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Afera Parylewi(zowej zata(z kregi
B. minister M·ichalowski chce udzieHć p'rokuratorowi "pewnych WYJaśnień"

Wtorek, dnia 1 lipca 1936

-J,acobs mistrzynią
L on d y n. (PAT) W sobotę roz&grane zostały w Wimbledonie pozostałe rozgrywki finałowe.
W grze pojedyńczej pań pogromczyni Jedrzejowskiei, Jacobs (Ameryka)

War s z a w a (tel. wł.) Dochodze- pozbawienia wolności nie zostały wykona- tę ukończył swoje urzędowanie w Są
w sprawie krakowskiej afery, w ne i niezwłocznie wydać zarządzenia, w dzie Okręgowym w Warszawie dotychcelu wykonania zaległych wyroków. związku z którą. została aresztowana
czasowy szef prokuratury, prok. KurPanów prezesów i prokuratorów prosz~ kowski, przechodzę.c na stanowisko
Wanda Parylewiczowa, zostało przeo
czuwanie
nad
ścisłem i sprawnem wyniesione do Warszawy.
prokuratora sądu apelacyjnego w Krakonaniem niniejszego zarządzenia."
Śledztwo objął prokurator do spraw
kowie, które zajmował p. Parylewicz.
Dodać jeszcze należy, że w ub. soboszczególnej wagi, p. Olgierd Missuna,
który wyjeżdżał kilkakrotnie do Krakowa, celem ustalenia szeregu faktów
Była
na miejscu.
Podobno nici afery sięgają aż do
Cięty i odważny feljetonista, dr. Zy- nych. Co prawda, gorzki to komizm i
Warszawy, gdzie niektóre osoby pozo- gmunt owakowski z Krakowa, ubrał swo- gorzkie szyderstwo: pokazuje się, że pani
stav'ały w bliższym kontakcie z p. Pa- je rozważania nad aferą Parylewiczowej w prezesowa pracowała z wielkiem oddaniem
rylewiczową·
formę moralizatorskiego listu, pisanego do
się i zapałem także w ... Patronacie opie·
W związku z aferą Parylewiczowej przyjaciela.
ki nad więźniami. Zabezpieczyła sobie
Przypomina mu najpierw przepyszną starość. A jej mąż kierował wymiarem
w kołach adwokackich rozeszły się pofarsę francuską p. t. "Pani prezesowa", w
sprawiedliwości w ogromnej połaci kraju,
głoski, że b. min. sprawiedliwości p.
której to sztuce sytuacje w najwyższym reorganizował sądownictwo w imię najMichałowski zamierza zgłosić się do
stopniu nieprawdopodobnie piętrzą się jed- wyższych ideałów, st.ał na straży etyki zaurzędu prokuratorskiego, aby udzielić
na nad drugą, a prowincjonalny sądownik wodowej, przenosił sędziów, zawieszał w
w tej sprawie "pewnych wyjaśnień".
awansuje na prezesa sądu, poczem pisze:
urzędowaniu, dokonywał czystki. Sądził!...
Jak twierdzi "n. Kurjer Codz.", areWlaśnie w mieście, w którem przebyŻaden T r o j a n o w s k i czy B i n i a k o wsztowany w związku z aferą. korupcyj- wam, patrzyliśmy od dawna, bo od kilku k i nie osiąga takich rekordów w biegu z
ną p. Parylewiczowej młody kupiec ży
lat, na przedziwną farsę p. t. "P a n i p r e- płotkami, jakie osiągnął ten podsędek z
TreHć zupełnie inna, lecz i tu
Podkarpacia w biegu z posadami. Dla niedowski Maurycy Feld z Tarnowa, zo- z e s o w a
go niema przeszkody. Jak najlepszy kOIł
stał w sobotę, po przesłuchaniu zwol- występował pan prezes, awansujący z błyniony z aresztu śledczego na skutek de- skawiczną szybkością, której poszczególne wyścigowy b i e r z e p o s a d ę P o P o s aetapy jedynie właściwością farsy uspra- d z i e ...
cyzji prokuratora. Toczą.ce się docho- wiedliwić
mogą. Główną jednak rolę gra... Optymista zacznie przypuszczać, te
dzenia przeciwko p. Parylewiczowej i ła p a n i p r e z e s o w a. Rolę społeczną, mąż ten musiał przecież i mimo wszystko
wspólnikom są na ukończeniu. Prze- dobroczynną, oświatową, kulturalną, jaką przedstawiać jakieś s z c z e g ó l n e z a l esłuchiwania Parylewiczowej oraz kup- kto chce, ponieważ tej p~ni prezesowej
t y c h a rak t e r u i u m y s ł u, g ł ę
cowej Heleny Fleischerowej, które pro- wszędzie było pełno. W każdym komite- b o k ą w i e d z ę p r a w n i c z ą, wysokie
AMERYKANKA JACOBS
cie w Krzyżach wszelkiej barwy, żł,jbkach, poc1.\lcie .. t:ki lub w braku tpgo \'>:'7.\' t- tegoroczna : ..-y i,'.,.,'· tu. '1,eLisie.
wadzą. prok. sądu okr. dr. F. Lewicki
oraz sędzia śledczy Gl'Zybek, oduy ' ają ligach, patronatach, lIa · a~.rlym hal u i na kiego bodaj walor y r e p r e z e n t ac y j n e, czy towarzyskie, talent oratorski pokonała Sperling - Krahwinkel (Dasię codziennie i trwają do późnych go- kaMej akademji, przy wbijaniu gwoźdZI
do sztandarów czy zwożeniu taczek. Za- lub coś podobnego, skoro wygrzebano go nja) 6:2, 4:6, 7:5, zdobywając mistrz()oo
dzin wieczornYCh.
wsze pierwsze miejsce. Trzęsła miastem. w prowincjonalnej dziurze. Niestety, lu- stwo Wimbledonu. Spotkanie nie sta,W czasie dochodzeń - jak pisze daAle oto nagle, niczem piorun z jasnego dzie, którzy mieli sposobność zetknąć się
lej I. K. C. - miały wyjść na jaw gen- nieba, spada wiadomość, która farsę prze- bliżeJ z m ę 1 f! m p a n i p r e z e s o w e j, ło na zbyt wysokim poziomie, było jedsacyjne szczegóły i w zwi~zku z tern istacza w d r a In a t, w dramat ponury, mówią,:te zalet tych jakoś nie zdążyli za- nak bardzo ;r,acięte. Do ostatniej chwiczarny jak noc, z finałem w w i ę z i e n i n. uwa~yć. Co więcej, utrzymują, że zalety li nie można było przewidzieć; która z
mają nastę.pić dalsze aresztowania.
Niema ju~ z czego śmiać się, natomiast owe były zgoła niępotrzebne. Wystarczy- zawodniczek odniesie zwycięstwo.
DWA LATA P. PARYLEWICZ
można gorzko zapłakać, jest to bowiem
lo w zupełności n a z w i s k o - ż o n y.
W grze podwójnej panów w finale
ODRACZAL KAR:t:
, najpaskudniejsza historja z wszystkich
Nowakowski kończy swój feljeton o spotkały się dwie pary angielskie: HuDonosiliśmy już,
że w zwią.zku z ' paskudnych, jakich świadkami byliśmy w
"pani prezesowej" następującym cytatem ghes - Tuckey zwyciężyli pa:rę Hare i
aferą. Parylewiczowej ujęty został w ostatnich latach...
z Monteskjusza:
Wilde 6:4, 3:6, 7:9, 6:1, 6:4.
Tarnowie i osadzony w więzieniu dr..
Więc wytworna dama, która notorycz"Sprawiedliwość jest wieczna i nie zaW grze p-odwójnej pań mistrzostwo
Jan Kański, b. prezes lwowskiego od- nie szła w jednej z pierwszych par każde- leży od ludzkich układów. Gdyby nawet
zdoby,ła
ponownie para angielska.
działu Banku Rolnego, skazany na 3 g? poloneza, obecnie przebywa w więzie- była od nich zależna, trzebaby tę straszlilata więzienia za nadużycia parcetacyj~ mu. Zaczęła ż y c i e s u l' o w e. Tu za- wą prawdę ukrywać zgoła przed samym Stammers-James, bijąc parę amerykańską Jacobs-Fabyan 6:2, 6:2.
tem koniec farsy a początek dramatu, choć sobą".
ne. Kański, ongiś jeden z filarów niepozbawionego wątków szczerze komiczW grze mieszanej pierwsze miejsce
Stronnictwa Ludowego, po przewroc,ie
zajęła para angielska Perry-Round,
majowym przeszedł do sanacji i utwobiją.c
parę amerykańskę. Budge-Farzył "Chłopskie Stronnictwo Agrarne".
Ten manewr polityczny nie uchromł go
od skazują.cego wyroku, który zapadł
w Stanisławowie przed dwoma zgórą
laty. Mimo tego Kański przebywał na
Lwów. (PAT) Na ' terenie 08'''0- przystę.pią. w poniedziałek do pracy.
wolności, ponieważ, chociaż sprawa jewia
Tuligłowskiego i okolicy, ktvra
W związku z zajściami w woj.
G d y n i a.
(Tel. wł.)
Z pokładu
go należała do kompetencji prokuratora w Stanisławowie, prezes Paryle- była widownię. krwawych zajść na tle lwowskiem, - władze bezpieczenstwa "Batorego" donoszą., że Walasiewistrajku robotników rolnych, panuje zu- aresztowały szereg agitatorów, między czówna czuje się doskonale.
wicz odraczał mu wykonanie kary.
W czasie rewizji u Kańskiego zna- pełny spokój.
innymi aresztowany został w PrzeworKierownictwo statku umożliwiło
W czoraj w Tuligłowach odbyła się sku na polecenie prokuratora w Prze- Walasiewiczównie prowadzenie staleziono dowód wysłania przez niego
sumy kilku tysięcy złotych pod adre- konferencja zainteresowanych czynni- myślu jeden z głównych kierowników łych treningów na pokładzie.
ków dla sfinalizowania umowy mi~dzy akcji strajkowej, J ed1inski.
sem Wandy Parylewiczowej:
. "Batory" ma przyby~ do Kopenhapracodawcami .p, robotnikami rolnymi. .
gl dn. 9 bm., a do Gdym 10 bm.
WAŻNY OKÓLNIK
W wyniku rokowań podpisano noWczoraj wieczorem Jedlinski zoMIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
stał odstawion~r do więzienia w prze-I Dalsze wiadomości sportowe
wą umowę zbiorową. Przedstawiciele
Obecnie, "Kurjer Warszawski" robotników oświadczyli, że robotnicy myślu.
wewnąt..z nume..u
jako pierwszy ogłosił to w wydaniu
niedzielnem - minister sprawiedliwości wydał "Pismo okólne Nr. 1364/11.
A./36 w sprawie wykonywania kar pozbawienia wolności".
Okólnik ten brzmi następująco:
"Prawidłowy wymiar sprawiedliwości
wymaga ścisłego przestrzegania przepisu
art. 540 k. p. k., nakazującego natychmiastowe wykonanie wyroków po ich uprawowyjechał
agitować wśród
mocnieniu.
Przepis ten poslad9 szczególne znaczeL u b l i n (tel. wł.) Rozprawa ape- przygotowaniami do procesu.
nie \V zastosowaniu do kar pozbawienia
noczonych adwokat Leon Berenson,
wolności , których niezwłoczne wykonanie ,lacyjna o zajścia w Przytyku odbędzie
Obrona złożyła do sę.du apelacyjne- obrońca grupy Żydów, oskarżonych W
wzmacnia autorytet władz sądowych i sku- się przed s~dem apelacyjnym w Lubli- go w Lublinie prośbę o zwolnienie do ostatnim procesie przytyckim.
tecznie wpływa na zapewnienie państwu nie. Odwolanie od wyroku sądu okrę czasu rozprawy tych oskarżonych, któlad u i bezpieczeństwa.
Berenson udał się najpierw do Pagowego w Radomiu złożył zarówno rzy skazani zostali do jednego roku
\V związku z powyższem, uwzględnia
ryża, a stę.d przez Havre wyjedzie okrę
więzienia.
prokurator,
jak
i
obrona
skazanych
jąc przytem, iż obecny stan zaludnienia
tem "Normandie" do Nowego Jorku.
chrześcijan i Żydów.
Prośba ta rozpatrzona zostanie w
więzień doznał znacznej poprawy, zarzą
najbliższym czasie.
Krąży wersja, że Berenson wysłany
dzam, aby władze sądowe i prokuratorskie
W związku z procesem apelacyjnym
przystąpiły z cała, energją do wykonywa.jest z especjalnę. misją. do Żydów ameBERENSON
WYJECBAL
bawili
w
Lublinie
adwokaci
Ettinger
nia prawomocnie orzeczonych kar pozbarykanskich.
DO AMERYKI
wienia wolności. W tym celu należy i Margulies, którzy odbyli konferencję
z
adwokatem
Lewinsonem
z
Lublina
VI
War
s
z
a
w
a
(tel.
wł.)
W
sobotę
Ciekawe, że mimo tych wersyj Beprzejrzeć repertorja W i Kg, odszukać na
ich podstawie akta spraw, w których kary sprawie formalności zwię.zanych z wyjechał z Warszawy do Stanów Zjed- renson otrzymał paszport zagraniczny.
nie

farsa "Pani Prezesowa", a teraz jest dramat
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Po zajściach podpisano umowę
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p'rzyjedzie za 4 dni

Ilela[ja olaji[ia w'rIYłY~u na~tlJi wlu~łinie
Adwo'kat Berenson

do Amery,ki,

tam1ejszych Zydów -

lekkoał etyczne

mistrzostwa

Mistrzostwa tegoroczne pod wzglę- ,
dem wynikowym nie spełniły oczeki- '
wanych nadziei. Na stanie stanęło
ogółem 50 zawodniczek, reprezentują
cych 21 klubów. Mimo tak znacznej
liczby uczestniczących klubów brak
było na starcie kilku klubów czoło
wych, ktÓl'e dotYChczas zajmowały
pierwsze miejsca w ogólnej punktacji.
Mianowicie wogóle nie uczestniczyły
klub v poznal':lskie, a przedewszystkiem
AZS, oraz kluby wileńskie, a ze Śląska
brak było czołowych zawodniczek. Zawiodly pn:eclewszystkiem
StadjonChorzów, Pogol'l-Katowice oraz S,osnowier.:.
. Z wyników wyróżnić jedynie należy
Jedyny rekord Polski, ustanowiollV
przez Wajsównę w kuli. \V dysku
'VajsówHa nie przekroczyła 43 metróIV.
Z innych zawodniczek czołowych wybijała się str1em Kwaśniewska. Wyniki jednak nie były nadzwyczajne. Zespołowo wyróżniały
się
Sokolice z
Grudziądza, które też zdoby1y w ogólWAJSÓWNA
nej punktacji pierwsze miejsce, Sokół
Łódź, ]~tól'y w pierwszym dniu kl'oezyl
ki i 1\'(ak1l:abi krakowskiej, co fatalnie
na drugiem miejscu tuż za Grudzią świadczy o innych cZDłowych · klubach,
dzem, spacU w ogólnej punktacji na które nie mogły Si"l z(i]obyć na wystawieczwarte miejsce. Zaznaczyć przytem nie sztafet. "Vo];)ec wr(}cz kompromitują
cej zmiany pałeczek przez zawC'dniczki
należy, że lwią część punktów dla nie'Varszawianki, kDnkurencję wygrała Makgo zdobyła Waj'sówna.
kabi w czas.ie 1:59.:> przed .Wa.rszawianką
Wyniki pierwszegO' dnia. byli)' następu~ 2:04.3.

pań

2. por. Grudniewicz z; 26 par. na .. ,U!ame '.
\V konkursie oficers kim ~;' UglegO ~t:l1mla o
na"'l'ody honorowe indywidua .ne zwycl~zyl por.
K;we<:ki (Hl pal) na "Rom, e . . . .
.
W konkursie oLi,cerskim '..rzeclego ~t0p.n;~
zwycięży! por. Bvrkiewicz U.O pal) na .. StrYJu.
W konkursie vodoficersklm o lIa~rod~ przechod.nia dowódcy 4 grupy filJ'!tyleTJl PI~rwsze
miejsce zajął plut. Antoniewicz Sto (26 pal) na
.. Achmedzile".
.
_~
d
Kon-kurs zespoł6w oficers·bch >wygra.< zeePVl
10 pal.
W konkursie zespoł6w podoficerskich zwycięży!
drugi! ,ze;;p61 7 pal.

gi Zlot do Morza"), który polegał n~. probl~.
orjentacji ~ \IwzględniemeJD re.gUla,rllOSCI lo~u.

pierwsze miejsce zajal pi,l ot Mat.msz z ob5e;-watorem Frackowiaklem z Ae~OIklubu gdll;nsk.iego na aparacie R W D. DrUgle m!~Js;::e zał ll H brol;ia Lewanrlowscy z Aerilklubu pODlorekl,~
go na RWD. T~zeci emlej.$ce pilot dr. WIśniewski i obserwaN)r D!lbros z Aeroklubu. J?oznań na RWD. Czwarte »i,l ot Chr·z anQwski Z
oooerwatorl'm l~ybickim z Aerok1ubu pomorIJJkiego na RWD. Na me:~ przybl'ły w .ol'ln';lozonym terminie w;;zysŁkie maszyny w liczble
12 oraz ;1 maszyny poza o!IJJt1J,l"5ęm.

OAngielsld
PUHAR
DAVISA
Związek Tenisowy. tlstalif lui sklad
~~

' ,'

KWAŚNIEWSKA:

swej re.prezentacji na spotksllIe finałowe o puhar Davisa. VV lirze pojedyńczej walczyć będa
PeNY i Austin, a w podw6jnej para HughesTuckey.

W ogólnej punl<tacji zwycięstwo Ddniósł SDkół grud'ziąd<'.ki z. 74. p. Pl'zed Warszawianką 64 p.
Na dalszych miejscach
zna.lazły się:
3) Makkabi-Kraków 56 p.,
4) SDkół-Łódź 52 p., 5) ZS-Lwów 34 p.,

PIŁKA NOŻNA

Mistrzostwo ŁOZPN ~dobyl LTSlG.. \J,ijae

w ostatniem spotkaniu lódZlki WKS. 8:1.
W mistrzostwach Iwows.ki,ego OIkręgm Ozuwaj w rewanilowe.m sIHl'tkaniu .poJmoa! p.rzemyską Pollmj,ę 4:2. ~"obec czego ohie ?-TUŻyny bę
dą' ID'usiaq r02<egrać trzeci·e ~lecyctu)ące spotka,rue. Pierwsze, jak wiadomo, wY"Eft!a Polo~~_
MiI:dzyokręgowe zawody o weJscl~ do. ligi.
W połowie bież. miesiąca ro;zpoczną tnę ml~ZY

6) ŁI(S 25 p., 7) TFSJ 20 p., 8) Skra-Warsz.
18 p., 9) AZS-Warsz. 10) Jagiellonja-Biały
stok . .

o,kręgowe

mistrzem w·dziesięcioboju

tKS - Warszawianka 3':1 (1:0)

LEKKA ATLETYKA

Regały

Dąb

-

zwycię-

kutrów rybackich w Helu

H e 1. (P AT) Na Helu odbyły się
przy ogromnem zainte'resowaniu rybaków z całego wybrzeża pierwsze regaty kutrów rybackich. Startowało ogółem' 42 kutry motorowe, podzielone na
4 grupy, zależnie od pojemności i mocy silników.
W grupie losze; zwyciężył rybak
Dering na kutrze "Hel 9"; w grupie

stwo odniosła drużyna ślą.ska. Legja.
grała bardzo słabo w ataku. Przeważała c·.)prawda zdecydowallie w pierwszej połowie gry, jednak napastnicy
zagrY'ł:ali toznadziejnie pod bramką.
Jedyną. bn\.mkę w tej części gry strzelił dla Legji Gburzyński, który wykorzystał jedną z licznych stup}'ocente>-

2-giej zwyciężył rybak Ewalt na "Hel
54"; w 3-ciej grupie wygrał rybak
Grenwald na "Hel 11"; wreszcie w
4-tej grupie na pierwszem miejscu znalazł się rybak Dering na "Hel 51".
Oreanizacja imprezy znajdowała
się w rękach Ligi Morskiej i I{OlOnjal-1
naj i inspektora rybołówstwa, !Ii lIelu,
p. Talara
- . - ' ~. /~

PIŁKA

wych sytuacyj podbramkowych. Po
imianie stron Ślązacy grali bardzo ambitnie i lepiej wytrz~' mali tempo. -.
Bramki dla Dębu zdobyli Herman i
l\.essner. Sędziował p. Baerwald.

do J.ilg i.

o

WODNA

mistrzostwo Polski poko-nal VI: SOMll wiec'liorem w Krako.wie EI< S. (ślask) krako~-s'ką
Makabi w stosunku 1:0 ({);O). Za,<"ody byly ba,rdzo wteresl1jąee J staly na wy«<>k1m poziomi~.
Obie iknŻY11Y grały w pelnych składach, przyczem zwycię,zcy przeważal\ s:>Jybkośc!ą ł dyspozycją strzal'Ową. J edYłlll b:am.ka padła na 3
mi'l1.uty przed J.;:.ońcem gry ze strzalu Rotter~.
U w!l;onanych wyróżni! si<l bramkarz Pl>rański.
któr,. uchronił sw ą c\rużl'n~ od wyŻ'szej (lyfro'
WQ ]?<>rdk.i.
(Pat,)

- Ruch 1:0

Lw ów PogOl1 grała z t.rzema
rezerwowemi, mimo to Lwowianie byli dl użyną lepsz·ą. i zasłużyli na zwyei<:stwo. Ruch przez pewien czas grał w PŁYWANIE
dziesi-ą.t1ł'ę.
Słabo tym razem wypadł
Na pływalni "ŁKS." odbyly się w Łodzi' VI
atak śląski. Bramkę dla Ruchu strze- nieIWieje pływackie elim~naeje przed mistrzostwami
Pol"ki, k.tóre odbędą się 19 tm. w Cielił Peterek, a wyrównał
po zmianie
chocinku. W zawodach uczestniozylo m. in.
stron Matjas II. Sędziował p. Lange. .również
dwóch p-Iywaków z HCP. P,ozna.ń. \V)'ni,ki pl,<; zr-zególnych J;onkul'encyj byly na,.
Publiczności przybyło 3000 osób.

ogól ~abe. ,Tedynie Ehmer porawil o 0,3 sek.
wlaOi'ny reko.rd na 100 m dow .. osi!ligajac- 1:Q7.2.
Wynilk i przedstawiają się :n.astępujaco: 200
m ",-I.: 1. Gtin-ther 3~15.4, 2. G@~embiow{Ski. 3Romano'w sld liJ,(\ ul. wznak: 1. Hartwig 1:36.1,
2. Slomblski·, 3. Hempiń$i. 100 m dow.: 1. Elsner 1: (1"1.2 (rek.), 2. Gronikowl>ki (HOP.) 1:18.$.
100 m kI.: 1. HUl'twig 1:43.6 2. Leuthendler.
3. Romanowski. Sko.ki: 1. Przybo.rows.ki, 2.
Hempi,ński. 5y50 m dow.: l. ŁKS . !. 3:10, 2ŁKS. II. 3:13.2. Publicl'l/l{lści I'lehraol si~ dU2lo.
{)organi.l'lac-ja byla dobra.

Tabel'k a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

15 p.
13 p.
12 p.
G.arbarnia
P.ogoń
12 p.
LKS
9 p.
Warsza.wianka 8 p.
Warta
8 p.
Dą.b
8 p.
Śląsk
7 p.
Lę-gja
6 p.
Ruch

Wisła

(10,
(10,
(9,
(10,
(10,
(9,
(10,
(10,
(10,
(10,

28:17)
14:10)
14:10)
20:14)
23:22)
15:17)
21 :21)
16:27)
11 :19)
12 :17)

1

S,amolot z3Wad~lił O radjo
Helsinki.

HIPPIKA

Sir jki we Fancji nie
P a ryż. (P AT) Na terenie Francji
strajkuje obecnie 120.000 robotników.
Jakkolwiek w dalszym ciągu prasa
rejestruje nowe Układy między pracodawcami a pracownikami, to jednakże
w dalszym ciągu wybuchają. nowe ko,nnikty. Tak nap'rzykład w Marsylji
wybuchł strajk okupa.cyjny w drukarniach. Również nie Ukazały się dzienniki prowincjona.lne w Bajonie i Biar-

W Kauhava,

wygasły

Rouen strajk objął pracowników garażowych itp.
"EI:e NouvelIe" zwraca uwagę, lZ
~owyższe wypadki, mimo zap.owiedzi
rządu, iż sytuacja strajkowa została
jui całkowicie opanowana, zaczynają
nabierać stałego charakte,r u. "Jakkolwiek - twierdzi dziennik - minister
spraw wewnętl"znycb oświadczył, lZ
stoi na stanowisku utrzymania ponądku, chaos vv dalszym ciągu trwa.
NapraWdę jest w tem coś nienormalnego.. Opinja publiczn kraju - konkluduje "Ere Nouvelle" - zaczyna się

ritz.
W Lille su>ajk obją.ł ponownie przędzalnie. Robotnicy o.bsadzili fabrykę
i więz.iJi przez kilka godzin dyrektora.
Izba przemysłowo - handlowa z Lille
wystosowała protest na ręce rządu. W

(PAT),

północnym
zachodzie Finlandji,
spadł na lotnisko samolot wojskowy.
Spadając, samolot
zawadził Q wieżę
radjową., przyczem zapalił się. Dwóch
oficerów rezerwy, stanowiących zal-o..
gę samolotu, z.ginęło w płomieniach.

na

Ł6 d ź. (PAT.) Na sta-dj·'mi~ odbyIJ sj~ zawody kOil1il1e, zorganioowanwe prze.7i· c21warią
g·rUN a.rtyl~J:j.i .!,)IXl N"-te-ktwatem I:WW~<Ci .o.
K. IV. 11"8<1'1. Lagnera. W konku.rsie oficers.kita
pi@rWSiZegO stop,ni.a o nagro,dę pwcchodmią dow6dcy 4 grupy artylerji or~ () nagrody indy-

Legja 2:1
Sensacyjne

wejści.e

pierwszej walcz~ć będzie mitltrz WaTSZaWy
Skoda, częstochowSlka Brygooa oraz pzr!pnS1Zczalnie mi-stn Łodzi LTSG. PQJladrto mls,trz
Lubliilla Unia.
W drugiej grup~e /Spotkają sio().: m.istrz. PQoo
morza Gryf. mis.cr21 Poznania HGP .• oraz. mIstra
$lą;;'ka. którego Wy toni mecz AKS. Ozorzl)w Cl'larni Ohropaozów.
.
' .
W trzeciej grupie walezy/! będ2".1e m!4!1t;re
Lwowa - przypuszc~aln:~ przemyska PolonJa.
mistrz Stanisławowa - prawdopodobni~ Revera mi.t;tril: Krakowa - Cracovi·a; oraz mistrz
$l~skiego Podokngu Robotniczego RKS. Hajduki.
.
V\'reszcie w grupie czwartej spo~a:!ą Elę. nat>tępujące drl1żyn~: mistn WIlna $ml.g)y: mIstrz
Pole;;ia - Kotwica piJhka albo brzeskł Ruch,
mistrz WołYJlia WKS. R6wne JlUb PKS.
Łuek. oraz mistr?; Bialegostoku, prawdopodobnie Warmja z Gl'ajewa. (Pat.)
Wiedeiiski Haltoah pokona! wecbotę w Warszawie reprezentacje I'obotniczą stolicy 7:1 (4.:1).
Bramki dla zwycięzców zdobyli MeHner (3),
Reicb (2'" w telU je·d na z !;:arnego i .M:aUSlner
(2),
Dla rep~zent2cji PUJnkt honor'l!"Y zdobył
Kreiman. Br~mkarz Ha.koah~ ob~olll łka·mego.
~Tidzó\V prze/S21lu ~.OOO.
SedzJQwal p. Ozekaf1ski. lPat.)

się następująco:
1) Pławczyk (AZS
. Wl;trsz.) 6687 p., 2) Giel'utto (Warsz.)
6028 p., 3) Maciaszczyk (Sok. LMź)
5332 p., 4 Małecki (Warta) 5204 p.,
5) Lopuszyil.ski (Polonja, Warsz.) 5161
pl\.t.

Pogoń

",awody o

Będą one rOlegran!l w c~terech grupach. W

•

Ka towi ce -

Kogcier~na·Sulęcln-Kartnzy·RumJa.

na trasie

80 ID pl.: 1. Freiwaldówna (Makabi-Kraków) 13.1, 2. Wiśniews!{a, (SDkÓł-Grudz.)
13,2, 3. Orzełówna (KPW. KatDe,.yiee) 13,3,
4. HDfmanówna (Stad,jQn~ChDrzów) 13,4,
5. Daszutówna (JagielDn,ja-Bialystok)..
60 m: 1, Ch:uzanDwskl'l, (Warsza ~ian
B Y d g o s z oz. - W cią.gu soboty. i
ka) 8 sek., 2. Batiukówna (Lwów) 8:2 sek..,
3. Glasnerówna (Mak. Kraków) 8:3,. 4, Ka- niedzieli odbył się tu. przy udziale 8 zawodników dziesiędobój o mistrzostwo
miI'1ska (IKP. Łódź).
SkDk wdal z mięjsca~ L Wajs6wna Polski. Zwyciężył zdecydowanie Pław
(SDkół-Łódź) 233" p., 2. Batiukówna 2"26 p.,
czyk., a fa.woryzowany Gierutto znalazł
3. Duninówna (Warsz.) 222 p., 4. Patzówna się na drugiem miejscu.
217 p.
!(oleJuość zawodników przedstawia
Kula: Wa,jsówna. uzyskują" wynilt
12,12 m (rekDrd polskil, 22. Kwaśuiewska
(Łl\S..) 10,68, 3. Dutkówna (Warsz.) 10.42
m, 4. GackDwska (SDkÓl-Grudz.) 9,9-3 m.
Skok wz\Vyil~ Wajsówlla po J:'Ozgrywwce z WiśniewsIul,. Obie miały po 1.45 m,
3. Wenclówna (Skra-\Yarsz.) 1.40 m~ 4. 0rzełówna, 5. Duninówna po 1.40 m.
'V a r s z a w a.
Warsz.awianka
Sztafeta 4)(100 m: 1. SDkól-Gru{lzia,dz grała bez Smoczka i GwoŹdzh'tskiego.
53J~, 2) TDmaszowska (FSJ.) 55,5.
Druży
ny Makabi i Warsza",'ianki, które zajęły Łodzianie przewyższali gospodarzy
drugie i trzecie miejsca, zDstały zdyskwa- zgraniem i kondycją ~izyczną oraz
lifikDwane.
szybkością. Porwadzenie zdobył ŁKS,
Po pierwszym dniu w Dgólne.i klasyfi- który wygrał też zawody zupeh:ie z.akacji prowadził SDkół-Grudziądz 45 pkt.
przed SDkDłem-ŁóM 39 pkt., \Varszawan- służenie, przez Sowiaka w 29 mmUCle.
Po przerwie Pil'ych w 18 min. wyrówką 28 pkt., Makabi-Krak6w 20 pkt., TDmaszowska Fabryka SztucznegO' Jedwabiu 20 nal, lecz w 30 min. '\ToIski ponownie
zdobył prowadzenie dla Łodzian. Wy_O
pkt.
Niedzielne kDnkurencje rDzpDczętD ju~ nik driia ustalił Król. Zawody prowao godz. 10 przedPDłudniem. Również tegoż dził p. Obst. Widzów zebrało się 1500
dnia nie było większych niespDdzianek, a
czasy uzyskanO' naDgół słabsze. Przyczy- osób.
ną tegO' był panujący w czasie odbywania
Garbarnia - Warta 1:0
kDnkurencyj upał, który dawał się silnie
we znaki zawDdniczkDm. Jako pierwszy
Kra k ó w. - Było to spot.kanie refinał pO' trzech przedbiegach Ddbył się bieg
wanżowe, należące już do drugiej kona 100 m. Wyniki drugiegO' dnia były na- lejki rozgrywek ligowych.
Zawody
stępujące: 100 m:
1) Batiul,ówna 13.2,
2) GDttliebówna (Lw) D pierś. 3) Starusz- prowadzono bardzo ostro.. Wyróżniała
kiewiczówna (SDk. Gr.) 13.3, 4) ChrzanDw- się w tern Garbarnia, u której celowaska (Warsz.) 13.4. Dysk: 1) Wajsówna li poLl tym względem bracia Pazurko42.51 m, 2) GackDwska 35.72, 3) CejzikDwa wie oraz Wilczkiewicz. Tego ostatnie35.17, 4} Orzełówna 29.89, 5) Dutkówna go sęd'zia na krótko przed końcem
26.74 m. 200 m: 1) Staruszldewiczówna 28 pierwszej części gry usunął z boiska.
sek., 2) Daszutówna (Jag) 28.9, 3) HierDnimówna (Kat) 29, 4) GawrDńsl,a, 5) MDndra- Mimo, że gospodarze grali po prze,r wie
lówna. SkDk w dal: 1) Wenclówna 508 cm, \ w dziesiątkę, PaZUl'el( I strzelił zwy2) Kamieńska (IKP) 499 cm, 3) Świątków cięską bramkę. Sędziował p. Sawicki
na (Kat.) 483 cm, 4) SłDmczewska (Wima) ze Lwowa. Widzów 1500 osób.
471 cm, 5) Pacówna (TFSJ). Oszczep:
1) Kwaśniewska 42.71 m, 2) SmętkDwska
Wisła - Śląsk 2:0
(Warsz.) 35.41 m. 3) Dutkówna (Warsz.)
Ś
w
i
ę t o c h ł o w i c e,
Wisła
33.27 m, 4) NDskiewiczówna (ŁKS) 25.79 m.
800 m: 1) NDwacka (AZS Warsz.) 2:27.9, wystąpiła bez Artura i była dł'użyną
2) Horsztajnówna (Lw) 2:33.6, 3) WDdnicka wyraźnie . lepszą..
Pierwszą bramkę
(Zj) 2:30.7, 4) KwasibDrska (Jag) 2:38.5, strzelił Zatorski, a drugą po- zmianie
5) WQjcikó.wna (Zj).
str,on Sołtysik. Zwycięstwo. drużyny
JakO' Dstatnia kDIlkuTencja Ddbyła się krakowskiej było zasłużone. Mimo to
's ztafeta 4X200 m. Na starcie stanęły tylko dwa zespDły, mianDwicie Warszawian- po. z.awodach doszło do. awantur. Puhliczność wtargnęła bowiem na boisko
i pobiła kilku graczy WIsły or,az sę
dziego Stalińskiego. Niewątp-łiwie w}adze z tego nowego zajścia na boisku
Wspaniały wynik na 10.000 ID uzysk al w Ameryce w przeclolimpijs-ki-m biegu eliminacyj· śląskiem wyciągną. jak najenergicznym Donald Laosh. Zwyci~zcll. m.ial czas 31:06.9. niejsze konsekwencje i raz nazawsze
Dalsze miej;;c-a zaNJi Penti ~ Sta111ey Wudyka.
Wszyscy trzej za.kwaMi'kowali się do ud.zialu ukrócą wybryki niesfornych elemenw i,grzyskach olimpijskich.
tów sz;owinistycznych..
WY'lli.k Lasha je;;t ' dużą sensacjll. Amen'ka.nie bo>;\-jem dotychczas nie rozporaąd'zali dlugoodystanS()'Wcaml. mogacymi u.zyskać tak doskonale wynilki na tym dy:>tsm.si~. (Pat.)

~..

LOTNICTWO
We wczorajszym konkursie lotniezym ("l?r:u..

jące:

Pławczv~

Wf.d'ua.Yn~ nonorowe S'tau-Ł<ywaIo 55 K<mt

cięży! por. Iżycki TalCleu.sz (7 Dal) r.a .• ZR~.nym •

\

niepokoiĆ,."

Wponiedziałek raport oGułtowych
War s z a w a. (Tel. wł.) W sobotę
powróciła do Warszawy z przystanku
Gułtowy komisja inspekcyjna ministe-

gdy spostrzegł, że wjeżdża na tor boczny. Potwierdza się zatem domniemanie, że maszynista Morski poprostu zapomniał o czekającym go przystanku
w Gułtowych. Tylekroć razy przejeż
dżał przez tę stacyjkę bez zatrzymania,

ze przyzwyczajenIe z jeane), a

zaponinienie z drugiej strony stało się powodem wjechania w normalnem tempie
około 90 km na godzinę na tor boczny,
a co za tem idzi-> - katastrofy.
Oficjalny raport komisji, oczekiwany z niecierpliwościę. przez wszystkich,
ogłoszony ma być w poniedziałek.

rjum komunikacji, która na miejscu
katastrofy badała jej przyczyny i przeprowadziła ekspertyzę techniczną. Mim()" że urzędowy raport nie jest jeszcze
~ łoszony, do\viadujemy się, że wbrew
piel'\\·otnym domniemaniom maszynista nociągu pośpiesznego, Franciszek
Morsk:, miał podany do wiadomości
nowy rozkład jazdy i wiedział o koK a t o w i c e. (AIS) W sobotę wie- związków zawodowych, właściciele fanieczności zatrzymania
pociągu
na czorem został zakończony strajk oku- bryki zgodzili się na postawione przez
bocznym torze przystanku Gułtowy.
pacyjny w fabryce żarówek "Helios" w pracowników warunki i podpisali stosowną umowę, gwarantującą utrzymaKomisja otrzymała pisemne po- Katowicach, przy ul. Krakowskiej.
twierdzenie odbioru tego rozkładu
W wyniku kilkugodzinnej konfe- nie dotychczasowej produkcji i stanu
przez wspomnianego maszynistę.
rencji z udziałem rady załogowej, ko- zatrudnienia.
Badając miejsce katastrofy, komimitetu strajkoweg~ przedstawieieli
sja stwierdziła, że nowe wagony pullmanowskie, stalowe, wyszły z niej cało, uległszy tylko nieznacznym zgnieceniom, natomiast zmiażdżony został
drewniany wagon: ambulans pocztowy.
Martwego maszynistę znaleziono w
Niemcy w Grudziądzu uczą swe dzieci geografji według
wykolejonym parowozie z ręką na zamap, w których niema Polski I
mkniętym regulatorze i hamulcu WeGru d z ią d z, ł. 7. - Przy tutej- ogrodzie "Tivoli" ćwiczenia występów
stinghous'a, co dowodzi, że usiłował
szem
niemieckiem gimnazjum istnieje sobótkowych. Występy t9 miały miejzahamować pociąg w ostatniej chwili,
sce obok Izby Skarbowej, oraz. w porównież' prywatna 7·klasowa
szkoła
bliżu koszar.
powszechna.
Smutne i głęboko zastanawiające
W tejże szkole posługiwała się ujest to, że przechodnie Polacy poza nieczęszczaj~ca tam dziatwa szkolna atlasem, w któl-ym ni9 były uwzględ licznemi wyjątkami nie reagowali na
nione zmiany polityczne, jakie zaSzły prowokacyjne zachowanie się Niemw Europie po wojnie światowej. Brak ców Jednak zbytnio dziwić się nie
War s z a w a. (Tel. wl.) "Polska było zatem także mapy Polski. - O można, jeżeli Polacy pomiędzy sobą
Zbrojna" w artykule p. t. "Karkołomne wzrastającej bucie niemieckiej świad rozmawiają po niemiecku, co ostatnio
tezy" zdecydowanie przeciwstawia się czy równiet fakt, że człQnkowie Jung- napiętnował w odezwie Polski Zwią
poglądom i
kalkulacjom przemysłu deutschę Partei urządzili niedawno w zek Zachodni.
naftowego w sprawie cen benzyny.
"Powoływanie się na kraje "drogiej
benzyny", w których rozwój motoryzacji osią.gnął mimo to wysoki poziom,
jest całkowicie bezprzedmiotowe. Są
to bowiem kraje importujące, a nie
eksportujące benzynę. My zaś benzynę wywozimy po cenie 9-12 gr za litr,
a rynek krajowy pokrywać musi straty -la eksporcie.
Mowa domagać się naj zupełniej
DO'łnagajq się tego bez·czelnie Ży~~i l6d:rey
słusznie: 1) obnizenia zbyt wysokich
L
ód
ź, 4. 7. Organizacje żydow- względnością należy karać tych, któopłat państwowych i kosztów handlopodejmując
demonstracyjny rzy tego rodzaju nauki udzielają· \Vewych, 2) zaprzestania rujnującego skie,
strajk przeciw antysemityzmowi, a dług żądań żydowskich agitatorzy
eksportu.
Ale twierdzić, że pomiędzy ceną faktycznie przeciw wyrokowi w spra- wśród młodzieży winni być izolowani
benzyny, a rozwojem motoryzacji w wie Przytyka, równocześnie odbyły (prawdopodobnie w Berezie).
Z powyższych wywodów uznać naPolsce niema związku - nie można, bo zgromadzenia i podejmowały uchwały.
leży za słuszne spostrzeżenie, iż wśród
to jest oczywista nieprawda. W intesą
żądania,
wysU\Vane młodzieży najbardziej krzewi się anresie motoryzacji kraju i obrony naro- podCiekawe
adresem władz przez organizacje tysemityzm, ale nie dlatego, jak Żydzi
dowej benzyna musi stanieć."
b. wojskowych Żydów w Łodzi. Twier- przypuszczają, że młodzież nauczają
dzą oni w powziętej uchwale,
że zatego, a poprostu, że rozumie ona leognienie stosunków
narodowośclopiej s cve położenie i najbardziej odczuwych, antysemityzm i w ślad za tem wa konkurencję żydowską, stawiając
nakłanianie
różne ekscesy oraz awantury, przf'japierwsze kroki na samodzielnej droviają sj~ głównie wśród młodzież~, co
dze żrcia.
R a d o m. (Tel. wI.) Władze staro- wskazuje, że wśród składu nauczyc.ielPozatem nie można przemilczeć do
ściński& poleciły zamknięcie w obozie
skiego szkół powszechnych i średnich ostatnich granic posuniętej bezczelnoizolacyjnym w Berezie Kartuskiej znajduj~ się liczne jednostki, które ści żydowskiej: Najpierw grożą, Że andziała.cza Stronnictwa Chłopskiego z nietylko nie wpływają na uspokojenie
tusemityzm może mieć fatalne skutki
terenu radomskięgo, Zygmunta Budul- um 'słów mlodzieży '" wypadku agi- dla losów kraju, z czego należy wnioskiego.
tacji poza szkołą, ale, jak to st-vier- skować, że Żydzi, jako zainteresowani,
,- Budulski ostatnio usiłował
'o- dZODO, samorzutnie nauczają młodzież chcą te skutki sprowadzić na kraj, a
łać st:ra.jk na robotach publicznych '" i prz:sposabiają do antysemitywlU.
później domagają się zsyłania tych
Radomiu.
Dalej żydowscy "wojac'" twierdzą, Polaków, którzy mają śmiałość wystę
że tego rodzaju propaganda
wśród
pować przeciw zalewowi żydostwa, do
młodych, a zatem zapalnych i łatwo
Berezy.
dających się powodować ludzi. muże
Te żądania żyuQwskie nie przyczymiec fatalne skutki nietylko dl dal- nią się do uspokojenia umysłów, a wyszego kształtowania się współiycia kazują jedynie do czego mOŻE: się poK i e l c e (tel, wł.) Instruktor szy· narodowości w Polsce, ale i dla 10Hów eimąć zarozumienie i bezczelne ży
bo~nictwa inż. Glatman, dQ onywując kraju, gdyz Żydzi przez kilkowiekowy dostwo. (k)
lotow ćwiczebnych w Polichnie pod pobyt na ziemi polskiej i swój tHlział
Kielcami, spadł z nieustalonej przyczy- w budowie i obronie państwa nabyli
Obni'żka
He1łu
ny ze znacznej wysokoś,ci i uległ śmier- prawa, które nie dadzą się skreślić.
H
e
l.
(PAT)
Rada
gminna
uchwatelnym obrażeniom.
,
Wkońcu następuje naj ciekawszy
Mimo natychmiastowej pomocy inż. wniosek, że akcję przeciw krzewieniu liła obniżyć zasadniczą taksę kuracyjGlatman zmarł w drodze do szpitala. waśni narodowych (ant 'semityzmo\\'i) ną, obowiązującą w kąpieliskach pół
. Szybowiec został doszczętnie roz- należy skierować w ten sposób, iż w wyspu helskiego, o 33 proc. Obniżka
bIty.
pierwszym rzędzie i to z całą bez- ta poważnie odbife się na wzroście
frekwencji letników w kąpieliskach

Zwycięstwo strajkujących w"Heliosie"

Buta n·emiecka

Sfery wojskowe

o cenie benzyny

Antvsemitów
popakować do Berezv!

I

Do Berezy

za

do st1rajku

Smiere instruktora
szybowniczego

I

t.aksy na

rym'ez. prezydent usunięty la "przek'roczenia budżetowe"
K a l i s z (tel. wł.) Władze nadzor- ma być nowy tymczasowy prezydent
cze złożyły z urzędu tymczasowego pre-/ Kalisza.
zydenta m. Kalisza p. Sulistrowskiego.
Przyczynę nagłego
zwolnienia p.
Obowiązki prezydenta miasta pełni zaSulistrowskiego były przekroczenia
stępczo wiceprezydent miasta p. Siwik.
budżetowe i szereg innych uchybień.
MI. ciągu najbliższych dni mianowany

półwyspu.

Kronika

Pociąg

pouularny do WUaIL

3 Ruchowo - Handlowy w

Oddział

podaje do
wiadomości. że Uga Popierania Turystyki uruchamia pociąg popularny do Wilna,
który odejdzie ze stacji Łódź - Kaliska,
Łodzi

anra:

10. 1)'. m· VI goazmacn meczOT'nycn I
powróci do Łodzi dnia 13. b. ID. ran? Po-<
byt w Wilnie trwać będzie dwa dm.
Opłata za ,p rzejazd w obie s'trony w kla...
sie 3 wynosi 15 zł 60 gr od osoby. Karty
kontrolne na ten pocią,g są do nabycia w
kasie biletowej na st. Łódź - Kaliska oraz
we wszystkich oddziałach i lIJgentura~h
biur podróży "Orbis" i "WagOO18 LIta
C<Jok".
.
Sz{:ze.gółowy program wycieczki w afl.iJ
szach.
Gdzie jest KwiatkowskL Dnia 30. 7. 1933
ro~u Kwiatkowsl{Ji Marjan, ur. 20. 7. 1882
roku, żonaty z Janiną Kwiatkowską, Ul".
14. 7. 1896 r .. mający 4-ro dzieci (Wacława.
Stanisława, Andrzejkę (Andrika), Włady~
sława), będąc na służ.bie u p. de Marce W;
Carle,poni(, (Oise) stał się ofiarą wypadku.
Kwiatkowski powrócił do Polski po wy-ł
padku. Obecnie KOllBulat Generalny R. ~.
w Paryżu rawiadomił, że sprawa o ~.iJ
szkodowanie toczy się przed sądem cywll~
nym w Pontoise, a miejsce pobytu Kwirut..
kowskiego jest nieznane.
Podając powyższe do wiadomości.z
prośbą o ogłoszenie stosownego komum ..
katu, moge.cego przyczynić się dl? ustale ..
nia miejsca pobytu KwiatkowskJe-go.
Nieporozumienie "frontowe". RealiZM
cja "frontu ludowego" w pierwszrm. rzę..
dzie uwidaczniała się w organizacJacli za..
wodowych. Zarówno u wló>lmiarzy, sezo..
nowców, jak i w illlD.ych dzJałach pracy!
socjaHstyczne związki wspÓłdZiałały z .. sa~
nacyjnemi", oraz "Pracą" i chadekamI,
choć te ostatJlie pozornie odżegnywały się
od wspólnego frontu. Solidarność ta mia ..
la swój wyraz w wyS'ta,pieniu przeciw o..
becności delegatów .,Pracy Polskiej" nal
konferencji w sprawie robót sezO'llowych.
Obecnie nastąJPił rozłam i to właśnie 11.
tych samych sezonowców, którzy·byli kła ..
sycznym przykładem "froIlltu ludowego"·
Jeszcze ciekawszem jest, i2 inicjatywa:
rozłamu wystąpiła od wodzów i inicjato ..
rów porozumienia, t. j. związ.ku klasowe ..
go, w którym udział zdeklarowanych ko~
munisŁów jest Macmy. Dotychczas wszel ..
kie poczynania tak zw. międzynarodowej
komisji były jednolite; raczej nastrwowa..
ty zgodnie ze wskazówkami socja.listów.
Obecnie, wobe{: osobnego wystą~ienia "sa..
natorów" i "Pacy", socjruliści pognliewal~
s<:ię na w&pólJnik6w i opuściH międzyzwiąz..
.lwwą komisję".
_
Czy w ślad za tern nastąpi rozdźwię~
w innych międzyzwiązkowych k::mliisja..ch,
narazie niewiadomo, jednak pewne o>bja..
wy wskazują raczej, że oczekiwać teglJ
należy i to już w najbliższym czasie. (k.)]
Zawody hippiczne. W. Parku Poniao!
towskiego odbył się konkurs w ramach do~
rocznego Dnia konia. Konkurs składał
się z trzech części: dla dorożek bez wzglę~
du na zamożność właściciela, prywatnycn
pojazdów ciężarowych indywidualnie i
wreszcie konkurs pojazdów wojskowych ..
Rozdanie nagród za wszystkie trzy części
konkursu odbędzie się 12. bm.
Rozpruł sobie brzuch. ;\Vi mieszkaniU:
własnem przy ul. Siarczanej 1 w celach
samobójczych rozpruł sobie brzuch bezrooj
botny 54.-letni Michał Ziebierz. RannYi
zmarł w czasie przewożenia go do szpitala.
Tragiczny wynik zakładu. Na torze ko~
lejowym pyzy wsi Cybiele pod Szadkiem
wpacH pod koła pociągu H-lotni pastuszek
Jan Ku telak. Pasł on krowy i założył się
z kolegami, że przeprowadzi swoje stadko
przed nadejściem pociągu. Zakład zakoń J
czył się tragicznie,
albowiem idący za
stadkiem pastuszek nie zdążył umknąć
i wpadł pod koła nadjeżdżającej lokomo~
tywy.
Zamordowanie młodzieńca. Przy zbie-1
gu ul. Źródłowej i Smugowej w nocy z so·
boty na niedzielę zamordowany został
23-letni Bolesław Dorosa, zamieszkały przy
ul. Brzezińskiej 166. Szczegóły morder~
stwa oraz okoliczności ze względu na do~
bro toczącego się śledztwa trzymane są w
tajemnicy. Jak dotąd policja zatrzymała
kilku podejrzanYCh o popełnienie morderstwa.

Komunikat meteo~ologiczny
Stan pogody w Polsce w niedzielę, 5 b.
m. o godz. 14: W całej Polsce panowała
pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarleowanem, jedynie na Pomorzu miejscami
nc.towano burze. Temperatura o godz. 14
,,·;ynosila: 13 st. na Hali Gąsienicowej, 19
st. ,... Zakopanem, 21 st .w Gdyni, 22 sto w
Bydgoszczy, 23 st. w Lidzie, 24 st. w War~
szawie, 'Wilnie i Lwowie, :25 st. w Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Krakowie i Białym
atoku, 26 st. w Dęblinie i Cieszynie, a 28
st. w Tarnopolu.
Przewidywany przebieg pogody do wieczora dnia 6 bm.: W dalszym ciągu pogoda słoneczna i bardzo ciepła ze skłon~
nością do burz i przelotnych deszczów, począwszy od zachodu kraju.
Słabe, chwilami umiarkowane wiatry z kierunków
zachodnich.
.

~--------------------------------------------------------------~~--~-----------------------------------------------------------------------~
Co futro = to Edmund Rycbter = co palto ~ to Edmund Rychter - co ubranie =' to Edmund Rychter, Poznań. Ostrów lVtelkoll.

ORĘDOWNIK
WYCHODZI CODZIENNIE Z DATĄ
NA DZIEŃ NASTĘPNY

Centrala: Poznań, św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200 149
Telefony centrali: 40-72, 14-76, 33-07, 44-61. 35-24, 35-25

W niedziele, ~więta i p6tnym wieczorem: 35-24, 40-72
Za _ntltl. wJallome4ol ł art~ • lIl. Łod2d odpowJalia LeOll Trena. Ł6~ Piobrkows'ka 11. - Z. _roszeni. , rekłllD~ oitDowłada
An-toui L~ew~ce II: Poozna.ma.
Rltlr.ap!JS6w nłeum6wionych red&aleja me łIWt'aCL
_
a' m.jpslecen.le przy 1-Gl1Ju wJldanlacb ty1I'oodnIo_ • odbiorem w agenturach
Ogłoszenia i
N • .tJronle e.."amoweJ. 115 CTOSZY. n. IItronf.e 4-lamowej Pl'IZy
Przedpłat
____..;.._ _• 2,3:5 Illl. !Za odalOOlZe.ni~ do domu odtpow. dopłata. Na poczta.eh l u IJ&tonoes6w
_
~o()~ t2ekls:tą 6redaJkeYJnego 30,18'1"•• na strooue 4-tej 50 gir.• ata
.
. 2'" -,.l' 7 M P
..
6 . J t lko
..
_"rOIli. i'IeJ O s-r., na. etrool8 wUadomOOCi l<>tkalnY'Ch 100 I8'r
mle61ęc2lllJe ""' .... ..:wa.rta ni. ,"'"
OOZJta pn.y~e um Wlen a y
na
od jedll1o!amowego mi1imetla. OglOlSzeoua Slkoonplikowane oru II zastnz~eon.iem mieJ,s
200:.
II wydalt tygodniowo (b~ poo.ie{jziar.Irow~o). - Pod CllPwą w Pol8ce 5.00 .! O WJdl.1i tygod.nadwrtbkl. lJro.bne og/osl:en\!l na.jwytej 100 słów, w tem li nagl6wkowy.ch (,cLruk:amycn
nJqw(l. ZamOW1ien.ia poClZ'towe lIlaleźy ookiutecm1a4 do 26. ItUdeio mi..)a.~a. w u.rzedaeh
UWItO); 61~Q na.gIOW'k!>,we lo cr. kUde dalsze &łowo 10 gr~J. Za r6żnJ.cą mi~d.zy zesta wrou
.....
t
.... 'lOr....
'k
Oa ~w06:Zen:a
y~I)!;:?śClą ogocs.zema, lPOw.stua, W\SIkilitillk ma:trycowania. wydawnictwo tUli oda>(lWJada
I)OCZtuwYCb \...... wpr4lG 'W cen", a.
....l)w.nJ a.
są pllllbne Gl&'6rl'.
.
r
NaJdacf ł ezclonltl: Dm'kurlia P4litslta B1I6lJka A.kerina. PolllllUl. łw. Ma.Tcln 'lO.
W _._ ""ua:6w••powodQwUQ>eJi .... ~ ~6d w Dkla.. . . .uatj'k6w Itp.. W7dewmlotwo n.1e oo'POWla:d a n dostarczeni.......... lIIIoD.eDcl aJe IHOJ. IW." "-~.ma s.l4ł nJ~
u06ta,rczonY'Ch avumerOw dub oid.szkodowarua.
-Redaktor od~ed·zlal1lJ' Aa.tdTIZed TreMa a poznanJ.L -
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Alkohol wabik dla motyli - Miodosytnie na drzewach - Piiane ptactwo wśród

Alkohol ma swyeh amartorów nie,tylki>
ludzi , leoz takż e w świecie zwierzę
cym. Niektóre zw i erz..ęta można WipOOSlt
zwabić za.pomocą alkoholu. Zbieracze motyli praktycz:nie wykorzystują to
upodobanie do alkoholu wielu odmian
motyli
Smarują ooi drzewa i parkany 8IPeC'jal~
ną miksturą z piwa slodowego, syrapu,
wonnego eteru jabŁkowego z domieszką
ool"obiny rumu. Następnie wieczorem z
wśród

łatwuścią chwy,tają

podchmielone Już motyle.
AI'k ohol powstaje, jak wioadomo, przez
fel"jllentowanie cukru . Drobne żyjątka, o
których nie zupełin i e wiadorrro, czy nalety
je zaliczać d,o bakteryj (świat zWierzęcy)
czy do grzybków ( świat rośli'nrny), dokonują tej sztuki. Są to komórki drożdży.
Obok wyhodowanych przez clz lowieka i na
jego usługach będa.cych drożdży, istnieją
także

d.zi.kie drożdże,
&J)otykane WlSzędzie w przyrodzie. Gdziekolwiek istnieją w przyrodzie rozczyny
C'Ukru, pojawiają ~ię te komórki droMżo
we, mrnożą s.ię ogl'OIDlI1ie i dDkonują swego dzieła. Stą,d też istnieją w przyrod'zje
w,s.zęd:zie drobniejsze ilości aLkoho'lu. I tak
zawiera sok poranionych drzew w wielu
wypadJkach cukier i s,1ąd też nieco alkoholu. Na taJkich dlI"Z8'Wach pojawiają się
masami maJ:i goście . OhOtk rozmailtych
chrząszczy dl() miodosytni
tej zaglądają

"Kto na ciebie kam'ieniem,
ty na niego chlebem" .••
Przykładem
prawdziwie chrześcijań
skiej miłości bliźniego jest postępek siostry miłosierdzia Reginy Aguirre z Vigo,
która dla uratowania tycia rannego w
zamieszkachu licznych komunisty Antoniego Lliliva, nie zastanawiając się ani
~hwili, te śpieszy z pomocą wrogowi Kościoła i jednemu z tych, którzy pala, świą
tynie Pańskie i klasztory, własną ofiarowała krew do transfuzji. Ranny, umieszczony w szpitalu miejskim w Vigo, został uratowany.
(KAP)

Pierw'sze lnaczk1' pocztowe
ces. rZyn1slkiego
Poczta włoska puściła w obieg znaczki pocztowe cesarstwa rzymskiego.Znaczki mają podobiznę cesarza Wiktora
Emanuela III. U góry znajduje się na·
pis "Abisynja" po włosku oraz w dialekcie Tigre i w języku amharyjskim. Po
obu bokach znajdują się daty ogłoszenia
imperjum rzymskiego. U dołu zaś umieszczono wartość znaczka i napis: "Italska poczta kolonjalna".

GDY UPY KWlTN.( •••
Pachnie śr6dleśnq ciszą
i białem kwieciem lip lf4rych,
beztros-ko płyną chwile
rou~czrtio"fłYCh -kacrl •••

Jen ar - . tb:i§ tyle saclvwytu
i jest w nos tyle rooości.,
ile ar po.:umie lip "tJTYCh,
bem-os-kiej, .łodkiej miloici •••
Szumią

nam pola łanami
lemiem .wem dojrzewaniu. •••
Sypią Iłam lipy kwia'mni,
Lecą wraz z ptasząt śpiewaniem.

10

Szumią dokoła 'Zipy,
Brzmią piosnki lipcowych
Kąpie .się ciszą południa

s-krzypiec •••

nad brzegiem .trumienia - Upiee •••
JÓZEF BARANOWSKI.

mrówek

S7Jerszenie, P8ocroły i rozmaite odmiany częśCi&j zachodzą one w strefaeh tropi'kalnych. Zwierzęta, które zjadły większe Homuszek.
ści tych roślin, okazują
Nawet wiewiórki gustują w słodkich
wielkie zdenerwowanie, doznają ha·
tych sokach,
lucynacYJ.
i bywa nieraz, gdy sohie Z'anadto pod- . pr.zeskaJkują przez najdrobniejsze przechmielHy, że tracą pewność w skakaniu i sz'kody z olbrzymim nakładem siły, jak
nagle spadają na ziemię.
gdyby cho<lzHo o wysokie ploty, padają
Gdy e<zereśnie i wiśnie moono dojrzały, natomiast na ziemię lak rażone apopleksją
poczynają fermentować
już
na gałęz.i. przy najmniejszym przestraszeniu się.
Jest to
Zjadanie tych r,oślin oszałamiających mo:te stać się u zwierzaJt, prawdziwym nało
błoga pora dla wr6bli., szpak6w
! innego ptaciwa. Ohsiadują one masowo giem,
jak u ludzi zażywanie morfiny.
dlzewa i wykonują zgiełk i hałas daleko
się rozlegający. Ma się wrażenie, te wszyZwierzęta, dotknięte tą chorobą, odmascy się kłóca i gadają jeden przez drugie- wiają wreszcie przyjmowania innej paszy.
go. Przypu8ZJCzać nalety, że
Szczególnie fatalne skutki pocilltga za
sDbą
cała ta hałastra kł6tliwa Jest lekko
używanie pewnych napojów u mrówek.
podchmielona.
W mrowJsku ży j e zwykle szereg już tQ
N,iezawsze zwierzęta dla samej ty,l ko tolerowanych, już też pożądanych ótołow
pr~y.iemności odwiedzają miejsca, w któnikÓ'W. Niektórzy z nich wydzielają kroplę
rych znajduje się alkohol. Na fermenItują słodkiej CJeczy, która mrówki z wielką
cym owocu i t. p. z,nachodzimy nieraz ma- chciwością wchłaniają. Napój. jak się
sowo małą, czerwon'ooką muszkę. którą zdaje, taką sprawia mrówką przyjemMść,
sprowadza tutaj troska o swój wyląg. Wy- że
ląg ten, dl"ohne, białe czerwy. howają się
zapominają o wszelkiej trosce około
bowiem tylko w fermen:tujących owocach
dobra gniazda.
Przyjmują one zatem alkohol od samego
pocz1\itku bez uszczerbku dla swe.go stanu zaniedbują karmienie własneg{) wylągu,
wrowia. Jest on im widocz.nie nawet po- by pielęgnować owye:h gości, którym nietrzebny.
raz poświęcają nawet młode, gdy:t stały
Alkohol nie jest, jak wiadomo, jbCIynym się za leniwe, by zl1!osić dla nich pożywie
środkiem upajającym. wytwa.rzanym przez
nie. Dzięki tpmu fatalnemu nał-ogowi marprzyrodę.
nieją nieraz cale mrowiska.
Istnieje szereg roślin,
Z powyższego wynika zatem, jak wielzawierających trucizny odurzające.
Naj- k ;e szkody wyrza.dza nalóg alkoholizmu

Pijaństwo

wśród ludzI, jeŚli nawet wśród
Z'Wie>rza.t
dok~)Il1llje niemalych SlPustoszeń i ~anó.e

,dbań

w srpełnianiu obowia,zlkÓ'W.

W.

1

P.

JEDEN PIERSCIEN JEST ZŁOTY.
drugi tylko. lekko pozla,;:any.
Napozó.r sB, obvdwa podobne, aJe
przecie! nie oto chodd-rcUnlca
tkwI w wartości. Tak aamo Jcec
&
KaWĄ SłodowB, Knelppal
wartość jej tkwi w jądrze-dzię
ki któremu ró!nl się ona zasadoiczo od palonego jęczmleaia.
Dlatego tylko
-

Kawa

Słodowa

lineippd

P 5409-26,135

WOZy bojowe wstarożvtnościNaoczni

światowej

świadkowie i uczestnicy wojny
opowiadają. że gdy
pewnego

~g.Iist~go P?ran~a ~esienią 1917. roku za
b!1Jam1 anglels!oeml pokazały SIę po raz
pierwszy
stalowe potwory ziejące ogniem,
to wrażenie, jakie wozy te sprawiły, było
wręcz piorunujące. Trwało dość długo. zanim po stronie niemieckiej pokazały się
podobne wozy, które jednakże aż do zawieszenia broni tadnego decydującego
wpływu na przebieg i wynik wojny nie
wywarły.

Ta najnowsza broń wojenna, wynaleziona już nawet po samolotach,
ZDana była już w czasach starożytnYch.
Per.skie oraz egipskie malowidła ścienne oraz na starożytnych waza-ch zawierają
obrazy, przedstawiające wozy wojenne. począwszy od lekkiego jednoosobowego wozu
z kO'łami, zaopatrzonemi w haki,
aż do kompletnych forteC,
osadzonych na kołach, a które to wozy
bądź ciągnione były przez woły, bądź też
popychane przez ludzi.
W notatka·ch, pozostawionych przez
wszechstronnie genjalnego Leonardo da
Vinci znaleziono nietylko szkice, ale gotowe projekty wozów wojennych.
Znam~enne jest, te kilka lat przed wojna, znakomity pisarz,
autor fantastycznYCh powieŚCi WeIl.,
napisał nowelę o wojnie, w której jedna z
wojujących stron uzbrojona jest w wozy,
tak urządzone, jak je widzimy obecnie.
Przed Wellsem zaś już
lulJusz Varn.
mImochodem omówił to zagadnienie '\IV
Jednej ze Awoi-ch powieśd.

l

czo gi w czasach
obecnych
I

Nie trzeba dodawać, że dzisiejszy czołg ryby mógł
znacznie różni się od pierwszych tanków,
skryć się pod wodą,
użytych podczas ~ojny świ~towej. T~chn.i- a więc pracują nad wynalezieniem czołga
ka budowy cz.oł~ow pOCZYnIła. tak wlel~l~ podwodnego.
postępy, choclazby na punkCie szybkoscI,
Nowoczesny czołg waty 70 tonn. Zaloga.
która
.
s:'łada się z 15 osób. Uzbrojenie stanow1.l\
z 10 kilometr6w na godztnę urosł.a
2 armatki szybkostrzelne 7,5 centymetrodo 45 kilometrów.
we, dwie armatki szybkostrzelne 3,7 cenPonadto nowoczesne są zaopatrzone w tymetrowe oraz 6 do 10 normalnych karaaparaty radjowe odbiorcze i nadawcze oraz binów maszynowych większego kalibru.
w urz'1di.;enia chronince przed gazami truNa równym terenie czołgi osiągają jut
jącemi. Obecnie fabryki uzbrojenia pracuobecnie szybkość 90 kilometrów na godzija nad wynalezieniem takiego czolga, któ- nę.

Podczas wyścigów samochodowych o "wielką nagrodę Francji" wydarzyła aię katastrofa uwidoczniona na naszej rycinie. Jeden z samochodów wywrócił się podcza.
jazdy, rozbił się i spłonął do szczętu.

PRZYGODY BONIFACEGO SZCZYPIóRKA
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