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G d Y n i a. (Tel. wł.) Na "Dni Mona" w Gdyni lIjechały liczne wycieczki z całf'go kraju.
\\' środ~ już od godziny 5 rino na
ulicach panował niezwykle wielki
ruch.
Krótko przed godz. 9-tą. obszerny
plac Grunwaldzki zapełniony był po
brzegi. Przed ołtarzem polowym za,ię'li
miejsca przedstawiciele władz z wicepremierem Kwiatkowskim i wojewodą.
RaczkieH'iczem na czele. Uroczystą
mszę św. Odprawił J. E. ks.
iskup
Okoniew ki, który też wygłosił podnio8łe kazanie. Po nabożellstwie nastą.pi
lo przemówienie gen. Kwaśniew kiego.
Mówca stwierdzi! w swym p zemówieniu, że his toryczne prawa Polski do
morza nie Ggl'anic7Alją. się t~' lko do tego s krawka Jaki nam prz~· znłno. W Gdal'l.sku - mówił gen. Kwaśniew
ski - jako u ujścia Wisł~' je. teśmy
przeznaczeni do s})elniaJwi decyriują
cej roli. Na tym ważnym dla niS terenie Gdal'ls k,a, który może b y ć związany
tylko z Polską. a nikim innym, stwarza
się nam wiele trudności.
Mimo oświadczania
oficjalnych
cznlnikó gdań. kirh - mówił d .. le]
gen. Kwaśniewski - mówiących o lojalności w stosunku do Polski, ustawicznie słyszymy o glo!'zeniu hasla
"Zurueck 7.um Reich". Głoozeniu tego
hasła to\val'zyszą liczne trudności z 7..awziętościę. stwarzane przez Niemców
narodowi olskiemu. Państwo polskie
i naród polski na te trudn oś ci, na j,akie
nap<>tyka w Gdańsku, nie może i nie
będzie patl'zeć Obojętnie.
Generał Kwaśniewski

po trch silnych akcentach odnośnie do Gdańska
mówił w dalszym cią.gu o Ronieczności
dozbrojenia Polski. VV szczególności
Polska musi się uzbroić na morzu.

Rewia polskiej floty wojennej
Punktem

WYDAlIlE

kulminacyjnym uroczy-

stości była

defilada wszystkich jednostek polskiej marynarki wojennej.
Defiladę otwierała flotylla trawlerów, dalej płynęły lodzie podwodne.
stawiacz min ORP "Gryf" i wspani,ala
czwórka nowych kontrtorpedowców.
Zebrana na falochronach portu ludność wznosiła entuzj,a styczne okrzyki
na cześć marynarki wojennej. Chórem
wołano o powiększenie naszych
sił
zbrojnych na morzu.

Defilada wobec 60.000
publiczności

Po rewii floty, która wypadła
wspaniale, nastąpi/a defilada na ulicy Świętojańskiej.
Defilada trwała półtorej godziny.
Ot\herał ję. doskonale reprezentujący
się oddział wojska z marynarką. na
czele. Przedefilowało również około
2000 Polaków 7. Gdańska, którym zgoto 'ano wielką owację.
Entuzjastycznymi okrzykami i oklaskami witane byly szeregi Stronnictwa Narodowego, które sta\viło się
sie stała się lO-krotnie większą.
Po defiladzie zebrane tłumy ludzi,
obliczane na ponad 60 tys. osób, wznosil okrzyki na cze c \, ieJkicj Polsl.i
na Morzu.
Minister Kwiatkowski wzniósł okrzyk, aby Gdynia w najbliższym czasie się lO-krotnie \"iekszą..
Wieczorem wszy tkie okręty marynarki wojennej wyjechały w pełnej
gali na wysokość Orlowa Morskiego,
gdzie zarzucone zostaly ze wszystkich
stron silnymi reflektorami, które oświecały całą. zatokę gdal1ską.
Iluminacja ta wywarla piękne wrażenie.

Tak mocnych słów pod adresem
na uroczystościach oficjal-

Nowy Jork. (PAT.) Katast'l"ofalulewy, jakie nawiedziły okolice Nowego .Jorku, New Jersey i Pensylwanii
.spowodowały straty,
szacowane na
dziesiątki milionów dolarÓ,/.
N o w Y Jor k . (PAT.) We 'schodnich stanach padające od niedzieli ulewne deszcze spowodowały · szkody,
obliczane na z górą 4 Illiln. dolarów.
Moskwa. (PAT). Ze SmolCllska
donoszą: W poniedziałek po poludniu

Na niego są zwrócone oczy
całej Anglii

świecie

nad obwodem smoleńskim przeszedł
silny huragan z ulewnym deszczem i
gradem. Burza wyrzą.dziła znaczne
szkodv w zasiewach.
\V· rejonie drohobuz:skim huragan
zniszczył 46 gO!:ipodal'stw wiejskich. \V
niektórych rejonaCh komunikacja telefoniczn.a i telegraficzna została przerwana,
T o k i o. (P AT.) Po czterogodzi 11nym ulewnym deszczu przepływająca
przez stolicę rzeka Odogawa wylala
raptownie, zatapiając około 9.000 domków.

Lawina kamienna

ł

lipca 1938

,
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Wystąpienie

dotąd w Gdyni nie słyszano. Zdarzyło się też p<> ra.z pierwszy, że w
defiladzie brały udział socjalistyczne
zwią.zki zawodowe i PPS.
Udział so-

ks. biskupa Okoniewskiego
przeciw socjalistom i komunistom
którzy nie byli na nabo-

cjalistów,

żeństwie, wywołał

bardzo ujemne wra-

J. E. ks. biskup Okoniewski, który
się na trybunie
wraz z
przedstawicielami wladz, odbierają
cymi delifadę, oświadczyl obecnym
prz,edstawicielom władz, że nie będzie
mógł w przyszłości brać udziału w defiladach,
do których dopuszczeni
zostaną socjaliści,
prowadzeni przez
komunizujących bellbożników .
(p.)

żenie.

znajdował

Kiedy w czasie defilady przechoszeregi socjalistyczne a zebrane
tu i owdzie gatitk.i. Żydów oklasldwały je, z wielotYSięcznych tłumów, przYglą.dających się defilr.dzie rozlegly się
głośne gwizdy, które trwaly tak dlugo,
jak długo szły szeregi socjalistyczne.
dziły

•

Zvdowski terrorysta Ben Jusuf stracony
Jerozolima. (PAT.) Terrorysta
Ben Jusuf, skazany na
zbrojny napad na autobus
arabski, stracony został w środę rano
po podjętej przez jego adwokata ostatniej próbie uzyskania ułaskawienia.
żydowski
śmierć za

Ludność żydowska,
zwłaSZCza zaś
ludność Tel-Awiwu
była
ogromnie
pOdniecona egzekucją. i na znak żało
h~ ogło. iła

strajk.
.Partia rewlZJonistów, grupująca
skrajne elementy sjonistyczne, rozpo-

częła
gwałtowną.
młodzieży.

kampanię

wśród

Władz·e policyjne w obawie przed
manifestacjami,
zarządziły
szereg
środków ostrożności.

Na

*

Gdańska

dnie

na uroczystościach "Dni Morza"

nych

"Dzień Morza" w Gdyni był wielką. manifestacją., szczególnie mocnym
było przemówienie gen. Kwaśniewskie

go.

Piątek,

-

ni! ni fU n~i[i w

generał Kwaśniewski

Ulewne deszcze wcałym
De

POŚWI4TECZIIE

JrałolloJct

Jerozolima. (PAT.) W związ
ku z wykonaniem wyroku śmierci na
żydowskim terrol' yś rie Szlomie Jakubie Ben Jusufi e, więk s zoś ć żydowskich
sklepów i kawiarń w Jerozolimie i Tel
Awiwie była zamknięta, a w oknach
domów wywieszono czarne flagi.
Policja nakazała usunięcie żałob
nych znaków.
"' ładze
organ i 7.Cl crj żydowskich
,\ ydaly apel do 11ldnrJ:;ci , \, ~ •...,ając
do zachowania spokoju. Mimo to niepokój na terenie całej Palestyny wzrasta z godziny na godzinę.
Po ulicach miast krążą. gęste patrole policji angiel skiej w stalowych
helmach.

chłopskim

matkę

wozie pochowano
królowej angielskiej

L o n d y n. (Tel. wł.) W poniedziaw południe w Glamis, w hrabstwie
Forfarshil'e, w Szkocji odbył się pogrzeb matki królowej angielskiej Cecylii hr. Strathmore and Kinghorne.
Na wyraźne żądanie rodziny pogrzeb miał charakter nieoficj,alny. W
uroczystościach żałobnYCh uczestniczyli królestwo angielscy oraz niemal
wszyscy członkowie rodziny B o v..' esłek

prostym chłop skim wozie.
Bardzo licznie wzięła udział w pogrzebie ludność miej cowa oraz urzęd
nicy i służba z majątkó\\' hr. Strathmore w SzkOCji i Allglii a t.akże przedstawiciele organizacyj społec z nych, do
których nal eżała zmarła.
J ednocześ n ie w Londynie w koście
le św. Marcina oraz w miejscowości
St. Pauls, Walden, w hrabstwie Hert-

zmiotła

szkołę

,

POiSel Duncan Sandys, zięć \Vinstona
Churchilla, oskarż~:my o zdradę angieJ..
skich (ajemnic wojskowych.

Tok i o. (PAT.) W pobliżu Yokosuka ulewne deSZCze spowodówały 0benvanie się skał na wzgórzu, u stóp
którego znajdowała się szkoła dla
dZiewczynek. KamienlJa lawina zmiotła hudynf'k szkol y, porY\\'ając z sobą. około 30 dziewczynek w wieku od
10 do 12 lat.
Kilka z nich zdołano uratować, los
pozostałych nie jest jeszcze znany.
Tokio. (PAT.) Agencja. Domei donosi z Yokosuka, że ekspedycji ratunkowej udało się wydobyć spod zwałów
skalnych 6 spośród 11 dzieci. Dwie
dziewczynk i spośród wydobytych zmarły. Dalsze poszukiwania trwają.. Istnieje jednak małe prawdopodobieństwo, by wydObyto dzieci żywe.

I

Pogrzeb matki królowej Anglii -

rod owitej Szkotki -

zwycr.a.jną.

Lyon z ojcem kró\mvej 83-letnim hr.
Strathmol'e aud Kinghol'ue na czele.
Podc7Als pogrzebu padał ulewny
deszcz. Królowa wraz z ojcem towarzyszyła orszakowi pogrzebowemu w
powozie, król Jerzy YI z odkrytą gło
wą. szedł zaraz za trumną, którą. na
wyratne żyezenie zmarłej wieziono na

odznacz,al się nad~

prostotą.

fordshire, ma,ię.tku hr. Strathmore, w
którym zmarła zamieszkiwała znaczną. część swego życia i gdzie przyszła
na świat k,ólowa Elżbieta, odbyły się
nabozeństwa żałobne. W nabożeństwie
w Londynie wzięł udział arcybi. kup
Canterbury, który wygłosił pI·zemówie.nie. onświecone pamięci zmarłej.

~eb.r. Ant.
"'" l'fomWll'ff
~-~"'.
"
J'zybyl
(Warta). 10),..Przewo1.ny
St. (HKSarociil ). 111 Matecki Hylw. (niesLl. 12) Giel
iecz. (Hep), 13) Buchwald Cz. (VII huhec
re.), 14) Ko~tro L. (nil'sŁ.)

Wyścig pływacki onagrode Oredownika wPoznaniu f
p o z n a 11. \Ye wczornjsze święto
Piotra i Pawła odbył ię na Warcie doro'czny "Mięfłzymosiowy" wyścig pływac
ki "Orędownika'"
organizowany pl'zez
"Unię". Mimo bardzo ni('.przyjująecj pogody, jaka dotychczas panownłn, uniemoż
liwiając zawodnikom trening, do wyścigu
zgłosiło się ogółem 71, zawodniczek i zawodników, glównie z Poznania. Z małymi
wyjątkami (u pall WI. II Klemil\ska,
u panów - JTclwing i GorczC\I'ski) !Stanęli
na starcie w~zyscy, którzy mieli w tym
wyścigu coś do powiedzenia.
\y w~'ścigu r('prezpn towa 11 e były wszystkie kluh~'· związkowe pozllaJi~kie a z prowinc.ionaln~·('h najll1ło(\~zy, bo "Unia"
z Kościana.
Jak zwykle w t.ym wyBcigu bywa, nie
obyło się hez niespodzianek.
Tnjwiększ(\
było zwydęl'two dotychczas malo znanej
Libiżanki, k(ól'a pł~'n(\c i'it~'lem klasyrznym - pokonnła ubieglororzną zdobywczynię pucharu domu mocly \V. i S. Schubert, Ewę Stawską. J(url1i(lska, która nagrodę tę zdohyla w 1!'l.1G r. nie miała znowu szczęścia.
Zwycięstwo Kruczkowskiego, który był
pierwszym również w ub. rokl1, było również nieoczekiwane.
PotwipJ'(lził on jeclnak ponownie swą wyższość 11ac1 Bronisławem Ratajczakiem. Po\\'ażn~'m l\Dnkurentem byl rlla ohu Toml'zak. Słabiej wypadł natomiast Skibiti~ld,
który uzys1,ał
doskonaly wynik w ponicdziałkowym wyścigu o mistl'?:ost\VO okręgu.
Bardzo zaciętn. walkę stoczyli w wyści
gu główn~'m przede wsz~·~tkim Ma dej
Maleszyilski i Hpnryk Ratajczak.
Był to mianowicie równocześnie rewanż
za poniedzialkowl\ przegraną l\Iall'szyń
skiogo w wyścigu na 1.500 m dn\\'. o mis~rzost\Yo olo'ęgu. Rntnjczak, ldól'Y w po·
medzialek zwyciężył, ust"lając nowy r(>korci okręgowy, chciał pot wierrlzić swnją
wyższość,
gdy tymczflsem l\IaleszYliRki
chciał wziąć rewanż no. L. zclobyć po raz
drugi wspaniall\ nagroclę pI'zechpclnią, ofiarowaną przez redakcję
,.Oręclownika".
Obaj przepłynęli prawie calą trasę jNlen
obok drugirgo i dopiero przed metą l\Ialeszyński w~'sunął się lepszym fini~z(>m na
pierwsze miejsce. Tl'zerie miejsce zajął uważany za krótkodystansnwca Per·z. który widocznie w tym roku odzysl,ał swoją
formę i'ipl'Zed lfl t. Zdohywca nagrody "Orę
downika" w 1935 r. - Czajknwski, płynąc
stylem klasycznym w silnej konkurencji
krawlistów, zclolał się up1n!'ować na zóstym miejRC'u.

START MLODZIKóW
Krótko po. I:tor17:. 11.:10 nclhvł się start r10
pierwszego \\' ·śdgu. a minno\\ ide nJ!odzików. \\'~'stnrto\\'ali oni sprawnie pl'zNl
mostem Cllwnli zp\Vsl,im. ru~zn if\c n[l
2.jOO m cIluf!ą trn!';!). Z rniPjs('a na cwlo
wysunąl się ~killiliski. :7.(1 którym w Z\\":Irtej masie plynęli dal~i 7.r.\\'orinicy. Stopniowo jednak począł go clogflniać Rntnjczak oraz Tomr7.ak. \YrPRzC'ie przer1 mostem kolejowym Skihirisldrgo minr:1o
czterech za\\'o.lników. PI'ow;HI?:ił tu Rntajczak przprl Tomczakipm. za którym w
odległości 15 m płyn:\ł J(rurzkowsld, 2 m
dalej Małerki. Dopiel'o zn plC'k1rownią· do
czoła do·szeclł Kruczkowski, który pociąg
nął za snbą Ratnjrzaka i nhaj minęli prowadzącego w tej chwili w~'ścig Tomcznka.
Ręka w rękę plynęli do mety Kruczkowski i Rat:ljrzak i dopiero na. ostatnich metrach - poclohnie jnk w r()lm ubiegłym zwycię~ył Kruczkow"ki.
.
WYNIKI l\U,ODZrKóW

o d z i (' y flo lat 1!1: 1) I<rurzkow~ki 7,1"
non (Unill) 26:(10. 2) Rntnjr",ok nroni~h\V (Unin)
26:01. lI) 'l'om('zak Rt"fan (Wnrtn) 21\'0:1. 4) Mn·
lecki ,,'I. (~okół Poznań) 26:07. ;;) 8kihilhki WI.
(Unia) 26:09, Ol >r,hi('r~ki Cz. (piprWRZY ni,,~to
warzy~zony) 27:06, ;) nilh"r 'raf]. (80k(,l). R) Gn·
bllńRki R. (nip~t.). 9) Likowski ,J. (Niplhn WIJ'
)!'rowiec). 10) Rwipz Ta,J. (niest.). 11) .Taro"z
BO)!'f]. (niPRt.). 12) Gnjcwski R. (WKS). la) Gie·
ra H. (WKS). 14) Kn""i('pki n (U). 15) Reh","·
cher M. (V hufiec harc.), Hi) Ow~iak H. (niest.),
M l

WŚRóD

ZAWODOWCóW
Przepowiednia Dempsey'R. W tych

dniAch
były hok"erski mistrz świata wszystkie'h w~
·Jack Demp~('y ohehollził 43·cill rocznie<: urodzin
i z tej racji udzieliI dziennikarzom wywiAdu na
temat szans kandydatów rIo tytułu mistr7.a
świata w wadze ciękid. Zdaniem DelllPsey'a,
Joe Louis utrzyma. tytuł mistrzowski aż do ro·
ku 1950 ... Jestem pewien - powiedział Dpmpsey - że nie ma nil. świecie hoksera, kt6ry by
wytrzymał z Louisem 5 minut walki".

HUMOR SPORTOWY

MoczeTigki ElIm. (Unia Koscian). 18) Jar·
murzek (V hufiec hArc.)
START

Kwadrans po młoclzikach wyrus1:yła
grupa zawodniczek. Jak było do przewidzenia, początkowo wysunęły się na czoło
krawlL tki, a więc Ewa Staw ska i Sikorzanka, pndczas gdy grupa "tnbkarek" pozostała początkowo w tyle. Na pierwszym
miejscu płynęła cały czas Stawska, już
jedna K kolo mostu kolcjowego Sikorzankę minr.łn Libiżanka, która 110. kilkaset
metrów pt'zccl metą zdołała również minąć
SŁawską i przybyć jako piN'wsza do mety.
V'( międzyczasie o czwarte miejsce zacię·
cle walczyły Kaźmierezakówna i Kudliń
ska. Zwyciężyła pierwsza o dłoń.
WYNIKI PAS-

WYNIKI

P _II n i ... : 1) I,ihiżllnka Ka~imięra (Unia)
2k8:0~. 2). ::;:tawska EWII (Uni~) 28:03. 3) SikorlIan·
'a Jąml1l1 (HCPl 28:3b, 4l K.\źmierczakówTla
Aur!"lta (Uma) 28:42. 5) Kl1dlińska Leol'adia
(UJ1Ia) ?/!:43, 6) Wydarkiowipzówna Z. (U) 29:3:J,
7) Kublak6\\'na M. (PTPl. 8) ł..ozitiska B. (U).

ułomobiliści

ka biegów. Ogólnie można powiedzieć "samochody cora:!; to bard~iE.'j odc7<uwajl:\
fatalny miejscami stan nawierzchni dróg.
Wyniki próby szybkości jazdy górskiej

\Y nocy z wtorku na
nastf\pil start do ('zwartego etapu
Zakopane - Warszawa (626 km). Start
odbyt się w trzech grupach ze względu na
próbę
szybkości
górskiej na równicy
(5 km). Zn\\'ocllllcy startowali "'edług ko·
lejności przyjazdu clo Za1\Opanego.
Odcinek Zakopanp - Polana (równica)
wynosi 189 km, tnl<, że picrwsz'e wozy rozpoczęły pI'óbę gÓl'ską oknlo godz. 3 nad
ranem. Po UkOllCZE'nill prób~' zawodnicy
uda li l'ię clo \Yarsza\\'y, dokąd wozy zaczęly pl'z~'bywać okolo południa.
W ciągu wtorlm część zawodników,
bior[\cych udział w raidzie wybrala się do
łllorskiego Oka na zwiedzanie Tatr, a inna grupa udała się kolejką na Kasprowy
Wierch.
P ierwgza grupa 19 kierowców wystartowała o północy, druga grupa 19 kierowców o godz. 2 nad ranem, trzecia grupa
18 l\iero\\'ców o godz. 4 rano.
Odcinek drogi Zakopane - Sucha Żywiec - Polana (równica) - wynoszący
189 km znajduje się w stanie okropnym SZOi'la rozbita, nie rcperownna zupelnie od
wielu lat. 'ndto liczne, źle zrobinne krzy\\'izny utrudniały bardzo jflzclę, zwłaszcza
nocą. tak, że powaina częś<' woz6w nawet
najl'ilniC'jszych szla z przecięlną ol\Oło 50
do 00 km. pozo"tawiając nadrobienie eza·
"II na odcinku zllacznip glad"z~'m: "Rów
nicn - Knt()\\"ice - Haclom - \\'ar. za":1.
Z Znknpancgo og-ó!P!J1 \\'~'Rlarto\\'ato r,o
sanlOrlwdó\\ . . '/\ Pl'óhę i1z~'hkoścl gÓł',.;'liej
nie pn';yhył p. Spnl'11Y, który miflł defekt
l'Pf<orów oraz nr 54 kapitfln \V. Pozcrski,
P. Borowik, III' 6 przyszedł z nadwyrężo
nymi silnikami. wsl\lltek czego odbył próhę :;:zybkości w tempie "spacerowym", czekfljn.c następnie z kontynuowaniem jazdy
aż do CZflSU jazcly drugiej grupy.
Poza tym w wozie zawodnika niemieckiego p. ch\\'cndpra zepsuła się skrzyn-

Najlepszy czas dnia osiągnął p. EmmingOl' (W) 4:~5.5 (około 63 km na godz.), 2)
Niemiec Raueh 4:49.1. Piąty był in!. Polturak 5:05.4, G) Mazurok 5:05.7, 7) S2;warcszlein 5:06.4, 8) Strenger 5 :09.6, 9) Rychter 5:14.1, 10) Paczesny 5:16.
W klasie V nafszybszy był Mazurek
przed Rychterem, Karcr:ewskim i Zajdełem.
W klasie IV najszybsz'y był p. Emminger przed Rauchem. Startujący poza
rai dem p. Wessely osiĄgnął czali 5:13.2.
W klasie III: p. J. Stronger (Polska) 5:096,
2) Pacz{\~ny 5:16.6, 3) Rogo~iński 5:21.6,
4) kpt. Burgga1er (Niemcy) na Dl{\V 5:34.
W klasie II: pierwszy int. Polturak (Polska) 5:05.4, 2) Szwarcsdein 5:06.4, 3) por.
I(ołaczkowskI 5:21.6, 4) Homstein 5~39.4. W
klasie I: 1) F. Traegner (Niemcy 5:20.1,
2) Menz (Niemcy) 5:30, 3) Ghisalba 5:38,
4) .Jan Ripper 5:39.2.
Pol. kie wojskowe "l'"aziki" miały czas
od 8:00.8 (kpt. Rótycki) do 10:16.5 (kpt.
Wierłemini).

\V konkurencji zespołowej w dalszym
prowadzi team Fia ta przed Lancią.
Po. próbie szybkości górskiej zawodnicy uda li ~ię clo \\'arszawy.
Po kilkugodzinnym zaledwie odpocz 'nku na. tl\pil stm't do piątego etapu jazd~'
okl'ętnt'j \\'arszuwa Poznań - Gdynia
(65;) km).
Do Gdyni pierwsze wo~y przybyły okolo godz. G rano. W C7.wartek (30 bm.) bę
dzie odpoczynek w Gdyni, po czym w pią
tek 1 lipca o godz. 2 nad ranem start do
szóstego i ostatniego etapu Gd~'nia - Ło
mianki (3 6 km), gdzie bezpośredni!) po
przyjeździe odbędzie się druga próba szyb·
kości płaskiej oraz próba zręczności.
ciągu

Warszawę

W a p no. -

Odbyly sil) tu dorocr:ne I8wody
?'or.!l'anizo":ane przez
udzl!,!em hczny!!h zawodmko\\' z Pomorza, l'olillama oraz 'VaJsOwny
z ł-odzi. Zawodnicy poznań"kiego AZS oraz

3:2 (2:1)

Gdallsk. Dwie minuty później
wyrównał Święcki. \V 15 min. gdal1szczanie strzelili drugą bramkę. W tym czasie
kontuzjonowanego Jachimka zastąpił w
bramce I(orda,,·ski. Po przerwie w 7 min.
gdaliszczanie strzelili trzecią· bramkę, a
10 minut później Zdroja uzyskał drugą
bramkę dla \Varszawy.

Na stadionie \Vojska
Polskiego or1byl się w środę szósty z kolei
międz~'narodowy mecz piłkarsld Gdailsk\Val'szawa, który zakończył się zwycię
stwem drużyny gclal1skiej w stosunku 3::2
(2:1). Drużyna \yarszawska, która składała
się w znacznej części z graczy ligowych,
zagrała bardzo słabo. W 7 min. prowadze-

o .n!lgro~<l przechod~:ią;
rrdeJs~o~\pgO .,Sokola z

fiec.

•

t Ó ' k
2apo' 'JodzIany WyŚCIg mo 0.1' \\ e . z uwagi. na porywisty wiatr muslał by~ 0~1lo żony na póżniejRzy termin i oclhQrlzlC Sl~
.
.'.
prawdopodohnle 17 lIpca.
'.
w kierunku zachodnim na Inowrocław
Bydgoszcz rozpoczęla mistrzyni Polski,
Ksi!\j!.kiewiczówna, drugą. zaś w kier.unku wschodnim na LublCZ, rekorclzlsta
Polski, Dunecki.
W godzinach wieczornych sztafety
przybyły do Bydgoszczy
Rypina, skąd
wystartują do Gdyni.

były następujące:

\V a r s z a w a -

Wajsówna startowała
wWapnie

ROZDANIE NAGRóD
\VieezorcID. odbylo się w lokalu kluboym 0l'gani2uj[\Cej \~yścigi ,,\~lii" l'oze1atle nagród. W imienIU rodakcJI .,Ol·(l{lowUka" J1ngro4ę przechodnią oraz plakietli pam iąt kOł'e, artystycznie wykonallt' 1;
'ązu p1'ZOZ nrtystę-rzeźbiarza .AI. Tyn,łę,
-ręCZ)' ! red. Hernes, wygłaszając stosowIe przemów~nie.
Z kolei
imieniu organizatorów poziękował r\dakcji "Ol'ędownikn" z.a ponoc prezes llubu inż. Zoil Na tępnIe odbyło ią wl'ączenie nagród. ofinrowan.Y<'h
przez rcprezmt~cyjny dom ~ody W. I S.
ehulert d14 plCl'WSZej pam oraz przez
Drov l' Związkowy klubowi ("Unii"), któ1'eO"O za woclllik
(Kruczkowski) prz~' szedł
pi~l'\lSZY do mety w katogorp mJ~dzików.
Nagllldę Ka-De-Ha dla zWYClęsloeJ clruży
ny ll1rcerskiej zdobył po raz d ugi V Hu-

I .. .

I

Z a l, o p a n e -

bije

GLÓWNEGO

P a n o "\li' i (\: 1) Maleszyńsld Mae'it.>j (Unia)
2J:38. 2) RaŁaj('uk Henryk (PTP) 2;;;30. ill Per.
K~zimierll.(Unia} 26:5? 41 Gawr::;ch (WKS·La·
wl.~,a -;- ł'lerwsz:v WOJS~o:"y) 26:03 .. 5) Gromi'
dzm~kl Rt~fan fP'l'P) 26:08, 6) ClIaJkow~kl SŁ.,
nislaw (Unia) 2T:30, 7) Krzyżaniak (WKS·Cy'

środę

Gdańsk

WYśCIGU

przybyli do 6dyni

nio

uzyskał

i Bieg rozstawny do morza

T o ruń. - W Totuniu nastąpił we
start do wielkiego biegu rozstawnego dCl M0rza Polskiego.
Po poś\~ięceniu pałoczok sztafetowych
przez ks, hroczka wystartowali za wodnic d
. lk'
b'
S t f t
.
y o WIC lego lCgU.
z a e ę pIel'wszą,
środę

I

KOLARSTWO
Wyści,g

do morza. Do drugiego wyści
kolarskiego do morza na trasie Grudzilldz - Gdynia z Grudziądza wyruszyło
30 zawodników. \Vycotali si Baranek,
Grochowsld, Pietrzvcki z powodu defektu roweru. a Kolski i Kawka zostali wyeliminowani przez sędziego glównego ~a.
zbyt powolna, jazdfl w pierwszym .etaple.
Dystans drugiego etapu wynOSIł 172
km. Początl·owo dopisywała pogoda, a
wiatr był pomyślny. W drugiej i trzeciej
godl.inie jazdy spotkała zawodników dwukrotna ulewa. Niedługo po starcie czolowi zawodnicy :Wasilewski i Bien~o
przebili gumy. Czoló\Yka przebyła w c~ą:
gu jednej ~odziny 35 km, a w sld ad . .lej
wchodzili Stul'zyilski, I(iełbasa, Kapwk,
Józef \\liśniewski, Wl'7.eSillSki i Hofsznajcler. Druga grupa jechała o dwie minuty w tyle, W tym okl'e~ie wycofał się
Czerniak z powodu skurczu żolącll<a.
Nu 60 km trzy czolowę grupy zmyliły
tras~, a kiedy wróciły na właściwą drogę,
tracąc dwa km. utworzyła się twarta grupa, złożona z 18 zawodników. \" dwie
godziny czolówlw przejf'('hała 64 ~1ll, a
100 km prz brto w 3 godz.25min.
gu

1\a punl'rie odży\\'czym z czolówli. udC'kli \Vnsil~\\'ski, \Viśniewski i I{aplf1k
,Józef i na 130 km od startu po przf'szlo
4·godzimwj jpic\zie w sklad czołowej grupy wchodzili: Starzyiu;ki, Kapiak, \Vlś
niewski, "'asilpwski, Bi:wn i I{oper. Na
28 km przed Gd~'nlą Wa"ile\"ski po raz
drugi przpbil jl'umę, a później i Starzyliski. Na 120 km przed mctą lIierwszy jechal Wiśnirwski z przewagą ltilkusct metrów nad KapiakiclT\ i Kop<,rom, a ldll,aset metrów za nimi Starzyiullii.
W Gd:Vlli picl'\\'szy był \V l~niewski w
czasie 5 godz. 39 min. \V O~lowie na. 4,
km. przed Gclmią Wiśnicwski wpadł na
rowerzystę i doznał okaleCZCI] glowy, ramienia oraz silnych obl'a żei"!. Wsiadł jednak na rower i ol"'\\'awion\' przybył na.
metę. Za przekroczenie regulaminu \\'iś
niewski został jpdnak zdyskwalHilwwan~', gdyż trzymał się sznura, zwisająccgo
~ samo chodu , który przed nim jechał.
Pierwsze miejsce przyznnno Kapiakowi Józefowi, który przebył trasę Gl'Uclziąd~-Gdynia w czasie 5 godz, 41 :40. ;?)
Bizon 5 g. 43:01, 3) Starzyński 5 g. 43:03,
4) Zallórski 5 g. 43:03, 5) Wasilewsld 5 g.
43:03, 6) Bienko 5 g. 44:50, 7) Kopćr 5 g.
45:00, 8) Kiełbasa.
Po dwóch etapach w ogólnej klasyfjkacji prowadzi Wasilewski z czasom, ogólnym 14 g. 28;01.8, 2) BienkQ 14 g. 29:50"i,
3) Koper 14 g. 388:00.

Waj~wTln ~Rr~wali~za kooku~e~ Wo~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

p.)" li) ,J':okół" ŻllIn.

Samobójstwo dziennikarza zKrakowa

Hej punktllC'ji zwyci .. żyl, zdobywajl\c nnarode
przechodnilj po raz tl'z!'t'i nil wlnsno~1' .. Sokół"
Wapno (08 P.), 2) ,.Rokńl" Gniezno (1l4.5 P.), 3)
.. Goplania" JnowroC"law (<t2.5 p.), 4) "Sok61"
'Yl\growip.c (33 P')I 5) .. Polonia" By!lg06ICII (17

\VYJllki nzy:<kano na"teplljIlCe:
10U m: 1) HalC'()r (Sok. W.) 11.6, 2) &ln1c (S.
W.): 400 m: 1) KllrhnJ'~ki T (8ok. Gn.):I8, 2)
I(I1('hal'~ki II (8. G.I ;,.'l.2; ROt! m: 1) Kolll'T'lllan
(Pol. B.) 2:11.2. 2) Bartkowiak (S. G.); 300') m:
1) Kinr]('rmnnn (Pol. H.), poza konk. 1) Rogal~ki (Rok. Pozn.). 2) Ko"icki (~ok. Pozn.); 4X100
m: 1) A7,S I'oznnń 4fl.:ł. 2) kombinowanl\ (lliTliakow~kl.
WnlNian. Dlllll'cki. Kftlinow~ki);
sztaff'!a olimpijskI!: 1) \>r,~ PO?lnm1 (I)07.a konkur8em) :1:40. 2) 140k()1 rTiliPzno :1:48.8; kulII: 1)
87.111(' (R. W.) 12.U;;; dy~k: 1) Szulc (~. W.)
38.:łti. 2) 'l'illgnPf (~ok. 1'ozn.) 37.15; W~wyż: 1)
Sporakowski (S. G.) 1/)9, poon konk. l) Hoffnl/In 11j9. 2) ~7.myt (Ohflj AZI4 P.) 169; w <lal:
1) S7.1111' U.29. pOZII konk.: l) HoHmun J(. 1.10.
21 ITorr11111n .Ił. 7.00. 3) ~?myt (w"zy~C')f A~~ P.)
O.OR: 0~7.1'7.~1l: 1) ~al·~rr.,ki (R. W.) -łi!.S7. p07.a
konk.: 1) KaiTnowski SWKR Ur.) 49.10; tyczka:
11 Klemr-znk (AZS P.l 3.411.
P n n i e - 100 111: 1) ~zeleżn.nka (S. W.) lli.O.
poza konk.: 1) K~iąykil\wiczównll (KPW Pom.)
PoznaJi 42.6: dysk: 11 Wajsówna (Łódź) 41.02.
2) Felskn 27.95: wzwyż: 1) Strzplecka (S. Wągr.),
poza konk.: 1) \V"j~ówna 1.42,5. 2) Wohlgtlt:\·
nównn (A>r,R P.) 1.38; w dal: 1) Strzelecka 4.38.

'Vymyślilam to urządzenie, by
mąż, który codziennie trenuje do
wyścigów kolarskich, nie męczył się
bez pożytku.
(Ric et Rac, Paryż)

Jako ostatni r: 5-minutowym odstępem
wyruszyli w bój zawodnicy startujący o
nagl'odę przechodnią "Orędownika".
Początko,vo była to zwarta masa, z której
to jeden, to drugi zawodnik wysuwał się
na czoło, by po chwili oddać prowadzenie
następnemu. Dopiero l{oło Przeładowni
:\liejskiej począł ~ię tworzyć ~znur zawodników, przy C1:ym na jego pocz'\tek wys1:li
Hatajczak, Maleszyilski i Perz. W tej kolejności minęli zawodnicy ci elektrownię,
przy czym pierwsi clwaj płynęli razem,
Perz 9 m za nimi, w odstępie 15 m znalazł
się Guwrych, dalej w krótkich odstępach
Krzyżaniak,
Gromadziński,
Czajkowski.
Kolejność ta uległa już tylko minimalnej
zmia:nie.

PAŃ

13.4, 2) I'l1hirz6wna (AZR P.): 4X75 m: l) A7,R

mój

START PANÓW

17)

TENIS
Na mistrzostwach tenillOwyeh

świata w Wim·
hl"donie w cne podw6jnpj panów para amery·
k8ń~kll. Btirtll'e - Mako wYl'liminow"!1l ..... f' .... te·
rok znakomita puę franeuskł 13orotrł-Bnllr·
non 6:3, 6:4, 7:5.
.

~

Kęp n O. (Tel. wł.) We wtorek o goGdy to nie poskutkowało, wezwał
dzinie 3 po południu przybył do Hote- policję, która otworzyła drzwi wytrylu Polskiego w Kępnie pewien przy- chem.
stojny, elegan{:ko ubrany jegomość.
Na łóżku, z którego zdjęta była poW hotelu zamówił pokój, po czym ściel, leżał na własnym płaszczu nieznajomy bez oznak życia. Na stole
!Spożył obiad, a następnie wysze· dł na
miasto. Wieczorem o godz 9 wrócił i si,al.a wypróżniona butelka od piwa i
zamówiwszy kolacj~) uclal się na spo- nie naruszony chleb. Denat pozostawił
list, w którym żegna niejaką Marię
czynek.
i Jurka, prawdopodobnie żonę i synka
Przedtem poprosił gospodal'za p. i prosi, by nikogo nie pomawiano o 'jeOrsztynowicz.a, ażeby go nazajutrz nie go śmierć, gdyi odchodzi dobrowolnie
budzono, g,d.yż jest bardzo przemęczo z tego świata.
ny, nie spał bowiem dwie noce. ZamóW ubraniu denata znaleziono 16 zł
wił przy tym jedną butelkę ciemnego
oraz dowód osobisty na nazwisko Henpiwa oraz dwa kawałki chleba, .aby ryk Paulin Glowania. Z karty zameljak twierdził - przebudziwszy się ra- dowania. wynikało, że denat jest dzienno posilić ~ię nieco i następnie móc nikarzem i liczy lat 42 i przybył z Kr,adalej spać.
kowa.
Następnego dnia o godz. 16 (w śroJako jego miejsce stałego zamiedę) zaniepokojony gospodarz przybył szkania podane były Kielce, ul. Slodo pokoju nieznajomego i poczQ,ł się wackiego 1 m. 19. Policja opieczc;;lodobijać, początkowo pukajłe lekko, ft wała pokój w hotelu i prowadzi dab;;e
następnIe mocniej.
; dochodzenia.
'

Jfa·fron ach
Powódź

w okolicach Hankau -

go będzie markiz Nobile Francesco
Maria de Marchio, obecny minister
pełnomocny w Hadze.
\V kołach politycznych Tokio zmiana stanowisku ambasadora, zachodząca jednocześnie z odwołanIem amjapońskiego
basadora Rzeszy niemieckiej Oskara
lei. żelaznej pod Czek-Lung na linii ko- Trautmana, wywolala żywe zadowolejowej Kanton-K,a u-Lun, co spowodo- lenie. Podwójna ta zmiana, jak twierdzą" jest dowodem, że partnerzy osi
wało przerwę w komunikacji pomiędzy
Kantonem a Hongkongiem. Jeżeli wia- Berlin - Rzym ro z poczynają na dalekim wschodzie okres nowej polityki,
domość ta odpowiada prawdzie, oczekipo której Japonia oczekuje poparcia
wać należy zmniejszenia dowozu maw swych działaniach przeciwl<o Cbiteriałów wojennych dla Chillczyków,
nom.
kolach polit y cznych dobrze
gdyż po przerwaniu komunikacji lądo
wej pozostają jedynie połą.czenia wod- poinformowanych podkreślają przy tej
okazji, że ambasador Cora ofiarował
ne między tymi dwoma miastami.
swe usługI r z ądowi w Hanlwu dla zlikwidowania konfliktu c hillSke>-jap{)]lskiego na krótko przed zwyciQstwem
wojsk japOllskich pod Suczeu.
Podobna demarche wyszła ze stra-.
Tokio. (PAT.) Agencja Domei uy ambasa dora ,vlaskiego w Tokio,
donosi z Szanghaju: Ambasador wlo- lecz Japonia u chyli la to pośreulli ctwo
ski przy rządzie w Hanfeu Giuliano i odtąd nowe próby likwidacji k,onZora został odwolany, a następcą, je- fllktu nie byŁy podejmowane.

chińskich

Ożywiona działalność

lotnictwa

'V

Wyrównanie frontu
Berlin-Rzym-Tokio '

Mapha
stawia

przed·
obecn.'!
położenie
wojenne w Chinach. D:,isiejs:e
depesze donoszr{
m. t. o wystą
pieniu pUlL'odn
w okolicach m .
Hankau
o
przerwaniu poląc'!'enia kolejowego K ant01t Hankau

ZAJ.I ASKOW ANE

Odd:ialy 'I.vojsk

I

ODDZIAŁY

japońskich posuwajqasię

w głąb Chin, mas kują
krzewów przed lot /likami nieprzyaciclskimi.

Chińscy

się galęztami

partyzanci przerwali tamy
na Wielkim Kanałe
l

Og,-onuty obs~a,- iy~:mej ~ielni ~najduje się pod -wod€{
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s z a n g h aj.

(ATE). Komunikat
kw,atery wojsk japOllskich,
wydany w nocy na poniedziałek,
stwierdza, że podczas walk powietrznych w pobliżu miasta Cao-Czang w
prowincji Kiang-Si 35 samolotów chiń
skich zostalo zesLrzelonych. 'W szystkie
samoloty chińskie mają być pochodzenia sowieckiego. (Inn.e japOIlskie doniesienie mówi o 19 zestrzelonych sa-

Konferencja państwa skandynawskich 'w Kopenhadze
H e J s i n k i (PAT). Prasa tutejsza podaje, że według pogłosek premier i min. spraw. zagr. Belgii Spaak
weźmie udział w
konferencji mini.strów sPraw zagr. państw skandynawskich, kf(>ra odbp.dzie się w końcu
llpca w Kopenhadze.
Na konferencji tej będę, ł'eprezen
towane również Holandia i Luksemburg.

Zjazd rodu Goeringów
B trI i n. (PAT). We wtorek przybyło do Berlina 200 czlonków 7:wiązku
rodowego Goeringów. Zwię.zek ten założony został w roku 1911 i obejmuje
oprócz rodziny Goeringów również 3
rodziny blisko z nią spokrewnione.
Wiele osób przybyło na ten zjazd z
zagranicy, a nawet ze Stanów Zjedne>czonych. \Vszyscy członkowie rodu są
przez czas pobytu na zjeździe gośćmi
feldmars7:alka, który na ich cześf wyda wielkie przyjęcie or,az urzą. dzi szereg wycieczek i festynó\v.

Cholera w SzanghajU

sZGzepieniu, które przepJłowadził wojskowy lekarz. japollski w czasie jednej
z konferencyj pl'asowych z władzami
wojskowymi ja!X)ńskimi w Szangha.·
ju.

Nurkowiec długości 73 metry
T r i e s t. (PAT.) W sto~zni Monfalcone pod Triestem spuszczono na.
wodę nowy wielki włoski okręt pod,,'oclny "Emo", liczący 73 m długości
i ponad 7 m szerokości. \Vyporność
no,ycgo okr«;:tu podwodnego wynosi
1026 to, s7.ybkOŚć 18 węzlów.

Gdzie jest Schuschnigg?
\V i e d e ń. (Tel. wł .). Przedstawiciele uJ'z«;:du propagandy oświadczyli
dziennikarzom zagranicznym, że b.
kanclerz Schuschnigg znajduje się w
Wiedniu, dodając, że "nie jest wpra\Ydzie wiadome, jak długo pozost,awać
on będzie w stanie odosobnienia, jednak odosobnienie to chroni go przed ewentualnymi atakami ze stron'y oburzonej i niez,adowolonej ludności z jego rządów".

I

~rof. [arrei we fran[ji ~ra[Uiena~ ~wym ~nU[lnym ~ef(em
Rezygnacja z I(ierownictwa Instytutu Rockefellera - Na wyspie St. Gildas jeszcze badania - Nowy sposób leczenia cukrzycy
P a ryż. (P AT).
Słynny
uczony
francusko - amerykal'lski leko3.rz dr
Carrel, l,aure,at nagrody Nobla i dyrektor Instytutu RockeIeller.a przybył na
parowcu "Queen Mary" do Cherbourga.

łódź

Na dra Carrel.a oczekiwał VI' porpłk Lindbergh, sławny lotnik, który już od wielu lat współpr,acuj~ z nim
nad zag.adnieniem tzw. "sztucznego
serca", to jest ,a p.aratem, utrzymują
crm działalność serca nied.awno zmarlego cdowieka.
Pro!. CarreJ oświadczył, iż zamiana
je ",zc ze w rOKu hiC' 7 ęr,' m ~ln';' \"(~ kiecie

B e r l i n. (PAT). Dnia 25 bm. spuszczono na wodę w Kilonii łódź podwodną. U-45, która weszła do 7 flotylli
łodzi podwodnych. Flotylla ta składa
się z 6 łodzi średniej wielkości. Nowa
jednostk,a otrzymała nazwę "Bernard
\Ycgf'nrt'''.
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ki Kanał znajduje się wewnę,trz strefy.
okup<:wanej. pr.zez Japończyków już
oel kIlku nUe!'11«;:cy, przeto prawdopodobnym jest, że ZIIiszczellia dokonali
ChiilCZYCY, prowadzą c y partyzantkę
na tyłach japollskich linij komunikacyjnych.

molotach chil'Jskich w Nan-Czang red.).
,
s z a n g h a j. (P AT.) PomImo liczZe źródeł chi11skich donoszą, że w
walkach na poluclniowym brzegu rzeki nych zarządzell profilal,-tycznycb, wyJang-Tse oddziały marynarzy japo!'l- danych przez władze japollskie i wła
skich, które usiłowaŁy cIokona~ desan- dze kCH1cesji międzynarodowej, epidemIa cholery rozsz·erza się coraz dalej.
tu poci i\Ia-Dang, zosiały odp,arte.
Liczba chorych wynosi już kilka ty'Vedług dalszych dOl1iesiell obszary
sięcy.
po!ożóne na wschód od Hankou są czę
Sale szpitali przepełnione są che>ściowo pod wodą na skutek wylewu
rzeki Wan. W ten sposób ofensywa Ja- rymi a władzc sanitarne stWierdzają,
że w ciągu najbliższych dni nie bęrl~
pońska na tym ocIcin ku frontu napotmogly pomieścić ani jednego chorego
. ka na po\vażlle trudności.
Dlugotnvałe deszcze ulewne spowo- . więcej.
Epidemia w Sr.anghaju jest tym
dowały wielką powódź w zaChodniej
bardZiej groźna, że ludność chillska
części prowincji Gan-Wei. Wody rzeki
Hwei wystąpiły z brzegów, zalewając wszelkimi sposobami stara się uchylić
od obowiązkowego szczepienia prr.0znaczne obszary.
ciwcholerycznego, nie mając zupełnie
Lotnictwo jo3.pońskie korzystając z zaufania do szc7.epionki.
przyjo3.znej pogody, poczyniło nowe naUlicami miasta krążą. patrole saloty na ważne punkty strategiczne w nitarius7:y marynarki i piechoty japrowincji Kwan-Tung. Zbombardowa- POllskiej, które legitymują przechoclno m. in. Czang-~1uto, Wei-Hsjen, Czau- niów, domagając się przedstawienia
Czou. · Jedna z eskadr powietrznych do- zaświadczeIl. o szczepieniu ochronnym
tarła do południowej części wyspy Haia w razie gdy przechocl7..ień zaświadNan, gdzie obrzuciła bombami urządze czenia nie posiada, doraźnie poddają
nia wojsko~ve.
go szczepieniu.
Korespondeuci d7:ienników zagraŹródła japOllskie podają., iż lotnicy
nicznych zostali ,vszyscy poddani
japońscy zniszczyli ostatnio most) ko-

głównej

Nowa niemiecka
podwodna

..tĄ/'()łi(JKIEGO

GRAlłKE 1'ROłI'1M:Y.I

T o k i o. (P AT.) Age1lcja Domf'ci
donosi z Nankinu, że ~hitlczycy zniszczyli tamy na \Vielk1l11 Kanale w
odleglości okolo 100 km na północowschód od ł\al1kinu.
Ogromny obszar zyżnej ziemi jest
już jakoby pod wodą.. Ponieważ WieI-

J

I'0-'l\'nictwo Instytutu Rockefellera i e>siedlić się we Francji na wyspie St.
Gildas na ~r ybl'Zeżu bretońskim, gdzie
kontynuować będzie swe prace naukowe. . Obecnie udaje się w odwiedziny
do swej rod7:iny w okolice Lyonu.
Prof. Carrei zamierz,a dalej prowadzić swe bad,a ni,a Ilai! hodowlą. pozaustrojową. tkanek żywych i nawet poszczególnych org,a nów zwierzęcych i
ludzkich.
\V wywiadach prasowych pl'Oi. car-,
reI wyjaśnia, że jego obecne doświa.d~l!:enia nie ohiec.ują byna.im~iej, że p.o
Irh zr('''ll ;':(} \'' ~Ul1u ' z c1ocbtl1 l tTl

,,','111-

Ciągle

.

kiem w niedlugim czasie można by zastąpić prawdziwe serce w ciele' czlowi~ka sercem sztucznym. Doświadcza
nla jego mają. charakter techniczny i.
możność z.astosowani·a ich wyników W
praktyce jest kwestią. jesżcze wielu lat.
Niemniej dzienniki przytaczają, że już
pewne osiągnięcia proi. Carrel.a d. ały
poważne wskazówki medycyny klinicznej. M. i. na podstawie jego bad.aIl lekarze doszli do
i oi:'ku, że leczenie
cukrzycy przez leczenie ll'Zustk i jest
o wiele szybsz-e i pomyślniejsze dla ustroju niż przy wstn;yki,nmiu insuli ..
l1j- do O' ·,'? " l ll zm u .

,,,n

~en. franlo o~om~ar~ówaniu ttatklw ~an~lowy[~

Wywiad na łamach" Times'ów" wsprawie ataków lotników narodowych i
w Banku Francji
L o n d y n. (PAT).

"Times" z.amiewywiad swego specjalno korespondenta u gen. Franco, w którym generał proponuje jako rozwi!}zanie trudności międzynarodowych, spowodowanych bombardow.a niem portów przez
jego samoloty - w yznaczenie jednego
portu z dala od terenu dział.all wojennych wyłącznie dla żeglugi handlowej
o charakterze niewoj skowym. Z portu
tego zostałyby usunięte wszelkie 0biekty wojskowe, przy czym administracja jego spoczywałaby w rękach
przedstawicieli pal'lstw neutralnych.
Gen. Franco kategorycznie zaprzeczył zarzutom, że jego lotnicy rozmyśl
nie at.akują statki brytyj skie. By uniknąć ba terii przeciwlotniczych oraz
pościgu - wyj.aśni. a gen. Franco - samolotyatakujące zmuszone są rozwij.ać niezwykle wielką szybkość i lecieć
bardzo w~rsoko. Aatakując z wysokości 9 do 12 tys. stóp, lotnicy nie są w
st.anie rozpoznawać narodowości poszczególnych statków. Szybkość samolotów
bombardujących,
wynosząca
przeszło 400 km/godz., zmusza
je do
zrzucania pocisków, gdy znajdują się
one jeszcze w oddaleniu mniej więcej
5 km od punktu, położonego bezpośrednio nad obiektem ataku. W tych
warunkach dokładne celowanie jest
niemożliwe i wszystko w obrębie strefy bombardowania jest narażone na
trafienie.
\Vedług gen. Franco, większość zatopionych statków, płynących pod flagą brytyjską, nie jest w rzeczywistości
brytyjską, lecz stanowi własność
towarzystw, zarejestrowanych w Anglii
dopiero po wybuchu wojny hiszpal1.skiej, c-elem korz-ystani,a z ochrony, jakiej udziela Haga brytyjska. Wiele z
tych statków było dawniej własnością
Hiszpanów i zostało skonfiskowanych
z początkiem wojny przez rząd madrycki. Gen. Fr,anco przytoczył jako
przykład wypadek, w którym towarzystwo zarejestrowane niedawno w Londynie, było jego zdaniem w rzeczywistości własnością rządu madryckiego
oraz inny wypadek, w którym jeden ze
statków, zatopionych na JI.1orzn Śród
ziemnym, nal-eżał do mies zkallca Gibraltaru, który z początkiem wojny zaofi,arował swoje statki gen. Franco dla
przewozu wojsk i materiału wojennego z Maroka do Hiszpanii pod flagą
szczają

stanowisko i jasne poczucie odpowiedzialności, służy premier brytyjski zarówno sprawie imperium brytyjskiego,
jak i pokojow:i europejskiemu".
Na zakończollie gen. Franco wypowiedział się na temat złota, zdeponowane·g o w Banku Francji. Samowolna decyzja \V tak doniosłej sprawie zaznaczył generał stworzyłaby przepaść między nami i krajem, który zlo-

.

Jak sie powinno

złota

to to przyjęł. Złoto, zdeponowane w
Banku Francji, nie należy do państwa
hiszpal'lskiego. JeR t ono własnością
pl'ywatnego domu bankowego, który
znajduje się ,,, stosunkach z pal'lstwem. Złoto to jest własnością, prywatnych akcjonariuszy, których więk
szość razem z calą radą. nadzorczą.
znajduje się obecnie 't1a terytorium Hiszpanii, podległym rządowi w Burgos.

wc

budować

wZakopanem

'na ktore Uczyl, ze nęcb:ie mi.ał dla
rodziny n,a zimę, czy ten owies dla
konia.
Poza tym przy tych sz a cow,aniach i
planowaniach robót, niesp odzianie tratować zaczęła butami
g óralskie pola
gromada robotników bez i adnej uwagi
na cudze mienie. Tego góral ceprowi
nigdy nie daruje; tych stąpaJi niszcz~cych jego wypielęgnowaną trawę,
czy pędy owsa i ziemniakó w, tego braku szacunku dla jego prac y i wł,a 

fe",

sności.

Tam znowu, gdzie czynnikom wpły
wowym zależy na skol{ietowaniu górali dla swoich planów, od nich calkowicie zależnych, ,,,,chodzi si ę z nimi w
wersalskie pertraktacje i przekupuje
się ich dla zamierzonej sprawy daleko
idą.cymi beneficjami.
Tak rzecz się
miała z budową hotelu na Kalatówkach, przeciw któremu opovi'icdział się
wyraźnie wiec w}.aścicieli realności, reprezentujęcy wyłącznie ludność góralską..
Ich zdaniem bowiem zabudowywanie T.atr dom.a mi mieszkalnymi
sprzeciwia się interes om Zakopanego,
niwecząc zarazem życie p.a sterskie na
halach i wysysając należne góralom
zyski z turystów. Mimo to po nieudałych konferencjach między
projektodawc·a mi hotelu na Kalatówk.ach a
,vłaścicielami gruntów
na tamtejszej
hali doszło do porozumienia dzięki temu, że uzyskali oni w al{cie rejent,alnym kupna zastrzeżenia pierwszel1stw.a dostawy i dowozu materiału budulcowego. To otwarło w dodatku im
drogę do sprzeciwiającego się idei 0chrony Tatr nie dopus zcz.alnego eksploatow.ania w ich obrębie piasku,
szutru i .kamieni.a.

Z a k o p ,a n e, w czerwcu.
kopanego w ścisłym sekrecie niemal
do chwili wprowadzenia ich w życie, o
Panują. cy od szeregu lat na terenie
Zakopanego chaos w regul,acji pl.anu których zarząd gminy też nie jest zarozbudowy naszego uzdrowiska docho- wczasu dobrze poinformo,...any, gdyż
dzi obecnie do punktu kulminacyjne- rodzą się one i realizują poz.a granicago. Daje się to przede wszystkim z.a~ mi jego wplywów. Chodzą o nich tylko rozmaite słUChy, nieraz dość f,antaważyć w szeregu dość szybko po sobIe
styczne, siejąc niemały popłoch wśród
następujących coraz to nowych opraco,,,,a11 tego planu przez: 1) Karola Stry- właścicieli gruntów.
Kiedy się zwróciłam o wyjaśnienie
jellskiego, 2) b. kierownjka tutejszego
do jednego z l'adnych,ten odparł mi,
urzędu budowlanego inż. A. Hełm-~i~
gę, 3) jego czasowego zastępcę
mz. że właśch\'ie to dziś mamy dwóch burChmielewskiego, 4) wreszcie obecnego mistrzów: jednego oficjalnego, z wykontynuatora tych planów inż. T~1'lec borów samorządowych, a drugiego akiego. \Vszystkie one przeczyły Jeden nonimowego, mieszczącego się w "Vardrugiemu, wprowadzaj~c coraz to no- szawie, może nawet nie jednoosobowego, któremu na imil,) "wpływowy dywe zmiany i inowacje; o każdym sły gn,it.arz".
szano najprzód, że jest doskonały, a
W rzeczy samej, jeżeli jakiś dygnipotem, że się olcazał do nicz.ego. 'V reJ. ROGUSKA-CYBULSKA.
tarz
poweźmie na terenie Zakopanego
zultacie nie można się llyło oprzeć na
pewne
projekty,
czy
związane z wła
żadnym z nich.
Nieraz byw.ało, że nabywc.a parceli, snym interesem, czy z interesem swerzekomo budowlanej, naraz dowiady- go resortu, jeż€li na te cele wykupi od
już święta
9'órali za psi grosz grunty za pomocą
w.ał się, że będzie ona przecięta drogą,
zydowskiej
pośredniczki, zn.anej
ze
lub przeznaczona w nowym pl,anie na
Pawła
zielenioc, czy zużyta dla innych po- sprytu tzw. Mikenbrunki i gdy górale,
straszeni
wywłaszczeniem, pozbędą się
\~T
i
e
d
{\
11.
(P AT). Komisarz Buertrzeb miejskich. Albo też kołatał ktoś
daremnie o uznanie jego działki za bu- już obs7,aru ziemi, wtedy powstają ck eJ wydal rozporząd z enie, którego
tam projekty wszelkich kulturalnych mocQ. wczoraj ze ś więto "w. śW. Piotra
dowlaną, wreszcie po definitywnej odmowie w urzędzie gminnym sprzeda- inwestyc~- .i. A cloprmv,ad7,an.a do tego i Pawł,a będzie w Austrii normalnym
miejsca droga idzio po najmniejszej li- dniem roboczym.
w,ał ją, a po jakimś cz.asie wznoszono
na niej budynek. Tak było z pa.rcelą nii oporu, bez wzgll,)clu na interesy posiadaczy przyległych gruntów.
jednej góralki, na której dzi~ stoi cheToteż po ujawllieniu się n~gle któder żydowski. Bylo wiele taklch .spraw,
regoś odcinka t.,·cl1 t,ajemniczych proktóre wywoływały rozgoryczellla. ~le
sławnej
jeldów powstają gorące protesty obyostatecznie zabiegliwsze jednostki mlA- wateli,
a nieraz dochodzi i do awanp a l' y ż. (P . 'l) W środę ,amb.a. ador
ły możność bronić swoich interesów u
tur, cz~ nionych repl·ezcntn.ntom władz n. P. Ł\lka~iewjc% wl'{'czyl p. Kwic Cuodpowiedniej instancji, j.akką był ?O- 'przez ludność góralską.
rie odznaki ka,,-alel'i'kiego krzyża ', iPotąd w tych sprawach zarząd gmmy
Taka 'wlaśnie gorsząca scena miała lonia Re~titutĄ" n.r.llanego jej przez
Zakop.ane.
.
Dziś okazuje się, że inst.anc]a ta na miejsce w pierwl'<z~' ch dni.nch czerwca Prezydenta R. P. za książkę, którfJ, Ewa.
terenie Zakop.anego nie jest glos~m na zboczu Guba ló\\'ld w okol ic" SZy- Curie napisa1a o swojej matce - },Lawyłącznie w tych sp~'.awach decy.duJą moszkowej. Zupełnie ni espoclzi.al;ie dia rii Sldodowskiej-Curie.
brytyjską·
Wszystko to jest - według gen. cym. Bo oto powstają nowe prOJekty, tamtejszych właś c icieli gruntów zabraFranco - wiadome rządowi brytyj- czy to na terenach Tatr, cZ.y na polud- no się do rozpoczęcia robót koło budoskiemu. Gen. Franco wyraził się z u- niowvm zboczu GubałówkJ, czy doty- wy nowej drogi, mającej się ciągnąć
znaniem o premierze Chamberlainie, czące zamierzeń nowego dwor~a. kole- od Gładkiego, gdzie znajduje się wina
jowego, trzymane przed lud110SClą. Za- ,Yicemin. Bobkowskiego, w przecięciu
oświadczając, że "przez swe rozumne
gubałowskiego stoku
ku san.atorium
N ow y Jork. (PAT.) Generalny
wojskowemu. Pomijając sam' sposób prokurator. federalny Lamar Hardy,
wykreślenia linii tej drogi, która moktóry ostatnio zlikwidował wielką agłaby przecinać ~zercg p.arceli w spoferę szpiegowską na terenie Stanów
sób mniej krzywdzący ich właścicieli Zjednoczonych, zakomunikował przedi nie czyniący z tych skrawków ziemi stawicielom prasy, iż odjeżdża we
Nowe Rady ro~poc~n€{ d~iala'ltie dnia 15 sierpnia
bezużytecznych
odcinków, nie zatro- czwartek na pol\łaclzie " rT ormandie"
War s z a w a ('Tel. wł.) Naczelna solski.' Kajetan S tr011s.1<-i , Marian Szp!= szczono się o zawi,adomienie w porę do Europy, gdzie zamierza kontynuRada Adwokacka podpisała dekrety la, MIC~l.ał Wołoszyn l Bolesław Wro posiadaczy gruntów, co ich czeka, ani ować śledztwo w tej wiel1<iej aferze.
czy, ki-edy i jaką otl' z~-mają. z,a z,ableranominacyjne członków rad adwokac- Llewslq.
.
kich w okręgach oraz sądów dyscyW P o z n a n l u: Aleksande~ ~ro ny pod drogę teł'en zapłatQ. Dopiero
Jeżowa miał otruć
plinarnych. Nominacje takie otrzy- jerski, Zygmunt Jaźwil1ski, I~az~nlleI'z burzli\\',a ich interwencja skłonił,a odParyż. (PAT.)
"Paris Midi" domali:
Kaniewski, Stanisław Korbonski, ~a- powiednie cz~rnniki do zdeklarowania
\V K at o w i c a c h:
Mieczysław l'ian Koszewski, Franciszek KWIat- tych warunków przymusowego wy- nosi z :rvloskwr, że w ub. tygodniu wykryto tam szeroko rozgałęziony spisek
Czeszewski, Alfons Dzycioł, Ignacy kowski, Roman Kuleczka, Tadeusz kupu.
Grabski, Karol Kisza, Paweł Klejnot, Łebillski, Wiktor Nowak, L~on~r~
Nikt też nie pomyślał o tym, by za- mają. cy Jla celu otnlcie Jeżowa.
\Vładysław Kowal,
Jerzy . Lewando- \Vlazlo, Stanisław \Vrzyszczynskl l wczasu uprzedzić gospodarzy rolnych
Otrucia miał dokonać kucharz, bę
wicz Stanisła.w Malinowski, Józef Pi- Jacek Wyszomierski.
o tych projektach, ,a by z początkiem dący już od 10 lat w służbie Jeżowa.
sarek i Karol Stach.
W T o r u n i u: Eugeniusz ~arci- wiosny daremnie nie dokon~r ,Yali za\" związku z ,vykryciem spisku JeW Kra k o w i e: Jan Warbel, Ta- kowski, Stanisław Gramatowski, Jan siewów, sadzenia i upr.aw)'. \Yprawdzie
deusz Bierczyński, Borowczyk, Zenon Kulm'ski, Henryk Łasil1sk~, Stefan Mi- po sprawiedliwym o"zaco"'aniu straty żow nakazał dokonać szeregu aresztoBrenn, Józef Bryli11ski, \Vitold Czar- chałek, l\Toellenbrock, AlOJZY M~rdaw wartości plonów przez rekrutującego \Vall, m. in. wśród funkcjonariuszy G.
nek, Izydor Drohocki, Eugeniusz Dzi. ~ki, Marian Niklewski, A~ltOl1l Pau- się z górali polowego ekwiw,alent W~T P. U. aresztowani zostali: szef kontrkiewicz Marian Grzegorzewski, Ste- lus, Sylwester TomaszewskI, \Vegner nagrodzenia ma się równać wartości wywiadu Szerbakow, który dostarczył
kucharzowi trucizny, komisarz Brodfan Gr;ybowski, Rudolf Gunther, St~- i Żelazny.
.
.
nieosięgniętego plonu, j-ednakże góralski, sekl'etarz Jeżowa i szereg innych
nisław Jankowski, Teodor Kosch, Jo\V War s z a w l e : LudWIk 'Val- rolnik liczy sobie j inne straty, a więc osób.
?ef Kubiczek, Zddsław Kwiecil'lski, brecht, Zygmunt Lenau, Józef Racz~~ daremny trud w rozplanowaniu zużyt
Jeżow podobno zamierza wykorzyZygmunt Lilienthal, Józef Maik. \Vła- ski, Jerzy Czerkowski, Jerzy CZel'Wll1- kow.ani,a posiadanych gruntów i sam stać tę okazję, aby przeprowadzić cał
dysław Marekowski, Zygmunt Niemi- 51<1. Zygmunt I{otowski, ~tanisł~w Ko- fakt otrzymania na r~kę "dlHlków" ,
kowitą. reformę policji.
\Vsr.yscy 0rawski Stanisław Rowiński, Juliusz zialkiewicz. Tadeusz Mlchalskl, "Vła które mu się "wnetki l'ozlezom, to na skarżell i sądzeni hęd~ przez komisję
Sandedki Józef Skąpslti, Ludwik Wa- dysław Miedzianowski, Leon Nowo- przyodziewek, to na wódkę, to na specjalną, pod osobi ' tym przewodnicsilkowski i Zygmunt Lusatowsld .
dworski, Mieczysław Orlailski, Tade- choj co"; on zaś wolalby mieć te "gru- twem Jeżowa.
\V L u b l i n i e: Wacław Bartko- usz Ostaszewski, Janusz Pałęcki, Stawicz Michał Chraniewicz, Józef Gry- nisław Peszy11ski, Janusz Rabski, Anmil1~ld. Jasa Hirfesz, Stanisła,,,, Kali- toni Rachoń. Bolesław Rozensztadt,
llowski Roman Leśnikowski, Mikiot- 1\Iieczysław RuciilSki, Tadeusz Słoń
ta WJtold Niedźwiecki, Czesław Bli- ski, Bogdan Sulikowski, Włodzimierz
sz~zYllski, Stefan Szwentner, Roman Szczepa11ski, Stanisław Zieliński i LeZ Qranu ol~rc:.t s~lt,Qltły polskiej nun·Y'łał·ki 'Wojełłnej plyn'ie
Zaręba i Józef Zaściilski.
opold Zar.
(lo Dubrownika
We L w o w i e:
Maurycy Axer,
'V W i l n i e: Witold Jankowski, KaBełkowski, Witold BOl'ysiewicz, Taele- plan, Tadeusz I{iersznowski, WincenO 1'a n. (P AT). ,W czasie podróży przyjęciu, jakie na cześć załogi wrdał
usz Borsakowski, Adolf Czudowski, ty Łuczyński, Jan Łuczywek, Jadomir szkolnej po Morzu Sródziemnym ORP garnizon wojskOWY w Oranie, "Iskra"
Franke, Marian Gubrynowicz, Maksy- Matias, Józef Rutkiewicz, 'Wacław "Iskra" zatrzymała się w Oranie na podniosła kotwicę w nocy z 24 na 25
roilian Flofman, Marian Kalillsld, An- Sjawiłło, Naum Sejfer, 'Witold Świda, czterodniowy pOhyt od 20 do 21: bm.
bm. i pożeglowała do Dubrownika.
toni Konopacld,
Adam J{ropillski, Franciszek Wismond i Antoni Zaklicl\tiejscowe wladze cywilne i wojZ okazji pobytu "Islo'Y" w Oranie
Landesberg, Lubaczewski,
\VłodziId.
skowe zgotowały załodze "Iskry" go- miejscowa prasa w licznych artykumierz Łycyniak, Józef Miezer, NapaNowe Rady Adwokackie, w .okrę- rące przyjęcie. Mi~dzy innymi załoga łach podkreślała doniosłość dorobku
dlewicz, Pieracki, Józef Schmidt, Ta- gach rozpocznQ. dzłałalnośc dnIa 15 zwiedziła siedzib~ 1 pułku Legii Cu- Polski na. morzu.
ueusz Sol<ołowski, \Vłodzimierz Staro- sierpnia. (w)
.. dzoziemskiej w Sic1i-bel-Ahbis . Po

Nie ma
Piotra i

•

w Austrii

Odznaczenie córki

matki

Prokurator Hardy
jedzie do Europy

Dekrety nominacyjne

członków

Rad Adw.

kucharz

ORP "Iskra" opuścił

wybrzeża

Afryki

•

przysięgi, nieludzka kohieta ponownie
zaozęła się znęcać nad rywalką.. Nie

dzko n d rywalką

S t a n i s ł a w ó w. (Tel. \VI.) S~d
Okręgowy w Stanisławowie rozpatl'Y'
wał niezwykl~ sprawę Anny Denydo-

wej, oskal'tonej o ograniczenie ~Qlno·
osobistej, uszkodzenie ciala i nieludzkie pastwienie się nad KOl'neł~. L.
Denydowa, żona maszyni ty jednej
z fabryk stanisła\yowskich, podejrzewała swego m~ża o zdradzanie jej !
KornelII L. Wobec tego, że mimo wymówek Denyda nie zmienił swego postępowania, postanowiła sama rozprawić się z rywalką.
Pewnego dnia, gdy L. szła do pracy, Denydowa steroryzowała ję, rewolwerem i zmusiła do udanią się do mieszkania Donydów. Zamknąwsz.y swą
rywalkę w mieszkaniu, skrępowała j<,\,
zakneblowała usta i ułożywszy L. na
stole, zaczęła się nad nią znęcać w ()kropny sposób, zadając jej rany szyści

50 procent zniżki kolejowej
na kresy wschodnie
\Va l' s z a wa. (Tel. wI.) Ministerstwo Komunikacji wzorem lat ubiegłych wprowadza i w tym roku 50 pct
zniżkę
kolejową
w przejazdach na
kresy wschodnie pod haslem "Lato na
Ziemi.ach Wschodnich". Zniżki ważne
są od 20 czerwca do 30 września.
Pr.agnący korzystać z tej zniżki wykupuje kartę uczestnictwa Ligi Popierani.a Turystyki w cenie 3 zł od osoby
i normalny bilet kolejowy, powrót jest
bezpłatny. Niezależnie od tego przysłu
guje jadącym z.a kartami uczestnictwa
L. P. T. cztery lokalne przejazdy za
zniżką. 50 proc. Kart.a z.awiera mapkę
z oznaczeniem terenów objętych ~niż
karni.
V,"szelkich informacyj udziela.jQ. oddziały Ligi Popierania Turystyki.

Rozk ład jazdy pocIągu
z Warszawy do Kowna

wiadomo, jakby się to skoI1czyło, gdyby nie powróci! wieczorem z pracy Denyda, który uwoln'ł L. z rąk swej żo
ny,
Sąd skazał Denydową za pastwienie SIę nad rywalką i zadanie jej szeregu ran na 1 rok więzienia zzawie·
szeniem kary.

dlero a następnie parząc krwawiące
rany gorącym haczykiem, Po kilku
godzinach znęcania się Denydowa powiedziała do swej ofiary. że zwolni ją
pod warunkiem, iż przysięgnie przed
ołtarzem zupełne zenvanie z Denydą·
Gdy torturowan~ odmówiła złożenia.

Robotv wodociągowe w Łodzi

L ó d ź, 28. 6. NajpowaŻlliejs;lą 1'0botQ. wodociągową w sezonie bieżąCyl"l będzie, jak już pokrótce informo'
wałiśmy, założenie wielkiego rUFocią~
gu tłoczonego. prace nad ułożeniem
tego rurociąg\l nieco zostały opóźnione. Natrafiono mianowicie na dwojakie trudności w realizowaniu zamierzeń. Pierwszą z tych przeszkód były
trudności w wykupieniu
gruntów,
drugą zaś przeszkodą to natrafienie w
terenie na kompletne bezdroże, utrudniające dowóz materiałów budowlanych do miejsc przeznaczenia.
Ab
. . 't d
y prze~wycIęzyc ~,.rugą przeszko~ę,. nalezało, P? ~eJscl~ w. por?-l
zumle.ple 2\ PolskImI KoleJamł Pa.n-

stwawymi, przeprowadzić własną linię
kolejki, która ułatwiła przyśpieszenie
robót przy zakładaniu rurociągu tło
C2.0nego.
Obecnie układany będzi~
wspomniany rurociąg na przestrze~1.l
11 kilometrów .• Prace rozpoczną SIę
jednocześnie w trzech pux:ktach, a
mianowicie: od północy, tj. od Bud
Stokowskich, 'lkładanie rury o 750
mm, od drugiej studni na Górkach
Stokowskich. Pierwszy odcinek od
drugiej do trzeciej studni, tj. od Górek Stokowskich ku szosif:) chojeIlski ej i II odcinek na południe ku Widzewowi.
Rurociąg tłoczony tostanie
całko·
wicie ułożony jeszcze w sezonie bieżą
cym.
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R()~piętość

cen tł« wyl.."oJ·y wiejskie i IOlDary 'Wł6kiennic~e
~ł(,i~ks~a się

materiału n1ógł nabyć za 70 kg żyta.
Inaczej mówiąc, w }'{)ku 1938 chcąc
nabyć 10 metrów
mateł'iału trzeba

L ó d ź, 28. 6. ~ Ostatni(') przemysł
włókienniczy łód2;ki słanął wobec poważnego zahamowąnia
zbytu swych

o 9 kg żyta. więcej.
Podobnie się rzecz ma z nićmi.
Chłop cbcąc nnbyć w
roku 1937 10
szpulek nici, musiał sprzedać 27 kg
żyta, natomiast \V roku 1938 musiał
sprzedać o 4 kg więcej, tj, 31 kg. Podobnie rzecz się przedstawia, gdy weż
mierny za przedmiot rozważall cenę
wieprza.
Z łych cyfr wynika, że rozwnrtość
cen na przt'stl'zeni stosunkowo niedłu
giego czasu poważnie' się zwiększyła.
Rozwieranie srę nożyc wróży dalsze
osłabienie
siły
nabywczej wsi, co
wpłynie hamu.';ąco na samf} Pl'odukc.ię
przemysłu włókienniczego. Jest to poważny problem, który staje przed naszym gospodar. twem i dziś należałoby
pomyśleć
nad przystosowaniem cen
na artykuły wiejskie do cen na arty-

zwiększające.i

ię

rozpiętOŚCi

mię dr.)'

ku

Okręgowa Kolei PaI1stw.
ogłosiła rozkład
jazdy

w Warszawie
kolejowej z
\Varszawy do Kowna i z powrotem.
Między \Varszawą a Kownem będą
kursowały wagony bezpośredniej komunikacji wszystkich klas oraz wagon
sypialny. Z Warszawy odchodzić bę
dzie pociąg z wagonami bezpośredni()
do Kowna o godz. 0,15 i przychodzić na
miej ce swego przeznaczenia o godz.
9,25: Z Kowna odejście o godz. 20.33,
przyjazd do 'Warszawy o godz. 6,38.
Pierwszy pociąg z Warszawy do
Kowna odejdzie w nocy z 30 czerwca
na 1 lipca o godz. 0,15.

Pioruny

sieją śmierć

B r z e ś ć n. B. (Tel. wI.) Podczas burl:y, jaka szalała nad wsią Puchaczewo, piorun uderzył w dom Antoniego
Paplińskiego, gdzie kwaterowali art~"
lerzyści. Piorun zabił jednego z żołnie
rzy, Michała Skaruka z Prużany, trzech
zaś ranił ciężko. Rannych przewieziono w stanie beznadziejnym. Powstały
pożar ugasili kwaterujący żołnierze.
Rów n e. (TeJ. wł.) W czasie burzy
piorun uderzył w rzeźnię miejską w
miasteczku Aleksandria, gdzie rozwalił ści.a~y, zabił dwóch rzeźników i
ciężko poraził lekarza wet. K. Safara,
Trzeci rzeźnik, ciężko ranny odwieziony został do szpitala.
\Ve wsi \Yołoszki piorun uderzył w
drzewo i zabił kryjącego się pod konary wieśniaka Paczkajuka.

Bliższe szczegóły, charakteryzujące
pogłębiającą się rozpiętość cen, prZY-

nosi "Mały Rocznik Statystyczny" ia.
rok 1938.
Z dam'ch tych w\'nika. że w roku
1937 rolnik płacił za '10 metrów madapolamu (materiału białego) 61 kg ży
ta, gdy w roku 1938 10 metrów teGo

Wyj' aśnia się

kuły przemysłowe.

zagadka skrytobójstwa

T a l' n o p o l. (Tel. \VI.) Śledztwo w wa: "Za śmierć Hassary - K P. Z. U."
sprawie skrytobójczego mordu na Leo- Warto przypomnieć, że Bass.ara był
nie Snyłyku, studencie teologii, działa- portierem w konsulacie sowieckim we
czu ukraiI1skim, którego z.amordowali Lwowie i został w ubiegłym roku zani~wykryci dotę.d sprawcy, gdy jeChał
strzolony przez nieznanych sprawców.
na zebranie "Łuhu" w Strychańcach, Kartka znaleziona świadczy, że mordu
prowadzone jest w dalszym cią.gu.
na Snyłyku dokonała Komunistyczna
Na trasie ucieczki morderców zna- Partia Zachodniej Ukrainy.
leziono kartkę, na której widniały sło-

Surowe kary na komunistów zamachowców
wyniku rozpr.a wy sąd skarał
organiz.acji terl'or);stycznej
Grzegorza RapOl'tczuka vel Michaluka
na 12 lat więzienia, Sergiusza Jewczuka i Mikoł.aja Ukraima po 9 l.at, sześciu
komunistów na kary po 7 lat więzie
nia, :;ześciu po 4 lata, siedmiu po 2 lata z zawieszeniem kary, jednego zaś
skazał na umieszczenie w zakładzie
poprawy dla nieletnich. Wszystkich
sąd pozbawił praw obywatelskich na
przeciąg 10 lat.
W

Rów n e. (Tel. wł.) Sąd' Okręgowy
w Równem rozp.atrywał sprawę 29 komunistów, mieszkańców gminy hoszczal1.skiej powiatu rówieckiego, oskarżonych o przynależenie do Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, dokonywanie zamachów terrorystycznych, podpalanie cerkwi i zorganizowanię przemytu komunistów do Rosji
Sowieckiej.

przywódcę

Przeciw czerwonej fladze n dmorz m
G d Y n i a. (Tel. wł.) Władze portowe w porcie rybackim Władysławo
wo podjęły zabiegi, aby zarzQd gmachu Związku Zawodowego Kolejarzy,
który wystawił sobie wielki dom wypoczynkowy w pobliżu portu, zdjął u~
mieszczoną na ma!'lzcie flagę czerwoną, dobrze widzianą od strony morza.
Powodem tego kroku jest obawa, ie
załoga przejeżdżających statków moŻe wziąć czerwoną flagę za znak dany
--

O~łoszenia

z lądu .lub specjalny sygnał, w porcie
bowiem mogą się znajdowa.ć tylko flagi o barwach narod()wych.
Pierwsz.e zabiegi nie dały żadnego
skutku, zal'::ąd gmachu nie usunął bowie-n czerwonej flagi, tłumacząc się.
że otrzymał na to 7.ez",olenie
starostwa. \Vobec odmownej odpowiedzi
poczynione zostały nowe kroki, aby
wreszcie flaga ta zniknęła z gmachU
i nie wprowadzała w błę,d statków.
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1·11lIlIow)' milimetr IlIb jewo miejsce ltc>sztuje: w Iw)'clllln)'ch 1\. atronie 8·la·
.
mowej U ~r08ZY, na strOnie r~dakcyjnej C4·1amowej) al prz)' końcu częAcl
redakcyjnej 30 l!'roszy, b) na stronIe o~wartej 30 ~r68Z". el na .t.-onle drugiej 60 I'ro~zy.
~) na stronie wiadomości miejscowych 1.- al. Drobne o~lonenla (najwyiej 100 slów, w t"m
.) naglówkow)'ch\ slowo nagłówkowe drukiem tlu,tym, 15 grony. ke,!de dalu. e/owo 10 grosz)'.
OIl'/o8u'nia większe wśród drobn)'ch p~'rft.jllc od oatatnlej ,tronJ', 1·/amow1 milimetr 80 aro-Izy Ogłoszenia skomplikowane. lO r.astudenlem ml~jlce, _ od poszc!eg6lflerO wypadku WI.
d żl' O I
. d b'
d I
. j
d
d I
O 00
d
g oazema o I zlle,gO w)' an a prIYJffiU em)'
o go z n,. 1 .", a "wydań
na wy, tJ.
~ie~zielnych I .światec.znych ~o godziny Il.'n rano. Za błędy dr~kar~kie, które nie znieklztałl'aj"
"n.~1 n",IM7.pm~ administraCjA nIe odpowiada. Ogloszenia .JTz)'JmuJemy tylko za opłatą z góry.
:\!aklad I czcionkI: D,ukamlll Polska e. A . ." Po~nll.niu. - Konto P. K. O.

się·

Adamski złożył doniesienie w policji. Kamil'tska znalazła się więc na
ławie oskarżonych. Przyznała się ona
do czynu, .l ecz usprawi~dli.wiała swój
czyn tym, ze przez ~O mIeSIęcy prowadziła Adamskiemu gospodarstwo domowe, nie pobierając prócz mieszk.ania i utrzymania żadnego wynagrodzenia. Gdy A. odmówił oskarżonej
żądanego odszkodowania w wysokości
500 zł Kamillska spakowała rzeczy w
czasie' nieobecnoścI gospodarza i znikła.

\V wyniku rozprawy
rzył

sąd

.wy.mi~

oskarżonej

7 miesięcy WIęZIellla
z zawieszeniem na 3 lata. (tp.)

Zamach na urzędnika
prywatnego
L ó d ź, 29. 6. - O godz. 5 rano na
ul. Zachodniej dokonano z.amachu na
urzędnika prywatnego, 28-letniego Mariana Świt.aszczyka, zamieszkałego
przy ul. Andrzeja 27a.
Do przecbodzącego na ulicy Świta
szczyka, gdy ze względu na wczesną
pwę nie było nikogo, nieujawniony. dotąd sprawca oddał prawdopodobl1le z
rewolweru kilka strzałów. Jedna z kul
trafiła Świtaszczyka w lewą. pierś tak,
że p.adł nieprzytomny n~ chodnik:
.
Sprawcy
zbiegli
nIespost:ze~el1l
przez nikogo. Hannego przeWlE~ZlOnO
dQ szpitala. Policja zarządziła niezwło
cznie dochodzenia, j.ak dotąd, bez skutku, .albowiem sprawcy zamachu nie
, zost.ali wykryci.

sprzedać

wytworów. Pewne oznaki, jak np.
WZl'OSt zaprotestowanrch weksli, dłu
gie terlll.hly płatności, świadczą o pewnych zaburzeniach na rynku włókien
niczym, Jak stwie 'dza bliższa analiza,
osłabienie zbytu na wytwory włókien
nicze spowodowane jest zmniejszeniem się siły nnbywcze.i wsi. 'Wieś
znalazła się znowu wobec faktu rozwierania si~ tak zwanych "nożyc", tj.

związ
cenami na wytwory rolnicze a cenaz otwarciem komunikacji kolejo- mi
na fabrykaty włókIennicze.
wej miQdzy Polską. i Litwą. Dyrekcja

\Y a l' s z a w a. (Tel. w1.) W

&

tra z owczych skór, 4 Kapy na lóżko,
p0ścielową, aparat fotograficzny, zegarek, różne naczynia ~u
cheIme oraz 100 zł gotówki i ulotmła
bieliznę

Pięknie się zaczęło,
ale źle się skończyłO

S t a r o g a r d. \Vanda Kamińska, lat 30, zamieszkała w Tczewie,
przez dłuższy czas prowadziła gospodarstwo Franciszkowi Adnmskiemu w
Gdyni - CiROWO, z którym poZORtawała w zażyłych RtoRunkach. Po dłUŻ"
..
k'"
l k
szym czag.'o StO~UIl , Slę Joe na po~
psuly. Dl11a 2 hstopada 1937 r. panna
Wandzia spakowała podszewkę do fu-

Prenumerata

KRONIKA lODZI
Zakończenie "Dni Morza".
zakoIlczył się "Tydzieil. Morza".

Wczoraj
O godz.
10 w katedrze ociprawlOna została msza
~w. w obecności przedstawicieli władz wo,
jewódzkich, samorządowych . i wojskowych oraz licznych delegaCYJ stowarzySZOll i związków.
'astępuie o godz. 11
z placu katedralnego rusz~ l pochód, w
którym brały udział delegacje poszczegó~
nych kół Ligi Morskiej i KoloniahHlj,
straży Pożarnej, Zwąizku

b. Wojskowyc~,

w końcu zaś samoohody,u dekorowane mczym okręty wojenne. Na Placu Wolności po przemówieniach. nastąpiło uroczy;te zakoIlczenie "Tygodnia Morza" i
rozwiązanie pochodu.
'V godzinach popołudniowyCh w kilkunastu .lokalach kół
Ligi Morskiej i Kolonialnej urządzono
akademie.
Ujęcie umysłowo chorego. Wcozraj zatrzymano na ul. Zgier.skiej umys~owo c~o
reg(') 25-letniego Stamsława Malmowsklego bez stałego miejsca zamieszkania, któ.
ry pod wpływem ataku furii napadł na
przechodniów. Drugiego wariata schwytano na ul. Słowackiego. Zatrzymanym
okazała się 37-letni Feliks Sklarski z ul.
Słowackiego 10. W obu wypadkach wariatów po obezwładnieniu przewieziono
do szpitala.
Pożary. Na ul. Wolborskiej 33 w domu mieszkalnym zapaliły się sadze w kominie oraz porldasze. Straż opżar opanowala w zarodku.
Drugi podobny pożar mial miejsce przy
alei 1 Maja 40. T tu interweniowała straż
pożarna i ugasiła ogień, ktÓl'y nie wyrzą
dził poważniejszych szkód.
Wypadł z tranlwaju.
Na ul. Zgierskiej wypadł z trą.mwaju podmiejski~go
34-letni Stefan Jaskula, zam. przy uhcy
Zgierskiej 37. Doznał on bardzo ciężkich
ogólnych obrażCll ciała, Rannego odwieziono do szpitala.
Napił się trucizny na pluskwy. W mieszkaniu rodziców przy ul. Składowej 20
pozostawiony b('z nadzoru 2-letni żydek
Mordka Fajtłowicz wypił zawartość butolki z truciznl1, a pluskwy i uległ barclzo
ciężkiemu otruciu.
Pogotowie RatU1\kowe odwiozło dziecko do szpitala w stanie
bardzo ciężkim.
Żlldanle umowy zbiorowej.
Rohotnicy
drukarń ręcznych wysa,tpili t żądaniem
zawarcia umowy zbiorowej, unormowania. warunków pracy oraz ustalenia norm
plac za akordy oraZ dniówkowych wzgl.
godzinowych. W sprawie tej na 1 lipca,
rb. inspektor pracy wyznaczył Obllstl'Onnl\ konferencję, Akcja obejmuje 17 dru,
karń ręcznych.

Przejechany przez peehlll. Na torze
pod Koluszkami na.jechany ~ostl\ł przf'Z
pociąg. osobo,yy Ml-1.etni Jór,ef Chwaliń
ski, mH·szl(al1l(,~. ~V!l~. Regny. orlnos.z~c
złamani eczafl7:kl l Id ęgosJupa oraz lIczne dl\lsze ciężkie ohrażpnia ciaJn. Rannego w stanie agonii przewieziono do
szpitala w Łodzi.

poczta miealęcznie 2.34, kwartalnie T,- si (II w)'dań w tnodnlu). - Przez
awentury własne (7 wydaJ\ w tygodniu) miesięcznie 2,35 oru od pOW.
dopłata sa odnllsr:enle do domu. Egzemplara pojed)'ticzy codzienny 10 groszy. niedzielny 15 11'1'.
redllkcjl i acll1llnlatracH centralnej: Pomali. Sw. Marcin 70. Telefony' 40·72 14·76
.
.lIft·Ol. ~,-6t. 35·24. BS·23; po g<!r}z, 19 Qt'!z w niedziele i Awlęta t)'lko: 40'·72. R~dakto;
(\dPOwledzlllln)': Jan Płazak I PoznanIa. ZIl Wiadomości i artykuły a m. Łodzi OIlpow:adn
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Czterokrotne morderstwo zmiłości do dziecka
Tragicznym w swych skutkach wypad- lata temu dostala od pewnego czarno- wiJo dla niej przeszkodę, i skacząc przez
kiem sza lellczcj jakiejś miłości kobiety do księżnika murzyńskiego, mieszała do stra- I stoły i ławy, porwała dziecko w swoje obobcego 'd ziecka zajmował sil' glatnio sąd wy swych ofiar, gdyż nie mogla ścierpieć, jęcia . Kiedy Jej dziecko chciano odebrać,
przysięgała, że je raczej udusi, zanim je
w Honolulu. Hozprawa budzila ogromne by ktoś inny pieścił dziecko.
Prawie przez dwie godziny muzaint(~ l'esoll' anie tal, \\'::;rod krajuI\coW jak
W czasie rozprawy przyszło do scen, odda.
i kolonistów.
Oskarżoną
była 24 letnia
jakie chyba nigdy nie miały miejsca w rzynka potrafiła szachować organa bezMaria Sik~'n, robotnica na plantacji, któ- jakiejkolwiek sali sądowej. Kiedy -i-let- pieczeJlstwa. Wreszcie zdoła,lO ją ulJpzra dopuściła się czterokrotnego morder- nią Umbe wprowadzono na salę· sądową, władnić i odebrać jej dziecl<o. Marię Sikyn skazano na śmierć. (KK)
stwa.
oskarżona wyrwała się z rąk swych doNad zachodnią granicą Honolulu roz- zorców, zdemolowała wszystko, co stanopościerają
się
plantacjI' portugalczyka
Pilirta. Tamże pracowało 14 murzynów,
3 muszynki i 2 rodziny chillskie. Także
Maria Sikyn, która nazwisl,o swe wzięła
po mat('(' chrzPslnej, pracowała tam od H
rol,u życin.
Do portu w Konstancji przybyła w małżów jest banlzo rzadkie i dlatego ryPrzed laty jednn z murzynek została tych dniach turecka barka rvbacka. abl' bakom tureckim ofiarowano p o nętne wvmatką dzi('wczynki
I)z/l'cko, ldóre na- zaopatrzyć się w opał i t..,vwnóść. :'-ia pei- ńagl'odzenie. aby tylko ciekawy ten okaz
zwano t·mh('. pOr\C7.fI~ nrflrv I('żnło "la sia- nym morzu rybacy tureccy. jak opowiada- sprzedali. Turcy jeclnak wszeJlde proponie IV pobliżu dorosłych. !\fała Umbe roz- ją. zobaczy li jak iś przedm iot plywający o zycje odrzucili, pragnąc beczkę z małżami
wijala się szyhko, a J.;jNly miala (Iwa la- powainyrh rozmiarach. lIybacy ostrożnie zachować jako talizman dla swego okrętu.
ta. 1I'~7.ęcł7.ie cłl'pplala za doro!"ll'mi. Po- zbliżyli gi~ do pnedmiotu a wrłowiw.::zy Beczka z piwem prawdopodobnie zrzucolubili Ją w,, 7.~';< cy. NUI\rt l'orlli:zalc7.~· k i go. stwierdzili. t,p iest to bp('z!;a piwa. lU- na byla z okręlu i ugrzęzła wśród kamieni
jpg'o rOlla mieli slahość dla dziecl,a i ob- pełnie pokryta małżami. Ich warstwa pod woda. gdzie pokryta została małzami.
danali je podarkami.
Prąd następnie wyniósł beczkę
na pobyła tak gruba, że beczka utrzymała się w
Lecz najbardziej przywiązała ~ię do zdrowym tanie. tak że nawet piwo pozo- wierzchnię·
małej Umbe Maria Sikyn.
Każdą wolną,
stało
nienaruszone. Takie zbiorowisko
chwIlę poświęcała .dziecku, i nieraz do·
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chodziło między nią a matką dziecka do
gwaltoivnych scen zazdro§ci.
lIROCZYSTOŚCI W
DUBLINIE
. Na wiosnę roku ub. na plantacji Portug~lczyka powstało wielkie wzburzenie. P!'!wien robotnik i pewna murzynka zachorowali nagle i umarJi. . zanim lekarz
prr.ybył na mipjsce. Le1l:a17. nie zdołał dokładnie stwierrlzić przyczyny śmierci. ale
nie wykluczał możliwości otrucia. 'V instytucie mpdycznym '" Honolulu również
nie zdołano bezf'pornie stwierdr.ić przyczyny śmierci.
Na jesieni r.marł 1nowu
robotnik. a w cztery miPRil'\ce po tym zachorowała nagle
podczas pracy matka
malej Umbre i zmarła również. \\'ówczas
po raz pierwszy po\ystalo podpjrzenie. że
zazdrosna o dziecko Maria Sikyn usuwa
niewygodnych sobie ludr.i hy dziecko
mieć wyłn.cznie dla siebie
Marię Sikyn
areRzto\ovano. 'Vypierala sil' atoli wszelkiej lViny, kierowała podejrz!'nie IV stronę
innych i potrafiła tak się bronić. że ją
wypuszrzono na wolność.
Kilka tygodni po tym ares7.towano ją
ponownie. Tym razem chwycono się drastycznego środka, by ją nakłonić do zezl1a6. Zamknięto ją snma w celi i powiedziano jej po dwóch tygodniach, że mala
Umbe nagle zachorowała. Maria clostala na padu furii. Obiecano jej przynieść
dziecko do celi, jeżeli wyzna prawdę o wyNowy prezydent Irlandii dr Douglas Hyde w drodze na uroczyste
padkach śmierci.
stwo z okazji objęcia urzędu
Po dłuższym wypieraniu się przyznała się wreszcie, że truciznę, którą już 2
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Ciekawe odkrycie na Morzu Czarnym

Diacze-IW w krajach bałtyckich przewaogół ciepla jpsień?
Interesujące to
zagadnienie wyjaśnił mefporolog szwedzki. Anders An~str6m. który powróci! w
t~ch dniach z wyprawy naukowej na okręCle .. Skagerak" pl'zeznaczonvm do obserwacji zmian klimatycznych na morzu Baltycl, im.
Zdaniem Angstr6ma. długie i
ciepłe jesienie, panujące na wybrzeżu bałtyckim. spowodowane są właściwością
wody morskiej, która wchlania i przechowuje dłuższy czas olbrzymie ilości ciepła
słonecznel"o.
Meteorolog sądzi, że ciepło.
jakie w~'dziela Bałtyk ogrzewając kraje
nadbrzeżne. równa się ciepłu wy tworzonemu przez spalenie 10 miliardów ton węgla rocznie. '" czasie wiosny i lata katdy
metr powierzchni wody absorbuje wiele
setek t.ysięc,Y kaloryi ciepła słonecznego,
które wydZIela następnie w okresie je6ie!"li. Prof: Ang-str6m. przeprowadzi! również
mteresu)ące ba.dal}la na temat radioakty~vnOŚCI p.romlen! słonecznych i zdolnoŚCl wchłamanla CIepła orzez wodę.
ta na

elektrycznym

Sensacyjna afera

oszukańcza

Przed kilku miesiącami stolica stanu
Północnej Karoliny, Raleigh, stała się widownią krwawej tragedii miłosnej, jaka
rozegrała się na ulicy.
Student Georg
Seamer daremnie zabiegał o względy 18letniej Mabel Wpolf. Jego rozczarowanie
było tym większe, że wobec bogactwa i socjalnego stanowiska swego ojca zawsze
dotąd zastawał wszystkie drlwi dla siebie
btwarte. Pewnego dnia Seamer zastąpił
drogę swej hardej przyjaciółce i dał do
niej trzy strzały z rewolweru. Mabel \\' oolf
upadla, brocząc w krwi, sprawca pozwolił
się ująć bez oporu. Czekała go niewątpliwi.e ka!,a śmierci n!l krześle el.ek.trrcznym,
o Ile me udałoby SIę utrzymac Clęzko rannej I?r.zy życiu.
....
OJCIec. Sea~er. sprowadpl, naJsławmeJszych chIrurgow.l spec)allstow ! kazał 0toczyć ranną naJtroskllwszą opIeką.
Ale
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paryskich salonów mód.
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nie zdradzała żadnych mściwych zamiarów względem oskarżonego. Przeciwnie,
brała ona nawet część winy na siebie i
sprawa byłaby się dla wszystkich zainteresowanych zakoóczyła Jako tako pomyślnie, gdyby przewodniczący sądu krótko przed naradą nad wymiarem kary nie
był otrzymał od połicji uwiadomienia,
które z gruntu zmieniło stan rzeczy.
Na cmentarzu w Halpigh dokonano
ekshumacji r..włok młodej kobiety, pochowanej jakie trzy tygodnie temu, ponieważ
powstały 'wątpliwości co do identyczności
denatki. Pierwsze wątpliwości nasunęło
świadectwo śmierci, wystawione nie fachowo. Kiedy otwarto trumnę, okazało
się ku najwyższemu zdumieniu obecnych,
że

zmarła w~' kazuje niezwykłe podobień

stwo do l\'f abel WooH. Dalsze badania wykazały bezspornie, że zmarła była istotnie
postrzeloną przez Seamera l\fabel 'VooJf,
gdy tymczasem występująca jako świadek
w procesie była tylko jej sobowtórem.
Sprawa była jasna. Kiedy ojciec studenta przekonał się, że ciężko rannej
'Voolf nie uda się utrzymać przy życiu,
chwycił się rozpacz1iwego 'Todka, by zataić jej śmierć.
Agenci jego wyszukali
dziewcz~'nę
bardzo porloJJllf! do l\1abel
"'oolf, która po oclpowipclnich zabiegach
u dyskretnego chirurga śmiało występo
wać mogla w roli dogorywającej Mabe!'
Pogl'7.cb zmarłej k ótko po tym MA bel
załatwili zapłaceni przf>z Seamera ludzie
przy pomocy sfnłszowanych papicrów. •I
ten manewr byłby się udał, gdyby świa
doctwo śmierci, wystawionI' przez laika,
nie było wr.budziło po(\rjrzliwości władz
policyjnych.
Obecnie ojciec i syn, a również falszyw Stanach Zjednoczonych
" 'a ?label, stana, nieba.wem przed sądem.
stan jej był wciąż bardzo poważny, życie Proces wywołuj c t~' m większe za in tereso-o
jej wisiało wciąż na włosku. Dokonano wanie, ponieważ postać ojca budzi powszechne \\·spółcr.ucie, ile że postępowa
już trzykrotnie transfuzji krwi, ale poprawa w stanie zdrowia pacjentki nie nastę nie jego wypływało z miłości do syna.
(KK)
powała. Każdego dnia ogłaszano coś w 1'0dzaju biuletynu o stanie zdrowia Mabel
---'Voolf. Zawarto już teraz szereg zakładów o to, czy ona, a tym samem i jej przyjaciel, zostaną przy życiu, gdy wreszcie
We wsi żyje niejaki pan Francois Mozaczęly nadchodzić pomyślniejsze wieści
nier, który obchodził właśnie niedawno
od łoża pacjentki. Dowiedziano si~, że po- swoje 83 urodziny. "la on największą chypra\\"ę jej stanu spowodowal le],arz, sproba na świecie rodzinę, a mianowicie: 10
wadzony samolotem z Paryża. 'Viedziano, Żyjących d7.ieci, 50 wnuków, 38 prawnuże prof. Teunier zastrzegł sobie wyłączne
ków i clwoje praprawnuków. Liczba jego
lccz.onie paci?ntki w jej mieszkaniu. Te- potomków wynosi okrągłe sto osób, a z
rapla Jego wlcloczllle też hyła barclzo sku- synami i zięciami 180. Francois Monier
~eczn~, gdyż nieba wen: <.lolViollziano się,
czuje się poza tym bardzo dobrze i jest
ze mIss ""oolf udał~ SIę JUŻ na re},r~aCJę ł prawdopocl.obne, ŻO jeszcze docz(>ka się
do pewne9"0 uzdrOWIska ame!'yk:=tnsklego. chwili,
w której liczba jego potomków
W czaSIe rozprawy sądowej mISS Wool! zwiększy się.

.Ojciec ratuje syna przed

Olbrzvmi rezerwuar ciepła
Europy Północnej

Zestawienie pereł z mórz poludlliowycl,
i kapelusza z Meksyku jest ostatnią kre·

krzesłem

Pra pradzl"a'dek
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POPISY POLICJI LONDY"NSKIEJ
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zawodów konnych w Londynie policja brJ/f'l./jsk'Z
e/rktou.:nych pokazów. M. i, wystąpiły razem oddzia~V policji konnej i motocyklowej.

międ:'/Inarodo1l'ych

owala

szereg

Na szczycie niebotyku największego teatru świata - Radio City Jorku odbywają się często próby baletu
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