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beatyfikacji król. Jadwigi

Sowiety wykorzystuj~ okazję; powstałą ' przez wdanie się przez Japo'nię Vi wojnę
, z Chinami
.
T o k i o. (P AT) Według wiadomości, otrzymanych z Moskwy, Sowiety
miały odmówić wycofania wojsk so-

nia b.ędzie . bezwzględnie na.1egała na
wycofanie czerwonej armii z tery to'rium 'mandżurskiego:
wieckich z pogranicznych miejscowoM o s k~", · a. (PAT) Agencja "Tas3"
ści mandżurskich, zajętych przez czerzaprzecza wiadomo,4ciom prasy połudwona, armię w dn. 12· lipca. Odmowa niowo-amerykań!>kiej o proklamo""'asowiecka uważ.ana jest przez 'Opinię niu stanu wojennego na sowieckim Daj.apońską. za niedopuszczalną. prowolekim W.sCI;lOdzie.
kację·.
T ok j o. (PAT)' Agencja Domei doJapońsKie koł·a polityczne wskazunosi, z Hsien~ingu, że wedle otrzymają, iż wtargniQcie oddziałów sowiecnych tam wi~do~ości - sowiecka flokich do Mandżukuo nastąpiło w chwi- tyIla na Amurze oraz wojska lotnicze
li, w której większość japońskich sił zostały wyłączone spod dowództwa
zbrojnych zaangażowana jest w natar- marsz. Bluech·era.
I
ciu na Hankou. Dziennik "As~ki," donosi, że w pobliżu miejsc·a . ostatniego
incydentu skoncentrowane są ponad
dwie dywizje sowieckie.
JapOllskie koła wojskowe ·zwracają.
uwagę, że zajęta miejscowość znajduK i e l c e. {Tel. wł.). W ~raslowie pod
je się wocl leglości zaledwie pól kilome- Kielc·ami. na lotnisku Szkoły Lotnic?ej
tra od styku granic Kore\ i Mandżu LOPP, odbrwają się od 10 bm. doroczkuo, co stwarza bezpośrednie zagroże ne krajowe zawody szybowcowe.
nie Korei.
Zawądy potrwają do 23 bm.
Agencja Domei komunikuje, że am'" pien"~zyrh dniach w.wollów niebasada japoliska w Moskwie otrzyma- zbrt pomyślne '''3I'unki atmosferyczne
ła polecenie złożenia ponownego' protestu wobec rządu sqwieckiego. la~o-

Sam marsz. Bluecher ma znajdoobecnie w drodze do Moslpvy,
dokąd z.ostał zawezwany w związku z
ucieczką b. szefa G. P. U. na Dalekim
Wschodzie Samojłowicza - Łuszkowa
do
Mandżukuo.
Przed wyjazdem
marsz. Bluecher został przesłuchany
przez przebywającęgo obecnie w Chabarowsku l-go ' wicekomisarza obrony
i. naczelnego komisarza politycznego
czerwonej armii Mechlisa, przeprowadzającego obecnie "czystkę" na Dalekim 'Vschoclzie w związku z ucieczką.

'v niedzielę rano przybył do Pozna"
ni,a z Rzymu, via Berlin, franciszkanin
ks. prof. dr W. Topoliński, rzymski pc>stulator generarny beatyfikacji król(}O
wej Jadwigi. .

wać się

l

Samojłowicza-Łu,gzkowa.

Krajowe zawody szybowcowe wMasłowie
obrażeń.

Po otrz~ maniu rezerwowego
szybowca z Bezrniechowej już w poniedziałek brać bQdzie dalszy udział w zawodach. Na razie "pracuje" holując
swoich kolegów na RWD 8.
Po sobotnich przelotach (w niedziele z powodu hnllm odpowiednich wa-

Zapowiedziana ofensywa
rozwija się pomyślnie
B u r' g o ·s. (PA T) Na froncie Teruel wojska gen. Franco nacierają, na
froncie ponad 35 km szerokości.
Zostały z.ajęte miasta Mora de Rubie Os, Albentosa, San Augustin, Barracas, Pina i Alcola.
Natarcie trwa.
Na froncie CasteIlon została zajęta
miejscowość Castillo de Villamalefa.
Ponadto wojska gen. Franco sforsowały rzekę Agelita.
Teruel. (PAT). W dalszym natarciu wzdłuż osi Teruel - Sagunt wojska gen. Franco zbliżają się do miejscowości Vivier i wkroczyły do obszaru górskiego Sierra de Montalgrao.
B u r g o s. (PAT) Na posiedzeniu
rady ministrów pod przewodnictwem
gen. Franco postanowiono nagrodzić
gen. Goeringa najwyższym stopniem
orderu "Czerwonych Strzał", zaś min.
Ciano orderem Izabelli Katolickiej.

20 tYSięcy osób
na koncercie Kiepury

KS. PROF. DR' W. TOPOLIŃSKI '
generalny pos'tulator beatyfikacji "
królowej Jadwigi
.
Ks, prof. dr W. Topolillski zamie"
szk,ał w Poznaniu w
klasztorze 00.
franciszkanów przy ul. Franciszkań
skiej 2. W Pol:-,te zabawi do paździer:'
nika.
Nabożeństwo

w K .. aliowie
na Wawelu

Piloci Góra (z lewej) i Plenkiewicz (z prawej) po powrocie do Masłowa z sobotniego przelotu do Inowrocławia, sk ąd przyholowani zostali we wczesnych
godzinach rannych w niedzielę. Góra sŁoi przy swym szybowcu PWS, a Plenkiewicz przy "Mewie", jednym z naj nowszych typów szybowców polskich.
uniemożliwiły

naczelnik dzielnicy Antoni Lindner. Z
ramienia zarzą.du okręgowego przybyli z Łodzi prezes dr M. Rybuś, naczel..
nik inż. Jan Kopczyński i sekretarz
okręgu Rogacki. Władze administracyjne reprezentował starosta powiatowy Denys, duchowieństwo ks. prob. dr
Nadolski, Okręgwy Urząd WF i PWi
kpt. Antol.
Uroczystości sokole rozpoczęły się
zbiórką i raportem na boisku. Z l}olei
uczestnicy uroczystości wzięli udział
w mszy św., odprawionej przez ks. superiora Chyłkowskiego. Płmienne, . na
tchnione kazanie wygłosił ks. prob. dr
Nadolski. Po poświęceniu sztal'ldaru
i przekazaniu go przez dra Rybusa prezesowi gniazda miejscowego Józefowi
Drwalowi, nastąpiło złożenie wieńców,
m. i. pod tablicę sokołów poległych w
walce o ni?podłegłość. Następnie przy
ul. ZIelone.! Odbyło się uroczyste wbijanie gwoździ, a przy tej okazji w~' gło
szono okołicznościowe przemówienia.
Z ramienia władz sokolich przemawiał
kole z Lodzi, Pabianic, Tus zyna, Rudy, nacz. Linclner.
ZdUll~kiej " .'o/i, Szadku, Lutomiers 1ta,
O godz, 15 na boisku "Sokola" odMirosławie, Konstantynowa, Zgierza, były się pokazy gimnas t~,czne i sportoŁęczycy, Poddębic, Warty, Unieio"... a, we, wy~onane przez 600 ćwiczących.
Tomaszowa, Piotrkowa, ·Kutna itd.
Nalezy zaznaczyć, że w imieniu preZarząd dzielnicy mazowieckiej rezesa Sokolstwa Polskiego płka Arciprezentowali wiceprezes Zwią.zku So- szewskiego złożył życzenia prezes inż.
kolstwa Polskiego, inż. 1\1. ~lak5Y3 i Maksys.

pilotom przeloty.
runków przelotów nie było) punktacja
Dopiero sobota przyniosła kilka lep- przedstawia się następująco:
szych wyników. Mianowicie piloci
·1) pilot Kazimierz Plenkiewicz
Plenkiewicz i Góra dokonali docelowego lotu do Inowrocławia, a pilot Szu- (Szkoła LOPP Pińczów) punktów
kiewicz przebył również odległość po- 600 (przeloty docelowe do Łodzi - 130
km i Inowrocławia - 280 km).
wyżej 200 km.
'Nie szczęści się - jak dotychczas
2) pilot Tadeusz Góra (zeszłoroczny
- tylko jedynej kobiecie, biorącej u- zwycięzca w Inowrocławiu) z Ekipy
dział w zawodach, członkini Aeroklubu
Bezmiechowskiej punktów 580, który
Poznańskiego, p. 'Vandzie Modlibowrównież dokonał w dniu wczorajszym
skiej. Podczas pierwszego przelotu na- przelotu docelowego do Inowrocławia
trafiła
na tak złe warunki atmosfe- oraz ma jeden przelot niedocelowy 146
ryczne, że musiała natychmiast lądo km.
wać, przy czym rozbił.a na drzazgi szy3) pilot Szukiewicz (Aeroklub Warbowiec SG 3 bis. Na szczęście pilotka szawski) punktów 560, przelot docelopoza lekkim zadraśnięciem skóry na wy Łódź oraz jeden przelot niedoceloskroni nia doznała poważniejszych wy 225 km.

War s z a w a. (Tel. wł.). W sobotę
wieczorem odbył się pod gołym niebem
na rynku Starego Miasta koncert Jana
Kiepury.
Koncert zgromadził olbrzymie tlumy publiczności. Według obliczeń było
jej na rynku około 20 tysięcy nie licząc
tej, która zajęła okna i balkony zabytkowych domów oraz przyległe ulice.
Artysta wykonał szereg znanych
pieśni i aryj operowych polskiCh i obcych z towarz?szeniem orkiestry symfonicznej pod d .nekcją Adama Dołżyc
kiego i przy akompaniamencie fortepianowym. Entuzjazm publiczności był
nadzwyczajny. Kiepura otrzymał niezliczoną ilość kwiatów.
Podczas przerwy deleg,acja stołecz
nego Komitetu Pomocy Dzieciom złoŁ ó d ź, 17. 7. \711 niedzielę odbył s ię
żrła artyście w imieniu dzieci stolicy w Aleksandrowie pod Łodzią infol'muserdeczne podziękow.anie 7.a hojny dar, ją.cy okręgowy zlot "So)wła", połączony
Kiepl1l'a bowiem dochód z koncertu z uroczystością. poświęcenia sztandaru
przeznaczył na biedne dzieci V'larsza- miejscowego gniazda sokolego, obchowy oraz na fundusz wdów i sierot po dzącego w roku bieżącym swój 30-letn i
dziennikarzach przy Syndyllacie Dzien- jubileusz pracy.
n ikarzy Warszawskich. · '
, W zlocie wzięły udział glliazua 50-

Zlot

Sokoła

Kra k ó w. (PAT) W niedzielę w
539- rocznicę zgonu królowej Jadwigi,
która zmarła w Krakowie na ~amku
wawelskim w dniu 17 lipca 1399 r., odprawiona została przez ks. prałata Stefana l\1ązanka, kanclerza kurii metropolitalnej, uroczysta suma w katedrze
wawelskiej na intencję beatyfikacji
l<rólowej Jadwigi.
W uroczystym nabożeństwie w,ltę
ły tłumny udział organizacje kato1i;: ..
kie oraz liczne rzesze wiernych.

pod

Łodzią

XIII narodowe zawo(fy
strzeleckie
K a k ó w - W drugim dniu 13 naro-

_
p
dowych zawodów strzeleckich uzyskano
następujące wyniki:
. Karabin wojSkowy '(odległość 300 m do
tarc~): 1) WKS C7.arni (nad om) 1217 p. (na
1800 p. motliwych). W poszczególnych
postawach: letąc WKS Czarni (Radom)
4a·i p. (na 600 możliwych); klęczą.c: WKS
Modlin 430 }l, (600); stojąc: Czarni 328 p.
(600).

I{arnbln wojskowy '(odległość 200 i 300
m do sylwetek): 1) WKS Pułtusk 52 p.
(120); indywidualnie: plut. ?;ukowien 27 p.
(na 40 moWwych).
_ Karabinek sportowy (50 m do tarcz z
trzech postaw): 1) plut. Paluch 1013 p.
(1200); w pozycji letącej: 1) Bury PPW:
381 p. (400); klęcząc: 1) plut. Paluch 357 p.
(400); stojąc: 1) Hoffman PPW 299 (400).
_ Karabinek sportowy krajowy (50 m do
tarcz z trzech postaw): mgr Doktor (PPWKraków) 1028 (1200); leżąc: mgr Doktor
327 (400); klęcząc: mgr Doktor 339 (400);
stojąc: Golański 326 (400).
Pistolet wojskowy (20 m do tarcz): Na
pierwszym miejscu utrzymuje się jako
najlepszy. wynik Gnutka - 161 p.
Pistolet dowolny (50 m do tarcz): W
dalszym ciągu na pierwszym miejscu wynik uzyskany przez plut. Smolińskiego
UO (600),

Konkurencie kobiece:
,

Karabinek sportowy (5O .m do larcz):
1). Milanowska Jadwiga (PPW-Po366 p. (na 400 moWwych).
Karabinek sportowy k.rajowy (50 m do
tarcz): z postawy leżącej utrzymuje się jako najlepl\zy wynik p. Gało,zkówny Marty
(PPW-Poznal'l 313 p. (400). Z innych pozycyj nie strzelano.
'"
,"
Pistolpt dowolny (50 m do tarcz): 1) Stefania Stawarzowa (Warszawa) 178 p. (na
200 motliwych).
., .. . .
Pistolet dowolny (25 m do 6 sylwetek):
t) Jagodziń!;ka Maria (Warszawa) 42 p.
(na 54 moWwych),
Pistolet dowolny (25 m do sylwetki
oliimpijskiej): jako najlepszy wynik utrzymuje się wynik uzyskany przez p. ,lagoddńska, (19 trafień Illa 20 motliwych) 176
.{l. (na 200 motliwych).

letąc:
mań)

·

>V

Helsinki - I:ondyn - Nowy
.
.lorI( czy Rzym 'l
. p a l' y t. Wiadomość o rezygnacji
· Japonii z organizacji olimpiady w 1940 1'0· ku w Tokio, zelektryzowała cały świat
· sportowy. Na ostatnim kongresie w Kairza zapadła docyzja. że w wypadku odmowy Japonii, organizacja igrzysk zostanie powierzona Finlandii. Czy jcdnak
ona zda,ży przeprowadzić w tak krótkim
czasie przygotowania? - To pytanje stawiaj!\ soblo wszyRCy.
Kilka państw wys\ln~lo .i\l~ Rwe oferty
na. wypadek rezygnacji FJnlandii. Rozporządzający du~ymi środkami fin anso. wymi :Londyn zgłosił się pierwszy. Pr7.Yrzeka UkOllCZYĆ na C1,aR przygotowl\nia.
· Dalej wpłynęła bardzo poważna kandydatura Nowego Jorku, w którym odbędzie
się w 19J.0 r. wystawa światowa. Ameryka zapewnia najdalej idf\ce udogodnienia
i ulatwienia. Równie~ Włochy chciałyby
mieć u siebie olimpiadę, gdyż ur7.D,dzają
w tym czasie międzynarodową wystawę.
'Vreszcie nadeszła jut oferta Japonii ...
ale na następną olimpiadę w 1914 r.
Gdzie ostatecznie odbęd7.ie się olimpiada nie wiadomo. Najmniejsze szanse posiada Nowy Jork z uwagi na to, ~e w 1932
r. odbyła się olimpiada w Los Angeles.
Posiadające większość w komitecie olimpijskim kraje europejskie będą wolały
wyjechać gdzieś bliżej: do Helsinek, Londynu czy nawet R7.ymu, na d'o dalekiego
Nowego Jorlm. Chwilowo wydaje się, te
na.ipowa~niejs7.!\ w razie re7.ygnacji
Helsinek - kandyclaturo, jest Londyn,
posiadający pr7.emożne wpływy, poparte
l!Ezez dyplomację angielską.
. Fi!l.laf!dla podejmuje sie. organizal'jl Igrzysk
olimpIJskich w,1940 r. KomItet, wyłoniony przpz
fińską rarle mml~trów, OI'1\Z magi~trat m. H el~inel;r w. sldatłzje 1.0 o~ób (m. in. znajdnje ~ię w
komltef'l!l prezps flllskipgo komitt'tu olimpijRkiego, Dl.lmster spraw wewn. Kpkonen) powziąl
wc?\Oraj uchwalę, że Finlan(lil1 moxe podjl\ć sie
. roll organiKlltora iflrzysk olimpijskirh w 19-10 r:
. Z chwi.1ą n:tdeJ§cia oficjalnej propozycji w
tę~ "prawie mlęr1zYllarod.owego komitetu olimPIJskIego, zwołane zostame narlzwfczajne posiedze1!le rady miejskiej Helsinek, ktMa wy asyanUle na tpn cel potrzobne kredyty,
.~~-,~~,~~""-

(Od własnego korespondenta ·"Orędownika")'.. \ "\. .y.,; ; ·.-:t~·i

Przy bardzo licznym udziale zawodników z całego kraju rozpoczęły I!i~ w
Bielsku w sobotę siedemnaste z kolei
mistrzostwa pływackie Polski.
Przed
południem odbyły się w kilku silniej obsadzonych
konkurencjach
przedbiegi,
które jednak nie wzbudziły więl;:szego
zaintrrrsowania. Zawodnicy bowiem nie
potrzebowali się zbytnio wysilać, aby
utorowa~ sobie drogę do finału.
Z zawodników poznańskich do biegów
finałowych
zakwalifikowali się: Ratajczak (PTP) - 400 ID dow" Stawska. - 100
m dow. (1:27), I{lemlńska i Kdmiercza,kówna (wszystkie "Unia") - 200 m klas.
Mistrzostwa odbywaj a, się przy cudownej pogqdzie. Temperatura wody w sobotę wynosiła 19 stopni Celsjusza, co dla
zawodników poznańskich było pewnego
rodzaju handycapem, jako te przyzwyczajeni są oni do wQily o 10 stopni prawie cieplejszej (pływalnia miejska przy
elektrowni). Mimo to pływacy poznańscy doŚĆ szybko przyzwyczaili się do
nUszej temperatury wody w pływalni w
Biclsku.
Na zawody do Bielska przybył z Katowic równiet trener amerykański Stepp,
który z zainteresowaniem śledził pierwszy dzień mistrzostw.
Oficjalne otwarcie tegorocznych mistrzostw odbyło się po południu o godzinie 16 wciągnięciem flagi państwowej na
maszt główny i przy dźwiękach fanfar.
Po przemówieniach i odegraniu hymnu
państwowego, . nastąpiła defilada zawodników, zgrupowanych według kolejności
klubowej. Na czele defilujących kroczył
z chorągwią 13-krotny mistrz Polski w
skokach, Maerz.
Zawody popołudniQwe wywołały dute
zainteresowanie i odbyły się przy wypełnionych do ostatniego miejsca trybunach.
Pierwszy dzień mistrzostw pod względem
sportowym zakończył się bardzo pomyślnie. Pobito pięć rekordów Polski, a. mianowicie: na lOQ m dow. i 4Xl00 m dow.
pań oraz 100 .ID klas., 300 m i 400 m dow.
panów. Ponadto poprawione zostały liczne rekordy okręgowe. Na wyróżnienie
zasługuje doskonała forma mało znanego
dotąd,
zaledwie 15-letniego zawodnika
war~zawskiego PZLu,
Kumanta, który
w CIągu roku, nauczywszy się pływać,
podciągnął się do czołowej klasy pływaków polsldch. Jest to niepośledni talent,
który niewątpliwie w przyszłOŚCi odegra
jeszcze powa;t,ną rolę w pływactwie polsldm.
. • . •
Du~e. ŹdZJWlCllle .za .to, me tytko wś~ód
~awodmkó~v p.oznansklch, ale i poJsklc~
mnych . dZlelmc wywołał start dawne]
za~v<.>dmczki AZS. poz~ań~kie~o Kamień~l{]eJ w sztafeCIe mem.JCcklego .klubu
ślqRkirgo EKS z KatOWIC.
Kamleljskl;l
~tartował~ l': sztafecie 4Xl00 ~ dow. pan
I.W dużej .mlerze przyczyniła SIę do zwyclęstwa .Nlrmców.
Po plCrwszym dniu mistrzostw pro-

KOLARSTWO
etap ..Tour de France"
Dziewiąty

odbył 91ę

p

~

LEKKA ATLETYKA
Mistrzostwa Polski odbędą się 23 i 24 bm.
w \VarRzawie. Po raz Jlierw~zy WPZlllą w nich
udział okregi poleski i wolyński. Uwagę zwrapa brllk Hf'rmana z Wilna oraz Noj"go na 10
km. Rezerwuje on wszystkie si/y na bieg 5 km.
Najlop~i trzej zllwo(lnicy w każdd konknrf'ncji
otr~Yll1aj(1 nl1gl'olly bozpoHI't'(lnio po za IWllczl'niu
tlunej konkurt'ncji.

:HUMOR SPORTOWY

PIŁKA NOżNA
Dąb - Garbarnia 6:1 (3:1)
K a. t o w i c e. W sobotę odbyło się
Rpot1<l\nie
wejście do ligi pomiędzy Dę
hrm i Garbarnią. ldÓra od 36 min. drugiej polowy grała bC'z bramkarza Jakuhil,a. którego Rędzia. usunqł z boiRka. Jakubika zastqpil PazUl'rk. Bromki dla
zwycię7.cÓW stl'7.elili I(esRnrr (3).
Matu!'Ozrl" Kopcc i Grządziel. dla Garbarni
Skóra.
W grllpie krakowskiej stan ro:o:grywpk o wejście do ligi ~)r7.e dstawia się nast ę pująco:
1) Dnb (Kat) 2 p. (2 gry. 7:3 stos. bramek).
2) Garbarnia 2 p. (2. 8:7). 3) Czarni (Lwów)
2 p. (2, 2:2). 4) Hewcra (Stanislawów) 2 p.
(2, 2:7).
Zarząd Ligi PZPN uchylił decyzję wydziału gier i dyscypliny w sprawie unieważnienia spotkania. Polonia - Cracovia,
na k07.l1jo,c równoc7.e{;nie weryfikację moczu 7.godnie z wynikirm, osiągniętym na
bois:ku 3:2 dla Cracovii,
Cieknwą klasyfikacje państw świata opubJi·
kowal znany dziennik szwedzki .. IdroteblarlE't" .
Lista tli prz('dstawill sip, nast!lpująco: 1) 'Vło·
chy, 2) Brazylia, 3) Węgry . 4) CzechosJow!\cjll.

°

to

;Wyniki niedzielne J)yły następująCe'
200 m: 1) Heidrich (Dąb) 2:54.6, 2)" Rusin (EKS) 3:00.8, 3) ;Woźnicki 3:03.7, 4}
Nowicki (Legia) 3:05.
100 m dow.: 1) JędrysiK tGis~owłe'eJ
1:04.6, 2) Szrajbman (Legia) 1:05.4, 8)
Marchlewskj (Sokół - Grudziądz) 1:05.8,
4) Rawski (EKS) 1:06.5, 5) PriebeI (D~)
1:06.6.
100 m grzbietowym pan: 1)' Banaszewska (AZS) 1 :33, 2) Fonfarówna (EKS)
1 :33.4, 3) Dawidowiczówna (Hak) 1:35.7,
4) Pastorówna (Hak) 1:38.1.
100 m klas. pań: 1) Bolówna '(EKS)
1:35.2 (rekord Polski), 2) Szumiłowska
(Sokół-Bydgoszcz) 1:39.2, 3) Pioszczykówna (Dąb) 1:40.1, 4) Kowałska (LKS) 1:41.6.
400 m dowolnym pań: l) KratochwiJówna (AZS) 6:23.5, 2) Dawidowiczówna
6:36 (rekord śll\Ski), 3) Materówna (Dąb)
6:43.8, 4) Hallierówna (EKS) 6:56.6.
Skoki z trampoliny: 1) Bredlich(D~)
133.08, 2) Maerz (Gizs) 127.7, 3) Majchrzak
(ŁKS) 108.66. Poza konkursem Ziaja uzy.
skał 125.22 p.
Wieża pań: 1)" SzczepańsKa '(D~J 36.1
p., 2) Pietrzykowska (AZS) 29.91, 3) I{udliil!'\ka (Unia-Po7.nań) 29.32 p.
200 m dow.: 1) Jędrysik 2:28.8, 2) Piebe 2:34.1, 3) Marchlewski 2:35,8, 4) Karliczek (EKS) 2:40.4.
SX100 m zm. pań:' 1) EKS (Bolówna,
Hallirrówna, Fonfar6wna) 4::22.2 (rekord
Polski), 2) AZS Warszawa 4:37.8 8) Dąb
4:53.2, 4) Unia-Poznań 5:06.
'
4X200 m dow.: 1) Legia Warszawa
10:-15, 2) EKS 10:55.6, 3) Cracovia 11:04,
4) Giszowiec 11:15.8.
12) Belgia. 1;)

w Rohotf) po jerlnollniowpj przerwie, którą zawoclnicy przobyli w Luchon. Trasa o długości
200 km prowad~a znowu poprzez góry i wysokie przełęcze do Poo-p-ignan, I na tym etapie
zanotowano Mie-reg wYP3d.ków, kilku zaś zawodników wycofało si~ z powodu dQlZnalllych IlkurczOw Wląd.ka.
Najlep.iej pl'l\l sle ?Jnowu na 8'ZCZyt Włoch
Bantali który też pierwszy dostał lIię na 1.074 m
wYIHl·kd Col du POl'tet, dzię.ki czemu uzyskał bonif,i,katę czasu w wyro]w>' cI 1:21i min. i zbliżył
si~ o 53 sek. do prowad,zl\cego nadal w ogOlnej
klasyfikacji Belga Verwl1coke.
Do Pe.rpi'll'nnn pJe-rwl'ozy przyjechał j&i\nak
Fmchllut w 7 god·z. 08:15. 2) Moll o, 3) A. Magne,
7 godz. 09:0:1, 4) Berrencloro, 5) LewIe, 1\) van
SclHmdpl, 1) Marle, 8) Servadei. 9) Lauwo\'8,
10) Bartali. Na 11 miejscu klasyfikowano 11 kola.rzy.
Ogólna klllRyfikacja: 1) Verwaeoke w o&'ólnym czas-ie 57 godz. 28:!I!l, 2) Ba.rŁali . 57 godz.
211:32, S) Gonsmat 57 g. 33:48, 4) Visers 57 godz,
34:21. 5) COSBOO 57 god~ 37:46. 6) Vi&co~ 57 godz
38:48. ~~.~. •. . ... . ,

~,
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- N lec 1 SIę pan Ule przeraza,
jest lekka awionetka I
(Flting, Loncl~'n)

wadził EKS z 75 p. przed IJęliem 71 p.
Na ósmym miejscu znalazła się Unia z
12 p., dałej piątka. klubów, z Cracovią
i LKS na czele.
Z ciekawszych wyników poznańskich
pływaków wymienić należy szóste miejsce Henryka Ratajcza.ka (PTP) z czasem
5:56, pierwRze miejsce Stawsltiej J. (U)
na 100 m dow. (1:89.6) i ~warte miejsce
Kłemillskiej na 200 m klas. (3:40), czwarte miejsce Br. Ratajczaka (U) (1:26.6) w
pierws7.ej klasie na 100 m wznak i czwarte miejsce sztafety pań Unii 4X100 m.
Z zawodników łódzkich na czoło wysunęła się Kowalska, która poprawiła rekord okręgu łÓdZkiego na 200 m klas.
Po zawodach sobotnich odbyły się pokazowe fIkoki, które wykonywał trener
Stepp. Szczelnie wypełniająca trybunę
publiczność,
oraz zawodnicy nagrodzili
doskonałego
skoczka
amerykańskiego
rzęsistymi
brawami, oraz ..gwizdami",
ku radości wykonującego z niezwykłą
zręcznością
swoje akrobatyczne wProst
ewolucje. P. Stepp, jak stwierdził, przyzwyczaj on y jest do takiej reakcji publiczności.
W Ameryce bowiem zawodników
zadowolona publiczność nagradza nie tylko oklaskami, ale i ogólnym wrzaskiem
gwizdami. (lk)
I

I
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Mistrzostwa pływackie Polski

ł

~ie:(y~llW 'Ii~lal~i~:I1'l<o)ri~zw~~d'('11)'t'1igi~k~~

Rumunia, U) Kuba, 15) Indie
hoif'nrlprskip.
Lista opierl1 się na wyniknch mistrzostw
Awillta. Chl1l'akterystyczne, że dziennik szwed z~I lIm!E>~zcza ~2i\\:('t'jf) na 10 miejscu, mimo że
Hr-wl'!,Ja z,aln,:ahflko.w!lla SIę do p6łfinału 1 ofiCJnJnłe zl1JmuJe 4 mieJsce.

O n,lstr~oRtwo Polski Junlor6w. W niedzielę
oelhyl "1() w ~osnowcu mecz pilkarRki o mistrzostwo ] ol~kl J1\l:llor6w pomiędzy mistrz('m okrę
gU zngł()hioWRklOgO
C~arnymi z Sosnowca, a
mistr':(>~lI okr)'A'l1 All\sklegO AI(S z Chorzowa.
%w:vpu'y,ył A h ~ 2:0 (2:0).
?-n.tl'zostwo juniorów WOZPN zdobyła drużynll rW.I\'l"l' bijno Skrę 2:0 (0:0).
"'iRla w Zakopanem. W niedziele bawiła w
Z.nkopanpm krn kowska 'Visła, która w spotkamu. tO,'~'I\ł'zYR~lm polwnała miejscowy KS Wy~d'fl~le l ntry ,,:2 (l :1). 'Vis/a wyst/lplła w skłaZIO rezerwowym Pl trzema graCzami ligowymi.
. Skra weAzł.a do ligi warszawsłc:ieJ. W nier1~I(']ę oybYł RH~< 'Y '''nrRzl1wie decydujn~y mecz
pI!kllr:qkl o Wr.l~(,I~. do .0kregowPj ligi. 8kra zreml~O"l1ł/l z KR l lonkl 1:1. Ponieważ pierw~ze
~potkllnll' ohu tych r11'l!r.~' n Wf/ll'lłłn I:)krn przetO drl1~YI)a ta zapowl1lla Hoble wejScie do ligi
I
ou~:rOWf\J.
"':
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PIŁKA

WODNA

Ró2NE

i: ~: "ill\i~l)!·f

. Mistrzem Wilna został RKS, kt6ry w najbliższym czasie walczyć bedzie z mistrzem Lodzi o wejście do Iiai: Spotkania cieszyły się
wielka frekwencją PUDliclllJ\Q4ci.

MIR trzos twa ~w'atll odbeda sl~ w Londynie
w czal\ie 6 od do 13 sierpnia. Z Polski ma Wf"
jechać zespOI mQ81d oraz :!:eń.ski. PrzygotowlInla
811 W pełnym toku, Wyłonienie reprezentacji nastąpi po przeprowadzeniu w Warszawie od 20
do 24 bm, IIpecjalnello obozu, na kt6ry powoła.
no: DubajoWII, Olearezykową, Moczulska, Sko·
rupską, Spychajową, Stępiemliwnę;.. świstelnic·
ką, Borowiaka. Filipa, Gajaka, tiUmiń.8kiego.
Majewskiego, Prugara, Tusza or~z Wojszwillll.
Reprezentaoja polska bronić ma 'l nagr6d
przechodnich oraz ~ tytuł6w mistrr.6w świata.
Po zawodach odbędzie sią konlrrll!!, w czasie
którego nastapią wybory nowych władz prezydium na okres 3-letni. PorlkreŚIi<! nlllety, że dot"chczas kierownictwo MiędZYTIarodowa Federacją Lucznicllą ~wierzano każdorazowo Polsce, która była imcjatorką utworzenia tej fede'l' - \ - ~ .
dacji w r, 1931.

"1

Kors dla leltarzl SlIortoWl'eli odbędzłe się ",
rlrtillch 1. 8. - 3. 8. w Hohenlychen w Bun-

denburgii. Kurs obejmie dział chirurgii poura"
zowej z zastosowaniem ćwiczeń. sportowych \\'7r6wnawczych.
\
.... -'...
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TENIS
J
WLTK - Poio6 1:t.

W 8ODO~' rOzpOCz4llo
się spotkanie tenisowe o drużynowe mistrzostwO)
Polski pomiędzy katowicką Pogonią i Wuszawskim Lawn-Tenis Klubem.
Rpychała (W) pokonał Konczllka ' (P) ':1, 6:1
a Bratek wygrał z Bełdowskim 8:3, 8:3.
Czechosłowacki Związek zwrócił się do PZLT
z prośba o przeło:!:enie spotkania o puchar krOlowej Marii na dnie 29-31 bm. ze wzglp,du na
niedys\>ozr«;!ę mistrzyni Czechosłowacji .Willel'owej. PZL,.!: prośbę tę uwzg\lill.niL
.'
Szlgeti mistl'Jlem Rzes~y. W Hamburgu za·
kOńczyły się mistrzostwa Niemiec. W fmale gry
p.ojedyńczej pan6w o miedąnarodowe mistrzo·
stwo Niemiec Węgier Szi&'eti p(t tl8ci"tej walce
pokonał Francuza Destremeau 8~, 6:8, 11:3. 6:3.
Para polska Jedrzejowska - Baworowski
prze(rala w fjnale z parą _.w,.nn. - Leeueur
5:7, 6:7. ,.._,....~ _" _ ....."._",.

. - . - ..,

2EGLARSTWO

':4,
W Kilonii zakoń.czone zoelar,. 4-1« iii'~ZYna
rodowe regaty żeglarskie o puchar niemieckiej
marynarki wojennej. W ostatnim rejsie .ukces
odnie§li oficerowie włose,., uilJlujI\c pierwsze
miejsce. Ostateczna (łaczna) klasyfikacja pucharu przedstawia się na~tepu:!ąco:
1) Niemcy 45,57 p., 2) WIochy 29,T ~ li) :Anglia 16.87 Pl'o 4) Francja 14,)2 1!., 5) Holandia
13,51 p., ej l:'lzwecja 9,72 p,\ 7) Estonia 8.89 p.,
8) Polska 8,18 p., 9) RumUNa 5,91 P .. 10) Dania
11) TurC;L

Zmarł

Samuellnsull

P a ryż. '(P A 'O'. W Paryżu zmarł
finansista amerykański Samuel InsuIl.
Urodził się on w Londynie przed 78 laty. Zasłynął W r. 1932 kiedy to nastą
piło załamanie się trustu, na którego
czele stał ze swym bratem Martinem.
Trust ten reprezentował kapitał oceni.any na powyżej 7 miliardów fr., stąd
też żałam-anie się Jego musiało wywołać poważny wstrząs na rynku: a~ęTy
kańskim.

Po krachu Samuel lnsull zb-iegł z
Ameryki i przebywał kolejno we Francji, Grecji i Turcji. .Był on w końcu
wydany władzom amerykańskim, które w r. 1935 Insulla zwolniły, 11 lipca
rb. Samuel Insull przybył z Kanady do
:Rnryża, gdzie spotkał się ze swą żonę·

Odwołanie nocnych
pOCiągów w PalestynIe

K a i r. (PAT.) Pociąg z Egiptu do
Palestyny, który normalnie wyruszał
z Kantary (stacja na Kanale Suezkim)
o godz. 23 min. 30, będzie zatrzymywany obecnie w l{antarze aż do rana,
tak, by dalszą drogę przez terytorium
palestYllskie odbywał nie w nocy, lecz
za dnia_
Zarządzenie to zostało
wywołane
spotęgowaniem się napadów terrorystycznych na pociągi i tor kolejowy.

Krwawa' awantura w lodzi

• . L ó d ź'. 17. 7.

Wczoraj o godz. 9.30 przy pod tym adresem Dudzińskiego bawił jezbIegu uhc Tokarzewskiego j Wawelsl{iej go ojciec wraz z matką.
doszł~ do krwawe.i awantury, w czasie
Gdy obaj Dudzińscy na odgłos strzaktórej ranne zosta Iy cztery osoby spośród łów wybiegli na ulicę, 23-letnia Irena Duktórych jedna zmarła.
•
dzillska oraz jej teściowa, 51-letnia Zofia
. Znani .w te-j dzielniCy miasta awantur- (Wawelska 25) wybiegły za nimi. by ich
powstnymać od ewentualnego udziału w
nlc~ ~raclll nadWUllSCy mieli prete-nsję do
awanturze. Kobiety znalazłv się akurat
wlasclce-ła domu przy ul. Wawelskiej 34,
Wlady~ława Pleszczyńskiego. 27,letni Zy- na linii strzałów i zostały w rezultade
gmunt Radwański (Tokarzewskiego 25) u- ranne, Irena Dudzińska w podudzie, zaś
karany został za kradziet dokonaną u Zofia w prawą nogę. Bąkolik trafiony
Pleszczyl1l\kiego, Po wyjściu z więzienia kulą w pierś, padł.
Z kolei natarł na Pleszczyńskiego
postano~vil się zem~cić. Ponieważ w mię
odnosząc
dwie
dzyczn,sIe PleSZC7.YllSki stawał w innej 'Vincenty Radwallski,
Zygmunt
sprawIe przeciwko Radwal\:::klemu i ze- rany po~lrzalowe w piersi.
Harlwallski, widząc, że sam nie podola
zl~aninmi sWYI!li pl'7.yczynil się do skazanIa RndwmiRklCgo, ten ostatni postanowił uzbrojonemu Pleszczyńskiemu, llobiegł
po dalszych braci i kompanów, pozwalarozpr(lwić się z tym świadkiem. Wczoraj
J'\c w ten sposób ukryć się PleszczYliskiewespół ze swym bratem, 25-1etnim WinceI,ltr m , zamieszkałym przy ul. Wawel- mu w swoim domu.
Gdy. w kilka minut później Zygmunt
skl~J .6, oraz lwle.gą 25-le-Lnim Józefem Bą
kollklCm (Młynarska 43) na roku Toka- Radmanski wrócił z odsieczą, na miejscu
rzewskiej i Wawelskiej natarli na Ple- znajdowała się już policja, która awanszczYl'lskiego, który począł uciekać. Nie turników zatrzymała.
Rannych zabralo Pogotowie Ratunkomogl\c go dogonić, poczęli za nim rzucać
kami~niaml.
Ples7.czyński trafiony
ka- we .Cz~rwolleg~ ~rzyża. Wicncnty Radmiemem w głow~, potknął się I dobył re- wans~.I, l?rzewlezJOny do 8zpitaia, zmarł.
wolweru, dając strzał na postrach. Gdy JJlldzl~ls~le po opatrzeniu ich zostały
to ostrzeżenie nie poskutkowało i trójka pl'zewH'Zlone do domu, natomiast stan
nadal nacil'rała na Pieszczyńsklego, oddał Bąkoli k:-l jest ciężki.
Po!1cja zarządziła dochodzenie i zaon strzał do I{ąkoiika. który znajdował
tr~ymała PleszczYl'lsklego do czasu wysię najblitej.
.I~śnien~a sprawy.
Zatrzymany został
Strzel~nina odbywalR "ię przy posesji
l'ownlrz Zyl1munt Radwański oraz dali!i
• na ul. \VaweiskleJ 31. U zamieiizkalego J~gu kowiJanie.

Jak

Żyją

Napisał

AJMUJ.~C
silJ
bobrem w P,-,Isce od kilku lat,
zebrałem
nieco
spostrzeżeń na.:i
tym, ze wszech
miar ciekawym
zwierzęciem, któ_
re chcę tu choć
w skrócie prze(l-

.,

staWIC. Sprawa ma niepoślednie ZlH\.czenic nie tYl.ko dla lowiectwa polskiego, ale i dla hodowli zwierząt futerkowych oraz dla ochrony pl'zyro"}y.

,

*

, Stanowisk bobJ'a mamy obecnie
ok610 ~O, w województwach: wileli.skim, nbwo-gródzkim, bialostockim,
poleskim i \yołyliskim. W pozo:;talvch
wyginął bóbr przed około 100 laty, czas e111 i dawniej. Pozostały tylko' ślady
~()~l"Ó"': w nazwach miejscowości, rzek,
lezłO!' Itp., któr~'ch żródłosłów, pochodzący od słowa bóbr, jest zachowaJl\m
dokumentem lepszej prze.5z!ości. Zachowało się ich w Polsce wicie także
i w województwach zachodni~h. Do
najbogatszYCh, obecnie jeszcze :r.amtes~kałych,
należą. stanowiska bobra
nad rzeką Szczarq" w pow. sloni111l>kim,
.
I\ie łatwo jest ustalić ilość .~tano
wisk bobrzych, gd~cż zwierzęta te ma.Ią.·z reguły nie jedną, lecz szt>reg- 1101',
czy gniazd, a jeszcze trudlliej okT'e~iić
ilość sztuk, gdyż bóbr to zwiet'zę nocne, pl'owadzące skryly tr~'b życia. Jednakże możemy spokOjnie szacować
obecną ilość bobrów w Polsce na co
najmniej 200 sztuk.
\V zwią,zku ze sprawą. stanowisk
należy poruszyć nazwy wchodzące w
~ę, a. mianowicie tzw. żeremia i chat~', oraz ze starszych tzw, gony wzglę
dnie hony. Miesza się często niesłusz
llie żeremia z chatami. Za żeremia
należy jednak uważać t~'lko to. co
jasno wynika z samego tego sI owa
"ż~remie", ,tz, teroo żeru. Nie w.\'.;::tę
PU.lą. one mgdy daleko od "'ody, która
je:<t żywiołem bobra. Jedno że/'~Illjc
M-jmuje pas brzegu szeroki na 50-100
m i długi ,;wykJe do mniej Więcej jednego kilometra.

*

bobry w Polsce

Na osi.edle składają się nor\' bobrze
i tzw. chaty. Co do słynnych chat bobrz~rch, to nawet n wybitnych przyrodników spotykało się - i to nawet
nie bardzo dawno - ze zupełnie bh~d
nymi wyobrażeniami. \V niektórych
opisach czytało się, że bóbr jest św'iet
nym, budowniczym, że buduje .~woje
"chaty" z nadzwyczajnym zmysłem,
używając nie tylko drzewa, nIc i lepiszcza ze ziemi, że ogonem "jak kielnią.'· ubij.a ten materiał, że wewnątrz
takiej "chaty" są piętra, Niemal wypadało, że brak jeszcze tylko łazienki...
Tymczasem nie jest ani tak genialnie
technicznie, ani tak komfortowo.
"Chata" bobJ'owa jest to po prostu
kopiec dość bezładnie narzuconych
gałęzi, konarów i ziemi, wysokośc{ cło
dwóch metrów, o podstawie w pl'z~'bli_
i.eniu kOlistej, czasami owalnie wvdłużon-ej, o średnicy kilku metrÓ\'i.
.Żadnych przestrzeni mieszkalnvch w
środku "chat.y" nie ma, żadn~'cb pię
ter itp. Nie jest to zatem zupełnie chata w zw~'kł.,'m znaczeniu, choć przypomina zewnętrznie proste Chaty, np,
murzyl1skie. Kopce te służą tylko do
ubezpieczenia nor bobrów, płrtko leżących pod
ziemią, przed atakami
wrogów, a pra,,'dopodobnie i dla
ochrony przed mrozami. Je-st faktem
ż~ w miejscach, gdzie nOI'~' leżą, w
zboczu w~'ższego brzegu, więc są. orl
góry zabezpieczone grubszą. warstwą
ziemi, bobry nie sypią kopców, czyli
nie budują "chat".
: ~or~' bobrów prz~-pominaj~ bardzo
nory wydel' i innych zwierząt, hją
c~'eh częściowo podziemnie. Widzimy
tam tzw. komorę, tj, przestrzeli rozszerzoną z reguły naci poziomem wody :eżącą, w~'ścielonC). mi('kkim mat(:rialem, trawami lub mchem, Slu7.~·
ona do w~'poczrnku, toc/'y si(' w niej
iyci(' rodzinne, je"t połaczona kilkoma
ehodnikami z po,Yienchnią ziemi i r.
,,'odą. Takich nor z komorami ma
bóbr na terenie swego żeremia zw:v'kle kilka i odwiedza je w odstępach
parodniowvch, \V razie niebezpieczellstwa um~'ka do najbliższej nory, albo
Wpl'ost do wody. Z zasady - najblir.,
szą. drogą do wody, Oddalając się za
żerem od \yody, ubezpiecza też sobie
częslo OdWI'Ót, grz-ebią.c długie rhodniki, płytko pod powierzchlli~ ziemi.

prof. U. P. dr Edward Schechtel

Wielkiej inteligencji. i zmyślności
bobra dowodzą. może najbardziej budowane przezeJl tamy. Bóbr trzyma ,ię
raczej mnieojsz,vch wód Nieraz spotykamy go na mał."ch rzekach, o szerokości zaledwie kilku metrów, Otóż jeżeli poziom wód jest niski, bóbr stara
się podwyższ~ć go przez budowę grobli. \V tym celu zwala w poprzek biegu ,,'ocly pnie drzew, albo układa wał
z konarów ciętYCh przez siebie i to w
len sposób, że częścil). rozgalęzion~
kładzie je przeCiw prąclowi.
Woda
przynosi z prądem rozmaite materiały i zat~'kn. nimi 3zczeliny "1 tej faszy_
nowej robocie. \V ten sposób grobla
sama uszczelnia się stopnio\Yo. \Viclzialem na Polesiu taki w~'padek: bobry mieszkały nad maIl). rzeczułką,
tocz:;tcą. płytkie wody wśród glębokich
torfów. Gd~' zauważy l,\', że wody w
J'zec,:ce ub~ wa, wskutel, odprowadzania jej kanałem do pobli!-'kich stawów,
zac7.f;'ł~' buc!{)wać w d"'óch miejscai'll
na t~'lll kanale tamy, aby odpływ po,,'.;;lrzymać.

*

Poż~'\Yienie bobra
I'oślinlle: urzecie wsz.'

iest wyłącznia
s(kim kora. naj-

Bóbr zjada jednakże
młodą, toteż ścina starsze

tylko korę
drzewa, aby
doslać się do młodszych gałęzi. Technika ścinania jest bardzo ciekawa i
również świadczy o wielkiej zmyślno
ści bobl'a, Usuwa on naprzód korę z
miejsca, w którym ma zacząć podcinanie pnia, następnie, stojąc pionowo.
zacina dre\",no w osi podłużnej, trzymając się pnia łapkami, aby stworzyć
potrzebny opór. Zaciąw3zy odcinek
drewna, obraca głową na bok i poziomo odłupuje drzazgi z naciętego
pasa. Jest to nielada praca nawet dla
pot~żnych mięśni szczękowych bobra
i ciężkie zadanie dla szczęk, choć opatrzon.nn silnymi siekaczami. Czasem
nie obQdzie się bez zranienia dziąseł:
widywano na ŚCiętYCh powierzchniach
drzew śladv krwi.
Bóbr "sjmszcza" ścięte drzewo nie
na oślep, lecz dokładnie w kierunku
zamierzonym, jak przystało na dobrego drwala. Działa przy tym ostrożnie:
gd:-' drzewo ma już runąć, ucieka przezornie na bok. Ścina też i potężne
drzewa., Najgrubszym ze śdętych, jakie spotkałem w Polsce, był jesion o
śreclnic~' przeszłO 85 cm. Pnie grubości

Bóbr samiec, wagi 21 kg

Fot. autor

zienia. Bóbr zżyma się wprawdzie,
"fuczy", czasami mruczy, jakby groź
nie, ale nie rzuca się gwałtownie
i przede wszystl<im nie gryzie. A może
ugryść nie byle jak! Mieliśmy wypadek,
że cię-żko rannego przez kłusowników
bobra opatrywał weterynarz. kilka razy· zmieniając mu bandaże, I bóbr nigdy mu nic nie zrobił, choć taka zmiana opatrunków na złamanej nóżce i
wybitym oku musiała być bardzo bolesna. Aż jednego razu, widocznie musial go silniej urazić, dość że bóbr odwrócił głowę i chwycił lekarza za palec, który od razu zwisł na skórze ...
Trzeba było z kolei ratować lekarza.
Nie prześladowany, o~iedla się bóbr
nieraz blisko ludzi, z całą. ufnością..
Widział-em żeremia, położone tuż ko-lo pastwisk, silnie uczęszcM,nych
przez bydło i ludzi. Szereg lat gnieź.
dzlły się bobry nad Niemnem, w obrę
bie miasta Grodna, na tamie w porcie
rzecznym, po prostu między ludżmi.
Futerko bobra słynie od dawien
dawna jako niezwykle piękne i trwałe
i rzeczywiście do znoszenia futra bobrzego jedno pokolenie nie wystarcza,
Były też bobry zawsze wysoko pła
cone, a prawo łowienia ich było chronione troskliwie, jako cenny przywilej, W fu trzarstwie najbardziej cenione są oclmiallv ciemne. Otóż bóbr PQIski należy do naj cenniejszych, gdyż
jest najczęściej bardzo ciemny, hebanowy, prawie czarny - rzadziej ciemllo-brollzowy,

*

Ślady historyczne przemawiają. za.
tym, że \V dawnej Polsce prowadzono
rochaj hodowli bobrów. Często w dawn.\·cl1 aktach spotykane wyrażenia
,.gony", względnie "hony" bobrowe,
każ~ się domyślać, że tyczyły się on"
wła~mie takich odcinków wód, na których uprawiano łowienie bobrów za
Chata bobra lU Zaillos:,u
pomocą. gonienia, tz. wypłaszania ich
lI'ot. J. Dulewicz
rozmaitszych gatllllków drzew. NaJ- około 15 cm, to dla bobra robota na z nor i chwytania. Miały one różne ce.ny, według wartości futer. Prawdopochętniej zjada. bóbr korę topolowajedną noc, Gałęzie grubości palca ludzdobnie więc bobry były hodowane, a
tych, jak osiki, topoli i in" które od- kiego ścina jellnym ruchem,
to takimi prymitywnymi spoSObami,
znaczają się korą g-l'ubą. i soczystą, i
Stol'unek hobl'a do człowieka jest jakimi dawniej w ogóle hodowano
nastf;'pnie wienh, Zjada jednak i kOl'ę
jesiona, olchy, d~bu, rzadziej brzo7.~', \\'~'.iąlkolYo sympat~'czny. Jest to zwie- wsz~cstkie zwierzęta domowe. Może
właśnie dzisiejszy tak cenny czarny
wyjątkowo szpilkowych. Poza korą. ja,
rzę naprawdę niezw~· kle łagodne i mida też i liście i to nie t"lko drzew, ale le. Nawet dzikie zupełnie, ledwo zło bóbr polski jest wynikiem wyselektakże rozmailrch rośliil wodnych, 0- \\'io\l(}, daje się brać na rQce człowie cjonowania w tej prytywnej - jakbyraz ich kłącza.
kowi - i rzadkie są wypadki ugry- śmy dziś olueślili - ale niewątpliwie
hoclowl i. Są to chlubne świadectwa.
zamiłowania Polaka do ochron v i hodowli cennych zwierząt łownyci1, gdyż
biskupińskim
tak samo było np. z turem, żubrem
itp., które w Polsce naj dłużej swój
żywot gatunkowy wiOdły .
•
-.- ~.-

*

Pomost

wjeziorze

pochodzi sprzed 2500 lat
~

*

ywia pracują w IJishupinie przy pomocy pomosc,:
zbite.go z dwóch łodzi. Powietr:.e do skafondrów wtlac:.a pompa obracanf/.
J)r:'CZ robotników. Ekipę l1url;,ów, lJracujqcllch w Biskupinie stanowią: bosman
Dziwis::" mat Stacllowiak i m01'ynarz Mus:sy/lski. Na fotografii.widzimy schod:.enie nU1'ka w glębie jeziora. Z lewej strony stoi dr Rajewski, który prOWI1d::.i wace wykopaliskowe w Biskupinie
B i s k u P i'l (nb). Przrnależność leżących i wspartych na słupach.
czasowa pomostu drewnianego w jeDokładny wygląd, wielkość i przezione bisk11pif1skim została wyj.aśnio- znaczenie tego pomostu zostaną wy jana ostateczl)ie w czwal'lek wieczorem, śnione dopiero w roku przyszłym, po
Nurkowie pracując w mule, w któ- opuszczeniu kesonu drewnianego na
rym pomost spoczywa, znaler.li szereg dno jeziora, wypompowaniu zeli. wody
skorup z rozbitych naczyil glinianych, i u uoięciu 1 i pół m warstwy mułu.
pochodzących z wczesnej epoki żelaz- Jak wiadomo, pomost odkryli nurkonej (700-400 przed Cbryst.), takich sa- wie niedaleko da"'nego ujścia rzeczki
mych, jakie znajdują się w praslowiań- Gąsawki.
kim grodzie na półwyspie.
Nurkowie w niedzielę i poniedziałek
Nie ulega więc wątpliwo~ci, że po- '."łącznie pracowali bliżej półwyspu,
mOl't ten zbudowali mieszkalicy grodu. gdzie zbadali odclnlłk kilkudziesięciu
Zrobiono ten pomost z dyli, poziomo metrÓIW wzdłuż wschodniego brzegu.

I

Mamy w Polsce doskonałe warunki naturalne do hodowli bobrów, Ich
w.\'tą czne rośl i l1ożerstwo, taniość i łat
wość dostania wszędzie odpowiedniej
karmy, składającej się z kory pospoli.
tych drzew, łagodność tego zwierzę
cia, niezle rozmnażanie (raz do roku
3-4 młodych), wysoka wartość gatunkowa naszej rasy i niezwykle cenne
futerko - wsz~'stko to daje pierwszorzędne podstawy do prowadzenia nowoczesnej hodowli bobra, jako zwierzęcia futerkowego,
Pl'8.ce nad tvm
już J'ozpoczęto, mamy w Polsce hodo,,'Ię bobl'ów mogącą. się P()sz('z~'cić już
w t~'m roku pit>rwsz~rm prZYChówkiem,
l\fiejmy nacl7.ieję i ż.\' czmv sercieczn ie,
żeb~r z kgo szczęśliwego początkU
rzecz rozwijała się szerzej. Z t~'ch hodowlI będzie można za~ilać natm'alne
stanowiska bobrów, Kto wie? może
,vrócimy do czasów hiRtor~vcznych "go_
nów bobrowych", których nie powinno brakuąć w całym kra~u. Do takiego stanu wróciły, co prawda po pracy
kilku dziesiątków lat., państwa skand~rnawsk ie, gdzie oh\ arto normalne
polowanie na bobry.
Najcenniejszym uż~ tkiem z b"111'a.
jest oczywiście futerko o pięknvm
lśniącym ,,'losie górnym i g-ęstej ,.,";('1nie. Obecni.e płaci się za świeżą. skórkę do kilkuset zlotych. Poza tn11 uŻv1,..
kuje' się gruczoły prz~' odb~:towe, tz.
dawniej "strój bobro\v~·". jako śroclrk
leczniczy i materiał do "'~'robu perfum, oraz mięso, któl'e jest jadalno.'
Za prz,\'smak uchodzi wątroba i ogon.
?OI'os!y bóbr to z,,'ierzę wielkości
sl'ednJe~o psa, dochodzące do 25 i 30
kg wagl.
DIt EllWARD SeHECHTEL

Jak powstała szkockiego obrządku
,.Wielka Narodowa Loża Polski"
Ciekawe informacje o masonerii w
Polsce podaje krakowski "Głos Narodu":

duo Tak we Francji robi "Wielki
'Vschód" i ,,'W ielka Loża". Kto wie,
czy i polscy mason. nie stosują się do
tego ,.patriotycznego" obycz,aju ... Jeśli
Trzeba przypomnieć pewne fakty, tak, to człowiekiem, który by nam
które zostały stwierdzone, które w mógł coś konkretnego powiedzieć o
swoim czasie prasa referowała.
masonerii, byłby gen. Sławoj-Skład
Na rok 1917 przypadało 200-lecie za- kowski. Ci, którzy się poważnie intelożenia masonerii. Wówczas w "Świe re sują zagadnieniem masonerii, winni
cie" pojawił się wywiad z adw. Pat- by go o to poprosić.
kiem, późniejszym ambasadorem .(a
Ale najwięcej mogły]::;y na ten temat
ministrem spraw zagranicznych w o- powiedzieć pewne osobistości, na ldókresie wyprawy kijowskiej - red.). re dziś palcem się w 'Warszawie wskaWywiad bardzo znamienny... Robił zuje. Czytelnicy przypomną sobie inwrażenie, jakby ten, kto go udzielił, był
terpelację wniesioną w lutym rb. (por.
dobrze poinformowany o sprawach "Głos Nar." z 20 lutego 1938 - przyp.
masońskich, ale mówił tylko to, co ured. "Gł Nar.") przez posła Dudzińskieznał za wskazane.
Właściwie jednak wtedy jeszcze nie

r~ł~{~~l~~~e~~'
~:i~~~~~i~:masoneria
;~~;j:ki~~~
niemieckich.
nie

Mała

Podpisany na wiosnę 1938 r. ukł8;d
morski pomiędzy Anglią a Polską me
wzbudził w społeczeIlstwie polskim
szerszego zainteresowania. Polska nie
bierze udziału w zbrojeniowym wyścigu państw morskich, a zagadnienia
związane z morzem, traktowane s.ą.
bardziej pod kątem gospodarczym mz
wojskowym.
Bałtyk jest morzem zamkniętym!
przeto komunikat "o wejściu PolskI
do grona mocarstw morskich" wydał
się przesadnym, szczególniej, gdy się
go zestawiło z analogiczną ~m?wą, zawartą przez Anglię z FrancJą 1 Stanami Zjednoczonymi, zobowiązującą te
państwa do nieprzekraczania przy budowie statków liniowych tonazu 35 t ysięcy, a krążowników powyżej 8 trs:
ton. Nieco później zawarła .rówme~
Anglia podobne umowy z !'łlemcaml
i Sowietami, co jest zrozumIałe, bo te
państwa leżą częściowo nad morzem
otwartym.
"Berliner Tageblatt" podając nas.z~
umowę zaznacza lekko, że ~.artość ]~]
dla Polski jest tylko prestlzo~T o-poli
tvczna nie ma jednak znaczellla prakt'·cznego. Zdanie to nie jest zupełnie
o·biektvwne. Uldad jest może nieco
:oymbo'liczny, wskazuje jedna~, ż~ po!ska flota już w dobie obecne) staJe SIę
czynnikiem mającym pewną wagę przy
ewentualnej dużej rozgrywce na morzach otwartych. Udział Polski w małej wojnie na wodach Bałtyln~ odcią.
gnie niewątpliwie pewną. częsć fl~ty
strony przeciwnej na to morze, ktore
w razie wojny będzie mialo duże znaczenie ekonomiczne np. dla Niemiec.
Ale nie będzie również obojętnym ani
dla Sowietów, ani dla paJ1Stw porozumienia skandynawskiego.
A zagadnienia małej wojny nawet
na morzu zamkniętym są nie małe.
P l'
d
tkim na utrzy
o egaJą prze e wszys
maniu swego stanu posiadania na morzu oraz jego wybrzeżach i czynnej. akcji floty w celu paraliżowania ruchu
transportów morskich przeCiwnika,
'
b'
h
atak0'Y3:I?-iu jego. ok!'l~!oW
OJowyc,
baz, hm) komumkacYJnych.
Odpo\vieclnie środki bojowe _ lekkie jednostki nawodne i statki podwodne - Polska posiada, chociaż jeszcze w stopniu niedostatecznym. Akcji dopomóc może potężnie lotnictwo.
Zasięg jego pokrywa całą przestrzeń
Bałtyku. Może ono kontrolować stale
ruch na nim, orientować szybko wlasne siły bojowe, występować zaczepnie.
Nie ulega zatem wątpliwości, że wojna
na Bałtyku będzie polegała na szerokim wykorzystaniu lotnictwa i wykorzystaniu szybkości operacyjnej floty

Ożywiona
Lic~ne

I

sobota weekendowa

konferencje i narady w

P a ryż. (P AT). Sobota weekendowa nacecho''''ana była w Paryżu i w
Londynie ożywioną aktywnością dyplomatyczną.
Lord Halifax przyjął
ambasadora niemieckiego, zaś fr,a ncuski minister spraw zagI'. Bonnet odbył
dłuższą konferencję z po s łem francuskim w Pradze, który przywiózł ministrowi bliższe informacje o projektowanym statucie narodowościowym.
Następnie min. Bonnet odbył dłuż
szą rozmowę z amb. angielskim Phippsem, który powrócił clo Par~' ża z Londynu, przy czym, jak twierdzą w kołach politycznych,
rozmowa ta dotyczyła. nie tylko wizyty pary królewskiej angielskiej w Paryżu, ,a le
nież Hiszp8,:lii i Czecho s łowacji
..

Pary~tł-,

I

wOJ-na morska

Światowa

sobie "braci" rosyjskich
i niemieckich, nie dopuszczał,a do powstania polskiego związku lóż. Wywiad p. Patka był - dziś to można powiedzieć zupełnie poważnie - zapowiedzią zasadniczej zmiany: wylączenia się polskich masonów z rosyjskich
i niemieckich lóż i stworzenia polskiej
masonerii.
Stało się to w roku 1920. Ważną rolę przy tym odegrał ówczesny poseł
włoski w Warszawie Tomasini, mason
wysokiego stopnia. 'Vobec wł,adz światowej masonerii był orędownikiem idei
wyodrębnieni,a polskich masonów.
Sprawa nie był.a łatwa. Dopiero w
roku 1922 ostatecznie zos t.ała uznana
"Wielka Narodowa Loża Polski". I ona
odtąd skupia polskich masonów rozsianych w kilkudziesięciu lożach po
większych środowiskach Polski.
Prof. L. Kozłowski podaje o niej bałamutne wiadomości. Pisze o dwóch
masoneriach w Polsce: o "Wielkim
Wschodzie" i o obrządku szkockim.
Jest w tym ujęciu parę błędów. Jeśli
się odróżnia "dwie masonerie", to
trzeba mówić o obrządku romańskim
(do którego należy "Wielki Wschód"
francuski) i o obrządku szkockim (który jest rozpowszechniony głównie w
kraJach
anglo-saskich).
,,'''i elki
Wschód" jest zasadniczo związkiem
tylko francuskich lóż rytu romaIlskiego, j,ak znów ryt szkocki we Francji
reprezentuje "Wielka Loża". ,,'Vi elka
Narodowa Loża Polska" należy do rj'tu szkockiego. 'Vięc . nie mamy innych
lóż? Mamy.
Ryt szkocki (prócz pewnych "liturgicznych" różnic) dzieli od rytu romańskiego ważny moment organizacyjny.
Mogą do niego należeć tylko mężczyźni, i to jeszcze tylko "chrześcijanie".
W Polsce jednak i kobiety są wolnomularkami. Należą do osobnych "lóż
ml'eszanych", które skutki,e m "przes"'...
dów" rytu szkockiego mogą być afiliowane tylko do rytu romallskiego.
Prof. Kozłowski ma więc trochę racji,
gdy pisze o "Wielkim Wschodzio" w
.
11'
t
Polsce. Jemu bOWIem poe eg.aJą e
loże, jak owe "mieszane", które nic
mogły wejść do "Wielkiej Loży Polski'e j" z powodu nie dostosowania się
do przepisów rytu szkockiego.
Nie należy jednak bardzo liczyć na
te różnice między dwoma kierunkami
masonerii w Polsce. Istnieje bowiem
u nas - jak w całym świecie - stała
instytucja, mająca za zadanie uzgadniać działalność obydWÓCh. Informacyj o masonerii trzeba szukać gdzie
indziej...
M,asoni mają obyczaj, że spis członków lóż przedstawiają. premierowi rzą-

chcąc zrażać

go w sprawie masonerii. Jest w niej gornie Niemcy tiuauJą. przewazn'ie ło
8 nazwisk ludzi, których interpelant dzie podwodne o wyporności 250 ton;
Zestawienie właściwości małych łod ZI
określił j,ako masonów.
Otóż jest rzejest dla nich korzys tne - rejon pł y
czą. charakteryst y czną, że gdy
posą
dzeni o przynależność do masonerii wania mają ograniczony, kierow a e
przez prof. Kozłow s kiego n,a tychmiast Ilimi pl'zy zlej pogodzie, trudno, wła
zareagowali wprzeczeniami, panowie ściwości ofensywne nieduże, ale za to
w ymienieni w interpelacji pos. Dudziń manewrowanie małn łodzią w stani c
ski ego jako masoni, siedzą cicho i nie zanurzonym jest lepsze, uchodzą. pod
woclą niesłychanie szyblw (15 sek.), są
odzywają. się .
A są to przecież w ysocy urzędnicy mało widoczne, budowa wymaga mal o
w mini sterstwach, jal, pp. Stempowski, cl'.asu i kosztuje znacznie taniej (l{ażcl a
tona łodzi kosztuje 1,2 miłu. złotych ), .
Skokowski, Dworzańczyk i i.
strata jest zatem mniej dotkliwa. Zna\Varsz.awa zestawia zachowanie się czenie łodzi podwodnych zmniejszyło
tych panów z zachow,a niem się osób o- się jednal, po wojnie światowej znaczskarżonych przez prof. Kozłowskiego. nie na skutek wynalezienia szeregu
I mówi sobie: Teraz, to już wiemy, środków do ich zwalczania - aparaty
gdzie szukać masonów ... A my dod,a my: podsłuchowe uprzedzają zbliżanie się
i w tym wypadku otwiera się dla mi- łodzi, miny zagrodowe, bomby głębi 
ui s lra spr~w wewnętrznych,. gen. nowe, okręty-pułapki ...
SkładkowskIego, doskonała okazJ,a dla
Ostatnimi laty ukazał się na mouj,awnienia masonerii. Czy z niej sko- rzach nowy czyónik walki - szybkorzysta?
bieżny ścigacz. mała, zwrotna motorówka długości 18-30 m, wyporności
30-60 ton, szybkości 35-50 mil morskich na godzinę i koszcie 750 tys. zł.
'Viększe, przystosowane do akcji w
morzu otwartym, kosztują 1,5 miln. zł,
zasięg pływania - 200 km. Uzbrojenie
dla wykonywania naglych napadów. 1-2 wyrzutnie torpedowe, aparat do
Polska flota bojowa składa się z 4: wyrzucania bomb głębinowych, jedno
kontrtorpedowców i dywizjonu pod- działko i jeden kulomiot, załoga 5-8
wodnego, liczącego 3 torpedowce pod- ludzi. Ścigacz pracuje najskuteczniej
wodne (każdy o 700 ton wyporności) w nocy lub mgle, atakuje niespodzieoraz okrętu pOdwodnego "Orzeł", naj- wanie duże okręty, porty, niszczy ło
dzie podwodne, broni brzegów...
większej jednostki nasze.t floty. WszySkuteczność działania ścigaczy, ostkie statki są naj nowszych typów.
Dalsze dwa okręty podwodne o wypor- parta na zaskakiwaniu przeciwnika
i nagłości akcji, zależy jednak w duności 1000 ton budują się w Holandii.
żym stopniu od możności
szybkiego
Grupę okrętów pomocniczych stanoukrywania
się
w
jednej
z
ojczystych
wią. 2 kanonierki, 2 torpedowce (modernizowane), 4 trawlery (2 w budo- baz morskich - neutralne są wykluWie) i 1 okrQt minowy. Skład naszej czone.
floty jest najbardL.iej odpowiedni do
Ostatnio powstał w społeczenslwi e
akcji na ograniczonej przestrzeni Bal- zamiar niesłychanie udatny - ofiarotyku.
wania naszej flocie szeregu ścigaczy .
Istnieje jednak wśród marynarzy Jest on zupełnie realny i może być
poważna różnica zc1ail co do tonażu przeobrażony w czyn na polskiej stoczjednostek floty podwodnej. Anglicy i ni w najkrótszym czasie.
Amel'ykanie, w przewid~7 waniu dłu
E. DE BENNING-MICBAELIS'
glch rejsów, hudują. st.a tki podwodne
do 1.200 ton. 'Vłosi, Sowiety, a szczegenerał

Londynie i Berlinie

Jednocześnie nadeszły
do Paryża
wiadomości o konferencji, jaką amba-

sador angielski w Berlinie odbył z niemieckim podsekretarzem stanem v.
Weizsacl{erem oraz depesze, donoszą
ce o pojawieniu się w prasie berlil1skiej wiadomości na temat przygotowail mobilizacyjnych w Czechosłowa
cji, które zost.ały natychmiast zdementowane przez Pragę i spowodowały
wizytę posla
czeskiego na Wilhelmstras e z katt'gol'y cznymi za przeczeni,ami.
Wiadomości te oceniają w Paryżu
jako objaw ponownego zaostrzenia sytuacji w CzeChosłowacji w zwią.zku ze
zbliżającym s ię momentem w sprawie
zag,a dnienia sudeckiego.

Olbrzvmi hvdroplan

spadł

we Francji

P ar .\- .ż. (Tel. w1.) Jak donoszą z \
Jeden z oficer6w 2ginę.ł w wypadku
Ch€'l'lJOul'ga \\"ielki
C'ztel'omotoro\\')' od uduszenia. Inni pasumrowie w ywollno!-lamo10t tnn.l "Bl'eguet" \V C'zu- szli z katastrofy ze stosunkowo ni esie lotu doś\Yiadezulnego przed pl'7.(,- zbyt ciężkimi obrażeniami.
kazmllem go dla celów mal'y n al'ld,
.'
. .
.
spadł na wybrzeże mOl':,kie w pobliżu
\VSZyStkl Ch przewlezlOno do SZplTourlaville.
t.ala.
Na pokładzie powietrznego Olbrz y -]
Paryż. (PAT) \Vśr6d 11 ofiar soma znajdowało si~ l i osób, w tym 2 o- botniej katastrofy wodnosamolotu pod
ficerów marynarki j 12 osób cywil- Cherbourgiem dwie OSOby zmarły w
nych, prucujQcych w zul<ł.acl.ach Bre- szpitalu. Stan pozostałych nie wzbugueta.
dza obaw.

•

Fakir ZIpi znowu działa

ska Bitterfelden pod kierownichvem
dr,a Drechslera.
L o 11 d Y n. (PAT). Podcz,as walk z
Balon skonstruowany przez Nieoddziałami powstańczymi fakira Jpi w
miecki Instytut Badail Lotnictwa słu
V\Tazil'istanie (Indie półn. - z.achodnie), żyć ma przede wszystkim badaniu strapoleglo 4 żołnierzy angielskich i 2 in- tosfery.
dyjskich.
Po 4godzinnym locie balon wylądo
Polegli oni podczas natarcia na pieczarę, w której ukrył się fakir Ipi. :Ka- wał pomyślnie w Thul'au w pobliżu
ta' ,.
t
.
. . dl'
.
r l Cl,e
o. me P?Wl~ o SJę pom1mo Koethen.
społudzlalu lotlllct\\'a.

I \\

Z·
"k"
aWleszeme
omlsarza
pOI"ICJ""1 kłaJ"pedzk"leJ"

I{ o w n O. (PAT.) "Lietuvos Aiclas"
donosi, że komisarz krajowej policji
portowej Kiupelis został zawieszony w
urzędowaniu na mocy zarządzenia dyrektoriatu kłajpedzkiego.
Ma mu być wytoczone dochodzenie
dyscyplinarne. Wedle przypuszczeń
dziennika, zawieszenie to ma pozostawać w związku z ostatnimi wydarzeniami w Kłajpedzie.

Przemyt dewiz kwitnie
w Niemczech
Berlin. (PAT).
Na jednym z
przejść gr.anicznych niemiecko - belgijskich . celnicy niemieccy z.atrzymali
szofera, który u s ilował przemyciĆ 44
tys. marek w banknotach i 10 tys marek dewiz.
Szofer zeznał, że namówili go do tego austriaccy Żydzi. Wypadki tego rodzaju mnożą się z dnia na dzień, pomimo surowych kar, którym podlegają
zaró\vno inspiratorzy, jak bezpośredni
wykonawcy.

I Niemcy

badają stratosferę

B e l' l i n. (PAT). Najwi~kszy balon niemiecki "Dr Hans Harlman" odbył wczoraj s'"ój' pier\\'::i zy Jol z lotni-

Policja zastrajkowała

1\1 c k s y k.

(P AT).

W miejscowo-

ści Coatepec w s tanie \Yera Cruz zastrajkowała poli cja. 1\1a to być protest

przeciwko niewypłacaniu od 2 miesi ę
cy należnych policji poborów.

Dorożkarz

- filantropem

S o fi a. (PAT). Zmarł w Sofii dorożkarz Serafim Georgijew Ginow. Zmarły pozostawił testament, w którym

na cele dobroczynne
300.000 lei (około 20.000 zl).
Ginow do koilca życia pracował jako dorożkarz i majątek zebrał niezw ykłą pr,acowitością, sumiennością i 0przeznaczył

sumę

szczędnością·

Wybuch butli tlenowych
P i l z n o. (PAT). W zakładach budowy karoserii samochodowych eksplodowały 3 hutle tlenowe. Otl wy)mcbu 2 robotników poniosło śmierć, 2
odniosło ciężkie rany, a 6 lżej s ze.

Wulkan Asama dymi
T o ki O. (PAT.) \V okoli cach czynnego wuklnnu A ama, pOlożone go VI
odległo:ki H km na półno c ny zac hód.
od Tokio nastąpiło s illle trzęsienie ziei. Z krateru wulkanu wydobywa jt,!.
SIę gęste kl<;;by dymu. Istnie5e obawa
o los 30 tUl'y:-; tów.
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Bardzo pani dziękujemy
wystąpił Staszek
w imieniu trójki.
- Nic ma za co, .. No, do roboty, panowie l A tu
w tej butelczynie trochę jałówcówld, dla dodania apetytu. " Zostało mi się jeszcze po starym ... Bez ceremonii, panowie! Ale, ale, co ja to jeszcze chciałam
powiedzieć? Aha! Poczęstunek, poczęstunkiem, ale ja
swego nie daruję! Jak panowie czynszu nie zapłacą,
do sądu podam! Jak mi Bóg miły!
- Zapłacimy napcwno, w przyszłym tygodniu
- obiecał solennie Staszek,
- Ano, zobaczymy! mruI<tnęla groźnie pani
Agnieszka, znikając za drzwiami.
- Anioł, nie kobieta - westchnął Felek. - Kiedym to ostatni raz jadł takie przysmaki? lIm, dalibóg
już nic pami~tam, ..
Po tej niesrodzicwanei libacji, pokrzepieni na
duchu i ciele, Sta.sZf'l< z JanIdem wyszli do miasta,
Staszek do redal\cji, a Janek do mieszkania prezesa
Klubu Tenisowego.
- Dohrze, że pan tal\. prędko przyszedł - przywitał go prezes, Sprawa jest bardzo pilna, Powiem
panu krótko:: musi pan grać w naszej reprezentacji
przeciw \Vłochom. Mecz naznaczony jest dd dziś za
twa tygodnie ...
Janek przeraził się,
- Panie prezesie, wyszedłem z formy. Od roku
nic byłem na 1,orcie!
- To źle. Ale zeszłego roku był pan w :Świetnej
formie. Zapami<2tałem to dobrze i dlatego zwróciłem
się do pana, ..
- Dlaczego właśnie do takiego rezerwowego
gracza, jak ja?
- Jesteśmy w przykrym położeniu, Nasz as
~wichnl}ł nog'(' i nie b<:ctzic mógł 'stan:;lć na korcie,
A drugi gmcz zostal zdysl<uwalifikowany za niesub-
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szysz, że czasem zdarzają. si<;> d01wzy ludzie na swiecie, wówczas ci dohrzy ludzie telefonują po pogotowie
ratunklQwe i kaftan bezpieczeństwa dla ciebie ...
Owszem, i ci "dobrzy ludzie" czasem się śmieją.
Lecz śmiech iC~1 płynie nic z serca, lecz z wą.troby, jest
zaprawiony żółcią. i kwaśny ja1, ocet siedmiu złodziei.
A jeżeli przypadkiem nic brzmi fałszywie, jożeli jest
szczery, wtedy najczQściej jest śmiechem z, .. cudzego
nieszczęścia, ..
Lecz nasza "trójka hultajska" należała do tych
nielicznych wy,jątków, klórzy majf! "slo1'lce w herbie".
A więc i złośliwe przeciwności losu znosiła po~o-dnie
i z bumo:em. Tych "przeciwności" było roraz v,ięcej.
Od pewnego czasu pani Rolanclowa w administrawszelkie wypłaty i niepodobieóstwcm
było wydostać nawet pi<;,ć złotych zaliczki. Na nic się
nie zdały wszystkie pochlebsLwa i kruczl,u, w których
Staszek celował. Tym razem, w kasie były istotnie'
pustki. Oczywiście Janek i Felek, jak z\yyl,le, tradycyjnie nie mieli "złamanego gros7.a". Ponieważ przyrzeczona Jankowi posada \v Izhie Skal'ho,,'ej nic doszła ostatecznie do sk1ulku, ojciec znżc).dał natychmiastowego powrotu do Lwo'wu, grożąc w_ irzymaniom
dalszych subwencyj pieniężnych, Groźbę tQ istotnie
wykonał, po tl'zy1n'otnym, daremnym wysłaniu pieniędzy na drogę powrotnq,
Nie lepiej powiodło sil) i Felkoiwi.
Otrzymał
wprawdzie przez prolekcję wujka z Cz<;,storI1owy posadę kancelisty w dyre1\cji tramwajów miejskich, z
IJensjf! siu dwudziestu złotych micsiQcznie, lecz funkcje swe pełnił jedynie przez trzy dni. Dzieje tego
trzydniowego "urzędo"'ania" zasług'uje na uwiecznienie.
cji

zawiesiła

Zycie jest ph;kn6
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Dnia oznaczonego, punktualnie o godzinie ósmej
rano, Felel, zgłosił się do służby. Dyrekttor biura
przyjął go z miną dość kwaśną i zmierzył od stóp do
głowy surowo _ krytycznym spojl'Zeniem.

U nas porządek musi być, panie tego - ni stąd ni zov./ ąd.
Felel, skinął potaku.iąco gło\>;' ą, podczas gdy dy- '
rektor dłubał ołówkiem w uszach.
- A pan dotychczas pracował gdżie? - zapytał
po chwili, oglądając pod światło koniec oł6,,·ka.
- Nigdzie jeszcze, panie dyrekttol"ze... Dopiero
przed tl'zema miesiącami ukoilczyłem politechnikę
i otrzymałem dyplom inżyniera. Poza tym jestem pilotem-lotnikiem i konstruktorem samolotów ...
-

oświadczył

-

Tramwaje, to nie samoloty, panie t.ego - wydyrektor z nagłą złością, wpakowawszy ołó
wek w drugie, kosmate ucho.
- Wiem o tym - powiedział Felek.
Pan jeszcze nic nie wie - krzyczał dyrektor.
- A pallski dyplom nam niepotrzebny. Tu trzeba pracować, panie tego! Rozumie pan? Pra-co-wać? Na razie przyjmujemy pana na próbę ...
Felek został przydzieloillY do pomocy naczelnikowi kancelarji. Zapoznał się tu z całym skomplikowa·
nym mechanizmem nie tramwajów. ale dziennika
podawczego. registratury i archiwum. clo\viedział się
o istnieniu czyst.opisów. koszulek, konwolutów i UTgensów. Naczelnik! kancelarii, wzorem swego :5zefa,
odnosił się bardzo sceptycznie do jego zdolności biurowych.
- Kancelaria biurowa - mówił pouczająco - to
nie Politechnika, panie inżynierze, ho, ho! Tu tJ'zeba
mieć głowę na karku! Wie pan co? Kiech pan lepiej
zatemperuje wszystlde oł{)\>.-J.d... To taka technicznn
roLo ta •..
buchnął
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PallOwie już po obiedzie?
Owszem, prosz~ pani - zaśmiał się Staszek.
- 'Vypiliśmy po szklance wody i zjedliśmy po pół kawałka cukru ...
- I panu także tylko żarty w glo\,"ie!
Slderowała się do drzwi z miną obrażonej kl'610\Vej. lecz nafrle zatrzymała się:
- Poczekajcie panowie chwilę ... Zaraz wam tu
-

coś Pl·zyniosę.

J anek

przeczytał

tymczasem otrzymany z poczty

list.
~

Znowu stary grozi ci wydziedziczeniem? - zaStaszek.
Kic ... To z warsza\"sldego Klubu Tenisowego.
- Czego oni chcą od ciehie?
Nie wiem. 1\13om się niez\docznie zgłosić do
Prezesa l{] ubu ...
- Może chcą cię wY:'ita"-ić w jaldm meczu rrpre·
zentacyjnym?
- Hm, kto ,,-ie ...
Naraz otwarły sie z trzaskiem drzwi i do pokoju
weszła ponownie pani Agnieszka. trzymając oburą.cz
pękatą flachę. do połowy lHlpelnioną. złocistym pły
nem . Za nią wtargnął pyzaty garkotłuk. nios~c olbrzymią tRen zastawioną talerzami i kieliszkami, Smakowita WOli trzech dużych kotletów wieprzowych z mło
dymi kal·toflami rozniosla się po pokoju. podrywając
z łóżek trzech przyjaciół.
- To niby dla kogo? - upewniał się Felek, ły
pytał

kając ślinę·

- Niech panowie sl<osztują,! - zapraszała pani
AgnieszkG..
I widząc niezdecydowanie młodzieilców dodała
z dobrodusznym uśmiechem:
- N"ir ''"lr''7 !!rhi,. połóż n<1 zębie.... Zdrowsze to
niż obiau w jakiej gUlkllcllni. ..

loł dokoła

,IV

Pol ki

'Na starcie stanęlQ

W II n

o, '(PĄ T). W Wilnie rozpoczwarty lot dokoła Polski Pół
nocnej. Na zjazd gwiaździsty do Porubank.a przybyły dwa s.amoloty z Białej Podlaskiej t dwa z Wilna, 3 z Warszawy, ł z Gdańska. i 2 z Katowic.
'ezął się

Odraczanie służby
wojskowej studentów
wł.)
Wewnętrznych

Ministerw porozumieniu z Min. Spraw Wojskowych podało do wiadomości podległych władz
zasady, jakimi mają się one kierować
przy rozpatrywaniu próśb o przedłuże
nie odroczeń służby wojskowej studentom roczników 1913-1915.
W myśl tych zasad, o przedłużenie
służby wojskowej poza 23 rok życia
mogą się ubiegać studenci politechnik
krajowych i zagranicznych, którzy studiują p,a następujących
wydziałach:
mechanicznym, budowy maszyn, elektrotechniki, budowy okrętów, samolotów, mierniczym, geodezY..jnym, chemiczn~'m, inżynierii wodnej i lI~dowej,
dalej kształcący się na lekarzy, weterynarzy i farmaceutów i studiujący w
Akademii Górniczej w Krakowie i Akademii Stomatologicznej w Warszla wie.
Nie mogą uzyskać przedłużenia odroczenia studiów studenci, którzy
zmienili rodzaj studiów, będących podstawą udzielonego uprzednio odroczenia.
Poborowi z cenzusem, przyjęci na
pierwszy rok studiów, mogą uzyskać
odroczenie, muszą jednak przedłożyć
dowody, że nie zostali wcieleni do
wojska.

ogóle'ł'l'\

pół
13

pierwszym aniu prDwaazi KrakDwskI wycn wYDuchł 'du"źy pOZar w Szczercoprzed ZanDszekiem (Aerokl. Gdański). wie, w zagrodzie gospDdarza Lewiń
Dziś rano. piloci wystartowali
do. skiego. przy ul. Pił sudskiego.. Spłonęło.
lotu o.krężnego na trasie Wilno., Nowo- c~łe gospodarstwo; mimo. akcji ratungródek, HaranDwicze, SłDnim, Lida, kowej. Straty s~ znaczne.
Kobylnik, Braslaw, Żułów i Wilno. - '
Długość tr,a sy wynosi 823 km. Na traczłonkowie
sie tej będą WyłożDne znaki, które z,a wodnicy będą musieli zanotować na
Umiejętności
mapie z dokładnDścią do 600 m .
Przybycie m~szyn IlJ:!- lotnisko na ,
W.a l' s z a w a. (Tel. wł.) . PDl ska
Po!ubanek spo.dzIewane Jest oko.ło. go.- : Akademia Umiejętno.ści miano.wała
dzmy 16.
członkami korespDndentami szereg uPrzy ostatnim lądowaniu o.dbędzie czonych zagranicznych. Między innysię próba siadania na punkt ze stoJ,- mi członkami Akademii zostali dwaj
cym śmigłem.
uczeni czeskosłowaccy, wykładający na
Uniwersytecie K,arola, w Pradze. Są to
Leszny i Rypka. (w)

ocnej

m,as~yn

Pierwszą konkurencj~ było. punklą.dowanie w prostokl}cie, które
zaliczyć należy do. nieud,anych, pDnieważ powietrze było. wyjątkowo. no.śne

Nowi
Akademii

towane

i tylko dwóch pilDtów spełniło. ten warunek. Najlepszą. punktację uzyskał
Krako.w ki (Aeroklub Wileński), dłu
gość lądowania na maszynie R. W. D.
8 bez hamulców - 72 m.
,V rzucaniu meldunków wszyscy osią.gnęli
bardzo. dDbre wyniki. Po.

War s z a wa. (Tel.

stwo Spraw

Pościg

policji drogowej
za nieludzkim szoferem

Kierowctł #tłbil 8ttłł"U8~ka,

po c~m, usiłował #biee

War s z a w a. (Tel. wł.). Na szosie Puławskiej, w pDbliżu granic miasta zbierał nawóz koński mieszkaniec
okoliczny, 71·1etni Antoni Bialkowski.
Od strDny Warszawy nadjechała szybko taksówka.
Staruszek nie zdążył usunąć się z
drDgi i dostał się pod koła. samochodu.

Kierowca zwiększył szybkoś~ i zbiegł.
Zawiadomiona policja rozpoczęła
pościg za kierowcę.. Po kilkunastu kilometrach szaleńczej j.a.zdy motocyklista policyjny taksówkę zatrzymał. Szoferem Dk,aza.ł się 36-letni Roman Orbach.
.
Białkowski zmarł. (w)

•

Gdy zlekceważono

N o w y S ą c z. (Tel. wI.) Przed 10
dniami we wsi Podegrodzie pod NDwym Sączem pies jednego z gospo.darzy po.kąsał sekretarza gminnego S. i
jego żonę. 'Vobec tego, że zostali oni
nieznacznie tylko pDką ani, nie zwr,a cali na to żadnej uwagi i nie przedsięwzięli zabiegów ochronnych, a pani S.
nawet postanowiła zrealizować swój
War s z a w a. (Tel. w1.) Wobec zamiar wyjazdu do swych krewnych
coraz częściej powtar'laja,cych się wy. w Ameryce. Niebawem tei wyjechała.
Po paru dniach najniespodziewapadków używania do pracy kulawych,
poranionych, chorych lub wycie11czo- niej pies zaczą.ł objawiać wściekliznę,
nych koni, Ministerstwo Spraw Vlewnętrznych wydalo okólnik do. wojewodów w sprawie zapobiegania dręcze
niu tych zwierz~t.
W myśl tego okólnika, organa poliR z e s z 6 w. (Tel. wI.) Są.d Okręgo
cji maję. interweniować w każdym wypadku stwierdzenia używania nieodpo- wy w Rzeszowie rozpatrywał sprawę
" 'iednich koni do pracy, dla położenia Jan Tręda z Żolrni, skarżonego o
kresu okrucieństwu. jak i sporzą.dzać okropne znęcanie się nad szwagrem.
doniesienia do władz administracyjW kwietniu rb. policJa w poszukinych . .
Wla niu skradzionych jednemu z gospoKo.nie chore, kulawe, wycienczone darzy kur przeprowadził,a rewizję w
czy poranione, które będę. używane do. zabudowaniach Jana Trąda. Wynik
pracy, zo.stanę. opieczętowane, przy rewizji był ni.eoczekiwany. Posterunczym policja zarzą.dzi nadzór nad zwie- kowi znaleźli bowiem na kupie gnoju
rzętami aż do czasu ich wyleczeni,a.
Niezależnie od tego
Min. Spraw wśród bydła jakiegoś człowieka pokryrobactwem, okn' tego łachmana
\Vewnętrznych
poleciło
wojewodo.m tego
mi, który nie umiał chodzić.
wydać zaruJ,dzenie, z.aostrzają.ce kary
Natychmiast przeprowadzo.ne 'dokarno-administracyjne w sprawach D
chodzenia ustaliły, że kaleką jest Woj.
znęcanie się nad ko.ńmi, przeciążanie
ich pracę. czy też używanie chorych ciech Czech, szwagier Trąda, współ
kooi~r~o~
, właściciel kilkumorgowego. gospo.dar~

Ochrona koni

ukąszenie

psa

co spowodowało, że zabito go. Dowiedziawszy się D tym p. S. zwrócił się do
lekarza w Nowym Są.czu i poddał się
szczepieniu ochronnemu. Lekarz powiadDmiony również o pokąsaniu żo
ny pacjenta, polecił natychmiast wysł,ać do będącej w drodze pani S. radiotelegr,amu z wezwaniem, aby niezwłocznie zgłQsiła się do lekarz,a , okrę
towego i poddała się szczepieniu. .
Czy radiotelegram przyszedł w sam
czas i pozwolił pani S. uchronić się
przed nieszczęściem - nie wiadomo..

I

Kilka lat jadał z nierogacizną
stwa. którym zarzą.dzał Trąd.
Kiedy policja wezwała Trąda, aby
wyniósł nie s zczęśliwego z chlewa, odmó""il, znie,, ' ażają,c przy tym słownie
posterunkowych. Dopiero po użyciu
siły zastosował się do żądania. W dalszych do.chodzeniach ustalono, że Trąd
od kilku lat znęcał się nad szwagrem,
trzymając go. w chlewie na gnoju i ży
wiąc razem z nierogacizną.
Sąd Okręgowy skazał Trąda na 7
miesięcy więzienia.

Pożar

•

Agdy nie

c z' o r t k ów.

dosłała

W pobliżu
stacji BDrszczów popełniła samobójstwo rzucając się p_od po.ciąg 17-letnia
GitI.a Goldmanówna.
Jak ustaliły do.chodzenia, powodem
samobójstwa Goldmanówny były nieporo.zumienia rodzinne, specjalnie zaś
.,;..:,

(Tel.

wł.).

Ł

odmowa kum1,a jej sukienki przez siostrę.

Zwłoki samobój czyni z.abezpieczono
na miejscu aż do. przybycia komisji.
Wiadomość Dniezwykłym samDbójstwie zrobiła wielkie wraż.enie na mieszkańcach Borszczowa.

"Leczył" wodą z sokiem malinowym

OO'loszenia

wym chDr~by płuc. Wobec tego, że Niewiadomski ro:,głaszał jakoby mial zleco.ne przez miarodajne czynniki stolicy podniesienie st,anu zdro.wotnego wsi,
spotykał się z pomocą. urzędów gminnych.
Przez pewien cz.as o.szust grasował
bezkarnie, aż wreszcie powinęła mu się
noga i został aresztowany. Okazało się,
że NiewiadDmski, POChDdzQ.cy z Radomia, był już kar,any za kradzieże i wyłudzenia.

W sł!dzie Niewiadomski tłumaczył
że dopuścił się oszustw,a z braku
środków do. życia. Są.d skazał go. na 11
się,

miesięcy więzienia.

l-lamowy milimetr lub jero mlelsce kosztuje: w zwyczajnych na stronie /I-la·

~I'>~.....,....;....:~_ mowaj 15 groszy. na st ronie redakcyjnej (4.lamowej) a) przy kollcu częAci

redakcyjnej 30 groszl'. tl) na .tronie czwartej 50 groszy. cI na stronIe drugiej 60 groezy,
dl na stronie wladomo§cl miejscowyrb 1.- III. Drobne ogłouenla (najwy!ej 100 al6w. w tym
5 naglówkowl'ch) slowo nagl6wl"owe drukiem tłustym. 15 groS2;l'. kaMe dalsze slowo 10 groszy.
Ogloszenla wleksze w§rOd drohnych poczl'naj/lc od ostatniej strony. l-lllmowr millmetr 30 irour, Ogloszenla skomplikowane. ~ !astrz~tenlem miej9ca _ od pouczegOlnego wypadku 20'/,
d "'ki O I
. d bI t
d I
l'
I
d
na Wh.
g oszenul o
e '1cego wy an a prlY mUJemy do rodl! nl' 10,110. a n Wydali
niedz.lejnych I świąte,:z~ych ~o g.edzioy lI,n rano. ZII bl,edy dr~kar~kie, które nie zniekształcają
!rpŚCl oglo~zeniR , admlnlstraCJft me odPowiada. OglOS~enla )fUJIDUJem,. tylko za oplata z góry.
Naklad I czrionkl: Drukarnia Polska S. 'A. w Poznaniu. - Konto P. K. O.

W dniu

południo-

Zebranie S. N. Wczoraj w sali przy
ulicy Tuszyńskiej odbyło się wielkie p,ubliczne zebranie, zwołane przez StrOTIl'llCtwo Narodowe.
Zebranie zgromadziło
tłumy
publiczności,
które wysłUChały
aktualnych referatów na temat "Dlaczego demokracja jest kłamstwem". Mówcy
w osobach prezesa J ę drzejczaka z Rudy
Pabianickiej i Kaźmi eł'czal~a z Pabianic
omówili zagadnienie demokracji na tle
dzisiejszej · sytuacji politycznej, . wskazując.
że demokracja staje się parawanikiem, za którym stoi " fołksfro,nt". Przemówienia, pełne mocnych momen'tów politycznych,
były . gorąco
oklasldwane
przez zebranych. Zebranie zakończono
odśpiewaniem Hymnu Młodych.
Zlikwidowane zostały trzy · strajki okupacyjne, które wybuchły w ostatnim czasie. Robotnicy OIpuścili mury okupowanych fabryk. W drukarni chustek A. Lesza (Lipowa 83) strajk okupacyjny wybuchł na skutek zaległości w wypłacie.
Firma uregulowała robotników, którzy
przerwali strajk. W firmie Przemysł
T~ykotowy (Al. I{ościuszki 10) strajk okupacyjny · robotnicy proklamowali, domagając się podwyżki plac od 10-20 pet. Osta:
tecznie obie strony poszły na ustępstwo l
robotnikom przymana ' zosta,la pOdwyżka
w wysokości od &-15 pet. W pralni weł
ny i farbiarni firmy Za,jdel, Praszka i
Stahl w Strykowi e robotnicy okupowali
mury, obawiając się. że żydowscy właści·
ciele wypowiadaja, im pracę, zapowiadając
czasowe unieruchomienie fabryki i po
tym ich nie przyjmą do pracy. Firma dała zobowiązanie na piśmie. :!:e wszyscy zostaną zatrudnieni, wobec
czego strajk
przerwano.
Zabawa "Pracy Polskiej". Związek Zawodowy "Praca Polska" urządził wczoraj
z abawę ogrodowa, w ogrodzie w Milanówku, która zgromadziła tłumy publiczności. Zaba.wa obfitowała w szereg atrakcyjnych momentów.
SamobóJstwo żebraczki. W dniu wczorajszym w zbiornicy łódzkiego towarzystwa przeciwżebraczego przy ul. Kątnej
nr 10 popełniła samobójstwo żebraczka
46-1etnia Zydówka Perla Rajn. Rajnowa
wyskoczyla z okna na trzecim piętrZe 1
wskutek wypadku odniosła bardzo cięż
kie obrażenia ciała tak, że zmarła przed
przybyciem Pogotowia Ratunkowego.
Jak stwierdzono, samobójczyni była
chora nerwowo i na tym tle od dłuższego
czasu planowała popełnienie samobójstwa.

' Chciał wymusić

sukienki•••

-

S t a n i s ł a w ó w. (Tel. wł.). W Są
dzie Okręgowym w Stani.sł,awo\-lie rDZpatrywana była sprawa PiDtra Niewiadomskiego, oskarżonego. o podawanie
się Ul. lekarza i "leczenie" naiwnych.
Niewiadomski podając się za lekarza., przedstawiciela Państwowego. In·
stytutu Radowego. w Katowicach, objeżdżał wsie na terenie województwa
stanisławowskiego i
sprzedawał cudownie rzeko.mo działające śrDdki na
różne choroby. W
walizce pDsiadał
m. i. spo.rą. ilość buteleczek z zabarwioną. wodą, które sprzedawał jako. "lekarstwa" o.d 7 zł za sztukę. I tak np.
woda z so.kiem malinowym miała leczyĆ choroby krwi, z sokiem cytryno-

we wsi Szczereowo

P a b i ,3, n i c e. (Tel. wł.)
wczorajszym w godzinach

KRONIKA ŁODZI

ód ź, 17. 7. - W pierwszej połowie
czerwca rb. wyszedł z dDmu rodzicielskiego H-letni Jerzy Sikorski, syn zamożniejszego obywatela, oficera rezerwy, zam, przy ul. Łącznej 2, pozostawia,
jąc list, w którym zawiadomił rodziców, iż w tDwarzystwie trzech innych
ko.legów udał się w po'dróż po kraju,
nie podając dokładnej trasy swej podróży. Młodzieniec zabrał z dDmu nieco pieniędzy, rower, rewo.lwer o.jca, apar,a t fotograficzny i trochę garderoby.
Przed dWDma tygDdniami kDledzy
Sikorskiego powrócili do dDmu, o. Jerzym zaś zgo}.a nic nie było. wiadomym, gdzie się znajduje. Do.piero przed
kilku dniami Sikorski Dtrzymał wiadomDść, iż syn jego. jest uwięzio.ny i
może być oddany rodzico.m po złQżeniu
Dkupu.
M' .
b t
.
t
IeJsca po. y u ano.mmowy au or
listu nie podał.
Sikorski powiadomił policję, która

okup

Jerzy Siko.rski znajduje się w jego. rę
ku i wspólników i DtDczDny jest należytą. opieką, oraz ż.e gdyby ro.dzice Ddmówili złożeni,a Dkupu, więoej syna nie
ujrzą. Nie pDdał on wyraźnego. żądani.a
co. do. wysDkości okupu, z,astrzegł jednak, że musi to "grubo. kDsztować". Obecna na miejscu policja · 'zatrzymał,a
Kosińskiego, który j,ak się okazało
- mundur harcerski nosił :j:Jezpr.a.wnie.
Był Dn już poprzednio. k,arany za różne
oszustwa, ostatnio. zaś poszukiwany za
kradzież.

Ustalono., że Kosiński zdołał młodego. Sikorskiego ~amówić i zapr,Dw,adzić
go. do Olszy kDło. Bystrej, gdzie umieścił go w chacie, wynajętej od 'gór,al.a.
Kosiilski z.abrał Sikorskiemu rDwer,
rewolwer, ,upranie Draz ,aparat fo.tograficzny i sprzedał. Po.nadto nakłDnił on
młodego Sikol;skiego. do napisania lis tu
d
d"
. d'
k
'
o ro ZICOW z. zą m~lem D u~,:'
poleciła przesłać przychylną. o.dpowiedź
M~odegD SlkDrskleg~ . pol1cJ.a sprDz gotowością złożenia okupu.
,,:,~dz~ła do domu rDdzIcIelskie,go.,. K.1}Dnia H bm. do mieszkania Siko.r- smskIego zaś osadzono w WIęZIenIU
skiego przybył jakiś o.sobnik w ' roun-\ pDd z.arzutem ~pI'owadzenia·os0by cedurze harcerskim, jak się później oka~ lem wymuszema okupu.
zało, Zł-letni Zenon Kosiński, zawadoWiadomość ta wywDłała wielką.
wy włóczęga. Przybyły oświadczył, że . sensację·
.

Prenumerata

poczt" miesięcznie 2,34. kwartalnie T.- zł (II ~y~aj\ ~ tygodniu). - Przez
'agentury wlasne (7 wydań w tygodniu) mleSIp,czme 235 oraz; 0<100\\'
doplata r:a odnoszenie do domu. Egzemplarz pojedyńczy codzienny 10 groszy,' niedzielny 15 gr:
Adres redakcjl ·1 administraojl centralnej: Poznań. 81'1. Marcin 70. Telefony' 40-72 14-76
aa-Oi, 44-61, 35-24, 35,25; po goilz. 19 oraz w niedziele i święta tylko' 40'-72 R~dakto;
Nlpowled~ialny: .Jan Płazak z ~ozJ18nia. Za wiadomości. i. artykuły z m. Łodzi 'odpow:ada
Wlaą:rslaw MaCląg, ł,6d!. ul. PIOtrkowska Ot. Za ogloszema irekJamy odpo"riada Antoni
Leśntewic; li Poznania. - Rękopis6w niezam"'wionych redakcja · nIe ~wraca. - . W razie wypadk6w. spowodowanych silą wyższą. przeszkód w zakladzie, strajków It
d' t
'
odpowiada za dostar~zenie pisma a prenumeratorzy nie mają 'prawa Som"::a:i,:n~Yewriie~~~
starczonych lumerOw łub -odszkodowania.
Poznali 200149. Pocztowe konto rozrachunkowe: Poznal\ 8. numer kartotek 03.
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Uo '"specjaln'ości" Hollywood należy tworzenie legend o życiu prywatnym "gwiazd".
Legendy takie powstają przeważnie przy
biurkach szefów reklam wytwórni filmowych, a podawa,ne w prasie, są naujlubień
u:ą lekturą czytelnika amerykalIskiego. Tak
jak dawniej Europa emocjonowała się skandalikami dworskimi, jak opowiadano sobie
o romansach arcyksiążąt tak obecnie
Ameryka emocjonuje się ,,'szystkim, co dzieje !ię w świecie filmowym.
Publiczno ść amerykalIska chce wil'dzieć,
11 kirp. flir'tuje Gary Cooper i w kim kocha
się :Claudette Colbert.
Tych wiadomości
trzeba dostarczać i trzeba je odpowiednio

właśnie tcn tytuł. który by raczej należał
się bohatercc filmów salonowych.

Dorothy Lamour musi Jcdnak bronić te·
go tytulu. a kosztuje ją to sporo pieniędzy.
Tysiące dolarów idą do Paryża i Londynu
na zakup ostatnich modeli i na środki kosmetyczne.

e Brad wfil •Je

Ameryka szuka nowych "gwiazd", leCI:
rzadko je znajduje. Ale tym razem wytwór •
nia hollywoodzka może pochwalić się is.totnie ciekawym odkryciem.
Olympe Bradna!
Tak nazywa si ll nowa "gwiazda" ,.Par moulltu", która JUZ po pierwsz)ID swoim
fi Imie stanęła w jednym rzędzie z Deanną
Durbin, jako jej groźna rywalka Posiada
wszystko, czegu szukamy u pra wdziwej

"gwiazdy"; mlod<ńć, urodę, talent i gloe
o cud~wnym brzmieniu. Piękna Olympe
Bradna ma 17 łat!
17 lat i już cały świat podbity. już osią"
gnięte najwyższe szczeble kariery.
Ten fenomen, który nawc: w zblazowa·
nym Hollywood sta l się sensacją, zawitał
i do nas. Bradna ukazala się we filmie "Rapsodia".
Dawno już nie było tak szczęśliwego połączenia elementów treści, muzyki i gry
aktorskiej w jedną wspaniałą całość jak
w tym obrazie. Frapująca treść osnllta na
tle pięknych motywów muzycznych Chopina, Liszta, Greya. Moszkowsklcgo wzrusza widza do głębiŚwietne zainscenizowane sceny zhiorowe
potęgują wraże.g.ie.

urozmaica ć .

Obecnie

apsodia"

Jak w swoim czasie "Csibi" stało się
triumfem Franciszki Gaal, jak "Penny" _popularyzowała od razu Deannę Durbll1, tak
teraz "Rapsodia" ukazuje nową "gwiazd,,"
OIympe Bradna.

.,bożyszcZ!'Ul-·

Ameryki jest
,;księżniczka dżungli'" Dorothy Lamour.
. Jest ona dziś podobnie niewolnicą mody,
jak dawniej była nią Marlena Dietrich, która "musiała" ukazywa ć się w miejscach pu,
blicznych w spodniach, aby o niej mówiouo
i pisano. Te spodnie Marleny Dietrich hyly
,po prostu jednym z czyuników reklamy jej
filmów.
Tak samo Douglas Fairbanks musial popisywać się w miejscach publicznych S" ą
zręcznością. a przede wszystkim strzelaniem
z bicza. Publiczność na to czekala, to należało 'do programu reklamowego. Mary Astor
musiała uczestniczyć w karkołomnych wyc:ięczkach w Góry Skaliste, aby u trzymać
~wój tytuł "najodważniejszej kobiety Hollyv.:ood",
Obecnie Dorothy Lamonr, której sława
Ustawicznie wzrasta, zdobyla sohie tytuł
"ńajbatdziej
eleganckit>j kobiety Hollywood". Je"t rzeczą ciekawą. że aktorka,
która przede wszystkim dala ,ię poznać jako
bohaterka filmów e:~zotvcznych, zdobyła

Joan Crawjord uczy się pilnie
g r y tV P o lo.
P i ę kila L i l D CI g o ve r,
IlClle::qca do nlljslClrszego pokolenia a/ii orek filmowych, je.H dziś jes::;c::.e niepo:baWLOna uroku. Udział ;ej w nowych filmach gwarantuje zawsze powodzenie.
::\aj.nowc;z~m filmem Lit Dagover jl"st "źycip za honor".
Fot. Warszawska Sp Kinemat

Na

pÓłwyspie

malajskim
Booloo

"Booloo" to jeden z naJwiększych reporjaki dotąd zrealizowano.
Clyde Elliot, twórca kilku świetnych filmów,
przebywał wraz z liczną ekspedYCją na pół
wyspie malajskim prawie rok. Ekspedycja
była wyjątkowo liczna, gdyż zabrano ze 50'
bą najnowocześniejsze aparaty dźwiękowe.
taży dżunglowych

j e l e g a n c k a li: o b i e t a
Hollywood
to Dorotha Lamour, którą znamy z kilTm
pięknych filmów eg::.ot)'c::.nych. Oheślenie
to' zawdzięcza nie strojom, które pr::.y;;nnć trzeba są naprcll('dę eg:;;ot)'c=ne, ale
uldadnym zachowaniem si(; IV totwrz)'stwie.
Fot. .. Pa ramount"

N a j'b a r d z i

f'

Nową

Icreację

ców głów" i "białego tygrysa". Sułtan Jara" aku przydzielił ekspedycji liczną eskortę.
gdyż udawano się do okolic, które jeszcze
dziś stanowią białą plamę na mapIe.
"Booloo" nie jest jedynie reportaźem
w wicikim stylu. Jest to pełnometrażowy
film, z wielką akcją, z udZIałem znanego
aktora Colin Tapleya i krajowej piękności
Suratny Asmara.

Czyni to z zamilowaniem, bo zapowiedziano
jej, że w królldm czasie w nowym filmie
będ::.ie musiała w)'Trazać swoje zdolności
sportowe.
Fot. M. G. M.

Nowinki filmowe
M .. rgaret Sullavan zagra w paru filmach
obok Spencera Tracy, Jamesa Stewarta i Ro·
berta Taylora w "Trzech kamrata()h", kreowała również główną rolę we filmIe "Upadły
anioł" i kilku innych filmach.
Za kOllnmnę filmową odpowiada
Ludomir Wachowiak w POlZnaniu.

Dotąd wszystkie filmy tego typu realizowano w ten sposób, że w zdjęciach uczestniczyło najwyżej kilka osób, a resztę filmu
dorabiano w studio . Tym razem stwO'fZono
film. który oddaie całą grozę krainy "łow·

stwarza Zarah Leander

we filmie .. Marnotrawna córka". Partnerem j!?j jest zdoIli Y aktor Pawel Horbiger.
Widzimy ich dwoje na powyższym zdjęciu tV scenie z nowego film.u.
Fot. Warszawska Sp. Kinemat

Czy

pies jest miłośnikiem radia?

Problem ten pr.agnie. zap.ewne rozwiąza.ć znakomity aktor Slim Summerville. Naltręcil
on. cZtl;;olampowk" , kaze $'Wemu sparuolowi «luchać pogadanki o najllOtVszych "prze.
bOjach ekranu.
F t" F -Fil
o. ox
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