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Ilustrowany dziennik narodowy i katolioki
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POŚWI4TECZNE

Wtorek, dnia 6 września 1938

lAMACH

na króla Egiptu
(Tel. wł.). Uwaga całego
zwrócona jest na Norymbergę,
gdzie w dzisiejszy poniedziałek rozpoczyna się doroczny kongres hitlerowski.
W Niemczech sugeruje się, że tegoroczny kongres p.artyjny poświęcony
będzie niemal wyłą.cznie dokonanemu
przyłą.czeniu Anstrii do Rzeszy, a więc
głównie
zbilansowaniu dotychczasowych zagranicznych sukcesów reżimu
hitlerowskiego. Wskazuje na to sam
Oficjalny program kongresu, jak również i artykuły prasowe.
Ludność
Niemiec i Austrii, zaniepokojona przedostają.cymi się wiadomościami z zagranicy o coraz to bardziej zwartym froncie antyhitlerowskim, oczekuje kongresu z wielkim
napięciem i spodziewa się
usl~· szeć z
ust miarodajnrch, co czeka w najbliż
szym czasie Niemcy i w jakiej mierze
uzasadnione są rozmaite prz.\·puszczenia i ohawy, ogaI'ni.aj~ce przeciętnych
Niemców.
Na kOflgresie w • forrmberdze obecny będzie korpu' rlyplomatyczny, akre.ó. '\'Q,,',:anv w Beri inie, z ambasadorami Francji i Wielkiej Brytanii na
czele.
N or y m b e r g a. (PAT) Tegoroczny kongres Partii Narodowo-Socjalistycznej otwarty będzie dziś, w poniedziałek 5 bm.,
przyjęciem, w~·danym
wieczorem przez kanclerza Hitlera w
ratuszu norymberskim.
Właściwe otwarcie kongresu nas tą.pi we wtorek odczytaniem odezwy
kanclerza Rzeszy. Wieczorem odbędzie
się zebranie, w czasie którego zostaną.
ogłoszone nazwiska tegorocznych laureatów nagrody narodowej. Przy tej
okazji kanclerz Hitler zabierze głos.
Poza tym kanclerz Hitler wygłosi
prawdopodobnie przemówienia w czasie apelu niemieckiej służby i'lracy,
przemówienie do przewódców politycznych, do młodzieży hitlerowskiej, z okazji wielkiego zgromadzenia oddziałów
Pa

ryż.

świata

S. A. i S. S., z okazji zjazdu i zlotu automobilistów i lotników nal'odowo-socjalistycznych, oraz z okazji wielkiej
defilady wojskowej.
, Dnia 12 wrześni.a kongres zostanie
zamknięty przemówieniem kanclerza
Hitlera. Wieczorem 12 września odbyć

które pJ'z~ był król w otoczeniu kilku
ministrów.
Król wręczył pływakom nagrody,
po czrm po Skollczonych zawodach 0puścił klub udają.c się do samochodu.
\V tej chwili nieznany mężczyzna
strzelił
do króla z rewolweru. Strzał
chybił.

W Hirschbadstal pod

Norymbergą

japoński, nadawany
sługi u'ojcnne.

za za-

ling na poludn io\\'~' ch zboczach tailcucha górskiego. Ta }.lolu bitwy pozostal~·

7,włoki

chiń~kll: ll.

przeszło

300

żołllierz~

Krajowe zawody balonowe

pobudowano dla widzów olbrz) mie trybuny

War s z a wa. (Tel. wł.) Wczoraj
tutaj na lotnisku mokotowskim ogólnopolskie zawody balonowe, zorganizowane przez Aeroklub
Warsza wski. Start nastą.pił o godz.
17.30. Balony poszybowały w kierunku
zachodn im i zachodnio-południowym
(w stronę Wielkopolski) z szybkością.
15 km na godzinę.
rozpoczęły się

Katastrofa iednoosobowego samololu
spowodawala
Londyn.

(PAT).

W

ślnieJ·ć

4 osób i rany 25 lucbi

niedzielę

w

południe wydarzyła się na północnym
przedmieściu Lodynu Edmonton kata-

strofa sainolotowa,

w której

Sukcesy japońskie wChinach

Nowy order

dzielę

I{róI egipski Faruk

I

T o ki o. (PAT). Agencja Domei donosi, że wojska chil'lskie, które broniły łailcucha górskiego Luszan, znajdują. się w od \\'roci e. Poprzedziły go
gwałtowne walki w pobliżu Tungku-

Aleksandria. (PAT). W niedokonano nieudanego zamachu
na króla Egiptu Faruka.
W miejscowym klubie sportowym
. nad brzegiem Nilu odbywały się zawoPo raz pierwszy bowiem formacje naro- dy pływackie o mistrzostwo Egiptu, na
dowo-socjalistyczne z b. Austrii ukażą.
się na lwngresie.
się ma wielka defilada
wojska przy
świetle pOChodni. Można przypuszcz.ać,
że tegoroczny kongres będzie stal pod
znakiem zjednoczenia Austrii z Rzeszą..

znalazły

Odcinek ten, jak zaznaczają. korespondenci japoJ.1scy, był broniony
przez oddziały chil1skie.
przeważnie
w których większość stanowili studenci.
Siły chil1skie ustępujące pod naporem wojsl< japOl'lskich, liczą · przeszło
100 tys. żołnierzy. Posuwa.ja. się one w
l{ierunku TC'itlll na linii kolejowej
Kiukiang-Nanczang.
Odwrót pięciu d~·wizyi chińskich
z Czienszanu w południo" o-zachodniej części łal1cuCha górskiego Luszan
rozpoczął się późno w nocy. Był on
sygnałem do odwrolu na całe.i lillii.
T o ki o. (PAT) Komunikaty sztabu japol1skiego stwierdzają. że wojska
po przełamaniu pierw zej linii obrony
IIankau po:;:uwa.ią. się naprzód, walcząc
z armię. chil'lSką., która stawia silny
opór.
Dec\'dująca bitwa o Hanlwu rozegra
. ię na drugiej linii obrony (między Unine w pJ'OW. I<ianb'si a Kiczun w prow.
lIupeh), gdzie wedlug obłiczeil japollskich, Chil'lcz~'CY wyst~wili armię li-

4 osoby, a 25 odniosło rany, z
czego 13 ciężkie.
Samolot, w którym znajdował się
jedynie pilot, runą.ł z niezhadanych
dotychczas przyczyn na gęsto zamieszkaną. część przdmieścia i roztrzaskał
się na dachu jednego z domów, przy
czym eksplozj a zbiornika z benzyną.
spowodow,ał,a pożar, który momentalnie przeniósł się na trzy są.sied nie budynki .
". chwili upadku samolotu ponieśli
śmierć na miejscu pilot, jedna kobieta
oraz dwoje bawią.cych się n.a ulicy
dzieci.
Pozostaje osoby odniosły obrażenia
podcz.as pożaru domów.
śmierć

Do lotu startowały balony: "Sanok'\
(1600 m sześc.) z załogą pilot Władysław
Kojcar. pom. pil. Alfred Mikler oraz red.
Strumph-Wojtkiewicz z klubu sprawozc!.
lotniczych. pozostałe balony o pojemności
1200 m sześc. starto. aty w kolejności:
"Gryf" z batalionu balonowego w Toruniu
z załogą: pilot ppor. Kazimierz Sławiński,
llom. pil. ppor. Edward Lesisz; "Katowice" z wojskowego klubu sport. "Wzlot" z
załogą: ppOI' Czesław Wnesien i pom. pil.
Jan Szlązak; "Legionowo" z koła balonowego przy wytw. bal. i spadochr. w L~
gionowie z zalogą: pilot Fr. Wilkoszewski,
pom. pil. Kazimierz Wilkoszewski; .,Wisła" z aer. warszawskiej:w z załogą: pilot
red. Jerzy OsiliskI. pom pil. inż. Nowacki
i "Syrena" a<>r. warszawski z 7.alo~ą: pil.
St. Ostaszewski, pom. pil. R. Flach.
n

D~lsze

sukcesy narodowców wHiszpanii

B ar c e lon a. (pAT.) Agencja Havasa donosi: 'V niedzielę rano przelecialo nan Barceloną, na wysokości
3.500 m pięć wodnosamolotów powstal1czych,
zrzucając
kilkanaście
bomb w bezpośrednim sąsiedztwie
portu.
Wyrządzone szkody są. nieznaczne.
S a l a m a n k a. (PAT.) \Vedlug komunikatu glównej kwatery powstańczej, na odcinl\U rzeki Ebro zajęto szereg ważnych pozycyj nieprzyjacielskich, zadając przeciwnikowi znaczne
czącą 400.000 żolniel'z~T.
straty. W czasi prowadzonych wczoJ( a n t o n. (PAT.) Agencja Central
raj walk powietrznych strą.cono 21 saNews donosi, ŻO w czasie sohotniego molotów nieprzyjacielskich.
ataku lotników japoi1skich 7.tIi~zc7.0nYI
Salamanka. (pAT.) Na fron7~"tał gmach uniwersytetu w Kwang- ci/'. R~tr~'n:1(lm'Y
a~akj
r.rzeci".'ni~a
• j
•
slu.JwJ, z kaidy Ul dl1lem. N leprzYJaclcl

wyrzekł się swe~o

pierwotnego planu
eabeza deI Bucy i pozostaje na swoich pozycjach.
Główne dowództwo powstańcze są.
dzi, że bitwa jf'st już właściwie zakoń
czona. Olbrzymie obszary, zdobyte
przez powstańców w czasie tej bitwy,
są. już definitywnie obsadzone
przez
wojska powstańcze.
B a r c e lon a. (PAT). Spokój, który panował od pięciu dni na froncie
Tortosa, zosbał w niedzielę z rana
przerwany p~ze:l, niezwykle .gwałtowny
atak powstallcow na pozycJe rządowe,
położone
o 2 km na poludnj.)V:j'
wschód od drogi Ganclesa-Torto:3a.
Wojskom powstallczym udało się
pl'zen,·ać fl'ont, rzą.dowy i posur -ć siQ
o 2 km napJ'zod.
okrążenia

I

Tyl'ku Hu(h nie sprawił niespodziank·
i, Polonia -

:

ŁKS

211 (2: I)

.
.
W a ~ s z a w a - ~potkame Poloma ŁKS. mJmo te chodziło o ~unkty. dla ~u
~rutyn za~o:tonych spad~Jem, m~ mJało
~ednakte cIekawego prze,bJ~gu. Oble druzyny ~ykazały brak techmcznego przygotawama. Zawo.dy rozpoczęł~ drużyna lódzka, l~cz w plerwszy~h mmutach. 8tr!?na,
atakuJąca, by.ła Polom.a. 'Y,prawdzle I~ról
z ŁKS strzelił w 3 mmucle bramk~, ]ednak z wyraź,:e~o spalO':ego, Pol~la zrewant~)\v:ła SJę JUŻ 5 mmut późmeJ. "zdobrwa~~c bramkę. przez r-.:awrot.a, po k?mbmaCjl z PazurkIem. ~Idowma przyjęła
ten. sukces bez en~uzJazmu, bramka ta
bOWIem padla :t:ów:n~e.ż. ze spalonego" le~z
tym ra~em sę~zJ.a .Jej m~ uznał. <?d 1;) ~ll-

n~ty wIększa, lTIJcJatywę. ~ykazuJf.\ łod~lame, ~ecz ~brona Polonn l bramka"z. Ja.k
rówmet mezdecydowany napad łJKS me
P?zwalaja, gościom. uwidocznić teg? w~:

mkowo.

W 29 mm. bramkarz PolOnI!
S~rauch wy,p uszcz.a strzał ~raw.ego ł~cznika Lew3lndowskJego; n'ldb'egaJący lew}?
łącznik dobił piłkę do bramki. Jest 1:.1.
Już w 3 min. późt?iej Pa1;l1 . ck przeda"! SJp'
pQd bramkę łodZIan J ~J!]:~m s~rzalem z
daleka w górny pra'YY naro~llJk !'dobył
drugą bramkę. ustalaJąc wymk dma.
, Druga część spotkania była. je3zr.~e
słabsza. Gra bez wyr-tzu. 'I'. szystlcje akcJe
raczej przypadkowe. Graczy c~ch.)wało:
więlka nerwowość. Stronn atakuJąc~ b?h
łodzianie, którzy zasl'l~yli co nalm~\tlj na
wynik remisowy. a .i,,;~()lt meczu n',p' wygrali, to tylko dzię.ki ;:;labt'j il:l'ze ~wyrh
napastników. \V 43 min. środek poml'cy
łodzian Fligel sfaulował Nawr.Jt3. ~ został
usunięty z boiska. Była to drcYZJ:l zbyt
ostn, N~wrot bo~ie~ popr1.('t 1nio . faul~wal swoIch Pr7.eclwnl~ÓW. O!'\tatn!e mln~ty gry zak~ńczył'y SJę w;Vp1damJ. 1'010nn. bardzo ~lebezplecznytnJ. lecz me wykorzystanymI.
. '
. . Drużyna łódzka wykazała wIe1k~ JłmbJcJę, zwłaszcza dobrze grała obrona I ~ramkarz, jednakże cała pia,tka. ataku mez.decydowana.. Nawet Król mczym spec]alnym się nie wyr?żnił.
..
.
l.!ecz odbył. Slę spokoJnH\ na bo!sku
bOWIem ustawIono ostrzegawcze plakaty,
a 'poza tym przy-był oddział policji. SędZlOwał p. Sr.naJder.

. Warta -

Pogoń

2:0 (0:0)

P o z n a ń. - Pogoda, która w roku
bieżącym sprzyja zielonym, dopisała również na meczu wczorajszym.
Na boisku
znalazło się z górą 6 tysięcy widzów, czyli komplet na trybunach.
Zawody nie były jednak budujące, cJlOciaż

zasłużenie

wygrała

drużyna wyraź

nie lepsza. Zawiodła. przede wszystkim
pogoń, której naj słabszą częścia, był atak.
Zagrywał on początkowo jalw tako w polu, ale po przerwie nawet pod tym wzglę
dem nie potrafił zaimponować.
Pod
bramk~ napastnicy Pogoni w ogóle niczego nie pokazali. Słabo wypadła również
pomoc, w _której pocza,tkowo boczni pracowali bardzo ambitnie, ale gdy i Wasiewicz na środku pomocy zaczął zawodzić,
łączność pDmiędzy pomocą i atakiem goŚci zostala całkowicie zerwana.
'V tych
\yarunl,ach ciężar gry i defensywy spadł
oczywiście na trio obronne.
Zarówno Lamiszko jak i Jeżewski, a zwłaszcza AIbUllSki spisali się bez zarzutu, ratując
swoja, drużynę od wyższej przegranej.
Warta zagrala lepiej. Początkowo poszło trochę anemiczn ie.
1.Iożna bylo jednak zauważyć u zielonych myśl w grze
i skuteczny wysiłek. Najrówniej zagrala· pomoc. Atak rozegrał się na dobre dopiero po przerwie, a raczej po pierwszej
zdobytej bramce, kiedy to podwoił swoje
próby strzelania z każdej pozycji. Obrona nie miala trudnego zadania, toteż o
niej trudno coś zawyrokować. Jankowiak
rzadko tylko był zagrotony, miał też momenty dobre, aJe i niepewne.
Gra rozpoczęla się po ceremonii powitalnej gości i odczytaniu okólnika ostrzegawczego PZPN. "Memento" to, zgodnie
z zarządzeniem naczelnych władz piłkar-

skich, odczytane zostało przez sędziego p.
Rettiga, który poza tym spełnił w stu procentach zlecone mu zadanie utrzymania
obu drutyn w naletytych karbach. Przyznać jednak należy, te oba zespoły ulatwiły mu to zadanie, grając spokojnie i
fair, zgodnie z zawartym na wiosnę we
Lwowie "paktem nieagresji".
W pierwszych 10 minutach gra toczyła
się w dość żywym tempie, przy wyraźnej
przewadze zielonych. Następnie się wyrównała i inicjatywę z kolei na kilka minut przejęła Pogoń. Pozostała część gry
pierwszej polowy zawodów potoczyła się
znów przy lekkiej przewadze Warty. Oba
zespoły w tym czasie wykazały duży brak
wykOliczenia w akcjach podbramkowych.
Zwłaszcza atak Pogoni ratąco zaprzepaścił dwie murQwane pozycje podbramkowe, pUdlując niemal z linii bramkowej.
Wyróżnienia ogdne momenty z tej części
gry to efektowna bomba Szwarca w 16 minucie, obroniona przez Albańskiego tuż
przy samym słupku, oraz piękna robinzonada Albal'iskiego po bardzo silnym
strzale Kaźmierczaka.
Po przerwie początkowo ukazał się ten
sam obraz gry, ale powoli zaczęli zieloni
znów naciskać. popisując się teraz coraz
lepszą dyspozycja, strzałowa,.
Schreier
pi~czol!?wicie pilnowany przez Sum arę, u~
mIał SH~ coraz częściej pozbywać swego
,.stróża", atak 'Warty nabrał płynności i
coraz czę~cjej niebezpiecznie zagrażał
bramce gości. '''res'zcle w 14 min., po
centrze Szwarca i krótkich podaniach
oraz "kiksach" "Poganiaczy", Schreier
efektownie minął Lemiszkę i krótkim [10b~'ze splasowunym strzałem zdobył
dla
zIelonych prowadzenie.
Bramka. ta była dla zielonych hasłem
do podwojenia wysiłków. Zacbecila ona
~ówr~ież i przeciwnika do bardziej wy tę
zo.neJ. gry,. kt.óra się odtąd z miejsca oży
wIla.1 na Jakl~ ~zas nabrała więlUlzej szybkoścI. W wysCJgu tym o lepsze wytrwała
'Vartu, która do kO(lca już nie oddała inicja~y~vy ww.alce: \V 20 min. po licznych
mllJeJ lub więcej celnych strzałach zielonych. bądź to obronionych przytomnie
przez A!~ańsld(·go, ba,dź też lądujących
na ,.aucJe·, Gendera ustalił wynik dnia
Piłka Pow~d.r:owała po dwóch kolejnycJ~
,.. kornerach. l celltrze. S.chreiera na pole
Jed~nnastkJ, skąd J{azmICrczak po łał ja,
stojącego z tylu Gendery. Ten zrobił resztę. Przytomny SCherfke, który był na
spalonym, upadł do bramki, by ratować
sytuacj~, co mu ~ię też udało, gdyż po jego wybJCgu sędZIa musiał bramkę uznać.
Wymk 2:0 utrzymał się jut do końca zawodów.

o WEJśCIE

;;

Piłka

wodna

. Legia (Warszawa) - Cracovia 5:2 (3:2).
Fmało.we spotk~nie o wejście do ligi odbyło Się w~zoraJ w Krakowie między dwon;a. ~ylyml. druż:y-nami ligowymi. Osła
bwm brakIem kIlku zawodników gospodar.ze przegr.ali Zdecydowanie, zdobywaja,c
dWIe bramkI przez OchaIskiego. Dla Legii hramki strzelili: Zubo·wicz (3) i Bojowy (2). Sędziował p. Berlik. W rezultacie
w miejsce ,t,ydowskiego JIakoahu do ligi
wchodzi Legia, przez co liga skladać się
będzie w przyszłym roku z dwóch drużyn
warszawskich (AZS i Legia), dwóch ślą
skich (Giszowi~ i EKS) oraz ostrowieckiego KSZQ..
.

-

Warszawianka 4:.
(4:0)

W i l n o. - Wobec 4 tysięcy widzów
się spotkanie ligowe, które przyniosło zdecydowane zwycięstwo gospodarzom 4:1 (4:0).
Warszawianka zaprezentowała si~ bardzo słabo, zwłaszcza beznadziejnie grał
atak. Obrona stała wprawdzie na wysokości zadania, ale oczywiście nie mogła
sobie sama poradzić z cią.głymi atakami
miejscowych. \Vilnianie zastosowali na
tym meczu zupelnie odmienna, niż dotychczas taktykę i przez cały czas byli
w ofensywie. Zaskoczyli oni drużynę
warszawska, tempem i agresywnością.
Pierwsza, bramkę zdobył Smigły dopiero w 31min. W ciągu 9 minut udalo
mu s.ię a~ 4 razy z.musi~. bramkarza war-,
szawIanki do l<apltulacjJ.
Bramki zdobyli kolejno: Rajdul (2), Pawłowski i BalIosek. \Vynik ten utrzymał
się. do. pr~erwy. . Po zmia!1 ie pól .obraz gry
zmIenIł SIę do mepoznama. Sm Igły, uważając, że ma zwycięstwo zapewnione, grał
znacznie gorzej i inicjat~\~ę. przejęła \Varsza WIanka. Udalo SIę Jej Jednak zdobyć
tylko jedna, bramkę przez Cebulaka.
odbyło

Ruch -

Wisła

4:2 (3:2)

K a t o w i c e. W Wielkich Hajdukach " /obec 15 tys. widzów rozegrany został mecz
Ruch - 'Visła, zakończony
zwycięstwem Ruchu w stosunku 4:2 (3:2).
Spotkanie dwóch czołowych drużyn lIgowych. prowadzą.cych ·N tabeli, wywoła
ło szalone zainteresowanie.
Publiczność
była jednak rozczarowana
zarówno niskim poziomem meczu, jak i ostrą., a okresami brutalną, grą. Odnosi się to szczególnie do graczy Wisły, ~t~rzy za~hO\,:y
wali się, zwlaszcza w drugIej połOWIe, nlesportowo, demonstrując ustawicznie przeciwko orzeczeniom sędziego .
Do przerwy lepsza, drużyna, była Wisła, natomiast w drugiej polowi e nuch opanował sytuację.
ale nie umiał swej
przewagi uwidocznić cyfrowo.
Prowadzenie dla Ruchu zdobył W i1imowski już \V 4 min. \V cztery minuty
później ',"odarz podwyższył 'wynik do 2:0.
\V następnym okresie' gry do głosu doRzła Wisła, która zdobyla dwie bramki w
15 min. przez Artura i w 29 przez Fi1ka .
W 38 min. Peterek z karnego u ·talił wynik do przerwy. Czwarty punkt dla Ruchu zdobył Peterek w 28 min. drugiej połowy znowu z rzutu karnego.

J

Cracovia - AKS 4:2

DO LIGI

Union-Touring bije
Pierwsze zawody finałowe o
do ligi państwowej w Łodzi wymimo niepewnej pogody wielkie
zainteresowanie. Powodem tego były dobre wyniki Union-Touringu w tym sezonie.
Przyznać też nalety, że widzowie nie
zawiedli się. Union-Touring zagrał jeden
ze swoich najlepszych meczów. Spotkanie było ciekawe i emocjonujące. Na tle
dobrej gry gospodarzy jednak Sla,zacy wypadli blado. Słabo grała nie tylko obrona, ale i pomoc. W ataku jedynie God
rwal naprzód, wreszcie jednak wyczerpały się i jego siły.
U łodzian nieźle spisał się bramkarz,
który jednak wykazał jeszcze brak rutyny i był chwilami niepewny w chwytach.
Obrona gospodarzy była twarda i nieźle
grala tal,tycznie, lecz w pojedynkach zawodziła.
'V pomocy najlepszym był Pile,
który jednak chwilami oszczędzał się z
powodu niedawnej kontuzji kolana.
Boczni pomocnicy na ogół wywiązali się
dobrze ze swego zadani.a. W ataku najlepiej wypadli Goszczko i Królasik.
Grę rozpocza,ł Unioll-Touring i już w
10 minucie l{rólasik, minąwszy obronę
L , ó d·i. -

wejście
wowały

Sląsk

4:1 (2:0)

zdobył prowadzenie dla. łodzian z
podania Pilca. W 30 minucie z rzutu karnego za rękę obrony Union-Touring zdobył
druga, bramkę. \V tym okres16 lekko
przeważał Sląsk, grający w polu nieźle,
ale zawodzący pod bramką.
Po przerwie Union-Touring znów zaczynał nacierać. U Slązaków God pracował za \V'Szystkich. Gdy i on osłabł, atak
Slązaków zatracił swój impet.
Gdy następnie Królasik, kt6ry przedtem z powodu kontuzji musiał na krótki czas opuścić boisko, \\Tócił do gry, łodzianie znowu atalwwali niebezpiecznie i z powodzeniem. \V 10 min. Swiętosławsld. ładnie
wypuszczony przez Goszczkę, zdobył trzecią. bramkę po wypuszczeniu piłki przez
bramkarza Sląska. W 70 minucie Sląsk
nicspuclziewanie doszedł do głosu i niebawem podanie Goda zakończy lo się
bramką, zdobyta, przez Cebulę, który umiejętnie przedostał się przez obronę gospodarzy. Ostatnia, bramkę zdobył z 20
metrów Seidel, ustalając wynik dnia 4:1
(2:0). Zawody prowadził p. Kryszak z Poznania.

M 8i1 i o l a n. - W trzecim i ostatnim
dniu wioślarskich regat o mistrzostwo
Europy, pogoda zepsuła się do reszty. Od
samego rana niebo bylo zasłane chmurami i prawie przez caly dzień padał deszcz.
Mimo niepogody trybuny,
ustawione
wzdłut toru regatowego, urza,dzonego na
terenie owdnego portu lotniczego, zapeł
niły się entuzjastami wioślarstwa. \Valki
prawie we wszystkich konkurencjach były
niezwykle zacięte. Szczególnie w
czwórkach, gdzie Włosi zaledwie o metr
przegrali z Niemcami w ósemkach, gdzie
trzy załogi: Węgier, Niemiec i Włoch szły
prawie przez cały czas razem oraz wreszcie w jedynkach, gdzie o drugim miejscu
zdobytym przez Vereya, zadecydowało dopiero zdjęcie fotograficzne .

,

,

Garbarnia -

P. K. S. 5:1 (3:0)

J e d y n k i - l ) Hasenobrl 7:40.1. 2). V~rey
(P o l s k a) 7:42.4. 3) Rufli 7:42.4, 4) Steinleitner
(Wlorhy) 7:5j.4, 5) Vrba (Czech) 8:01.1. 6) Banos (Fr) 8:03.0.
C z wór k i ze sternikiem 1) Niemcy
7:01.2. 2) W/ochy 7:01.2. 3) Wegry 7:07.7. 4) Jugosławia 7 :09.0.
D w 6 j ki hez sternika - 1) Niemcy 7:23.2.
2) W/ochy 7:32.5. 3) Dania 7:34.6, 4) 'Węgry
7:57.6, 5) Bell:-ia 7::>8.2.
D w ó j k i ze sternikiem - 1) W!ocbl 8:14.5,
2) Niemcy 8:14.5, 3) Dania 8:16.5, 4) Francja
8:17.8. 5) Jugos/awia 8:17 . 8, 6) Holandia ą:24 ..0.
C z wór k: bez sternika - 1) SzwaJcarIa
6:57.1, 2) Włochy 6:59.1, .3) Dania 7:00.0. 4)
Niemcy 7:03.5, 5) HolandIa 7:16.1, 6) Węgry
7:28.0.
Dwójki podwóine.- 1) W !ocb v 7:07 ..5,
2) Niemcy 7:14.9, 3) Belgia 7:23.0 •. 4) FranCJa
7:27 .6, 5) Wf)gry 7:28.0 .. 6) Jugoslawla 7:42.2.
Ó s e m ki l) NIemcy 6:19.9. 2) 'Vegry
6:20.5, 3) WIochy 6:23.7, 4) Dania 7:27:8.
Punktacja o puchar Glandaz: l) NH~mcy 5.5
punktów (4 zwycięstwa). 2) Włochy 2 p. (2
zwyc.), 3) Szwajcaria 1 p. (1 zwyc.)
•
,

Jeldzcy pols(y zdobyli pu(har narodow

W y s t r u ć - W niedzielę zakończyły
się w Wystruciu (Insterburg) międzynaro-

S o s n o w i e c. - W ramach odbytpgo
tu lekkoatletycznego spotkania między
miastowego Chorzów - Zagłębie Dąbrow.
skie, wygranego przez Chorzów w stosunku 137:110 startowała równic? Walasiewiczówna, 'która na 80 m podjęła próbę
pobicia rekord u świa towego. ustalonego
przez siebie w dniu 7 sierpnia rb. w Chorzowie. Walasiewiczówna uzyskała czas
9,6 sele, wyrównując swój rekord świato
wy. Na 100 m uzyskała ona 12 sek, przychodząc przed I\alużową 12.7.
Wresz~ie
w rzu('ie dyskiem Walasiewiczówna OSJą.
gnęla 30.88 przed IIetnicl,ą (Zagl.) 28.20.
Nowy rekord Polski ustalił wreszcie
\Vęglarczyl< w rzucie mIotem, uzysl{Ując
wynik 49.78 m. Jak wiadomo relwrd Wę
glarczyka - 50,58 m uzyskany w Chorzowie nie został zatwierdzony z uwagi na
niedostateczny komplet sędziów. Inne
wyniki konl,ul'encyj spotkania między
miastowego byly przeciętne.

PIŁKA

HDz' NA

Norwegia - Szweda !:1 (1:1). Spotkanie
odb.y/o si~ PIZY słonecznej J!ogodzię ~obec 3.S

a~~~1YSi~\'lg;gti ~as?ę~ga t~~~~~dww~daft,iiżS:~h

tygodniach. jak wiadomo. Norwegia spotka SIę
z Anglią na terenie angielskim.
O mistrzostwo kl. A LOZPN: ZjednoCZt'ni
- Rok61 (Zgierz) 1:0. Sedziowa/_~. PrZ}'gonski.
SKS - Sokół (Pabianice) 5:1. W Pabl3.Jlicach
Burza pokonała WKS 3:1.

STRZELANIE
Mistrzostwo bankowc6w z karabinków, rozegrane w ł..odzi zdobył zespołowo Bank Polski
jlrz"" BGK i PKO. Indywiduałnie zwycieży!
Józ"f 8trecker (BGK) Jłl"zed J. Strzelczykow~kim (HP) i Czesławem Dllbl'owskim (BP). 'V
pistolecie zespołowo zwyci~ży/ również Bank
Polski przed BGK i PKU.
Indywidualnie
pierwsze Iniejsce zajął Strzelczykowski przed
Dąbrowskim.
•

"

Belgia zdobyła mistrzostwo
szosowe .świata

'A m s t e r d a m - W niedzielę rozegrano tutaj ostatnia, tegoroczna, konkurencję
mistrzostw kolarskich świata, wyścig szosowców-zawodowców. Trasa prowadziła na
trójkącie
w Walkenbergu o długości 10
km, przy czym kolarze musieli ja, 27 razy
okrążyć i przebyć kółem 270 km.. Po emocjonującym i obfituja,cym z liczne wypadki i wycofania oraz po nieszczególnej
ol'ganizacji wyścigu zwyciężył Belg Kint.
Belgia tym razem zdobyła tytuł mistrzowski po raz sz6sty z rzędu.
W wyścigu s1artowało ogółem 35 kolarzy z 11 palistw.
Wynik biegu: 1) .!\farcel KilIlt 7 g. 53:25;
2) Egli (Szwaje.) o dwa koła; 3) Anders
(Sz\\'ajc.) o 3 koła; 4) Van Nek (Hol.) 7 g.
53:50; 5) Vissers (Belg.) 7 g. 54:52; 6~ Neuville (B) 7 g. 56:10; 7) Martin (Szwaje.;
8) Mersch (Luksemburg). Pozostali zawodnicy wszyscy musieli się wycofać i
nie UkOllCZyli biegu.

gości,

Verey wicemistrzem Europy

Zimowa olimpiada
w SI. Moritz
B r u k s e l a.- Na skutek decyzji Mię
dzynarodowego Komitetu Olimpij~,kiego
zupowa ollmpiada odbędzie się ostatecznie w. Szwajcaril a to dlatego, że Finlandia me mcgłaby przeprowadzić pelnego
programu, a więc konlwrencyj zjazdo~vych (alpejskich) oraz wyścigów bobsleJowych.
. Termin i~Tzysk Olimpijskich w Relsmkach ustalono na okres od 20 lipca do
6.sierpnia 1940 r., przy czym w skład prog~ a~u z nowy.ch
konkurencyj wejdzie
PIl~.a nożna, pIłka wodna, oraz kajakarsi" o. podczas ~dy opuszczone zostaja, gry
w polo, koszykowka oraz bokej na trawie.

Śmigły

Walasiewiczowna wyr'ównala
rekord świata

grała się pomiędzy słynnymi z ostatnich
sukcesów jeźdźcami niemieckimi i wloskiclowe konkursy hippiczne. w których star- mi. \V pierwszym nawrobe wszyscy jeźtowali również jeźdźcy polscy. Polskie jeź- dźcy polscy przeszli bezbłędnie parcours
dziectwo odniosło w tym konkursie olbrzy- ł złożony z 13 przeszkód. W drugim nawro-j
mi sukces, zajmując drutynowo pierwsze cie jeźdźcy polscy powtórzyli doskonały
miejsce.
przebieg, jedynie "Bohun" !pod por. Bil~a1lsla; ~ ~ 1Z~~ta i roz~ winem z~obił 4 punkty karne, _ _~~.J.>..-

ŁODZI

KRONIKA

Rozpoczęcie
tygodnia przeeiwpoiarowego. W niedzielę odbyly się uroczystości z racji rozpoczęcia Tygodnia Przeciw:
poiaro~ 'ego.
O godz. 7 trębacze odegralI
pobudl ' ę, następnie zaś o godz. 7,30 poszczególne delegacje oddzialów straty 0gniowej z orkiestrami i sztandarami zebrały się na dziedziJ'icu przy ul. Emilii 5,
gdzie nastąpił raport. Po raporcie oddzialy przema!'\zerowaly do katedry na.
naboźCllstwo. Po nabożeństwie odprawionym puez J. E. ks. biskupa złożono zoo
staly wiellce na płrcie Nieznanego Żołnie
rza. Następnie udano się ulicami WólcZaJlską, Piotrkowska, do placu ,"Volności.
Zebranie kupców rynkowych. Pod przewodnictwem prez. Henryka I{rzekińskie
go odbyło się o/!,ólne zebranie członków
Zrzeszrnia ChrześcijaIlskich Kupców Rynkowych. Temat('m obrad były aktualne
zagadnienia kupieckie.
Zaczyna się okres przedwyborczy. W,
niedzielę w PPS. oraz w Stronnictwie Ludowym oflbywu]y się narady na temat
wyborów do samorządu w :Lodzi.
Strajk robołnik9w transportowych bę
dzie trwał. Odbył się wice robotników
przedsiębiorstw transportowych.
Zebrani
uchwalili kontynuować strajk do czasu
uznan ia przez przedsiębiorców wysuni(J'
tych Żąd311 pracowniC'zych.
Zebranl4 woźniców. Odbylo się ogólne zebranie woźniców.
Postanowiono
wznowić u władz administracyjnych zabiegi o wprowadzenie obowiązku praw
jazdy dla wonźirów, aby wyeliminować
jednostki niewykwalifikowane oraz mło
docian\'ch.
Wiśielec. Na ul. Karbowej 45 powie ił
się 41-letni Ignacy I\:ieural.
Zwłoki desperata znaleźli domownicy i odcięli ze
sznura.
Postrzelił się w pierś.
W celach samobójczych strzelił do siebie z rewolweru i zranił ię w lewa, pierś 29-letni Jerzy Proppe. Samobójcę w stanie ciężkim
odwieziono do szpita la.
Chłopiec wYpadł z
okna pierwszeao
piętra.
Na ul. Rzgo\ 'ski ej 4·9 wypadł z
okna I piętra U-letni Leon Zd3narski. do-

:~:~~~:~:{:!~:~:~;;:;;s"ra::~~~
W~~k .na~a~ni.ęty . został .pr~ez dwóch 0pI~szl~?\\, l,t~I/.Z~ z~dah P!e~lędzy na..\yód
k.ę ., KJ:dy. Jo~\\ Jal. odmowJł, ]lfV"tlnlli go
CJęzko l zbJegl!.

Poranione małżeństwc. 1'to... ul. Glin·
ne.l 4 porlUlieni zostali notnl11i w czasie
bójki 29-letni Kazimiel'z .:,,'anlGd» i j~~
~oną ..J:óz~f~ J.....1 t
c

"
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Pr zvszłość naszej lekkoatletvki :::~:~:
p o z n a ]1. - Drugie mi~trzostwa lekkoat.letyczne Polski juniorów, które odbywal)' się w sobotę i niedzielę na "Arenie"
PWK, b~'Jy piękną rewią. naszego narybku i imprezą ze wszech miar udanl\.
~I1odzież z 22 klubów z calego kraju walczyla po rycersk u z czasem i centymetrami. A że walczyć już umie, tego dowodrm był niezw~'kJe wyrównany poziom
we wSl~'f'tkich IHJIlkul"cncjach. O s iągnię
te \Y~'ni1;i rol,ujq, że z (pj plC'jady zawodnikÓ\\·. która pl'zrz dwa dni przewinęła
sir, przez boisl,o w Poznaniu, w nicdługim
cw"ip W)TOsnn, 110\\ e l,adry. któr e poważ 
nie zugrażać poczną nac;zym "asom". Kajlel'''z~'1l1 w~'nikiem h~'l brzsprzecznic Wj'nik 1.'\1) III w skoku wzwyż, oc;iąF!nięty
rol'zrz h. obiecujq('('g'o La"towit7.a ze Sto\\".
Gimnast~'('znrgo z 13ielska. Po?a nim naslc;plla trójka ,;kOClk6w wykazuje duże
zr!o!lIośc:i w (ej konkurencji.
\V s Iwku w
clal 5 zn\\'oclników lH'zekl'(lrz~' ło 6 m, a
d\\";)j pi"l'\\"si st(lc7.~'li zacic;t,\ walkę o
z\\·ydl:,:;(wo. \\"\"n iki \\"s7.~·slkiC'h hi rgńw i
rzutów w.kn7.Ują na clollry materiał. któreniU potrzeba t~'lko opanowanin. technicZIlrgo i startów iak n ailic-znipisz\"ch .
Slo\Y('m. tegoJ'ocwc rniiill'7.ost\\"ll m1odzików b~'ly powa;i;J)~'m I,l'okiprn naprzód
polskirj lp.kkontlctyki.
\V stosunku do
roku uh. udział stal"lujqc ~'rh \\"7.1 'Ó5 ł o 100
prorcnt. ro ir"t ohia\\'cm ż\"\\"otności kluhów. Pr7.pprow:ł.rlzono je ·bard7.o sprawIlip. co 11ic'wątpli\\'ie tel w pC'wn~'m stopniu prz~ rZ~'nilo się do dobr~'ch wyników,
\V punktacji ogólJ1 P l zwycię"two odniosla cl]"ui~-na StadioJ111 Ch'Jrzów dzięki
w.'-gl·aniu obu ~ztafrt. Dru 7.~·nę tę (relJujE' wall? t~-r7~<Jrz i b . reprezentant Polski. c:hm'. Adamczak.
\\. pirrwszym dniu osiągnięto następu 
jące wyniki:
T~'('zka (sta l'townło 18 na 20 zgłoszo
nych ): 1) DOl"oha. (\\·ima·Lórlż ) :1.20 m. 2)
\ 'pl'rpitrl' (KPW-I\at o\\"if"e) 3.10. 3) Mirski
(\\"I":~-Gruclziądz) 3.10, 4) DykiC'I'( (So kół
" '<1(1110) ?90. 5) MUl'łnwski (StArl ion-Chon~ó\V) 2.90, 6) Ma1ecki (Befka-Kl'otoszyn)
2.!JQ.
l\J1ot (startowa ło 13 l'la 25 zgło!'\zonych):
1) l\owicki (Sol,ół-Byclgoszcz) 33.54 m, 2)
l\Iacieje\\"ski (Polonia-Bydg.) :10.91:, 3) Kup],a <"'ima) 30.34, 4) Ma!=;łowski (PoloniaBydg.) 30.21, 5) Trawillski (Warta) 29,1-i,
~) Stl'ojny (Warta) 28.39. Konkurencję tę
II prowadzono po raz
pierwszy do mistrzostw juniorów, przy czym zaWOdnicy
rzurali młotem o wadze 5 kg,
80 m płotki (start. 6 na 11 zglosz.): 1)
W07.niczka (Stadion-Chorzów) 12.2, 2) Vorl'eiter (KPW-Kat.) 12.6, 3) "Edward" (AZSLwów) 12.8, -ic) LOpUSZYI1Ski III (PoloniaWarsz.), 5) Nowacki (KPW-Pozn.), 6) Murłowski
(Stadion);
wysokość
płotków
106 cm.
Rzut dyskiem (s tart. 30 za,",'. na 34 zgł.)
nie UkOllczono z powodu ci"mności. Ostatnia kolejka rzutów odbE!c1zie się dziś. Na
\'tl.7.\~ llrowadzl\: Maciejew;;\,i (:okół- Byd
gOSZC·L).
l\omenda (AZS-Lwów) i Krawczyk (Sokó1-Pozn.) rzutanli około 30 m.
!';a 100 m (start. 26 na 3t zgl.) odbyło
się 5 przedbiegów, które wygra].i: L Kelleł'
(Żagiew-W-wa) 11.8,
II. "Edward" (AZSL"·ó,,,) 11.8, III. Ciejka (ZS -Bielsko) 11.7,
IV. Kos (Ł KS ) l1.i (najlepszy czas dnia),
V. Borowiecki (Sokół-Kat . ) 11.7. W półfi
nałac h: I. Ciejka 11.8, 2) Borowiceki 11.8,
3) KelIer 11.9, w II.: Kos 11.5, 2) Wilewski
(Sokól-Pozn.) 12,:3) "Edward" 12.1. Zawodnicy ci 7.akwalifikowali się do finału.
Xa 300 111 ("tm·t. ZG na 30 zgl.) odbyło
!=;ię ;) przeclbiegów, },tóJ'c wygra li: 1. Krupi-

Spychała

na (ZS-Bielsko) 39.ł, n. Pająk (ZS-Bielsko)
:39.6, III, Wójcik CWKS-Grudz.) 39.ł, IV.
"Edward" (AZS-Lwów) 38.5 (na.jlepszy
czas), V. Orłowski (AZS-Pol.n.) łO.8.

~ 7~'lIn. U ni ,., fgYo~. W" tl'Z~eYi
przedbiegach): l. 1) Warta, 2) ZS (Bielsko)
II. 1) Stadion-Chorzów, 2) KPW-Poznall,
m, 1) Sok6ł-Bydgosze&, !) Sokół-Pomań.
Powytsze drutyny rozegraj e, finał.
Wyniki drugiego dnia były nastflPujące:

1Q(l m (startowało 2fI na 32 z.r!oszon"eh): 1)

KM ·tLKI!5 :tU, ~ K'eftf!l!'~alł_ W~) tU.

S) Edward" (AZS-Lw6w), 4) BorOWleckJ (~ą
kól:Kat.), 5) Wilewski (Sok6ł·Poznań). 6) CleJko (ZS-BieJsko).
rd"
800 m (start. 22 nil 30 zgł.): 1) "Edwa
(AZS.Lwów).. 37.6, 2) SmoJibowski .(Warta) ~.1.
3) Krzywica (ZS·Bielsko), 4) :Ę'aJllk (Z.S-BIE·IRko). 5'1 \\'6ici,k. (\\ KS·Ururlz.), G) SkalskI (Befka·Urudz.)
d
k'
.
1500 m (27 na 34 zgł.): 1) ~'1 rus:.: -'P."~ICZ
(Pomorz:urin.'l'oruri) 4 :21, 2) RZE'zmczok (Sok6j)(Kat.) 4:22. 1ll Orłowski (AZS-Po~.) 4;23. ~
Kusik (KPW-POZll.). 5) Lis (AZS·LubJm), 6)
K:\('~narek (KPW,J(at.)
.
i'kok \\"i\wyr. (1:! na :!O zgl.): 1). LąskO\~'I!rt
(Sto\\" Girnn Bi('l 'ko) 1.80. 2) ~[Irskl (\\K.(;l'llcb~.l J.70. 'lI1 Ihnecki (KP\\':P01.n.) 1.60: ~~
H oHm a nn (J{ 1'\\' - I ·ozn.) 1.00. .l) Lopus~ynskl
1]] (l'"lorri,,· \\" 31'~Z.) 1.:;~ , 6J Darczewskl (Sok"I·1(at.) 1.;j~.
(łK~) 648
W dal 127 na lIfl 7.!!'ł.): 1) hos
J,'."

I

2)

\\'il('w~lii (~nk61·.PnUJ.) fi. f:?

3)

~\ oźr~{~k~

(titarliCln-Chnrzu\\"I 10.18. 4). I,orr!\\ 1~('I" 6 ~90kóJ)
KnU 0.10 .. 5l K."II~r 7.(:1j!f!'w-\\ ar~z.) . • ?
Barc1.pw~kl (Sokol·Knt.) " .. IG.
1 J t (JTPW
Kula li k!!, (::!8 na ~~. z~ł.1:. ) ,u~
"
Pozn.) jL'~. 2) \\'ill'\\"51" fSokół-fo zn .). 14}O·S:;)
Jlf.Ht~·la f\YKS·(łru rJ7..1 )~.2~, 4). F,o~owOIPrkl\\'
kól.J'aU Jl.l0.~) RY~lll."kl q,P\\
~zp,
ar
!'Zt\W3J l3.n6, 6) ~[acicJewskJ (Polonra-Bydg.)

o:

13'~O)'y,k

9

kg (30 nn 37 7.::1.): 1)

3:::.00,

33.21. 2) M,, ('ipj('w~ki

Matyl~ (WKę

(Polol1~~.B.ydg.l
(1':>Jonp" nyoJ!:.) ",:-.86. 4)
(S"k61-Pozn:1H1 i!.!.0, .) KO\l}lenrJ,a)
(A;I,:-;.C" ·ów) 32.0:>, 6) Oykier (Sokól·\ apno

Grllrlz:)

3)]\f II rIowEki

Kl"lw{'zy};

31.~1!.:z("zcp

800 !!'r Wi na 23. z.",I.): .1)

D}łk\er

(Sok"ł. \\" apno) 4;;.47. 2) .1',{~"I('Je\\"skl (Pol onp'aB,IIIt., H.::;;. !l) JIl.t (KPW-POlm.) 43;90. 4) ()lak (Z~-ni~!~ko) 11.06 .. 51 _Kllpkll~ (~!:nlla·J,ódt)

C:, 1'1111'0 fPoJoma·\\ nr~z.) ,,9. r·).
.
4>": 100 04 rlnl~yn lIa 17, 1.1!"ł.l:. 1~ .R~ail~o'n
(,hM?...iw Irotllł~. Durlpk, \\ pn;rt ! ,'ozmczl,a)
4;';i . :!i R oko"ll·nydl!"~'z(,;- 49.7, 3) }'okó!-Poznań.
4) Z~· Rirl ~k o, ;;) KP" I rOZTlano
4x 200 (~tart. 10 drqżY ll !V1. 17 zd.): 1) ~ta.
rlinn.Chorzljw w ~kJarlzle: PI(',:zkll.. \Vpnert. Kotula i \'·ol.nir·~b 1:~8.2 . !!) _" ~.!"ta .1:49· 3) ZRBiel"1::o. 4) Wima·łJóriź. D) KP\\ -\\ arszawa..
6) KI'W-PO'r.M ll.
.
PnnkŁaci!, klubOWĄ m.i~trzo~tw prz:osbwl_lI.
Rię nastI?Pu.lnCO: 1) !":tAdlOn·Chorz6w ",7 pun1,:
łów. 2) KPW·Poznań 27 P~ 3) ZS-Blelsko 25
P .. 4) !":okól·PmmRń i.5) Pnloma-Bydr.osŁC'z· pO
2~ p .. fi ) "'K!":-GrurlzWih; 21 P.. 7) " 11l1 a -1Adt
i 81 W:Jrt~-PoznRń pO 18 n., 1)) Sokół·KatoWIC<!
i 10) SnkÓJ·n yrl::-O"zr·z po 11; P .. 1n AZ8-Lv.'6w
14 P .. 12) KPW·1{atowicp 13 p". 13) ł~KS·Ł6dt
12 p H) SokQl·Wallno 10 p .. 1.,) Żaglew·Wq
~7.II'(\:dt 7 n. , lfi) KPW-POl;nnr2:Rnin (Toru!\). F>
Stow. (~imna~t:;T7mE' mJP1~ko). 18) Poloma"·ar"ZlIwt\. 19) KP,,·-,,'ar'7,aw~ po fi p..
20)
A ;!'R··POZllń 4 Tl.. 21) Befke·Krotoszyn i 22)
.\Z~·LuhIin po 2 p.

.. ; • • '

Ogólnopolskie mistrzostwa lekkoatletyczne młodzików w Poznanin

1. rczestllic~' mistrzostw podcr,as otwaJ'cia. 2. Zawodników Ślą"ka pl'o,,"unzl
. \Yoiniczka (:;ladion - Chorzów). 3. Zawod)]ic~' RPW - Warszawa. 4. Juniorzy okręgu łÓJzkiego.

W dlliu dzi~iei~z~' m stał'tować hQdzie
P a r ~- ż. - W i:'ohot~ J'opocz!;ly się
Polal,ów 3 l)lianowicie: Za~l()na - na
na stadionie olimPljskl)cJ L!JilJ)lllJ •.-. \ I "
bre okolo () t.\·Sif:C.l· widzów, lel,koatlet.\"Cz· I ZOO m. \"oji - nll jOOO m. Giel'utto IV kuli,
ne misll"zosil1'a RUI·o)l~-. Do zaworlów CJl'az "Taz z PIl\\\"f'zrkicm IV pierwszych
Zf!'IOSlOJl.I'ch znstalala JTnponlljąta Jic7.ha
.J konkul'enc,iach dZIeSięciOboju.
3i:l zawodników, w tl"Tll oilmiu Pola1<ów.
\\',rniki finalol\"fC'h konklIT'l' nc~'j pieJ'wPi e )·,\·sZ(~f!r. dn ia
slar'cie "lanęl0 tyl- ilzCgO dnia mistrzostw byly nH'itp,pujące:
100 m (final) ' 1) OS l'nclnł' [l (lIoJ.) ]0.5.
ko trzech Polaków. ~tanjszewskj "" przrdhirgu na j:)()O m, Zn"!OJHl w pt'7.cdbiegu na 2) ~fflł'1ani (\\'l) 106. 3) Sh'anrlhPl"g (SzwelflO m Olaz ~zna.ifler do e;koku o tyczce. cja) 10.6. i) "an Bc\"el'en \1101.) 1(1.6. 5)
Czwarlty Polak. (lą;;!=;owski - z powodu S\\ecnr'Y (W. Bt·yt.) 11, 6) Mal'chand
nnb~!tci w pooróży chorohy nic mógł
(SzwaJt.) lU.
Tyczkl\: I) Sulter (Kipm.) U5 m. 2)
niestety stanąć do biegu 800 m, '" którym mial ok:tzję zdobycia jednl"go z trzech
Ljundberg (Szwecja) 4 m, 3) Romeo (Wl)
piel'\\S7.rc-1J m i rj;:;f".
4 m. 4) S~majdrr (P o I s k a) 4 m. 5)
n( iniJ,ka (Fin.) :J.90 /o. 6) Hamadicr (Fr.)
W biegu na Ino m Zaslona miał ,\"\'bit·
m 'go .pecha. Po ~tna[e startera, pt'zypu - 3.00 m.
szczuJąc, że j('~t fabfarL za(l~trmał się i
Oszezl'p: 1) 1\[, Ja PI'\,iIH'n rFin) 76.87
m. 2) Kil<l<anpn Win) 75 m. 3) VarszriIyl
dopif'ro po rlJ\\ iii pobif'~1 7.a uriel<3jąC'E\
stawl'ą.
W f) dl \\(\l'unkach n1l1sial na( \\"r~~n 72.78 m. 4) Sule iEstonia) 70.~JO m.
5} Isso" (E!=;(.) 70.23 m, 6) AttC'l'\\"all (Szwecjo) 6R:J8 m.
Skok IV dal: 1) Leiehllm (Xicm.) 7.65
111, ~) Maffei (Wł.) 7.61 m, 3) Long L ' iem.)
7.;)0 m. 4) G)·t!T·icza (Węg.) ;.:!7 m. 5)
•Tool1);;a lu (EsL) 7.24 m , 6) Bl'each (Al1glia)

na

;,16 m.

mistrzem Bydgoszczy

p a l'~: ż -

"'obec sto:::unl\O\\'o wi~k

;;.~rgo zalllfcl'e,,:o\\'ania publiczno';ei oclb~'ł
~ J~ \\'(';l;{Jl'aj drugi clzirli lekkoatle!~'cznrch

n \" d g o ~ z C z - \Y ('zora.i zakoliCWlIY 7~'
"tal rl'/I'uI'znr 4-(lniowy m; ruz) norodowy turniPj
tpn;,;o\\'v o m i"tr'zn,t 1'.'0 Bydgoszcz)'. \V roku
hid;jr'vln ohsn<la turnieju loJ'!a sto'i\lnkowo har·
cl7.0 "bila. Byli gl'arzE' CrJmIR('y i z Pr1Js
" ·srhorlnich. jprlnak ni~ pl'zpdstawiali oni żucl
n~j klaw i nil' Z~k\\'fllifiI;O\ntli ~ir nnwet rIo
p'-oIfinaI6i\·. Z czot"w)"c h raki0t pr,l~kich pl'awin
IV kom pleeie \\'yst "pity pnnic.
p"d(;za~ ::-rJł' u
r:II1C;\v I:r'llli jpr]~'ni(' f'py"lrala. J:ratek i Koń
(·zak.
Dn~a niE'RPor]ziankę RPr/n, iI Gotszalk.
który IV finale gry pojer]Yli"zcj panów dopi"ro
po :; ~eto~'('j wul('c przp;nal z<' ~Iln'ha!a 6:-1,
6:8. 4 :fi, 6:2. 2:6. 'I'rzecie mipj~ce zaj'll Bratek.
a ('zw,u'le ~fajc\\"~ki.
U pali łJllni"'w~ka pokonała '" finalp łatwo
Gaj(h!;iallkr H:O. Ii:!. zn~ Jlip~po rlzi ank'l hylo zajceie dopiNO czwar·tego micj~ca - za Glowac·
ka - przpz Beml)\\"Il('.
W finale !!'ry mie~7.;'Jnej !":iorló"nn i Rpy('ha.la pokolwli r1opi(,l'n pn o~trrj W'lłcl" pare Gło
I\'a('ka i Bra (pk 8:f,. ():3.
'l'r7.cci t~-t,,1 mbtrul 7.'loh:d Rp)'("hala ,,' {!r3e
p(\rl\\"l'ijnpj. bij~(' w finllIn '(\'p~pI;1 1. Bipchowskim pnl"p Br"h>k i KOliC'·zak. "Iadko fU. 6:1.
V,'n'szc'i" w:';ród jllllior(iw f';k011'!('ki (Byr]g.)
zw )"cid:r! TOlU3sz('w~ki(' ::-0 (,,7ar~z.) 6:1, 6:0.

JTlI.s lrzoAtw Eumpy Da stadionie olimpijskml w Colombes.
Z Polaktm' ba r dzo dolll'ze spisali się
pn:Nlr \V!lz~';;l k im clZjC'Ri r.ciobojo",('~·. a
Szczl'gólllie Gierutto. który uplasował sip.
P? pj(,l"\\"5z~'m dniu (pif:ć konkUl·(tnc~·j) na
plt'rwszrm miejscu i ma nnjpoważniejs7.e
5zan~e na zrlob~'cic tytułu mistrza Europy,
!\a 200 m odniósł 11 '1 \\" e zwycięstwo
Osenrlarp, który podtn~'m:ll trn.d~·(;ję 110li'ndE'l'skich zwycięstw na 100 i 200 m. :\8
400 mz\\'rcięlyl do~konały Ani!'lik Brow11,
który pro\\"arlzil od startu clo mety. Zacip'Ul walk!! tOC'7.yłn się na 800 m. w którym
to bir,g"u l1icstr(y llie mó~rł I'tartować Gąs
sow"ki Z powodu choroby. Początkowo

Gąssowski
St aniszewski
turalnie prZelZl'ar. choć sądząc z jego bie·
gu i c~,asów. uZYl'\kanych przez konkurentów, mial on jednak szanse na M.jęcie
czołowego miejsca.
Po!'zczególne pl'zec1biegi rtl"Z~') wygrali: Osendarp (Ho!.) 10.5
sek .. ~tran(lber~ (S zwec:'ja) 10.5 i Van BeVHrn (HoL). Final miał przebieg' niezwyklI" emocjonu.tący. a eata ~tawka minęła metę niemal równoczt>śnie.
.
Skok o tytue hył rozgrywany w ciągu
przeszło trzech
godzin. Szóstka finalisŁów.
wśród ldól'cj :majdowal się równie;i; Sznajder. z trudem nrzes7.fał ,,'ysoko:',ć 3,00 m. a następnie ,j m, których jednak jut nie przeszkoc7.jli wszyscy. SznajPięściarstwo
clpr skakał fak (J(lbrze. iak niedawno w
JlH.. lrzostwa drllhnowe okrl'ltu pcr,nal'lSkie-j 05:]0. a \,\·.\·soko{:ć ·i .05 m' nie pr'zefO!koczył
110 w kl:I~.1C"h A i H rozlo<..o\\"n11c r.1.,tnh· w ~o·
dla(r~o t~·lko. żc mial fatalną, bo zbyt elaI,r:t".
D o I'nZl!r\"\';pk ZI!I(I~ib s\\"(i.i li rl7.i:l I \V
styczni'\ tyczk~.
kl:l'i{' A ('7.1 NY' Idllh~' (\\·al'ts. H CI'. ~tellĄ
Pt"7.('dbieg na 1.)00 m. 'IV klót'vm starf(;ni"7nn) i (J s( rC"\\,in. tn Mtntnin ,,·p"1.1n rl" k1.
.\ \\',:l;lIt,,1; lIC"h\\"nly o'tRtni!'!!,o \\'"Inp.::o 7('hr,,towlI ,l Polnk Sfaniszc\Yl"ki. odln;wal się
nia PO;!'I:!. 1>0 l"07l! rywrok \\" kl".i" 11 7.1':10wJa<nie w chwili, kicrly Sznaj(Jer ·o dbyS7.1110 fi oIr'\I;;')"11 Ir'('Z"l"\\'Y \\"al't~· i lICI'. J\:l'\Y'''II ~\\'ój o~l(ltni. uesztą nieurlaly skok,
l' 'Zn;lIl. I-' nkri!-Lp~zno. P"l plli a·L",zno i •'I)kólna \\'~'~OliOŚci 4.0:'1. Stanis:zC'w;:ld IV ::;woim
~łlln'·:1\.
n"7,!!l"Y\\'ki nrlhl'r1" sil' ~y·.tE'l1lpm nllnktnw:\"l1l
pl'zc'dhi~'gu na 1500 m zaiąl bez wysiłku
w krl!lPj knl('j,'p.
~I i<tr7 i ,yj('cmi.tn k.l. R
5-te mirj;>ee, I,tórc kWCllifikowalo go do
wp.irln dn kI. A (z n'yhtkiem 1'C'zeI"W "nrty
Gierulto
?\oji
poniC!d~iałkowep'o finał U.
Sensacją tych
i IIfTI
TI'I"I\;ill:lrz rn7.ItI")'\\"pk przNJ.tn \l·in "if> l1aprzr.dblrgów b~' ly slabe cza!'y uzyskane
stl"lllli:H"O (lin -r;f1n\'::.;zym n1if"jS:('11 gn'podnr7.e):
pro\\"adzpnic ołl.i:~ł dosl,onaly Francuz Le·
pl'7.CZ za 'odników oraz p)·7.~'bycie dopiero
KI :1. a n: l~. n.: IH.'P i f'ok,il ISlul1ca).
na dl'u/!,im miejs(,ll - za Belgiem ~.fo:5ter \"eque, któl'ego pó:i.niej " 'yprzC'dzi! Włoch
1'"lnnin (L",znn) i \\" :lI'la: !l. 10.: ~ okó J (1-'111 prnl i KP\\'. \\" '1I"tn i !":okM ILe"zllo): 2:1. 10.:
tem (3:5;.6) - rekordzisty Woodersona Lanzi. Dopirro na ostatnich metrach na
TlI 'I' i ",,,dn. 1"01;/;1 (L,.."zno) i Rnkól (!":Iupca);
(A ng-Iia).
czolo wtszed I lIa)'hi~.
~o. 10.: HC'P i l" P\\'. Rnkr.! (Sll1P(':!) i "'nrta,
ZaJ'ówno w przedbiegach na 800 m jak
Bieg 5000 III nie przyniÓSł nam spo1'0 ,;(' 1T"'7,nn) i Polonin (J ,f>Ozno) : ;; 11.: "-artn i K r',," : 6. 11.: }f(' P i Snl;ril (L~'~7.no). RokóJ
f na ~OO m przez pło1.ki specja IJ'lych n ie- dziewanego sukcesu . Piąte miejsce, zajęte
fSlllprn) i T1.'l"Tl h (Lc,r.nn1.
20, 11.: PoJonl~
spodzlanek nie było, Więc:'ej wyrównam\ IV tym biegu przez !\o.iie~o, nie może nat!
a~e "7, no) i KP'"
zadowolić, zlaRlcza że dat się pobić przez
b~' ln konkurtmcja na 400 m plotki. W
K I li "a .\: 2:i. !l,: O "trnw i~ i Hep. ~tcll:t
l'Zucie oszcz.-p('m pewną niespodzianką. nicnadzwyczajnego Anglika Emel"y'e~o.
i Wnrta: 2. 10.: ~t pllA i O.tro\\·i1. "-nrta i
1I1'P: H. 10.: Warta i O ~t rnwiA. Hf'P i RtE'lIa.
b~'lo zll.i'7til'
dopip)·o dl'llp'ie~o llli('j"r'a Pocza.tkowo prowadzpnie c>bją! dolycnrr.aP I1unolto Z:łl'P1.(,I'\\,o\Ynno tf'rmin 2fi. 10. na ('WI'I1))1'7.I'Z no,,".ego )ehOldzistp, świata \"tkkałlc ,
sowy m istrz Europy Franrur. Rochard. już
tu"I;):1 l'''i\~I'Y\\'k~ \Y r:rzif' 1'6\\"nd ilo,k i punkna.
...... 'ali
j.ednak po 200 m wyszli na czolo Fino-

I

l

};" a 7,11 kończenie mist rzostw dE'legllt .Polskiego Z. L, A. p. inż, Małpk pn;emówJI przed
fr'ontem zebranych uczestnik6w, zachęcając ich
rIo intell~ywncj r.>racy nad sob:t dla dob~a SPOTtu pul "kiego, po CZ;ym wiceprezes PQZ:L A p.
~tr'óżyk po7.cl;!'nat zawooników: Śda~nJl~c!a flagi r, masztu 11"kol1.11 nowy nm;trz PolskI w 0szczepie, Dykier z Sokola· Wapno. (al)

wie, kt6rzy biegowi nadali ta]{. os1re. te~<!
po, że mogli je wytrzymać Jedyme ]&;.;zC'ze Szwe{i Jonsson i Polak Noji. Po
2000 m Rochal'd znikł zupetnie, a na czele
szla piąt.l<a prowadzona. przez dwóch ~i
nów, dołą.czył się bowiem do czoła Anghk
Ernery. ł\a ostal1Jiej prostej, gdy na czele
byli już tylko Finowie i JO\ls~on, który
ostatni picrw!=;zy rozpoczął ftmsz, który'
hył tak. niC',;-podziewany, że zdołał g? mInąć tylKO Macki. po-dczn.s ~dy PekurI musial się zndow{)lić tr7ccim miejscem,
Bieg przez wysokie plotki stał się łat:
wym łupem Finlay'a. za którego plecamI
\"I"zała zacit:ta walka o dalc;7.e miejsca.
W trójskoku rÓ""1lie bezapelacyjnie
zwycięż)"ł
FiTl Rajasaari przed swym
ziomkiE'Jn l\orelflem. Po(lobnie bezapelacrjno l.wvcięslwo och,ief:li zresztą Niemcy
\\. malo pO'Pularn)'m l'7.Ucin młotem, w któn'm, sf\.r1ząc 7. \\"~"lików. nasz 'Vę.glarczyk
mógłby zająć cz\Yarte miejsce,
400 m - 1) Brown (Al1g) 17.6. :!l Baumgartf>n OloJ) 4R.:l, 3) ]~innhnff (K) .4fJ.8. 4) Wirkol.
(W~gIT) 4R.G. 3i 'l'ammi~to (Fin> 49.1, 6) \'an
\\':lf"II()Jlf('Jd (I"z\\"p('ja) :i0.0.
M lot - 1) Hdn (N) 58.77, 2) Blask (W)
1)7.3·1. ;I) ~lalmhl"alldt (I-''''..... ('(·ja) 51.23, 4) Hannuln (1"in1 4n.i<R 5) Wirt (fc'r) 48.75, 6) Nido
(:-;,;wajcnria) ,IG.GR.
5(l{)f)' m -1) ~J3eki (Fin) 14:26.8. 2) .Tonsson
(R;,.weej:1) 11:27.1 3) 1'ekllri (Fin) 14:29.2. 4) Emery (Ang) 11:4ri.2 .. 5) Koji (P o I s k a) 14:47.8.
6) Uarslairs L\nl'() 14:51.0.
800 m - l ) H arllig (N) 1 :~0.6 (r~k. niem.),
2) LI'\ e(lue (Fr') 1::;1.8, 3) J,anzi (WI) 1:52.0. 4)
]-\ n\lman t11ol) 1::;:!.:1. 5) AndersM!l (Szwecja)
.I :.'):;.0. fi ) l'ou"~a (Fi n) 1:'i J.0.
200 m - l) O ~('nrlllrp (lIul) 21.2.2. 2) !":cheul'ing (:"\) 21.6. 3) Pennington tAng) 21.6, 41 SaaIcnR (Rcll:ia) 21.7. 5) Gnnes (Węgry) 22.0, 61
Jenkins (An!!') 22.0.
T rój ~ kok - 1) Rajllsnari (Fin) 1~.32, 2)
l\orpn (Fin) 14.1i~. 31 Kotrnt ~~hek (N) 14.73, 4)
Palam;oti~ ((hM'jn1 14.70. ,j) 'l'nrco (\\'t) 14.70,
II) li. .\ndcrs~on (i'>Z\\"l'r:j~) 11.60.
110 11l p t O t k i - l ) Finlar IAng) 14.3, 2)
Lidman (!":zw) H.:;. 3l Bra~~er (Hol) 14.8, 4)
Tornton (An!!') 1~.8, 5) KlImpmann (N) 15.3,
ol Christl'1l (l-'7;\y:(jcnria) 1:;.·(.
K u I li - 1) Krec k mstonia) 1:;.83, 2) Rtiick
!K) 15 ..)9. S) \\'iil k" (~) 1~':i2. 4) l11ir'nnr] (Fin)
lii.07. :;) n~"g'h 1~'7;weda) 14.82, 6) Yitek (Czech o' lowadai 11.77.
M li J' ~ t o n - 1) Muinon"n (Fin) 2 godz.
'H:28.8. 2) Yarrow fAng) ~ !!,. !lO.Oi!. 3) Pnlm6
(f:7.\\"p('.ia) 2 /? 42:13.6. 41 \\"IlJti~purger (Fr)
2 g. 4·1 :28..11 Puch (A) 2 g. ·1.; :OS.S, 6) Bertsch
(~) 2 ". 1.'):21.0.

"O k m

c 11

fi rl -

11 Whitl oC'k

(Ang)

4

g.

41 :.'i0. 21 Di1l ():) 4 g. 4::: 51. :o) nrun (~orw)
j g. H:i).';. 4) mpi\\'pi~~ f:"\) 4 1'(. 45,24.
Dr.i C's ieeiohrij po pipr,(\·i'1.Yc"h p;(>('iu konkun'nr'juch: 1) Gicrutto I [' o I s k a) i!752 pllnkty,
21 BC>X'01 (~zw(>c.ia :~ 6ilS p .. 3) 1\"rOlllnnn (f'zwaj('al';:l) ;1477 P .. 4) Cllilt1.n"r (~) :l ~O.j P.. fi) RaIpzzo (P"ran('ja) 3203 p., 6) l'la\\"czyk (Polsila)
3 ~~3 p .
\\'YII;ki Gif>rutty w pnszC7.pg.-,Jn\'ch konkurPlJ r,j~(' h r1zi<,.il''';c,],o.in: 100m 11.1. w rial _
~.1,,. kula H.;(j, \YZ\Yyż - 1.R3 i 400 f i _
.)3 .....

PIĘŚCIARSTWO

okoł Sp

aw Cz chos wacji

Henlein i lord Runciman - Co Hitler powie w Norymberdze? - Opinia niemiecka
o konflikcie
.
...
'

P r a g a. (P AT)
Konrad Henlein
przybył w piątek wieczór do Asch.
r
Jak się dowiaduje korespondent P.
'A. T., wczoraj rano wyjechał do Ascn
członek misji lorda Runcimana Ashton
~watkin, k,tóry ma się dokładnie pomformowac u Healeina o jego rozmowie z Hitlerem.
. \V związku z rozmową HenIeinHItler w Berchtesgaden oprócz oficjalnego komunikatu niemieckiego nie ma
dotychczas żadnych konkretnych wiadomości. Stanowisko Niemców sudeckieh wobec rządu czeskiego zostanie
sprecyzowane prawdopodobnie dopiero
w pierwszych dniach przyszłego tygodma. \V Pradze coraz częściej kt'ążą
pogłoski, że kanclerz w mov;ie na kongresie w Norymberdze ma wysunąć hasło plebiscytu w Sudetach.
P r a g a. (P AT)
Lord Runciman
przyjął w piątek wieczorem posła SDP
Kundta, a po tym wział udział W obiedzie w poselstwie angtelskim. 'Wczoraj
po południu lord Runciman został
przyjęty
przez prezydenta republiki
Benes~, a następnie udał się w towarzystwie pp. Peto do kardynała I(aspara do Dolnych Brzeżan, a nie, jak pierwotnie zamierzał, na zamek Zdiar. Do
Dolnych Brzeźan został zaproszony
także, oprócz najbliższego otoczenia
kard. Kaspara, książę Fr. Schwartzenberg i hr. Edmund Czernin.
Do poniedziałku, jak zaznacza Reuter, nie są przewidziane żadne rozmowy, chociaż możliwe jest, iż w tym czasie Runciman zobaczy się z Henleinem.
'. B e l' 15 n. (P AT) Opinia niemiecka
Jest nadzwyczaj powściągliwa w ocenie rezultatu spotkania Hitlera z Henłeinem. Prasa niemiecka dowodzi, żę
opinia zagraniczna przedstawia wizytę
Henleina u kanclerza w niezupełnie
ścisłym i jasnym oświetleniu, starając
się przerzucić odpowiedzialność za dalszy rozwój wypadków na. Niemcy. Podkreśla ona to, że Henlein przybył do
Berchtesg,ad€n na wyraźne życzenie
lorda Runcimana, jak i zupełną zgodność poglądów kanclerza i wodza Niem-

ców sudeckich, oraz zWraca jednoczeprzynosi wi.adomość o nowym incydenśnie uwagę na okoliczność, że Rzesza
nie jest partnercm w toczących się ro- cie na granicy niemiecko-czeskiej. Mianowicie czeski urzędnik celny miał
kowaniach.
strzelić do celnika niemieckiego na droRozmowa HenIeina z kanclerzem dze z Aschberg do Eisenstein.
Hitlerem uza~adniona jest węzłami
Pomocnicy sowieccy
krwi. W chwili tak decydującej, jal<
P r a g a. (PA T) W kołach poinforobecna, pragną Niemcy sud€ccy być w
kontakcie z wodzem narodu, do które- mowanych twierdzą, że w ostatnich
go należą. Rozmowy te nie stanowi~ nlliach sierpnia do Pragi mi.a.}o przybyć
dramatycznego zwrotu i nie zakończy 4 \Yyższych oficerów lotnictwa sowieckiego i 3 funkcjonariuszów GPU.
ły się żadną. decyzją, która zapaść może wylącznią w Pradze. W zagadnieniu
Gwatkin u Henleina
czeskim nie zaszły żadne nowe fakty.
Berłin. (PAT.)
Ashton Gwatkin
Od chwili odrzucenia poprzednich pro- odwiedził w niedzielę !(onrada Henpozycyj czeskich przez Niemców su- leina W Asch, aby raz jeszcze omówić
deckich, niemiecka opinia publiczna. z nim obecną sytuacjQ polityczną i ponie zna treści nowych projektów Pragi, informować się co do przebiegu oda tymczasem - dowodzi prasa nie- wiedzin Ronrnda Henleina u kanclemiecka - mnożą. się zajścia, które rzu- rza Hitlera.
cają tak jaskrawe światło na stosunki,
Przy trwającej dwie godziny rozktóre nie mogą tak trwać dłużej.
mowie Gwatkina z Henleinem obecny
był w charakterze tłumacza ks. Maks
Nowy incydent '1
Egon Hohenlohe oraz zastępca HenleiB e r l i n. (PA T) Prasa niemiecka na - I{aro! .Herman Frank.

•

Warszawa. (PAT). Dnia 3 wrze-

miera gen. Sławoja-Składkowskiego
posiedzenie Rady Ministrów.
,
M. in. Rada Ministrów przyjęła projekty kilku ustaw w sprawie ratyfikacji umów międzynarodowych.
Następnie uchwaliła rozporządzenie
ustalające na dziell 15 września rb.
termin wejścia w życie przepisów art.
56 roz];lorządzenia Prezydenta Rzplitej

o rzeczowych świadczeniach wojennych. Artykuł ten upoważnia ministra
rolnictwa do nakładania w porozumieniu z ministrami spraw wojskowych, spraw wewnętrznych i skarbu
na właścicieli, posiadaczy lub zarząd
ców, będących osobami fizycznymi
albo pl'awnymi, oraz ,na z,arządy gospodarstw wiejskich obowiązku przygotowania gospodarstw do wytwórczości, odpowiadającej potrzebom obrony
państwa.
Uchwała
ta pozostaje w
związku z pracami rządu w dziedzinie polityki aprowizacyjnej.
Z kolei R~da Ministr~w .uchwaliła
rozpo~'z~dzeme o przedłuze~1U n~ dalsze pl.ęC lat t~rmIDu uzysk.l\van~a ulg
przy lpw:estycJach elektl'YflkaC~JnYCh'l
przewIdzIanych w rozporządzelllu Pre-

B r u k s e l a. (P AT). Z inicjatywy
belgijskiej ligi morskiej, królewsk,eg()
belgijskiego towarzystwa geograficznego i towarzystwa przyjaźni polsIrobelgijskiej odbyła się w Bruksel1 ur().
czystość uczczenia zasług uczoneg()
polskiego, meteorologa, prof. Antoniego Bol('~ła\va Dobrowol 'kiego, jak()
jednego z uczestników pierwszej wyprawy belgijskiej do Antarktydy, która przed czterdz iestu la ty wyruszyła
z Antwcrpii na statku "Belgica".
\V uroczystości wzięli udział prócz
prof. Dobrowolskiego i dyr. l\Ielaerts'a jedynYCh żyjących dziś człon
ków wyprawy polarnej, także wdowa
po kierown iku tej wyprawy baronie
Gerlache, przedstawiciele poselstwa i
konsulatu Rzeczypospolitej, tow. przyjaźni polsko-belgijskie i "'reszcie wybitni przedstawiciele nauki belgijSkiej.
Przemówienia okolicznościowe wygło
sili prezesi Ramlot i Mortier oraz honorowy konsul Rzeczypospolitej \'axelaire.
"V odpowiedzi na wyrazy uznania.
skierowane pod adresem prof. Dobrowolskiego uczony polski w~'głosil dłuż
sze przemówienie, w którym złożył
hołd pamięci szefa wyprawy barona
Gm'laclle i sprecyzował korzyści, jakie dała ta pionierska wypra\Ya przez
zapoczątkowanie

dokładnYCh

badań

krainy wiecznych lodów .

Po decyzji Włoch w sprawie Źydów

W.szkołach

rumuńskich

!;I

B u kar e s z t. (PAT). Ministerstwo
wychowania narodowego wydało zai w szlwlnicfłl)ie u,loskitn
rządzenie wprowadzające jako oboR z y m. (P AT)' Agencja Stefani do- sto'wski, ];:!óry przechodził różne fazy wiązkowe we wszystkich szkołach
nosi, żo prasa wloska uwypukla roz- swej działalności polit.ycznej z niezwy- średnich w Rumunii mundury organizacji straja-tari (przyspOSObienie wojgłos, jakiego w prasie światowej nabrakłą toleranCją, wyciągał zawsze z obDotychczasowe mundury g.imskowe).
ły zarządzenia rządu włoskiego przeserwacji faktów zewnętrznych wskaciv.-l<o Żydom i poświęca dalsze komen- zówki dla umoc\lienia, bądź też zmiany nazjalne, począwszy z nowym rokIem
tarze polityce rasistowskiej oraz obron- swej orientacji. \V czasie ekspedycji szl-olnym zostaną zlikwidowane.
Rozporządzenie to stwierdza równemu stanowisku \Vłoch wobec kiero- abisyilskiej zaś Włochy poczyniły ostawanej przez Żydów międzynarodówki teczne doświadczenia nie tylko co d() nież iż wskazane jest, aby profesoroantyfaszystowskiej.
wartości politycznYCh, gospodarczych, wie 'i przewodniczący klas byli !edno:
"Giornale d'Italia", odpowiad.ając narodowych i mi~dzynarodowych, lecz cześnie dowódcami drużyn stra)a-tan
na pewne głosy zagranicy, wyrażające także co do wartości rasowych - i w kla~v, której przewodniczą. Dalej
zdziwienie, że zarządzenia r,asistov,;skie tych doś'''r'i,adczeniach ich - dzisiejsza wprowadza się w szkołach strzelanie
wypracowanego
i antysemickie zostaly .uchwalone we polit~' ka rasistowska znajduje swe uza- według programu
przez naczelne władze tej organizacji.
\Vłoszech po 1G latach istnienia ustrosadnienie.
ju or.az po poprzednich manifestacjach
T u r y n, (PAT) Prasa tutejsza dorzekomo sprzecznych z nowymi zarzą- nosi, że na 39 maklerów giełdowych na
dzeniami - stwierdza, że ustrój faszy- giełdzie w TUl'.~·nie 13 agentów jest Ży
dów. Podkreśla ona z naciskiem, iż
japońskiei
stanowi to prze. z10 33 pct, co jest staTokio. (PAT). Szereg 'dzienn'ików
nowczo zbyt dużo.
Florencja. (PAT) W związku z donosi o zamiarze ministra Ugaki dozarządzeniami rady ministrów w sto- l\Onania przesunięć zarówno w minizydenta Rzeczypospolitej o popieraniu suuku do Żydów ,yloskich w dziedzinie sterstwie ~praw zagranicznych, jak i
szkolnichya dziennik "Nazione" stwier- na placówkach dyplomatycznyc~l. ,I
elektryfikacji.
W dalszym ciągu posiedzenia Rada dza, że na uni\\'ersytccie we Florencji
Pismo "Chuegai Shogye Shlmpo
Ministrów uchwaliła rozporządzenie liczba Żydów wykładowców wynosi 43. podaje, że dotychczasowy amb~sad~r
zmieniające
dotychczasowe przepisy \" szkołach średnich zaś na GOO nauczy- w Berlinie - Togo ma zostać Wicemio uposażeniu tych nauczycieli niższych cieli przypada '/0 Żydów, czyli ponad nistrem spraw zagranicznych, a jego
11 procent.
szkół zawodowych, którzy, oprócz normiejsce Objąć ma gen, Oszima. ~mba
malnych kwalifik,acyj zawodowych,
sadora w Rzymie Hotę zastąpić ma
posiadają
Uk0l1czone studia wyższe
były poseł w Szwecji Szoratori. Zawzględnie inne studia specjalne. Obecmierzona jest również zmiana na pla·
nie nauczyciele ci zrównani będą pOQ
cówce londyńskiej, gdzi.e miejsce amt~owy poseł łotewski
wzgłędem automatycznego
awansu z
basadora YoszidY zająłby wicemini·
nauczycielami publicznych szkół po·
ster Horinuszi.
wszechnych ze studiami wyższymi lub
B e r l i n. (PA T) Przybył tu nowoT o k i o. (PA
Urzę'dowo zaprzespecjalnymi.
mianowany poseł lotcwski Edgar l(ree- czają pogloskom, jakie ukazały się w
\V końcu uchwalono rozporządze vinsch. Pos. J{recvinsch był już posłem prasio japońskiej, jakoby minister
nie o zmianie granic powiatów wy- łotewskim w Be~'linie w r. 1932. Dotych- spraw zagranicznych Ugaki zamie·
rzy'sld('9;O i sępoliilskiego w woj. po- cz,asowy poseł Celminsch opuści nieba- rzał dokonać przesunięć i zmian na
morskim.
.
,. ' '- I I J!' I<th'W~',;, ~ l , wem stolicę Niemiec.
stanowiskach dyplomatycznych.
Ciltgle doświadczenia ich ,unłC~J'!J -

Ż!Jd,~i 'Ila gielclach

Zmiany wdyplomacji
'l

··
t
'
,
Nowe uchwa łVRadV MInlS row

śnia rb. w godzinach pOłudniowych
odbyło się pod przewodnictwem pre-

Uroczystość polsl(o-tielgijs~a

wBerlinie

ziś
Zgłaszać

trzeba

musi

każdy

zgła

zac zapasy mąki i kaszy

odsprzed ający, którego :zapas przeliracza razem 500 lig - Niezgloszenie podlega karze do 3000 złotych grzywny

z dniem 5 września rb., '\'ó'szystkie zakłady hurtowej sprzedaży obowiązane
są w dniu tym zgłosić posiadane zapasy mąki żytniej, pszennej i jęczmiennej oraz kaszy pszennej i jęczmiennej
(bez względu na ilość) we właściwych
terytorialnie starostwach. Za zakłady
hurtow€j sprzedaży uważa się te przedsiębiorstwa, które dokonują sprzedaży
innym zakładom handlowym (do dallletIJizja w biurze adw. Ła'łlgowskiego, po czynI. areszto'wano SZ€j 'sprzedaży) oraz wytwórniom '\vykierownika biura i praktykanta
robów mącznych (piekarniom, cukierniom itp.).
G d a ń s k. (Tel. wł.) Policja poli- sił korespondencję adw. Langowskiego.
Z k
tyczna w Gda11sku, w biurze znanego O aresztowaniu jego zawiadomiono 1'0a łady
detalicznej
sprzedaży
adwokata Łangowskicgo dokonała are- dziców chłopca. Matk,a aresztowanego, (sprzedaż ,,·~T łącznie konsumentom) wysztow,ani,a kierownika kancelarii Ma- która znajduje się w domu zaledwie mienionych produktów oraz wytwórnie
lińskiego. Równocześnie w biurze ad- trzy dni po 12orodzie, na wiadomość o wyrobów mącznych obowiązane są
wokackim i kancel,arii adw. Langow- aresztowaniu syna ucierpiała na zdro- również do zgłoszeni.a w dn. 5 ~rześnia
ski ego przeprowadzono drobiazgową wiu
rb. we właŚCiwych starostwach posiarewizję.
Ó przyczynach aresztowań i rewizji dany~h zapa~ó:'T ~ąki i k:asz, lecz tylPoza tym czynni agenci policji poli- przeprowadzonej w biurze adw. Łan- ko 'Y0wczas! Jezeh łączna 1,lOŚć. tych zatycznej aresztowali na mieście 15-let- gowskiego, policja gdailsl;:a nie udziela ~sow (a. WIęC raz;ffi ~SZ) stkle gatunniego Pawła Czarneckiego, który w biu- żadnych wyjaśnień. Komisarz general- kl mąk] l kasz) Inzeloacza 500 kg.
rze adw. Łangowskiego pra~ował w ny R. P: w Gc1~11~ku wszcz~ł energicz-I
Na teren~e m. st. \Yarszawy POwxż-1
charakterze praktykanta bIUrowego. ną w te] spraWIe lllterwencJę U,Senatu sze zgloszeJlla mogą być składane rowCzarnecki znajclował si~ w 1o\\'aJ'z~' - gdailskicgo.'
,
- ~
nież \y terytorialnie właściwy.ch urzę"twic g011ca, który raZCJll z nim rOZIIU- _
---- '
.
dach skarbowych.
W a. r s z a w a. (PAT) Na podstawie przepisów rozporządzenia ministra
skarbu z dn. 19 sierpnia rb., wprowadz.ającego opłaty od mąki i kaszy, które to rozporządzenie wchodzi w życie

Aresztowania w, Gdańsku

n'.

Zgłoszenie winno być złożone w
dwóch egzemplarzach, podpisanych
przez właściciela przedsiębiorstwa lub
upoważnionego z.astępcę. Jeden egzem·
plarz zgłoszenia zatrzyma władza
przyjmująca zgłoszenie, a drugi egzemplarz - po poświadcz€niu przyjęcia
zgłoszenia zwróci osobie zgłaszają
cej. Ten egzempl,arz winien być przechowywany w przedsiębiorstwie i okazywany na żąd.anie org,anów kontroluj~cych,

W "Varszawfe w starostwach i urzę'
dach skarbowych można bezpłatnie
otrzymać odpowiednie formularze zglosze11.
Prz€dsiębiorstwa, na których w
myśl powyższego zarządzenia ciąży
obowiązek zgłoszenia w dn. 5 września
rb. posiadanych za~asów ~ąki i kas~y,
a które. tego ObOWIązku nIe wypełnlQ,

podlegaję. karze gl'zywny do, zł 3.000.
\Vspomniane zgłoszeni,a są wolu
od wszelkich opłat. Również zgłoszone
zapasy mąki i kaszy nie podlegają. żad·
nym opiatom, gd~'ż zgloszenia maj'
charakter wyJąc,wie rejestracyjny.
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w 10-ciu .odsłonach, Stanisława Ostrowskiego ..... 'Świet
nie! Wystawimy to!
Pan dyrekrt;or czytał to?
.
- Nie przypominam sobie . .. Chciałby pan, abym
może
czytał wszystkie grafomańskde wypociny naszych polskich autorów? Nie, tak dobrze nie jest...
- Ale to może jald kryminał?
- Wszystko jedno! Chcą polskiej sztuld, więc
będą ją, mieli! Niech nie mówią, że bojkotujemy polsktich autor.ów! Trzeba zaraJz kazać rozpi's.a'ć role. Na
kilka rąk! Do jutra ma byc gotowe! Jutro ustalimy zespół. Pojutrze pierwsza próba czytana, Niech pan da
jeszcze dziś komunikat do prasy i zawiadomi autora,
Proszę zaraz tym się zająć.
Temu to szczęśliwemu przypadko"vi zawdzięczal
Staszek przyjęcie sztuki. Próby 'Odbywały się w bły
skawicznym tempie. Aktorzy pracowali po czternaście
godzin na dobę, sztah dekoratorów pocił srę nad dekoracjami. Dyrektor uparł się, aby sztukę wystawić
k'Oniecznie na pierwszego września, t. j. na dzień inauguracji nowego sezonu.
- Jaki ma być Skandal - mówił do sekretarza
- to niech będzie grubszy! Pols,J<ą sztuką. współczesnego autora-debiutanta, taką prapremierą otworzy·
my sezon! Dobry kawał, 00·?
- Panie dyrektOlrze, nie będzie skandalu!
- Co też pan mówi!
- Dziwnym trafem, sztuka jest naprawdQ dobra
i bardzo o.ryginalna, ..
- Hm, to ciekawe, ale mało prawdopodobne, ..
Dyrektor zainteresował się jednak uwagą sekre·
tarza i osobiście poszedł na próbę. Wysłuchał cierpliwie do klOńca, a p'Oten:: zawezwał reżysera:
- Co pan mówi o naszej premierze?
- Krytycy będą mó,,,ić 'Odpowiedział opry.;
skli wie reżyser,
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Przycisnęła się

nie.
ka i

zn-ó'w odruchowo do ramienia Fel..
mu prosto w ucho :
- Cudownie!
Poczuła
teraz dla niego bezgraniczny podziw i
patrzyła nali,
jakby ca1kiem innymi 'Oczyma. Imponował jej. 'Vydał się jej jakimś potężnym o!I'łem, który porwał ją, słabą i bezbronną i uniósł w słoneczne
przestworza, w jakiś lot podniebny, cudowny i , sł,owa
mi nie dający się .opisać ...
Spotykali się odtąd, co dnia. Zapraszała go do siebie na podwieczorki, lub wieczorem, po zamknięciu fabryki, chodzili na dalekde S'Pacery wzdłuż Wisły, Felek
powoli oswajał się w jej towarzystwie, stawał się coraz mniej nieśmiały, a nawet próbował nieraz żarto
k!l'zyknęła

wać.

Co porabia pan Staszek? - z,apytała go kiedys!
, - Ano, mało się tera,z widujem.y, choć mieszlmmy
razem - odpowiedzial. .- Podobno chce się żenić .. ,
=- Pan Staszek żeni się? - zapytała mimo woli
drżącym głosem,

Sam mi to mÓwił."
i .szła chwilę milcz!;tc.
- Wracajmy do domu - rzekła niecierpliwie.
- Przecież mieliśmy pójść dziś na dalszy spacer.
rze'kł szrzerze zmartwi.ony,
- Nie ffiMl1 dziś humoru i 'Ochoty - odpowie-

Pochyliła gło'wę

--:o

działa.

Gdy spotkali się nazajutrz, była jakaś bledsza i
jaklby s'lIlutniejs,z.a, niż zwykle. PrzyjQła go jednak bard.z.o uprzejmie i serdec~nie.
- Niech pan nie bierze za złe mego wczoraję,zego
humoru - usprawiedliwiała się.
=- Ależ skądże znowu!
- Bardzo mnie wczoraj gło,\ya bolab ...
Życię

jest

piękne
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Dziś trochę

dziś

lepiej?
lepiej .. ,
Podtrzymywała sama rozmowę, gdyż Felek dnia
tego był jeszcze bardziej milczą.cy niż zwykle, Siedział
jakiś nadęty i nie spuszczają.c z nlej oczu, wzdychał
tylko str1łiszliwie, niczym stary miech kowalski.
Wzdychał tak dalej, gdy wieczorem wrócił do daniu i nie zapalają.c lampy, usia,dł przy 'o twartym oknie,
_patrzą.c w rozgwieździone niebo.
Czuł, że dzieje się
z nim coś dziwnego, coś cze,g o nie doświadozył jeszcze
nigdy w żydu ...
Je "kl. po'w róciwszy wyją.tkowo wcześnie do domu, zastał go truk przyoknie siedzą.cego, po ciemku,
i wybuchnę,ł śmiechem.
- Cóż ty gwiazdy rachuje's'z? Astronomi.a się zajmujesz?
- Głupstwa gadasz mruknął Felek
nieco
zmieszany. - Mlałem dziś ciężld dzień w fabryce i odpoczywam ...
- A może i ty się zal{ochaleś? - drwił Janek,
Felek wzru~zył ramionami i w milczeniu poczt)ł
się rozbierać.
Lecz Janek uśmiechnął się do niego
przymilnie:
- No . nie gniewaj się, stary! Wiesz, zamówiłem
sobie do filmu nowy smo};ong... Muszę jutro zapłacić
krawcowi dwieście złotych, bo szelma nie chce mi wydać ubrania ... A Goldmann nie płaci gaży ... Mó\\'i, '/.1'
dopiero po skońc'zeniu filmu ...
- Już wszystl~o puściłeś, co dostałe'ś?
_ Koszty reprezentacyjne, mój drogi! Z tyP"
krawcem to jednak prawdziwy kłopot..,
Pl'O'szę cię ... Masz tu dwirście złotych ...
- Dziękuję ci FelJ\.U!
- Nie ma za co .. ,
Od czasu, gdy Frlrk ~tał ~i~ k "'p itlli.:;[(\, l1łn cil z,.,
ws~ystk!o i za całą. trójkę. Za czynsz zaległy pani Agnic-

dna Kolo".
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Premi'era -()dbędzie się w , najbliższym

~z3iSie, prawdopodobnie już Zla dwa tygodnie. Pro-

simy o pofatygowanie się do dyrekcji, celem omówienia pewnyc,h szczegółów inscenizacyjnych,

Z

poważaniem

1)yrekcja Teatnl."

IX
Historia niespodziewanego przyjęcia sztuki Staszka, leżąJCej od przeszło dwóch lat w archiwach teatralnych, spowodowana zo,stała dZ,iwnym Zbiegiem wypadków. W tym t,o cz,a sie teatry warszawskde wystawiały przeważnie s'z tuki z repertuaru zagranicznego. Prasowa krytyka podniosła z tego powodu krzyk, recenzenci teatralni mówili o świadomym bo.ilwcie twórwaści pOls,k iej i dziwnie tym razem solidarnie domagali się s:ztuk polskich autorów. Burza takla wybuchła
zwła.s1zcza po wystawieniu przez Teatr Letni zagranicznej farsy "Kubuś", może nie gorszej od innych, ale
uznanej za "kryminalnę. bujdę",
. Dyrektor teatru, któremu Staszek przed dwoma
laty złożył swoją sztukę, po przeczytaniu tych recenzyj, wpadł w złość. Zadzwonił na sekretarza i pokazał
mu wycinki z gazet:
- Znowu na,.s się czepią! Durnie! Ja im poklażę
polską. twórc'zość! Niech pan otworzy tę szafę z rękopisami polskiCh sztuk ... Tak ... Dziękuję. .\ teraz niech
pan wyjmie pierwszą. lepszQ,.. .
- Ale którą" panie dyreHorze?
- Powtarzam: pierwszę. z brzegu!
Najlepiej,
zamknij pan oczy i chwyć, co się da ...
Dobrze wytresowany sel<retarz wsun~ł rękę clo szafy i wyciąg-nął jakiś spory rękopis ,"'niehiesldej teczce.
- Doslwnale - za \\'olał c1rreldor - Da \\'B i pan
to ... Hm, CQ Lo taldego? Aha: "DlQJnc 1\010", s:duka

Oszalałe

konie potratowały ludzi na rynku

pOd~:a~ k~rw. ~l. wł.) ~

opisania. Każdy chci,ał się ratować
przed stratowaniem uciekając do bram
czy sklepów, nie wszystkim się to jednak udało. Część została stra towana
przez oszalałe konie które dzięki te. .
.'
.
mu, ze Jeden z mch upadł, udało Się za-

Wieliczce
ydarzył Sll~ straszny
Ttoj~~e w za rz
ni,k ko .
p ęgu przy ?l. K0I!e~Dle, wystraszywszy Slę przeJez· ~
d zaJą.ccgo samochodu popędził
pobliski rynek, zapełni~ny tłume~ ta~~
gowym, tratując po drodze ludzi i stragany.
Na rynku powstał popłoch nie do
d lł

w

gu

=

Zdefraudował 200 tysięcy złotych

War s z a wa. (Tel. wł.) W jednej
z poważnych firm stołecznych wykryto wielką, aferę, której dopuścił się
wyższy urzędnik tej
firmy Marian
L w ów. (P AT). W sobotę o godz Smochow
ki, były nauczyciel gimna10,ąO w sali Izby Przemysłowo-Handl~
zjum w Bydgoszcz~'.
~r eJ we L~owie odbył się uroczysty akt
Smochowski, cieszący się pełnym
mauguracJi 18 Targów Wschodnich. z,aufaniem firmy, miał prawo dysponoNa uroczystość przybył wicemin. prze- wania książeczką, czekową, czeki jedmysłu i handlu Mieczysław Sokołow
nak przed zrealizow,aniem musiał
ski w ot?czeniu dy,rektorów departa- przedstawiać clo podpisu swemu dymentu Mm. Przem. l Handlu, oraz na- rektorowi.
czelników wydziałów.
Pokusa pieniędzy była jednak wielVI Targ,ach tegorocznych, które mie- ka, toteż Smochowski, korzyst.ając z
s zczą. się w 26 pawilonach, bierze udział zaufania zwierzchnictwa, uplanowal
ponad 1000 wyst.awców, reprezentują sobie dokon,anie defraUdacji i zdob~-cie
cych .12 p~ństw: Stany Zjedn. A. P ., w ten sposób wielkich sum. VV t~- m
Fran~Ję, ~\ ęgry, Rumunię,
Bułgarię, celu wypełnił dwa czeki n.a 5.000 i
Angl.lę, NIe~cy, Cz~chosłowację, Ho- 15.000 złotych, pozosta wi.ając nieco
land~ę, GrecJę, Damę, Włochy i Jugo- wolnego miejsca na dopisanie innych
słaWIę.
cyfr, po czym przedstawił cze·k i do podpisu. Dyrektor nie podejrzewają.~ zamierzonego
przez
Smochowski~go .
Ostrożnie
przestępstwa, podpisał czeki.
Uzyc;kawszy podpi sy, Smochowski
dopisał przed sumę 5,000 zł cyfrę 10,
P i ń s k. Tel. wI.) Wieś Stajki ży zmieniając w ten sposób czek na
Je pod \~ażeniem niezwykłego wypad- 105.000 zł. Podobnie zrobił z drug;m
ku, ktory zakończył się śmiercią czekiem, powiększając kwotę 1501)0 zł
dziecka.
do 115 tysięcy złotych, przy czym doWe wsi tej na 5-letnią Lidię Puł pis,ał pl zed sumę wypisaną sln"ovie
chows.ką napadł w zagrodzie oswojo- "sto", natomiast na grzbiecis k'liążP.f·Zny WIlk p. Mączyńskiej, wł,aścicielki
~~jąt.~u Chojno, porwał dziecko "i poDlosł Je na przestrzeni 200 metrów.
Pokaleczone dziecko przewieziono
w stanie beznadziejnym do szpitala
L ó d ź, 4. 9. - \V wczorajszą niew Pińsku, gdzie niebawem zmarło.
dzielę odbyła się w Łodzi konferencja
samorządowa Stronnictwa Narodoweżonatego żołnierza go, n.rarodowe zebranie gospodarcze i
uroczystość poświęcenia proporca or. T a r nów. (PAA). W aresztach są ganizacyjnego sekcji żeI1skiej koła Podu t.arnowskiego powiesił się Włady łudnie.
sła~v Wrzęk, który odbywając służbę
KONFERENCJA SAMORZ."DOWA
WOjskową zdezertował, aby się przeSTRONNICTWA NARODOWEGO
konać, czy zdradza go żona. lVrzęk
S Chwycił wprawdzie żonę na zdradzie,
Staraniem Zarządu Okręgowego
lecz zo. tał are~ztowany za ucieczkę.
Stronnictwa Narodowego odbyła się
Os.adzony w areszcie popełnił sa- konferencja samorzą.dowa przy udziamObój two.
le kilkudziesięciu działaczy samorzą
dowych z Okręgu Łóclzkiego. Konferencję zagaił prezes Zarządu Okręgo
wego adw. Franciszek Szwajdler. Przewodniczył obradom wiceprezes Zarzą.
ukończone
N i e s t l' o n no. (P AT). W ubiegłą du Okręgowego kpt. Leon GrzegOl·zak.
Gruntowny referat o nowej ustawie
środę zakoilczono prace wykopaliskowyborczej,
regulaminie i znaczeniu
we w Nies tronnie , pow. mogilelIski,
nad osadą staropol s ką, z 10-12-go w. wyborów w~' głosił członek Zarządu
W ostatni ch dniac h wydob,-to t<am Głównego red. Karol Wiercz.ak. \V dym. in. część s kórzanych trzewików, ku- skusji z.abier.ało głos kilkunastu delegatów. Uchwalono cały szereg dezydeI ~ drewni.aną warszt.atu rymarskiego,
klika drewnianych łyżek, dużą kopyść, ratów w sprawie wyborów do ciał s,amorządowych.
misę z lipiny , wiadro drewniane, spoj one obręczami żelaznymi, oś od wozu,
NARODOWE ZEBRANIE
k ilka orczyków, grabie drewniane,
GOSPODARCZE
liczne uIamki naczyń lepionych ręcz
n ie obtaczanych na krążku zduńskim,
Przy wypełnionej sali przy ul. Bann!:l.rzędzia
żel.azne,
liczne paciorki dnrskiego 9/11 odbyło się wielkie zeszklane z nasz)' jnika, kości zwienąt branie, zwolane przez 'Vydział Gospodomowych , ości ryb, pestki owoców, darczy Stronnictwa Narodowego. Obraziarna zbóż i włókna lnu. Ogółem zna- dom przewodniczył kierownik \Vydzialeziono 200 przedmiotów, w tym 3/. łu b. radny Klubu Narodowego Aleprzedmiotów drewnianych.
ksander Stolarek, przy współudziJale
Osada staropol ska' w Niestronnie prez~, dium w składzie: dr Czesław
jest pra\\'clziwie rewelacyjnym przy- Rostkowski, Henryk Krzemiński, preczynldem do znajomości kultury sta- zes Zrzeszenia Chrześc. Kupców Rynropol skiej, przede wszystkim w dzie- kowych KrzemiI1.ski, mgr J. Wyganowdzinie rzemiosł i gospodarstwa domo- ski, Leon Kozłowski, Mikołajczyk i Rowego. Prace W Niestronnie będą pro- sel. Wszechstronnie opracowane refewadzone nadal w roku przyszłym.
raty, poświęcone aktualnym zagad-

Targi Wschodnie '

t\zJ:mać i zapobiec w ten sposób grozmeJszym rozmiarom wypadku.
Kilkanaście osób uległo cięższym
lub lżejszym obrażeniom. Rannych
opatrzyli lekm'ze przybyli natychmi.ast
na miejsce wypadku, policja zaś
wszczęła dochodzenia.
Straszny wypadek wywol.ał zrozumi<ałe poruszenie w Wieliczce.

z oswojonymi wilkami

zanotował te sumy, które
dyrekcji do podpisu.
Po dokonauiu fals7.erstwa Smochowski zrealizował czeki, wpłacił do
kaEj' firmo \v€:j 20 tysięcy złotych, resztę w kwocie 200 tysięcy przywła
szczył sobie.
Niebawem 11:lClr5Zło do
firmy ~awi.adomienie o dokonane] " .ypł,acie. Zawiadomienie to defraudant
przej ął i zniszczył.
Gdy po upływie kilkunastu dni
afera się wreszcie wydata. policja
wszczęła dochodzenia
i aresztowała
Smochowskiego_ Aresztowany defraudant przyznał się do winy zaznaczajQ,t.:,
że przywłaszczoną kwotę 200 tysięcy
złotych przegrał na wyścigadl i wydał
na hulanki. Dochodzenia w,i kazały, że
Smochowski bywał ostatnio w 'l.ajdroż
szych lok,alach, gdzie wydawał poważ
niejsze sumy, nie żałują.c pienię olzy na
przygodne przyjaciółki, którym cf:.arowywał drogie prezent~r. Jednej z przyjaCiółek np. ofi,arował pierś::'inl1,}k z
drogimi l{amicniami za kilka tysięcy
złotych, drugiej darował złoty zegarek
i bransoletkę. Pod,a rki te poli\'ja Od3-

ki czekowej

pl"?:C'dstawił

brała.

Istnieje podejrzenie, że defraudant
nie wydał wszystkich pieniędzy 'IV rią
gu krótkiego czasu, lecz ukrył je nie
wiadomo n.a razie gdzie.

Imprezy narodowe wŁodzi

Tragedia

Prace wykopaliskowe

wNiestronnie

Pod Krosnem

rozbił

Kro s n o. (Tel. wł.) Niedaleko lotni ska w Kros nie wydarzyła się katastrofa, której uległ samolot. rumuIlski,
piloto\\'an~' przez Virgila I{ercin, reda ktora pi sma "Ordinera" w Bukareszcie.
'V g.odzinach przedpołudniowych
ukazał się w niewielkiej odległości jakiś samolot p,asażerski, który wykona wszy kilka dziwnych akrobacyj,
spadł na ziemię,
Gdy na miej s ce wrpaclku przybiegł

ogo

rumuński

gwoździ.
około 1000

Uroczystość

zgromadziła.

osób.

Dom Rybaka

w Wielkiej Wsi

Wieś.
(PAT). W niedzielę odbyła się podniosła uroczystość

Wielka

poświęcenia

i otwarcia Domu Ludowego
Rybaka Polskiego. W uroczystości wzię
li udział poza licznymi rzeszami mieszkallców wybrzeża wojewoda pomorski Raczkiewicz, gen, Kwaśniewski, komandor Frankowski, starosta morski
Potocki oraz w komplecie zarząd głów
ny Ligi Morskiej i I{olonialnej i oddziału stołecznego.

Gmach Domu Rybaka ufundowany
przez Ligę Morską i Koloniałn,
i stanowi pomnik ku czci gen. OrliczDreszera.
został

Sukces polskiej szachistki
Inowrocław. (PAT). Mistrzyni
sz·achowa Polski i b. wicemistrzyni
świata mgr R. Gerlecka rozegrała w
Inowrocławiu seans gry szaChowej jednoczesnej na 11 szachownicach.
Partnerami mistrzyni byli sami
mężczyźni. P. Gerlecka wygrała 8 partyj, 2 przegrała, a jedna partia zakoń
czyŁa się wynikiem remisowym.
Jest
to wynik doskonały, świadczący o dl)brej formie polskiej szachistki.

nieniom gospodarczym, wygłosili: kpt.
Leon Grzegorzak z Łodzi i mgr Leon
Najmrodzki z \Varszawy. Zgromadzeni przyjmowali wywody burzliwymi
okla karni. Na zakończenie zebrania
G d Y n i a. (Tel. wl.) Do Gdyni przyuchwalono wśród powszeChnego apbył statek turystyczny "SteUa Polalauzu rezolucję, wzywającą: do bojkotu żydowskich firm handlowych i ris", na którym przybyło 135 pasaż&
wytwórczJ' ch, oraz towarów żydow rów amerykańskich, angielskich i
skiej produkcji, wzywają.cą wszelkie francu skich. Goście w sobotę w godzinach popołudniowych zwiedzili port
zakłady wytwórcze i handlowe do zlikwidowania przedstawicieli handlo- w Gdyni i jego urządzenia.
Z Gdyni statek "Stella Połaris" uwych Żydów, wzywającą wre zcie <lo
nie udzielania Żydom pozwoleil na dał się na redę sopocką, a następnie
sprowadzanie artykułów monopolo- do portów stolic bałtyckich. (p)
wych i nie udzielania koncesji na bu•.~ I
dowę rynków, jak również targowisk
okrętu
i do odebrania już wydanych pozwoleI1. W jednym z punktów rezolucji
G d y 11 i a. (PAT). W sobotę o godz, 20
przyjęli zgromadzeni tygodnik "Naro-, wieczorem od s zedł normalnym rejsem
dowe Życie Gospodarcze" jako organ do Nowego Jorku m/s "Piłsudski", machrześcijańskiego kupiectwa Łodzi.
jąc na pokładzie 500 pasażerów, ładuPOŚWIf:CENIE PROPORCA S N
nek. i p.ocz~ę. Wśród. pasażer~w, statku
.•
znajdUje SIę 21 rodzll1 osadmkow polUroczystości, związane z poświęceski ch, udających się do Kanady.

"Stella Polaris"

Odjazd

;;.\

Konsekracja nowego biskupa
diecezji kieleckiej

K i e l c e. (PAT). W niedzielę odbyw Kielcach uroczystości konsekracyjne nowego biskupa diecezji kieleckiej dra Czesław,a Kaczmarka.
W otoczeniu nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Cortesiego, księży biskupów współkonsekratorów A. Szelą.żka i Leona \VetmalIskiego, przedstawicieli władz, duchowieIlstwa i
społeczeństwa ziemi kieleckiej ks. bi·
skup dr Kaczmarek wprowadzony został w uroczystej procesji do kościoła
kate~alnego, gdzie zasiedli po prawej
strome prezbiterium przedstawiciele
władz z ministrem Świętosławskim,
przedstawicielem armii gen. \Vacła
wem Wieczorkiewiczem i wojewodą
wartownik lotniska, okazało się, że kieleckim drem Dzi.adoszem, po lewej
samolot uległ doszczętnemu rozbiciu, stronie prezbiterium przedstawiciele
duchowieństwa z ks. biskupem sufrapasażer zaś wyszedł z wypadku z lekganem Franciszkiem Sonikiem na czekimi obrażeniami.
Uratowany cudem od śmierci pilot le. W nawach bocznych ustawiły się
delegacje zwiQzków, stowarzyszeń i oroświadczył, że wracając ze zlotu kombatantów Małej Ententy z Pragi za- ganizacyj ze sztandarami.
błądził w drodze powrotnej i z braku
Po wejŚCiU or~~alm biskupiego do
benzyny musiał lądować na polu.
świę.tyni chór odśpiewał hymn koS.amolot rozbity pozostawiono na ŚCielny, po czym rozpoczęła się wła
miejscu, pilotem zaoY.liekowały się wła ściwa uroczystość konge)uacyjna. Po
dze policyjne.
odczytaniu bulli papie kiej biskup n~

sie samolot

niem proporca Stronnictwa Narodowego Kola Południe rozpoczęły się
mszą św. w kościele św. Anny, którą.
odprawił k s . pref. Stańczyk. Dokonał
on również poświęcenia proporca. Po
przekazaniu proporca sekcji żeńskiej
przez prezes a adw. Franciszka Szwajdlera odbyło się pod przewodnictwem
prezesa I{oła Południe p. Ad.amca publiczne zgromadzenie na sali Jutrznia,
przy kościele św. Anny. Okolicznościowe treściwe przemówienia wypowiedzieli: prezes adw. Szwajdler, wiceprezes Zarządu Głównego Antoni Czernik i b. radny Klubu Narodowego Kożuchowski. Przemówił także krótko w
serdecznych słowach ks. pref. Stań
czyk. Po zebraniu odbyło się wbijanie

ły się

minat klęcząc przed konsekratorem,
nuncjuszem apostolskim, złożył przysięgę
wierności i posłuszeństwa
dla
Ojca świętego.
•
Podczas uroczystej mszy ŚW., celebrowanej równocześnie przy dwu ołta
rzach przez konsekratora nuncjusza
apostolskiego - i biskupa nominata
dra Kaczmarka, nastąpił akt wręcze
nia pastorału, pierścienia i ewangelii
biskupowi drowi Kaczmarkowi.
Po uroczystości następuje poświęce
nie mitry i rękawiczek dla nowego biskupa oraz ceremonia oddania tronu
biskupiego ks. biskupowi drowi Kaczmarkowi przez ks. nuncjusz.a apostolskiego i wręczenia pastorału.
Z kolei ks. lłiskup Kaczmarczyk,
prowadzony przez współkonsekrato
rów, przeszedł przez główną nawę kościoła blogo ławiąc wiernych krz\'żem
świętym.
•
Po .. odprowadzeniu w uroczystej
prOCegJI nowokonsekrowanego biskupa do palacu odbył się w seminarium
duch.o,:vn~m obiad, wydany dla przed
stawlcleh wł.adz, duchowieIlstwa i
społeczellst va ziemi kieleckiej.

ł
. l-lamowy milimetr lub jego miejsce kosztuje: w zwyczajnych na atronle \I-laPrenu merała w Polsce I odn~szeniem. gazety do domu miesiccznie (7 razy w t-godnl'l)
oszenl
mowej 15 groszy. na stronie redakcyjnej (4-larnowej): a) przy końcu części
250 ,I za granIca mi
I
d 300 I d
•
,
redakcl'inei ~O \(roszy. b) n8 IItronle czwuteJ 50 groszy. c) no stronie drugiej ao groszy,
.
"
(' leczn e o
.
z
o 6.00 zl (znleżnie od kraju)
d) n8 stronie wial'łomoścl miejSCOwych 1.- zł. Drobne oglo~zenla (najwyżej 100 slów. w tym
Adres redakcjI I ad"mlnltt!ac;fl centralnet Poznań. 6w. Marcin 70. Telr(on • 40-72 t47 · ··
5 nagI6wkowycl.\
nl.Iglów,,"owe drukiem
15 groszy. katde dolsze slowo 10
I
tylko: 1o·-!2.
Ogloszenia większl! wśród drobnych POCZY'l8jąC od ostatniej strony. l·hrnowy milimetr 30 gro·
Wlad~slaw Maciąg, ł,,ódt. ul. Piotl'kowska ~1. Za .Kr~~:k~ ~{rti~~ily z pm. 0r
Lod~! 0~Pow . 9(Ja
~Zy . Ogloszenia s komplikowane. r, zastrzeżeniem miejsca - od p05zczeg6Jnpgo wypadku 20'1.
FranCI8Zł.'~ Przytar<kl z Poznania. - Za oglo~7.en{a i reklamy odp~!,~ d 0'1 {3 . tJ~o.wl~.,l~
nadwyżki. Oglo~zenill do bieżącego wydania przyjmujemy d gQl1ziny 10 .80. a tl- wy ,rań
z dPoznanlR. Hę}.op!s/lw n lpzamów!onyrh redakPja nie zwraca a a n\~nI e.!nleWII'!
"O
Z bl d d k
k' k
Da k6w, 8powor!owftny"h sllą WyŻHą. przeszkód w z~kladzie atr"J'ków "tnd raI7.1~ wy·
nier!z il'lnych i .świalec.zl!YC h d.0 /l.o d z Iny U:" rano. II .I! Y r~ ar~ le. t6re nie znleksztlllcftja
odpowiada za dos tarczen ie pisma. a pr
t
.
'. ~
•... wy Ąwn ctW(' nie
tre~ci o/rIO_ZPl1lll . allmll1lstracJa me odpOWIada. OgłoszenIa przYJmUJemy tylko M oplatą z góry.
starczonych numerów lub ods7korl o wanfa~umer8 orzy me maJa prawa domagania eie nif'do·
:-; ,11;1 a, j i C71'i " nkl : Il/'lIknrnia Polska R. A. w Poznaniu. - Konto P. K O. Poznań 200149. I'oczt()"'e konto r,lua c·hllnkowo·. P o r.n ań 3. numer kartotek 03.
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'(Od własnego wysl~nnika "Orędownikaj'

z u r y c h, w sierpniu.
'Vszystkim chyba wiadomo od jak
'dawna i z jakimi ofiarami oblegana
była straszliwa, czarna północna ścia
na Eigera, jednego z trzech kolosów
alpejskich grupy Jungh'au. Doszlo.rdo
tego, że rząd szwajcarski, po ostatniej
katastrofie czterech turystów niemieckich w roku ubiegłym, zaka:r.al zdoby-

szy stromą rynną przewieszoną żółtą.
ścianę, doszli do tzw. Lauperrippe. Tu
nastąpił drugi nocleg, który
wypadł
wyżej,
niż noclegi wszystkich partyj

trzymało się wkazu) czuwało, nadsłu
chując sygnałów:
A jednak koledzy
dzielnych alpinistów zapewniali lękli
wych, że partia jest wyjątkowo wytrenowa.na, bdporna, świetnie wyel{wipowana i znakomicie obeznana ze ścianą,
tak, że w razie potrzeby nawet sześć
dni wytrzymają w ścianie o ile nie
nastąpi niezależna od nich żywiołowa

dotYChczasowych.
Sobota wstała przy cudownej pogodzie, tak, że już od szóstej rano alpiniści byli przy robocie.
Po gładkich,
niezwykle stromych płytaCh mieli tak
ciężką wspinaczkę,
że na pokonanie
stu metrów zeszło im cały( h sześć godzin! Przez piargi, resztkl Śniegów i
czarny lód darli się wyżej do stromego komina i prwz wąskie pasma twardego śniegu do leja na pochyłości
szcz~·tu.
Tu, na wysokości 3500 m,
przebyli naj cięższy odcinek ściany.
O trzeciej po południu pierwsza partia linowa przetra\.. ersowała szeroką
rynnę, którą s'chodz~ stale lawiny kamienne i w niezwykle SZYbkim tempie
dotarła do podnóża ściany szczytowej.
O czwartej z zachodu walić zaczęły
chmury. rozpadał się deszcz a w górn~' ch partiach śnieg,
który przeszedł
wkrótce w gwałtownl;L zadymkę śnip.ż
ną i burzę·
Zagrzmiały !'>etki lawin i
rwące potoki wal ić zaczęły \\'raz z kamieniami \"'zdłuż czarnych źlebów.
Ponury Eiger otoczył się woalem mgły
i utonął w ciemnościach.
Obserwującrm wspinaczy z Eigergletscher ukazało się kilka cudownych
tęcz.
Monachijskie pogotowie ratunkowe (wobec tego że szwajcarskie

katastrofa.
Do niedzieli, godziny 10 rano sypało, wiało i lało a gęsta mgła uniemożli_
wiała
jakiekOlwiek Obserwacje. ,v~
dług późniejszego opowiadania alpiniści przenocowal i w mokrYCh skałach
i śniegu, dochodzącym miejscami do
40 cm.
Dzięki doskonałemu ekwipunkowi
przetrzymali dobrze ten mokry biwak
i o 7 rano ruszyli dalej na zdObycie
ostatnich, bader trudnYCh 400 metrów,
początkowo w śniegu, potem w nagiej
Eiger i szkarpy Jungtrau. WidocznI!
ścianie, gdzie narażeni . byli bezu-ltanściana północna Eigera.
nie na porwanie przez kamienne lawi~
ny. Ostatnia stroma rynna była istnym małymi jedynie okaleczeniami od uwezbra/lym potokiem sypiących ~ję derzeń kamieni.
kamieni. Blisko już szczytu zakopali
Zdobywcy Eigera według swego osię na kilka godzin w śniegu powy!7.ej
Świadczenia,
zdObyli ścianę nie dla.
tzw ... Sp inne" dla ochrony od lawin i sensacji, ale dlatego by pomścić Jej
kamieni. Po południu rozpogodziło się ofiary. Prasa szwajcarska wyraża naTlie"podziewanie i, ku podziwowi ze- dzieję, że nareszcie wokół ściany EiIJrallych na szczycie Eigera turystów, gera nastanie spokój.
dzielni wspinacze zjawili się tam o godzinie 19.40 wieczorem, cali i zdrowi z ·
MARIA SANDOZ

I

Trasa zdobywc6w Eigera
wania fatalnej ściany i zapowiedział,
turystom, w~' bierającym się na nią.
wbrew. zakazowi, pogotowie górskie
nie udzieli w razie wypadku pomocy.
Nie pomogły jednak zakazy. 22 lipea rb. po tygodniowych przygotowaniach i treningu wybrała się na Eiger
czwórka alpinistów: dwóch Niemców
z Monachium: Vorg i Heckmarer oraz
dwóch Wiedellczyków: l{asparik i
Harrer. 'Vziąwszy od razu szalone tempo wspinaczki i korzystając z pogod:,>T,
doszli podzieleni na dwie partie połą
czone po d\yóch linami, do końca !':tromego pola śnieżnego. \Vspiąwszy się
na tzw. Bligeleisen (żelazko) i obszedł-

że

Włóczęga

wodna po kaszubskim szlaku

..................
Brzuchomówca na

buh~arze

Na bulwarze St. Michel w Pary tu zda-

rzył Sitt ciekawy wypadek, który pocia,gnll,ł za sobll, zbiegowisko uliczne i spisanie protokołu policyjnego. Mianowicie. u·
słyszano straszny krzyk: "Ratunku, pło
nę!"
Przerhodnie zatrwotrlli spoglądali

we wszystkie etrony, ale nie mogli dostrzec płonącego człowieka. Nie wiedząc,
co począć, postanowili zaalarmować strat
potarną. która być mote odszuka płonące
go nieszczęśnika. Po chwili rozległ się
krzyk po raz drugi. Zaalarmowana strat
potarna przybyła na miejsce, jednak pło
mieni dostrzec nie mogła. Wówczas to jeden z panów, chodzących po bulwarze gło
śno si~ roześmiał i oświadczył. że to on
krzyczał o pomoc. Okazało się, te jest zawodowym brzuchomówcą, który chciał się
w ten sposób zareklamować i nie spodziewał się. że to spowoduje wezwanie straży
potarnej. Ale na pewno nie spodziewał się
jeszcze czegoś innpgo. Oto strażacy wezwali policjanta. który spisal na brzuchomówcę protokól za zbiegowi~ko i spowodowanie niepotrz('bne.i intcrwenc.ii instytucji użyteczności publicznej. Ale skutek
reklamowy był.

,Widok na jezioro

Małe

Brodno

Punktem wypadowym mej wlóczf,'gi
Kaszubskie, maleńka stacyjka kolejowa na nowym i bardw
ruchliwym szlaku węglowym, biegną
cym ze Ślą.ska do Gdyni. (Pociągi towarowe co 20 min.). Stacja t.a jest położona blisko wsi tej
samej nazwy,
między jeziorami Dąbrowskim i Patulskim, st.anowiącymi ogniwa wspaniałego łańcucha jezior Szwajcarii Kaszubskiej.
W czasie całodziennej jazdy koleją
z Poznania padał deszcz. Jednakże, na
krótko przed przybyciem do celu, niebo nieco się przeciera. Zaczyna nawet
przeświecać słońce, wyzłacając swym
blaskiem lasy i jezioro Dąbrowskie,
już od stacji Sikorzyn
ciągnące
się
wzdłuż toru.
było Gołubie

KOLEJOWA. W INDIACH BRYT.

Obóz nad jeziorem Ostrzyckim.

Wres:r.cie upragnione Goluhie. \Vyładowanie całego bagażu, - a trzeba
wiedzieć, że
dobrze wyekwipowany
włóczęga wodny ma tego kramu. prawie 100 kg łącznie z składakiem - jest
dziełem kilku zaledwie chwil. Dziełem
dalszych kilku chwil jest zał,adowanie
wszystkiego na malelIki, składany wózek, który unosi to wszystko przez łą
kę nad strumyk, łączący oba wyżej

wspomniane
jeziora.
Zmontowanie
składaka i załadowanie go zabiera już
nieco więcej czasu.
Wreszcie ruszamy. Niebo jednakże
na nas nie łaskawe. Z chwilą, kiedyśmy się znaleźli na środku jeziora Patulskiego, z.aczyna lać. Na nic "nieprzemakalne" wiatrówki. Na nic fartuch,
szczelnie opinający kajak. Woda spły
wa po grzbiecie, przecieka do łodzi. Wicher wyrywa wiosło z garści. Nie powstrzymani jednak niczym zdążamy
do przepływu na jezioro Ostrzyckie.
Jeszcze tylko przeprawa pod zbyt niskim dla ka.jaka mostkiem, kilkudziesięciornetrowy przejazd wartkim strumykiem i wypływamy na n,ajpiękniej
sze z widzianych przeze mnie jezior.
Zapada wieczór.
Trzeba szukać
miejsca na obóz. Brzegi jednakże wszę
dzie wysokie, strome i zadrzewione.
Deszcz przestaje wre~zcie padać. Przybijamy w kilku miejscach do brzegu.
Wreszcie już o zmroku znajdujemy
między
wsiami Ostrzyce i Brodnica
Dolna na wysokim brzegu jako tako
poziomę.
łączkę i stawiamy
namiot.
Ledwo zdążyliśmy przenieść do niego
bagaż, ledwo wywlekliśmy na ląd łódź,
- lunął znowu deszcz.

*

Rankiem dnia następnego słońce
nas wcześnie z namiotu.
na brzeg, by zażyć rannej ką
pieli. Oczom nie wierzę. Więc to jest
owo wczorajsze, swre, wichrem zbał
wanione jezioro? A na stromych brzegach tez same ponure, wodą ociekają
ce lasy? Na seledynowej powierzchni
jeziora nie ma najmniejszej zmarszczki. Otacwjące wzgórza i lasy toną w
powodzi słońca i rozbrzmiewają głosa
mi ptachva O równie ni~lm:v zaka.tek
!'L.ecz) wiście lrudno. Już z lllapy wie·
wygnało
Schodzę

Wskutek podmycia toru przez ulewny deszcz lI'lIko[eił .~ię 7lociqf w
Madras, przv czvm zginęio okolo ~·to usób,
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d7.iałem że jezioro wę, długości siedmiu

zgl~te w po'dkoa szerokości dwu
kilometrów - ma brzegi pagórkowate
i zalesione. Nie spodziewałem się .iednak krajObrazu o charakterze niemal
beskidzkim i bukowych lasów na nół
wyspie. wrzynającym się w jezioro.
Nic więc dziwnego, że okoliczne
wsie są gęsto obsadzone przez letników
z całej Polski, a nawet z Gdańska i
Berlina. Nie zetknąłem się tylko z Poznańczykarni. Czyżby dla nich istniało
ty Iko morze na północy i letniska górskie czy podgórskie na południu?
Zakupy w okolicznych wsiach zetknęły mnie z ludnością tamtejszą.. I tu
nowe olśnienie. \Vięc to jest owa rzekomo ponur.a i nieprzystępna, a według
sądu pp. Kirtiklisów i Twardowskich
niekulturalna ludność kaszubska? W
mym skromnym sądzie jest to ludność
w Polsce może najserdeczniejsza, na.ikulturalniejsza, a przemawiająca do
obcego
przepiękną
polszczyznę.
o
brzmieniu nieco archaicznym.
Następnego dnia ruszamy dalej.
Rzeką Radunią przez jeziora Wielkie
i Małe Dl'Oc1no docieramy do jeziora
Kłodno.
Zbaczamy dQ .vsi Chmielno.
Oglądamy
oryginalną
ceramikę kaszubską
w tamtejsz., ·m słynnym już
warsztacie. Kot..czymy pierwszy etap
naszej włóczęgi na Jeziorze Stężyczyno,
by stąd ruszyć dalej na noluanie.
MGR E. PIWKOWSKI

Dzieje wizytówki

nie wie się o tym, że WIZytl.\V·
ka ukazała się po raz pierwszv '" E'Jropie czterysta lat t('mu. Ale Ch ńczy"Y uży
wali wizytówc k JUŻ znaC'1::l,e II " 'ć(o 'jT)iej 1
W kraju przy łowiowych formulek grze·
cznościowych
wizytówk i ozdon'uJl\; ł.'yly
pompatycznymi tytu1.ami. Zres'1:~~, j{'!:'l f'Ze
i d7.isia.i nip/'zadko \\'iclzimv \\'i z ~,ówl,ę
Chil1czyka, na ],tórej wypisano okolo 30
tytułów! \\1 Europie jerlnal, pierwsze wizytówki ukazały si~ dopiero \V drugiej połuwie XVI wieku. W archiwach Wenecji
przechowywana jE'st pirrwsza wizytówka
europe.1!':ka. na której \Yirlnieje nazwisko:
Jean Weslertroff. Pocliodzi ona z roku
1560. Właściciel wizytówki, klóry b~7ł slu·
dentem, na kartce obok swego naz\\'!"ka
\\'~fJisał optymi!'t ~' rznf1, scn tell<' '... ,,:\.1dZleJa 111l11e podll'l:yruuje·'.
Na

ogół

