego
franka. Raz na zawsze.
\Vśród cieniów, zapachów, ś mIeJą
cych się perspektyw, mirtów i wiciokrzewów rajskiej wysepki - nie ustaje modlitwa za drugi świat...
\Vynurzamy się na słol'lce. Zapach
pomaral'lcz zza muru mi~sza się z. wonią żywicy i alg morskIch.
IdzIemy
po posłaniu z uschłych wodorostów,
U wejścia clo klasztornego kościola
podobnych kawałkom pociętej liny.
wiśnie. I ~aką byla sila siostrzanej
I oto na cyplu skalnym, oblana momo~litw.r, ze drzewka zakwI~aly l(ll~a- rzem, bieleje zębami blanków dawna
kroc do rolm. Rozk~~dał wowcza~ sw. forteca mnichów, do której, przez SaHonorat 'pła~zcz S\~! oJ na falach l tak racenów nauczeni, chronili się podczas
ku wysp,le sJOst~'y z~glował.
.
napadó\v.
U konca aleI sta,len:y w rzędzl~
A napadów było jeszcze wiele. Korgl'omnych agaw o ~\Vlat,ach płoll1le~- sarze, GenueIlczycy, Hiszpania.
Aż
l:y.ch, l?rzed k~tą. w z~lazI.e furtą· .WeJ- król Francji osadził tutaj garnizon. Po
SCIe JU~ poza mą grozI płCI pIękneJ eks-, klęsce Pawii Franciszek I szukał tu
komun, lką: . Pot?z,n y k,?m~leks nowego pociechy. Opanowanie św. Honora~a
opact" a l ozp,o~z~ na SIę l oClLaJem go~ przez Hiszpanów nie dawało spokOJU
:,;pody dla gOSCJ cluch?"'nych, p.arr, dm Ludwikowi XIII. Richelieu z.aś pisał
pragnąc ych tu SpędZIC na promLCllllych do biskupa-admirała Cannes: - "ZarekolekcJach.
..
atakujcie wyspy, a spełnicie najchwaOpactwo WZl1leSlOnO kilkadziesiąt lebniejsz:v czyn świata i oddacie najlepszą. przysługę królowi!" I ~o. krwawej wojnie 1637 r. Leryny wroclły do
Francji.
Pniemy się po schodach z czerwonych blok'ów, poprzez dwa piętra kruż
ganków got~r ckich. 'Vyższe nie posiada już wcale sklepienia. Zachowały
się komnaty, gdzie była karlica i biblioteka. Na zwornikach widać herby,
na jednej z granitowych kolumn:"XXXIII. Im. Caes. Flav. Val. Constantino, .. " Resztka z dawnej rzymskiej
konstrukcji.
Poprzez blanki na szczycie widok
nieza]10mniany. Od południa na bezkres morza, na czarne skaly w przeźro
cZ~'s tej wodzie, oddalone statki, płyną
ce ku Marsy' lii i za różową omgłą Korsykę. Od północ,v zaś na amfiteatr
brzegów Alp z portami, zamkami, fortec,ami, aż po dalekie Grassa, ).<rólowę
perfum na tronie róż i jaśminów.
Naprzeciw _ o siło kontrastu!
jak kwiecie w zieleni, błyszczy biale,
hotelowe Cannes. Jakaż prawda żyje
ś w. Honorata
w porównaniu Leryn do z.akotwiczol1ych
lat temu i osadzono tu Cyst er ów po
' . galer'
. ' Wysepka. . odpływać ~~ię
zdaje
mby
nawa
mmsza . z ma"ztem
W) kupieniu wvspy która
Zt'ujnowa- "
.'.,
.
't .
J,.
)
na, od rewolucJ
l była
w , rękach pry- krzyza l zaglaml pustynnej samo m.
watnych,
Tr,adycje zachowano od-.
BALSZKA WAtANKA.

gęsto

Kiedy już odl)lr ..... am~r w kierunku
rlrugiej w~· sP.v i patn.\ 'nJ.v na powracając~-ch do Cannes, zbiera się na ~Ol'Zkie l'eflebje. Bo przecież trochę dalej
leży francuska "ziemia święta " , " 'yspa
św. Honorata, od 1500 lat promieniująca ż~; ciem zakonn~" m na Francję, o
historii cudownej i krwawej. I .tym,
Forteca
którz.v .l·e,l' nie obejrzą, zaslonil ją pal
'
b
t'
k
'
monarc lOWle, o ras aJą wyso "le t rarawan
taniej
sensacji
z
czasu
Muszkie.
'
wy i WIelkie
rzyms k"
'le rumIan k'
' 1.
terów!...
p'laSZCZ)'sta d"l oz~ ,na po d "
cIen~em
. Wyspa św. Honorata nie ma \,,"~'gl~- piniowego lasu pro,,,aclzi nad brzegIem
du clo-stępnej. Kry je si Q poza jęz~' kiem do gló\"nej alei opactwa.
zieleni św. Malgorzat~· , jak gdybr
Ale "'pieri! zatrz~' mać się trzeba
rhciała ukryć swój klasztor przed przed łukiem tryumfalnym. Tak, suroświatem, St.atki oplywać ją, mu~zą sze- wym, prostym, ale lukiem: na cześć
rokim r,akolem, z szacunkiem przed bohatera zielonej \\'yspy, świc;;tcgo pu,p odwodnrmi skalami, na których roz- stelnika, co ją pierwszy zadrzewił. A
pruwają się, rozczochrują i pienią hłę- pod statu~ ś.w. Honorata, pod rzeźbi 0v
fale. Jest to sł'-nll\'
k J't n e
. , przepl'ękn J 11"'t' gl'!'lal1da- \"
mi"kkim kamieniu z
:,.· ,
" "
'"''
l
" lOropusz 1110rza ,
AI'le~,
łacI·l'
I
.,,
kl·
napl's'.
"NI' C pl·eknl' e.,·szeo
\Y dali, z cisó\,,' nad brzegiem wr- go w sWlecie nad Leryny - i niech
nurza się latarnia Leryn, z bIałą 'M a- zginę, jeślibym nie pragnął tu żyć
donną na kopule oktogonalnej rotundy, ,,'iecznie!"
,
Z bliska wyseIlka,
co ma 2 km obBo l'stotnJ'e, sl(!lpana
\., blękl'cI' e " ' 0.
'"ł!'
woclu, jest elip~o\Yata, płaska, ciemna d~' i morza, kwitnąca wyspa wydaje
od starych drzew, pięknie upl'a"'iona, się biblijł1ym rajem. Długi jest zielok\~·itnąca. '
ny krużganek cedrowej alei. Zżarte
.
R
.
."
I nie znaleźć na niej W~7.a.
o wc;;- dołem przez pasoż~r ty gałęZIe, zblJa.lą
wytępił jeszc7,e w wieku Att~' lli świę- się w sklepienie, nieprzeniknione dla
ty pu~telnik Honorat, założ~' ciel "wy- sloJlca Prowancji. Przepływa pod nim
spy świętych", Hoily się wówczas na wonny wietrzyk od morza do morza,
rozpa.lonej, jałowej ziemi, w wQzlach które połyskuje po obu wiekowej alei
korzeni, w cierniach i l'1.1il1<'lch świąt~· - wylotach.
,
ni Keptuna. Ka modlitwę pu~telnika
"'eJ'sety z Biblii owi.iać siC;; tu ~claj.ą
ze skal~' tr~' snęlo ~~ l'óclło słodkiej wody, naol,oło cedrów liballskich, wlnmc
bijące do dzisiaj (bo ustawicznie p,'zez
wspaniałych, palm i terpentynowców .
skał~·. filtruje f'.i,Q .\yoela rr,lO•. rska). I na Upra,,'iona wzoro.wo, pac. hnąc,a, od C).' l
mocllJbyę - \, ~ ginę y "ęze.
tnTnowych ogrodow poslaclłosc nalezy
do zakonnego pal1stewka, które ma tu
przecież swoje zakłady, swoją drukarnię, swoich specjalistów. I swoje przetwory, bo slynną "Cerisette de Lćrins",
",iśniówkc;;, nie ustępującą. likIerom
trapistów,
benedyktY11skiemu,
czy
"Chartreuse",
Sadów wiśniowych tutaj wiele, a
tradycje mają w ~Iicznej leCTendzie z
~\;r. Honorata Cinżko było rozecza~u .
c .'.
"
.
•
~tac Slę z rus~elllll~ le,m s l?strze Jego,
sw. M.ał.gorlacle. Oblecal JCJ tedy, ze
widywać się będą, ilekroć
rozkwitną.
, . Opact\~ o św.
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Osiemdziesiątlecie kabla transatlantyckiego

Sieć kabll telegraficznych, rozciągająca
sif~ we wszystkich kierunkach i opasując'ł
cały glob ziemf'ki, prz"czyniła się w
.
znacznym
stopniu do J uintensywnienia
'
ll
stosunków gospocl arczyc h , ek'onomlcznyc
i kulturalnych we wszystkich częściach

pesz kabel zamilkł.
Dopiero w r. 1865 Wielka Brytania
zbudowała specjalny okręt, wyposażony
w najnowocześniejsze, jak na ową epokę,
przyrządy. Ten okręt kablowy, nazwany
"Great Eastern" miał dokonać dwóch
świata.
wielkich rzeczy: mia.ł zapuścić nowy ka80 lat minęło 5 września roku bieżącego bel i wydobyć zatopiony w r. 1857 i 1858,
od chwili, kiedy UkOllczono układani(' I znów nowy kabel przerwał się na pell t k'
kt O
głównego l,abla transat an ye ' lego, ' ory
nym oceanie; trzeba było czekać do nałączy Stany Zjednoczone z \Vielką Bry. st(7pncgo roku, aby być świadkiem sukcetanią. Było to przeclsięwzięcie niesłycha· su angielskiej techniki morskiej. Samo
nie kosztowne i trudne do przeprowadze· zakładanie kabla, z dzisiejszego punktu
nia, zważywszy, że przed osicmclziesiQciu widzenia, bylo niesłychanie prymitywne.
laty nic b~'lo jrszcze pływających baz lot. .,Great Eastern" płynął' z Irlandii (już ponicz~r ch na AtJanty:ku, które moglyby się łą.czonej za pomocą podmorskiego kabla z
wydatnie przyczynić clo spelnienia roli Anglią) i rozwijając nawinir.t~r na swym
pomocniczej przy zapuszczaniu kabla. Za· pokladzie kabel, zapuszczal go na dno
danie to prz~' padlo w udziale dwom naj- oceanu. \V niektórycb miej scach porozwiększym okrętom wojennym: angielski e- mieszczano specjalnie sl,onstruowane pły
mu "Agamm emnonowi" i amer~' kań skiej wające boje, które miały znaczyć drogę
"Kiagarze", z których pierwszy wy płynął kitbla. Po zakol'irzeniu tych prac udalo
z Irlandii. a drugi z Nowej Funlandii. aby I S;f~ za pomocą badań potlmor:::ldch wyzIla·
polączyć dwa kontyngenty stalym kablem czyć miejsce, IV któl'ym poprzednio zało
podmorskim. Ta pj('rwsza próba nie po- iony kabel się przerwał i wydobyto go na
wiodla się jednak l< abel siQ przerwał w powierzchnię.
gl(;bi oceanu. W następnym roku " ,\tlllIl'
Upłyn ę ło niewi ele lat od chwili, gdy
lic Telcgraph Company". zalożona w 1'0- dno mórz catego świala pokn- ło się gęstą
ku 1856 przez Cyrusa W. Fielela, podjęla si ('ci q kabli, należący c h do Towarzys tw
nowe próby, uwieJlczone pomyŚlnym wy: Międzynarodowych lub stanowiących wła
nikiem. \V Greenwich wykonano olbrzymI sność pallstwa, przeważnie takich, k ókabel. który zo ;:: (ał n a wini ę ty i umieszczo· rych interesy kolonialne wymagają staleny na pOl':laclzic specjalnie w tym celu go l,ontaktu z najbardzirj oddalonymi
zbuclo\\'ancj fregaty: przygotowaniom do cz ęśc iami świata. Dlugość kabli porlmortego dzi e ła towarzyszylo niebywal e zainkich wynosi w tącznej sumie przeszlo
tel'eso\\'<1.nie najszer szych sfer Europy 300 tysięcy mil morskich, czyli niemal
oraz Ameryki. I~ s i ą ż ę ,Walii, przyszly dwana ś cie razy tyle, ile obwód kuli
Edward V!I, cz~st.o of.h\'lC'ctzał \l'ar s,z tat y ziemskiej. Ostatnio zalożony kabel podw Greenwi ch, gdZIe S ię montował Jeden morski pomiędzy Londynem i ~ e w YOł'
r, "I'1erwów ś,,' iata" , .jal.;: llóźnicj llil zwa no
kiem, stanowiący wła s ność \-\lestern , Uniokabel transatlantycki. I druga próba za- nu, może przekazyw6c do 2.500 liter na
wiodla. Po przesłaniu około tysiąca de- minut~.
M. O.
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Woj

w trójkącie

Działania wojenne w Chinach zataczają. coraz szersze knzgi:
na pół
nocy, z północnej strony Muru Chiń
skiego, w odl e głości około 200 km od
Pekinu; zaj ęli J apoliczyCY Kalgan, na
połudnIU - lolnicy japoilsCy urzą.dzają.

naloty na Kanton, a w Szanghaju, leżą.cym w jednakowej
odległości
od
tych skl'ajnych punktów, toczą. się uliczne walki. Połą.czenie tych trzech
punktów: Kałgan - Szanghaj - I{anton liniami prostymi tworzy trójkąt
równoramienny, którego podstawa Kałgan-Kanton przechodzi przez
całą. prawie długość Chin, z północy
na południe.
\V celu dokładniejszego zorientowanią się w odległościach
frontu chiliskiego można wzią.ć tablicę porównawczą. pewnych wielkości geoO"raficznych:
Chin i Polski.
o
Chiny zajmują. powierzchnię około
10 milionów km kw., Polska - 388.600
km kw. Chiny liczą. około 450 milionów
ludności, Polska 32 miliony.
Chiny
mogłyby więc pomieścić 25 takich terytoriów jak Polska z ludnością. 14lu·otnie większą..
Największa rozciągłość Polski z południa na północ wynosi 903 km, z zachodu na wschód - 804 km. W Chinach odległości wynoszą odpowiednio
3.000 km i 5.000 l{m, cźyli największa
rozcią.głość Chin z południa na północ
wynosi tyle, ile dystans z Warszawy
do Madrytu, a najwięk s za rozcią.glość
z zachodu na wschód równa się odległOŚCi z Warszawy do Tom ska na Syberii.
.Linia graniczna wynosi 5.529 km,
Ch.lU - 19.000 km, linia brzegO\Ya Polskl 140 km, Chin - 3.500 km.
. Długoś ć n~ j wi~ększej rzeki polskiej,
~.lsły, wynOSI 1.0;:,9 km, a powierzchnia
Jej dorzecza zajmuje 180.300 km kw.
N.ajwiększa rzeka ch iIi ska,
Jangtseklang, ma 5.300 km dlu g o ś ci, z dorzeczem 2.100.000 km kw., "mniejsza'· Rzeka Żółta (Huang-ho ) ma długości 5.000
km, z dorzeczem 1 miliona km kw.
. Sama. prowi~lcja Kiangsu, \V któl'ej
Iezy: stolJca Chm, Nankin, i Szanghaj,
posH~,da tyle ludności co Polska, a połud~llOwo-zachodnia pr{)wincja Yunnan
mo~e ~~ieścić w s{)bie całą. Polskę.
NaJml1leJsza prowincja Chin, Czekiang
(na południe od Kiangsu) liczy 96Y. tys.
km kw., czyli więcej, niż trzykrotnie
powiększona Belgia (31 tys. km kw.)
lub niż Węgry (93 ty. km kw .).
Rozejrzyjmy się teraz we wzajemnych odleglościa c h odcinków. które
znalazły się w strefie działalI \yojenl~ych .. Lotnicy urząd z ają c y naloty na
:t"ankm, muszą pl'zeleci-e ć z Szangb,aju
?koł{) 300 km, c :ą li tyle mniej więcej,
Ile z Warszawy do Katowic lub Poznania. :M iaslo Czunking w Szeczuanie,
doką.d jakoby rząd chillski ma przenieść swoją siedzibę, jest odległe od
Szanghaju o 2.140 km. Pekin-Kanton
to odległość wynoszą c a ok{)ło 2.300 km
(Warszawa-Rzym 2.040 km), PekinSzanghaj 1.430 km, czyli więcej niż z
'Warszawy do Moskwy (1.292 km). Podróż eks presem z Szanghaju do Pel,inu
trwa 30 godzin, z Pekinu clo I'antonu
przez Hankou trwa 67 godzin. Normalny lot pasażerskim samolotem z P-ekinu do Nankinu lub Szanghaju trwa
około 7 godzin.
Japollcz.\-CY ze swego najbliższego
por~u - Nagasaki do Szanghaju
maJą 448 mil m'o rskich (mila morska
~ .852 .metrr). Naj szyhszy statek pasaz~rskl p!zebywa Łę przestrzeń \V ciągu
26 gOdZlll. Jest to mniC'j wiQcej odległość równa drodze z l\larsylii do 1\1-

Zwo~nv

gieru. Z Dairenu, mającego połączenie
z linią transsyberyjską, do Szanghaju,
podróż morze tn"a 50 godzin, z Tsingtao (I\:iaoczou) - 36 godzin. Z Szanghaju do Kantonu morzem trzeba jechać około 70 gouzin.
A jak daleko od nas do Chin? Z
'Warszawy lądem przez Sowiety (Moskwa - Wiatka - Perm - Świer
dło\Ysk - Omsk - Nowosybirsk - Irkuck - Manczuli - Charbin - Muk-

Jł. m~y

ucieczk~ .

Kałgan ;t:ajęły 1:
S z a n g h a j (PAT). Agencja "Centta) 1\ elVs·· clono i jakOby oddzialy
wojsk chillSkich za.ięlr Ka lgan.
Szanghaj (P .\'!'). SUlflululy jt\pońskie boflltJBY ltowuły wezoraj d ziel n· ę, '" której znajduje !'lię his toryczna
!'<la1"C\ pagoda chiń f' ka Lonhoua, która
zosŁala cz <;: ś ciu\\ o uszkodzona. Pociski

den - P-ekin) do Pekinu j-edzie się 10
dni (okoto 10.000 km). Z Warszawy do
Szanghaju morzem via Paryż - Marsylia - Port Said - Suez - Dżibuti Colombo - Singapur Saigon Hongkonk trzeba jechać (poza dl'ogą
ląd{)wą) ol\Oło 30 dni. Odległość ta wynosi na lądzie: \Varszawa - Paryż Marsylia okrągło 2.500 km plus odległość morze z Marsylii do Szanghaju
17.000 km.

poza

Od 29 sierpnia do 5 września rb.
obradował w Stuttgarcie V zjazd walny
Niemców zza granicy.
Był on szczególnie liczny i starannie urządzony z wydatnym udziałem
człollków rzą.du Rzeszy. \V dniu otwarcia, 29 ub. m., przemawiał min. spraw
zagranicznych Rzeszy baron von Neurath, oraz zasLępca "Fi.i.hrera" minister
Rzeszy Rudolf Hess. Dnia 2 bm. przyjechał na zjazd i wygłosił mowę drugi
w pal'lstwie po kanclerzu dostojnik, mini ster g~n. Goering, a zamknięcia zjazdu dokonał wielką mową minister propagandy Rzeszy dr Goebbels.
Opieka nad Niemcami za :.ranicą.
doznała w ostatnim czasie, ze stanowiska urzQdowego w Rzeszy, p ~wnych
przeobrażeń. Poprzednio był p. Ernest
\Vilhelm Bohle tylko "g'auleiterem"
Niemców za granicą w Stronnictwie
Narodowo _ Socjali stycznym.
Dnia
30 stycznia rb., w czterolecie rządów,
,.Fuhrer" i kanclerz wydał rozporządzenie tworzące w ministerstwie spraw
zagranicznych urząd kierownika działu niemczyzny za granicą, który ob.iął
obok dotychczasowego sw '.; o .::tanowiska także p. Bohle. Ogłosił on 27 lutego rb. z powodu objęCia nowego urzę
du odezwę do Niemców za granicą·
,.Gauleiter" E. W. Bohle otwierał też
obecny doroczny zjazd w Stuttgarcie
i był kierownikiem jego prac.
Ale Stuttgart święcił obecnie już
ZOo rocznicę stałej pracy około niemczyzny za granicą, której jest on siedzibą·

W r. 1917 założony tam zo~tal słyn
ny j .1Ż Deut.., ches Ausland-Institut,
posiadają,cy bogate zbiory ksią.żek, cz.asopism, okazów i wszelakich dokumentów z tej dziedziuy, oraz obszerny zespół stale.i pracy. D11ia 14 i 15 ub. m.
odbyła się tam Ul"oczystoś fo 20-lecia z
udziałem
ministra spraw we'vn~trz
nych Rzeszy Fricka. Przewodniczącym
Instytutu jest obecnie nadburmistrz
Stuttgartu dr Stroelin, a kierownikiem
dr Ryszard Csaki. Z powodu zogniskowania w Stuttgarcie tej pracy nad
niemcz) zną za granicą., nazwał je Adolf
Hitler "miastem Niemców zza granicy"
i ta nazwa jest obecnie powtarzana stale: "die Stadt der Auslandsdeutschen".
Z toku poszczególnych obrad, w których Kiemców zza granicy zasilano obficie nauką narodowo - socjalistyczną,
należy bodaj wyróżnić jeden odczyt.
Wygłosił go w wielkiej sali "Liederhalle" stuttgarckiej p. Himmle:-, kierowuik S. S. w Rzeszy i głowa policji
niemieckiej. Opowiadał on rodakom
zza granicy o występkach zakonników
katolickich w Niemczech, aby i ta strawa, którą, jak wiadomo, w kuchni partyjnej przyrządzono mocno i ostro, nie
ominęła zebr.anych.

I

[hińsko-japońskiei

T o k i o (PAT). Według japoll~kich
rzeczoznawców wojskow.\·ch
straty
chiński e \V ~ z anghaju od ch wili rozpoczęcia "iQ cl zialail wojennych,
'''ynoszę, 30 ly::-:iQc)' zabitych i 20 tys. ran
ll) ch.
Weclług dziennika "Niszi-Niszi" dalsze ja,po11skie po s iłki wylędowały w
pobliżu Szanghaju.
Lotnicy japol1scy ostrzeliwali z karabinów ma zrno,,,ych wojska chlllsl,ie \Y pObliżu ~[ac z all g l.l. Odwrót aJ·mii chil·1Skicj z porl Maczangu, według
irlformac r j japol\skich, zamienił się w

chińskim

japońskie zburzyły . całkowicie 40 domów, znajdujących się w siąsiedztwie
pagody.
S· zanghaj (PAT). Samoloty japońskie bombardo\\'ały w sobotę Czapei. \Vybuchły liczne pożary m. in. w
pobliżu koncesji międzynarodowej.

Propagandowa misja
japońska

T o k i o (PAT). Agellcja Domei. n~
podstawie informacyj z kół rządowych
donosi, że misja japOliska, która
wkróLce ma: w~- .iechać do Europy i Amen-ki, by w~ jaśnić i. toine cele Japonii w Chinach, bęllzie skłaclala siQ z 3
osób: b. ministra Sp1'. zagI'. Ishii, b. gubernatora Banku Japollskiego Fukai i
J.lrzf'woclni( ' Zt~("l'go
mi:o;ji go"po,lal"cU'.i
jnpl.)ll ~ l,id, zrwjdlljQI'f'gQ ~ ił") tll)t'(·lli .. w
Europi e, Kallullu.
Wicehrabia 1s11ii udałby się do Amen-ki, Fukai do Anglii, a Kadono do
Francji

Jlzeszą

l dami\V w Stuttgarcietymi nasuwa
robotami i obraoczyzwiązku . z

się
wiście przede wszystkim pytanie:

czy

działalność ta obejmuje tylko Niemców,
obywate:i Rzeszy, żyjących za granicą,
czy też również i Niemców, którzy są
obywatelami państw innych?
U r z ę d o w o sprawa jest postawio-

na tak, że ten dział niemc?,yzny r.a granicl}, którego p. Ernest Wilhelm Bohle
jest "gauleiterem" w N. S. D. A. P., oraz
kierownildem w ministerstwie spraw
zagranicznych,
obejmuje
Niemców
o b y wat e l i Rzeszy, żyjących za granicą. P. minister von Neurath w mowie
swej na zjeździe doradzał bardzo poprawnie: okazujcie krajowi, któl'.v daje wam gościnę, taki sam szacunek, jakiego my wszędzie żądamy dla Niemiec. Podobnie p. minister gen _ Goering zalecał: obowiązkiem waszym jest
w kraju, który daje wam gościnę, dobrze się prowadzi ć i szanować jego prawa. Zarówno w tym określeniu kraju,
dającego gościnę (Gastlancl), jak w innych \vzmiankach utrzymywano, szcze-

go1nle ~e strony urzęaowe)', to pojęcle,
ogranicz.ające do obywateli Rzeszy.
\V r z e c z y w "[ s t o ś c ·i jednak nie
jest to wcale sprawa tak prosta i jasna.
Rzućmy tylko okiem na stan rzeczy w
Gdallsku. Tam jest "gauleiteI'em" p.
Albert Forster, Niemiec z Rzeszy i to
z dalekich stron, bo aż z FranIzonii. Ale
całe Stronni ctwo Narodowo - Socjalistyczne w Gdańsku, na ldórego czele
stoi p. Forster, a dzisiaj już i cały obóz
rządzą,cy z wszystkimi. władzami, to
są obywatele Wolnego Mia sta GrJal1s1,a.
Lecz p. Albert Forster bierze udzial w
pracach i zjazdaCh stuttgarckich i nie
dalej jak 2 sierpn ia rb., w obradach
Niemców zza granicy w Instytucie, urządzono z jego udziałem tzw. uroczystą godzinę gdallską.
A przecież ci
Niemcy gdal1scy są gdallszczanami, a
n i e o b y wat e I a m i. R z e s z y.
Podobnie przedstawia się ta sprawa
dla państw, sąsiadu.iących z Niemcami, oraz mających liczną ludność niemiecką, jako własnych obywateli, więc
w szczególności dla Polski. Hasła, a
także ręce, opieki z Trzecie.i Rzeszy nad
Niemcami za granicą sięgają i do niej.
Minister Rudolf Hess mówił 29 ub. 111.
na zjeździe: "teraz, gdy nowe Niemcy
stoją, dumnie i mocno wobec świata,
możecie i ,,,y wysokc. nosić głowy, przyznając się do Niemiec".
Czy tego właśnie nie czynią Niemcy w Polsce, obywatele Rzeczypospolitej? Minister gen. Goering 2 bm. dodał: "Niemiec za granicą nie może być
dzisiaj niczym innym jak narodowym
socjal istą.".
Czy nie to jest myślą przewodnią roboty "Jungdeutsche Part.ei" pod wodzą.
p. \Viesnera w Polsce? Granice mię
dzy obywatelami Rzeszy a obywatelami innego państwa zacierają siQ.
Ale to jest sprawa brzemienna w
treść polityczną, pełną. życia i ruchu.
STANISLAW

Zamiast karabinów N o r y m b e r g a, 9 września.
Norymberskie "Błonia Zeppeilna",
których potężny czworobok pomieścić
zdoła ćwierć miliona ludzi, gotowe są.
do defilady oddziałów "Arbeftsdienstu'·.
Jak struna wyciągnięte stoją. szeregi naprzeciw trybuny "Fiihl'era··, a gdy
pada komellda: "Baczność'·, podno~zą.
się ella prezentowania brolli nie karabilly lecz - Jopaty, gd.vż łopata jest
właśnie bronią ,,~łużby pracy". Poza
tym jednak mają oddzialy te w~' gląd
całkowicie marsowy: musztra wojsko" 'a, dyscyplina wojskowa, nawet szaro-zielony strój, który w razie potrzehy służyć może za mundur polowy.
Mamy przed sobą nowy typ armii
Trzeciej Rzeszy: coś na pograniczu żoł
nierza i· robotnil{a. "Arbeitsdienst" jest
rodzajem armii pokoju, bo przyspasabiając młodzież clo musztry wojskowej
(półroczna obowiązkowa slużba pracy
poprzedza dziś w Niemczech służbę w
szeregach armii), daje zarazem pailstwu produkt pracy na wielu polaCh
inw~styc~Tj pokojowych: budowa dróg,
mellOracJe, ]{arczowanie lasów itp.
Podczas gdy w zeszłorocznym "Parteitagu'· norymberskim stawało do apelu ok. 100 tysięcy chlopa "Arbeitsdienstu", w tym roku zaprezentowano
na "BIoniach Zeppelina" tylko 38.000.
Hasło dnia mówi, że nic jest dziś pora
na d~filady. Kongres tegoroczny zwołany Jest pod dewizą "Kongress der Arbeit". Nie chciano tedy odrywać olldziałów od pracy.
Ograniczono się clo
;:tie.dużej sel~kcji dob?rowego
chlopa.
ZaIste materIał ludzkI pierwszorzędny.
A przede wszystkim uderza ,,,zorowa
dyscyplina oddziałów, która sama za
siebie mówi, ile czasu muszą. poświę
cać na ćwiczenia wojskowe.
W mowie swej dnia 1 maja 1'. 1933,
krótko po zdobrciu władzy w Rze~zy
wyraził się "Flihrer" tymi !'lIOW\';
"Chciałb!'m, aby kaźdy Niemiec, cżv
bogaty, czy ubogi, syn uczoneo-o s\-;,
robotnika, raz w życiu zabrał ~ię ·elo
pracy fizycznej". Życzenie to zrealizowane zostało w jak naj szerszej mierze
w. pos.taci !,Arbeitsdienstu". l\fożna powledzleć Jeszcze lepiej, mianowicie
n~ch hitlel'owski
związany
jest dziś
nl~.r07.łącz~ie z inst~r ttlc.ią "slużby pracy , tak,. Jak np. ongiś Prusy Fl'yoerykows!ue przrjt;>ły świeżą na owe czasy in ~.\- tuc .ję powszechnej słuiby woiskowcJ, maJącej się z czasem stać kregm';~,ul?~m ~otęgi królestwa pruskiego.
SClsle blOrąc przej~li hitlerowcv inet;> ,,~łużhy pr<1cy" 7. C"l1CI7.\' rh wzoi'()\y
B1l1gHl'ji. .j arn bOWilmi, 1.~1 ' ()lko po
wOJn it" :wrg9.1l i zowana zO!$tala przf'Z
pall.stwo pbw~zechna -"Iużba pracy,
ma .~l'1cR, zRstl'jplć
dawną,
powszechną
słuzbQ wOJskowę" kt61'ej zakazał Buł-

STROŃSKI.

łopaty

gal'ii traktat pokoju. Trzecia Rzesza
na razie do stworzenia
Służby dobrowolnej, wszakże
już w
czenvcu r. 1935 wyszła nowa ustawa,
ustanawiająca "służbę pracy" jalw obowiązek na równi ze służbą. \vojskoograniczyła się

wą·

Służba w
Niemczech obowiązuje
zasadniczo młodz ież obojga płci. A toli, jak dotą, d, półroczną pracę fizyczną
- przeważn ie w gospodarstwach rolnych - odhywać muszą jedynie kandyllatki do studiów wyższych, czyli
że warunkiem imatrykulacji k,obiet clo
uni wersytetu jest świadectwo UkOi"lczenia "służby pracy", - wymóg o tyle zIlamienny, że CharakterYZUje on
całe nasta'wienie ideowe
narodowego
socjalizmu do wyższych studiów kobiecych. Chodzi mianowicie o to, al.Jy
kandydatki możliwie zawczasu odstrę
czać od
studiów uniwersyteckich i
skierować je do zajęć tradycyjnie "niewieścich", przede wszystkim do gospodarstwa na wsi.
Gdy się podróżuje po dzisiejszych
Niemczech, można nieraz prz~' jrz eć się
z bliska obozom .,ArbeiŁsdienstu".
\V okolicy, obfitują.cej w moczary i
inne nieużytki odsłania się przed oczami obszerny czworobok "obozu pracy",
będący z zewnątrz cz~r mś na pograniczu koszar i obozowiska letniego. Ponieważ prace melioracyjne trwać mogą w danej okolicy dłuższy szereg lat,
warto stawiać kwatery masywniejsze,
zwykle z pruskiego muru i o trwałym
dachu, tak iż "obóz" robi wrażenie 'solidne i ponętne dla oka. Pośrodku mieśC,i się duży plac dla
sportów, a w
g!ownym korpUSie budowli znajdują.
SIę świetlice i sale do zebraI1, nieJ'zaclko kinematograf. Starannie utrzymany ogród otacza obóz. Całość świad
czy o dbałości o duchową stronę życia
obozowego, gdyż kierownictwo dokła
da. starań, by ,,~l\libie pracy" <Ydjąć
ocllUm pracy ciQikiej i przymusowej.
H07:1dad (lilia i r~-gor panuje na wzór
WOJska. Odżywianie jest dobre a w
każdym razie nie odczuwa się' tu ow,\"ch
ograniczeń
aprowizac~' jnych,
które 'uprzykrzają dziś życie ludności
.,c-,"wiIJlej" w miastach.
Dodajmy dla pelności obrazu, że
Trzecia Hzesza czrni wiele wysiłk ó w,
by otocz~' ć ogól ne pojęcie "pracy" szacunkiem i opieką, a przez to ~v\'two
rzyć w narodzie atmosferQ. która je~t
przychylna idei "służb~r pracy" Dewiza, którą. ogłosił swego czasu FryderYk
II pruski - "król iRko pierwsży pI~a
c~wnik i sługa narorJu ·· - brana je'Jt
llle t~:lko g·olo.'1lowl1ie do dzi 'iejszego
slu\YlIIctwa .nat:odowo-, oc.iali. ' t~·cznego,
lecz stara SlQ .Ją. zaszczC'pić spoleczellstwu przez przrkład z góry.
B. L.
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Bardzo

głupia

historia. Fatalny splot okolicz-

ności.

- ~ie staraj się być dowcipnym.,.
- Broda,,-kę diabli wzięli. Nie przypuszczałem,
że francuskie metody kosmetyczne są tak bardzo
urozmaicone. Oprócz tego miałem zapalenie śróducha.
Było to 3D-go września czternastego roku - pod Verdun.
- Swoją drogą gdybyś mi nie powiedział nie zauważyłhym. Została drobna szrama.
- Ślad na twarzy dawno się zatarł. 'Vojenka to
wesoła pani potrafi ślady głęboko ukryć, że nikt
szramy nic zauważy. Czasem urwie głowę albo nogę
i wtedy jest gorzej. Ale to tylko przez przypadek fatalny zbieg okoliczności.
- Nie wysilaj się złośliwy dziadu, Napijesz się
wódki?
- Napiję się, kiepsko się czuję dzisiaj. Panie
starszy! - Mała karafka wyborowej z kapką. Wermuthu i śledź po japoilsku.
- Razowy chleb i masło? Jak zwykle? - ' zapy.
tuje kelner.
- Jak zwykle, starszy paniel
- W prowizoryc2>nym lazarecie w Hagenau był
bałagall. Codziennie nowe transporty rannych, pocią
gi za pociągami. Po trzech dniach wysłano mnie w pojedynkę clo Poznania.
Łeb
obwiązali mi bandażem,
zalali gipsem i posłali. Zimno było cholernie i dżdży
sto. Było to w pieT\\,gzych dniach listopada w czternastym. Bylem zmęczony i sponiewierany nietylkQ fizycznie, mój drogi. Napatrzyłem się na różne rzeczy,
W oczach paliły mi się <lalekie luny pożarów, przypominały mi się twarze mordowanych jeńców, dobijanych rannych, czułem trupi zaduch, pl'Zesiąkłem
smrodem i brudem. Mój czysty mundur żołnierza cuclulą.ł obrzydliwie: i zajuszony był krwi, przypa.dko-
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tach, wyrokiem przezna czenia
w wieczności, upajają.c si~
nirwany ...

złączeni.

i

trwać będą

nieziemsk~

rozkoszą

Powrócił ... Już w porcie dowiedział się o wszystkim. Nie dowierzał; popędził co si! do domu rodziców
obecnej Kamimurasan, przejęty jedną jedyną myślą:
Sumician .. ,
Zaoominając o zwykłym powitaniu, z progu zawołał:

śliwie

Przyjechałem;

Sumi jest
matka.

Przeraźliwy

już

gdzie Osumisan?
panią Kamimura -

zgrzyt wdaTI

odparła zło-

się

w jego serce, stracił
ku niej lecz w błyska

panowanie nad sobą, skoczył
wicznym przelocie świadomości pomyślał, że mógłby
popełnić szaleństwo,
zawrócił i wpadł do domu, nie
zdając sobie nawet sprawy, dokąd biegnie. ,.
Postanowił ją zobaczyć ...
Widziano go często wieczorem. snują,cego się koło
domu Kamimurów: zaniedbany, ,,,ynQdzniały. krążył
codziennie do późnej nocy, czatując ...
Wkońcu uśmiechnęło się szczęście,.,
Wyszła, kierując się w stronę portu. Przypadł do
niej wzruszony:
- Sumi - więc tak się spotykamy?", dlaczego
to uczyniłaś?
-::- Sądziłam, żeś zapomniał - odparła w zamyśleniu.
- Pisałem przecie co tydzień.
- Nie otrzymałam ni jednegQ listu.
- Co? nie otrzym ałaś ni jednego listu '.
l!ł&~
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Nagle prawda jak blyska"'ica rozś'",ietliła zagadobojga" . Wyczuli rękę matki ...
Idąc powoli, wśród urywkowej rozmowy, doszli
nad zatokę, Wprowadziła go w tajniki swego serca,
opowiadajQc o nieszczęściu,
Słuchał z natężoną uwag<~, wreszcie odezwał się
smutno:
- Ach! jak dobrzr radziłaś: dlaczego ~ryjecha
łem? Wróciłem z pieniędzmi, lecz cóż mi 7, nich? straciłem ciebie i gubię się ,,, myślach, co czynić.
- 'Viesz, że jestem jego żoną i muszę naJeżec do
niego, gdyż nie mam po\,,rodu do rozw-odu; myślałam
już nad tym, Du s zą zaś pozostanę przy tobie na wieki.
Zaklinam cię, nie przychodź pod nasz dom, świado
mość bowiem twej obecności odbiera mi zmysły,
a zgryźlhve uwagi mQża dobijają. mnie zupełnie .••
kę

Usiłował błaga.niem uchylić

Oddaliła się
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ten wyrok .••

szybko, w O'baJWie,

że

ulegnie

miłej

pokusie ...
Nie usłueha.ł". wystawał nadal pod jej dom~~
w przekonaniu, że znowu kiedyś wyjdzie, ..
Aż
pewnego razu nadszedł nie-oczekiwany moment,
Z herbaciarni podbiegł Kamimura:
- He, he, he - dobry wieczór Teradasan; bardzo
mi przykro, że pan traci codziennie tak dużo czasu.
He, he, he, wiedziałem, 8. jakże, - o pańskich szlachetnych zamiarach, Rozumiem to d-osk-onale i jestem us,tępliwy, Teradasan, niech mi pan da 50 jen,
a odstąpię panu Ż<:lnę na dobę; a może trudno o talką.
sumę; co? - zakończył szatańskim śmiechem .••
Terada wsłuchiwał się, jak gdY'by nie rozumiejąe;
po.ią.ł tylko, że mowa o Sumi i, " że może ją widzieć
i rozmawiać z nią. bez prz.es.zkooy :przez cali dobt- '
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Nie koniecznie, 'Yzięto 111nie do wojska z po,,~odu, ., sztywne kołnierzyki,
- GMlanie ...
- Posłuchaj, Podczas badania, któryś z członków komisji zwrócił się do mnie mniej więcej w ten
deseil: "ich glaube sic haben den steifen I{ragen nicht
gerne", Po niemiecku umiałem wtedy piąte przez dziesiąte, skądże miałem niby umieć, siedz:;tc przez dwadzie'ścii:t lat w
"Russisch Polcn". Wi~c p,owiadam
w dobrej wierze, rozumiejąc tylko słowa a nie sens:
"Auch keine Roll ch en", Tymczasem sztywny kołnierz
to znaczył w przenośni mundur wojskowy, Posz,-.,'a,rgotali coś tam te draby p1'Zy stole a potem zjawił się
jakiś sympatyczny i przystojny feldwebel i zaprowa·
dził mnie do szóstaków, W ten sposób stałem się pruskim żołnierzem.
- Bycza historia o ile nie łżesz.
- Po co? Nie mam przecież p-owodu. W marcu
1914 roku zostałem grenadierem. W sierpniu tegoż roku wywieziono nas do Francji. Skutkiem fatalnego
zbiegu ok-oliczności Joffre okazał się mądrzejs'tym od
von Moltkego i nietylko nie weszliśmy z muzyką do
Paryża, ale dostaliśmy straszne wały nad Marną"
Mnie ~ nie'w iele co prawda martwiło, bo przecież r0biłem tę historię mit jaJkO przy'padkowy o,bS€-rwator.
- Bujanie gości. .•
- Co prawda Francuzi o tym nie wiedzieli - to
praw~a.. W końcu września 14-go roku, podczas masowego ataku francuska. kula przYJ)adkowo t.rafiła
mnie w podbródek, O tu! Rosła tam mian-o",'icie
przedtem brodawka z kępką włosów, która przeszka, dM.ła. mi podczas golenia i
~e podobała się mojej
naneeronej. Bo zapomniałem ci powiedzieć, że byłem
wtedy właśnie zaręczony.
- To głupia. historia. - mój kochany.
-
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21322 457 662 92 739 953 22016 221
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948 84 29470
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86 33178 607 874 924 34083 364
583 918 26 45 85100 229 473 698 775
S33 932 36055 50 539 807 90 901
28 43 37016 332 40 449
38153 566 741 805 924 89024 91
202 35 809 39 67 442 568 78 698
736 41 841 40088 846 421 626 49
981 98 41064 249 458 542 603 714
870 97 905 54 42019 283 395 462
79 723 96 857 79 908 74 43001 226
35 398 476 575 626 735 854 900
44015 95 309 89 479 575 615 932
39 45032 76 98 641 75 862 46116
42 47568 79 98 688 762 80 48009
153 311 444 60 692 729 49134 281
99 325 501 631 91 709 983 50078
219 469 542 766 832 63 925 29
51054 187 356 78 409 628 88 40
841 934 52269 97 300' 532 620 84
85 870 987 53054 141 209 781 842
937 54068 118 85 555 6j 6783 685
'100 835 55254 494 667 95 700 980
li6071 198 428 516 730 906 57131
36479 485 55 79 652 91 729 44 844
68027 90 645 863 68 59058 84 105
212 85 839 85 424 45 5~7 659 68
807 960 60090 257 402 80 579 668
'151 61198 436 616 77 62074 248
- 79 426 68 93 644 735 62 909.

63036 64 179 895 1544 84 668 914
24 60 64238 544 655 73 752 807 987
65049 147 288 97 316 555 654 826
86 92Q 66212. 316 494 551 905 6
67138 300 38 50 67 572329 819 31
6867277077 881 69368 500 17 680
780 852 82. 945 98 70081 217 493
548 9265871 933 52 71040 85 258
493 506 62 749 51 959 72075 291
354 55 73 608 782 926 36 89 73095
159"299 376 482 597 911 82 74029
166 288 96 468 565 629 57 962 66
75004 63 123 257 365 602
6115 359 615 828 988 71
7
7 19 253
366 466 98 504 80 778 993 78151
301 93428 95 530 741 822 54 79077
137 252 352 76 431 528 56 808 947
8001614872217365568805 33 88
952 81082 137 57 64 315 83 446
60 2 9 522 647 64 790 929 82133
239 92 407 48 95 542 954 83307 13
45 50 442 589 647 71 798 848 974
84495 575 691 710 23 39800 71 941
87 85033 47 ·62 108 15 392 522 784
90 952 86072 4 326 455 579 648 712
31 82 909 87220 30 52 330 56 475

151086 115 TS 289 433 596 63Z 48 50
744 816
152267 8~ G88 708 18 15309!S 447
518 .51 64 98 752 55 867 937 98
154006 60 288 427 545 76" 69 847
155107 32 242 386 413 41 544 58 757
62 84 86 852 156034 180 225 654 60
638 730 807 99 157042 3 113 205 62
426 516 601 55 78 929 158070 68 194
211 25 63 362 75 94 418 41 545 610
11 39 44 950 1.59132 226 83 323 468
991 160365 662 836 161115 73 286 94
321 446 48 67 592 98 789 987 162072
98 206 318 663 163230 83 360 518

g~ ~~07~9~~64fl~1~l2~~\gJ446~

21 30 560 916 93 166023 149 97 323
408 37 554 631 950 167097 137 224
458 682 92 741 fi7 168231 308 23 432
35 647 51 729 50 168231 300 23 432
35 65 1 47 729 50 855 973 169025 112
266 485 546 56 93 752 852 933 170114
262 424 92 521 621 714 171234 489
778 876 930 172111 604 24 173368 497
594 680 795 872 174457 650 732 39
42 853 925 175122 237 65 72 545 36
657 72051 816932599495 17600642
6
191 227 331 44 426 517 71 74 671 7
770 883 177020 216 428 67 93 513
30 98 764 832 40 64 178258 319 15
536 628 792 868 179073 138 151 516
298 21 BO 87 7 7
68 795 180152 81
5
l
181005 408 546 634 812 35 99 181005
408 546 634 812 35 99 182130 227
554 642 75 85 759 183006 45 214 472
76 550 727 63 824 89 185054 184 295
347 82 547 89 654 77 826 953 186088
466 583 75 702 836 947 95 187040 58
302 8 409 32 83 548 635 815 78
188196 '279 460 95 565 627 42 831
36 10 917 71 189086 12 152 485 721
43 900 90.

516 611 897 959 81 88003 43 86 117
55 97 303 28 59 719 819 71 89208
350 756 817 928 99 90351 46 87 92
472 523 45 936 76 95 91012 167 292
336 442 61 774 90 92047 79 100 6
230 455 647 786 987 93003 61 94
416 807 59 81 4286 304 470 839
95072 2J)6 331 49 436 614 732 81
80096013 109 10 91 244 332 674
719884 7 97003 135 79 332 594 617
'ł
2
89 952 98270 351 564 625 37 757
99 877 918 32 7 99156 229 511 910
Wygrane po 200 zł.
28 100000 92 239 69 649 54 61 5
273 353 71 717 3~ 809 28 1510 4
92 720 4 85 101103 228 96 300 552 ~004 23 23"3 465 !J13t 3168 229 71
81 604 778 960 102002 30 166 91, 572 77 712 D30 4053 72 440 65 817
~~7 8~~9 4~~ 6940:
~~5 5249 p3 6023 84 367 612 757 7079
779 826 105021 36 540 62 863 977 272 311 802 8105 19 60 981 9064 136
106087 140 221 361 78 512 59 91 75 909 68 74 10164 496 643 86 773
9 816 901 107025 31 230 71 341 92 75 89 900 11103 52697 .~86112095 112
428 525 668 108124 41 7 92 3 289 610 932 13068 159 394 4D6 509 86900
349 523 627 799 832 914 109116 36 14079 487 95 15136 326 633 16036
61 269 89 355 593 673 94 786 838 74 437 642 820 36 38 915 17037 214
110Hl5 251 545 94 61 329 885 490 516 822 18307 400 536 19908
111017 87 138 210 377 464 72 516 20314 323 562 962 21119 57 302 547
628 36 708 11 112125 325 442 68 986 22000 311 598 804 23019 28 92
72 517 78 652 93 782 829 968 196 440 937 24096 266 83 738 52 72
113020 207 8 335 472 81 589 614 837 907 50 25726 26075 106 424 534
706 93 805 964
76 602 21 27429 52 62 502 7 42 907
11406592 133253 94 397 6QO 15 40 28170 270 311 424 663 707 821 902 4
67 881 936 99 115276 308 22 423 719 29217 571 744 862 990 30720 32
27 904 116018 105 317 94, 483 722 91 31086 102 32421 61 558 856 83202
826 43 117007 89 90 101 500 l 617 837 464 707 950 34020 647 81 35373 527
44 934 118005 339 85 860 77 )/15 89 633 969 36081 179 252 650 82 89 866
119068 71 642 875 120030 174 83 395 53 37094 235 57 644 913.
415 966 1210193 25 253 30 301 33 17
38197 344 426 39066 219 32 572
91 735 961 122001 34 218 356 58S 611 94 956 86 40311 61 428 64 977 41005
22 918 123015 135 278 408 62 68 80 51 168 257 94 433 749 864 974 42004
666 80 758 827 124004 110 33 :lM 346 384 529 711 860 70 43039 216 604
58& 841 125077 171 398 426 780 902 755 44262 887 45163 227 438 840 987
126071 86 334 431 127222 74 453 749 46122 298 471 993 47060 154 306 98
89 862 77 85 911 128085 230 49 300 559 815 48685 49377 92 522 50490
426 645 129148 89 336 487 525 739 789 51028 116 322 836 52100 35 243
130016 494 595 688 819 131046110 91 429 714 856 919 42 65 53235 50 363
483 559 89 613 797 953 99 132017 300 517 45 99 54059 399 473 586 631 767
407 737 803 133218 456 527 622 64 973 55587 56411 77 507 62 744 57253
78 814 1.5 915 26 72 334090 193 240 381 95 458 626 58310 615 59058 68 280
463 703 83 870 135081 149 78 24S .165 526 688 714 856 968
495 848 97 990 136158 248 335 41: 582
60024 71 140 289 812 417 600 20
86 666 714 44 956 58 137007 39 112 80 708 61322 40 423 500 827 62225 333
398 456 579 616 -n 778 138036 43 145 478 685 710 63474 802 64021 164 511
278 353 8.56 139433 61 748 55 88ł 908 .648 737 65022 415 596 98 613 993
16 26 140260 79 82 390 443 506 711 '66069 247 415 51 553 67281 611 752
141036 142 409 426 630 80 899 933 48 929 68019 35 117 281 303 40936 807
142011 49 322 844 979 143255 523 72 920 6910 982 361 98 406 511 779 813
70
7J09
977 146023 83 111284 303 443 óH 967 1 303 526 71 694 912 74158 388 604 32
147008 127 211 32 349 461 534 4.3 601 1 767 815 75381 522 805 30 76325 744
799 827 95 923 80 148029 230 553 660 77240 424 69 508 671 899 78035 91
68 748 979 149()09 172 600 8103 IH 99 165 224 579 645 70 767 831 79038
1500Z1 313 92 647 7Z6 38 848 93 953 545 80057 712 81217 363 484 666 701
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Bandyta łódzki aresztowany wWarszawie
\V a r s z a w a (Tel. wł.) Aresztowa-I
no tutaj bandytę łódzkiego, który był
poszukiwany listami gończymi, Zygmunta WapiJ'lskiego.
Kilka t~- goclni temu na ul. Piotrkowsldej w Łodzi dwóch bandytów napadło
na Gitlę Komarnikową, którą
po ogłuszeniu rewolwerami obrabowali, zabieraj?-c jej 6~0. zł i.srebrnego lisa.
~V w~lllku pOS.Clg~ Jedne!!i0 z band ytow uJ.ę~o, drugl zbl.egł. .UJ~ty, znany złodZle.1 .Wacław Zlemklewlc~. , w.Y' ,
dał wspólTIl~ca ~ygm~nta Wap!nsloe,
g ?, pracowflIka Jed?e.1 z drukarn łódzkI Ch, dotychczas me karanego, który

Krwawa

wałka

dłużs zego

cza"u bandytą, 32-letnim
JudQ,.
\Vspomagany przez l\Ochank~ Helenę Rach011ę, gra"1.ljącą w ł~oclzi i oko,
licznych wsiach, Juda zl'eęcznie wym ykał się przed pościgiem policji i doStani ~ ławem

jednak przed okiem policji.
Na skutek rozesłanych za zbiegłym
lis.tów gończych, bandyta został ujęty
w Warszawie. Wywiadowcy, dostrzegłszy w Ogrodzie Saskim mężczyznę, łu
d~ąco podobnego
do poszukiwanego,
zatrzymali go. Zatrzymanym okazał
się Wapiński.

Aresztowanego odstawiono do aresztu, gdzie usiłował popełnić samobójstwo przez poderżnięcie sobie gardła
żyletką. Poranionego bandyt~ odstawiono do szpitala na Czystem. Przy
łóżku jego czuwa policjant.

i ujęcie bandyty Judv

Ł ó d ź, 14. 9. Na terenie wsi Stanisławów Lipskie
pod Łodzią, policja
stoczyła krwawą walkę z grasującym

od

ukrył się

konywał

krwawych napadów. Policja
i zdołała zwabić Judę i
do kolonii Stanisławy
Lipskie, gdzie ich osaczono. Mimo to
Juda spostrzegłszy pościg, począł ostrzeliwać się
z dwóch rewolw crów.
PoliCja. odpowiedziała strzałami. Bandyta choć został trafiony pięciol<rolnie,
zdołał siQ wymkn/łć i dopiero p'ies p'o.użyła podstępu
jego kochankę

977 82028 98 175 259 870 'T1J 529 1)1
20211 458 92 8~!100'f" 118
710 78609 84167 649 878 78 85168 424 540 908 22292 608 7628886 24418ł
781 924 86268 4.01 708 888 928 87118 828 68 25918 26180 60 667 901 2704d.~
322 48 622 49 901 71 88282 4.1 875 600 759 887 996 28:435 74 92 806 81
594 99 608 68 789 892 917 89761 822 29085 60 544 619 736 80248 415 ~
967 90194 694 704 91108 81 418 673 662 74 75 885 81576 640 712 849,
954 92063 65 405 6 501 2.5 884 93044 32270 li12 724 83196 221 821 15981
347 593 641 94130 216 416 87 909 626 713 86 34071 348 85846 91~
95025 248 455 96047 128 64 209 429 36693 986 93 3'7111 281 551 64 84
30 97 834 97190 264 940 98125 848 661 38049 405 975 39296 495 706 898
487 690 781 874 911 18 99197 476 648
40327 426 504 78 41299 482 690
93
862 42086 499 598 715 912 43622 970
100098 138 821 li70 101085 133 279 44293 515 687 760 81 82 992 46488
90 839 455 891 102809 721 69 103361 5V7 860 916 47018 213 41 459 618
67 597 828 77 104318 105554 970 945 48234 372 li43
49490 li075~
106040 385 418 68 632 975 107163 51033 410 517 652 52074 77 176 8071
452 624 820 108148 860 940 109336 40 691 860 53599 607 964 54122 5~
76 645 775 110316 44 111022 626 95 601 884 949 55015 60 79 108 56388
895 112272 382 595 754 905 113068 605 81 911 94 57046 66 352 520 5985~
259 384 409 747 73 908 83 72 114048 894.
439 790 115720 116044 127 675 906
60570 942 61011 239 479 91 648 99.
117395 623 118008 698 119250 56 716 49 94 62721 36 92 63319 482 556
120062 421 561 754 942 121041 431 736 64049 134 600 845 65525 9671
547 771 122006 181 606 84 774 957 66289 489 577 672 766 67033 68209.
123104 276 652 124450 125169 75 876 343 823 54 69322 417 639 671 808
743 821 36 954 126020 239 73 303
70032 393 550 761 71052 180 265
707 127089 442 583 868 998 128327 519 67 792 882 72065 406 741 76 94~
129419 130072 571 92 642 807 983 73100 304 27 48 68 620 80 7530~
131208 95 576 882 132188 927 133090 461 68 653 748 860 76274 336 8~
134 352 513 861 991 135161 73 249 77685 777 48 78038 116 92 226 588
398 527 96 645 991 136067 225 43 79015 267 333 89 526 69 635 705
428 587 137008 98 281 562 644 138053
80001 150 51 308 459 92 600 8133~
194 304 55 518 673 709 25 139104 642 82431 777 83 83289 835 84219.
281 440 659 65 821
736 954 85196 238 509 810 24 961
140643 82 923 141453 662 142285 86030 59 440 509 17 65 838 87 87211J
501 · 825 39 143183 231 660 1442'70 33 597 651 59 75 88102 943 89217
747 862 145629 59 730 , 146081 233 82 410 730 939
608 909 42 147177 538 759 806 918
~098 · 111 76291476 92097 ~27 508
29 148225 560 149190 499 765 150277 745 90 914 93118 886 94417 . 86 600
405 59 710 151264 561 775 152148 431 38 730 82 897 443 60 91 95201 51l!
555 808 153151 821 54 74 154224 466 96028 120 364 85 791 97046 97 266
517 155055 460 156939 69 81 157235 86 417 22 764 98623 988 99041 174
350 462 816 158267 382 771 895 854 95 518 621 891 936
100019 342 467' 101129 1ilZ 158.5
159162 348 713 995 160122 46 87 848
44 432 696 823 161125 271 97 433 102137 59'{ 630 712 32 839 910 1034071
734 946 80 162164 70 268 564 163735 82 540 80 666 71 104047 147 265 476
164279 165336 87 619 166003 138 78 710 105398 106046 206 447 519
167379 86 602 28 924 168534 39 798 704 ~)5 855 107465 92 669 108167 457
169315 833
729 990 109132 324 416 .537 663 98
170386 482 510 171044 94 122 38
110294 645 86 828 936 111101 5871
294 376 494 717 172064 205 501 835 893 112032 197 750 807 41 ' 113349173064 269 526 174228 175579 716 75 612 ó5 114026 498 581 769 115234
176014 32 257 733 902 177516 863 365 443 48 529 68 916 116231 76 815
178044 104 36 248 324 81 489 179501 117097 469 75 543 856 906 11854.11
180173 451 562 629 81 751 892 181586 717 119250 87 480 960
120428 902 122180 227 80 72 864
182540 613 183008 621 58 758 184001
66 839 1'85302 443 908 186006 131 197 631 972 123043 206 32 548 702
254 187292 379 188030 189243 537 124097 169 425 75 904 125147 202
190158 302 671 191583 687 192435 126124 889 607 807 127339 70 90 93
42 569 76 93 681 981 194093 866 513 178 915 128132 771 886 932 129020
981
102 465 608 754
!
130189 267 493 725 903 89 131536,
616 65 855 132179 343 133080 148'
ciągnienie
376 631 933 134063 134 479 579
135142 136256 521 673 187001 855\
Główne wygrane
582 677 799 138052 385 626 714
Staja dzienna wygrana 20.000 zł. 139085 106 31 387 407 727
140303 783 141122 416 762 819
na numer 121837
142047 383 143067 225 312 941
Zł. 100.000 na numer 118.260
Po zł. 10.000 12247 6'125 110034 144046 327 500 47 67 68 904 72
145034 299 628 146036 186 378 614
101623 35499
Po 500 zł.: 66863 71533 76014 80 753 147156 82 203 46 371 542 50
60 921 148184 241 431 67 919 68
118376 123840 124908
Po 2000 zł. 22293 74983 117535 11878: 149816 158 584 91 694 714 151440 67~
135871 140612 141393 145349 15466 58 152016 197 153096 149 457 583
629 154152 350 521 71778 882 155387
169991 193469
Po 1000 zł.: 7178 9828 14841 18023 688 156669 840 157086 691 832
Z4550 31010 39423
61775
7133 r 158371 558 665 988 159151 232 77
7Z389 78757 90681 94331 95962 98104 420 501 857 95
160041 76 834 697 701 162144 'lI
108679 l1S30 l12ó3a 115133 1167Z[
836 549 722 97 163093 102 97 22a
12704 143070 144564 152083 178392 938 44 164034 257 496 594 70~
190583
165020 500 166572 76 788 916 167232
94 168063 238 686 771 .169526 767
Wygrane po 200 zł.
170032 47 283 866 617 . 171637,
46 211 66 838 967 1008 458 2100 172855 992 173081 130 48 52 93 774
447 517 84 621 75 828 8089 367 675 174030 177 420 58 565 888 1752971
4203 583 932 5254 401 527 814 97 384 483 176062 177109 14 290 430
6104 503 81 696 816 7368 637 487 36 579 179050 171 772 852 72
180235 334 611 182260 183019 167
880 8019 407 9371 571 10007 215 411
508 860 11461 521 868 908 12347 634 978 184477 740 921 185369 611 747
708 842 87 132D1 497 642 44 849 948 186047 580 918 187363 980 188299
99 14301 698 913 15499 756 16074 472 458 986 189858 190294 313 642 48
903 22 17339 663 18080 271 416 646 768 843 927 191062 176 230 838 929
192386 193148 619 194021 456 64~
19874

IV

podajemy bez gwarancji

licyjny wytropił go w sę.siedniej wsi, I rówieńskim Sę.dzie Okręgowym olbrzygdzie już ukryty był w wozie siana, na ' mim procesie o naduży cia, a toz uw aktórym miał bYG wywieziony do Łodzi. gi na osoby oskarżonych.
Ranny bandyta nie stawiał już oporu.
Na ławie oskarżonych zasią.d.ą h.
Przewieziono go do szpitala w sta- starosta równieński Jerzy B01'lkowicznie ciężkim, gdzie umieszczony został Sitaner, wicestarosta Marian Klernopod strażą,
wicz i dwaj urzędnicy tegoż starostwa
Helena Rachela została osadzona Czesław Badowski i Konstanty Bud7"' we węzieniu w Łodzi.
jewski.

Ghetfo
na rynkach wRybniku ·

Nowy wojewodaw Krakowie
Kra k ó w (Tel. wł.) Przybył tutaj w
przed południem nowo mianowany wojewoda krakowski dr Tymiń
ski, który zajmował c1otycllcza~ stanowi sko prokuratora !'\ąrtu w Przel1lyślu.
Na dworcu nowego wojewoclę powitali przedstawiciele władz i kompania
honorowa policji, po czym wojewoda
dr Tymiilski udał s ię do Urzędu Wojewódźkiego, gdzie objął urzędowanie.
By/y wojewoda krakowski płk.
Gnoiil ski, l,tóry opuścił już Kraków, u'
dal się do l\Iorszyna na kurację.
sobotę

B. starosta oskarżony

o nadużycia

n ó w n e (Tel. wł.) Wielkic 7.ainteI·c ,>c)\\'unie na \Yo]yniu budzi wiadomoś~ Q ruaję,czm siQ w krótce odbyć w

R y b n i k, 11. 9. Na ostatnim posiedzeniu Stow. Kupców Pol uchwalono
j('dnoglośnie rezolucję, w której zebrani domagają się od władz miasta Rybnika oddzielenia na targach stoisk ży
dowskich od polskich. .
\V tej sprawie należy nadmienić,
że za rezolucj:;t stoi cał-e miejscowe
s pOłeczeństwo, które w zup e lności solidaryzuje się z uchwałą kupców i wladze miejsicie nie przewlekają.c spr awy,
po·winny już na następnym targu tygodniowym stworzyć żydowslcjo g llot.~.

~

=-

Buduj Polskę dla Polaka
Kupuj tylko u rodaka!!!'

WVEiecZKa kaliszan
CI~G

DALSZY ZE
grodu - przychodzimy w odwiedziny do
iWas i chcemy się poznać u slóp Clll')'stUsa-Króla.. któremu niesiemy w darze 7.ywe
kWIaty I gorące. serca, ażeby ChrystusK.ró1 przez S.woje Boskie Serce złączył je
:z:uerozel'walme z Waszymi sercami ta){.
}a l, złąrzył rozdzielone ziem ie polskie w
Jedną rajjaśniejszą Rzeczpospolitą. Przym
~hryste na ze dary i nasze zaofiarowanie
l ~róluj n.am.. k~óluj Wielkiej, Zjednoczone], KatolIckIej l 'arodowej Polsce!
Przemówienie swoje zakończył ks.
dr Zaborowicz donośnym odczytaniem
,.'~!odlit\Vy o Wielką P'olskę", ułożonej,
JaK WIa damo, przez inż. A. Doboszyń
skiego.

Nabożeństwo

wFarze

Po złożeniu wieńca przez pięciu
przedstawicieli wycieczki kaliskiej, pochód skierował się w tvm sam\'m Jak poprzednio - szyku aleją ~arsz.
Piłsudskiego, ul. św. Marcina, pl. Świę
tokrzyskim, ul. 'i\'rocławską, Starvm
Rynkiem i ul. Świętosławską do kolegiaty św. Marii Magdaleny, gdzie o godzinie 11,35 z uroczystą mszą św. wvszedł ks. kanonik dr Adamski. Podni~
słe kazanie wygłosił znan? kaznodzieja ks. pr.ałat Józef Prądzyński.
Wys~ępy

orkiasl(ry
"Pluszownr'

Wielkę. atrakcją dla Poznania była
orkiestra ochotniczej straży ogniowej
Fabryki Pluszu i Aksamitu Edmund
Gacde S. A. w Kaliszu, tzw. popularnie "Pluszowni"_
Orkiestra ta kroczyła na czele pochodu kaliszan, udających się przed
Pomnik Serca Jezusowego i tam wykonała piękną pieśń "Z tej biednej ziemi", a następnie udała się, w dalszym
pochodzie, przed Farę.
•
W południe, od godz. 12,15 do 13,30,
stosownie do zapowiedzi, orkiestra
"Pluszowni", pod doskonałę. batutą p.
W. Loretańskiego, koncertowała na pl.
Wolności wobec tysiącznych rzesz słu
chaczy.

Wybitni

goście

z Kalisza

Wśród

2600. mieszkańców Kalisza,
którzy wczoraj
odwiedzili PoznaJl,
przyszłą stolicę wojewódzką Ziemi Kaliskiej, znajdowali się, poza wymienionymi wyżej: prezydentem inż. Bujnickim i ławnikiem miejskim p. Lucjanem Sawickim, techniczm-m kierownikiem wycieczki, m. i.· następujący
przedstawiciele żyda go.spodarczego,

likwidacja strajków
Ł ód ź, 14. 9. - Wczoraj zostaly zlikwidowane tutaj trzy strajki okupacyj-

ne.
, W zakładach włókienniczych Frajdenberga (Kilillskiego 210) od tygodnia
okupowało mury 800 robotników, którzy przeciwst.awili się pomijaniu starych robotników przy przyjm0waniu
do pracy. \Vczoraj po uzyskaniu porozumienia strajk zostal zakończony i 1'0botnicv podejmą dziś pracę.
W fabryce Toporka (Cegielniana 66)
z.akończony został wczor.aj strajk okupacyjny stu robotników, którzy po uzyskaniu "Jorozumienia opuścili jtlury.
Wf-arbi·arni i wykończalni firmy
:Wnjka (Skrzywana) zakOllCZył
się
str.ajk okupacyjny dwustu robotników,
którym zapewniono w pełni warunki
przy odraczaniu wypowieGzeń.

Kronika Łodzi
Obrady z przeszkodamI. 'ioVczoraj o{lbyć się miał na sa li przy ul. 1 Maja nr 2
wiec ogól'ny rhalupników - włókniarzy
oraz szewców. Policja mając poufne wiadomości o zam ierzonych 'wyst::vpienia ch
nasłanych agitatoró". . wywrotowych,
zakazaJa wiec, wobec cze.go chałupnicy obradowali w poszczególnych związkach zawodowych.
Koniec TygOdnia Przeciwpożarowego.
ZakOlIczyI się wczoraj doroczny Tydzień
Przeciwpożaro'''y.
Rano octegralla została pobudka.. Odbyła się zbiórka uliczna
na <:eJe strai:y i konl'cl'ty w pięciu punl,ta:ch miasta.
Akcja antyżydowska. Dnia 10 bm.
podczas targu w halach przy lIl. Pioll'kowskiej 317 rozdawane byly przrz czlonków
StroJ1nirt"'a Karoclowego ulotki nawołu
jące clo nirkupowania u ŻY'clów. Żydzi
znów sprowokowali ilwantury, które zmusiły policję rio intel·\\'rnrji. (zt('r('('h człon
ków Stronnictwa N:troc!owego pociągnię
to do odpowied·zialno§ci. rzekomo za zakłócenie sJ)okoju publieznego. W piątek
Sa;d Starościński skazal na karę po 3 dni
bezwzględnego aresztu
Kaczmarkn, Surowca, 1" o. ill~ kiego i Gó-rskiego. 'i\-szyscy
zasądzeni odwojują sie do Są;du Okręgo
;weFQ.

YV

piątek

wieczorem, po zebraniu Str.

W Poznaniu

STRONICY 1-szej.
społecznego i politycznego miasta Kalisza: prezes Zw. Kupców Polskich p.
Przybylski, prezes Drobnych Kupców
p. Stankie\"icz, właścicieł fabryki cukrów p. A. Wojtulewicz, ks. prałat Kalinowski, ks. dr Zaborowicz, prezes
Kał. Tow. \Vioślarskiego p. Moiylew::.ki,
prezes Zw. Aptekarzy mgr \V .. Chrzanowski, naczelnik Kal. Ochotniczej
Straży PożarJlej p. A. Rac1wan, dyr. K
K. O. p. K. Sobolewski, kiero\"nik S. N.
redaktor St. Kotarski i kierowll ik wydziału kultury i sztuki \V kaliskim Zarządzie Miejskim p. Józef Krokowski
(jeden z organizatorów wycieczki).

Zwiedzanie miasta

~rzez całą nie(lz~elę Poznań był zaWOjowany przez kallszan. Co krok spotykało się miłych gości i wszędzie widziało się bi.ało-czerwone wstążeczki z
nadrukiem "Kalisz".
\V południe i wieczorem pełno było
kaliszan w restauracjach poznańskich,
które powywieszały plakaty z napisem:
· · '1 l' ."
" T u spoty k aJą S,lę ~a l::;~alll~ .
Ratusz poznanskl ZWiedZIło przeszło
tysiąc osób, palmiarnię )l"ze3zło pięćset. Bardzo dużo kaliszan było w Ogrodzie Zoologicznym, a już prawdziwe
tłumy gości z nad Prosny zebrał) się na
-' L d
'
F estYlll~ u. OW) m.
Z oblektow przemysłowych w Poznaniu grupy kaliszan zwiedziły fabryki: "Centrę", Kręglewskiego, Kantorowicza, Drukarnię Polską S. A. i
Braci Dawidowskich. Zwiedzającym
pokazano bardzo ciekawe techniczne
urządzenia i podjęto ich nader gościn
nie (były różne "próby" i upominki), za
co - za naszym pośrednictwem - skła
dają dyrekcjom poszczególnych przedsiębiorstw serdeczne podziękowanie.
Po południu, stosownie do programu, 1200 osób z Kalisza, korzystając z
uprzejmości właścicieli trzech najwięk
szych kinoteatrów poznallskich, uczestniczyło bezpłatnie w seansach w "Słoń
cu", "Apollo" i w "Metropolisie".
Wieczorem, o godz. 20, kaliszauie udali się gremialnie na wieczór artystyczny, urządzony przez Zarząd m. Poznania w auli Uniwersytetu Poznań
skiego.
Odjazd miłych gości
O godz. 23,55 i 0,10 z dworca głów
nego dwa pociągi wywiozły z Poznania
gości kaliskich, żegnanych z żalem, iż
tak krótko bawili w Poznaniu.
Narodowego w Lodzi doszło do licznych
aresztowal'l na ul. Kilit'lskiego, Franciszkat'lskiej i innych. Na ul. Franciszkań
skiej przy zbiegu ulic Jakóba i Za~iszy
nastą,pily zajścia i pobici zostal; dwa) Ży
dzi, którzy zaczepiali przechodniów. Policja zatrzymała oęiemnast'j członków
Stronnictwa Narodowego, wracających z
zebrania.
\V piątek Sąd Starościński rozpatrywał sprawy zatrzymanych i 16 skazał na
różne kary. Władysław ZurUllski (ulica
MarysiIlska 24) skazanv został na miesiąc
bezwzglę.dnego aresztu. Po siedmiu dni
aresztu skazani zostali: Józef Dębiński
(Zawis7.Y 451, Józef Kubiak (Dre"''Tlowska
fl3), Antoni Pajor (Nowoproj'ektowana 37),
Na pięć dni aresztu skazani zostali: Ignary Woźniak (ul. Rawska 18), Władysław
Zwierzchowski (Limanowskiego 108), Wojciech Dzikowski (Chłodn1a 66), Stefan Pajor (Kowoprojektowana 47). Na trzy dni
are.sztu skazruni zostali: Józef Gałecki (ul.
Tokarzewskiego 63), Józef Zbierski (Sołty
sówka 3), Antoni Lepiarz (Hi,poteczna 12),
Ja<nilIl'a Szulczews,ka (Mar%arska 40), Antoni Woźniak (~1aTynarska 39), Bolesław
Dzikowski (Chłodna 66), Józef Jóźwiak
(Blacharska 9). Po w)ndaniu wyroku wypu~zczono wszY'stkich na wolność.
Nabrali staruszkę na 5 tys. zł. Policja
zatrzymał,a wspóhvłaścicie~i Biura Pośred
nictwa Mieszkaniowego i Matrymonia1ll1ego "Kosmos" przy ul. Piotrkowskiej 111, a
miarnowide Jana Burcharda, żonę jego
Helenę i Mieczysława I<uc'lyńskiego. Przeciw wymienionym z al'''l ą.d z 0'110 dochodzelDie
o oszustwo na szkodę 7Z-letniej Natalii
Laskiej z ul. BandUl'skiego 24. Zwabili
OIli starus'lkę do siebie i 7.aproponowali
spól,kę. pod pretekstem której wymusili
od La,skiej 5000 zł. Okazuje się, że pośrednicy mają na sumieniu inne jeszcze
spra"..'ki. Dochodzenie trwa.
Rzeżnicy Da F. O. N. Pod przewodnictwem starszego cechu. p. Mat,uszewskiego,
t>dbył() się zgromadzenie Cechu Rzeźniczo
Wędliniarskiego, na którym
~ednomyśl
nie postanowiono opodatkować się w kwocie 10 orocent od każdej zabitej sztuki na
rzecz FU'!1(lu'Szu Obrony Narodowej przez
raly rok. Zaznaczyć należ~', że w okresie
roczny'lTl ubój wynosi okolo 190000 sztul,
zwierząt.

Jesienny pokaz. Rlilskie Towarzystwo
Wystaw i Propagandy Go!\podarczej w
czasie od 2 do 17 paźrl7.iernika rb. urząrlza
na terenach wystawowych w Katowirach
Jesienny Pokaz \"ystawr-wy "Przed Zimą"
przeznaczony dla propag-andy peWn?Cll
działów polSkiej wytwórczości 7. dziedzl
ny. zapotrzebowania zimowego, przemysłu

{urys{yczry.ego itp., ~glos~enia przyJ~uJe sIę aowiaaujemy, ha po~s-ze wgr ! .1AfP. T. 'iV. I P. G. \\ KatowIcach, ul. Stawo· dzi wyjeChała dość liczna grupa młodZIeży
rzemieślniczej.
wa 14.
Targi Wolyńskle LÓdzkie władze rzemieślnicze podały do wiadomości zainte~
resowanym, te tegoroczne Targi Wołyfl
skie W Równem odbędą się w dniach od
S kok i. (Tel. wł.) W niedzielę na
12 do 2G września i zawierać będl\ nastę szosie z Wagl'owca do Skoków zdarzył
pujące działy: rolnict'\·o, ekspol·t I'olny,
przemy,,1 i handel, rzemIOsło, przemysł lu· się wypaclelc motocyklowy z wynikiem
dowy, pI'opaganda, samorządy, spółdziel śm i ertel...:.·m.
Motocykl z przyczepką, kierowanYI
czość. motoryzacja i wynalazki. \V czasie
tnvania tegorocznych Targów 'iVolyńskich przez strzelca A Ifonsa Pawlaka, z pa?~będzie się w Równem szereg zjazdów
sażerem podpor.-pilotem Włodzimie
I I~p)'ez, co zna cznie zwiększy ilość zwie- rzem Auberskim, lat 24, na 500 m przed
dzaJą.cych, dając wystawcy możność zapoznanIa ze swymi wyrobami najszerszych Skokami wpadl na drzewo.
Przyczyną brlo
pęknięCie
opony,
warstw odbiorców. Zwieclzajilcy ponndlo
przy czym prawdopodobnie kierowca
korzystać będą z 75-procpntow. zniżki kolejowej. Informacje: Lódź. Moniuszki G.
stracił panowanie nad motocyklem,
Przetargi. Łódzkie władze rzemieślni który najpierw uderzył o kamień ocze komunikują, że został zgłoszony prze- chronny, a później wpadł na pleń drzetarg przez Zarząd Miejski w Łodzi na dostawę całl<owitą lub częściową: mięsa, wa.
k'
smalcu; wyrobów masarskich do instytuPas.ażer, podpor. Aubers I ogromną
~yj miej~kich od dnia 1 październi1{a' do siłą wyrzucony z motocykla uderzył
31 grudma rb., pIeczywa żytniego i pszen- prawdopodobnie głową o pień, pononego od 1 października rb. do 31 marca sząc śmierć na mi.ejscu.
11938 . r. OgÓlne warunki są do przejrzenia
Kierowca motocykla poza ogólnym
w bIurze Wydz. Gosp., ul. Zawadzka 11.
wstrząsem na ogół wyszedł z wypadku
Zjazd młodzieży rzemieślniczej. Z oka- bez szwanku. Na miejsce katastrofy
zji Targów \Vschodnich WP Lwowie, został przybył niezwłocznie wójt, p. Macarzwoła?:,; o.gólI?-0 - polskI Zjazd ł.Hodzieży nik oraz posterunek policji w Skokach,
RzemleslDlCZej, który odbędzie się w dn.
.
k'
12 i 13 września. Celem zjazdu będzie a poza tym lekarz, p. dr Fablanow:s l
zwiedzenie Targów 'Wschodnich oraz rze- ze Skoków, który - niestety - stwlermiosta.. W ramach tegorocznych targów dzil ujż tylko zgon śp. por. Auberskieod.bęclz~e ~ię zap.oznanie mło~zieży rze- go.
~l~IDl.cZej z .k~a.l?wą produkc.1ą przemy:
Rodzice nieszczęśliwej ofi.ary wyzaopoząnaln:z'('mHł>slln~c~ą. poza .t~ml . na~tąpl padku mieszkali do niedawna w Pole m oc zlezy rzemles nIcze] z e .
.,
.
d
L,vowem i jego pamiątkami i zabyt1{amt, znanIU, skąd przeprowadzIlI SIę
o
tak drogimi sercu każde!!o Polaka. Jak Warszawy.
(ss)

I

-

Katastrofa motocyklowa

I

I

Dzień

sztafet

L ó d z. - \V Lodzi w ramnch unia sztafet
o mistrzostwo Polski odbyly sie biegi sztafeto·
we na 3X1000 m ora7. w sztafecie olimpijskiej.
Do pierwszej konkurencji stane lo dziewie~ zespolów, w tym dwa \Varszawianki.
Po pierwszej zmianie na czolo wysunęla sie
sztafeta Cracovii. która w rezultacie zwycieżyla
w czasie 8:10.5. O drugie miejsce potoczy Ia się
zacięta walka pomiędzy \Varszawianką i Polonia. O~tatecznie drugie miejsce zajela sztafeta
Polonii w czasiE' 8:21 przed \\'ar~zawiRnką
8:21.5. 4) Zjcdnocr..onE'. 5) KPW Orz('1 (WArszawa), 6) ŁKS. 7) Union-Touring. 8) Warszawianka II. 9) Geyer. Oczekiwany start Rusoci1\~kie'
go nie nastąpil
Zwynię~ka sztafeta Cracovii
biegła wskladzie: ścieżoł', I(ozłowski i Soldan.
Do biegu w sztafecie olimpijskiej stanęło
pieć zespołów. szósty ŁR:';-u wycof,,1 sie.
Po
pierwszej zmianie na czolo wysunęla sie sztafeta Polonii. nieprzerwanie prowadząc do końca
i zwyCiężając w czasie 3.30.4 oraz wskladzie
Jurkowski. Zabieżyński, Lopuszyński i Kolaczewski. Drngiem iejsce zajął AZS \Var~zawa
w cza ie 3:32.8 przed v,'arszawianką I - 3:35.6,
Borutą ze Zgierza i \Varszawianką II.

W ogólnej punktacji po t>ierwszym:
dniu prowadził Hanke z 3580 p., 2. Gierutto 3525 p.. 3. Farna, 4. Dyk. 5. Maciaszczyk, 6. Hartmann, 7. Rejecki.

Piłka nożna
Pomorze - Warszawianka 3:0 (2:0). Spotkanie' odbyło się w Bydgoszczy z okazji 15-lecia Pom. OZPN. Ligowa Warszawianka uległa zdecydowanie ambitnie
i ofiarnie walczącej drużynie reprezentacyjnej okręgu pomorsldego, dla której
strzelili bramki: Ziółkowski, Kamiński i
Wyczyński.

Turniej błyskawiczny zakoi1czył się zwyciestwem WKS 5 p. (3:0), który pozostawi! w pohitym polu War:tę z 3 p. (0.0), Czarnych I - 3
p. (2:3) i Czarnych II - 1 p. (1.3).
\Vyniki nierlziplnych spotkań byly następują
c!': Czarni I - Czarm II 2:1. WKS - \Varta
0:0. Czarni I - WKS 0:2. Warta - Czari II
0:0. WKS - Czarni II 1.0. Warta - Czarni I
0:0. (a)

\Varszawianl,a grała słabo i gdyby nie
interwencja bramkarza Jachimka. porażka byłaby dotkliwsza. W
reprezentacj'i Pomorza dobry był atak i
Sędziował p.
pomoc. Obrona słabsza
Zmudziński.
Widzów 2:='00.
Śląsk Górna Austria 7:2 (3:1). Spotkanie to odbyło się w Wielkich Hajdukach. Drużyna Sląska górowała booapelacyjnie
nad
przeciwnikiem.
Cztery
bramki strzelił Piechoczek. dwie Peterek,
jedną Pytel.
Jedyny punkt dla Austriaków uzyskał Thuherberger.
Kraków - Wilno 2:1 (1:1). Spotkanie
rozegrano w \Vilnie, przy czym zwycięzcy
górowali pod wzg-lęrlem technicznym i
kombinacyjnym. Bramki <lla J{rakowa
strzelili Antoszewicz i Hausner, dla wilnian - Osesik. S~dziO\.... ał p. Pichelski.

Kolarstwo

Pięściarstwo

.Jubileuszowy WYŚCIg KP. Zjednoczone na
rlystansie 150 km i przy udziAle wszystki.::h czolowych kolarzy lódzkich wygrala \Vima, która
zdobyla cenną nagrode oraz trzeci z kolei i tym
samym otrzymała ją na własno~ć. Wyścig mial
przebieg ciekawy. Na samej mecie rozegrała sie
zacięta walka pomiedzy .J askulskim, Pietraszewskim i KołodziejczykIem. zakończona zwycięstwem Jaskulskiego różnica w czasie ułam
ków sekundy przed pozostałymi, li mianowicie
4 g. 26:04.4, 2) Kołodziejczyk (Norblin) 4 godz.
25:04.5, 3) Pietraszewski (LTK) 4 g. 26:04.5.

Poznań Śląsk 8:8.
Spotkanie doroczne reprezentacyj obu ol{l'~g'ów, odbyło
się w Katowicach
przy liczn~Tm udziale
puh li czności.
Najladnir.isze walki dnia storzyli ze
sobą Lieschkr i
Jasiński oraz Koziołpk
i Jarząbek. W tej ostatniej wy~rał pew~ie Koziołek.
Publiczność
była
iednak
mnego zdania i podniosła wrzawę. Doskonale spisał się również Kiimeck i. który dawał sobie przez przrszlo rlwa starcia dobrze radę z groźnym Piła tem.
. Wyniki walk były następujące (podalemy od wagi muszej do ciężltiej wedlug
kolejności wag):
.
Liszke (Pl 'ule!!'l Jasińskiemu nieznaczni.> na punkty. Koziołek po bardzo ladnej i ciekawej walce wygl'ał wYl'aźnip na
punk~y
z Jarzilbkiem. Walkowiak (P)
zremlsO\vał z Janasem (Śl).
Manerki pokonał na punkty Vogta (Pl, górująr nad
przeciwnikiem w:v-rażnic. Jarecki nie rozstrzygnął walki z Waloszlorm (Śl). Pierwsze starcie bylo wyrównane. drugie miał
d.la siebie \Valoszyk, por!rzas ~cly w trzecIm wytrzymalszy Jarerki miał wyraźną
przewagę· . Florysiak
zremisował
po
chaotyczneJ walcr' obustronnej z 'iVidemanem (Śl).
Szymura w~'gTal dopiero po ci~żkie.i
walce z \VI'azlcllrm (Śl). ŚI<,\zal, trzymał
sit; d~ielni.e przez 2 stal'ria. nie usi~pu
jąc wlcel!1l'ltrzowl Europy.
który dopiero
w trzecIm wypunktowaJ rdecyrlownnie
przeciwnika. Klilll<'cki wr(,~7.rie· zrrmisowal ':liespoclzirwanie 7 Pilafem. Olbrzym
śląsIu był przez 2 starcia br7.l'aclny wober .,,·al('zl1ceg'o z animuszrm Klimrcl{ipgo,
doprng-owan('g'o przy t~-m pl'zez publicz-

Hokej na trawie

Lekka atletyka
Stany Zjednoczone - Jnponia 61:43. Mi'ldzr·
państwowe to spotkanie rozegrano w Ossaka.
Zwycieżyli pewnie Amerykanie. przy czym najciekawsze wyniki były: tyczka Setton (A)
oraz Oe (Jap) 4.35 m; w rozgrywce zwyciężył
Amerykanin. 1 mila ang.: Tolmich (A) 4:13, 2)
Murakami (J) 4:18.
Włochy Francja 75:73. Spotkanie mięozy
państwowe roz€grane w Paryżu na stadionie
Colombes wygI ali nieznacznie. bo zaleowie z
różnicą 2 punktów \Vlosi w stosunku 75:73. Ciekawsze wyniki: 100 m - Mariani (W) 10.4.
4Xl00 m - WIochy 41.3. W dal - Maffei (W)
7.6 3m.
L ód z. - W sobotę rozpoC'tął się w I,odzi
dziesięciobój o mis b z9stwo Polski. do którego
stanGło na starcie siedmiu zawodników: Gierutto, Hanke (Warszawianka), Dyk (Sokół
Grywałd), Farna (Bielsko), Rejecki (AZS Poznań), Hartmann iMaciaszczyk (ł.. órlz).
Nie
przyjechali Niemiec (Pogoń Lwów) i Grycz (Or·
kan \Varszawa).
W pierwszym dniu odbylo się 5 konkurencyj.
po których na czolo wysunał się Hanke. Zagrażal mu poważnie Gierutto, któr'y jednakżE'
fatalnie skakał wzwyż, strąciwszy trzykrotnie
przy wysokości 169 cm pOPI·ze('zkę. (Poza konkursem Gierntta póznipj przeRkoczyl wy~okoś<'
184 ('m). \V ten sPoRób Giprntto straci! cenne
200 punktów.

. Wyniki w poszczególnych konlmrencJach b~'ły następujące:
100 ,n: Hanke i Dyk 11.4. Skok w dal:
Hankc 7.:?1 m. Kula: Gierutto 15.02 m.
IJJanJ,r uzy;::kal wynik 11.50 m). 400 m:
Hankc :i::3.5. Skok wzwyż: Hanke 174 cm.

doskonałe

w

Tenis

spotkaniu tenisonym
urnżynowe mi_trzostwo Pol.ld. rozfgronyrn " 'rol'lmi1J. 'l''l,.ur\~ki
KLT zwycięż~ł Bielskie To'ov. {,YŻ\\ iar~kip w
s~osunk.u 4:3. . \V drużyn;e torUli.kiej wy"óżnił
sle. Bo~ano~skl który,w ygrRI. obie swoje .gr·y
pOJedyncze I wraz ze StOgOWSklill grG podw0Jl1ą.
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Zdziś

dyszał

dęiko,

patrzał

w ddki. twane opryszków"

BnI

rO'Lezerwieniony
zwrócił growę

ku

memu:
- ~a.j
zemst&.

Dosięgnie

szczeniaku!

cię

nasza

Chłopak drgnął

mimowoli. Zarazem poczuł doból w lewym biodtrze. Po nogawce spodni spły
wała mu krew na trzewiki Dotknął ręką ubrania.
Obejnał SlkrawioIlie palce. Potem osunął się na ziemię"
tkł.iwy

ROZDZIAŁ
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, Ra!la postrzałowa, którą odebrał Zdzisław, była
na sz~ęście l~ka" Pogotowie s8lJlitarne firmy A" W.
E. C. opatrzyło go na miejscu" Dano mu kilka dni urlopu, w czasie których powierzchoWille . Z81dra~'Dięeie
skóry Z880iło się ru,pełnie. Po tygodniu powrócił do
pr8iCy.
I przeżył tu ehwilę bardzo miłą" Bo jooen z ezł<m
ków dyrekcji zawezwawszy go do siebie na prywatną
audiencję, kazał sobie szczegółowo opowiedzieć cale
za.jkie i w kO'ń.cu raczył pochwalić jego przytomność
um)'lSłu" W końcu zapytał:
- Pochodzisz z Europy, 00 f
- Tak" Jestem Polakiem.
Dyrektor pokiwał głową z uznaniem, a potem
rzucił jaką.ś zdawkową uwagę na temat KośeiuszlQ.
Zdzicb rad był, że tu w Ameryce oonO\Szono się z peł
nym s·z acunkiem do narodu polskiego.
Sytuacja życiowa Zdzieha uległa terraz korzystnej
zmianie" Najprzód otrzymał dodatkową gratyfikację
za uratowanie pieniędzy firmowych a równocześnie
awans służbowy" Przydzielono go do biura ka,p owego
Mac-Krey'a i wyznaczono pensję o wiele wyższą, niż
dotychczas" Tocaz mógł sobie jut z.ałQiżyć małe konto
kasowe w ba.n.k,y i ~ada.ć .J!
~od~ w. jeB

mm
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wciągnięciem w wir, w klębowi-sKo, w leJ piekielny,
który lada chwila otworzy się dokoła.
Ale "Waldemar" trzymał się wciąż jesz'CU ~
wierzchni. Gdy Zdzich, zmagają.c się z falą ZD.a!lą.~~ę
w półobrocie naprzeciw parowca., ujrzał gG lee:DCZ9
stojąeego nieruchomo na tym samym miejsou"
Odpłynął jeszcze dalej, ale portem ustał" Zmęczone
ramiona i nogi odmówiły mu pOSłuszeństwa" Kołysał
się bezwolnie na pasie. Tyl!ko oczy miał rozwarte surolko" Widział wyraźnie trzy ludzkie sylwetki na mostku kapitańskim" I nrugle, w jednym mgnieniu oka,
"Waldemar" SJtanął prostopadle na rufie, dziobem
w ' górę i zrupadł się błyskawicznie.
Morze zafalowało gwałtownie"
Zdzi.ch z.amkną.ł oczy i zemdlał"
ROZDZIAŁ

73.

Dlaczego niemie·cka łódź podwodna, po storpedowaniu ,;Waldemara" nie wyruszyła dalej, na połowa.
nie za. wielkim trrunsportowcem amerykańskim, pozostanie tajemnicą jej komendanta. Może zabrakło amunicji na dalszą, krw,awą. za:bawę, może czasu, dość, że
"Liber'ta.s " nie nagabywana przez nikogo zabrała się
do wyławiania rowitków z "Waldemara" w czym,
wbrew zwyczajom morskim, nie pomagali jej Niemcy.
Łódź podwodna zniknęła z horyzontu, jak zły
duch Oceanu"
Długo
trwało,
zanim marynarze amerykan's cy
przywrócili Zdzisia do przytomności. Obudził się na
chwilę 1. zdał sobie sprawę z tego, że żyje, że leży na
wąskiej pryczy, w kształcie pudełka, przymocowanego
do ściany, że tuż nad jego głow ą jest drugie łóżko
w którym ktoś jęczy, ale nie ro.zumial nic ponad to
i zapadał wciqż w stan półprzytomny"
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Człowiek z czerwO'Ilę. głową, patrzał .os~olom.i()<ny,
odezwał się niesp.odzie-

Zanim zdołał o.dpowied.zieć

wrunie Zdzisław:
- Pan zepsuł zegrur, Przerwał się prąd.
Przez twarz inkasenta przeleciał cień uśmiechu,
Może wiedzał 00 się mało, Tamd nie .orienif-owali się
,;upełnie,

Zdzich zachęcOOlY ich przerażeniem, d.odał jeszcze: - Zahijemy się wszyscy l Dźwig będzie teraz
ta.k jeździł tam i z powrotem coraz szybciei, aż zerwą,
się liny i runiemy w prwpaść,
Jakby na potwierd2:enie jego słów winda leciała
coraz prędzej, wydają,c ostry świst ocierającej się
siali.
I metys i Bill rzucili się równo<:ześnie ku tablicz00, Zaczęli k.olejno naciskać guzicriki poszczególnych
pięter, ale lift nie słuchal ich rozkazów, Miną,ł pią,te
piętr.o, i s'z óste i siódme,
Teraz Bill chwycił Zdzisława za ramiona i potrzą
sa'jąc nim charczał.
- No! zrób coś, błaźnic jeden, na C.o jesteś windziarzem?
ChłQlPak skulił się i pisnął:
- Zabijemy się narpewno. I pan i metys!
BandY'ci zaczęli stukać w szybę, sądzą,c, że może
kt.oŚ z zewnątrz prz)1Ijdzie im z pomocą,.
Ale przez
gtrUbę. s:zy1bę nikogo dojrzeć nie było można, Więc
Zdziś zaw.ołał nagle, jakby sobie to przypomniał dopieT.o w tej chwili.
- Sygnał alarmowy!
Bill nacilsnął dzwonek. Rozległ się dźwięk dono'ś
ny, rozbrzmiewają,cY' echem przez wszystkie piętra,
Równocześnie winda stanQla na najwyż.szym piętrze,
Bandyci rzucili siQ do drzwi, które rozwarły się
a/UWmI8lty,oznie, Z najbliższych biur wybiegli uftęd
picy~

'n
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prosząc,
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żeby ją, zawiadomiono o zatonięcIu syna,
Niels ostatnią myślę. był przy niej! W biurze filii
szwedzkiego towarzystwa .okrętowego udzielono Zdzich.o-w i zapom.ogi pieniężnej i poradz.ono udać się do.
k.onsulatu Francji. Marynarze z "Waldemara" otrzymali rozkaz zaokręt.owania się na inny parowiec
kompanii.
W konsulacie francuskim spotkał się Zdziś z .odmową jakiejkolwiek pomocy, Z papierów, które, szczę
śliwym trafem wyratował, mając je zawsze w pudelku przy s.obie wynikało, że jest Po.ddanym niemieckim. Jego p.olskie nazwisk.o nie miało dla 'władz żad
nego znaczenia, Zgłosił gotOW.oŚĆ wstąpienia w szeregi .ochotników francuskich, ale nie wzi~to tego pod
uwagę, gdyż był niepelnoletni. Kazano mu iść swoją,
drogą i nie zajmować czasu przcpraco·w anym urzęd
nikom,
Kt.oŚ rzucił za nim ironiczną uwagę,
że m.oże
przecież udać się pod opiekę władz niemieckich.
Zdziś znalazł się więc na Br.oadway'u, sam z kilku dolarami w kieszeni, nie wiedzą,c, co dalej P.ocząć.
ZdUsił już w sobie żal i przygnębienie, Trzeba więc,
}ak kiedyś w Berlinie, strunąć do walki z życiem, trzeba się z I.osem wziąć za hary, Skupił się i zwarł w S.obie, wiedząc że nie może się tu .oglądać na nik.ogo,
P.onieważ posiadał znaj.omość kilku języków, ponieważ, był przyzwyczaj.ony d.o podróży, do szybkieg.o
.oa'ientowania się w różnych sytuacjll1ch, spędził blisko rok u b.oku Skansstroema, więc udało mu się
.otrzymać posadę lift-boya
w wielkim przedsiębi.or
stwie handl.owym, Wymagano .od niego uprzejmości
dla klientów, informowania ich Q rozkładzie poszczególnych biur, używano do różnych posyłek i zleceł1,
przeznaczon.o do .obsługi członków dyrekcji. Zajęcie to
było więc w pewym stopniu zbliż.one do jeg.o pracy t)(}przeda:Liej, z łMM)ŚCilł :więc dawal sobie raKlę.

