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Sz[zegóły

przerwania tamy wLigurji

Woda zalała przestrzeń 80 km. k·w.,

zerwała

liczne mosty i

zniosła kilkaset

ObszeM1e sprawoalanie ok ..
łastrofalnej
burzy w
Kra k o w i e patrz str. 2-ga.

domów

Straszna burza
w Budapeszcie

P a ry Ż. (pAT.) Agencja Havasa
Jezioro Orsiglieto zaopatrywało w !ił się w 8 minut po przejściu pociągu
donosi z Turynu: Tama zerwana w prąd elektryczny Genuę. Jezioro mie- osobowego z Genui. Zawaliły się poOvada powstrzymywała wody jeziora ściło w sobie zazwyczaj 5 miljonów nadto mosty na linji Ovada-Molare6 os6b zabitych, 50 rannych
obliczane na 20 miljonów metrów sze- metrów sześc. wody. Przed katastro- Acqui i nowy most w Belforte. W poB u d a p e s z t (tel. wL) WczoraJ
ściennych.
Wzburzone wody rozlały fą poziom jego podniósł się o 3 metry, bliżu Borgo Nuovo trzy wille zostały
wieczorem przeszła nad miastem busię na wielkiej przestrzeni. niszczą.' a ilość wady osiągnęła 15 miljonów me- dosłownie porwane przez wodę.
łł mosty i pokrywając olbrzymią prz~ trów sześc.
Pewien mechanik z warsztatów rza o nadzwyczajnej gwaltownoścL
Od uderzeń piorunów zostały zabistrzeń, długości 40 kilometrów. a szeR z y m. (PAT.) Donoszą z Novi Li- "Fiata" uratował 30 osób w dramatyczrokości 2 km. Liczba ofiar nie została gure:
Wskutek zerwania się tamy nych okolicznościach. Inny mieszka· te cztery osoby, a w wypadkach, spojeszcze oficjalnie stwIerdzona.
zniszczonych zostało 200 domów Most niec Ovada, niejaki Gionsa, uratował wodowanych obalaniem się kominów
l spadaniem dachówek, zostało ranNa miejsce katastrofy wysłano woj- na linji kolejowej Ovada-Acqui zawa- 7 osób.
sko i oddziały Czerwonego Krzyża.
nych około 50 osób, w tem wiele ciężko.
R z y m. (P AT.) Miasto Ovada, w
W czasie burzy Budapeszt był poktóre m wydarzyła się katastrofa zegrążony w ciemnościach. bo pioruny
rwania tamy, jest jednem z najpoważ
uszkodziły elektrownię.
niejszych ośrodków energji elektryczNa Dunaju burza wywróciła Bema
nej. Zaopatrywało ono w elektryczlodzie, przyczem utopiło si, dwóch luność całą Ligurję.
L o n d y n. (Tel. wł.). W związku że min. Eden zwrócił uwagę premjero- dzL
Prasa włoska dotychczas zamie- z środową konferencją lorda Edena z wi Francji na niebezpiec'ZeIlstwo groszcz'a tylko bardzo skąpe wiadomości, min. LavaIem, biuro Reutera donosi, żąoe EUl'oOpie za 3 do 4 lat, jeśli dopuści
Ujęcie
nie dające żadnego obrazu rozmiarów że obie strony zgodziły się na to, iż się do tego. że WłoQChy rozpoczną wojkatastrofy. Zapowiedziane jest wydanie komunikatów urzędowych.
Bydgoszcz. (Tel. wł.). ~ig
R z y m. (PAT.) Wskutek oberwaza zbiegłymi więźniami z Koronowa
nia chmury strumienie wody wystąpiMurzyniątka amerykańskie chciałyby
prowad:z,Qny jest z wieLką energją przez
ły z brzegów rzeki Orba. zeJewając doposterunki policyjne BY'dgoszczy i Koliny okoliczne. Woda zmyła wiele domów, znosząc mosty kolejowe i drogoronowa. Pochwyoenie zbiegów I\ltrudwe. Zerwany został m. in. most na
ma fakt, że rozdzielili się oni na kUka.
rzece Orba w mieście Ovada, liczący
grup.
10 przęseł. Popołudniu wody nieco
Jednakże 'Policji bydgoskiej uda.ro
spłynęły, ale miasto pozostato bez prąsię w ~.r.wartek ują,ć 2 zbiegów. Są. to:
du elektrycznego oraz bez komunikaEryk Martyn i Olgiero Kichel z Wi1na.
cji kolejowej z Genuą. Do Ovada przyObaj więźniowie byli już przebrani. były wszystkie władze prowincjonalne,
Ską,d otrzymali ubrania, niewiadlomo.
które 'przy pomocy oddziałów faszyWięźniów osadzono tymc~aS()W1O w
stowskich i strażaków spieszą z pomoareszcie poli~yjnym w By'dgoszcZY,
cą ludności.
Przerwana jest komuniskąd wsta.ną jlI'zewiezieni z powrotem
kacja tramwajowa pomiędzy Ovada a ~
do Koronow,a.
Navoi.
Wczoraj od rana pada ulewny
deszcz, który powiększa niebezpieczeń
Prześladowanie
stwo, zagrażające wsiom w okolicy
RossLglione.
.
BUJrze wyrządlziy olbrzymie .5zkody w
B e r l i n. (Tel. wł.). Wczoraj, w
winnicach. Wylała również rzeka Stuozwartek. wydany z()stał tn.I.tai wyrok
ra, niszcząc drogi. Przerwy w komuw procesie przeciw katolickiej kongrenikacji powstały z powodu wylewów
gaoJi zakonnej ,,.Miłosiernych Braci",
również pomiędzy MeJe a Turchine,
oskarżonych o "zdradę gospodarki naoraz pomiędzy Campo Ligure i Rossirodu niemieckiego" i o "przemyt" wagUone.
lut.
Walkę z żywiołem prowadzą sapeGenerał kOngTl'egacji został skazany
rzy i inne oddZiały wojska pod kierona
4 lata ciężkiego więzienia' i 50.000
wnictwem prezesa prowincji. Istnieje
mare·k grzywny, generalny administranadzieja, że komunikacja pomiędzy
tor kongregacji na 2 lata ci~iego
Voltri - Rossiglione - Tiglieto będzie
wi.ęzienia i 20,000 mk. grzywny, a jego
mogła być przywrócona dziś, niewiaMłodzież murzyńska w Stanach Zj'e dn. Ameryki mocno się entuzjazmuje na
zastępCa. rodoWity Holender,
na rok
domo natomiast, kiedy będzie można
rzecz Abisynji, jak o tem świadc'ZY powyższa fotojl1I'afja.
wi·ę,z1eni,a i 3.000 rok. gr·zywny.
odbudować połączenie z Ovada.
R z y m. (pAT.) Donoszą zAcqui:
Na' rzece Orba zbudowane są dwie t a - ,
. , . .,
,
my - górna i dolna - zamykające spor włosko - abl.Syn~.lu WInIen byc N?z: nę ~dobywozą. Przedstawiciel Wielkiej
L o n d y n. (Tel. ·wł.). W chińskiem
wodę na długOŚCi 5 km. Różnica po- patry,,:any wyląpzme w ra!llach Ll~I Brytanji podkreślił dalej, iż rupemie
ziomu pomiędzy sztucznem j,eziorem, Narodow. Dalej ustalono, ze FtrancJa upadnie autorytet LiJgi Narooow, jeżeli mieści.e Hankau tajfun zatopił w POIt'stworzonem przez tamy, a rzeką, wy- nie .będzie wtJrą.cał.a się d~ stosunków instytuoja ta dopUJŚCi, iż jeden z jej cie lotniczym hydlr()plan chińsko - amenosi 40 m. Zerwaniu uległa druga ta-I angIelsko - włoskIch, wymkłych w 0- członków napadnie drugi,ego, wreszcie, rykańskiego tow. komunikacyjnego i
ma. dolna, zaopatrzona w rury bezpie- statnim czasie z racji zagadnienia abi- żewojna z Abisynją byŁaby dług>otrwa us~kodził ciężkI(} dwa inne aparaty.
la i naraziłaby Włochy na silne gospoczenstwa na wypadek wezbrania wo- syńskiego.
Orkan wyrz,&!dlził w samem mi~ie
dy.
"Daily Telegraph" dlonosd. z Paryża, darcze wstrz·ą.sy.
wi'eI.ltie SUwdy.

Eden odradza

Włochom wo.inę

2 zbieg.ów
z Koronowa

pomóc Abisynji

zak1onni'k,ów
w Niemczech

Tajfun w Hankau

Marsz ·narodowej

członk,ów Stronnictwa Na.,odowego manifestowało na cześć 15..tej rocznicy
"sanacyjna" usiłowała dokonać napadu na tyły pochodu - Zdemolowanie lokalu

5200 karnych

Bojówka

Ł

Ł

adw. Kowalskiego

ó d ź, 16. 8. Zorganizowana wczo- wiem ranka padał )J!I'zez cały dlzi,eń rzę
raj z okazji 15-lecia rocznicy "Cudu si.sty deszcz - manifestacja czwartkonad Wisłą" i poświęcenia sztandarru wa dowiodła, że ruch narodowy w LoStronnictwa Narodowego Koło Łódź- dzi stale krzepnie na siłach. Patrzą.c
Radogoszcz wypa·dła naprawdę impo- na 'tysiączne rzesze karnych członków
nująco. Uwz,ględlniws'Zy fatalne warunStronnictwa Narodowego. masz'erują
ki atmosferyczne - 00 wczesnego bo- cych ulicami Łodzi w zwartych szykach

w zmoczonych od des'rezu ubraniach
do suchej nitki. wyczuwało się siłę organizacyjną idy.soyplinę

Stronni~twa

wewnętrzną

Narod!owego. Wszyscy,
którzy liczyli na wywołanie jakichkoOlwiek zamieszek. inicjowanych PIl'zez
wiadome c2iynniki poOlityczne, a który~h

•

Zł

"Cudu nad Wisłą" na Balu ta ch - 'Ap'el

'D1'óby stwierdlzono w formie łobuzer
skiej napaści na poe h ód, zmierzający
dIo kościoła. spotkali się z zawodem.
Bojówkę "sanacyjn<\." , która znienacka
napadła na tyły poChodu grupy półnoo.
nej, zlikwidowano w kilka sekund. (Ciąg dalszy na stronie 2-giej).

(CfllJ.~ (J,a.l.szy ze

slirony I-sleil.

Należy ponadto
Zanotować '
~demolowania lokalu Stronnictwa

fakt
Naw tym

rodowego Kola Łódź-Bałuty
czasie, kiedy odbywały się uroczystości
w kościele. Bohaterski ten wyczyn
spotkał się z właściwą oceną uczestników rnanifeatacji p-od gołem njebem
na placu przy ul. Zgierskiej lU.
Jak JUŻ zaznac9;yliśmy, uroczystość
~arodowa w Łodzi wypadła imponuJąco. Wzięło w niej 'udział 5200 człon
ków. Mimo Ulewnego deszczu od samego rana we wszystkich placówkach
Stronnictwa
zapanował
ożywiony
ruch. . O godz. 7 rano odbyła się zbiórka pierwszej grupy uczestników uroczystości na placu dzielnicy Radogoszcza, k.tórą.. po uformowaniu się w
szeregu wyruszyła o godr.. 8,30 do koścjoła.
W tym samym mniejwi~cej
czasie odbyła się zbiórka drugiej grupy ea placu przy ul. Słowi!1ńs.kiej, skąd
również w pochodz:ie ruszono do kościoła Matki
Boskiej ZWYCięskiej,
gdzie mia,to się · właśnie odbyć uroczy.
ste nabożeństwo. Jako pierwsza wkroczyła do kościoła z nowym
sztanda.l'em grupa. członków kola Stronnictwa
Narodowego Łódź-Radogoszcz. Poza.tem w uroczystości wzięły udział delegacje Stronnietwa Na,rodowego ze
Zdl1.ńsk.iej Woli, Pabjallic,
Sieradza,
Zgierza, Rudy Pabjauick lej i :Koła.
{Jroc7.yste na.bozmlsŁwo rozpoe:llęło
sj~ o godz. 10 rano.
Po poświęconiu
sztandaru i odprawi.eniu mszy św
płomienne i głębokie w treści kazanie
wyglosil l{s. prałt Wyrzykowski. Czcigodny kapłan p-owotując się na hasła,
wypisane na nowo poświęcollym sztandarze, wezwał wiernych, tłumnie zapełniających świątynię,
do walki o
zwycięstwo dobra w narodzie polskim.
. Oddzielną wzmiankę poświęcił ks.
prałat Wyrzykowski rocżnicy obchodu
"C-Qdu nad 'VisIą.". Nabożeństwo ~(')
stało ~akońeZ'One odśpiewaniem pieśni .. Boże coś Polskę".
Po uroczys to ś cial'l1 kościelnych uformował się na ulicy Ks. Bandul'skiego potężny pochód, k t6ry z trzema
orkiestrami na czele udał się na Plac
Wolności, gdzie u stóp pomnika Kościuszki złożono wieniec. Po odśpie

waniu hymnu narodowego, pochód udał się w kierunku
lokalu Str. Nar.
ł~ódź-Radogoszcz.

~tra~IDa nawalni[a ~lalała Da~ Krakow!m
Gród Podwawelski jeszcze nigdy nie przetył podobłlego rozpętania się żywiołów
(Telefonem od własnego kore5PO"deJIla)
Kra k ó w. (Tel. wł.). WC2Klraj, w
pr7:ad A-od-z. 22 ro~szą.lał nad
Krakowem niesamQwtty hu.ragan, który w przeciągu kilku minut- dokonał
niebywałego spustosz.enia w cał.em
mieście i okolicy.
Spadlł ulewny d\1Szcz i potoki wody
zalały ulice.
Wicher o natężeniu Qr~aIłu. . sza.lał
o~oło 7 minut i w~zą.diził śzkodv, idące w dziesiatki tysLęoy . złotych.

Miasto, pO pJą~jściu wichUry, Pf2:6c1stawiało obra21 ~ro~y i znisr-czenia.
potężne drzewa legły pod naporem
wichru i zatara3lQwały jezdnię i ellod-

środę. tuż
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DO LIGI

zwycięstwo

Union Touringu

Łt>dda.nie biją ,,Pt>lonięq (BUtlgt>81JC~) 'Je' 8pt>t~niu
ście

1. ó d

(J

-weJ-

dt> ligi 6:0 (f4:0)

t. -,..

Do powytsZych. 'fawod9W
swoich najsa.ma była
bąl'd~o interesującą,. i żywa, mifDQ, że
odbyła się w nie najlepszych waru nkach atmosferyczpych na rozmokłęm
i śliskiem boisku. Gospodane przewyższą.1i gości ~nac'znie zwłaszc:i!a pod
względerp taktyc~nym.
Tylko dzięki
do~rej obronie ,'polonja" nie z8sEła z
bOiSka z większą jeszcze porażką.
,.Union-Touring" miał tym razem
swój dobry dzień. Wllzystkie Iinje
pracpwały bez ~al·zutu,. Już w 5niin'l
Omenceter zdohył Pierw.e;Zą bl"am,,,!
prowadzenio. Goście w międzycUls'e
j po utracie brninki atakowali kilkakrotnie zaciekl~, j-ednak bez cyfrpwego
~y,:iku. t:1i~Zde('y.dowany. $tl'załowo
l n,lerOZUmlEl.ląey 8lę z\lpełnH~ atak z",~
pr~epaścn wszystkie dogodne Sytuacjg.
W 30 min. Michalski strzelił drlłgą
obię dri.tźYQY wystąpiły W
lepszych składach. Gra.

Po zmla.nie pól jut 'W 4- lUin. Omenceter z{iobył tr~ecią brą.1ń1,i~, a tpinutę
później .l{rólasik 0zwart~.
"lJnil}p.-.
TOQ.ri"$'" w tym okreslę przewaza
znacznie. U gości znac;pią osłabł~ pQomoc, która nle wytrzymała naporu
miei.~cowych, a pbrona z trQdem Ił·
Ifwidllje wz~ają.ce się coraz bardziej ata~i gospodf!.rzy. W 19 min.
J{rólasik ?dobył pią,t, bram~ę. Wreszcla w 32 minlJ,cle Stawicki ustalił
wynik dnia strzelając s~ósŁą bramkę.
.'.
.
Publlcznośq z powoliu nH~po~ody
~ęprało ~ię tyl%.o o~oł~ ty~ią.c · .<I'sób.
Sędziował tym ra.zeip. słabiej p. Otto..

l"

bramkę.

nLJ;GJAH CZARNI" _

".

.

"SKOBA" 3:3 (0:3)
lł'ąWER~" (Stan1Sła-

w6w) 3.t
,,POLICYJNY" - 2l P. P. C::Jledlce) 3:1

.

"Warszawianka" - "tKS" 3:1 (2:0)

Na ul. Zgierskiej obok Straży Podefilada prze<!. wła.
dzami Stron. Nar. z mec. Kową.lskbn
War s z a w a. Nowe, niesvof/zi,e...
na czele.I(rótko potem uczestnicy po- wane zwyciQstWo odniosła •"W,tW.ilz<tchodu znale.źli ;się na miejscu przy ul. wianka", jeszc7.e niedawno ostatnia w
Zgierskie1 144.
tabeli ligowej, nad zajmują.cą. w tej ~ta~ '
Zebranie za.gaił pl'ezes Stron. Nar. beli czołowe miejsce, dnlżyną, "ŁKS.".
Zwycięstwo to było przytem w - e-alęj
Koła Ł6dź~Radogoszcz, Bolesław Kowalski, witając delegatów Zarządu pełni zasłużone, gdyż gospodar~o prl~7;
Głównego Str.
Nar., przedstawicieli cały Czas prZe\VaŻR1i, graj~c partlzo ży.
"Warszawskiego Dziennika Nar(')do- wo i gOSZC7:ęc staJe pod brmaką. Ło~
wago" i ,.Orędownika", przedstawicieli dziano
"ŁKS.", jalf. to już okazałe" się na
Kół Str. Nar. w Łodzi i na prowincji,
ostatni.m rqeczu z "HakoaJ'a~l)1" wićdelega.ta z PMillania itd.
.Jako pi~rwszy zabrał glos delegat deńskin:t, jeM w bard~o ~łabeJ f&rmle.
Najcfekawazym j·est pl~yt~mfakt, te
Zarządu Gł6wnego Str. Nar., b. poseł
Petryeki. Mówca stwierdził, że rosną właśnie dniżyna ligowa "J1I{S/' b:ył"
cego w siły ruchu narodowego nie po- na wypoczynkI} nad morżellf f ohe.;nle
wstrzym.ają
żadne
szykany. Stron. po powroCie, kIedy r,awod!1icy POWinNar. po rozwiązaniu S~jmu, rady miej- ni stanl}ć z noweml sitami ' ti!o meezy,
skiej w Łodzi itp., ze zdwojopym wy- g1"ą.ją. oni r.nacznje słQ.bioj.
siłkiem przystąpiło do dalszej pr.acy.
a
ulobywają.e ogół społeczel'lstwa dla
idei narodowej, jedyni-e realnie stawiA.- ,
Kwaśniewska
ją.cej hasło "Polska dla Polaków".
t
Drogi z-kolei przemawiał red. I~eot\
mistrzynią ~boju
TreUa w imieniu wYda.wnictwa i re·
dakcjl "Orędownika'., slc.ładając życze.
11 ód Ź. W l"l!).maeb zą.wor.Mw lekkonia placówce S. N. ł~6dź~Radogoszcz.
atlętyezpy~h o t1l!str~o();:;tw~ ol~:r~~ ocl~
Delegat z Poznania, red. \Vyganow- był się pi~iobój o !ll.jst.roostw~ ~krfgU
ski, złożył w swem przem6wieniU hołd pań. Startowały tY'lk~ trzY 7.awodŁodzi narodowej za jej
niesłabną.cą
niczki.
pracę i konsekwentną. wa.lkę z żydo
Wyni·j(i 7- powodu deszczu, który PUstwem.
dlał przez eały e~", słabe. Niedbała ófAdw. Kowalski, 6wacy.ini-e witany ji\'anif1:/LCja.
wpłvn!?hl
dt>!prYJl'luja~
na
przez zgT~rnadz<nlycb, w mocnych slo-. ~awodnic2:1{i,
które
pięeiob6j
n'\u.siay
wach ł'll!.kreŚIił znaezenia zwycięskiej
bitwy pod Warszawą. Obóz "sa.nacyj- od'bywać z w~elkierni Pł"7:erwami.
W p005zezB,s;óIIWch konkurencjaeh
ny" - cię.gną.ł mówca - dzil'liaj cie,.
zwyciężrły: 100 m: S1<ol'\1.UHćska z To·
$~y się, gdy pod jego ramiona garnę.
maszowa. H.3, wdJal: Kwa~niewska 4.93,
się organizacje żydowskich wojowników, chociaż komunikaty z roku 1920 wwyż: Kwaśniewska i30, kula: K\va·
śniewska 860. o,sZC~(:lp:
Kwaśniewska
aż się roją od wzmianek, że tu i owdzie
oficerowie-Żydzi uciekali do bolszewi- 36 ..63. W r~zultacie mistr~stwo zdoków. że w kilkunastu wypadkach była Kwaśniew.sjta z 210 p. ,p ned Nostwierdzono oblewanie warem 1'01- skowiczównll (LKS) H6 p. 3. Slom·
skich żotnieTr.y prze:r. :2::\o.nd6w itd. Ta- czewska (Wimą.) H4 p. SkoTU.pińsK8
kich wojowników naz~'wa się popro- w czterech konkurenc.ia.ch osia.~n~ła
st.u zdrajcami. Tak, jak ongiś odby- 123 p .. jednak odpadła z powodu nieuwaly się najazdy Żydów na. Polskę, zyskania minimum w o"lzczepie.
tak przyjść musi wyjście 2ydów z Polski. Mówca za.kończył swoje przemówienIe apelf'm. wzywąjaeym do rozpoczęcia hC7.wt:ględnej walki z żydostwem kom ut'oczystośel za ich dzielnt~ pow J.ocl?i, pole.gającej na zdecydowllnvm stawę.
bo.ikocie gospodarczym. Niechaj od 25
sierpnia każdy Polak. każda Polka,
Uroczystość zą.mknl}ł p.
Bolejiła,w
uważają. sobłe za śWięty. obowięzek l{o?"a~ski, dziykując. 2lgromftd~onY'tp w
ntekupowanie w sklepach zYdowskfch. InlleDlu SŁronnictwft, Narpdowe$'t' za.
Tym bojkotem rozpoczynamy nową fa- liczny ud~iaJ w uroczystośet eZłQ,nkoll1
zę pracy narodowej na terenie Łodzi. oraz delegatom. OkJ"zYkami na cześć
Uważajcie przy sklepach tydowl!lkicb Obozu Narodowego, llomana DmowI pr7...!'K0n11jr.ie. że Polak nie powini~n ISklegO, gen. Hal1~ra i mec. KowalskfeKupować u t.ycln. . Na~tępT'lle adw. l{ogo.. zakońl'7,()llo llrorzyilt.oF-ć. jedn.. 7.
walRk! ?;ło7.~'ł pod7!i9kow8.nie ue~estni· najpotęźntej!lzyeh w .Łodzi.
zĄrnej odbyła się

niki. SÓadają.ce dd.rzewa z.niszczyły na
ulicy Basztowej przewody tra.m~~jowe, zrywa.jąc druty na znac~ne:i przes~neni. SpOwodowało to wĘ;trzymanie
ruchu traIllwawwego w z~ac~nej czę
ści miasta.
Pr~Y UlicY K/)~h"'Fkf bura.ęąnQwy

,~W~$zaWIMka.·· Tł4tomI8.$t sprawila sWym !lwoJennikom niespódailWlkę,
potwierdzaJąc, że jej ostatnie zWYC\ę
stwo nad "Garban\ią." nie było '{)t'Z.ypadkowem. Odbiło się to zwycięstwo
na lpkacie Warszawian w tą.b~l~e Ugowej, w której zrównaJ laię H~cfą.
r~unktów z "ŁKS.", lttóry ma 12 p .• lecI'!
mniej stra..c(!nych punktów.
_
Bramki dla. gosp()da.r~y ~dobyl Pi·
rych dwie f Smocte~. lIt,morową bram..
I

wicher zerwał całY dach j~ej a kamienie, podniósł gO w górę. a następ.
nie rzucił na przewody tramwaiowe.
W Prą.dJniku Czerwonym, w Borku
Falęckim, na ulicy Lobzows.kiej, ulicy
Kazimierza Wielkie.go, w dzielnicy
Ludwików wstały p.rzerwane przewod.v oświetleniowe. Zgasło światło na.
~arp.ku waw.elskim, gdzie na przewody
elektrY<lzne spadłl() 7 drzew. Na '111. Pułąskieg-o do ulicy Julju.sza Les. zostałY
zerwane przewody telefoniczne. przy
ul. Czarnowieiskiei wichura zerwała
wiszą.ce nad dlacham chemicznej pralni
przewody elektryczne wysokiego napię
cia. które, spadlaiac na cynkowy da.ch.,
$Powodowałv wysoką. temperaturę i w
konsekwencji przetopienie blachy . w
wielu miejscach. Omal nie doszło d~
stra;;znei w następstwa katastrofy wybuchu, bovo.'fem POd dachem były zgromad,zone większe za. p asy benzyny.
Niezwykle . groźny wypadek zdarzył.
się przy Ulicy Kobierzyńskiej 2, gdzie
runą.ł 60 metrowy komin cegielni. Komin spadł na bUdynek, załamał dach i
przebił sklepienie.
'
Opłamki muru poraniły
pracuj4cego tam robotnika.
W mieście z dachów spadały dachówki i kawałki blachy i papy. Wicher poodrywał gzymsy l części ozdobnych sdukateryj. Porozwalał kominy na placQ Marjackim. Przy ul. Pomorskiej, Kawaleryjskiej 1 KrowoderSklej wicner zniósł rusztowanie muru~kie . W haJt dworcowej na kolei rozlały się strumienie deszczu., gnane silną wichurą.. Publiczność w
panicznym strachu schowała się do poczekalni. Na peronie widziało się leżące
. bagaże porzucone w pośpiechu. Przed
dworcem pędziły przerażone konie
dorożkal'8kie, z trudem tylko opanowa..
ne i pr:tytrzymywane.
Największemu zniszczeniu ł szpeceniu uległy plantacje krakowskie,
oraz park Jordana. Koło Bibljoteki
1agielłońsklej wicher wyrwał cztery
1'lotętn~ dr,zewa z korzeniami. Następ-;
nie połamał duźo drzew na odcinku

od, ul. B~sztowej kolą ~ł6wnej poczty.

l\usztowanie budujQ.cego si~ Muzeum
Narodowego zostało częściowo zniszczone. Przez calI). noc w mieście po
orkanie ~nowal olbrzymi ruch.
. Ulicami pędziły karetki pogotowia,
straż poiarna i samochody elektrowni.
Dru~YTlY ratownicze pracowały z wy~ .
siłklem.

Na ulicy Karmelickiej wicher zrz'U~
c.l stpj,ce tam właśnie auto na odle.głość 50 m. Z boisk "WisłY", "Garbar--,-..Kra k. ó w. Spotkanie ljg$we ni" i "Cracovii" wicher pozrywał da"WłUia.'· f "Cracovia' wsku~~
;ot .. chy z tryl>un, poprzewracał parkany.
Do tej cb)Vfli trwa jeszcze akcja fa.~zczenja boiska ,.Cra.eovU" w cz. aille
tc,>wnicza.
huraganu środowego nie odbYło się.
W wielu miejscach tramwaje sta.ły jeaZCl(:9 w czwartek PO południu.
Powainiejszym obrażeniom uległ
w czą.~ie wichury ks. Jan Wieczorek.
Uderzony spadającym drzewem. Doznał Ol) złaflUlnia lewego podudzia., że.
ber i ogólnych potłucz·ań.
. l. ó d t, - W ct1Jl1ł WC?;0l:ł};flZ:VJ;n 1'lQ. gf,ą.
Poza tern Ja.q T.pmala, robotnik, zraci )ól'l.ł e ..l,.I\.S." t>d,l'Ir{f ~i~ flllfl.)oWe ~8M'OT
dy o tlrutY,llowę J;lustqo~two okręgu; Po niony ;oatal na ulicy Kobierzyńskiei
tld~y~il! . d~!~{:Ilęf'!łu kO~~.\H·encyj
iHespo. Pl'~ęz spada.ją.ce części komina. cegielc!zlcwanJę pl~r.wB1Je ll'll~!~ee.. z.aJa,! ~e~p6ł ni. Na ulicy Konopnlckiej runął komin
,.Krus21e-E llc!er pr~ed .,J!{F. l ,,~KS.
wapiennj.ka, przygniatająe belkami
Wyniki łU:Y8"~no w potłzet:eg6l11yolt robotnika Polusa.
I'onkurencjach naogół słal;le, na co :do~yta
F'ję przedeWi\ZYlitkiJn. II fatlt.lna pO~Qd<t. 1ftdYnte nil 100 lA Pf~ę~ płot\li p01lrll-wiollf
został rekord okręgowy l'nez OiiP'lielakJ\
Na kotanld m.btnostwa świata SJ;OSor.a słabym jeazc~e' wy;niJdem 17.6. .
'W BnakseU wyjechał we wtfrrek wiec~o
Wyniki w POSZP71CgólJly:ch konkt.lrellrJacb ol'liągnif}to lHj,StętmjIV:~: wdał: 1) rem S~08owte.c Napierała. W środp, udał
Q~P1iela.k (I.) 662, 2l Ryba~ ~., ~tl: 110 się do Brukseli drugi reprezentant pohKi
kę ~la

"LKS." ut:vsJ.iaJ

wal p. $tałiń$lti:

Sow.~. 5ę~Ui9-

Widzów 1000 qs6b.

1

Krosze - Ender (Pabjanlce)
druiyoowYm mlstrlem

KOLARSTWO

w,

m płotI~j: 1) Ośmięlak (1.1 l7.1,l. 2) Jlie~hoe
ki (K,) 11.6. O(łZCŻf!fl; n Bobińłil{j (Ł.)
r)3.13, 2) Rybak (K.) 49.@8. 400 m: 1) Wr.6·
blo'Wski (L.) 54.7, 2) Hajn (K.) 57.1. Wwy1!:
1) Ośmiela k (Ll 160, na dru"fięm tniej~cu
Z1lf\Ję.:z;JO się czterech zawodnH<ów z wvnUdem 155. 100 m: 1) Ośmiel~k (I.) 11.7,
2) Wi'6blewAki (L.) H.S. Dy.~~ 1) Bia.
!'zezyk (L.) ~U3, 2) Fiszer (10 33.30. 500{)
Ol: 1) l{urpessa (Ll 16:28.2, 2) Polak (łJ')

Kielball3. Wyją.zd Oleckiego pra,wdopodQbnie nil' dojdzie do !!kutku. ze względu
na trudności paszportowe. (PAT)

der' 1024!'i p., 2) .. TJ(P." 10197 J) •• 3) "L.
s," 10105 p. Orgattlżacin. ztiwod6w by·

śmierć

gen.

Zgon
Trzaski-Durskiego

w Ił r s z a w a.

(PAT). W czwartBk () godziniE' 15 zmarł w szpitalu po..17:0f!.2. Tyc;1:ka: 1) Kucl1arski (T.~ 303. ·2) wszechnvm w Wadowicach emerytoBoblński (L.) 293.
4X'100 m: 1\ .. JKP."
wąnv ~enerał broni ś. p. Ka,rol Trza4.7,3, 2) "Krusze-Ender" 48.9.
wieku 86 lat.
W of!ó1nej punktac.ii: 1) ,.J<rru!jze-Ęn ska-Durski

I{.
ła

bardzo nleszezegó,ln!l, je+'elj

aię. 7Jwąty,

te r.awody trwały przeRZłO 6 ~odzłn.
Z powo<1u niero~ody l'IublicZYlOŚGi ze-

2 polskich Qó-rników
we Fran'cU

:p a ryż. (PAT'- Z Metzu donoszą
o ~bsunięciu sit' ziemi \>" kopalni że
lIn:a ' Ottange. Ofiara katastrofy padlo
"Ił
2 i(órników pol~kich, a mianowicie An"Potoń" i "HakQIJb" (Wi"deń) a:~ (lł:tl.
t()nl Aniek i Kazimierz Mikołajczvk.
Rewłl.ntowf! !;Jłolkanie. odlJyte we Lwowie,
którzy zostali zasypani. Gdy drużynom
zl\l<ończyoł sję wynildem temisowym. Bra.m\,i dla !l'():'.p()drJf z~· 7,l ob,'1i \łarmo1a~ l'$to',vniczvm udało 5ię- przedl() · tać na
i N lf'('!I<'fol . (1111 Wj,"l <· ,ir-nkl'l\\ grUch l rni~.ifGe \{R.tasl.rofv, obaj ~órnicr już
neich. Pull] i C7.110 t5 ci ~ 000 osób.
1'11(' ŻNij
bl"a.ło sjQ małn

KA NOtNA

Studenci dusili sie dobrowolnie wszafie
Doświadczenia,

które dla wzbogacenia wiedzy wykonują ludzie dobrej woli

!'a. uroczystej a kademji w pałacu Buc·
kingham6kim w Londynie, otrzymał z rąk
króle.wskich wysokie odznaczenie honorl>we dr Hope 1"owl('1' z Edinburga, w~' bitny
radjolog". Dl'. Fowll'r, który przy doświad
czeniach laboratoryjnych postra.dal prawą
r~k ~ to jeden z tych cichych l>obaterów
nauki, którzy w walce z \'I.·rogami ludzkości, narażają R i ę na kalectwo, a nicraz na
utratę życia.

\V związku 7. lem odznaczeniem uczo·
nego, jedno z angielskich pis.m medycznych pirlze:
\Vśrócl 'lD.bzych mężów nauki nie zabraknif' nigcJy ochotników gotowych uczynić z .. iebie ofiu ·. gdy teml3amem mogą
przyczyn i ć s i ę do ulżenia cicl'piC'ń kldz'k oścL Nieda \\'no temu. w iednym z. wielkich
londyńskiCh szpilali. badacze zapotrzebl>wali "ludzkiego mater ;aJu doświadczalne
go", dla ustalenia \\ piywu zep.;utego powietrza na of(~anizm. • Tiezwłocznie zgło
silo t>ię kilku studentów-medyków. Umieszcwno Jch w szklanej gablocie tak szezelnej, że świeżo powiotrze nie moglo do niej
absolutnie T)I'zenil\lJąć. Po upływie kilku
godzin, .~dy powietrze zostało calkowicie
zużyte, młodzieńcy poczęli się dusić, znosząc niesa.mowit.e mp.ki, Ip odcza.s gdy pro·
fesorowie, obserW'Jjąc ich reakcje, uzyskiwa.li wa.rne dane. bez któl'ych praco ich
nie mogłyby pO","ll1ląĆ się naprzód.
W niejednym w~· pad.ku, doświadczający uczony 6alJ1 podGaje się CYkrutnym eksperymentom. \\ob('c ld6rych, rzec motna,
bledną olHopnoś ei
inkwizycji hif,zpańskiej. Profesor Ha ldane z Cambridge jut
nieraz zada\\al Bobie różnego rodzaju tortury, gdy .pra.ce doświadczalne tego wymagaly. Jednego razu kaz.a.l się zamknąć
w komorze, gdzie t.emperatura. była tak
wysoka.. że uczony, w calem tego Błowa
znaczeniu, piokt się żywcem, i po wyjściu
z ('eli, skóra pIatami odpadała z ciała. Przy innej sposobności, eksperymentując
z gazami ,. ru.jącemi, omal nie postradał

najstraEzniejsze ze wc3zyotkich, bo nie·
uleczalne, i doprowadz.ające do utraty
czlonkó " ślepoty. a nawet śmierci. Jeden
z tych pionierów rentgenologji, dr.
Edward Hall, zaprzco!al swych doświad
czeń dopiero \\-teLlczas, gdy owe stral3zne
a zarazem cudowne pl'Omienie strawiły
mu obie rt:ce i wypaliłyoczy.
I jak wynagT~(lzamy tych nasz) cb bohaterów i m~czenników nauki? - py·ta
cytowane pismo i kontynuuje:
Zwycięzki
wódz olt'zymuje wYł50kie
szlachect·wo i .solidne wynagrodzenie pieniężne, a co czyni się dla uczonego, któremu powiodło się po wJelu lata:m ucia,żli
wej i ~rciu zagr~żającej pracy doświad
czalnej, zwyciężyć któregoś z okrutnych
są

Niedorzeczność
Niedorzeczność
zakładu nie jest

wrogów ludzkości?
Oto odpowi('dź: Zmul'ly ni!"aawllo sit"
Rona Id ROBe, który odkryj irlto~ n-,al,uji,
umożli\\iając przez oczyazczenie od moskitów /:Itl'efy panamskiej budowę kanału
mię·dzy dwoma oceanami i ratując od niechybnej śmierci mi1lj<Jny iatnień ludzkich
- oto ten wielki dobroczyńca ludzkości umarł w nędzy, gdy t parlament an;?ielóki
odmówił mu zaJ)')mogi, o którą się ubiegal.
Być może

k(lńczy pibmo medyczne był zwycięskim ge.nerałem,
który cza/m wojny zabił tylu ludzi, iIru ja·
ko uczony uratowal życie, być mo2:e, powtarzamy, że wtenczas Rooe nie umarlby
na barłogu nędzarza.
Kr

jedzenia o zakład
o

obiadania się z powodu
jet>zcze, pomimo ostrte-

piątej rano. znaleziono go martwym.
Sekcja zwłok wykazała silne przepełnie
nie strawĄ kiszek cienkich, prtekrwienie
w wysokim stopniu organów brzuBzaych,
umiarkowany brak krwi w mózgu t sercu.
Stan reszty budowy ciala. wskazy\vał, że
człowiek ten, pomimo pozornie kwitnącego
stanu zdrowia, był konstytucyjnie mało
wartościowy.
PrzecLstawial typ podlegaja,cy łatwo śmierci z pl'zyczyn niezbyt
watnych.
Przykład ten poucza nas, że nawet pozorne "końskie natury" mogą tragicznie
skończyć pr!:y objadaniu się o zakład.

żeń i wyjaśni ell.. zupełnie wytępiona. Fał
szywa próżność skłania ludzi do imponowania swym przyj a cio.łom, ile ich żołądek
wytrzymać może.
pnyczem pragną oni
pobijać ,,rekordy" w tym względzie.
Jeden zobowiązuje ",iQ zjeść odrazu kopę jaj
ugotowanych na twardo, drugi zakłada się
że zje 3 kilogramy kielb3isy w ciągu ~ie
cZOTa, trzeci pragnie osiągnąć najwyższy
wyczyn i poJyka w ciągu "jednego posiedzenia" dwadzieścia dużych porcyj gulaszu. Może ta. niedorzeczność minąć osta·
tecznie .iako tako i znaleźć wreszcie zakoń
czenie swe w katarze żołądka, jednak objadanie się takie kończyło się nieraz cięż
kiemi. długotrwałemi chorobami, końcl.a.,
cemi się nawet ŚIlliercią.
O takim wypadku śmierci z powodu !Akładu wspomina dr. Boss w szwajcarskiem
czasopiśmie lekarskiem.
Dwudziestoletni
rekrut, zdrowy i fizycznie bardzo wy trważycia.
f y, najszybszy biegacz z przeszkodami, zaInny znów uczon" , zajmuja,cy się pro- lożył się, że poza zwykłą swą wieczerzą
blemem ,..zm~czenia. fizycznego" skOJlótru· zje jeszcze dwa funty chleba.. Rzeczywiście
ował Bobie stacjonowany bicykl~ na któdokonał tego przy obfitym dodatku ma.sła
rym "jeździl" aż do ostatecznego wyczer· i konfitur. W nocy, około drugiej, Ulwapa.nia sit, podczas gdy obecny przy tym rzysze jego śpiący w tejoamej saH. zbu,.sporcie" aoysten1. czynił odnośne zapiski. dzeni zostali jękami i spostrzegli rekruta
Ale największymi męczenni'karni wie- poruszającego rękami, jakgdyby mu
azy byli pionierzy w dziedzinie rentgeno- brakło powietrza.. Rozgniewani przebulogji. Każda oparzelina jest bole6na, lecz' dzeniem, wstrząsnę·li nim koledzy w pół
oparzenia spowodowane promieniami X, żarcie, poczem się cho.ry nieco uspokoił.

Najmłodsza podróżniczka
"na gapę"
Dwunastoletnia mie&zkanka Nowego
Jorku Joan Daylay jest bezspl'zecznie najmłodszą pasażerką "na gapę".
jaką kiedykolwiek przewoził wielki okręt transoceal1iczny. Spragniona niecodziennych
przygód. dziewczynka, należąca do poważanej i znanej rodziny nowojol'skiei. ukryła się na pok1adzie .. NO'!'mandie", na
kilka chwil przed odjazdem wielkie~o
parowca. w drodze powrotnej do Europy.
Okręt 2Jnajdowal się już na peJnem morzu, gdy mała Joan zjawiła się przed komendantem i oświadczyła dumnie: "Je·
stem pa.<;a:l:erką na gapę " . Oficer. ze
względu
na wiek dziewczynki, sądził w
pierwszej chwili, że to żart, wkl'ótce jednak się przekonał, że na2Jwisko dziewczyn\d nie było umieszczone na li:jcie pa-

odwaga i

p()8wi~ee"ie

jaką
rozpocząć w

W wielkiej defensywie,

z konieczności musieli
obronie praw Kościoła biskupi i katolicy
niemieccy, nie brak faktów, świadez~
cych
o prawdziwem
bohaterstwie
przedstawicieli katolicyzmu w Trzeciej Rzeszy. Dowody niezłomnośd ducha dali też niejednokrotnie i członko
wie episkopatu, jak np. biskup Monast9TU, Mgr. von Galen i biskup Warmji
Mgr. Kaller.
Gdy do Monasteru przybył jeden z
przywódców
ruchu pogańskiego w
Niemczech, prof. Hauer, celem wygło
szenia w tern mieście antyreligijnego
odczytu, na dworcu oczekiwały agitatora tysiączne rzesze katolików, śpi&
wających chórem pieśni religijne. Na.stępnie katolicy i protestanci pospołu
udali się tłumnie wślad za przybyłym
bezbożnikiem do sali, w której mial
si~ odbyć odczyt. W rezultacie
prof.

&isk-upów niemiecl.-ich.

Hauer nie wygłosił r.amierzonego odczytu, bowiem tłumy, przez cały czas
śpiewając pieśni religijne, nie dopuści
ły go do głosu an i na chwilę. Skutkiem powyższego incydentu było pojawienie się policji w parę doi później w
mieszkaniu biskupa. Na wiadomość o
przybyciu policji z ka.retką więzienn~,
przed pałacem biskupim zebrały się
tłumy wiernych, go.towych do czynnej
obrony swego pasterza. Biskup ukazał
się nieba.wem na ganku - ale w kompletnym stroju liturgicznym biskupim
z mitrą na głowie i pastorałem w dło
ni. Gdy policja.nei oświadczyH, że nie
mogę. księdza w tym stroju zabrać do
więzienia, biskup
von GalIen rzekł
spokojnie:
- Skoro aresztujecie mnie ja.ko biSkupa., w tych szatach jedynie zgar.
d'zam się jechać do więzienia.

od·

Ponieważ biskup kategorycznie
mówił zdjęcia szat liturgicznych

Portret

a

tłum przed pałacem poczynał przybierać coraz groźniejszą
postawę,
policja.nci udali się do swych zwierzchnich
władz celem otrzymania odpowierlnich
po.l~e l1. j a k postą,pić.
PolicjanCi jui;
więcej nie powrócili.
Ale nie tylko w południowo-zacho.d

Młody

Roosevelt, syn prezydenta Stanów
A. P., jest tak samo zapalonym
wę·dlkarzem. jak jego ojciec. A oto łup
jego niedawnej wyprawy w~karski&f.
Zjedn.

nich Niemczech dochodzi do nowego
"Kultrirkampfu·'. Prześladowania katolików szerzą się i w innych częściach
Rzeszy, m. in . \\. Prusach Wschodnich.
Niedawno ~7.0stał przez władze aresztowany
rektor mniejszego
seminarjum w Brunsebrdze (Braunsberg), ks.
\Viermer' T. J., za to, że ukara.ł kilku
uczniów za zapisanie siEi', pomimo ego
zakazu. do organizacyj młodzieży hitlerowskiej. Gdy <::.it' władze hitlero\\""kie o tem dowiedziały. rodzice winnych chłopców wystoso\"ali do prefekta policji list, w którym przyznali
"hlSznOŚĆ kapłano,,·i. Skutek był natychmiastowr: O. \Vicrmer zostal \\Tdalony z Prus \\"schodnic1l.
Temu podobnYCh wypadl<ów było
osta.tnio kilka, wobec czego biskup
\{aksymiljan Kaller ogłosił list pastel'ski,
który
polecił
przeczytać
we
wszystkiCh kościołach d iecez.ii. Policja
miała nakazane nie dopuści.ć do czy ta.nia tego listu z ambon i skonfiskowała większość egzemplarzy.
(KAP).

Znakomity jednooki lotnik amerykański,
Wiley Post rozpoczął lot do bieguna pół
nocnego. Narazie brak wiadomości o tym
brawurowym locie.

Od zegara

słonecznego

do czasów dzisiejszych
Dzieje czasomierzu sięgajĄ a~ d~ starożytności.
Juz piękne Greczynki grzeszyły punktualnością, aczkolwiek istnialo wówczas już coś w rodzaju zegrurka kiesZlonkowego. Ruchome zegarki słoneczne
które w domacb zamożniejszych stały na
stołach, około. T. 1 500 przed Chrystusem
istniały VI tak drobnych rozmiarach, że
można je był<l ukryć w torebce lub w fał
dach szat. Poza domem d-obywano je na
wierzch, by na nich odczytać czas, CO oczywiŚCie możliwem było. przy pogodzie
słonecznej.

Od pogody i pory dnia niezależne były
zegarki piaó;kowe, rtęciowe i wodne, które polegały na tem, te poWOlne opróżnianie
danego. naczynia oznaczało pe'l'iien z góry
ok.reślony czas. Zegar świecowy zdaje si~
być wynalazkiem chińskim.
Około roku
875 kr61 anglosaski Alfred Wielki używał
do. mierzenia czasu świec rÓ'WJlej grubości,
na których uwidoczniona była skala,
określająca czas palenia się świecy. Także
królowie francuscy Ludwik. (1226 ;.;;: 1270)
i Karol V (1364- 1380) posługiwali się
świecą jako cZa.<lomierzem.
$lusarz. norymberski Piotr Henlein (1480 ~ 1542) za.
sażerów.
Joan oświadczyła, że znalazła się na cza;ł wyrabiać mechanizmy zegarkowe z
żelaza, posługując r:ię do zapędu pomysło
pokładzie "Normandie" jako zwiedzająca
i że, korzystając z chwili nieuwagi swej wo zastosowana, wagą, która później zagu\vernantki. zdołała się ukryć w umy- stąpiona, wbtała sprężyną zwojową_ Nazwał
walni kuchennej, gdzie doczekała się od- on swoje zegarki, hióre w roku 1511 pojajazdu parowca. \V parę godzin później wiły się na rynku, dla ich kształtu jajkanadeszła depesza iskrowa z Nowego Jorm i norymberskiemi.
ku, z zapytaniem zrozpaczonej rodziny,
W nowszycn czasach pojawiły się także
czy mały trzpiot nie znajdował Się czaSem na pokładzie. Komendant radjową zegarki elektryczne i pneumatycz.ne, zadrogą uspokoił rodziców, którzy natychpędzane It centrali. Zegar pneumatyczny
miast przekazali 100 dolarów celem wynaleziony został w roku 1877 przez in..
uiszczenia. opłaty za przejazd swej "po- żyniera wiedeńskiego Mayrhofera. Wynaciechy". Mała pac;ażerka nie wylądowała lazek ten rokował tak doskonałe nadzieje,
jednak we Francji. gdyż nie posiadała że w marcu 1880 roku utwoczyło się spepaszportu, a policja w Hawrze nie udzie- cjalne towarzystwo dła jeg<l eksploatacji,
liła jej odnośnego zezwolenia.
Tego sa- które też istotnie założyło rozgałęziona,
mego dnia małą Joan zaprowadzono na sieć zegarów peumatycznych.
pokład
innego parowca, odpływającego
Aczkolwiek tu i ówdzie jako wyn.ala.z~
do Nowego Jorku - i tak się zakończyła
sprężyny zwojowej wymienia się Krystjaniezwykła przygoda
odwa~nego brzdąca.
Dziennikarzom, którzy pospieszyLi na jej na Huygensa 1629 - 1695, to jednak weprzywitanie,
dziewczYiIlka oświadczyh: dług wszelkiego. prawdopOdObieństwa wy"Odbyłam cudo'WJl& podróż.
stołowałam nalazek ten przypisać należy Rookowi.
się przy stole komendanta i taJlczyłam z
Hooke zmarł w Londynie, dnia 3 marca
oficerami!"'.
S. F.
1703, przetywszy lat 68.
WiP

Walki katolików \V Niemczech

Nl-e~wykkt

-

te gdyby Rose

l

najnowocześniejszej

lok1omotywy

Po\q'żej widzimy naj nowsza. lokomotywę pocia.gu bł:v~kawiczne~o Paryi _
Deallville. Pociąg o~inQ'fl m:-t1,"ymallpl s7.vhko~r HlO 1,m na A'o<lziu ę .

Drogi polskIe -

(hłop· ~pośledzon~ warstw~ społe(zn~
Gdyby
.

każdy chłop wydawał

dziennie złotówkę na artykuły
wyniósłby prawie 4 miljardy rocznie!

Do

smutnych, zaiste.
wniosków
trzeba, porównuję.c stopień zainteresowania, z jakiem do zagadnienia
chłopskiego odnosi się opinja publiozna w Niemczech i w Polsce.
Na dnie całego dążenia hitleryzmu
leży mistyczna tęsknota powrotu do
niemczyzny możliwie pierwotnej, de>kopania się do świętych źródeł tej
niemczyzny
("Am
heiligen
Quell
deutscheJ:' Kraft"). Jakie drogi prowadzą. do tego źródła pra-niemczyzny?
PI'zedewszystkiem zagroda dziedziczna (Erbhof), jako podstawa niejako biologiczna, jako gwarantka czystości t ciągłości rasy, jako przywrócenie
zaChwianej równowagi między miastem i wsią.. Z tej racji w Niemczech
r9l nictwo - to chłopstwo, z tej racji
interesy społeczno-gospodarcze chłop
stwa są niejako "opancerzone" i idą
przed innemi.
A u nas, w Polsce? Wybierzcie sobie setki tematów jak dla przykładu:
żywoty sławnych mężów. albo hodowlę
koni. lub eks,ploata.cję węgla, albo rewolucję francuską - a znajdzieCie w
bibl,jotekach dziesią.tki dzieł, w których
tematy te opracowano
wszechstronnie. Ale o życiu chłopów polskich, o
ich myślaCh. tęsknotach, potrzebach,
dą.żeniach,
znajdziecie malo, bardzo
dojść

r S z.a w a. (Tel wł.). Bezporoko ;vania. prowadzone w
GdaAsku pomiędzy min. Romanem, a
przedstawicielami . senatu ~dal]skiego
doprowadziły .00 s'precyzowania postulatów i stanowisk obu stron.
. Obecne rokowania weszły w stadjum, które wymaga obecności ekspertów w obu d,ele.~acjach DotyczyĆ one
będi\. reglamentacji g'ULdena VI tym kierunku. aby nie były narażone na
s z"vank interesy tranzytu i handlu pol-

W

fi

średlnie

skie .~o.

Dalej b<;dzie omawiana sprawa reglamentacji przywozu --do Gdańska, 0raz sprawa stabilizacji guldena. Przypusz>czajil. iż wzajemne ustosunkowanie się złotego i guldena na terenie
Gdańska b~dzie przypominało stosunki walutowe na terenie Luksemburga,
~dzie frank belgijski jest moneta. obieg'owa. obok franka luksembUlrskiego. Min. noman nie będzie przewodlni~zył rokowaniom
gdańskim i w najbliższym czasie powróci do Sztokholmu. (w)
W<l~()ra.i odbyłOI SlQ sootl,anle m~ędzy kOmlSM"Zem generalnym R zpl. Ill:Jll. Papee a prez~'de~tern .-enatu Grelserem. Ust~lox:o, ze.
dlalsze rozmowy polsko - gd'anskle odbędą. s i ę
\Y
przyszły poniedziałek w
Warszawie Temawm rozmów bWą
C?' d a {l f'. k..

I P.~T).

sPl'a",~·. wynikające z protokółu, pod!-

pi sanego w dn. 8 b. m.
W skład delegacji gdal1skie.i. która
przybędzie d() Warszawy, mają wejść
pp. radcy senatill Buettner, Kunst i
Hoffmann oraz prezydent Banku GdańskieCJ'.Q p. Schaeffel'.
W Warszawie prowadzone być mają również obrady komisji parytetycznej, której zadaniem jest ustalanie
'każdlora.rowe udziału wolnaJro miasta]
w kontyn ,l n'ntnch rolsltlch.

tlo obrót

Głosy są różne: jedne zrezygnowane, wszystko to splata się w harmonijną
inne zroZ/paczone, inne wreszcie za- całość z krytyką władz.
A podatki!
wzięte. Z wszystkich jednak przebija "Każdy z nas rozumie - pisze jeden z
niedola chłopska.
autorów - że państwo potrzebuje poRzecz charakterystyczna: mniej w datki, ale to podatki SlPrawiedliwe, a
"Pamiętnikach Chłopów" utYlSkiwań z nie takie jak się obecnie praktykuje,
powodu kryzysu i biedy gOSJpodaI"C'Zej, że grzywny różne przewyższają kilkaaniżeli poczucia krzywdy, wyrządzonej krotnie sam podatek".
człowiekowi przez człowieka. DominuObok tego bardzo żywe jest poc'ZUje wezwanie do rewizji stosunków cie krzywdy, jakQ. chłopom wyrządza
międzYludzkich
na wsi, zwłaszoza żydostwo. Z tej racji znaczny jest pęd
stosunku drobnej administracji pu- do zakładania spółdzielni rolniczych,
blicznej do chłQl})a, do tego typowego by ratować chłOipa przed wyzyskiem.
"szarego
człowieka".
Przewlekłość
ChłQl})i, jak wynika z ich pamiętni"toku urzędowania", drożyzna OIPlat ków, czuj.ą. się obywatelami drugiej ka,.
administracyjnych,
skomp.likowany tegOlrji. Jest to bardzo źle_ Trzeba bęsystem zarządzeń porządkowych.
dzie im przywrócić poczucie równo-I
nitarnych itp., łatwość popadni~cia z rzędności ich w stanowieniu o przyszłotego tytułu w konflikt z władzą, nie- ści Narodu, którego są. elementem najwłMciwe
traktowanie
ohłO"pa
większym i najzdrowszym,

sa-I

Zygzaki podatkowe
Okres p~edwyborczy -

a ulgi podatkowe dla 'wsi

Nie ulega najmniejszej wątpIiwo
zniesienie 10-procentow. dodatku do podatku gruntowego i t. zw. pomało...
datku interwencyjneg-o w tej samej
TymC'za~em:
czem są. chłopi dla wysokości stanowi pożądanQ. ulgę dla
Polski? Urzędników mamy Iki1.000, wsi. Z drugiej strony nikt się chyba
robotników w \vielkim i średnim prze- nie łudzi. żeby 10-12 miljonowy zamYśle 325.000. pracowników umy- strzyk spowodował choćby chwilową,
słowych - 460 tysiQcy. zaś ludności ale wid(}czną poprawę w rolnictwie.
chłopskiej 23,859,000 Tak znaany,
Leczenie musi się stosować do pojak w Polsce, odsetek ludności, ży- stępu choroby Środek. sam przez się
jącej poza miastami, mają. tylko Rosja dobry, który
byłby skuteczny w poi Bułgarja.
czą,tkowe.i
Jej fazie," w późniejszych
Ludność chłopska Polski to olbI'lymi okresach już nie p.pmaga. Należy się
rezerwoar niewykorzystanej energji, to obawiać. że nowa . fala taniości zbóż
ogromny rynek zbytu, prawic nietknię- pOChłonie bez śladu pi'ezent, zrobiony
t1' . Przy~mijmy ilość chłopów-żyw i- przez rząd niesu:zęsnemu rolnich'l.·u.
clell rodzJn tYlko na 10 miljonów I
Dlaczego z tym prezentem wystą
przebiegnijmy pamięcię. \v:;zystkie na- piono tak późnot' Dlaczego znacznym
sze zajęcia codzienne, \vs:zystkie przed- kosztem prowad.zono ~ntel'\vencję. dlamioty użytku od kawalka mydła przy czego zaangażo\"ano duże fundusze
myciu po~rannem. do 7.H.f'Ó" ki, za;pala- pallstwowe w akcji oddłużeniowej. a
nej wieczorem, i ciągle dopisujmy do tylko odcilJek podatkowy j:.lOzostawiokażde'; miary siedem zew.
WydajeCie no nietkniętJm - ba, zamiast obni~ zł dziennie? Gdj'by cblopi tę zlotów- zae, jeszcze podwyższono podatki, płą
kę wydawali codziennie, to powstałbycone przez wieś?
w ciągu roku obrót 3.6;)0 miljonów
PodaŁek jest instrumentem z jedZłotych. Ogrom!
nej strony delil,atnym i trudnym w
O chłopach pol kich pomyślał Insty- złl,słosowaniu. a z drugiej wielce kontut gospodarstwa &połecznego. wyda- serw~tywnyrn . Dość powiedzieć, że. zają,c w jednym, 700-stronnicowym to- I s~dnIcze podstawy, na któl'yCh opiera
mie 51 "Pamiętni.ków Chłopów". W SIę pGnatek g-I"untl;}\vy \': b Kon/<resówksiążce tej przemówila wie.<3 polska.' ce, były ustanOWIOne Jesz·~ze przez...
.
Sejm Czteroletni, a więc przed 150 laty.
_.W podatku najwainiejszą .rzeczą. jest
to.. żeby ludność do niego się przyzwy-

Rokowania polsko..gdańskie

przemysłowe,

ści, że

czaiła.

Jeżeli do teg'o dodamy
trudności
budżetowe,
moglibyśmy zrozumieć i
rozgrzeszyć

p. ministra ~kar'bu. który
- choć ZDa wady nrullego systemu'
podatkowego - odwleka pod różnemi
pozorami jeg() reformę. Ale te wszystkie okoliczności' i względy nie odnoszą.
się do obu, podarowany('h obetnie rolnictwu podatków.
Podatek interwencyjny był wprowadzony przed dwoma laty. Nieznaczna stosunkow() wys'okość Pr-Ly tak doniosłym celu. jak pomoc dla rolnictwa,
SlpTawiła., że przeciwko temu podatkowi nie protestował nikt. nawet r()llnicy.
Może opozycja sejmowa (KIUlb Narodowy na.pewnQ) miałaby tu pewne za,.

strzeżenia, ale nie dano jej po temu
sposobności, ponieważ podatek interwencyjny był wprowadzony dekretem

Prezydenta Rzeczypospolitej, wyda.nym na podstawie pełnomocnictw.
A jednak przy gos'podarczych pororach był to podatek fiskalny, antygospodarczy. Interwencję up:rawiano już
przed jego wprowadzeniem, chodziło
zatem nie o pomoc dla rolnictwa, ale
o zmniejszenie deficytu budżetowego.
I w mQmencie jak najmniej odpowiednim pociągnięto rolnictwo do nowych
świadczeń podatkowych. Obecnie podatek ten znjesiono. ale przedtem usunięto jego' podstawę, t. j. samą interwencję, W rezultacie skarb zyskał jeSZCze na tej operacji.
Drugi prezent, lO-procentowy doda,.
tek, jeillt znacznie starszy, bo liczy już
blisko 10 lat. Ale nie dalej, jak przed
kilku miesią.cami, podCULS ootatniej
sesji sejmowej, n/'J,d wystąpił z projektem podwyższe-nia nadzwyczajnego
dodatl"u do wszystkich podat.ków, a
więc i gruntowego, z 10 proc. na 15

proc.
W Sejmie zrobił się rumor; nawet
B. B . nie chciał teJ podwyżki uchwalać. Powoli,
jak zwykle, uspokojono
się, ale podatek gruntowy wyl<]uczono
z ogólneJ nodwyżki i pozostawiono
przy nim 10 procentowy dodatek. P.
minister skarbu był z tego ba.rdzo niezadowolony.
To się dział() w lutym b. T_ Czy wtedy pOłożenie wsi było lepsze, aniżeli
obecnie? Czy usprawiedliwiało ono
cboć w części projekt podwyższenia podatku gruntowego? Czy TI'l(':>;ej już
wtedy nie naJeżało zrobić tego. co zrobiono obecnie?
DIe-czego czekano tak długo z ulgami pod·atkowemi dla wsi? Czy dla
ich W'p'rowadzenia potrzebny h~'ł aż
okres przedwyborczy?
Zapewne, lepiej późno, niż ni:gdy.
Ale nie jest dQbTZe, jeżeli o poIit~e finansowo - gospodarc~ej decydują
względy fi~ka]ne i polityczne. Wtedy
polityka ta idzie po linji zygzakowatej:
od fiskusu do wyborów - i z poVlTOtern.
M. K.

Wojenne przygotowania ' Włoch
Wyspy Dodeka'łł.efl!u przeznac~one na pobyt rannych
i chorych
A te n y.

(PAT)

Nad

ludnością

grecką Dodekanezu Toztoezona rostała
ścisła

rannY<lh ż()łnierzv. którzy przybywać
z frontu z Er:vtrei.
R z y m (PAT\ . Mussolini zezwolił na ut.worzenie formacji "Czarnych
koszu]". zloź.onej z ochotnfków wło
skich. orzebywających poza A'ranicami
kraju Dof.ychcza wpłynęł() H tys1ęey
będą.

kontrola. Na wyspach tych 0głoszon() stan wojenny i wPl'OwaQlzono
bl()l\adę. Wyspa Leros zamieniona zosłała przez Włochów na fortecę. Domy
na wyspach Rocles i Leros rostaly zarekwirowane na ,szpitale d~a chorych
zgłoszeń.
.
- - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ __

Dlon'losły

wyn'alazek

W'lęŹn"la

M o s kwa. (PAT). Główny osk arżony
w głośnym procesie, profesor
Ramzin. dokonał doniosłego wynalazku technicznego w dziedzinie kotłow
nioCtwa. Wszystkie pisma podkreślają
wieLkie znaczenie wynalaz.k u , który nie.
bawern b~dzie lastoSO'WilnY ,,- siedmi'u
elektrownin{'.h :5o\\·iE'c·kkh . Wyn::!lazl\1\

mrą

z głollu

(-) Stare to przysłOWie: "gdzie kuc.ha.rek szeŚĆ, tam niema co jeść" ...
Zagadnienie dobrych dróg w Polsce
nie schodzi z dyskUSji pUblicznej. Zda.walo się naiwnym, że zagadnienie to.
rozwiązał w r. 1931 ówczesny minister ro-;
b6t publicznych. gen. Norwid - Neugebau..
er, tworząc pańsi.wowy fundusz drogowy,
który uwolnił z obowiązku budowy i
konserwacji dróg fundusze skarbowe,
a sięgaJ po tródła nowe: do nowych opłat
od motorów i powozów i do 400 miljonóW
zł pożyczki.

Minęło zaledwie parę lat. Dziś niema
w Polsce jednego człowieka, któryby nie
powtarzał za Klubem Narodowym, 0strzegającym wczas przed blędami tei im'"
p,rezy, że poszliśmy na szkodliwe eksperymenty. Fundusz drogowy zawiódł na
całej linji
. _,
p
_ Przed. rokiem utworzono w ~l~c~ s~elOJalną. Ligę DrOgow!\,.. Pr~e~odZl JeJ ZIęĆ
Prezydenta Rz. P .. wIcem mIster Bobko:wski. Liga ta przeforsowała przez SeJm
na wiosnę r. b. specjalną ustawę szal"Warkową.
Ogół ludności wsi i miasteczek
ma - w myśl nowej ustawy - przez pra.cę osobistą i pracę zaprzęgowa, odrobić
na drogach nowe świadczenie o wBlrlości
60 do 70 mi1jon6w zł r~cmie. Kto nie
chce osobiście z łopatą w ręce pracO'Wać,
niech zapłaci gotówką_
Wykonanie tej ustawy w Suwa.lszczy'"
żnie doprowadziło do bardzo przykrej sytuacji. Włościanie uznali bowiem szar'"
wark za pańszczyznę.
Rząd idzie jednak mocno na inwestycje drogowe i wodne. Szuka nowych
źródeł. Temi to pracami uzasadniał rząd
emisję potyczki inwestycyjnej (225 miljonów zł) w czel"Wcu, tem tłumaczą oficjalnie zaciągnięcie w lipcu nowej potyczki
inwestycyjnej (50 milj. zł).
Zdawałoby się. te w tych warunkach
powinna tętnić praca na drogach. W rzeczywistości jest całkiem inaczej:
pienią
dze inwestyt'yjne idą na inne cele; ustawa szarwarkowa ,,-,-ygląda w :tyciu trudnieJ, ni:t na papierze: państwowy fundusz drogowy ni.e może ściągnąć opIat,
ani zaciągnąć większych pożyczek. _
Inź. Emil Bratro, b. dyrektor robót publicznych, obecnie profesor politechniki
lWOWSkiej, wymienia jako jedną z przyczyn zastoju i chaosu w budowie dróg.
fakt. iż na tym odcinku l)Tacuje aż ...:.. H
kucharek:

"Na drogi wpływają dotaCje z 14 źró
z państwowego funduszu drogowego,
funduszu inwestycyjnego (w postaci naturaljów), ministerstwa rolnictwa, ministerstwa komunika.cji,
kamieniołomów
państWOWYCh, ministerstwa skarbu (w postaci kredytów z zaległych podatkÓW), z
szarwwrku drogowego. junaków i wreszcie z minimalnych dotacyj skarbu pa.ń
stwa."
deł:

Wiadomo: jecLna matka wykarmi jedno dziecko swą piersią. Dziecko karmione przez 14 matek, umrze z niestrawności. Coś podobnego dzieje się z droga.mi
w Polsce. Drogi mrą z - głodu.

Nastroje wTrzeciej Rzeszy
War s z a w a. (Tel. wł.) "Manchester Guardian" ogłasza 8 tajnych raportów agentów partji hitlerowskiej,
którzy są. rozsiani w rozmaitych 0środkach Niemiec i mają, za zadanie
obserwować nastroje wśród członków
partji i społeczellstwa, by infOll'mować
o tych nastrojach kierownictwo partji.
Raporty stwierdzajQ. ,wzrost niezadowolenia wśród ludności. Pierwszy
mówi, że robotnicy na st.atkach komunikacyjnych na Renie głośno wyraża
ją. swoje niezadowolenie z powodu niskich płac taryfowych. Inny raport
z~jmuje się nastrojami, niechętnemi
hItleryzmowi, szczególnie w klasie
średniej. Inny stwierdza niezadowolenie niŻSZYCh urzęrlników, którzy uskarżają się na przymusowo ścią.g.ane
opłaty i składki, podczas, gdy lepiej
u~ytuowani urzędnicy
t.ych ciężarów
me ponoszą.

W jednym z raportów stwierdzono

bezsilność propagandy hitlerowskiej w
swego Ramz.in d<l'koQnał w więzieniu. kołach inteligencji, która nadal hołdu
ideałom
liberalnym.
Najwięcej
ską.d codziennie wożono 1<0 do labora- . je
skarg i utyskiwań przytaczają. tajne
torjum.

Ś,

p.

Pogrzeb

płk. Głogowskiego

L w ó w (PAT.) WC7,oraj przed połud
niem odbYł się pogrzeb śp. płk. Jana!
Głogo,,""'Kiello. "l7~fn ~ra.b.inetu wojsko\\eg'o p. Pt'f'zydt'nta HZ{,C?YPO!'pfllitflj

raporty w stosunku do młodzieży,
która nie l'atraciła swojej wiary w ;:<amego Hitlera, ale ustosunkowu.ie się
sceptycznie do ofg-anizacii m loc!zi eoży
hitJerow~,l\ i ej. kwe stj.Ql1u.ii-lC
i'eIO\\'o ść
w:::półpracy z t& organizacją.
(w)

.

- -

Adrol redakoi i a~miDilna[ji W
tO~li

telefon redakcji i administracji 173-55

-Piotrkowska 91
Go.wny przy jęć dla inlere.matów

...

od 10-12
___ 2

~ ---
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. Teatr MiejSkL Dzisiaj w piątek pa-emJera sensacyjnej komedji p. t. "KrÓl wła
mywaczy". W roli głównej Kazimierz
SzubeI't.
, I
.RuCh Darodo~ Da prowIncji. W niedZielę, dnia 11 bm. odbyły się zebrania
Stron. Narodowego w Sempolnie. Kole i
Zakrzewku. Na zebraniach, w których
wzięli. udział liczni czlonkowie i sympatycy. wygi oaz one zostały referaty p. t. "Obecna sytuacja polityczna". Tego sap:lega
dnia odbyły się również zebrania Str/)[).
Narodowego w Dobroniu, Mogilnie i Idzaniu w pow. laskim, na któryeh zostal wygłoązony referat przez kol. Łucz~iewlcz"
Romana n. t. "Obee.n a sytuacja politycz-

lla"'.

~akończenłe

kursu L. O. P. P. W dniu

10 bm. w salJ szkOły techniczno przemy-

słoy.rej w Łodzi odbyło sie uroczyste zakonczenie kursu IIgiej kategorii O. P. 1....
G., prowadzonego pod bezpośredniem kierownictwem inspektora ok,ręg?wego O. P.
L. G.. p. płk. W. Bartoszkl6wlcza.
Egzaminy, odbyte w obecności przedstawicieli władz państwowych, wykazały
wysoki poziom WYSzkolenia i należyto
przygotowanie absolwentów do oczekl).j~
eyeh ich zadań, w wyniku czego Łódź 0trzymała da.lszych 33 pełnowartOŚCiowych
instruktorów O. P. L. G.
Wręczenia absolwentom dy-polomów d3kona.ł prezes łódzkiego obwodu miejskiego L. O. P. P" p. inż. Stanisław Wr<lde w
obecności przedstaWicieli władz paÓI$twowyoh, Polskiego Czerwonego Krzyża, dele~atów zainteresowanych instytucyj oraz

posłów

Wrborv kandydatów na

Poniżej zamieszczamy dalsze wyn!.'
P o w. kra k o w s k i i c h r z aki kolegjów wyborczych:
n o w 8 k i (nr. 82): Gduła, Kuczyński.
W Kra k o w i e w okręgu 80: PoZ a m ość (35): Kondysar, Kroebel.
chmarski, W oIter, dr. J ahoda-ŻółtowC h e ł m (.36): Kociuba, Gasowski.
ski; w okr-ęS'u 81: Starzak, Spira, Ja.
Ł u ck (56): Smockiewicz, Tymoczynski, Szczepanik.
szenko.
p ł o c k (nr. 12): Hanebach KaczoK o we l (57): Suchozewski, Pewny.
rowski.
' S a r n y (58): Wielhorski, Wołkow
Z ł o c z Ó w (nr. 62): Traczewski i (proboSZCZ prawosławny) .
Kurmowicz.
Rów n e (59); Hoffman, Bura.
B r z e ż a n y (nr. 63): Schaetzel, Dą.
B i a l y s t o k (łO): Danowski. min.
browski, BiJak, Denszczuk, Miron przem. i handlu Floyar-Rajchman.
Łucki.
Ł o m ż a (ł2): J abłonowskl, KuklinB u c Z a e z (nr. 6i): Puchała, Zy- ski.
I
borsld.
P o w. ł ó d ~ k l, l ę C z y c k i (18):
L u b l i n (nr. 33): Chac?:yński, Plo cek, · Wyga.nowski.
Błońslt. i. Koter, Świd2:ińskl, Plasinski.
S i e r a d z (21): Leopold, Bartczak,
p u ł t u s k (nr. 8): Kielak, Dąbrow- b. poseł Wyrzykowski.
ski. .
P i o t r k ów: Fijalkowski, PomiaM ł a w a , (nr. 9): Olszewski, Bu- nowski.
dzich.
B o c h n i a (83) Goetz, Krupa.
W ł o c ł a wek (nr. 11): Szymański,
R a d o m s k o (23): Dratwa, Nowie·
TomaszJdewicz.
ki.
S i e r p c (nr. 10): Budzanowski,
C z ę s t o e h o w a (25): paci()rkowChojnacki.
ski, min opieki społ., Kobyłęcki.
Ł o w i c z (nr. 13): Koza., AndrzeO p a t ó w (30): Wróbel, Długosz.
jewski.
N o w y S ą e z (86): Gut, Balara.
Skierniewice (nr. H); MorawSwiętochłowice (90): Wasik,
ski, Lącki.
I II Pietrzak.
S i e d l c e (nr. 39): Dehnel i Grzy.
B i E' l s koŚ l ą s k i e (92): Zakrocmała.
ki, Habicł1t.
B l' z e Ś ~ n a d B u g i e m August yR a d o m: (32): Brzęk-Osiński, Kaniak, Zalewski.
.
sPrzykowski.
·
.
Kobryń (nr. 54), Podoski, HołyńTarnów (84); ks. Lubelski Józe-f,
ski.
Jarosz.
p i ń ś k: !lreyman. Kolbusz.
J a 8 ł o (85): Duch, Górka..
T a r n o p o I; Widacki, Bołuch.
Wad o w i c e (87): Walewski, Hyla.

wykładowców.

ZaopatruJcłe się

w tabllczki L. O. p, P.
1,6dzki obwód miejski L. O. P. P. rozpo-

c~ął ostatnio zaopa.trywanie firm Ol'az :ustytllCyj w metalowe tabliczki członkow
skie L. O. P. P.
Tabljczki są efektow:nie emaliowane i
zaopatrzone w lI'lapif.\ stwierdzający, te
dana firma wg!. instytucja jest cz!onkięm
L. O. P. P. Doręcza się je bezpłatnie
wszystkim firmom lub instytucjom, które
zgłoszą na rl;ce upoważnionych przez L.
O. P. P. osób swój akces do L. O. P. P. i
opłacą jednorazowo składkę członkowską
roezną lub dwuletnią w kwocie 6 zł, wZgl.

Przed strajkiem brukarzy

Wyzyskiwacz skazany

Ł ó d ź, 16. 8. Na. robotach brukar;=;k~ch znqw wybtWhł Z8.tar~ z powodu
zapowiędz!anej redukcji
20 ro~tni
k6w, prZyj~tYeh do ro-bót z pominf~r

Ló d

ciem biura P'OŚrodnicwa pracy. .
Związ.kt zawodowe robotników brukarskich zWTóciły się dIo inspektora
pracy, który wyznaczył konferenej~ na
16 b. m.
OdbylV się na.rady, na kt.Ól·ycb posUj..
nowiono ·kate.goryc~nie przeciw~tawić
12 złotych.
się zamierzonej redukcji
robotników,
Zabawa ogrodowa. W niedzielę, 18 b. a w razie gdyby przedsiębiorcy nie u·
m. od godz. 14 (2 po poI.) w ogrodzie przy
ul. Letni'Jj 3-5, Tow. śpiewu "Hojnał" stąpili, proklamować strajk
(chór sumowy przy kościele Zbawiclelll
na Kozinach) organizuje zabawę ogrodo- KRPNIKA PABJANIC
wą, Cony wstępu nisIde: 75 gr dla domslych i 50 gr dla młodzieży. Zysk z zaGhłoPC,yk pod wozem. W dniu ,3119,
bawy przezna.czony ie.st na zakUJ) nut dla
chóru.
gdajsz~-m został przejechany wozem.' d~u
letni Ka.sprzak (Krótka 17). Uzi~cko na
Kradzieże. Do składu fabryki Za:rempozostaje przy życiu. Kobieta
by przy ul. Senatorskiei 6 przez dach wla- szcz~ście
wóz jak i matka dziecka !ltamali się złodzieje i skradli towar6w war- prowadząca
ną wkrótce przed sądem. (p)
toścj 01(oło 4 tys. złotych.
Echa krwllwej l;abawy. W ubieglym
W kancelarji notarjusza. V:ojnarCjWski ego przy ul. Zachodniej 36, nleznaoi roku straż ogniowa.-oehotnicza. z Marsprawcy dokonali wlamania i skradli róż chówka ul'ządzila zabawę taneczna" na
którą przybyło kilkadziesiąt osób z pone przedmioty wartości tysiąc zlotych.
bliskic4 wsi, a nawet z Pabjanjc. Na. za,·
bawie tej zosta~ dotkliwie :pobity CiepUń
KRONIKA
_
+ ZLOCZEWA
ski z Pabjal1ic przez zl}fJ.nego awanturnikę.
Po co łąm chodzą? W mieście Z!ocze, Hymera. z Kudrowic.
W dniu dzisiejszym sąd grodzki vi Pawic jest. fryzjer chrześcijanin" mimo 10
po
przesluchalliu
szereglJ
duto urzędników chodzi się goliĆ do 2;ydn bjanicach
Rubinowic7;a. Żyd, nie mogąc nadążyć w świadków i rQzpatrzeniu sprawy ska.zał
obsłudze klienteli. wziął do pomocy żon,!,
Hymera na 8 miesięcy wip,zienia.
która czule mydli bl'ody j ocipra po ogoJeniu, a przyciskając się do kilent6w mę
Bedąkto;r nPJ'ąwdV Pabjllllickiel" pned
ża.
Nie wiadomo więc, czy 6tarsi pano· sąde~ Od kilku tygodni przebywają,~y
wie nie po to tam chodzą.
w więzieniu w Łodzi red:a~tor tygodniowego pisemka P3bJanickiegQ p . . t. "Prawda Pabjanicka", Sławiński Edward, został
KRONIKA ZGIERZA
w dniu 14 brn. prz~wjezioP}' l'la. rozpraw~
Ze Stow. Młodzieży KatoliekIef. Z okn· do 8j\du grodzk!ago w Pabjanicaeq. Akt
zji 15-1ecia "Cudu nad Wisła:- roiejar,cnve oli~arienia zarzuca Sławińskiemu, tft podKat, Stow. Młodzieży wystawia. w sobotc:, cza.s .p rowadzenia śledztwa przez wladza
lInia 17 bm. w sali Tow. Śpiew. "Lutnia" miarodajne w I~oll).unall1ej Kasie Oszczęd(ul. Łęczycka 2) sztukę sceniczną pod tyto ności w Pabjanloach, napisał w s\vym t ygodniku na. ten tem.at artykuł bez zezwo"Cud nad Wisłą".
Nieudane Samobójstwo.
We wtorek, lenia miejscowych wład~. Sąd grod?fki
dnia 13 bm. w godzinach wjgczorowych w ~kaza,l Sławhiskiego za to przestępstwo na
lesie majątkU Łagiewnik! Jlod Zgierzem 100 zł grzywny z zamiana. w razie niena ekuLek nieporozumień rodzinnych sto- śe1ągalności na. 20 dni aresztu. Zaznanależy, te nadutycia o J'a.lM'z Zawisza Leopold (zam. w Zgierzu, ul. czyć pr"'ytem
"
'"
tygodnik
wspominał miały istotnie
Szosa Konstanty.n owska 8) targnął się no, kich
miejsce,
swe życie, wieszając sill na drzewie na.
paliku od spodni. Wisielca spostrzegł zaHa wldok słoDia sploszylt' sto kOD". W
alarmowany przez żonę właściciel res't au- dniu
wcz/)rajl'!zym. b/jowiący w Pabjaniracji p. Cylke, który odciął go z drzewa cach
cyrk "Arena" oprowadzał dla. Tf'lklai pl'zywrócil do źyoia.
my zwierzynę po ulicach miasta.. Przy
Redukcja dni pracf. Jak już w innych ul. Zamkowej, na widok słoni spłoszyły
fabrykach, tak i w fabryce pl':I;ędzalni się konie j przygniotły bryczk~ do słupa
strajganu przy ul. Wodnej 1. której wła Czesława Kłysa (Żwirki i Wigury 9), któścicielami są. spadkobiercy Otto Mayera,
ry doznał bardzo ciężkich uszkodzeń eiabez dwutygodniowego wymówienia zredu. ła. Niestczllś!Jwego w stanie agonji przekowano dni pracy, zatrudniając obecnie wier.iono dCl I!Izpitala miejskiego.
wszystkich robotników od jednego dnilt w . Jak się dowiadujemy w ostatniej chwitygodniu do 4 dni. Zarząd fabryl<i reduk- h, stan zdrowia Kłysa jest nadal groźny i
cję dni pracy tlumaczy brakiem
zamó- zachodzi obawa, że doznał on pęknięcia
miednicy. Dla. sprawdzenia lekarze powień.
to

Edmund

Ry~bter -- co palto - to

H. S. Pinkus

Bręinsteifl,

(ZfLmieszko w J..odzi przy uJ. Zaką.tnęj 23),
obniżał według własnago uznania zarobki robotników. Zrozpaczeni robotnicy przybyli pieszo do Łodzi w liczbie
30 osób i ot.oczyli mieszkanie żydow
skiego wyzyskiwacza..
Breistein został przez inspektorat
pracy pocią~nięty do odpoWiedzialności karnej i skazany na 6 tygodni aresztu i tysią.c Złotych grzywny.

FED~

Co futro -

ź,

właściciel fabryki w Pabjanicach

I

stanowili poddać Kłysa naświetleniu. (r)
Budowa Domu KatoUckiego. StowarzyszeniA Akcji I{aŁolickiej w DNtowie
rozpoczęło w ostatnich latach swą oży
wioną dzialalGo~ pod
przewodnictwem
ks. proboszcza Wojciecha. Kubisia. W
rOKu hietącym Akcja Pl'zyste,pila. do budowy domu kat.olickiego, w którym znajdą pomieszczenia wszystkie organizacje i
stowarzyszenia katolickie parafji DłuŁów.
Praca nad budową domu dobiega ku koń
cowi. Pl'awctopodobnie w tym roku późną
Jesienią dom. zostanie oddany do utytku.
Dalszego pomyślnego rozwoju S to warzysteniom katolickim w Dł1,ltowie ze swej
strony szczerze życzymy. (r)
PosiedzeDłe Rady MieJskie'. Posiedzenie Rady Miejskiej w Pabjanioach. które
mialo się odbyć w saH kina .,Nowości" w
poniedziałek dnia 12 bm .. zostalo
przez
tymczasowego prezydenta miasta P. Bolesława Futymę odłożone, a drugi termin
posiedzenia ZOjital wyznaczony na. wtorek
dnia 20 sierpnia. Na posiedzeniu tem odbędzie się dru~ie czytanIe budżetu na
rok 1935f36. Obóz Narodowy w myśl ewej
zapowiedzi podcza.a pierwszego czytania
budżetu ~gło$i przy poszczególnych pozycjacl1 odflOwiednie wnioski. (r)
261wie lempo. Przebudowa ulicy Pulaskiego posuwa się żółwiem tempem_
Praca pny tej ulicy trwa już od kilku
tygodni i potrwa jeszcze ze dwa lub trzy
tygodnie. W~zellti doja7,:a do tej dzielnicya w szczególności do urzędu pocztowego
odbywa, się drogami okrętnemi. er)
Z ruchu D8ro4owepo. W . środę dnia. 14
bm. odbyłu eię zebranie Str. Nar. w Pabjanicach. pod przewodnictwem fprezesa..
Jed en z pre I egen tó w wyg ł·t
t
t
OSI re era na emat nowej ordynacji wyborcz.,j. Po· referacie I omówieniu spraw organIzacyjnych,
zebranie zakończono od.śpiewaniem Pieśni
Bojowej j Hymnu Młodv"h . (t')
Z rucha narodowego. We wsi Stara
Gadka za.wiązało się kolo Stron, Narodowego, Przy udziale lłc:1)nie zgromadzonych członków i sy-mpaty]{6w dokonano
wyboru 5 członków za.rządu i 2 zastępców.
Referaty wygłOSili: kol. Darmach n. tem.
"PoznaJmy 2;yd6w i ich sile" i kol Jędrzojczak n. t. "Wpływy źydowsko-maeońskie w Polsce". Następnie zebrani uchwa-lili jed.oglośnie rezolucje w obronie atakowanego duchowieństwa i zaslld
narodowo-katolicki~h w tyciU publicznem.

Akcja
woźniców i stangretów
Ł ó d ź, 16. 8. Odbyło się w sali D04
mu Ludowego ogólne zgromadzenie
Zwią,zku woźniców i stangretów, na
którem omówiono sprawę specjalnych
zezwoleń fachowych dla woźniców, tu·
dzież sprawę umowy zbiorowej, obowią.zują.ce.i w całym okręgu łódzkim.
Odnośnie wprowadzenia zezwoleń
na jazdę, postanowiono wysłać delegację do wojewody łódzkiego i prosić .,
wydanie zarządzeń, by tylko fachowi
woźnicy i stangreci mogli
otrzymać
prawo jazdy.

Posunięcie związku woźniców tłu

maczy się cJ;J.ęcią. wyeliminowania konkurencji ze strony osób niefachowyeh,
tudzież ograniczenia liczby
nieszczę
śliwych wypadków, jakie się z tego
powodu zdarzają.
Niezależnie od tego, postanowiono
interwenjować u inspektora pracy celem wszczęcia rokowań dla zawarcia
umowy zbiorowej.

Nie przebolał straty 100 zł
L ó d t, 16. 8. W lesie miejskim
przy Malesinie gajowy znalazł wiszące
na drzewie. zimne już zwłoki starszego mężczyznY.
D()chodzenie ustaliło, iż jest to 58letni Franciszek Kurcze.wski z ulicy
Lagiewnickiej
7ł.
Kurczewskiemu
skradziono sto złotych, jakie zaoszczę
dził sobie pracą. i zrozpaczony tą. stratą., popełnił samobójstwo.

Zwłoki

6 dni
w opuszczonem mieszkanIu
Ł ó d ź, 14. 8. Na ul. Suwalskiej 3
znaleziono w mieszkaniu rozkładają.ce
się · zwłoki 83-letniej Franciszki Marcinkowskiej, która zmarła przed 6
dniami i wobec tego, że mieszkała samotnie nikt nie dowiedział się o jej
smJerci.
Sąsiadka
Marcinkowskiej
Marja Nowinska tak przejęła się widokiem zwłok, że w fabryce RanitlJza
pr~y ul. Pierackiego 10 podczas pracy
dostała ataku nerwowego i musiano ją
przewieźć do lecznicy.

Pobili go,
bo nie dał na wódkę

L ó d t, 16. 8. Na ul. KQ,tnej przy
torze kolejowym na powracajq.cego do
domu 311etniego Antoniego Kuleszę z
ul. Ką.tnej 35 napadłO trzech nieznanych osobników, żą.dając pieniędzy na
wódkę·

Gdy Kulesza. odmó'.tił, napastnicy
poranili go ciężko noża!Jli i kijami, powodując złamani'e ręki oraz uszkodzenie czaszki_ Rannego w stanie cięż
kim umieszczono w szpitalu. Sprawcy
napa-du zbiegli.

Los złodzieja węglowego
L ó d Ź, 16. 8. Na linH kolejowej do
I{oluszek na pociąg towarowy, nałado
wany węglem, wskoczyło trzech osobników, którzy poczęli zrzucać węgiel.
Strażnik kolejowy ostrzeliwał
rabusiów, którzy ratowali się ucieczką·
J eden z uciekających, którym okazał się 26-letni Rusin Zygmunt wp.adł
pod koła wagonu, które obcięły mu 0bie nogi powyżej kolan. Rannego odwieziono do szpitala. Za zbiegłymi
wszczęto pościg.

---

Prawda
O"proceSJ-I""
I'
W Klel"'!.ch
\lU
K i e l c e, 15 . 8. Z a i nsplfowana.
.
przez
czynniki wywrotowe ..,prooesja" z paraOi Strawezyn, w środę, dnia !li b. m.
popołudniu, po dwudniowym pobveie
na cmentarzu katedra.lnym odeszła. do
d.omu, nie uzyskawszy audiencJi u k:;.
Biskupa. Przed <odejŚoCiem, księża z kurii biskupiej, udzielili paraf janom odpowiedlnich wyjaśnień.
W "procesji" brało udział. PO dakładnem naszem obliczeniu. 123 osoby, nie zaś 1500 osób, jak pisze tuteji'Oza
prasa "sanacy.ina", informuje radjo. 0raz nie te 1000, jak podała 'l.IIrz~'dowa
Polska Agencja Telegraficzna.

Edmund Rychter -- co ubranie:;;.; to Edmund Ryc:hter, Poznań, 06trów

Pr e d P , a t a

na !Jl!lIl!iąc sIerpień 11135 roku W14~/I111 bldkowp«o dodath JIOwieściowe$'o, w Poma.niu w ekspedycji ~ 1 9;'1. w agencjach zI 2.20: ts odnOszenlpm do domu ~ł 2.20. n. prowlnc j i M PGelltacb iu:IJ ~ OoIlOSił!
n'('m rto domu kwartalnie 7,01. mlesiecznie 2,34.. pod opa$ką PlieeięcznijO w Police zł 5.00.
w innych krajach zł 5.00. Pn;y 7.mlu wydani/tcb tygQrtniowo~~tuJe "Orędownik" mieei8<:znie ~.35 y,! bez odnoszenia do domu. W ra,zie wJpadk6w r;powodowllnll'cb .ila w>,tną. pr;et!lIkjSd
w ~nkla,!zie. fltralk6w l t. p. w)"dllWllietwo nil! odpowi4rła ~1j doshrcZ/lnle pIsma, .. a.bonencl
nie mają pI'awa domogania alę niedDllt8l'ezonJ'cb numer6w lub odszkodowania.

7 _ _ _' _ _
___

-----

Wielkop.

Ogłoszeni-a

na atron!. S-lamowej 115 gr. na .tronie 4-lamowej pru końcu tekstu
redakcyjl}ll/{o 30 !fr. "!lo stronie czwartęj 511 gr. na atronie drugiej 1111 gr.
Pr1!ed wlal1omOŚ(!lSml potocznemi tOo II' od t·lamowego milimeTra
Oi'lo8~enl. 'kom~\ikow1lne li zalltn;eteniem Pliejsca od poszczeK61nell'o wypadku 20% n01lw.I'i:ki:
Drobne orlone!}l. (n!liJwył.eJ 100 ~ł6w w.tem 6 ftaICł6wkowll'cb). Iłowo .n~gI6wkowe Ct!udłe)
lli Itr, !taMe dalsze !l/Q~o 10 gr. Ogłosze",a do bieżllce8'o W;I',18018 prZFJmUJem, do 8'o<!zin,
10.30. a do lI'<)'dll!l niedz/el/l,ł'cb I 'wlllteCZ/1J'ch do &,odz. 10,t5 rano. Za ~6żnice Dlieolzy !\elita.
W8ąl a W180ko6c1II og/oszerua., powataJą wskutek matl'1eowanla. w,dawructwo nie odpowiada.
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Redaktor odwwiodztuny .A.ndro:eJ Treli. , Pozn"nia. ?ja W8Z1!!tkie wiadomOfcl ł art)'kul" I m. ł..cdll odpowiada Lton TreU •. Ł6dt. PIotrkoWlk. 91. ZłO ogloszenla l reklamy
odpowiada admtn.i.stracja w osobie p. Antoniego Lesniew!clIa w Poznaniu. - Niezam6wion:vch rękopis6w redakcja nie zwraca.
Wychod:1;i codziennie z w,jątkle.m niedziel I .wllit' uroozyatJ'ch II dAtą fil d~eli n8Btępn,.
W,dawJlictwo Drukarnia Pol.u 8. A. w Poznaniu. Sw. Marcin 70.
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Clark Gable
w niebezpieczeństwie iycia
Clark Gable doszedł do kulminacyjnego
punktu swej wspaniałej karjery filmowej.
Jego ostatnim triumfem jest film "Zew
krwi" według nieśmiertelnej powieści Jacka
Londona. W filmie tym Clark Gable osią·
gnął maksimum swego talentu i urody, lecz
osiągnął to kosztem narażania się nieraz na
poważne niebezpieczeństwo, mało zaś bra.
kowało, aby film ten nie skończył się tragicznie dla najulubieńszego amanta filmo-

Prasa zagraniczna przyniosła alarmującą
wieść, że Maunce Chevalier zamierza roz·
stać się na zawsze z filmem i wrócić na
scenę. Zapytany o przyczyny tego kroku,
który zmartwi na pewno miljony jego zwo·
lenników w filmie, Maurice Chevalier od·
powiedział, co następnje:
"Ambicją każdego aktora jes't wycofanie
się w pełni powodzenia i sławy, ahy wielhi·
ciele jego zachowali o nim jak najlepsze

wego.

_pomnienie. Najlepszym dla mnie momen·
tem do wycofania się z ekranu jest chwila
teraźniejsza, po ukończenIU przeze mnie fil.
mu "Folies Bergeres". "Folies Bergeres" jest
szczytem moich możliwości filmowych, któ'
re w filmie tym osiągnąłem i ponad które
nie wzniosę się już nigdy. Dlatego też chcę,
żeby publiczność pamiętała mnie zawsze ta·
kim, jakim byłem w "Folies Bergen ;".

--

W jednej ze scen filmu "Zew krwi" Clark
Gable zmuszony jest sam walczyć z ogromnem stadem wilków. Na zdjęcia splowadzono specjalnie schwytane i głodzone wilki,
aby osiągnąć pożądany efekt. Niezrażony
tem Clark Gable stoczył z wilkami niezwy.
kle emocjonującą walkę. W pewnej chwili
jednak sytuacja stała się tak niebezpieczna,
że Clark omal nie wyszedł z walki pokonany, i dopiero strzał pomocnika reżysera,
który położył trupem rozwścieczone zwie-

Zaczął karjerę

jako

cyrko~jec,

dziś

gra dyrektora cyrku!

Największy aktor charakterystyczny Wal.
lace Beery wystąpił ostatnio w wielkim fil·
mie "Cyrk Barnuma", w którym .o~twarza
rolę brutalnego, lecz jednoczesnte dobrodusznego właściciela i dyrektora cyrku.
Jest to rola jak gdyby dla niego stworzona,
to też Wallace Beery triumfuje w tym fil·
mie na całej linji.
Prasa amerykańska, wychwalając w najbardziej entuzjastycznych słowach "Cyrk
Barnuma", podkreśla jednocześnie, że Wal·
lace Beery zaczynał swoją karjerę artystycz·
ną, jako pracownik w cyrku. Miał on tam
powierzoną funkcję... mycia i doglądania
słoni. Dzisiaj Wallace Beery, znający na·
wskroś życie cyrkowe, odnosi kolosalny suk.
ces w roli dyrektora wielkiego cyrku Bar·
numa, na którego tle rozgrywa się frapu.
jąca intryga dramatyczna.

rzę, uratował życie artyście.

Ojciec mysz1d
Mickey Mouse, wynalazca filmu rysunkowego, Walt Disney, pracuje obecnie nad
wspanialemi rysunlwwemi filmami kolorowemi.
Fot. National

"Caranga"

następczyni

"Karioki"

Zachęcony powodzeniem ,;Karioki'',. reźyser tego filmu Thornton Freeland nakręcił
film p. t. "Caranga", będący największym
filmem muzycznym, jaki kiedykolwiek nakręcono. W rolach głównych wystąpi słynna
para aktorów i tancerzy: wytworny Jack
Buchanan, zwany "angielskim Chevalierem",
i posiadaczka najpiękniejszych na świecie
nóżek, szampańska Lili Damita. "Carangi"
już dzisiaj uczą się najznakomitsi tancerze
zagraniczni, gdyż dzięki powodzeniu filmu
taniec ten stał się odrazu najmodniejszym
tańcem sezonu.
.
-

Nowa kreacja znakomitej artystki.
Znana aktorka niemiecka Renata Mueller będzie obecnie grała tytu·
łowq rolę we filmie historycznym wytwórni Europa-Film, opowiada.
jqcym tragiczne dzieje księżniczki Elżbiety von der Pfalz. Widzimy
ją tu w stylowym kostjumie_
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•••

••• Jean Parker objęła główną rolę
w obrazie ,,1 am Jaaquin", osnutym na. tle
życia Murietta, słynnego bandyty, grasują
cego w Kalifornji.
••• Wytwórnia "Metro-Goldwyn-Mayer"
odnowiła umowy z następującymi aktorami:
Johnny Weissmiillerem, Louizą Fazenda
i Ruth Selvyn.
••. Nowa gwiazda filmowa, spn
. 'ng Byi~g.
ton dotychczas występowała' na sceme.
Obecnie objęła jedną z ról w obrazif( "Mu.
tiny on the Bounty", którego obsadę stano·

l
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Ro.ita MoreM, która gra

glówną rolę we lilmie po(J Sym tytułem

Fox; partnerem jej jest .,ubójczy" Jose Mojica.

wytwó".

wią: CI ark Gable, Charles Laughton i Fran·
chot Tone.
•.• Bohaterką filmu "Opowieść o dwóch
miastach" jest jasnowłosa piękność Izabela
Jewell, która odtwarza postać pospolitej mi·
dinetki. Partnerem jej jest Ronald Colman,
zaś reżyserować będzie Jack Conway.
• . • Swego rodzaju rekord pohił Tom
Ricketts. W ciągu 22 lat wystąpił on w 498
filmach. Obecnie zaangażowano go do obra.
zu "Opowieść o dwóch miastach".
• .• Młody baryton europejski, Igor Go·
rin zaangażowany został przez wytwórnię
"Metro-Goldwyn-Mayer". Gorin ukończył
atudja w konserwatorju!l1 wiedeńsk.iem i wy.

Twórca filmu Bengali.
dyrektor Hathaway rozmawia ze Rtanym
aktorem Gary Cooperem w czasie nakręca·
nia nowego obrazu "Peter Ibbetson", w któ.
rym grają również dwie znakomitości "żeńskie": Ann Harding i Ida Lupino.
Fot.

Metro-Gol~wYJl-Mayer

stępował jd w
wał w Wiedniu,

operze czeskiej. Koncerto·
w Pradze czeskiej i innych
itolicach europejskich.
••• Ryszard Bolesławski podpisał nową
długoletnią umowę z wytwórnią ,.Metro".
Obecnie twórca "Nędzników'"
..Ludzi
w bieli" nakręcać będzie nowy film p. t.
"O'Shaughnessys bOy8". Do ról głównych
Bolesławski zaangażował kilku wybitnych
i popularnych artystów. M. in. grać będzie:
Jackie Cooper i Wall ac e Beery•
••• "David Copperfield", "Kaprysna Ma·
rietta" i ,Sequoia" - oto trzy czołowe filmy
Metra, które biją wszędzie rekordy powo·
dzenia.
Zarówno prasa jak i publiczność przyj.
muje te obrazy wszędzie entuzjMtycznie.

-

Najnowszym filmem kryminalnym
Foxa będzie obraz pod tytulem "Charlie Chan w Paryżu", 111 którym rolę geRjalnego
detektywa chińskiego gra stały jej odtwórca Wamer Oland.

