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Anty stalinowskie audycje — organizowane przez komisarzy

Wykrycie !ś£j sowieckiej radiostacji

Wiktor Jedliński skazany
na półtora roku w ęzienia

PRZEMYŚL 20.6. Oczekiwa
ny z dużym zainteresowaniem
po dwutygodniowym procesie,
wyrok na członka rady naczel
korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej**)
nej Stronnictwa Ludowego, Wi
czyzn: dwu zabitych i dwóch nie zarządzono nowe masowe która Jedlińskiego ogłoszono
rannych. Byli to wyżsi urzędni aresztowania wśród komuni w dniu 19 bm.
Sąd uznał oskarżonego win
cy mińskiego GPU, przy czym stów białoruskich, pośród lokal
jednym z zabitych okazał się nych dygnitarzy i wśród ofice nym przestępstwa z art. 166
par. 2 kk. i skazał go na półto
komisarz GPU — Sameul Ru rów GPU.
binstein.
Z Moskwy przybyła specjal ra roku więzienia bez zawieszę
Oprócz większej ilości broni na komisja śledcza oraz dwa ba nia.
i amunicji w leśniczówce znale taliony specjalnych formacji
Od zarzutu założenia tajne
zioń'' kompletnie urządzoną GPU, złożone z Chińczyków. go związku Jedlińskiego uwol
krótkofalowa stacje nadawczą Olbrzymia skala aresztowań niono. Jako okoliczność łago
o sile trzech kilowatów, wypo wywołuje wrażenie, jakby Mos dzącą przyjął sąd dotychczaso
sażoną we własne akumulato kwa pragnęła zmienić dosłow wą niekaralność oskarżonego,
ry, dwa patefony i kilkadziesiąt nie wszystkie zarządy lokalne jako obciążającą — wysoki sto
płvt.
i komendy GPU na Białorusi i pień wykształcenia oraz że „bo
Obu rannych przewieziono Ukrainie.
jówki, założone przez oskarżo
do Mińska, gdzie poddani zosta
nego wyrządziły wiele szkód,
Aresztowanych po krótkim co znalazło swój wyraz w licz
li najtroskliwszemu leczeniu, ce
lem jak najszybszego doprowa badaniu w Mińsku wysyła się nych wyrokach sądowych".
dzenia ich do stanu, w którym pośpiesznie do Moskwy.
[ Po ogłoszeniu wyroku obroń
by GPU rozpocząć mogło wy
ca przedstawił sądowi obszerdostawanie z nich zeznań.
(W.) i nie uzasadniony wniosek o
Ponieważ według posiada
nych przez GPU wiadomości
na terytorium sowieckiej Biało
W wirze kandydatur t
rusi pracowały trzy taine radio
stacje — zarządzono olbrzymie
obławy we wszystkich lasach,
przede wszystkim w okolicach
Mińska, celem wykrycia dwóch
pozostałych stacji. Jednocześ-

zwolnienie oskarżonego z wię
zienia, ponieważ nie zachodzi
obaw a ani ucieczki, ani matac
twa. Prokurator sprzeciwił się,
podkreślając, że istnieje obawa
matactwa. Sąd odrzucił wnio
sek obrońcy, postanawiając za
trzymać oskarżonego w więzić
niu.
W. Jedliński przeby wa w wię
zieniu już il-ty miesiąc.
Obrońca skazanego W. Je
dlińskiego dr Grossfeld zapo
wiedział apelację od wyroku,
oraz wmesienie zażalenia do są
du apelacyjnego przeciw, za
trzymaniu nadal w więzieniu
skazanego.
Powszechnie panowało prze
konanie, że W. Jedliński będzig
zwolniony. Ogłoszenie wyro
ku skazującego zatrzymanie
nadal w więzieniu oskarżonego
wywołało duże i przygnębiają
ce wrażenie.

Prasa wszystkich odłamów
zastanawia się nad zagadnie
niem, kto obejmie obecnie las
kę marszałkowską w sejmie,
przy czym wysuwane są trzy
kandydatury:
pułkowników
Miedzińskiego i Sławka oraz za
stąpującego ostatnio śp. mar
szałka Cara — wicemarszałka
Schatzla. Część prasy lansuje
jeszcze nazwisko min. Kościałkowskiego.
Według naszych informacji,
żadna z powyższych kandyda
tur nie ma szans, a to z powodu
rozdźwięków, jakie wywołała
by w Sejmie.
Płk. Sławek, mimo przypisy

krych „wpadunków", które nie
przyczyniły się do podniesienia
jego prestiżu w oczach społe
czeństwa — naraził się obecne
mu sejmowi przez słynne po
wiedzenie o „Bandar Logu —
plemieniu rudych małp*4. Powie
rżenie mu laski marszałkow
skiej spowodowałoby automa
tycznie nowe wystąpienia z
OZN. co w konsekwencji mo
głoby doprowadzić do tego, że
klub ten znalazłby się w sej
mie w mniejszości.
Kandydatury wicemarszałka
Schatzla i min. Kościałkowskie
go nie wchodzą, jak nas powia
domiono. w ogóle w rachubę.
Natomiast jak się dowiaduje
my — kolo Rolników dołoży
wszelkich możliwych starań,
by laskę marszałkowska otrzy
ma! poseł gen. Lucjan Żeligow
ski. Kandydatura ta, według po
siadanych przez nas informacji,
byłaby mile widziana przez naj
bardziej miarodajne w państ
wie czynniki.
W kołach
zbliżonych do
OZN utrzymują, że laskę mar
szałkowską otrzyma pos. Świdziński. cieszący się w parla
mencie duża popularnością.

Masowe aresztowania na Białorusi i Ukrainie
(Od własnego

Ci nnr^YN. 20.6. Koresponden
kryc;, .,ewscY donoszą o odtrżech * zniszczeniu jednej z
skid,
Sinych antystalinow,ostacii« należących do
Ran- u Wyzwolenia Rosji**.
starP; 10stacia mieściła się w
Ce
'opuszczonej leśniczówOdkrvt Oraci’ P°d Mińskiem i
DoęjC;/a ?ostała przypadkowo
Zow-»n S jednej z obław organiych regularnie przez

^ołn?^ Patr°l złożony z sześciu
Sie riCriZ^ oficera GPU zbliżył
^syn j^niczówki — z okien
\Ve. r< y S|e strzały karabinoDej^ Uwóch żołnierzy padło tru
la s;_n? miejscu, reszta wycofa
GPjj 1 zaalarmowała komendę
bo5.ał^ fas otoczono kordonem,
7” rzucono w głąb silne
Repistów koncentrycz
kilkutaczaiace leśniczówkę. Po
ktńrp^dziriticj strzelaninie, w
rjy t Padło kilkunastu żołniecZnvS . rsOwano granatami rę^•ni wejście do chaty.
lzo'e leżało czterech męż

Kto bodzie marszałkiem!
Gen. ŻeligowsKi na widowni
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Kosztuje w prenumeracie

2

„Nowa Rzeczpospolita**

pe^^w’enie „Nowej Rzeczpospolitej” w prenumeracie zap n’a regularne otrzymywanie dziennika w całym kraju.
L ^uineratę można wpłacać w kantorze Zgoda 5 « na
nto P K O Ns 22612, przekazem rozrachunkowym
na konto 218.

^okaterstwo aielkiej
), W ojska chińskie zerwały
^hronne na brzegach olrzek* Żółtej i spowodoPo"’ódź, która zalała trzysta
tba^*-> tn^ kwadratowych i pottjjli !’a dachu nad głową przeszło
°n osób. Chińczycy wolą giw falach rozszalałego żywiołu,
jar Władać potulnie głowę pod
obcego najeźdźcy. Wolą
tę* flc kraj swój, niż oddać go w
Wroga.
PIO'1Z z tego, że zalano bogate
, żyznej równiny Honau,
»air
spichlerzem Chin, że głód
Ale y w oczy masom chińskim!
skie]^
ofensywa wojsk japoń^iaj ^e.8t 8Paraliżowana, liczne od
baj. 7 Japońskie odcięte od swych
jąee’ ®r.oz’ hn śmierć od zaciskap20 się wokół nich koliska wód.
P • h Par^ na 8zereP wojow^ażtp iaP°ńskich, co dotąd od«biti L wyci?Sal> ręce P° zdobycz
że ta nie wymknie
te
z rąk. Przeliczyli się jednak
'*art ,°imi siłami i nie docenili
oporu chińskiego, który
bar^3?*. słabnąć, wzmaga się coraz
Rzekomy spacer marPrądowym po rozległych
Rlrzeniach chińskich, jak to

pogłosek

sobie w swej pysze przedstawiali
zarozumiali generałowie japońscy,
grozi coraz bardziej katastrofą.
Wojska japońskie, wykorzystując swą przewagę techniczaią, urzą
dzają prawdziwe rzezie mag chińskich, ale na miejsce pomordowa
nych powstają coraz to nowe za
stępy, gotowe do walki, aż zmęcze
nie ogarnia mordujących i zaczy.
nają opadać ręce.
Japonia, dufna w swą siłę mi
litarną, porwała się na śpiącego
bezbronnego olbrzyma chińskiego.
Poraniła go boleśnie, ale zarazem
obudziła z wiekowego snu, aż się
porwał i stanął na nogi, a wówczas
ziemia zadrżała pod stopami na
jeźdźców i rozwarła się, poddaniając ich w swych czeluściach.
Naród chiński złożył, dowód, że
jest prawdziwie wielkim narodem
i że nie ma takich poświęceń, na
które by się nie zdobył w obronie
swej ojczyzny. O ofiarny patrio
tyzm chiński, jak o mur stalowy,
rozbija się żelazny taran milita.
ryzmu japońskiego. Jeszcze raz po
tęga materialna kruszy się w zde_
Przed wielkim bohaterstwem
chińskim uchylić winiliśmy czoła!

waniu mu ostatnio przez niektó
re dzienniki różnych tajemni
czych „gierek" prowadzonych
za kulisami sejmu, jak np. spo
wodowanie wystąpienia z OZN
grupy „Jutra Pracy" — nie cie
szy się uznaniem wśród po
słów, ani też w opinii publicz
nej — która zbyt dobrze parnię
ta jego ostatnie premierostwo
v okresie Brześcia i wyborów.
Ciąży na nim ’boza tym moral
na odpowiedzialność za smut
nej pamięci BBWR i wszystkie
„osady" jakie klub ten po sobie
pozostawił.
Płk. Miedziński — poza sze
regiem mniej lub więcej przy

Dwie szczeki w kieszeni

Oryginalny podstęp oszusta
Na oryginalny pomysł wpadł Tade
usz Wnuk z Radomia, zamieszkały od
pewnego czasu w Warszawie. Umówił
się on z Jakimś technikiem dentystycz
nym i ten sporządził mu z kompozycji
szczękę. Normalnie Wnuk obywał się
bez tych kilku zębów, sztuczna szczę
ka potrzebna mu była tylko do szan
tażowania dentystów.
Zgłaszał się on mianowicie do denty
sty prosząc o wykonanie kilku złotych
zębów. Umawiał się co do ceny i na
wet płacił z góry. Dentysta zamówie
nie wykonywał.
Po kilku dniach Wnuk zgłaszał się
ponownie do dentysty z żądaniem
zwrotu pieniędzy, grożąc iż w przeciw
nym razie pójdzie do prokuratora, bo
wiem dentysta go oszukał zakładając
mu zamiast złotej, szczękę z kompo
zycji szkodliwej dla zdrowia. Dentyści
sami zębów i koron nie wykonują, ale
oddają robotę technikom. Obejrzaw
szy szczękę dentysta stwierdził, że I-

słotnie złote zęby zaszły śniedzią. W
przypuszczeniu, że go technik oszukał
dentysta zwracał Wnukowi pieniądze
rezygnując z procesu. Tymczasem
Wnuk złoto sprzedał i na czysto zaro
bił.
Ale takich wypadków było kilka i
dentyści, którzy padii ofiarami pod
stępu, żalili się wzajemnie przed so
bą. Doszli werszcie w tych wynurze
niach do rewelacji, bowiem okazało
się. że zawsze występował jeden i ten
sam osobnik. Wskazywał na to jego
rysopis.
Wobec tego zawiadomiono policję,
która okazała poszkodowanym den
tystom album przestępców I rozpozna
li oni Wnuka. Wkrótce go też odnale
ziono i zatrzymano W kieszeni jego
znaleziono szczękę z kompozycji i dru
gą z prawdziwego złota, która dopie
ro co wyjął mu z ust jego wspólnik,
technik, który Jednocześnie kupował
od Wnuka prawdziwe złoto ze szczęk.

Wybór marsz. sejmu
w środę 10 bm.
Urzędujący wicemarszałek Sejmu
Schaetzel zwoła) posiedzenie Sejmu
na 21 czerwca 1938 r. g. 17.30 z nastę
pującym porządkiem dziennym:
1) Zakomunikowanie izbie o zgoni:
marszałka Sejmu.
2) Wybór marszałka Sejmu.
Drugi punkt porządku dziennego na
znak żałoby zostanie odroczony do
dnia następnego, tj. do środy do godz.
10 rano.
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Msza św. i akademia

p^rou'adzi relikwie św. AndrzeP

przed przeniesieniem do kaplicy oo. Jezuitów

Niedzielne uroczystości
Hu czci Wielkiego Męczennika
O godz. 9 rano na placu Zamko
wym, Nowym Zjeździć, Krakowskim
Przedmieściu i u wylotów ulic usta
wiły się organizacje z transparenta
mi przybyłe na nabożeństwo a za ni
mi nieprzeliczone rzesze wiernych.
Poczty sztandarowe stanęły dokoła
ołtarza za duchowieństwem 1 zakona
mi. Zwracała uwagę wielka ilość piel
grzymek, przybyłych z całego kraju
na uroczystości do stolicy. Widniały
wielkie transparenty z województw
stanisławowskiego, tarnopolskiego, po
leskiego i innych. Ludność naszych
województw wschodnich specjalnie
akcentowała swój udział w uroczy
stościach i pietyzm dla rycerza kresowego św. Andrzeja Boboli.
Na placu Zamkowym bliżej ołtarza
ustawiły się kompanie honorowe woj
ską i oddziały kawalerii.
PROCESJA Z KATEDRY
Z RELIKWIAMI
Punktualnie o godz. 9 m. 30 przy
dźwiękach hymnu „Jeszcze Polska nie
zginęła" przybył na plac Prezydent
RP.
Jednocześnie z archikadedry św. Ja
na wyruszyła procesja z relikwiami.
Za kapitułą metropolitalną postępowa
li L E. ks. arcybiskup Gall, księża
biskupi Łukomski, Jasiński, Czarnec
ki, następnie celebrans ks. arcybiskup
Jałhrzykowski, metropolita wileński i
koncelebrans JE kardynał Al. Rakow
ski w otoczeniu licznej asysty ducho
wieństwa. Na końcu duchowieństwo
w komżach niosło trumnę z relikwia
mi świętego.
Gdy procesja zbliżyła się do ołta
rza polowcgo, do P. Prezydenta pod
szedł ks. arcybiskup Gall i podał re
likwiarz ze szczątkami świętego do ucałowania. Następnie P. Prezydent w
towarzystwie swego kapelana ks.
prał. Humpoli podszedł do trumny św.
Andrzeja Boboli, odpiął z piersi swój
krzyż niepodległości z mieczami i złożył u trumny, jako wotum.

NABOŻEŃSTWO
Trumnę z relikwiami przejęli so
koli i halerczycy, ustawiając ją na
tylnej części ołtarza, po czym zostali
przy niej na warcie honorowej.
. Rozpoczęte się msza św. celebrowa
na przez ks. metropolitę Jąłbrzykow.
skiego, z tronu arcybiskupiego współkoncelebrował ks. kardynał Rakow
ski. Po ewangelii wygłosił kazanie
JE ks. biskup Włodzimierz Jasiński.
Po mszy św. ks. kardynał udzielił
błogosławieństwa
arcypasterskiego,
pó czym odśpiewano „Boże coś Pol
skę". Po śpiewie przy dźwiękach
dzwonów i hymnu państwowego, du
chowieństwo wzięło trumnę z reli
kwiami na ramiona i odniosło do ka
tedry.
O godz. 16 w katedrze odbyły się
uroczyste nieszpory,
celebrowane
przez JE ks. biskupa Adolfa Szelążka.
Kazanie wygłosił ks. prał. M. Nowa
kowski.
Po skończonych nieszporach rzesze
wiernych poczęły składać hold świę
temu męczennikowi.

UROCZYSTA AKADEMIA
W niedziele, dnia 19 bm. o godz. I
w poł. w wielkiej sali Domu Katolic
kiego Im. Piusa XI odbyta się uro
czysta akademia ku czci św. Andrzeja
Boboji, zorganizowana przez komitet
obchodu, Stowarzyszenie Jedności Ka
tolickiej i Akcję Katolicka. '
Na akademii byli obecni: JE ks. kar
dynal Aleksander Rakowski i J. E.
ks. arcybiskup Filip Cortesl, nuncjusz
apostolski, księża biskupi Adolf Sze
lążek i Czesław Kaczmarek oraz radaa nuncjatury ks. prał. Pacini, papie
ski mistrz ceremonii mgr Respighi,
przedstawiciele kapituł — warszaw
skiej i łowickiej, tudzież liczne du
chowieństwa.
Po odegraniu hymnów narodowego
I papieskiego akademię zagaił prezes

Stow. Jedności Katolickiej, p. WŁ So
bański, M
Z kolei zabrał glos o. supicrior Jan
Rostworowski T. J., postulator ka
nonizacji św. Andrzeja Boboli.
Wiersz pt. „Prorok wolności" Anny
Slonczydskiej, malujący widzenie o.
Korzeniewskiego w 1819 r. i proroc
two św. Andrzeja, wygłosi! Józef gli
wicki.
Następnie JE ks. nuncjusz Cortcsi
w przemówieniu swym podkreślił nie
zwykła miłość dla narodu polskiego

ze strony Ojca św., który natychmiast
po kanonizacji polecił przestać ciało
św. męczennika Polsce. Tak głęboko
chrześcijański naród, jak Polska, zro
zumiał od razu wielkość i cenność re
likwii.
Orkiestra KPW pod batutą p. Z.
Zakrzewskiego, prócz hymnów naro
dowego i papieskiego, odegrała rów
nież „Marsz uroczysty" w układzie
swego kierownika.
Całość akademii wywarła na słucha
czach głębokie wrażenie.

do Kaplicy o o. Jezuito^

■ ks -e'
chowieństwo według wskazań » '
rewoniarza.
.
Na placu Zamkowym od ul. 5*
jańskiej stają zgromadzenia Za*
pośrodku placu Zamkowego, °r*1^.
Przysposobienia Wojskowego >
łowców.
..
Kr3’'
Od placu Zamkowego przez
Przedmieście aż do Kopernika u^(
wiają się poczty sztandarowe ♦
stępującej kolejsości: Akcja
Kat. Stow. Mężów, Katol. Sto*- j,
bict, Katol. Stow. Młodzieży McS „o
Katol.. Stow. Młodzieży Żeński^ ,
dalicje Mariańskie, Organizacje i byłych wojskowych, Cechy
mieślnicze i związki zawodowe,
nizacje młodzieży aakdemickicj * zy
średnich i szkól powszechnych- .f|
pocztach sztandarowych w do'y'
ilości członków. Od pomnika
nika w-zdluż ulicy Nowy Świat **-^
wiają się religijne organizacje P^j(
groźny nad republiką hiszpańską i jej falne ze sztandarami, choraZ"1
ludem"...
feretronami i bielą.
Przy czym każda parafia *ia},
NIE ILOŚĆ, LECZ JAKOŚĆ

Odwiedzanie relikwii przez wier
nych trwało przez całą noc z niedzieli
na poniedziałek. Msze św. odprawia
ia się nieustannie od godz. 4 rano
aż do 9-tej, po czym zostaje przerwa
ne odwiedzanie.
O godz. 16-ej wobec zgromadzo
nych dostojników kościoła i przewód
niczących organizacji zostanie odpra
wionę nabożeństwo niesżporne po
czym relikwie zostaną umieszczone
ponownie na rydwanie i w uroczytcj
procesji odprowadzone na ul. Rako
wiecką do kaplicy 00. Jezuitów.
Przed rydwanem stają HEEks.
ks.ks. biskupi z celebransem J.Eks.
ks. biskupem Gawliną na czele i du-

Gdy upada mit £js krótkotrwałej
Pod powyższym tytułem za
mieszcza „Kurier Warszawski’*
artykuł gen. Władysława Sikor
skiego, który, ze względu na
ważkość poruszonego tematu i
jego niezwykle zwarte i przej
rzyste ujęcie zamieszczamy pra
wie w całości.
Zwracamy przy tym uwagę
na wybitnie krzepiący, antydefetystyczny charakter artyku
łu odbijającego jaskrawo od
alarmistycznych głosów praso
wycb w ostatnich czasach.
WOJNA „NA WYCZERPANIE*’
Ostatnią wojna światowa trwałą
długo, gdyż była obliczona na wyczcr
panie materialne przeciwnika.
By do tego dojść mogło, trzeba było najpierw zwalić rozbudowane potęż
nic fortyfikacje polne. A że nie było to
osiągalne przy pomocy środków, będą
cych w dyspozycji walczących ze so
bą armii, więc też w'ojna trwała tak
długo. Zużycie i wyczerpanie, które
miało być udziałem zwyciężonych, obejmować poczęło i zwycięzców.

DOKTRYNA WOJNY
„DRUZGOCĄCEJ**
Nic dziwnego przeto, że po r. 1918
chciano się uwolnić od podobnego ko
szmaru. A że do przełamania ostątecz
n«go frontu I do zakończenia wojny
światowej przyczyniły się w pierw
szym rzędzie czołgi, ku hroni pancer
nej zatem rzucono się powszechnie,
Wierząc, że w połączeniu z lotnictwem
bombardującym zrealizuje ona postu
lat wojny druzgocącej, a więc krótko
trwałej.
Taką wojnę przygotowywali konsekwentnie Niemcy. Trzecią Rzesza Jest
ekonomicznie zbyt wyczerpana, aby
wyżywić czas dłuższy zmobilizowane
masy żołnierskie. Z kartkami chlebo
wymi można — jak to stwierdził dr
Szacht — wojnę kończyć, lecz nic na
leży Jej zaczynać. Tym bardziej, gdy
by trwać miała czas dłuższy. Toż sa
mo przemysł niemiecki nic mógłby
pracować długo bez dowozu surow
ców i musiałby ustać w produkcji te
chnicznych środków walk, potrzeb
nych w boju współczesnym w Ilości
tak wielkiej. Same zapasy mobiliza
cyjne, gromadzone w Niemczech z energią niezwykła, nie wystarczają.

LEKCJA HISZPAŃSKA
Otóż przeciągająca się ponad miarę
wojna domowa w Hiszpanii, pomimo
swego
wyjątkowego
charakteru,
stwierdzą dobitnie, że istnieje już an
tidotum i na to zło. Jest nim broń
przeclwczotgowa, a wśród niej specjalnej konstrukcji działo 1 ciężki ka
rabin maszynowy. Okazują się one
hardzo skuteczne w- walce z czołga
mi, idącymi do ataku. A znowuż ar
tyleria przeciwlotnicza i samoloty
myśliwskie chronić nas mogą w pew
nych
warunkach
przed nalotami
eskadr niszczycielskich.

W przyszłej wojnie zwyciężać bę
dą nie ilościowo silne, lecz jakościowo
wyborowe bataliony. Siły moralne od
grywają i w walkach hiszpańskich ro
lę pierwszorzędną Przyjść im jednak
obecnie musi z pomocą należyta or
ganizacja wolska. Musi być ona wzo
rowa, zdyscyplinowana, sprawna i po
tężna.
Walki te stwierdzają również wyżsość obrony nad atakiem, szczególnie
atakiem porywczym, słabo przygoto
Jak z przeprowadzonych na półwy- wanym, a opartym jedynie na prze
spie iberyjskim doświadczeń wynika, wadze uzbrojenia.
powojennemu rozwojowi broni ofen
„Obrona elastyczna", celowa wszę
sywnej towarzyszył takiż sam rozwój dzie tam, gdzie wchodzi w grę nie
defensywnych środków walki, które równość sił, a stosowana z powodze
są o wiele tańsze I dla narodów fi niem pod Madrytem, okazała się nie
nansowo słabszych dostępniejsze.
zwykle użyteczna.
W rozumowaniu tym utrwala nas
Jak słusznie stwierdza dr Klotz
w swej książce, poświęconej wojnie „rozwój techniczny, a przede wszy
hiszpańskiej znany pisarz wojskowy stkim udoskonalanie hroni szybko
dr Helmut Klotz.
strzelnej, wzmocniły w pierwszym
NIE WOLNO IMPROWIZO rzędzie obronę. W drugiej dopiero li
nii służy to ątakowl. Ofensywa jest
WAĆ!
dzisiaj, pomimo czołgu i samolotu,
Jedną z głównych konkluzji pod trudniejsza"...
kreśla wagę należytej organizacji woj
MIT KRÓTKOTRWAŁEJ
ska. Nie zastani jej na polu bitwy
WOJNY
odwaga osobista, zmysł ofiarności I
Zrozumieli to doskonale Niemcy.
bohaterstwo żołnierza. Improwizacie
nie wytrzymują próby wojennej. Na Ostatnio generał von Metsch, uznany
improwizacji oprzeć się musiał rząd teoretyk wojskowy Rzeszy, prze
własne w
madrycki, gdy hiszpański korpus ofi strzegał społeczeństwo
cerski opowiedział się prawie w ca związku z alarmami wojennymi z połości za gen. Franco. Toteż gen. Frań- w-odu Czechosłowacji przed wiarą w
co górował nad nim wyszkoleniem w wojnę druzgocącą, a więc krótka, ła
twą i zwycięską.
boju i zaopatrzeniem technicznym.
„Improwizowane wojska rządowe
potrzebowały, według dra Klotza, du
żo czasu, by ilość przekształcić na
drodze organicznej w jakość. Że na
tomiast uznano tak późno te koniecz
ności czysto wojskowe w ich peł
nym zasięgu, zaciążyło to w sposób

C Senatorslta “
>8*111 lid OOCZ. 4. i. 8- ’

Yasze ceny: 75 gr. ’ 1 zł
1^442227
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LAWINA CZOŁGÓW
I BOMBOWCÓW
Z tego względu w Trzeciej Rzeszy
formowano gorączkowo lekkie i cięż
kie dywizje pancerne, które wyzysku
jąo motor oraz pancerz, zdruzgotać
miały przeciwnika w kilka tygodni.
Tanki urastały przy tym do rozmia
rów apokaliptycznych, jako broń stra
szliwa, jako symbol błyskawicznego
zwycięstwa. Toż samo flota powietrz
na, złożona z samolotów niszczycielskich.
Obydwa te rodzaje broni są bardzo
kosztowne. Na ich rozbudowę maso
wą potrzeba dużych środków finanso
wych. Zdawało się więc, że nie ma
ratunku dla narodów uboższych I
słabszych, które nic są zdolne dotrzy
mać kroku ofensywnym zbrojeniom

niemieckim.

A przecież o takiej właśnie w-oinie
mówiono i pisano dotąd stale w Trze
ciej Rzeszy. Ten miraż rozpływa sic
dzisiaj w nicość pod wpływem do
świadczeń, które stwierdzają, że rze
koma niezwyciężoność dywizji pancer
nycb jest mitem. Ich poważne braki
techniczne stwierdził Auimarsch prze
ciw Austrii.
Nie spełnia one przypisywanej im
roli głównej i nie zrealizują hasła woj
ny krótkotrwałej w zetknięciu z prze-I
ciwnikiem, rozporządzającym nowo-|
czesnym! środkami obrony".

bractwa przybywają na procesie
od godz. 15-ej przy czym kb”'6 j.
nym jest, aby każda parafia
zowata sobie swoją straż porz-i
wą, która będzie sprawować oP1

podczas pochi^lu.
Procesja z relikwiami wrnls^L,
godz. 16.30, Przy kaplicy na **'• Je,
kowieckiej powitają relikwie <**zuici przy udziale 700 człon*
Związku Mazowieckiego potącznrl
chórów, którzy wykonają poźeZfl3
pienii religijne.
, tru'
Po zdjęciu relikwii z rydwan*3
j
mna zostanie wniesiona do ka?11oficjalnie wręczona przez mgr.
pigni, delegata papieskiego ks.
chodu powitania relikwii św.
Powyższym aktem uroczystość*
chodu powitania Relikwii św. Anm
ja Boboli zostaną zamknięte.
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zgromadzić wszystkie swoje 5
rzyszenia i razem w-ęjść na trasę<jjłjż
chodu w kolejności przyjścia,
Nowego Światu, Al. Ujazdowski0
placu Unii Lubelskiej, pożądane
aby organizacje parafialne ustaV.e,
się wraz ze swymi chórami i °f g,
strami, które w-ykonają pienia tf 1
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....... Daj, byśmy wyrośli na dzielnych Polaków

1 wMłodzież
Twojeu stóp
wstępowali
ślady.
relikwij św. Andrzeja

w niedzielę
niac. vz /kupiona w stowarzyszecharv re,*8unych — w Krucjacie Eutwy stycznej i Apostolstwie Modlitaijj.
Orzysz ze swoimi sztandadr»Js z’°zyó hołd relikwiom św. AnO ia w katedrze.

drę
dzieci zapełniło katePrzen Ze*CZĘta w białych bluzkach,
gaoii asane b>alo - błękitnymi wstęśw ’ trzVmały straż wokół trumny
stowMęczenn'ka. Z drugiej strony
„Rycarzyszenla męskie — chłopcy —
s»... e.rze Chrystusowi" stali przy
p°rich. sztandarach.
stow Viemnie było Patrzeć na wypro
Czyi]3*16 p°staci tych dzieci: — łątą( w sobie powagę z wielką wia-

I ^aSle w ciSZy kościoła zabrzmiaprzYrzeczenia:
Pois'’dZiemy w,ernie służyć Bogu i
prCe ' d°brze czynić ludziom".
śwjefyrzeczenie odbierał
kapłan,
stii''b^a|Ajlldrze’ * Bóg, ukryty w Ho
race 2V!zys,kich stron wyciągały się
luj. z®ecl z różańcami i książeczkaze
Zapian dotykał nimi trumny
Sft|9tymi relikwiami.
pje£Zerok° Się rozniosła po katedrze
P "Serdeczna Matko".
msza św., którą
tUłOd ?ia dyr- wszystkich krucjat
bZje Zlez°wych, jezuita ks. Siwek. —
k|ęc Cl Przystępują do Komunii św.,
Bot) ?.C wieacem w okół trumny św.
11 ^a chwilę intonują wzruszoŚwj * 8*osikami: — Święty Boże,
rQz''ty ^ocny~ Widzę wzruszone,
trz_ oclone twarze dziewcząt, wpaw twarz Świętego. Słyszę uiak a"e szeP‘y: — „Przeszło 200 lat,
bon-A1Da.rł a ciało nic rozsypało się w
’’ iak innym..."
widzisz — ręka!
Schła 3 ieSt ma*a> ciemna, jakby n6atur’j, ale tkwi’ swyclętając prawo

komentują między sobą ten
”yiii t0 wszys*ko napełnia je dziwSta lękiem. Klęczą koło wysoko u°nej trumny i z całą siłą swych

dziecięcych serc modlą się do św.
Andrzeja.
„Daj, byśmy byli dobrzy i wyrośli
na dzielnych Polaków i w Twoje
wstępowali ślady..."
Podchodzą I kładą gałązki kwia
tów. Koło trumny urasta stos jaś-

min, róż i piwonii.
Jeszcze chwila.„ Całują kolejno re
likwie i opuszczają świątynię. Od
drzwi ostatnie spojrzenie:
— Święty spoczywa w ciszy j mo
dli się za dziećmi do dobrego Boga...
AL K.
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Katedra w Reims
odnowiona

kidechi

Angielskie repres e g ssiodarcze
wobec Niemiec

Kruche podstawy

ciężkiego oskarżenia

Powstańcy zbombardowali fiole rządową

Panika i rozruchy w Walencji

22 bm. ruszy

pac ąg Co Kowna

Taiemnka willi „Hermes1' pod Schornbrunnem

^mTaHstwowei

na giełdach

Wjjy

'

owy biskup

Dodatkowa

Tydzień ubiegły

W--

komunikować rządowi brytyjskiemu,
że Niemcy oczekują nietylko zwrotu
wszystkich dawnych kolonii, lecz do
magają się przyznania im kolonii bry
tyjskiej Kenii oraz specjalnych kon
cesji gospodarczych w Sudanie, który
jak wiadomo, stanowi kondominium
angielsko - egipskie.

PARYŻ, 20.6. W sobotę, 9 lipca od
będzie się uroczysta inauguracja od
nowionej katedry w Reims, która zo
stała zniszczona w 1914 r.
W uroczystości weźmie udział 5
kardynałów oraz reprezentanci rzą
nocześnie jednak w kołach dyploma du fracnuskiego. Nowe organy kate
tycznych pojawiła się sensacyjna po dry są największymi na świeciegłoska wypływająca z kół zbliżonych
do ambasady włoskiej, że Włochy
pragnęłyby w ogóle uniezależniać swe
stosunki z W. Brytanią od sprawy
W niedzielę o godz. 9-ej rano Pre
hiszpańskie], co dowodziłoby, że Mus
solini ma zamiar jak najszybciej wy zydent RP odebrał przysięgę na wier
równać swe rachunki angielskie, by ność Rzeczypospolitej od nowomianie być zanadto uzależnionym od swe | nowanego biskupa ordynariusza kie
leckiego ks. dra A. Kaczmarka.
go berlińskiego partnera.

Hela reforma

J. DZIERŻANOWSKIEGO

kają^S*^’ Daladiera niewiele pomaPolepszenie się tendencji na
Paryskiej. Żyie ona w na’Oiu
Mepewności, spowodowanej
wszystkim sytuacją w CzeWacjj.
nieporozumienia i tarcia mię-

LONDYN, 20.6. Jak twierdzą dzień
nikł angielskie, między rządem brytyj
skim a Trzecią Rzeszą odbywały się
nieoficjalne i nieobowiązujące rozmo
w7y, podejmowane przez osobistości
z City londyńskiej na temat uzgod
nienia poglądów na sytuację politycz.
ną.
Rozmowy te jednak spełzły na ni
czym, gdyż kanclerz Hitler polecił za

LONDYN, 20.6. Rząd włoski wysu Brytania zadowoliła się na razie wy
nął swego czasu propozycję, by W. cofaniem wojsk włoskich z frontu
hiszpańskiego i koncentrację ich w po
bliżu ewentualnego portu odjazdu np.
Kadyksu, przy czym rząd włoski udzieliłby gwarancji, że wojska te nie
będą więcej użyte do akcji wojennej,
Opracowuje się zarządzenia wyko
o ile by nie nastąpiła jaskrawa inter
nawcze do ogłoszonych ostatnio ustaw
wencja innych mocarstw na rzecz rzą
wprowadzających tzw. małą reformę
du walenckiego.
podatkową. Ustawy te dotyczą, jak
Premier Chamberlain odrzucił su
wiadomo, podatku obrotowego i kart gestie włoskie, polecając ambasadorejestracyjnych.
dorowi brytyjskiemu w Rzymie oInowacją po zniesieniu patentów w świadczyć, że porozumienie włoskor. 1940 będzie przejęcie kontroli wy brytyjskie Anglia uzależnia nadal od
kupu kart rejestracyjnych przez samo faktycznego wycofania wojsk włos
rządy. Prezydenci i burmistrze miast kich z Hiszpanii.
otrzymają prawo nakładania grzywien
LONDYN 20.6. Ambasador brytyj kich.
Wobec powyższego, przypuszcza
do 5-krotnej wysokości opłaty za nie- się iż stosunki włosko - brytyjskie ski w Berlinie dokonał wczoraj de
Sfery gospodarcze Anglii uważają,
wykupienie kart rejestracyjnych.
ulegną ponownemu naprężeniu. Jed- marche w sprawie długów austriac- że wprowadzenie clearingu w handlu
angielsko-niemieckim jest tej chwili
już nieuniksione. Na clearingu tym
Rzesza straciłaby rocznie ponad 10
milionów funtów w dewizach.
Opinia stołecznego graf^Joga zade
cydowała o charakterystycznym pro
cesie o anonim obrażający sąd. Ano
nim ten wysłany był w swoim czasie
SARAGOSSA, 20.6. Ofensywa gen. żądały pomocy wojskowej z Barcelo
do sądu w Wadowicach po wyrokach
Franco
rozwija się w ostrym tempie ny, jednak okręty wojenne, które wry
skazujących kilku Polaków' za udział
Prace nad uruchomieniem komuni'
w głośnych zajściach antyżydowskich na wszystkich frontach, przy czym ruszyły do Walencji z baźy w Kar
zostały
zbombardowane kacji kolejowej polsko-litewskiej zo>
przednie straże armii galicyjskiej do taginie,
w Białej.
Na podstawie opinii biegłych pocią szły już do Grao Burriana.
przez samoloty powstańcze, utrzymu stały ukończone.
gnięto do odpowiedzialności redakto
Pierwsze pociągi ruszą 22 bm.
Według wiadomości z Walencji — jące stale Walencję pod obstrzałem.
ra czasopisma „Życie Polskie" Kloszpanuje
tam
panika,
kompletna
anar

ka o napisanie anonimu. Sąd zażądał
jednak dodatkowej ekspertyzy z War chia i nieustające zamieszki. Władze
nie mogąc pohamować rozruchów za
szawy.
Biegły warszawski Kwieciński uz
nał, że anonim był pisany inną ręką,
wobec tego Kloszka uniewinniono.

Pozostałe w niewielkiej ilości losy I klasy poleca

&r
z*e“ ubiegły, jak i poprzednie
dęnc",ÓSł w dalszym ciągu słabą ten<hCkIę.na trzech największych gielJOrl< światowych. Londyn, Nowy
hresj.' ^aryz żyją pod znakiem deląrn,1.' Gospodarczej oraz ciągłych aN°w wojennych.
Kiełdzie londyńskiej obroty
ktijąe Sz’^a się a kursy na ogół znit6foL?'ie bardzo nawet pomagają
zhrojaC*.ZOne wciąż na wielką skałę
$kr ep'la- Powodzenie ostatniej subtlu^
Pożyczki wojennej należy
tl]^
wielkim patriotyzmem An
ką, W Oraz niemałymi zasobami ryn-

br y tylsRo - nie miecKich.

Rzym
ma
dosyć
Berlina!
Sensacyjna pogłoska emocionu e sfery dygiomatyczre

— „Kto późno przychodzi
Sam sobie szkodzi*'

'

Fiasco rozmów

Rokowania angielsko-włoskie na martwym tuikcie

„Wici" i „Siewu”

pojutrze

Hygórorrone apetyty Hitlera

W Warszawie obradowały w nie
dzielę dwa zjazdy młodzieży wiej
skiej okręgu stołecznego: „Wici",
oraz „Siewu". Jednocześnie zjazdy
okręgowe obu organizacji odbyły się
we wszystkich ważniejszych ośrod
kach kraju.
Jest zresztą rzeczą charakterystycz
ną, że na zjazdach naprawiackiego
„Siewu" dochodziło do ostrych ata
ków na Zw. Młodej Polski, a kwestię
OZN pomijano w ogóle milczeniem.

Tajny pobył Hitlera w Austrii
WIEDEŃ, 20.6. Według uporczy
wych pogłosek tutejszych kół poli
tycznych, Hitler od soboty przebywa
w pobliżu Wiednia, w willi „Hermes"
(pod Schónbrunnem), gdzie odbywa
narady nad sytuacją austriacką, która
skutkiem ostatnich zarządzeń „Gaulei
tera" Biirckela jest napięta do ostat
nich granicW towarzystwie Hitlera znajdują
się: szef „Gestapo" Himmer, min. pro
pagandy Goebbels, dowódca marynar
ki admirał Roeder, kierownik frontu

Straszna katastrofa ko sojowa

CHICAGO, 20.6. Na linii kolejowej
Seattle — Chicago pod Miles City,
słowymi wpływają ujemnie na na wydarzyła się katastrofa kolejowa,
stroje giełdy nowojorskiej, która wy w której zginęło 20 pasażerów i 4
kazuje wielki spadek kursów oraz funkcjonariuszy kolejowych, a prze
niezwykle niskie obroty.
szło 40 odniosło rany.
Na giełdzie warszawskiej w ubie
głym tygodniu poprawy nie dało się
zauważyć. Zastój w obrotach pano
wał nadal, który na ogół utrzymywał
Departament podatkowy opracował
się — z małymi wahaniami — na tym statystykę egzystencji podatkowych
samym poziomie.
za ostatnie lata.
Oto różnice kursowe w czasie od
Wykazy porównawcze daią rewe11 do 18 bm.:
4,5 proc, wewnętrzna 64,75 — 67,20, lacyjne wyniki. Tak więc w roku
5 proc. Konwersyjna 70 — 70,25, 1937-8 wpłynęło tytułów wykonaw
3 proc. Inwestycyjna I em. 80 — 81,50, czych 5945, podczas gdy w roku
II em. — 81,25 — 82,50, 4,5 proc, 1933-34 pozycja ta wykazywała 17849
listy Ziemskie Warsz. 63,75 — 64,38, sztuk.
5 proc. Miejskie Warsz. 1933 r. 73 —
Na 1000 mieszkańców przypadało
73,75; akcje: Bank Polski 119,50 bez
w roku 1933-34 564 tytułów wyko
zm„ Starachowice 35,25 — 35,50, Lil
nawczych w roku ostatnim 188.
pop, Ran 74 bez wn„ Ostrowieckie
58 — 57,50, Warsz. Węgiel 27,25 —
40 proc, upomnień powoduje zapłatę
27,50, Warsz. Cukier 33,25 — 32,25, dobrowolną. Poważną rolę w kierun
Modrzejów 12,75 — 12,50, Żyrardów ku zmniejszenia się liczby egzekucji
47.75 — 48.
odegrały zarządzenia dotyczące ula-1

Lokomotywa i siedem wagonów
luksusowego pociągu, „Olympian"
wpadło do rzeki Custer w chwili, gdy
pociąg znalazł się na moście uszko
dzonym przez gwałtowną burzę.

Podatnicy piata dobrowolnie
twień dla płatników w dziedzinie spla
ty należności.

pracy — Ley, szef armii gen. Brauchitsch. Bytność kanclerza tłumaczy
się zaostrzeniem tarć pomiędzy hitle
rowcami austriackimi na tle obsadza
nia stanowisk partyjnych oraz rosną
cym oporem korpusu oficerskiego b.
Austrii wobec nowych zarządzeń.
Tematem narad są następujące
sprawy:
1) Stopniowa trnslokacja wojsk au
striackich do Rzeszy oraz przeniesie
nie tam niepewnych oficerów austria.
ckich, względnie zemerytowanie ich,
2) Reorganizacja policji austriac
kiej przez obsadzenie czołowych sta
nowisk w niej oficerami z Rzeszy i
wzmocnienie jej kadr zmotorywanymi szturmówkami niemieckimi,
3) Translokacja hitlerowców au
striackich do Rzeszy z zapewnieniem
im tam odpowiednich Ltanowisk,
4) Poddanie Austrii sytemowi go
spodarczemu Rzeszy i obmyślenie
środków na ukrócenie rosnącego nie
zadowolenia na tle żywnościowym w
Austrii.
Panuje ogólne przekonanie, że anekcja Austrii, stworzyła Rzeszy stałe
ognisko zapalne.

u matactwa orzec sanem
aresztowano rodzinę oskarżonego

POZNAN, 20.6. Władze prokurator
skie wydały polecenie aresztowania
Franciszki Hałasowej, żony osadzo
nego w więzieniu defraudanta Waleń
tego Hałasa, skazanego na 13 i pół
lat więzienia za defraudację w urzę
dzie skarbowym w Poznaniu. Ponad
to wydano polecenie aresztowania
jej ojca Franciszka Piwosza i sekre
tarza sądu apel. Andrzejewskiego. —
Wszystkich osadzono w więzieniu

śledczym przy ul. Młynarskiej.
Aresztowanym zarzuca się matact
wa w sprawie Hałasa, które znalazły
się ostatnio w Sądzie Najwyższym,
gdzie stwierdzono rażące braki w ak
tach przewodu sądowego.
Zdaniem pisma, nie ulega wątpliwo
ści, że brakujące dokumenty zostały
usunięte w celu zamącenia całej spra
wy.

Wielki dzień lotnictwa pomorskiego

Niedzielne uroczystości w Toruniu
TORUŃ, 20. 6. W niedzielę odbyło
się w Toruniu uroczyste poświęcenie
nowego ośrodka sportu lotniczego im.
marszałka Śmigłego-Rydza.
Już w sobotę od rana na lotnisko
toruńskie poczęły zlatywać z całe]
Polski samoloty aeroklubów i LOPP,
a do wieczora przybyło ich ponad
200,

Odświętna pogoda
Miasto przybrało odświętny wy
gląd. Dekoracja gmachów i wszystkich ulic, oraz placów prześcignęła
wszystko, co Pomorze dotychczas wi
działo. Przybywające przez całą so
botę pociągi popularne około 30.000
Pomorzan 1 delegacji z całej Polski,
które w godzinach wieczornych mia
ły okazję podziwiać zebrane na placu
św. Katarzyny oświetlone smugami
reflektorów dary społeczeństwa po
morskiego dla armii.
Uroczystościom towarzyszyła słone
ezna i ciepła pogoda. W niedzielę od
świtu już ściągały na miejsca zbiórek
nieprzejrzane tłumy ludności, delega
cie, organizacje i stowarzyszenia spoleczne ze sztandarami.
Marszałek Śmigły-Rydz przybył
specjalnym pociągiem na pięknie ude
korowany dworzec Toruń-Miasto o
godz. 8,30. Na peronie oczekiwali go
przedstawiciele miejscowych władz z
wojewoda pomorskim Raczkiewiczem
i inspektorem armii gen. Bortnowskim.
Po krótkim powitaniu p. marszałek
w towarzystwie min. Kasprzyckiego,
min. Ulrycha, świty 1 wojskowych
wyszedł przed dworzec; przywitali
go JE ks. biskup połowy dr Gawlina,
JE ks. biskup morski Okoniewski, generalicja i zgrupowani naprzeciw
dworca przedstawiciele miejscowego
społeczeństwa. Prezydent miasta Raszeją wygłosił krótkie przemówienie
powitalne, a mała dziewczynka wrę
czyła wiązankę czerwonych róż.
Następnie marsz. Śmigły-Rydz odje
chał samochodem na lotnisko, gdzie
rozpoczęły się wielkie uroczystości
pomorskie.

Na (otnisku
Na lotnisku, które opasały wieloty
sięczne tłumy publiczności, wojsko
przygotowało się tymczasem do prze
glądu. Baterie i kompanie honorowe
pułków, które miały otrzymać sztan
dary, stanęły w kolejnych rzutach,
za nimi ustawiły się pułki garnizo
nu toruńskiego i delegacje oddziałów
przybyłych na niedzielne uroczystoś
ci, a między nimi kompanie marynar
ki wojennej. Przed oddziałami wojsk
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PONIEDZIAŁEK, 20.6-1938 R.
WARSZAWA I.
4.15 „Kiedy renn* wstaj* zerze"; 4.20 Plyty; 4.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poranny;
7.15 Muzyka poronna; 11.00 Audycjo dla po
borowych; 11.20 Płyty; 11.57 Sygnał czasu;
12.05 Audycja południowa; 15.1$ Pogadanka
dla dzieci; 15.50 Skrzynka techniczna; 15.45
Wiad. gospodarcze; 14.00 Fragmenty z epe
ratek i walce J. Straussa; 14.45 Na falach
południowego Atlantyku — felieton; 17.00
Muzyka taneczna; 10.00 Pogadanko sporto
we; 15.10 Recital pleweczy Michale Zabejdy
Sumickiego; 10.50 Audycja strzelecka; 12.00
Sonata d-moll A. Stolpo w wyk. Zbigniewa
Dymnika (fort.}; 12.20 Pogadanka aktualna;
12.50 Koncert rozrywkowy; 20.45 Dziennik
wieczorny; 20.55 Pogadanka aktualna; 21.00
Audycja dla wsi; 21.10 „Na wozie I pod
wozem"; 21.50 Wied, sportowe; 22.00 Pi*ć
wieków dawnej muzyki; 25.00 Ostatnie wiad.
dziennika wieczornego.
WARSZAWA II.
15.00 Płyty; 15.55 Par* Informacji; 14.05
Płyty; 15.00 Wied, sportowe; 15.05 Zespól salowowy Wiktor* Osieckiego; 17.00 Pogadan
ka aktualna; 17.10 Formy I rodzaje twórczo4ci wielkich kompozytorów; 11.15 Płyty; 22.00
„Sewer jako pisań i człowiek"; 22.15 Płyty;
22.50 Muzyka taneczna; 25.50 Płyty.

na dwunastu stołach złożono sztanda zał wielką żywotność i bardzo inten
ry z odpowiednimi księgami pamiąt sywny rozw ój. Członkowie tego aero
klubu brali udział we wszystkich waż
kowymi.
Po obu bokach olbrzymiego lotni niejszych imprezach lotniczych Polski
ska uszeregowano samoloty wojsko zdobywając czołowe miejsca.
we, sportowe, LOPP-ej, oraz wszyst
kich aeroklubów Rzeczypospolitej.
W dali widniał baloo „Mestwin“,
O godz. 12 rozpoczynają się pokazy
który również w czasie niedzielnych lotnicze. Na pokazy te złożyły się bra
uroczystości poświęcono. Na tle sa wurowe loty akrobacyjne samolotów
molotów odcinała się maszyna „Leck- pojedynczych i w zespołach, budząc
heed-Electra — 14", na której przyle- nieopisany entuzjazm publiczności. Za
ciał przez Atlantyk Makowski oraz dcmoutrowano też loty szybowców i
polski samolot komunikacyjny „RWD inotoszybowców jednak najbardziej
11".
impęnujące wrażenie wywarł skok ze
Po przeglądzie wojska mszę św, od społowy na spadochronach 40 skocz
prawił w asyście duchowieństwa ks. ków wyszkolonych przez LOPP. Roz
biskup połowy Gawlina, który następ wijające się spadochrony zajaśniały
NAJCIEKAWSZI AUDYCJI ZAGRANICZNE
nie wygłosił okolicznościowe kazanie, nagle w blaskach słońca, sunąc powoli
18.20 Droltwicli. Koncert Chopinowski.
20.00 Berlin. „Bal maskowy'* opero Yarpodnosząc cnoty społeczeństwa po ku ziemi.
diego.
20.50 lilie. Koncert muzyki rosyjskiej.
morskiego, jego wielką miłość ojczyz
Pokaz zakończył się startem i defi
20.50 Lyon, „linoskoczki" operetka Ganny i wierność dla sztandarów wojsko lada samolotów wojskowych.
ne'e.
20.45 Sztokholm. Recital fart. Mieczysławo
wych. Po skończonym nabożeństwie
Po uroczystościach na lotnisku zgro Mueńza.
21.15 Praga. Koncert czeskiej ork. filharmzebrani chórem odśpiewali „Boże coś madziły się na plac uprzed gmachem
21.50 Rzym. Koncert symfoniczny.
Polskę", którą podchwyciły niezliczo dyrekcji kolejowej, tłumy publiczności 21.59 Budapeszt.
Koncert symfoniczny.
ne tłumy publiczności stojące za od gdzie odbyła się półtoragodzinna defi
WTOREK.
21.6.1938 R.
działami wojskowymi i samolotami do lada garnizonów pomorskich.
WARSZAWA I.
okoła lotniska.
4.15 „Kiedy ranne wslają zorze"; 4.20 Pły
ty; 4.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poranny;
Po mszy św. ks. biskup Gawlina do
7.15 Muzyka poranna; 11.00 Audycja dla po
konał poświęcenia 12 sztandarów ofia
Na czele szła kompania honorowa borowych; 11.20 Płyły; 11.57 Sygnał czasu;
rowanych armii przez społeczeństwo toruńskiego pułku piechoty, dalej pocz 11.05 Audycja południowa; 15.15 Pogadanka
dla dzieci; 15.5$ Przegląd aktualności finan
pomorskie, a marszałek Śmigły-Rydz ty sztandarowe tych pułków pomor- sowo-gospodarczych; 15.45 Wied, gespodar.
14.00 Koncert razrywkowy; 14.45 „Po
wręczył sztandary delegacjom pułko stkich, które otrzymały sztandary, da cza;
pienińskich zakolach Dunajca"; 17.00 Płyty;
10.00 Koncert tab — pogadanka; 10.10 Utwo
wym.
lej piechota i artyleria połowa. Gdy ry
fortepianowe kompozytorów francuskich;
Po ceremonii przekazania sztanda ukazał się toruński pułk piechoty, pu 11.45 „O braminie, tygrysie I szeiciu sę
baśń hinduska; 12.00 Koncert kame
rów wojsku odbyło się poświęcenie no bliczność głęboko przywiązana do dziach"
ralny; 12.20 Pogadanka aktualna; 12.50 Kon
wowzniesionego gmachu aeroklubu na „Dzieci toruńskich" powitała go burzli cert rozrywkowy; 29.41 Dziennik wieczorny;
20.55 Pogadanka aktualna; 21.00 Skrzynka
skraju lotniska wojskowego. Ten wy wymi oklaskami. Duży entuzjazm rów rolnicza; 21-19 Audycja muzyczne-słowna;
21.50 Wiad. sportowe; 22.00 Recital ipiewasiłkiem społeczeństwa pomorskiego nież wywołał przemarsz pułku artyle czy
Ady Sari; 12 50 Płyły; 15.00 Ostatnio wia
zbudowany ośrodek sportu lotniczego rii ciężkiej i kompanii marynarki wo domości dziennik* wieczornego.
składa sfę z kompleksu budynków, w jennej. Defiladę zamykały poczty
WARSZAWA II.
których znajdują się nowocześnie u- sztandarowe wszystkich organizacji
15.00 Płyt*; 15.55 Par* Informacji; 14.05
solistów; 11.00 Władam. sportowe;
rzadzone warsztaty, świetlica i 2 han społecznych z całego Pomorza, które Koncert
15.05 Koncert muzyki salonowej) 17.00 Au
gary. Stanowi on chlubę aeroklubu po zgromadziły się w Toruniu w liczbie dycje dla dzieci: 17.15 Pierwiastek romantyczny w niemieckiej twórczości operowej;
morskiego. który w czasie swej nie ponad 500. Las sztandarów sprawił 10 29 Plyly; 22.00 Teatr wyobraźni; 22.5$ Pły
ty; 25.25 Muzyka lekka i taneczna.
spełna pięcioletniej działalności wyka- Imponujące wrażenie.
WARSZAWA (krótkofalowa): 0.15 Przopta-

Co potrafią lotnicy

Defilada

tanko muzyczna; .0 50 Polscy archeolodzy w
Egipcie — pogadanka w j*r. angielskim;
13M) Nasza młodzież śpiewa; 2.00 Gra zespół
Wiktora Tychowskiego.
K

Zjazd delegatów kół

Polskiej Macierzy Szkolnej
W niedzielą w reprezentacyjnej sali
miejskiego towarzystwa kredytowego
w Warszawie, odbył się zjazd delega
tów kół Polskiej Macierzy Szkolnej.
Po nabożeństwie w kościele św.
Krzyża zjazd otworzył o godz. 10 pre
zes zarządu głównego p. Władysław
Soltan. Głównym tematem obrad była
Inicjatywa budowania i prowadzenia
kresowych domów oświatowych Pol
skiej Macierzy Szkolnej.
Sprawozdanie z działalności Macierzy w 1937 r. złożył dyrektor p. Jó-

Valentine Wiliams

<

ZA ŻÓŁTYMI
DRZWIAMI
PrzsklBG autoryxawaw z aaglflhklago

KAROLINY CZETWERTYtiSKIEJ
— Co ty opowiadasz? Nie przypuszczasz, mam
nadzieje...
— Zostawiam decyzję policji. Kulę Już wydobyto.
— Podzieliłeś się z Mandertonem twoim odkry
ciem?
— Nie, chcialem najpierw z tobą, ojcze, pomówić.
— A matka wie?
— Również nie.
— Wobec tego nic jej nie mówcie. Kto jeszcze
prócz was jest wtajemniczony?
— Gerry jedynie i Larking.
— Trzeba będzie ich też ostrzec... Ależ, Rod, mo
je dziecko. To jest nic do wiary! Gdzie jest Gcrry?
W domu?
Sir Charles wskazał na wewnętrzny telefon na
biurku.
— Poproś ją, aby zeszła do mnie. A więc to ty,
Alino, znalazłaś broń? Opowiedz mi wszystko.
Opowiedziała dokładnie swoje odkrycie, po czym
Chass zwrócił się do syna:
■— I mówisz, że w chwilę po schowaniu do szufla
dy Murcha rewolwer zginął bez śladu.
— Tak. Udałem się z Aliną do kredensu, aby za

zef Stemler. Po dyskusji uchwalono
absolutorium dla zarządu głównego i
zatwierdzono preliminarz budżetu na
rok 1938. W końcu załatwiono wnioski
kół i dokonano wyborów uzupełnia
jących władz towarzystwa.

ŚRODA. 22.6.1938 R>
WARSZAWA I.
ur
4* £
4.15 „KiaBr ranna walaj
tyka: 4.45 Gimnastyka; 7-U,
ny; 7.15 Fantazje aparatkowa w *Y-'4“
słry rargloini Iwowikiaj; 11.98 AUOY-1
poborowych; 11.Z0 Ryty; 11.57 SY9nj„,i- ńla
11.05 Audycja południowa; 11.15 łu
no l*‘.
dzieci; 1S.45 Wiad. gospodarcze;
spół harmonistów; 15.45 Odczyt •’! . l»‘
V 00 Muzyka taneczna; 19.99
H'1.'
mossański; 18.10 Recital piewaczy * " 0.S’
laf; 18.49 „Ganarał Bonaparte"
Recital skrzypcowy Stanisława Jejy«"go; 11.10 Pogadanka aktualna;
r»P
cart razrywkowy; 10.45 Dziennik
10.55 Pogadanka aktualna; 21.00 Audi 1 jj.»
wsi; 21.10 Chopin a polska ’‘•’’’’i'-icl**1
Wied. sportowe; 11.05 Koncert sy"’1®'
25.00 Ostatnie wiad. dziennika wręcz

WARSZAWA II
44«S
15.99 Płyty; 15.55 Parą infermecj>i f;4
Płyty; 11.00 Wi«d. spertowe; 1S-®5
■<’
w^giorska; 17.00 Pogad«nk«
Festival muzyczny i Wawelu; W ~ Jj.1»
taneczna; 22 00 Przegląd kulturalny* jjap
Lekkie piosenki w wyk. Marii Miedz’
22.40 Muzyka lekka i taneczna.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANI^1
11.45 Droitwich. „Don Juan" op,,a
żarto.
20.00 Praga. „Parły panny Serafini
ratka Piskaczka.
25.50 Strasburg. Festival Masseneta- _-«:4
11.00 Mediolan. „Tristan i Izolda
Wagnera.
„
21.50 Strasburg. „Rosa et Cola*
kom. Monsigny.
Ma
21.55 Kopenhaga. „Den Juan" op»™

KupczaK
torowym mistrzem
Na torzc kolarskim Cracovii
ły się w niedzielę zawody o
stwo Polski jako pierwsza c'e®'np()[.
krótkodystansowych mistrzostw «
Ski.
«v
Pierwsze miejsce zajał św jetni®
sponowany zawodnik krakowski*! 4
gii Kupczak, który górował Rla*a
resztą kolarzy.

Brazylia na trzecim mieistu

Wło«y oiłkane mistrzami sura*3

W Paryżu na stadionie Colorabes
wobec prezydenta republiki Lebruna
i 60 tysięcy widzów rozegrany został
finałowy mecz o mistrzostwo świata
w piłce nożnej pomiędzy Włochami
i Węgrami. Zwyciężyły Włochy w
Prezesem zarządu głównego Pol- stosunku 4:2 (3:1), zdobywając pono
skicj Macierzy Szkolne] na dalszy o- wnie tytuł piłkarskiego mistrza
kres wybrano p. Władysława Soltana. świata.
(FDf ninkna
w fc n
Ul 1*1*11(9

18.00 londyn Reg. „Marta" opero
12.45 Radio Romania. Keneort »Ym!’„y.
12.55 Hllwersum I Koncert symfonl”
20.00 Wiedeń. Koncert symfoniczni- ,p»20.10 Deutschlendsender. Koncerl "
nii berlińskiej.
_1,er»t•,
29.59 Parys PTT. „Cibeulette" •?
Hahna.
, « apr
20.50 (Strasburg. ..Polepienie F*u”ł
ra Berlioze.
... #•<*
21.00 Mediolan. „Cyrulik sewin'11
Rossiniego.
mu.Y^""
21.15 Bruksela franc. Koncert i----cuskiej.

nlnrika
MlnURQ

W niedzielę w Bordeaux r0<ei

ny został mecz piłkarski o trzecie
see w mistrzostwach świata.
W meczu tym Brazylia P0’4*’*,/
Szwecję w stosunku 4:2. Do prże
prowadzi! Szwedzi 2:1.
„j
Dzięki temu zwycięstwu Br3
zdobyła trzecie miejsce w fflistr
stwach świata.

“zyskasz pi.iąc SOK Kwitnącego Łopianu
Mag. E. Oob'^)
Warszawa. Miodowa 14. Apteki i Drogerie, flakon zł 1. 80. o

dać kilka pytań Larkingowi. Upłynęło nie więcej jak
dwie minuty, gdy rewolwer znikł.
— Przedmiot takiej wagi sam nic znika. Może
Murchie odłożył go gdzieś na bok. Zresztą najważ
niejszą kwestią jest ustalenie, kto wziął wczoraj re
wolwer z pokoju Gerry.
Sir Charles spostrzegł się dopiero teraz że zapom
niał zapalić cygara. Wstał aby poszukać zapałek,
lecz widząc wchodzącą synową, przeszedł kolo
biurka i usiadł ciężko na fotelu z niezapalonym cy
garem w ręku.
Gcrry wyczuwając naprężoną atmosferę stanęła
w progu i spójrzała na Rodney'a nieufnie.
Sir Charles zaczekał aż zamknęła drzwi, po czym
zwrócił się do niej ostro:
— Co to za historia z twoim rewolwerem, której
się teraz dowiaduję?
Alina czując się zbyteczną, oddaliła się w stronę
okna i ze stłumionym oddechem przypatrywała się
mówiącym. Człowiek, który przesłuchiwał Gcrry,
ze szczęką wysuniętą naprzód, z zaciśniętymi pięś
ciami, w niczym nie przypominał uprzejmego wła
ściciela Frant liouse‘u, ale siał się nagle zwykłym
Charlesem Rossway'em, przemysłowcem zaharto
wanym w twardej pracy, człowiekiem szorstkim
i bezwzględnym. Ona zaś, całkowicie opanowana,
nie dała się zbić z tropu, lecz jej sztuczny spokój gra
niczył z arogancją i najwyraźniej działał teściowi
na nerwy. Słuchał jej z wzrastającą niecierpliwo
ścią.
— Spostrzegłaś, zdajc się, już od rana brak re
wolweru?
— Tak.
— Na co czekałaś, żeby to wyjawić?
— Chcialam was od razu powiadomić, ale ten bru

tal Manderton swoim posądzeniem o ukrywanie c? '
goś wytrącił mnie z równowagi. Tobie, Chass.
lam wszystko powiedzieć, ale dotąd cię nic by*0A matki wołałam nie martwić.
,
— Mam nadzieję. Strzeż się, by do niej nic nie
szło. Będę względem ciebie wyrozumiały, GcfU’
ale przyznaj, że znajdujesz się w trudnej sytuu j
Gdyby naprzykład udowodnili, że Barry zginął o
twojego rewolweru?
— Niemożliwe!
— Nie łudźmy się. Przede wszystkim policja spJ
ta, kto ci wziął rewolwer.
— ChceSz go oddać policji?
-6
— Naturalnie. Ale, ale... czyś ty przypadkiem 111
zabrała go z szuflady Murchiego?
— Ja! Kiedy?
.u
• Przed chwilą go tam schowałem — wtr^
Rodney — i zginął w tajemniczy sposób.
— Skąd ja mogę wiedzieć? Odpoczywałam tc^'
spałam nawet, gdy zadzwoniłeś.
— Chwileczkę, Rod — przerwał sir Charles
i zwrócił się do synowej:
w
— Ostrzegam cię, Gcrry, Manderton zbada, k
zabrał twój rewolwer.
.
— Nie mam pojęcia, więc ode mnie się nie dov/i®L
odrzekła drżącym głosem. — Szczerze ci mó'*'15’
Chass. nic nie wiem.
.u
— Po raz pierwszy się 'dowiaduje o istnieniu
broni. Kto jeszcze coś wiedział?
— Jedynie Murchie.
— Murchie? Przesłuchamy go.
Sir Charles zadzwonił. Gerry odwróciła się
szając ramionami i usiadła na krześle. Frank sta”
w drzwiach.
(Dalszy ciąg nastaP’'
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M. rm9mhbahkml,it>nKh^
Nowy triumf barw polskich

W dwudniowych walkach

zwyciężamy Francję 119,5:91,5
Do ad stadionem Wojska Polskiego
^’"lewają barwy francuskie. Za parę
Uf rozpocznie się wysoce emocjo‘lCy mecz lekkoatletyczny Francja
polska.
„ . ^kne, słoneczne popołudnie śclągcr> ° l’Czn9 Publiczność świadczącą o
k" 2 miększej popularności lekkoatle
1 wśród najszerszych warstw.
q.. .Prawci strony bieżni ustawiła się
pn^.C5>tra kolejowa. Przez megafon za
'’dane jest rozpoczęcie zawodów
defiladą drużyn.
Jczekiwanie.
bj ?to na stadionie ukazuje się nieCu s,. 'biało-czerwona chorągiew fran
dln<a n'esiona przez Wirtza. Za nim
. sim szeregiem ciągną zawodnicy
Pruscy.

sk
Za nlm' Postępuje drużyna polcze]/ Gierutto w roli chorążego na
naPr^‘estra wykonuje Marsyliankę, a

Pną ?iPnie Mazurek
Dąbrowskiego
wiwycóny i śpiew-any przez pu^^ność.
cu,ASł5Du^e Powitanie drużyny franPrzcz organizatorów.
a Solny entuzjazm wzbudziła zamia
Poborców o barwach narodowych
tiict2 kapitanów obu drużyn zawódsipZyck — oraz wzajemne powitanie
Za wodników.
j>Vnr°czystpść kończy się.defilada dru
bjję^ASorąco oklaskiwaną przez pu
ąjjp Sl’le zawody rozpoczynają się bie
z cm na HM) mtr. Zwycięża Zasłoną
sk-i Za?em 10,7 sek. przed Trojanów1 Francuzami,
s^chodzi pierwszy — pięknie fini
>0?c —* mimo szalonego bólu — spo
ns bwąnego nadwyrężeniem ścięgcią\ nasfęf,ncj konkurencji — pchnię
skui. a
zwycięża Gierutto — zyTac ^°^u 5 pkt. dla Polski.
kim raz rozPoczyna się bieg na 10

Od
Piaia raZU. na cz°l° 'wysuwa się Noji,
Frar|C
za sobą Marynowskiego i
Się £azów. Re.rolle z początku stara
chCe lna^ Marynowskiego, mija go,
minąć Nojego — ale ten nie
riiiaJZtFrancuza przed siebie- Nat°• M*rynowskl nadrabia i wysubrow^j11* ęzcd°- NoJi dopuszcza go do
Dch-- zen'3, Rerolle zostaie odeStar
do tyłu. Jest to dość tęgi,
lenie V Pan’ osroninie zarośnięty (ogo
°r> w S'e przed zawodami ma podob
nie. ,2’ w'erzćń sportowców przynosić
£?częście).
k* D,i°l10 °de'1chlli«ty. zaczyna zlekHiu n n'^.* *uz w następnym okrążę
lu, Ozostaje o jakieś 150 mtr. z tyf*n'szei11 Wattiau również
byw° 3-e W tyle
ZaŚ na fil1‘5Zl1 °d
*k>m • m ^a'ka Pomiędzy MarynowNOjl
Noiim. Oczywiście zwycięża
Sję 2~?
Polska zyskuje dwa pierw
jc. leisca co daje w sumie 8 pkt.
Mę ęj ”°CIeśnie na stadionie odbywają
ten, * SZe konkurencje — rzut młoskok w’ zwyż.
SI4rc.'Zucie młotem — zwycięża Wę
dę,Y-j21*5 bijąc swój własny rekord

Rz*
hiej^ -'eS° rzeczywyiście piękny i
ttie tvii 6 Sl"’ny wzbudzi! entuzjazm
hin . k° wśród Polaków. Po oglosze-

*rsnc
wyników 48.02 jeden z
chor. 1 lcdl zawodników podbiegł do
kord p w’ci oznaczającej dawny reiąc
Qlski —- wyrwał ją i potrząsatl1icis °Sn,e — zatkną! tryumfalnie w
Cu nowego wyczyni’;
1

Obecnie Polska ma 40 pkt. — Fran
cja 26.
Tymczasem ną starcie ustawiają
się zawodnicy do biegu na 1500 mtr.
Startują Soldan, Staniszewski, Goix,
t Leichtnam.
Strzał startera — bieg.
Od razu wysuwa się Soldan — pro
wadzi, dopada go Leichtnam — Soldąn nic pozwala się wyminąć — pro
wadzi w dalszym ciągu. — Dochodzi
do niego Staniszewski — niespodzie
wanie wysuwa się ną czoło — prow’a
dzi walcząc ustawicznie z Leichtnamem, który zawzięcie mu przeszka
dza — starając się dostać prowadze
nie. Staniszewski podchodzi do fini
szu.
Publiczność szaleje. Nikt przecie
nie liczył na Staniszewskiego — ty
powano Soldąna.
Leichtnam ciągle przeszkadza —
idą nieomal razem. Widownia dopin
guje.
Sta—ni—szew—ski... Sta—ni—szew
—ski.
Wszyscy wstają z miejsc — chcieliby dopomóc — walka jest ostra.
Staniszewski biegnie — resztkami
sił, dopada mety — jest—
Dzięki niemu mamy już 46 pkt. zaś
Francja 31.
Tyczka trochę zawiodła — Schnei
der zajmuje drugie miejsce .3,90, zy

skując dla Polski 5 pkt.
Sobotnie zawody kończą się sztafe
tą 4x100 mtr. — zwycięsko dla Pol
ski.
Zaznaczyć należy, że brał w niej
udział Zasłona, który swą chorą no
gę owinął mocno bandażem i biegał
mimo bólu.
W wyniku pierwszego dnia zawo
dów mamy 59^ź pkL — Francja
47Vj pkt.
Drugi dzień zawodów niezwykle
pogodny, no i sobotnie zwycięstwa
ściągnęły na stadion około 15.000 pu
bliczności.
Zawody rozpoczęto biegiem na 400
mtr. przez płotki. Nasi zawodnicy ro
bili co mogli, jednak pierwsze miejsce
zdobywa Goix (Fr.) 54,1, drugi przy
szedł Maszewski 55,6, trzeci Haspel
64,4 — Andrć został zdyskwalifiko
wany za przekroczenie toru.
W rzucie dyskiem:
1) Fiedoruk — 44,13, 2) Gierutto
— 42.89, 3) Winter (Fr) — 44,78, 4)
Noel (Fr.) — 41,30.
Znowu dwa pierwsze miejsca dla
Polski Obecnie mamy 76'/z pkt. —
Francja 62'/z pkt.
Teraz już wiemy napewno, że zwy
cięstwo mamy w kieszeni.
Francuzi jednak walczą zacięcie o
każdy punkt.
W skoku w dal dwa pierwsze miej

sca zdobywają K. i M. Hofmanowie z
wynikiem pierwszy 7,22 m., drugi
7,12. Na trzecim miejscu Joanblanc
7 m. i Baudry 7,06 m.
Wygraliśmy również zupełnie ła
two bieg na 200 mtr. w kolejności:
1) Zasłona — 22,2 sek, 2) Dunecki
— 22,3, 3) Jourdain — 22,4, 4) Cerutti
— 22,6.
Bardzo ciekawie przedstawią! się
bieg na 3 kim. z przeszkodami. Na
czoło wysunął się odrazu Soldan nie
dopuszczając blisko siebie na prze
strzeni cątej trasy biegu żadnego z za
wodników. Wszystkie przeszkody by
ty brane bardzo ładnie i lekko, na
wet wmda nie stanowiła trudnej prze
szkody dla Soldana, gdy natomiast
francuscy biegacze za każdym okrą
żeniem brali przymusową kąpiel.
Na finiszu Francuzi próbowali dojść
do Soldana, ale ten trzymał ich nadal
w przyzwoitej odległości do samego
końca biegu zajmując pierwsze miej
sce w czasie 9,43, drugie i ’trzecie
miejsce zajęli Francuzi Cuzol 9:53 i
Tinard 9:59,2. Czwartym był Flis w
czasie 10:10,4.
Flis w czasie biegu zgubił pantofel,
wskutek tego został daleko w tyle.
W rzucie oszczepem Polska odnio
sła wspaniale i bezkonkurencyjne
żwycjęstwó.
Pierwsze miejsce zajął Mikruf —

Mistrzem juniorów został Skonecki

Tłoczynski temwimi mistrzem Polski
W końcowych rozgrywkach teni
sowych o mistrzostwo Polski odbyła
się w niedzielę finałowa gra w sin
glach panów pomiędzy Tłoc?yńskim
a Hebdą. Zwyciężył Tłoczyński w
stosunku 6:0, 4:6, 6:0, 1:6, 6:2.
Tłoczyński, który do walki tej przy
gotoscał się z całą sumiennością, za
demonstrował grę na wysokim po
ziomic, wykazując, że jest regularniej
szy od Hebdy. Piłka jego była o wie
le szybsza a ponadto górował on nad
Hebdą w grze przy siatce.
Grę rozpoczyna Tłoczyński, który
wygrywa seta na sucho. W piątym
gemie obydwaj grącze demonstrują
błyskotliwa grę przy siatce.
W drugim secie zawiązuje się bar
dzo zacięta walka, która trwa do- sta
nu 2:2. W piątym gemie Hebda pro
wadzi później jeszcze pięciokrotnie i
zdobywa gema oraz natępnego prowdaząc 4:2. Tłoczyński nie rezygnu
je z walki i doprowadza do stanu
4:4. Hebda w następnej chwili gry
skupia i gra bardzo ostrżnie, w rezul
tacie czego zdobywa ostatnie dwa ge
my i seta.
W trzecim secie Hebda z serwisu
'Duczyńskiego prowadzi 30:0, mimo
to przegrywa tego gema oraz pięć
następnych, a tym samym i seta. —
Warto podkreślić wspaniałą grę Tłoczyńskiego, zwłaszcza w piątym Re
mie, którego zdobył na sucho.
Pu przerwie w czwartym secie 0bydwaj zawodnicy przegrywają wła
snę serwisy do stanu 2:1 dla Hebdy.
W następnym gemie Hebda wygry
wa swój serwis i zdobywa pod rząd
3 gemy, wygrywając seta. Hebda dat
pokaz pięknej gry przy siatce, zwła
szcza przy stanie 5:1, kiedy to wy
grał serwis Tloczyńskiego, mimo, że
ten prowadził 40:15.
W decydującym piątym secie oby

dwaj zawodnicy grają bardzo ostroź
nie. Hebda przegrywa własny ser
wis i Tłoczyński prowadzi 1:0.
W następnym gemie serwuje Tloczyński i prowadzi 40:15. Hebda wy
równuje jednak i wygrywa gema. —
Trzeci gem miał decydujące znacze
nie. Hebda zaw szelką cenę stara
się wyrównać i gra żywiołowo, ma
jednak wybitnego pecha i szereg ła
twych piłek strzela w aut. Tłoczyński przechodzi do generalnego ataku
1 w pięknym stylu kończy seta oraz
grę. Zwycięstwem tym Tłoczyński
zdobył tytuł mistrza Polski na rok
1938 oraz puchar wędrowny PZLT
(po raz czwarty).
Po raz pierwszy Tłoczyński zdo
był puchar w r. 1930.
Przed tą walką odbyła się finałowa
gra w konkurencji juniorów, w któ
rej młody zawodnik katowickiej Po
goni Skonecki zdobył tytuł mistrza
Polski, zw-yciężając Olefniszyna —
(Lwów) 6:3, 6:0.
Olejniszyn tylko w pierwszym se
cie stawiał zacięty opór, przy czym
gra w tym okresie stała na pozio
mie godnym pochwały. W następ
nym okresie Skonecki góruje nad Olejniszynem i bez wysiłku odnosi zwy
cięstwo.

Skonecki jest graczem, zasługują
cym na uw'agę, rozporządza dosko
nałymi warunkami fizycznymi ponad
to ma dobrze opanowany beakhend
oraz silny serwis.
Jak się okazuje katowicką Pogoń
ma w Polsce najlepszych juniorów
w tenisie, a tytuł mistrza Polski znaj
duje się już po raz drugi z rzędu w
jej rękach (w ubr. zdobył Kończak).
W grze pojedyńczej pań w finale
Volkmer — Jacobson pokonała Zofię
Jędrzejewską w 2 setach 7:5, 6:1.
Jędrzejowska w pierwszym secie pro
wadziła już 4:2 i 40:0, ale popełniła
rażący błąd, który przyczynił się do
jej porażki, mianowicie niepotrzebnie
poszła na wymianę długich piłek. —
System ten bardziej odpowiadał Jej
przeciwniczce, która też potrafiła wy
grać pierwszego seta, a następnie już
bez większego wysiłku drugi.
W grze podwójnej panów w finale
para Tłoczyński — Baworowski po
konała parę Hebda — Wittman 6:0,
6:3, 6:4. Gra była nieciekawa przy
czym zwycięska para górowała zna
cznie nad pokonaną.
W grze podwójnej juniorów para
Skonecki — Chytrowski wygrała w'
finale z parą Jurasz — Tomaszew
ski 6:2, 6:4.

100 yardów w 10,4 sek.

Walasiewiczówna biie rekord świata
Z Nowego Jorku donoszą, że
w czasie rozegranych w Cleve
land zawodów lekkoatletycz
nych Stanisław a Walasiewiczó
wna ustaliła nowy rekord świa
ta na 100 yardów, uzyskując
fantastyczny czas 10,4 sek.
.Walasiewiczówna pobiła w

ten sposób rekord świata Ame
rykanki Stephens, wynoszący
10,5 sek.
Niewiadomo dotychczas, czy
rekord Walasiewiczówny zo
stanie uznany, gdyż Polka po
dobno biegła z wiatrem.

61,82 m., drugie Gburczyk — 58,82,
trzecie Moiroud 40,28 i wreszcie
Andre — 37,30.
Francuzi wykazali bardzo niską
klasę w rzucie oszczepem i zupełny
brak opanowania ruchów.
Bieg na 800 mtr. przyniósł nam du
żo emocji- Startowali Gąssowski, Ku
charski, Goix i Faure. Walka była
szalenie ostra, gdyż Francuzi za
wszelką cenę chcieli ten bieg wygrać.
Gąssowski jednak zdecydowanie wy
sunął się ku przedowi i mimo wszel
kich wysiłków i przeszków ze strony
francuskich zawodników — bieg za
kończył W'ygraną. W tej chwili mamy
9515 pkt — Francja zaś 75’/2 pkt.
W trójskoku; 1) Luckhaus — 14,65,
2) M. Hofman — 14,09, 3) Roujou —*
13,45, 4) Joanblanc — 13,44.
Zyskaliśmy znowu dw’a pierwsze
miejsca zyskując nowe 8 pkt.
Rozpoczyna się bieg na 5 km. Star
tują: Noji, Wirkus, Lalanne i El Ghazy.
Od razu z miejsca rozpoczyna się
ostra walka. Wirkus po pierwszym okrążeniu zostaje coraz bardziej w ty
le. Obydywaj Francuzi zwłaszcza
czarny Marokańczyk El Ghazy stosu
ją ciekawą taktykę- Na zmianę dobie
gają do Nojego zmuszając go tym Sa
mym do szybszego biegu. Widocz
nym jest, że chcą go zmęczyć i nie
dopuścić' do finiszu. Podstęp nie udaje się, jakkolwiek "walka jest niegwy
kle oątra i męcząca. Noji wybiega na
prostą I mając o kilka a może nawet
przy mecie o jeden zaledwie krok za
plecami Marokańczyka, finiszuje pięk
nie i pierwszy przerywa taśmę.
W wyniku biegu 1) Noji — 15:07,2,
2) El Ghazy — 15:08,2, 3) Lalanne
15:13 i wreszcie Wirkus — 15:32,4.
I wreszcie ostatnia konkurencja —*
sztafeta 4x400 mtr. Tutaj technicznie
nie zanosi się na naszą wygraną. Jed
nakże Gąssowski mimo zmęczenia po
przednim biegiem tak pięknie prowa
dzi, że może... nie jednak pozostali za
wodnicy przedstawiają się znacznie
gorzej, Staniszewski — ■wczorajszy
bohater dnia — fatalnie przejął pa
łeczkę, wypuścił Francuza przed sie
bie, potem już nadrobić nie mógł i Ku
charski mimo szczerych chęci i ogromnego wj'silku przyszedł do me
ty za Francuzem.
Sztafetę przegraliśmy, jednak w
ogólnym wyniku Francja poniosła wy
soką porażkę. W ogólnej punktacji
marny 119V4 ppkt. — Francja — 91!^
pkt. Zatem mieliśmy rację dążąc
wszelkimi sitami do spotkania z fran
cuskimi lekkoatletami- Zawody te do
wiodły, że nasza lekkoatletyka stoi
wysoko i że wygrać z nami — nie
łatwo.
Po zawodach obie drużyny ustawi
ły się frontem do trybun.
Dyrektor Państwowego
Urzędu
WF gen Sawicki wręczył kapitanowi
zwycięskiej drużyny polskiej Maszewskiemu puchar przechodni, ufun
dowany przez ministra spraw wojsko
wych gen. Kasprzyckiego. Nastęępnie
odbyło się rozdanie nagród zwycięz
com.

LITEWSKIE OBIADY
DO GODZ. 9 WIECZÓR
OD 60 GROSZY
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IKP mistrzem konkurencji żeńskiej

Mistrzostwa Polski w szczyp.orniatK

Piękna pogoda, ciekawy i dobrze
obsadzony program ściągnął tłumy
publiczności na tor, toteż gra była
ożywiona i obrót wyniósł 577.015 zł.
Najciekawiej przedstawiały się roz
grywki trzech handicapów. Najmniej
wrażeń dał handicap
Małopolski.
Złom na którym ż. Gili umiał na po
czątku sezonu przegrać do Arkasa. ła
two pokonał Trefl, reszta zaś koni z
prowadzącym Gedyminem żadnej nie
odegrała roli. W rozgrywce handica
pu Baranowicz żywy udział wzięli
wszyscy czterei zawodnicy, zwycię
żył najlepiej jechany Grat, dosiadany
przez i. Dylika, a ch. Bogobowicz zro
bił wszystko co można było aby utrud
nić zwycięstwo Husarza.. Handicap
Wielkopolski zakończył się efektow
ną walką przed celownikiem, dobrze
przeprowadzony przez ż. Jagodziń
skiego, Iloczyn chociaż dość łatwo, ale
w ostatnim momencie pokonał Kida.
Trzy te handicapy rozegrane zostały
w rekordowym czasieOlimp po wygraniu nagr. sprzedaż
nej nie znalazł nabywcy. Lepiej prze
prowadzony przez ż. Stasiaka Hokey
łatwo pokonał ogólnego faworyta
Dzwona II pod Gillem Dobrą wypłatę
58.50 za 5 przyniosła przytomnie prze
prowadzona przez ż. Pulca Turcja.
W efektownej walce zwyciężyła Kró
Iowa. Dingo, który wystąpił po dłuż
szej przerwie zadebiutował udatnie.

Gtntwy niedzielne
GONITWA 1. Sprzedażna. Nagroda
2000 zł. Dystans 2100 mtr.
1) Olimp ż. Gili, 2) Kiria (91.—) ż.
Nicoll, 3) Perzeus (26.50) j. Biesiadziń
ski, 4) Sirdaropol (12.50) j. Treba.
Wycofana Night Breeze.
Czas: 2,18 (7, 36, 31, 32, 32) łatwo
O 1% — 2 dl.
Tot. zw. 9.50. fr. 6.50 i 15.—.
GONITWA 2. Nagroda 2.000 zł. Dy
stans 1600 mtr.
1) Hokej ż. Stasiak. 2) Dzwon II
(7.—) ż. Gili. 3) Raguza (93.—) żPule, 4) Ingola (75.—) j. Rutkowski,
5) Jeszcze raz (129.50) ż. Lipowicz,
6) Bryza (41.—) ż. Jagodziński.
Wycofane Atak i Kabina.
Czas: 1.38 (6'/2 , 30, 3O'/2, 31) łatwo
to 1 — 7 dł.
Tot. zw. 27—, fr. 7.— i 5.50.
Mocno poprowadzi! Dzwon II za
którym Ingola, Hokej, Raguza, Bryza
i Jeszcze raz W połowie prostej Ho
kej zaatakował Dzwona i po krótkiej
walce miną! go, zwyciężając łatwo o
1 dl. Trzecie miejsce finiszem zajęła
Raguza.
GONITWA 3. Nagroda 1600 zł. Dy
stans 1300 mtr.
1) Turcja ż. Pule, 2) O. K. (10.50) ż.
Gili, 3) Ultimo (29.—) ż. Nicoll, 4) Fen
szek (70.50) ch. Molenda, 5) Szlem
bezatu (145.—) j. Balecr, 6) Oberon
(34.50) j. Biesiadziński. 7) Izolda III
(45.—) ch. Golędzinowski, 8) Dorota
(93.50) j. Kobitowicz.
9) Ołena
(314.50) ch. Chomicz
' Wycofana Gontyna.
Czas: l,20'/2 (18. 30, 32’/z) pew. o
2% — */2 dl.
Tot. z w. 58.50, fr. 11.—, 7.— i 11.50.
Wyrwał start z galopu Szlem bez
atu, po 200 metrach minęła go Ołena,
za para przodującą podążała reszta
stawki z Turcją, która straciła dużo
na starcie, na końcu. Na początku pro
stej stawka zgrupowała się i wyszła
na front O. K., którą wprost głównych
trybun łatwo minęła finiszująca Tur
cja i dociągnęła do celownika pewnie
zwyciężając 0 2’/z d. O. K., o pół dłu
gości trzecim Ultimo.
GONITWA 4. Nagroda 1600 zł. Dy
stans 2100 mtr.
1) Królowa j. Biesiadziński. 2) Illona (13.—) j. Kleban. 3) Brezaida
(19.—) ż. Balcerzak, 4) Nebraska (90)
ż. Sakowicz, 5) Rio Rita (36.50) ż. Ni
ecili.
Wycofane: Addis Abeba i O. K.
Czas: 2,16'/z (7. 33, 33, 33. 30’/z) W
walce o krótki leb — 3% dt .
Tot. zw. 15.50, fr. 7.50 i 7.50.
Do połowy prostej prowadziła Rio
Rita II przed Nebraska. Królową, Bre
zaidą i łlloną. Nebraska odpadła, a
Królowa znalazłszy przejście po ban
dzie. dociągnęła do celownika utrzy
mując I miejsce w walce z łlloną. kfó
rą pokonała o krótki leb. Trzecie miej
see finiszem zajęła Brezaida.
GONITWA 5. Handicap Małopolski.
Nagroda 6.000 zł. Dystans 2100 mtr.
1) Złom ź. Gili. 2) Trefl (20.—) ż.
Pule, 3) Gedymin (21.—) ż. Jagodziń
ski. 4) Rarytas (34.—) ż. Pasternak,
5) Wamba (68.50) ż. Balcerzak, 6) Ka
mień (42.50) j. Treba.
Wycofany Brangwyn.
Czas: 2.12 (6'/z. 31’/z. 31%. 31,
31 Vi) pewnie o 1% — 4 dt.
Tot. zw. 1 5.—. fr. 8.— i 9.—.
Prowadzi! równym tempem Gedymin. W połowie prostej zaatakował

go Złom i po krótkiej walce minął do
ciągnąwszy do celownika o . l’/2 dł.
przed finiszująca Trefl. Trzecie miejs
ce utrzymał Gedymin
GONITWA 6. Handicap Baranowicz
Nagroda 5.000 zł. Płoty. Dystans 3600
mtr.
1) Grał j. Dylik, 2) Kłopot (19.—)
ż. Ziemiański, 3) Husarz (11.—) ch. Bo
gobowicz, 4) Taiga (38-50) ch. Rudzki
Czas: 4,13'/2 (1.57. 37, 34’/2, 32%,
32V2) pewnie o 1% — 3/4 dł.
Tot. z w. 16.50, fr. 8— i 10-—.
Do przejazdu prowadziła Taiga
przed rozciągniętymi Kłopotem, Gra
łem i Husarzem, który gwałtownym
ruchem wyrzuci! się przed zakrętem
na miejsce pierwsze. Po ostatnim plo
cie finiszujący Grał minął Husarza i
zwyciężył pewnie o I’/z dł. przed fi
niszującym Kłopotem, d 3/4 dl. za któ
rym Husarz, blisko czwarta Taiga.
GONITWA 7. Nagroda 6.000 zł. Han
dicap Wielkopolski. Dyst. 1600 mtr.
1) Iloczyn ż. Jagodziński. 2) Kld
(21.50) ż. Michalczyk. 3) Pomme.ry
(36.50) ż. Gulyas) 4) Isolano (140.—)
ż. Lipowicz. 5) Nola (21.50) ż. Gili,
6) En avant (28.—) i- Kobitowicz, 7)
Juras (29.50) ż. Stasiak.
Wycofane: Deville i Iffet.
Czas: 1.38 (6, 30'/z. 30’/z, 31) fini
szem o 3/4 — 1% dt.
Tot. 30.—. fr. 11.50, io._ i u.—,
Kid wziąwszy start z _galopu
. przę. .
prowadzi! do dużych trybun, gdzie
zaatakował go finiszujący Iloczyn,
który zwyciężył dość łatwo o 3/4 dt.
Trzecie miejsce finiszem zajął Pom
ni ery.
GONITWA 8. Nagroda 1600 zł. Dy
stans 2400 mtr.
1) Dingo j. Balcer, 2) Debar (16.50)
ż. Michalczyk. 3) Night Breeze (.30.—)
i. Kobitowicz. 4) Bossiney (50.30) ż.
Pule, 5) Hestia (35.—) ch. KacprzakWycofane: Illona i Nebraska.
Czas: 2.38 (27, 33, 37, 33, 34) dow.
o 7 — 3 dt.
Tot. zw. 11.—, fr. 7.— i 7.50.
Dingo przeprowadziwszy z miejsca
do miejsca dowolnie pokonał o 7 dł.
Debara za którym o 3 dł. Night Breeze*
- .
GONITWA 9. Nagroda 1800 zł. Dy
stans 1600 mtr.
1). Joyeuse (21.—) ż. Gili, 2) Brang
wyn (43.—) j. Kobitowicz, 3) Estra
madura (24.—) ż. Balcerzak, 4) Wróż
da (115.—) ch. Molenda, 5) La Veine
(76.50) ż. Nicoll,. 6) Negrita (111.—)
j. Zając. 7) Albion Kid (20.50) ż. Ja
godziński. 8) Rafa (39.50) ż. Stasiak,
0) Jorisaka (77.—) ż. Pule.
Wycofana Jenny.
Czas: 1,41 (6, 31%. 32*/2, 31!6) wy
syłana o 3/4 — 3/4 dl.
Tot. 19.50. fr. 7.50, 11.50 i 8.50.
Joyeuse . zwyciężyła wysyłana o

Nowiny i nowinki
sportowe

3/4 dl. finiszującego Brangwyna. O
3/4 dl. za którym zamknięta na całej
prostej Estramadura.
GONITWA 10. Nagroda 1400 zł. Dy
stans 1600 mtr.
1) Jolanta ż. Kusznieruk, 2) Dżungla
(25.50) ż. Stasiak, 3) Jastrzębiec
(46.—) ch Molenda, 4) Graf (42.50) j.
Kalinowski. 5) Lir II (102.50) j. Gibek, 6) Fantineta (51-50) ż. Pule, 7) Omulew (37.—) ż. Lipowicz. 8) Nemezja
(56.—) j. Kobitowicz, 9) Borneo
(529.50) j. Biesiadziński.
Wycofana Baba Jaga.
Czas: 1,42% (7. 31, 32’/?. 32) pew
nie, o l'/2 — 3 dl.
Tot. z w. 14.—, fr. 6.50, 8-50 i 8.50.
Jolanta pewnie pokonała o P/z dt.
Dżunglę II za którą o 3 dl. finiszujący
Jastrzębiec.

W niedzielę odbył się w Łodzi dal-1 niaku żeńskim, poziom zawodów
szy ciąg rozgrywek o mistrzowstwo | ży uważać
za stosunkowo wy*
___________________
- 0*0.
Polski w szczypiorniaku żeńskim.
j 1W sobotę i niedzielę odbyły
W meczu o pierwsze i drugie miej Katowicach półfinałowe mecze 0
sce walczyły dwa łódzkie zespoły: strzostwo Polski w szczypi01’11^
pomiędzy wicemistrzem Śląska ••
IKP — HKS.
Zachodnie" Chorzów a KPW 1
Mecz wygrała drużyna IKP (10:5
znania.
,y.
(8:3). Dla IKP bramki zdobyły GłaObydwa mecze wygrali Poznaj
zewska 4. Słomczewska 3, Gruszczyń cy. W pierwszym dniu 7:6 (4:4)>
ska 2, Janicka 1; dla HKS — Żel- drugim dniu 5:3 (3:3). NaileP’3^,
żanka II — 5. Gra na kilka minut
graczem obydwu dni okazał sie
przed końcem była równorzędna, w
chowiak z KPW Poznań.
,a|
ostatnich minutach jednak HKS zała
Wobec tego KPW zakwali®^.
mał się.
się do dalszych rozgrywek o rms
W meczu o trzecie i czwarte miej stwo Polski.
.
sce AZS Warszawa pokonał Wartę
W drugim meczu kwalifikacją,
(Poznań) 6:1 (4:0). W meczu o piąte w szczypiorniaku męskim o u115
i szóste miejsce Polonia (Warszawa) stwo Polski ŁKS pokonał
pokonała Wimę (Łódź) 5:4 (3:1).
11:6 (6:2). W pierwszej połowie
Ponieważ po raz pierwszy w b. r. I znacznie przeważa, w drugiej Sra
rozgrywano mistrzostwa w szczypior-' la wyrównana.

Nowa seria mistrzostw Digi

Ruch w dalszym ciągu na czele
W Wielkich Hajdukach rozegrany
ŁKS — ŚMIGŁY 1:1
został mecz o mistrzostwo Ligi pomię
W Łodzi ŁKS w meczu ligowym zre
dzy Ruchem i Cracovią.
misował z WKS Śmigłym 1:1 (1:0).
Zwyciężył Ruch w stosunku 4:0 Gra stała na niezbyt wysokim pozio
(0:0). Ruch wystąpił w osłabionym mie.
W pierwszej połowie lepszy techni
składzie bez Wilimowskiego. Zwycię
stwo zawdzięcza drużyna hajducka cznie ŁKS przeważa i zdobywa w 16
swemu koncertowo grającemu atako minucie pierwszą bramkę ze strzału
wi. Wyróżnił się zwłaszcza Peterek, Koszewskiego. Ambitnie grający Śmi
który zdobył 3 bramki i Gemza w o- gły nie pozwala na podwyższenie wy
bronie. W Cracovii zawiódł atak, któ niku.
Po przerwie przez 30 minut prowa
ry nie potrafił w drugiej połowie ani
razu poważnie zagrozić bramce Ru dzi ŁKS, a jego nieudolny atak nie uchu. Bramki zdobyli: Peterek 3 i Wie- mie zdobyć się na skuteczne strzały
pod bramką przeciwnika.
choczek.
Ostatni kwadrans należy do Śmigłe
go, który wyrównuje w 40 min. przez
WARSZAWIANKA
Pawłowskiego.
REMISUJE Z WARTA

W Poznaniu w meczu p mistrzostwo
Ligi Warszawianka zremisowała z
z Wartą 3:3 (0:1).
W pierwszej połowie przeważała na
ogól Warta, która zdobyła prowadzę
nie przez Szerfkego z rzutu wolnego.
Po zmianie pól Święcki wyrównał już
w trzeciej minucie, a w 6 min. Pirych
podwyższa wynik do 2:1.
Trzecią bramkę dla Warszawianki
uzyskuje Baran. Zdawało się, że War
szawianka wygra spotkanie, tymcza
sem zryw Warty przynosi jej 2 bram
ki przez Kaziemierczaka i Szerfkego
(z rzutu karnego), tak że mecz kończy
się wynikiem nierozstrzygniętym.

POLACY W KILONII
W międzynarodowych zawodach iaglarzkieh marynarki wojannaj, które odbądą
sią w Kilonil w dniach od 9 do 16 lipca waz
mą udział reprezentacje Anglii, Francji,
Wtoch, Holandi, Danii, Szwecji, Eztonll, Tur
cji, Polski i Niemiec.
Estonia i Turcja blorą po raz pierwszy udział w zawodach.

OSENDARP 100 M — 10,3 SEK.
W iswodaeh lekkoatletycznych w Amster
damie Osendarp uzyskał na 100 m iwletny
wynik 10,1 sok. Drugie miejsce lajgł junior
Boersma, który uzyskał równiei doskonały
wynik 10,5 sek.

MadeisKi

wstąpił do Crarov i ,

Chmielewski wysiał*'
jako Henryk Zbyszko

L £ C . M

CM

32 ELEKTORALNA 32
przy Chłodnej
WENERYCZNE PŁCIOWE i SKÓRNE
Krótkie tale od ?odz Sr do 9 wtecz
(0451

Przychodnia specjalna dla chorych

PŁUCA i SERCE
SENATORSKA 28/30. Rentgen. Odma
«ztuczna. Elektrokardiograf. Porada
wraz i prześwietleniem. Wezwania
.Tri s.ot.’
nom

Z 24

ZAWODY KOLARSKIE

med.

ZURAKOWSKI

WENERYCZNE, skórne, płciowe. —
Kobiety przyjmuie lekarka Dr. A
TATA I CHMIELNA 25. 8 r. - 8 w
Wiedz, do 1-ei. GABINET ELEKTROŚWIATŁOLECZNICZY. Diaterma krótkie fale. d'ARSONVAL i in.
fon ni

Kupno i sprzedaż

Choroby WENERYCZNE. Skórne Mo 1) ił upno - Sprzedaż starej gardeczopłciowe, Światłolecznictwo
4-' ’« roby męskiej 1 damskiej, za
Codziennie od 9 r. — 9 w. w niedziele ufana na wykwintne materiały biel
, feta dr godz 1-el n< ool
skie. Kunujemy kwity lombardowe l
futra. Jerozolimska 27. podwórze —
=klen 73 Teł 7.23-7.8
(62)
rzychodnla Specjalna dla chorych na
dlASZYNY SINGER* od 3 zl tygod
” mowo. Chłodna 42 — 13. Pańska
MISTRZOSTWA POLESIA
(58)
Mistrzostwo piłkarskie okrągu białostoc rf. Marsz. Pocha 3. tel. 3.00-22. Rent- <0 — 22. Dzwonić: 6.79-17
kiego zdobyło WKS Grodno.
«n. Odma sztuczna- Porada wraz z
tWASZYNY do szycia „KasprzyckleMistrzostwo Polesia uzyskała Pogoń z irześwietleniem Czynna od 12—8 w
Brzeicia n. B.
go* znane ze swef dobroci od lat
W-.rvnrUn ->□ miaefo
(007)
58 Gotówka — Ratami — Tanio ’skład fabryczny). Warszawa. Mar
gotowe męskie
jczmowsKie

. WSPÓLMA

v»,

Alfred LEIBRANDT

TEL. 0.00-47

(firma cłiraefclJaftstaa

CzvteJnikom .Nowej Rzeczpospolitej" speciatny rabat

(022)

Henryk Chmielewski wystaP*
raz pierwszy w charakterze za*
wca w przyszłym tygodniu.
Pierwszy mecz Polaka odhędz1®
w Bostonie. Chmielewski walczY
dzie pod pseudonimem Henryk
szko.

OGŁOSZENIA DROBNj

W niedziele odbędą się po raz pierwszy
w Krakowie torowe zawody kolarskie o mi
strzostwo Polski.
Zawody te b^dą pierwszo eliminacją mi
strzostw krótkodystansowych. Mistrzostwa
wywołały w Krakowie znaczne zainterosowa
nie. Protektorat nad zawodami objął prezy
dent Krakowa dr Kaplicki.

UDIUK I

TABELA LIGOWA

W tabeli rozgrywek o mistrz0Ligi prowadzi zdecydowanie RuC'1 a
jąc przewagę 3 punktów nad dru?3
kolei Pogonią.
1) Ruch
12:4
8
9:7
2) Pogoń
8
21*
9:7
3) Warszawianka 8
9:7
4) Wisła
8
9:7
5) Cracovia
8
27^
6) Warta
8
8:8
16*
7) AKS
7:7
7
POGOŃ przegrywa
6:10 ji:2*
8) ŁKS
8
Z WISŁĄ
9) WKS Śmigły
8
5:11
W Krakowie w meczu ligowym Wi 10) Polonia
4:10
7
sła pokonała lwowską Pogoń w sto
sunku 1:0 (1:9).
Zawody nie były zbyt interesujące,
gdyż obie drużyny grały słabo. Jedy
na decydująca o zwycięstwie bram
ka padła w 39 min. pierwszej połowy
ze strzału Łyki.
Reprezntacyjny bramkarz P° (
Pogoń grała prawie cały czas w Madejski, który został wykreśl011'
dziesiątkę, gdyż w pierwszych minu Wisły, podpisał ostatnio zgłoszeń*®
tach Matyasowi po zderzeniu z obroń sekcji piłki nożnej KS Cracovia i a
cą Wisty odnowiła się kontuzja kolana bawem Już wystąpi w rozgry***8^
i musial opuścić boisko. Ponadto śród o mistrzostwo szczypiorniaka
kowy pomocnik Wasiewicz kulał w krakowskiego.

LOUIS CHCE ZNOKAUTOWAĆ
SCHMELLINGA
Niemieckie Biuro Informacyjne donosi z
Nowego Jorku, że w rozmowie z dziennika
rzami Louis miał oświadczyć, że znokautuje
Schmellinga w pierwszych trzech rundach.

ciągu całego meczu z powodu
leczonej kontuzji nogi.
Najlepszym graczem na boisk11
Kotlarczyk.
Warto zaznaczyć, że Wista
piła bez kontuzjonowanego Artura'

□ ADIO • ODBIORNIKI. Philips. Kos

• mos. Telefunken Echo i inne bez
taliczki od 10 zł miesięcznie.
-nie. Chłodna
42 — 13. Pańska 40 — 22. —
• Dzwonić: |
6.79-17
(59)

owery Kamińskiego ZawadzK’j-b
'« Ormonde o częściach angiel** ir
Ceny niskie. Dogodne spłaty. y3o0'
danie cenniki bezpłatnie. Radio «
NOR Marszałkowska 116 róc L (ffi'
fweiścfe od Złote!)
“
7™________tapicersko
.
.—
duVTWORNlA
• s*0'8/ 2*
!» Z. GILEWSKI, ul. Senator**8 ki/
Poleca meble stolarsko - !ap,c5atr'£;
własnego wyrobu gotowe i na 1 (ffi1
wlenia Teł. 2.63-06

----------------------------------------- -IA/I |n-Tao okultystka. O*r%
W ’ I karmy (przeszłość,
szość. przyszłość). Porady
Jasnowidzenie w lustrze
Żulińskiego 8 m. 8 (dawniejsza
wia). Przyjęcia 10 — 2 i 4 "
-IECZNA ONDULACJA od zz'1
U/IECZNA
W lecą salon damski Józef* b
rzyńskiego. Hoża 40.

'.

Jedna

słaba” kobieta

stworzyła bogate muzeum w Orłowie
iedyug^'0' *stnieje muzeum miejskie
stain W P°lsce, które stworzone zo
Mu PrzeZ kobietę.
brzed|,etJtn '’Odąć skarbnicą zabytków
g0 . ^,(yyczu.vch wybrzeża polskie
w;e> qS.CI,° s'ę dotychczas w OrłoSzcj
eW uprzystępnienia go szerG<iyni 'CZnoŚci K<»nlsari«t Rządu w
,Jtn J zdecydował przenieść muzęStarow °bSZ.er,IeEo lokalu przy ulicy
śtkie ek° Sk*ci w Gdyni, gdzie wszy
ły w . sonaty rozmieszczone zosta' MieSyCh’ iasnych salach-

ty m . ?ncy Gdyni i całego powiaS'oszk-S
zna*ą dobrze osobę kuNie J le8° ®UZBum, dr Krajewskiej,
kiej - 3 “°W|C® takiego osiedla, ta
ntal 3Padłci wioski kaszubskiej, nietain,}rawka p°morza, gdzie by nie
Wąni 3 *a c'cha uczona, w poszukiśc],
Za s’'ł3r,’ami odległej przeszto-

dzonęie'lO'W*e’t Nowiem tylko prowai®kieś Są roboty ziemne, budowlane,
"Owę f°zkopy, czy inne prace tereKraje’
zawsze spotkać można dr
bosu^ 3’ k<*’ra cz-0-sto na kolanach
”,i> k a.S^ za szpadlami robotniczyz'emi°PlC’ Szpcra* szuka — wydziera
chłei *lekowc zabytki z zamierz
my (1’"no przeszłościw Q(Jroku “biegłym Muzeum Miejskie
ctnen?
wyeksploatowało wszystkie
tereD-ariyska w Gdyni i okolicy: na
W pJv,.”0"050 stadionu sportowego,
teręni IZU torów kolejowych, oraz na
ninjcle p°wiatu morskiego: w Osloz6|4 ’ Karlikowie i Domatowie. Mu®tno Pos*ada dwa główne działy —
" idjSrabczny ‘ fdtistoryczny przebjM Uai,y ic*t również dział trzeci:
®tijorii rozw°ju Gdyni. W dziedzinie
tere8.raf" Prowadzone są badania na
RJ(1nie p°w. kartuskiego i morskiego.
8ac|n'3 W obydwu kierunkach wzbozj,c'..ł tfuzeum o nowych kilkaset po-

Dodać należy, że dr Krajewska po-, Muzeum miejskie posiada obecnie
siada na terenie Kaszub współpracow już kilka tysięcy eksponatów, zbada
ników - korespondentów, którzy potna nych, zakonserwowanych I opisanych,
gają muzeum w eksploatacji tereno a cały ten ogrom pracy dokonała pra
wie wyłącznie jedna „słaba" kobie
wej.
JEŻ.
Muzeum jest placówką naukową i ta...
zostało stworzone dla przeprowadza
nia systematycznych badan etnogra
ficznych i prehistorycznych na tere
nie Kaszub, gromadzenia zabytków
zanikającej kultury ludowej Kaszu
bów i ludów zamieszkujących w cza
sach prehistorycznych powiaty nad
GDYNIA, 30.6. W Gdyni rozeszły
morskie.
się pogłoski o wprowadzeniu w naj
W dziale etnograiicznym zgroma bliższym czasie specjalnej poczty go
dzonym w muzeum szczególnie cie łębiej, która przyśpieszyłaby o kilkakawym jest dział zdobnictwa i me naści godzin doręczanie specjalnie
blarstwa ludowego, przy czym wszy ważnych i pilnych wiadomości i ne
stkie eksponaty ułożone są chronolo gatywów fotograficznych, nadawa
gicznie — epokami.
nych z pokładów polskich statków
Eksponaty działu prehistorycznego transatlantyckich zdążających z Ame
pochodzą przeważnie z przypadko ryki do Polski.
wych wykopalisk ziemnych z czasów
Inicjatywa wprowadzenia łączności
budowy Gdyni. Materiały zdobyte w przy pomocy gołębi pocztowych pow
ten sposób pozwoliły na opracowanie stała przed niedawnym czasem, a zre
monografii o Gdyni w czasach przed alizowanie pierwszej tego rodzaju w
historycznych, a więc i stwierdzenie Polsce poczty będzie wynikiem poro
elementu etnicznego, zamieszkującego zumienia centralnych władz poczto
wówczas. Wyniki tych badań są re wych z zarządami linii okrętowych.
welacyjne i po prostu nie sposób opi
Po raz pierwszy wyłoniła się kwe
sać je w jednym krótkim felietonie.
stia poczty gołębiej w czasie podróży

Pracownic 1 zakładów miejskich
cc/ Obrowie

dcmagafa sig podwyższenia plac
POZNAN, 20. 6. (S). Dnia 15 hm.
przy udziale prezesa Zw. Rob. i Rzem.
ZZP, p. Ratajczyka, sekretarza okr.
tego związku, p. Łęckiego oraz przed
stawicieli Zarządu Miejskiego: burmi
strza Cegiełki, wiceburmistrza p. La
soty i inż. Matuszewskiego odbyła się
I w Ostrowie Wlkp. konferencja w
sprawie podwyżki zarobków pracow-

litt A, 20.6. (B). W jednym z oko ki, silnej budowy, ubrany jedynie w
kiljęlasów Lidy ukrywa się od bieliznę.
i^^J^SOdni jakiś mężczyzna wysoKilka dni temu na drodze Lida —
Bielskie — osobnik ten napad! znie
nacka na 16-letnią Kazimierę Fujdakównę, którą powalił na środku drogi
nasypał piasku do ust, kneblując je
Ca
-Ó. 6. W sobotę przybył dnocześnie kamieniem. Na krzyk na
tory„ Vni 2 Nowego Jorku ms „Ba- Padniętej nadbiegł przechodzień, ma
* maW w tej podróży 734 pa- którego widok mężczyzna zbegt do
knnJ u Z Cze€0 110 wylądowało w lasu.

m

Podobny wypadek zdarzył się nie
dawno w tym samym miejscu z żoną
sierżanta Śpiewaka.
Policja prowadzi w tej sprawie energiczne dochodzenie.

890 ton-

.WoV'®
10'’'“ wyruszył jeszcze w
s°bot ”“’
atory
'■*
ę, w dalszą drogę na wycieczkę
q . ^eIsinek, zabierając dodatkowo z
uyn' około 350 osób.

■■Zawisza Czarny**
Jadzie do Kopenhagi
2
20’
sobotę wyszedł
jąc yni w dwutygodniowy rejs udaskl ? do Kopenhagi szkuner harcerł^e^ZaWiS2a Czarny“« Pod dowódzSen. M. Zaruskiego.
ło k;i?tatku oprócz harcerzy wyjecha
Czlont naStu uczr‘>dw z całej Polslci,
a ^'ei
8 Morskiej
morssiej i Kolonialnej.
xoiomain
koń r * Zawiszy Czarnego nastąpi w
cu bm.

Jiwiton myśliwski
Jarmarku Poleskim
w związku z organizoWi,/"1 "Jarmarkiem Poleskim" z««liw’, si<! tu‘ai komitet „Dnia Myję^iago".

*en postanowił wybudować
V Pawilon> w którym będzie re
Zna"*0?'”’6 myślistwo Pieskie.
S,Ó tam także pewna ilość
n’tów z wystawy berlińskiej.

Rada naukowa wychowania fizycz
nego od dość dawna już podjęła się
opracowania programu usportowie
nia wsi polskiej.
W pierwszym rzędzie akcję tę ma
poprzedzić szereg doświadczeń prze
prowadzonych na terenie wsi. Do
świadczenia te w szerszym zakresie
rozpoczną się na jesieni br.
Drugim etapem nad którym pracu
je obecnie rada jest wydanie specjal
nego podręcznika dla instruktorów
sportu wiejskiego.
Jako pierwszą próbę usportowie
nia wsi będą doświadczenia przepro
wadzone na terenie powiatu piotr
kowskiego. Próba ta przedstawia się
następująco: z dn. 1 bm. przystąpio
no do budowy wiejskićh boisk spor
towych oraz strzelnic małokalibro
wych w 10 ośrodkach gminnych po
wiatu piotrkowskiego.
Boiska i strzelnice zostaną wybu
dowane kosztem 12.000 zł. którą to
sumę wydatkuje powiatowy komitet
WF i PW w Piotrkowie.
Drugim etapem przeprowadzanych

'“
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we Lwowie

LWÓW, 20.6. W sobotę rozpoczął
się we Lwowie dwudniowy zjazd księ
garstwa polskiego. Pierwszego dnia
księgarze z całe] Polski, którzy zje
chali do Lwowa zwiedzali miasto,
wieczorem zaś odbyło się zebranie
koleżeńskie.
W niedzielę po nabożeństwie, w sa

delegacji Słowaków amerykańskich na
pokładzie motorowca „Batory". Pre
zes delegacji dr Slavik otrzymał mia
nowicie depeszę z Czechosłowacji wy
słaną z kół zbliżonych do stronnictwa
ks. Hlinki, w której proszono o prze
słanie wcześniejsze przy pomocy pocz
ty gołębiej negatywu kopii „Umowy
Pittsburskicj".

Negatywu tego jednak nie wysłano
z braku stałej komunikacji pocztowogołębiej na polskich statkach transa
tlantyckich, która obecnie dopiero sta
je się tematem aktualnych rozmów
czynników miarodajnych.
Jak wiadomo, gołębie pocztowe sta
nowią nawet konkurencję dla radia.
Klasycznym tego przykładem była
służba gołębia podczas pierwszej po
dróży olbrzyma morskiego „Quen Ma
ry". Oto w czasie podróży publiczność
angielska w Londynie miała okazję po
dziwiać zdjęcia z tej podróży przesła
ne drogą pocztowo-gołębią. Później
dopiero okazało się, że na pokładzie
statku znajdowały się 4 gołębic pocz
towe załadowane w Plymouth, które
zostały wypuszczone parami w odle
głości 200 i 400 mil od wybrzeża. W
aluminiowych rurkach przymocowa
nych do nóżek ptaków złożone hyły
negatywy zdjęć fotograficznych. Ptaki
przebyły przestrzeń tak szybko, iż na
stępnego dnia fotografie ukazały się
już w dziennikach angielskich.

ii przemysłowo - hanudlowej w ob«
ności przedstawicieli władz państwa
wych, samorządowych, przedstawi
cieli nauki, prasy i społeczeństwa, roi
począlo się zebranie plenarne zjazdu
W wykonaniu uchwał walnych zgro
madzeń wiceprezes zarządu główne
go Wacław Gebethner wręczył dy*
plotny członków honorow'ych senior
rom księgarzy polskich pp. Westowl
i Połonleckiemu. Podstawowy refe
rat zjazdu pt. „Kulturalne i gospodar
cze znaczenie księgarstwa" wygłosi!
p. Aleksander Krawczyński, obrazu*
jąc w nim sytuację obecną księgar
stwa polskiego i wskazując drogi ja
kimi należy iść, by księgarstwo stało
się zawodem przynoszącym korzyść
państwu, nauce, literaturze i całemu
życiu narodowemu.
Po referacie wywiązała się ożywiaj
na dyskusja, w której zabierali głos
członkowie Związku z różnych ośrodków Polski i przedstawicieli Zaw,
Zw. Litertów Polskich.
Po przerwie toczyły się dalsze o*
brady, dla których podstawę stano
wił referat o handlu sortymentowym,
W dyskusji, jaka się po drugim refe
racie wywiązała, postawiono szereg
wniosków technicznych, które zjazd
uchwalił.
. i
W godzinach popołudniowych ucze
stnicy zjazdu zwiedzili wystawę lot
niczą na placu Targów Wschodnich,

Nowe Kota

Str. Pracy w Poznaniu

POZNAN 20.6. (S) W dniu 15
bm. odbyło się organizacyjne zebra
nie Kola Stronnictwa Pracy w Po
znaniu, w dzielnicy Główna. Na ze
braniu wygłosił przemówienie sekre
tarz zarządu wojewódzkiego p. Fr.
Witkowski.
W wynScu dyskusji jednoglośn-ie
uchwalono założyć Kolo Stronnictwa
Przyśpieszenie doręczania poczty z Pracy. Na człónków zapisało się kil
pokładów polskich statków oceanicz kadziesiąt osób.
nych będzie miało będzie miało miej
sce prawdopodobnie w kanale Kiloriskim, oraz na Bałtyku w pobliżu Born
hoimu. Negatywy pilnych zdjęć praso
KRAKÓW, 20.6. Seiną rocznicę uwych dochodziłyby w ówczas do War
szawy przy pomocy gołębi o kilkana rodzin Władysława Żeleńskiego, jed
ście godzin wcześniej niż zwykle i u- nego z najwybitniejszych muzyków:
kazywrałyby się w prasie stołecznej polskich, uczcił w niedzielę KrakAw
jednocześnie z chwilą zawijania trans uroczystym obchodem, zorganizowa
atlantyków polskich do portu w Gdy nym przez sfery muzyczne miasta. —*
O godz. 9-ej rano w archiprezbiteriat
ni.
nym kościele
Najśw. Panny Marii
uroczystą mszę św. przed ołtarzem
Wita Stwosza odprawił ks. dziekan
Podwiń w obecności przedstawicieli
władz, miasta I sfer muzycznych.
Następnie odbyło się odsłonięcia
POZNAŃ 20.6. (S). W kopalni kwar wybuchł strajk okupacyjny robotni tablicy pamiątkowej wmurowanej w
cu eksploatowanej przez spółkę Pol- ków.
ścianę gmachu Starego Teatru, w któ„
kwarc w Ostrzeszowie, pow. Kępno
Przyczyną strajku jest zaleganie rym mieści się konserwatorium mu
Przez firmę z wypłatami za okres zyczne.
kilkunastu tygodni, oraz bardzo ni
skie zarobki.

ników zakładów miejskich.
Związek zażądał 15 proc, podwyżki
zarobków. Zaznaczyć trzeba, że pertraktacie w tej sprawie foczą się już
od kilku miesięcy I przeciągane są
przez Zarzad Miejski.
Po uzasadnieniu postulatów i dysku
sji przedstawiciele Zarządu Miejskie
go postanowili zasięgnąć w tej ma
terii informacji w Zarządzie Miejskim
m. Gniezna. W Gnieźnie pracownicy
miejscy otrzymują zarobki 10—20
proc, większe niż w Ostrowie. W naj
bliższym czasie ponadto nastąpi nowa
podwyżka.
Ponieważ pertraktacje zbyt już dłu
go trwają I ciągle się jeszcze prze
ciągają, robotnicy i rzemieślnicy pra
cujący w zakładach miejskich w Ostrowie zastanawiają się nad zorga
nizowaniem jednodniowego strajku
protestacyjnego.

Setna rocznica

urodź n Wl. Żeleńskiego

Strajk okupacyjny
w kopalni kwarcu

ŁapówKi

Usportowią my wieś

Ciekawe prób /

r *

Zjazd księgarstwa polskiego

na polskit h statkach transatlantyckich

Napada Kobiety w lesie?
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Poczta gołębia

Szaleniec czy zbrodniarz

&4źe a a<łZe’ 363 w Gdyni resztę pabiwi
wyokr«tuie „Batory": w Likach^J’ W TalIinie 22 1 w Helsin’
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Mimo bowiem niesłychanie ciężkich
i niezdrowych warunków pracy ro
LIDA 20.6. (B). Przed sądem okrę„
botnicy otrzymują zarobki śmiesznie
doświadczeń będzie szkolenie instruk niskie.
gowym w Lidzie toczyła się rozpra
torów sportu wiejskiego. W tym ce
wa przeciwko Maciejowi Utowce z
lu powiat piotrkowski zorganizuje
Zablocia koło Lidy, oskarżonemu ci
kurs WF dla nauczycieli szkól pow
to, że jako oglądacz zwierząt przy
szechnych w czasie nadchodzących
rzeźni gminnej w Zabłociu, sprzenie
Wnioski wyciągnięte z przeprowa
wierzył około 1.300 złotych. Pienią
dzonych prób posłużą jako podstawa
dze pobrał od rzeźników za dokona
Szybko amerykanizujący się 01do dalszych doświadczeń.
ny ubój bydła.
brzym wileński Władysław Talun
W wyniku rozprawy sąd skazał M.
wniósł w sobotę przez nowojorskiego
adwokata Sidney Hellera skargę roz Utcwkę na 8 miesięcy więzienia z
wodową przeciwko swojej żonie, za pozbawienem praw obywatelskich i
.
W sobotę odbyły się w New Yorku mieszkałej w Krakowie. Sprawa ta publicznych na okres lat. 3-ch.
Obronę
wnosił
adw.
F.
Wismont
wywołała
w
Ameryce
liczne
komen

zawody lekkoatletyczne, na których

za ubój bydła

wsi do sportu

rozwodzi sta z żono

Nowy rekord świata

młody nieznany zawodnik Rideccut w tarze.
biegu na trzy czwarte mili pokonał
słynnego średniodystansowca Cunnighama I ustanowił nowy rekord
świata wynikiem 3:00,3 min.
Rekord tego dystansu należał do
Belga Mostorta i wynosił 3:03,4 min.

Fałszywe 50 gr

n

Czas odnowić
nrenumerate na

miesiąc

Ogłoszeń e w „Nowej Rzeczpospolitej*1

■nsMwN przyniesie ci klienta

i dwa fata w ezienia
LIDA, 20.6 (B) Na wokandzie lidzkiego sądu okręgowego znalazła się
sprawa Mikałaja Tolkacza i Dymitra
Paraszczyka.
mieszkańców
poW.
szczuczyriskiego, oskarżonych o fa
brykowanie i puszczanie w obieg fał
szywych 50 groszowych monet.
Obu podsądnycb skazano na 2 la
ta więzienia.

NOWA RZECZPOSPOLITA
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Mikrowojna
IX

Tresura na odwrót
Była sobie stara ciotka. Bardzo I szału doprowadzają mora, podkła.
kochała swoich dwóch siostrzeń I dając jego kurom jaja ugotowa
ców, łobuzów spod ciemnej gwia ne na twardo, wobec czego mer na
zdy i swoje dwadzieścia kotów śniadanie nie może sobie w żaden
wszystkich możliwych i niemożli sposób zaaaplikować swych ulu
wych ras Siostrzeńcy zaś. bardz • bionych jajek na miękko.
miłowali starą ciotkę, ale nie zno
Ci byli z tego samego gatunku.
sili kotów, tym bardziej, że ciocia
„Kocie figle" powtarzali co
była zamożna, a koty absorbowały dziennie* przez cały czas pobytu
nie tylko jej serce, ale i portmonet ciotki „u wód". Wreszcie dopro
kę...
wadzili koty do takiej tresury, że
Traf zdarzył, że ciocia, osoba w skoro ujrzały człowieka, który się
wieku poważnym, zaczęła podupa żegna, uciekały gdzie pieprz ro
dać na zdrowiu. Trzeba było wy śnie.
jechać na kurację. Ale co zrobić z
Akurat na powrót ciotki z Kry.
kotami? Na szczęście „zacni" sio nicy kocia „edukacja" była całko
strzeńcy zobowiązali, się opiekować wicie ukończona.
„miłymi" stworzonkami i ciotka
Wreszcie nastąpiła upragniona,
z lekkim sercem wyjechała do Kry chwila. Ciocia wróciła.. Wstąpiła w
nicy.
progi swego domostwa, i swoim oTrzeba, jeszcze dodać, że starsza byczajem przeżegnała 'ię. Koty,
pani, jak zresztą wiele pań star- skoro to ujrzały, natychmiast roz
szych, miała zwyczaj, wchodząc biegły się po najciemniejszych za
do domu, żegnać się. znakiem kamarkach mieszkania, a ponie
krzyża.
które usiłowały nawet wybić szyLedwo ciocię, uwiózł „daleko by w oknach i zwiać. Ciotka stabieżny . przyśpieszony" — sio nęła oniemiała.
strzeńcy pobiegli do domu. Koty
W tej chwili, jednak, pod ręką,
śledziły uważnie ich poruszania znalazł się jeden z „miłych" sio
„w terenie". Obaj przeżegnali się strzeńców.
bardzo dokładnie, tak żeby koty
— Widzi ciocia? Przecież te koto dokładnie widziały, po czym ty mu siał zły duch opętać. Trzeba
chwyciwszy laski zaczęli nimi pra je co prędzej wygnać z mieszka
cowicie okładać nieszczęsne koń nia, bo sprowadzą nieszczęśńe.
ska.
Tak też uczyniono. Siostrzeńcy
„Pamiętacie „Kawalerskie gospo odzyskali znowu na własność cio
dars two" Balsaca? Tam też jest cię i jej portmonetkę.
paczka takich łobuzów, którzy do
ORKA

Kiełbasa w pończochach

Naturalnie w Siane eh Zednoczonych
Duże fabryki kiełbas w Stanach Zje
dnoczonych Ameryki Północnej, chcąc
przyjść z pomocą znajdującemu się w
bardzo trudnych warunkach przemy
słowi bawełnianemu, wpadly na nie
zwykły pomysł udzielenia tej pomo
cy.
Olbrzymie zapasy pończoch baweł
nianych, które leżały bezużytecznie

r.a Składach, nie zifaMuĄc’ tfiiale zby
tu na rynkach, przerobiono odpowie
dnio i służą one jako opakowanie do
kiełbas.
Zwyczajem amerykańskim nie zapo
mniano o atrakcji. Opakowania te są
w siedmiu kolorach. Począwszy od
żółto - brunatnego, a skończywszy na
ceglano - czerwonym kolorze.

[ Witold Poprzętki |

• • Obca agentura działa • •
|

p o wieli

|

STRESZCZENIE POCZĄIKu POWIEŚCI.
Miody literat Stefan Mochockl napita! artykuł o szpiegach
w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym. W wyniku artykułu
zjawia się u niego „policjo", a wlatclwle szpiedzy przebrani
za policje, którzy przeprowadzało rewizje w mieszkaniu.
?dzie Mochockl gotcl swe przyjaciółkę, aktorko Oźmińskg.
opresji ratuje Mochockiego pułkownik Kramer te twymi
ludźmi, który prawie siłę porywa Mochockiego, aby z nim
jechać do Katowic gdzie gnieździ się jedna z central szpie
gowskich. Samolot którym lecę dostaje sig w zasięg burzy. Po
przymusowym Igdowanlu w samolot uderzył piorun. Uratowawani pasażerowie dotlaję lig do Miechowa, skęd Kramer
lego adiutant i Mochockl biorę auto -i przybywają do Krako
wa. Ośmińska po powrocie do mieszkania Mochockiego zastaje tam jego siostrę. Panna Mochocka pyta ją w rozmowie
co ona sędzi o jej bracie.

Tak myślały o sobie nawzajem, aż wreszcie pan
na Mochocka uważając, że obustronna wymiana mil
czącego uśmiechu sympatii trwa zbyt długo, powtó
rzyła:
— Co pani o nim sądzi?
'Jadzia westchnęła nieznacznie.
— Trudno mi o nim coś „sądzić1
rzekła z zagadkowym uśmiechem.
'’RPMfiMFRkiĄ mie sieczna
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Tyfus brzuszny w wodzie własny th wodociągów

IJflK

„Czy mocno rozcieńczoną gnojów ne tak zwanego zmęczenia powonie
Otóż powonienia, zmęczone
kę zaliczacie tu do środków kosme nia. Po pewnym czasie zawodowej dem naszego życia codziennego
tycznych?" — „Ależ, skąd znowu!". pracy cukiernik nie wyczuwa zapa city naturalną wartość ostrzę?
„To czemu daliście mi ją do poranne chu wanili, chociaż nie traci wrażli czą. Stopniowe nagromadzanie^
go obmywania twarzy?", „Masz cho wości na słabsze daleko aromaty, jak nieczystości domow'ych w zbior
robliwe przywidzenia, miły szwagier np. Chleba lub wędliny. Palacz od pie domowego wodociągu hartuje
kul".
ca siarkowego nie wyczuwa kwasu nienie spożywcy dodatkowo. 1
„Czy zupę piwną robicie z wa siarkowego w powietrzu. — Mieszka zultacie adwokat, który ma ••n°s y
rzyw?", „Ależ nie!", — „To czemuż nieć np. Pruszkowa sądzi, że łączka subtelniony w najzawilszych
przypisać jej aromat, przypominają śródmiejska, na którą nocami wywo wach", lub dama, co z dal6ka
cy uprawiony ogród?" — „Masz cho żą ukradkiem zawartość ustępów, pa różnią porfumy Hubigan lub B°°r’
robliwe urojenia — w nosie!"
chnie sianem — doradza obcemu czy też Pulsa, nie orientuje
Taką mniej więcej była wymiana przybyszowi, by się rozkoszował tym zapija polewkę winną lub zupę ' j,
pytań i odpowiedzi pomiędzy jedną zapachem, a gdy mu zaznaczyć, że dową z sosem i musztarda kam
z młodych dam, nadających ton w tam czuć nie — fijołek, to się uraża. cznej fabrykacji.
j
Radomiu a jej szwagrem przybyłym
Gdy podczas gotowania kalafiora
Nie są to rzeczy przebrzmi6' p,
na kilka dni w odwiedziny rodzinne. w jednym z mieszkań, jego odór do „prowincjonalne": nas zadowala
Następne parę tygodni .tragicznie kucza całemu sąsiedztwu, przypisu woda wodociągowa z posmaki601
wykazały, że były to nie „zapacho je się to naturze kalafiora, a nie fak chodzącym od mieszkańców W”a .,
we urojenia w nosie", a odchody w towi, że na krótko przed zbiorem był wa i Czerniakowa, a obcy PrZdomowym urządzeniu wodociągo - polany gnojówką miejska, którą na sze nieraz twierdzą, że wody 1 ~
wym. Osieminaście wypadków tyfusu zimno czuć słabiej, niż podczas goto- dociągów nie mogą pić bez °°
stwierdzono wśród osób, które piły wania.
dzenia.
wodę „artezyjska" w r. 1910 z wo
dociągu domowego przy ul. Szerokiej
1 w Radomiu. — Wśród zachorzeń
zanotowano wypadek dziewczyny i
parobka, przybyłych z dostawą mie
ka dworskiego, którzy się napili wo
dy z domowego wodociągu. Dziew
Muzeum „człowieka" w pałacu ły „folklor" odzieżowy ludó«’
czyna owa zmarła na tyfus, parobek Trocadero w Paryżu jest najwięk wotnych Azji, Afryki, Australii i
po ciężkie] chorobie wyzdrowiał. — szym muzeum etnologicznym świa ropy. Żadne muzeum na świec16’ 4
Dorzućmy, że z mlekiem tyfus sze ta. Przedstawiciele prasy zagra posiada tak olbrzymiego bogaC
rzy się bardzo łatwo, a przed zacho- nicznej w Paryżu zostali zaproszeni zabytków przedhistorycznych i
rzeniem tyfoidalnym i po wyzdrowie na inaugurację tylko co ukończonej go powodu muzeum to będzie ■'
niu dotknięci tyfusem roznoszą za instalacji muzeum etnologiczna - an nym z najciekawszych osobli1*’0'
razę.
tropologicznego, które uzyskało na dla zwiedzających Paryż.
Spośród mieszkańców owej ogrom zwę muzeum człowieka (Musee de posiada również witryny poświe0
nej „kamienicy z nowoczesnymi u- 1‘Homme) i mieści się w pałacu Tro różnym krajom Europy.
rządzeniami kulturalnymi i wygoda cadero przebudowanym kosztem pól
Niestety dział polski przedsta*^g
mi" zapadł wówczas na tyfus i miliarda franków.
się więcej niż ubogo, gdyż °?raJl'L.
zmarł wzięty adwokat, bo używał do
W zastępstwie dyrektora muzeum się prawie wyłącznie do kilku 0
picia i do mycia wody z odchodami p. Paulet Rivet’a udzielał wyjaśnień zów odzieży. W muzeum znai ’ _
własnymi i swych sąsiadów.
wicedyrektor Jacques Soustelle. Zbio się gabinety do prac antropolog
Sprawa ta miała swój oddźwięk w ry nagromadzone w muzeum zajmują nych, georaficznych i etnograf’
owym czasie w warszawskiej publi blisko sto sal w olbrzymim dzicsię- nych dostępne dla wszystkich oC
cystyce, poświęconej zdrowiu i hi ciopiętrowym gmachu i dotyczą hi nych świata, którymi kieruje u 4
gienie społecznej. Świadkowie tej hi storii człowieka od czasów najdaw ny wickiej miary prof. Soustel'6’
storii żyją. Sprawdzić ją można. — niejszych na wszystkich częściach którym współpracują specjalnie sP ?
Jak pojąć, że śmietanka towarzyska świata. Podzielone jest ono na gru wadzeni do Paryża uczeni tuby’c5r „
kulturalnego narodu może się zasilać py geogroficzne i etnograficzne.
Afryki, Australii i Indyj, ażeby Pr
i obmywać rozcieńczoną gnojów
W muzeum znajdują się nawet au ich pomocy jak najdokładniej
ką?
tentyczne mumie i szkielety mające zować dzieje i oblicza szczepów "
Otóż, istnieje zjawisko fizjologicz- po kilka tysięcy lat, jak również ca- wotnych.

Olbrzym naukowy
„Muzeim człowieka" w Paryżu

— Dlaczego?
— Bó... kocham go.
W tej chwili telefon, jakby śmiejąc się z wypowie
dzianego przed chwilą ważkiego słowa — zawar
czał donośnie...
Obie panny spojrzały na siebie skonsternowane.
Dotychczas bowiem nie mogły zdobyć się na to, że
by ustalić, która z nich właściwie jest w tym miesz
kaniu... gospodynią, która więc ma teraz obowiązek
odebrać ten telefon. A tymczasem aparat zawarczał
po raz drugi.
— Niech pani odbierze — uśmiechnęła się panna
Mochocka — ja nie lubię telefonów...
Jadzia ujęła słuchawkę.
— Hallo?
— Czy... — głos w słuchawce załamał tfę, jakby
zdziwiony—czy mogę prosić pana Mochockiego?—
zapytała jakaś starsza pani.
— Matka...— przemknęło się przez myśl Jadzi.—
Nie ma go, wyjechał — odpowiedziała — ale jest tu
jego siostra...
— Proszę poprosić...
Jadzia oddała słuchawkę niemal z ulgą.
— Hallo? Tak, to ja, mamo — mówiła swobodnie
panna Mochocka. — Nie wiem, dokąd wyjechał, ale
się dowiem. Podobno do Katowic. Tak, jestem tu
z koleżanką. Bałabym się przyjść sama do tej ja
skini — śmiała się w słuchawkę.
— Kłamie — pomyślała Jadzia. — Przecież nigdy
nie byłyśmy koleżankami. Ale kłamie po to, żeby
mnie nie skompromitować... Sympatyczna panna...
Tymczasem panna Mochocka skończyła rozmo
wę i powiesiła słuchawkę. Od tej chwili zaczęły
rozmawiać. Może dopiero teraz pękły pierwsze lo
dy poznania i obie panny zaczęły gadać, jak owe
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dwie przysłowiowe kobiety, co dziesięć lat siedź’3'
ły w wspólnej celi więziennej, a gdy wyszły,, star”?
ly na ulicy i jeszcze gadały. Oczywiście ternate’
tej rozmowy był Stefan, jego zalety, wady, nawyc^
ki, sposób mówienia, poruszania się. słowem wsz>'
stko, co miało z nim jakikolwiek związek.
Druga i trzecia szklanka herbaty przeszły nie
dolno kiedy. Przechodząc obok aparatu radiowej.
Jadzia otworzyła go. Popłynęły z głośnika dźwie^
wesołej muzyki popołudniowego koncertu, który 111 g
'■ił nie wiadomo kiedy, bo nagle dał się słyszeć
speakera:
„;
— Na zakończenie usłyszą państwo walc .-Ze
gnaj" w wykonaniu Jadwigi Ośmińskiej.
— Pani piosenka... — ucieszyła się panna
chocka.
Jej radość była tak szczera, że już rozbroiła ■’?.
dzię do reszty. Komuż nie jest przyjemnie,
chwalą jego pracę? A przecież artyści są na ty*
punkcie najbardziej wrażliwi...
Nagle, zanim jeszcze skończyła się piosenka, z”
wu dał się słyszeć głos speakera:
— Hallo, hallo... z przykrością zmuszony iest5n,
zwiastować państwu smutną nowinę: samolot k,,
munikacyjny. który przed trzema godzinami
startował z Okęcia do Katowic, w drodze straciły
czność radiową z lotniskami i prawdopodobnie d
stał się w zasięg burzy, która mogła zmusić p>*°
do lądowania...
. ,
Jezus... Maria... — wyszeptała przerażona J
dzia. — To niemożliwe... Trzeba ratować...
— Kogo? :— zdumiała się panna Mochocka. r
— Stefana! On poleciał tym samolotem do K
wic! Niech mi pani pomoże! — lamentowała Jadz
(Dalszy ciąg nastał1’
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