Dzij

bis

a numeru

~l'us'fro",a:a.

Codzle.De
lir. 76

6 stron

pfsmo Daro o • I

Kaidy Niemiec musiał

głosować

Wczoraj odbyły się w Niemczech t. zw. "wybory" do Reichstagu. Wyborów tych nie można brać poważnie, ponieważ z jednej strony zgłoszona z0stała tylko jedna li>sta rZl\idlowych kandydatów, a z drugiej strony ,p olicja
i "fThIlkcjorulJrjUJsze" p8Jrtji hitlerowskiej zmrus.zali mieszkańców Niemiec do
braruia udziału w głosowaniu. Kto powstrzymał się od udziału w głosowaniu
i nie zo.stał oonotowany w listach wyhorczych, znalazł się temsamem na liście osób politycznie podejlrzanY1ch. Wreszcie komisje wyborcze skł.8Jc1ały się
z samych hitlerowców, którzy rruiędzy soba, dokonywali obliczenia gł{)sów
ważnych i nieważnych. Faktyczny procent kartek unieważnionych - jeżeli
znaleźli się tacy śmiałkowie - jest znany tylko członk.om tych komisyj.
Znacznie waŻiniejsze od wyniku wczoraj,szych wyborów w Niemczech,
jest pytanie, jak brzmieć będą nowe propozycje Niemiec. Wśród dyplomatów
zag·ranicznych w Berlinie przypu.szcza się, że n.owowybrany Reichstag zwoła
ny będ!zie jlUż na dzień 3i b. m. i że na wrn posiedzeniu kanclerz Hitler wystll,Jpi z nowym progr.amem "pokojowej .organizacH Europy". "Propozycje"
owe będą powtórzeniem wop.ozycji kanclerza Hitlera z 7 marca, a więc .p ropoprzyczem na
zycJe z'awa1rcia paktów nie3io"Tesji z ,rozmaitemi państwami,.
pierwszym planie z Litwa" AustJrją i Czecho.słowacją.

Przedtem głosowano "ta,k" i "nie", aw'cl!oraj tylko "tak"
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wolności

pokoju".
Gdy na kartkach
do
głosowania
przy poprzednich
wyborach można
postawić

1łbol,

,,nie" albo "tak",
to iIla obecnych
kartkach
jest
przewidziane tylko miejsce na
"tak". Jeśli więc
będą glosy opozycyjne, to tylko
wyrażone w ten
sposób, iż kartki
wypełnj,one
niewłaściwie

zostan~

Kto

za niewame.

głosował

otrzymał

2Jnaczek

B e r l i n (PAT) Gloso.wanie przy
wyiborach dO' Reichsiagu ro.zpoczęło się
o godz. 9-ej rano.
Na ulicach wszystkich miast niemieckich widnieją plakaty, wzywająctl
do. grosowania do. "Reich&tagu WOlIności i pokoju".
Biura wyborcze zainstalowano. w
kawiarniach, szkołach oraz na dwor-cach kolei podziemnej. Biura wy«:>o.rcze pilnowane są przez milicję narooowo-socjalistyczną·

Oddziały;

młodzieży

\U

Niemczech

na kandydatów jednej tylko .listy
w

.pobliżIU

dworca pocroamskiego.
Donosza, o oŹ)'lwionej propag.8Jndzie,
maj'ąpej na celu doprowad!zenie dIo urn
wybor,czych obywateli, którzyby ewenmaInie pragnęli powstrzymać się od
głosowania.

Według Nd.emieckiego Biura Info.rmacyjnego wy·bory odbywaj a, się przy
pomyślnej pogodzie. Od samego rana
przed lokalami wyborczemi potworzyły się o.gonki. W szeregu m.iejscowości
składanie głosów ukończYlło się przed
obiadem.
Do pogranicznego miasta Passawy
przybyło z Austrji czterema specjalne-

hitlerowskiej

udekorowane są. flagami. W godzinach rannych frekwencja była znaczna. Obywatele, którzy wykonali obo,nązek wyborczy, otrzymali metalowe
oznaki, noszone w klapie marynarki.
Lo.kale wyborcze zostanę. zamknię
te o go.dz. 18, poczem komisje wyborcze Pł"zyst:pp'.ią. do obliczania głosów.
głosowało 70 proc.
B e r l i n. (Tel. wł.) Około 70 proc.
uprawnionych do gt.osowania wykonało "obowil\izek wyborczy" przed godz.

Do goclz. 13

i3-tą.

Kanclerz Hitler i min. Goebbels, którzy ~rana przybyli samo.lotem z Kolonji, zło.ży.Ii głosy w lokalu wyborczym

mieście, nawoCałe Niemcy

.

mi pociągami 3000 obywateli ndemtookich, celem wykonania obowi~u wy~
borcz8lgoo.
Szczególnie uroczyście o.dJbyły si~
wybo,ry w Zagłębiu Saary, gdzie lud~
ność po Iraz pierwszy od! lat i7 głosowa
ła dIo pal'olamentu nie.mieckiego.

Hauptmann umrze jutro
Nowy Jork (PAT) Gu:bernlłitO'l'
stanu New Jersey Hoffman oświadczył.
że nie odro.czy egz8lkucji Hauptmann.a.

------------

Polski lot do stratosfery
War s z a wa. (Tel. wł.) W nieo godz. 9 ran{) z Legjonowa wystart{)wali do lotu na wysokość kap.pilot Buryński w towarzy,stwie dr. Jo.dko - Narkiewicza, aSylStenta przy katedrze fizyki ck:>św. w Uniwe.r'>ytede Warszawskim.
Zamier.z ony i przygotowywany od
dłuższego czasu lot doszedł dlo s.kutku
ze wz.ględu na sprzyj'ająA:-e waorunki
atmosferyczne. .
Aeronauci wystartowali na balonie
"W'a rszawa 2", który, jak wykazały badania, najlepiej nadaj~ się do lotów na
wy.sokoŚć.

Po godz. 8 balon wY1prowadzono z
hangaru na otwarte pole i wmontowano gondolę, w której były już porozmieszczane i pr,zymocowane przy,rządy
ookładlowe, a więc m. in.
w gondoli
znajduje się szereg wysokościomierzy,
termometry, aparat do. badania promie-

ni kosmim~nY'ch oraz s-zereg i.n.nyoeh, poz-a tern lO butli z tlene.m.
Przed godz. 9 kpt.-piol{)t Bllirzyński i
prof. Jodk.o - Narkiewicz, ubr.a.ni w ciepłe i futrzane k.ombine,z ony, zajmują
D1li~j.sca. w g.ondoli.
O godz. 9 balon
wznosi się do gĆĄry, padaj1\t ostatnie sło
wa pożegnania, ,,\Varszawa 2" szybuje
w kierunku północnym. Celem lotu jest
osiągnięcie granic stratosfery.
Lotnicy maja, nadzieję osią,gni-ęcia
iO.OOO ffi. Bezpośrednim celem lotu jest
zOO'danie intensywności promieni k0smicznych w górnych warntwach stratosfery. Badań tych dokona prof. Jod!..
kO'.JNarkłewicz, przy pomocy specjalnego, zabranego prooz siebie, aparatu.
Poza tern lotnicy dokonają. bad!ań kie,r.unków wiat,rów w gÓNlY'Ch sferach powietrznyeh, temperatury oraz właści
wości technicznycb inhalatorów tlenowych.

Harrar doszczętnie zbombardowany
Paryż.
(PAT.) Wczoraj, wniedzielę,
samoloty włoskie ponownie
poddały
gwałtownemu bombardOWa-

niu Ha,rrar i Dźidżigę.
Bombardowanie Harraru rozpoczę
ło się o godz. 7,30 I trwało 2 godziny.
W locie brało udział 30 samolotów,
które zrzucały
bomby zapalające,
Hanar stoi w płomieniach. Szpital
francuski, misja katolicka oraz kościoły kOptyjskie miały ulec kompletnemu zniszczeniu. Samoloty włoskie
pojawiły się
zupełnie niespodzianie,

Donoszą,
że poczta
I radjostacja
zostały całkowicie zniszczone, również
wielkie szkOdy wyrządziło bombardo-

wanie w europejskiej dzielnicy miasta. W, godziny po rozpoczęciu bombardowania Harrar nadal stał w pło
mieniach.
Komunikacja z Adfs Abeba jest
nadzwyczaj utrudniona z powodu
zniszczenia pOCzty l radjostacji.
Władze abisyńskie

przypuszczają,

że

straty są bardzo duże, oraz ofiary
powodując panik,
wśród ludności,
ludzkie bardzo liczne, nie są jednak
która w pośpiechu opuszczała' swe sie-I w stanie udzieIie żadnych szczęgółów.
dziby.
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Wczorajsze "wybory"

Tak wygląda
kartka do glosowania,
użyta
wczoraj w wyborach niemieckich. Napis u góry brzmi w tłumaczeniu
polskiem:
"Parla-

gr

odczytano wczoraj wkościołach krakowskich

Wczo.raj, w niedzielę, :we wszystkich kOlŚcio.łach krakowskICh odczytano. z ambon następujące o.rędzie ks. arcybiskupa metropolity SB;piehy,. wystosowane z po.wodu o.statmch z~JŚć:
"Drugi już raz od czasu, Jak nam
P. Bóg dał wo,l ne polskie państwo, polała się na ulicach Krakowa krew, padły trupy, Wlelu jeszcze r~nnych :r!ł l czy ze śmieil"cil}. Smutek l głę'b~t<.l ~5!:1

przejmuje

serca

nas

wszystkich,

współczucie dla tych biednych ofiar,
jak również dla rannych żołnierzy bezpieczeństwa, którzy na rozkaz władzy
pełnili z narażeniem życia swój cięiJki
obowiązek.
Nie naszę. jest rzeczę. wydawać sę.d,
kto był strurcia tego właściwę. bezpośrednię. prz'YIczy.nę
i wtem zawirdl.

Ufł!IDY, ż~ ~ł~dze p'aństwowe sprawę

tę wyjaśnią. i zadość cZY'llią.c
dliwości, pociągnę. winnych

sprawiedo odpo-

wiedzialno,ści.

Ta bolesna źałO'ba winna zmusić
nas, byśmy nietylko o.ddawali się uczuciu żalu, ale do bezwzględnego odsło.nięcia przvczyn, Móre s,tanowią. podłoże i rodzę. talk bolesne zajścia u nas
w Kra,ko.wie i gdzieindziej w Polsce.
W. kraju s~erzy się okr.opna nędza.

Robotnik, wieśniak, bezrobotny inteligent i zubożały rękodzielnik przymierają z głodu i niedo'siaJtJku. Spychamy
't en stan na tak zwany "kryzys". Wiemy d o.brz e, że on dotknął dziś i pracodawców i pracujących, ale czy zawsze
w równej mierze Czy jednak w wielu
wypadka.ch niepo.ham<lWana chęć zysku, zbyt wy~o.kie wynaP,Todzenia jednych nie powodują. nieuczciwego wy-

zyst{u b1eoy?

Ze wslyo'em przyznac
jest, a krwawe wypad~l w KrakoWIe i gd'zieindziej, są. tego
:Jaskrawym dowodem. Wiele dziś mólWi się o opiece nad robotnikiem ale
tw jak wielu wypadkach ta oPieka' porlO'staje sławem i nie przyczynia się do
umożliwienia życia szerokim rzeszom.
~usimy, że t~k

Nas~e

chrześcijańskie

spoleczeń

$two me jest tu także bez winy bO' nie
~zięto sobie do serca tak wym~wnych
'1 S'tanowczych nawoływań PapieżY od
Le:ona X!II do Piusa XI. I między namI sę. meraz tacy, co tylko patrzę. na
lZy:sk ~ zup.elnie nie pamięta;" o sprawledlIwOŚcl.
Nie zdobyl iśmy siQ też
na to, by sprawiedliwaść i uczci waść
były przez wszystkich zachowane i co
i!lajwyż~j ?orywczo
uspakajamy się
wypełmemem tego obowiązku spałecz
negO'.
~amy nadto w naszem społeczeń
stWIe bardzo znacznę. ilaść pracodawców niechrześcijan, którym chciwaść
tak zaciemnia oczy, że nie widza nawet własneg-o niebezpieczel1stwa' i upraw~ają bezlitasny wyzysk na każdem
polu l bogacę. się krzywdą ludzką.
S~oro my n.ie spełniamy nasr.ego
OboWląZ.ku l me przychodzimy z pomocą me mogącym zarobić na ŻYcie
,wtedy wciska się na przywódcę kla;
robotniczych kto iny: ludzie często
n.aI? ~bcy P?c~odzeniem i wiarą, prze'JęCI menlłwJŚCll~,! Tak samo jak w 1'0k.~. lę23 i teraz widzieliśmy wielu lu.~Zl meznanych wśród mas demonstruJlłclch. 'Wodzowie komunizmu narzu~l,b się na obroilCów i doprowadzili
iIlleopatrznie im wierzących do
gwałtu i nieszczęścia.
Jakże smutnym bYł ten orszak ża
łobny~ ~~o~n~ z wielatysięcznej rzeszy
chrZeSCI]anskICh robotników
niosą
cych trumny swych braci krzyżem
z.dol?ne, a pozbawiany modłów i katolIck:ego o~r~ędu; przewódcy je wykluc.yh, c~ocJaz uczes,t nicy za tern tęskni11. .A ze tak się stałO', czyż to nie wina naszych zaniedbań i tolerowania
z!a?, Wszak dopiero, gdy krew polała
SIę l padły trupy na naszych ulicach,
przyznano pokrzywdzonym należną
za;płat~, zwracano się do nich w adpowled~l sp~S'Ób. Czy przebieg tych wypadkow nie był podkopaniem autontetu władzy?
.
Cała Europa a przedewszystldern
nasze P~l1stwo przechodzi dziś cif,'żkie
zmagan~a i niebezpieczeństwa.
Z zewną~rz .1 wewn~trz zagrażają nam niepr~YJaclele, ktot"zyby chcieli nietylko
znIszczyć dar Boży, jakim jest nasze
wskrz~szon~ państwo, ale pracują,. by
pog;rą.~yĆ WIarę naszą i kulturę, przewraCJC wszys,tko na modłę bolszewicką, W takiej groźnej chwili nie czas
~a p.arachu.nki wzajemne, wygrażanie
Je dm drugIm i wzajemną. nienawiść
Łączyć .się musimy wszyscy, w któ~
ry~h płrnie krew polska a w sercu pan~Je WIara Chrystusowa, z ()drzucelllem s;Vych egoistycznych interesów,
do wspolnej pracy dla dobra ogółu w
~tórym m~eści się to, co ukochaliś:m y
I co nam Jest święte i drogie.
Niech te krwawe i bolesne wypadki
-;vs~rząsną .na~i i doprowadzą da przesWladcz,ema, ze tylkO' w jedności i z za-

~howamem sprawiedliwości społecznej

J~st ratunek i one jedynie mogą nam
z]~dnać błogosławie:ństwo Boże i wyWIeść z dzisiejszej niedoli."

Warta bije Union-Touring
7:2
(2:1)
I

. p o z n a ń ..Ostatnie swoje B'potka~
n.le towarzyskIe prz~d ~ozpoczynaJąc.e~1
SIę w I!adchodzącą medzlelę ~awodaml lIg?,,:,eml, rozegrała: Warta ~ ~Istrzem łó~zk!ej klasy A, UnlOn·Taurmglem. ~odzla- ł
me są drutyną znaną w PoznanIU ze

Sytuacja pod bramką Union-Touring.
Kryszkiewicz, obstawiony przez obrollcaw, usiłuje strzelić ponad leżącym
brumkarzem.

spotkań
ską Lep:ją. W

swych

tKS - Naprzód 3:1 (1:1)
ó d Ź. Ślązacy przyjechali do Łodzi
w identycznym sk1adzie, w jakim grali
ubiegłej niedzieli z Wi lą w Krakowie.
Łodzianie wy. t~pili z rezerwowym bramkar7.elll Anclrzcjewsl\im. Gra stała na
wysoldm poziomie. obie drużyny wykazaty dobrą kondycję. Od początkU przewagę zdobyli goście, gl'aj(\c szczególn ie
prawą stroną, jednak szereg sytuacyj nie
wyzyskali. Dopiero 18 minuta przynosi
bramkę dla • 'aprzodu.
stl'Zeloną
przez
Panderla. Przewaga ~l(\zaków utrzymuje
się w dalszym ciągu. Szczególnie niebezpieczne sytuacje stwa rza Piec I na prawem sluzydle. Na kilka minut przed
przerwą, gra wyrównujo się i ŁKS zaczyna dochodzić do głosu. W 38 minucie

•

Nowi mistrzowie
(IKP) do Ostrowskiego (Gayer). DUJ'kowski był na deskach i tylko dzięki swej
rutynie uchronił siEj od przegranej przez
k. o.

Wyniki poszczególnych

spotkań były

następujące:

(obaj IKP) na punkty. Przez caly
czas walki Popielaty miał stala, przewagę i wygrał zaslużenie.
W koguciej: Gotfryd (H) zwyciętył
na punkty Augustynowicza (G). Przez
W
dwa pierwsze starcia obaj atakuje, ze
zmiennem. szczęściem.
Augustyn{)wicz
s o ~ n o w i e c: (Tel. wł.) W pią dąty
do zwarcia, podczas gdy przeciwnik
tek wl~czorem w kinie żydowskiem jegO' walczy
na dystans. Ostatecznie star"Palace w Sasnowcu nieznani spraw- cie jest wyrównane. obaj są wyczerpani.
cy z~:paIili świece dymne, a następnie Zwycięstwa przyznano GotfrydOWi.
I;o~blh probówki zawierające gazy łza
W piórJwwej: Sikora (IKP) pokonał
WIące. P,ubliczność w popłochu opu- w pólfinale Michalaka (Zj.). Sikora gó·
szczała kmo. W 'Przejściu kilka osób rując przez wszystkie trzy starcia zwyzostało poturbowanych. Władze poli- cięża wysoko na punkty. W finale Sikocyjne wszczęły śledztwo. Sprawcy do- ra spotyka się ze Spodenkiewiczem.
W lekkiej: Woźniakiewicz (IKP) po
tychczas nie są znani.
pierwszem starciu wygrał przez techn.
k. a. z Mikołajczykiem (G). Mikołajczyk
wytrzymal tylko przez pierwsze starcie
zacięte ataki
\Voźn iakiewicza.
poczem
pondal się.
W półśredniej: Ostrowski (G)) wyCzęstochowie
punldował Durlwwskiego (IKP). Bylo to
najciekawsze spotkanie dnia. Ostrowski
Częstochowa
(PAT)
Sędzia
z miejsca przechodzi do ataku i trafia
śledczy prowadzą.cy dochodzenie w
Durk{)wskiego, który idzie na deski,
sprawie. ostatnich zaburze:ń, wydał wstaje po chwili, ale jest do końca walki
polecellle aresztowania 8-miu osób pod oszolomiony. Utrzymuje się przewaga
za:rzutem podżegania bezrobotnych do Ostrowskiego, kt6ry wygrywa zaslutenie.
W średniej: Chmielewski (IKP») pokorozruchów.
nal na punkty Krawczyka.
Aresztawani karani byli za przynaW półcię2Jciej: Pietrzak (IKP) zwycię
leżenie do organizacyj wywrotowych.
tył Klodasa (W) na punkty. Walka byla
typowo nierozst.rzygnięta, Kłodas punktuje w dystansie, Pietrzak natomiast d,,Również
ty do zwarcia, z którego wychodzi zwyTa rno ws k i e G 6 ,r y (PAT) Na ci~sko.
""
ostatniem posiedzeniu rady miejskiej
W wadze clę~kleJ: Bh~aum (H). pokoTarnowskich Gór uchwalono . d
nał Roslaw~ (IhP). O)3aJ. zaw?dmcy reł ś'
• ść
.
.
Je no-I prezentowah bardzo nIskI pOZl{)m. Dog ? :11e. ~me
U.bÓJ ry~ualny w rzeźni piero trzecie starcie zadecydowało o wymleJs1kleJ W, Tarnowskich ,G órach........ _ niku .wa.lki. Rosław nadział się na lewy'

Tarnowskie Góry

-'.

d
wreszcie Lewandowski ładnie po prowadza i wyrównuje.
Po zmianie tron obraz gr~' zmienia się
całkowicie.
trono, ata kująca, jest LK .
Atak wspomagany przez pomoc często
strzela, lecz bramkorz ~lf\zaków trzymał
wszystka. l\lusiał jec1nok skapitulować
przed stl'zalem Króla. oddanym z kilkunastu metl'ów. ,y 17 minucie jeden z
licznych atal,ów łodzian kończy się trzeCIą i"" 11ką uz~ skaną r6wnież przez Króla z podania Lewandowskiego. Od tej
chwili gJ'a ię przenosi na środek boiska,
a w końcu na wet przewagę zc1obywaja,
ponownie Ślązacy. nie mogo, jej jednak
uwidocznić cyfrowo.
St)nziowal p. 'Vi·
niarski. Publiczności 2.000.

Ł

W wadze muszej: popielaty pokonał

Aresztowanie wyw'rotowców
w

wyzyskuj a, rogu. 'Varta pierwszą bramkę
uzyskuje w 5 min. przez Twórza z centry
Nawrota. 'V 28 min. centrę Szwarca dobija Słomiak. Dziesięć minut później następuje
kilkuminutowa kopanina pod
bramką gości, zakończona ostrym strzałem Kryszkiewicza, wybitym przez bramkarza na róg. Dla Łodzian jedyną bramkę w tej części gry uzyskuje w 41 min.
Klimczak.
Po przerwie atak 'Varty się rozgrywa.
Serję bramek rozpoczyna w 12 min. Nawrot, minutę później bramkę uzyskuje
Słomiak. W 24 min. dl'Ugi punkt dla go·
ści jest dziełem Królasika. W trzy minuty później Szwarc podwyższa stan do 5:0,
następnie Nawrot egzekwuje
skutecznie
w 37 min. karnego. a w 13 min. I{ryszkiewicz ustala wynik dnia, Sędziował p.
Kryszak. Publiczności mało. (wz)

o wejście do ligi z poznań
ub. roku Le~.ia wygrała w

Ł ó d ź. Odbyte w sali Geyera finałowe walki indywidualnych
mistrzostw
okręgu lódzkiego staly tylko w wagach
lżejszych na dość wysok;m poziamie. Poziom reszty walk był przeciętny. Niespodzianka, byla porażka Durlwwskiego

wał

zdecydowanie Pierarda (G).
W półciężkiej: Łukomski pokonał na
punkty Pawlowskiego (G) .
W wadze cię:!kiej DOl"Ożyński (B) zdecydowanie pokonany został przez Adamczyka (G).
W ringu sędziował p. Derda II z Poznania. (br)
.

Zwycięstwo szermierzy
l}1Jznańskiego AZS
w turnieju półfinałowym o drużr"

nowe mistrzostwo Polski spotkali się w
W walkach na szable i szpady zeWKS - Łódź i AZS - Poznań OraZ
AZS - Warszawa. W obu broniach zwycię.stwo odnieśli Poznańczycy, przyczem
najciekawsz.em było spotkanie na szable
między AZS poznaJls.kim i WKS łódz
kim, zakończone zwycięstwem Poznań
czyków w stosunku H:5.
Obecnie AZS walczyć będzie w finale drużynowych mistrzostw Polski,
spotykając się w dniu t3 lipca w Poznaniu z mistrzem Śląska, Policyjnym
K. S. z Katowic i mistrzem Warszawy,
Warszawianką.
(e) .
Łodzi
społy

Poznaniu 3:0.
Do spotkania 'V art a wystąpila w nastę
pującym skład7.ie: I{owalski (po przerwie
Majewicz) - Pawlak, Kubalczak - Sobkowiak, Danielak i Ofierzyński - Szwarc,
Kryszkiewicz, Twórz, Nawrot i Słomiak.
'ie grali więc Fontowicz, Szerfke i Lis, a
zato zadehiutował po raz pierwszy Twórz.
Łod7.iollie gl'ali w następującym skła
dzie: OJesch - Durka i Frankus - Kowalski. Pilc i Szulc - l{rólasik. Seide},
Klimczak. Nid:el i Świętoslawski.
'V grze obu drużyn uwidaczniał się pocza,tek sezonu. Warta wypadła słabo,
grając zwlaszcza przez calą pierwszą pałowę mało skutecznie. Obrona grała bez
zarzutu, podobnie jak i pomoc. W ataku
uwidocznił się brak
Szerfkego. którego
Twróz nie potrafił godnie zastąpić. "Tu-

Glubę

Swiece dy'mne
kinie iydnwskiem

ryści" okazali się drużyną przeciętną bez
wybitniejszych punktów, w miarę twardz1
i lotni, nie byli poważnym przeciwnikiem
dla Poznaiiczyków. Najlepszą ich linją
była obrona, a szczególnie Frankus.
Już w pierwszej minucie Łodzianie nle-

...-. tv' sreCfnlej:' 'tJrDanlaK U3)" wypunH'o-

okręgu

sierp i poszedł na sekundę na deski później zaś walczył odkryty, wobec czego sę
dzia przerwał walkę.
Sędziowal w ringu
p. Sierota, publiczności ok. 800 osób.
'V rezultacie mistrzami okręgu łódz
kiego na T , 1936 zostali w kolejności wag
od muszej do ciężkiej: Popielaty (JKP),
Gotfryd (II). w piórkowej prawdopodobnie
Woźniakiewicz
Spodenkiewicz
(II{P),
(IKP), Ostrowski (G), Chmielewski (IKP)
Pietrzak (IKP) i Blibaum (H).
'

HOKEJ NA TRAWIE

2:2. Rozegrane w sospotkanie miEjdzynarodowe na terenie
Anglji zakOlIczyło się wynikiem nierozstrzygniEjtym. (teL wł.)
Angłja-Niemcy

botę

LEKKA ATLETYKA

Ł ó d ź. ~ W biegu ulicznym w Łodzi'
na dystansie przeszło 16 km pierwsze
miejsce i puhar wędrowny zdobył Hirszner (ŁI(S) z czasem 23:35.2. Dalsze miejsca zajęli: 2) O"m6Isl<i (ŁTK) 23:35.4,
3) Ciechańsld (WIMA) 23:36, 4) Szyc. ('V)
23:41, 5) Stolarczyk (ŁKS) 24:03. W biegu
brali udział zawodnicy wszystkich klub6w
łódzkich. Organizacja spoczywała w rę
kach ŁOZI( i byla bez zarzutu. Publiczno ści dużo.

Ł ó d ź. --' Wczoraj na Polesiu KonsŁantynowsl-iem odbyło się otwarcie sezonu
lekkoatletycznego dwoma biegami naprzełaj dla stowarzYEzonych i niesŁawa
rzyszonych zawodników.
W pierwszym biegu na dystansie 3000
m kolejność była następująca: 1) Lach
(KE.) w czasie 10:05.6, 2) Gajewski (Zj.)
10:16.6, 3) Lapeta (Zj.) 10:18.4.
'V biequ dla zawodników niezrzeszonych w l'ZLA na. tym samym dy tansie
zwycięży!
Bujak 9:11.6,
2) Karwacki
9:16.2, 3) Maj 9:20. W obu biegach startowało 49 za wodników.
W zawodach wewnętrznych "Warty"
startowało malo zawodników.
'Vyniki
Heljasza w kuli i dysku dowodzą, że jest
on w treningu i z wyjazdu na olimpJadę
jeszcze nie zrezygnował. Poza tem na
podkreślenie
zas1uguje wynik mIotlego
Kaszubskiego w biegu na 800 m.
Wyniki: kula - 1. IIeljasz 15,26, 2. Turczyk 13.59, 3. Świetlik 12,95; dysk: - 1. Heljasz 43,55, 2. Turczyk 3i,30, 3. Kozłowski
31,08: 200 m-L Ziętowski 25 B" 2. Wań
ski, 3. Kozłowski; 800 m-L Kaszubski
2:05,5, 2. Maćkowiak, 3. Andrzejewski;
wdaJ: - 1. Jasiewicz 5,82, 2. ZiętowBki
5,79. 3, Turczyk 5,75.
.
W biegu na przełaj 6 państw odbytym
w sobotę w Blackpoll w Anglji, JX>raz 22
a 7 z rzędu zwycięstwo dru2ynowe z 41
punktami odniosła Anglja. Dalsze miejsca zajęly: 2) Francja 66 pkt., 3) Szkocja.
112 pkt .. 4) Walja 158 pkt., 5) Belgja 163
pkt.,. 6) Irlan.dja 191 pkt. Zespoły składa
ły SIę z 9 biegaczy.
Indywidualnie zwyciężył Anglik Eaton, przebiegając H 5 km
w czasie 47:38.2, 2) Holden (A) '48:08,
3) Dow (Sz), 4) Lonlas (Fr), 5) Burms (AJ,
6) Rerolle (Fr), 7) Van Rumst (B), 8) Amrouche (Fr), 9) Bodoun (Fr), 10) Posts (A).

HO'landja - Belgja 8:0 (4:00., PIŁKA NOŻNA
Wobec 40000 widzów odbyło się w
Amsterdamie spotk'
. d'
'.
ame. mIę Z!PB;l1stwowe Hol:'l-ndF z Bel~J~ .. NaSI medawni przeclwmcy pon~esh kat astrofalnę. klęskę, przegrywając 0:8.

Bydgoszcz - Gniezno 10:6
W niedzielę odbyło się
spotkanie pięściarskie,
zakończone
zwycięstwem gości. 'Vyniki
poszczególnych spotkań były następujące:
W wadze muszej: Wypijewski (B) nierozstrzygna,ł walki ze Sypkiem (G).
W koguciej: Radomski (B) zwyciętył
na punkty Bidzińskiego (G).
W piórkowej: Borowik (B) zdobył 2
punkty 'wskutek nadwagi Kolasińskiego
(G). W spotkaniu towarzyskiem wygrał
'I'ównie:l: Bydgoszczanin.
W wadze lekkiej: Dorsz (B) nierozstrzygnął walki z I{aczmarkiem (G).
W pólś.redniej: Sobek (B) uległ pa bardzo ładnej walce zdecydowanie na punkty
Lełewskiemu (G).
G n i e z n o. -

międzymiastowe

Wisła

(tel.

wł.)

Zabrze
eussen
':1 (1:0). w Krakowie wobec
3.000 publiczności i zakończyło się zasIużonem
zwycięstwem
Polak6w, którzy
przez ~a1y czas przeważali, zwłaszcza po
przerWIe. Dla 'Yisly po dwie bramki
zdobyli Łyko i Artur, dla Niemców jedyny punkt zdobył Dlubas.
Craco.via . pokonała Fablok 4:0 (2:0), a
GarbarnIa ligowa w ramach mistrzostw
klasy A. pokonała Koronę 7:1 (i:O).
Spotkanie

_ pr

odbyło się

lot Mos'k waZiemia Fr. tJózefa
M o s kwa. (PAT) Wczoraj zrana:
do lotu: Moskwa - Archangielsk - Nowa Ziemia Ziemia
F.ran~iszka Józefa dwa samoloty, specJalme p,rzystosowane do lotów polarnych, pilotowane przez wybitnych lotników sowieckich Wodopianowa i Maehotkina.
wystartowały

Projekt kanału przez półwysep helski
G d y n i a. (Tel. wł.) Komisja morska
gdy:ńskiej Izby Przem.-HandI. zajmowała się pomiędzy innemi sprawami
aktuałnemi, także projektem budowy
kanału, łączącego pełne morze z zato-

się aktualną
z chwilą ukończenia
portu rybackiego w Wielkiej Wsi. Kanał przyczyniłl?y, się d? .rozwoju gospod-arczego mIe]SCOWOSCI, położonych
nad zatokI" j byłby duźem
ł t .
kn... puckn.... K anał mla
. łb y b y ć'
U a Wleprzepro- niem dla .t!rybołóstwa morskiego
Kowadzonf ,Przy Wielkiej Wsi.
misja wypracuje szczegółowy p~'ojekt
KomISJa podkreśla! że sprawa staje budowy kanału. (p)

Zwierzęla przepowiadają pogodę
ale tylko

kifkana'ście

Znowu bluzn:9rcze bltiulkl
do pomarańlcz

gOdzin na'przód

. Jest rzeczą ogólnie wiadomą., źe :t-dro- wzmo,że'niem eię willg oci powietrznej; zmia- IktÓl'C 11 człowieka aEbo nie istnieją lub
'WIe, sal'1'Opoczucie i nastrój wielu ludzi nom pogody towarzyszą także zmiany \\ tt'ż nie są d08tatecznie rozwjnięt<l N. p.
rw dużym sto'p niu zależne są od \.."amnków ciśniel1iu powietrza i napięciu elektrycz · ciał,o p ta'b.ów wY'PoBażone j&~t IV pewnc!Z'o
iaJtn;tosferycznych. Ka;żda niemal większa ności atmosferycznej. Objawy te, działa rodzaju lI'oreczki powietrzne, a kości kh
~[lUana '09'godV powoduje u nich bóle reujące z\Vł>a.szcza na skórę. nel"\Yy i narzl1!d.v
częściow o napełnione są powieLl·zem. ~a
~at~czne, "łamanie" w kościac.a. świe'ż- oddechowe. o,dczuwam~ 6ą przez niektó- zmiany
eJf'kl<rycz:ności
atmosferycznej
1)1~Ie bLizn i tem podobne obja wy. W re zwie17..ęta rychlej, a'niżeLi przez czło· iSlczeg'ólll ie ,:, il ille reagują zwierzęta fu:!"'J~lu. wypad<k'a ch reakcje takie występu wieka. Dzieje się to zaś dla tego. że z"v-ie· tel·kowe.
k r.
!JĄ J<UZ na pewien CZaB przed zmianą aury.
rzę-ta p08iadają pewne Ol'gana i narządy,
/Wobec czego mo<żnaby powiedzieć, że dane
/OS'ObY IPosiBida.ią. ponieką,d dar przeczuwama bLiSkieg-o nastania pomyślnych lub nielPOOllyś}nych dla nich warunków a !mosfetrycznych.
Zna'c znie jednak większ,a , n it. u ludzi.
ooolno'ść "wyczuwania" pogody. rla il' się
/lIauważyć u zwierząt. DSLtyczy to przec]e.
'WSzystkiem p tBik ów, które ~dolność tę
!Uja~"lliają. nrzedeW\Szystkdem
w swoich
~orocznych wędrówkach. ;\ie znaczy to
!iOOn<ak, by pta~i ~ły w m o żności "prze- .
<cru,ć" pogodę na k,illka ty,g odni lub Illoże '
lIla kilka mi€6ięcy naprzód, jak t o nie;J{tó!1'Zy ludzie mniemaja" sądząc. że wc'z esne
ipOjawienie się pt<actwa zimowe!g'o oznacza
!l'Ychly 'Początek mroźnej zimy. lub. ŻP
wczesny prZY'lot ptaków lę,tnich jest ozna ką. rychłę.~o i pięlmego l<a t a. Nie. na lak
drugi okres CZaBU, naw'e t ptaki nie sa. w
sta.nie n<aprzód "przewidzie'Ć" pogody. 'Zasięg ich zdolności wycztlwamia
zmian
atmosferycznych. a także zaburzeń powietrzny.::,h, - zdaniem przyrodniik a augiels'k<iego G, F, Pike - waha się mniej.
więcej od sześciu do dw-u(f zif't3tu czterech
godzin.
Obolk ptaków hstnieje je."z'cze <;al~' szeregu zwierząt, wyposaż,omych w pownego
rodzaju "intui,cję meteorolo,giczll'ł ", S'» osób reagowa'nia ich na niezaw-odną 'lmialnę charakteru aury, je6t różnorodny. Jelieli n. p. koty szc,'z ególnie Dilnie się "myj<l,,", jeśli pawie głośno krzyczą i'ub krety wyrzucają wysoikie kupki tiemne,
wtenczas o,czelki wa ć należy pogody deszczowej. Dzikie króliki. wbrew z'wyczajowi, żerują już po po'łudniu, kiooy wdeUczniowie włoskiej szkoły kawaleryjskiej popiSUją. się hrawlU"ą. na słynnym
,czorem spa,ść ma desz,cz; natomiaBt liczyć
torze Quinto.
imo>żna na stałą, piękną. pogodę, gdy skowronki, brurdro wczeSlIlym ramkiem, trelując wesoło. wzbij<ają si~ wysoko w przestworza.
Wszystkim za'Pewno wiadomo. że zie}ona żalJJlk'a l1'OGiada wolność "przepowiadania" po'g ody: uwięziona w szklanem
Podcza.s gdy d8Jwniej panowały niepo- WOl,;Cll3, techniczną, i że wy,stawiony dzwon
;naczyniu, zawierającem prócz wody i ro- dzielnie dzwony z bronzu, dzisiaj dzwon może być tylko z lanego żelaza. dzięki cze<ślin. także malutlką draJbinkę, zielona ż' ab
z odlewu stalowego coraz szerszego do- mu taliże trwałość tego rodzaju dzwo;nów
ka, po Jzień dZis,i ejszy jeszcze zastę'puje znaj e zastoso\V3Jnia. Przypominamy 50- jest tylko niewielka \V stosu nIm do dz\vowielu h:dziom, zwłaszcza ze sfer wlo- bie jeszcze. że podczas wo.iny światowej nów z bl'OlIZlI. Ponieważ jednakże koszty
.ściań6kic11 - barometr_ - W piękną pogozde,i mowano 7. wież kościelnych dzwony dzwonu stalowf'go wynosily zaledwie pod~ lub w przewidywaniu tej;że, ż.rubka przebronzowc i zastępowa,no je ~talowemi .
łowę ko"z1,ów dzwonu z bronzu, koła fa·
bywa ponad wodą, zaś przed desz~zem.
chowp. bądź iak bądź zaintere sowały się
Dzwony z odlewu "talo\Ye~o nie SD, by- t~-m nowym ~\· ~- nalar.kiem, tem bardziej,
wichurą i burzą, chroni 6ie pod liśćmi roślin lub schodzi do wody. Inaczej za- najmniej 'w)nalazkieni wojny światoweJ , że sam koustruktol' .Maycr w obecności
już w polowi e ubieglego wieku międzynarodowego gl'Qna fachowców kaohowuja się ropuchy i salamandry, które bowiem
z tego materjału dzwony w Kiem- zal rozbić swói dzwon i udowodnił, że
,p rzed onadem d€6'z czowym zwykły opu- lano
czech. Był to w~1nalazek I'pokowy, kt,6- sklada się on i"totnie' ze stali. Dopiero
szczać bwoje kryjówki.
ry wykazał, że. możliwem jQst, podobuje teraz Mayer Ilzyskał patent na swój wyNader ściśle i na stosunkowo d'lu-gi jak żeliwo i bronze. "'ykonywać w for- nalazek. i od tej pory dzwony stalowe
czas na'Prz6d obwieszcza zmianę pogody mach odlewy stalowe. Piel'wszy, który poczęły coraz większą robić konkuTencję
pająk.
Czem większą ujawnia. 0iD dokonal tej sztuki w r , 1847, bYł Jakób dzwonom bromowym.
sk'l:onność do przędzenia i czem
dłuższe
Mayer. kierownik techniczny bochumMetody lania dzwonów ze stali zostały
;nitki. wytWl3.1'!Za, z tam w,iększą pewno<ścią skiego Stowarzysz'enia kopalnictwa i fa- tymczasem znacznie udoskonalone. G6oczekiwać mOlżna dobrej pogody. I na odbrykacjl staliwa.
rują one podobno nad dzwonami z bronwrót: powolna, leniwa praca pająka i wy·
Wynalazek too me cieszyl się uzna- zu trwałością, a nie ustępują im pod
twarzanie przez nieg-o mmejs'zej tIkanki, niem' autorytetów technicznych. Kiedy względem dźwięku.
Przemy,sł stalowy prowadzi ocz~"wiście
wróżY' bliskie nastanie
okresu deszczo- wspomniane stowarzyszenie bochumskie
wego.
Dzi<a.<lal'nO<Ść
najlepiej daj-e t>ię wystawiło nowy dzwon na między;narodo- wielką propagandę na rzecz dzwonów
obserwować
latem, w ~odzinacb ])Oran- wej wysta'wie paryskiej w r. 18?5, nie ~to stalowych, czego dowodem choćby fakt,
lIlych pomi'ędzy ósmą, i dziesiątą. Czem inny, jak Alfred Krupp wystąpIł przeCIW- że dla tegol'Qcznych igrzysk olimpijskich
dalej owad usado-w-iony jest od swego ko temu z twierdzeniem, że wyrób dzwo- w Niemczech dostarczo'n o (izwonu staloW. i P.
lejkowatego gniazda (z;najdującego Bi~ za- nów ze stali w drodze lania jei"t niemoźli- wego. ważącego 10 tY'S. kg.
~wyczaj u górnego brzegu Sieci), tern d~u
Francji i nie mogąc w poci ągu między
liej trwać będzie sucha pogo~da; gdy O
Paryżem
a Compicgne znaleźć miejsc
<godz. 10-'tej :oająJk siedz,i w pośrodku swej
siedzących dla siebie i dwóch pań, które
sieci. wten,czas dzień będzie bez wątp.ie
świecie
mu towarzyszyły, pociągnął za sygnał
;nia p'iękny, słoneczny.
alarmowy, zatrzymując rozpędzony poOzem daj,e się wvtłum3JCZYć abserwoOstatnie obliczenia statystyczne wyka- Ciąg w odległości kilkuset met.rów od
~8.na ezę.s,to zdolność wyczuwania zmian
zują znaczny wzrost i1oś~i .odbiorczy.ch
stacji węzłowej.
atmosfervcznY'ch przez różne zwierzęta? aparatów radjowych na ŚWIeCIe. Tak WIęC
Pociągnięty do odpo'\\ iedzlalno 'ci są
Otó:t, jak wi.ą.doIlHJ. burze oraz deszczowe w Ameryce
Północnej
znajduje
się
d śnieżne o-pady ])Oprzoozane są stale 26221 784 aparaty, z czego 25.5 miljona dowej, tłumaczył swoje postępowanie posię na francuskie przepisy koprzypada na Stany ZjednoczQJne. W wołaniem
lejowe, zapewniające każdemu podróżu
Europie ist.nieje 23 miljonów aparatów, ,jącemu miejsce siedzące. Ponieważ nie
w Ameryce Południowej półtora miljQna, mógł dojść do porozumienia z konduktow Afryce około 200 000. a w Azji 2 i pól
miljon·a. Interc:5Ującym je.<lt fakt, iż na rpm kolejowym, post.anowil nie dopuścić
2500000 aparatów azjatyckich, 2200000
Majduje się w Japonji.

Dzwony z odlewanej słali

._------_.
_
Ile jest aparatów radjowych
. na

w

trJl bluźnierczy sposób Żydzi
polscy \\ fH)]'ozumieniu z Żydami hiszpaJlsk i, n i u,,;j I ują. reklamować pomarailcze na rynku polskim. 'V Gdyni
pojawiJr się na rynku pOlll'arańeze,
zawijane w bibułki z wizerunkiem
Matki Boskiej
Powyżej reprodukuJemy nalepkę, jaką Żydzi umieszczają.
na skrzyniach z teIDi pomarańczami.
Bluźniercze bibułki j nalepki zostały
zw·olnionc 7. pod aresztu.

c10 odj azd u pociągu, o ile nie wajdzie
trzech miejsc siedzących. Sąd paryski,
wvchodzac z zalożenia, że sygnałem alarmowym \volno się po,sługiwać wyłącznie
w wypadkach nagłego, istotnego grożące
go niebezpieczeństwa, skazał Anglika n~
25 fr. grzywny. 100 fr. odszkodowania dla
kolei oraz na wydrukowanie 5000 ulotek
z umotywowaniem
wyroku sądowe~o,
które - jego ko,s ztem - będą rozplakatowane na wszystkich dworcach i pocią
gach. celem pouczenia podróżnych, by go
nie naśladowali.
S. F.

Elektryczna torpeda
,\,- pe\vnem miejSCU na zachodni&m
\\ ybrzeżu kon1.ynentu, w Stanaeh Zjednoczonych, zamieszkali w małej osadzie rybacy zauważyli kilkakrotnie bruzdę piany w W'Odzie, poruszającą się z dużą szybkością. Bruzda przypomina'l a ślad torpedy lub Jodzi podwodnej. Zbiegiem okolicznoAci, jeden ze statków rybackich, powracający z połowu,
zauważył pływaj~
ey, rzucany falami jakiś kształt cygarowaty, zaopatrzony w niewielki maszt. Po wyłowieniu go na pokład. okazało się,
że jest to metalowy pocisk, zaopatrzony
w dwie śruby i antenę radjową. Na. powierzchni znajdowało się kilka małych
otworów o dziwnych wykrojach, ();raz zega'l"y chronione grubem szkłem.
Nie mogli jednak rybacy bliżej zapo~
ZIl1ać się z wyłowiOiDym przedmiotem,
gdyż zostali zatrzymani przez WQjskOlWY
kuter pościgowy, który im zdobycz odebrał.
Prawdopodobnie chodziło w tym
wypadku o torpedę z motorem elekt,ryclo..
nym., kierowaną przy pomocy radja. __
Elektryczna torpeda jest bronią o wiele
groi..niej,szą, aniżeli zwykła, gdyż porusza
się znacznie szybciej. Poza te:m kieTować
będzie można. torpedą, prawdopodobnie
nietylko z okrętu, ale ró<wnież i z s3Imolotu, przez co skuteczność jej jeszcze się
1iwię-ksZ'Y.

Tygrys boi' silę
niebieSkiego kotom
W Bo'm baju i~Łnieje :OOOlogiczny i,nsty<-;
'tui clnświadClZalny, który przeprowadza ha.c1an1a nad. WlI"ażJiwością i reakoją zwierząt
!Dla. ró:im<eg>o il'od~a.ju bodźce zewnęt1"0ll.e. Ostai,nio pl'zeprowadOO'DJO niezwyk:le ci.e'k'awe
b8Jdćmia nad '\\'!J.'ażliWlOścią zmyslu wzrok'oweg;o u zwierząt, pI1Zyczcm stwierdzono, że
'tygrys plamic:tnie boi się baa-wy jtalBfllO - niebieskiej.
Doś\\"iJadcze,nie
<to, powtarzone kilka,..,
k.T1otnie zawsze z tym samym skutkiem,
zasbolsQlwano obecnie pr3Jldyc:rnie. D,omy i
inne zabudiQwruni'a w~(),sek, po1loŻJOlIlych na.
,s k'r aju dżungli indyjskiej, poma:low&no na.
h"'Olor j,asno - niebieski i od!t3id :nie ~amoto
W3.!JlJO alni jedneg>o wypadku napadu tyg;ry~
!';ów, podc7.Mi, gdy da willi ej n.apa,dy taMie b]IIo'
Iy doRć częste.

__
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lataw'ce W kształc ie sokołów i motyli

I

PierVl szv gmach fabryczny bez okien
powstal' oczywiście w Ameryce. Vi'jelkie
zakładY
produkcji czekolady, Hershey
Chocolltte C Y'. wybudo'w aly w BOS!lOnie
nowy f!macl; fabryczny, w którego murach niema ani jednego olma. Gmach
wewlląt.rz
oświetlony
jest rcflektora~i.
które Pl"ZY pomocy odpowiednio u tawlOnych lu 'ter,
rozpraszają bladoróżowe
5V\'iat1o we W5z) •.::.tkich pOlllieszczf'ni:lc!1
izbach. Ściany i pocHo/Zi wytożone '.1
wsz>;:llzie korKiPID. tak, iż aIJsolutnej chr.)'
nic nie mąci. v,/ całym gmachu niema
ani jednego )J1'7,edmioW z drzewa lub innego maierjatu tatwopalneg:o. V,lcntylacja odbywa sit; automatycznie przy pomocy pot~żnyeh aparatów wyciągowych.

Nauczka dla upart1ego
I lew cyn'kowy musi odbyw'ać oodziennie
"próby 8lI:-<t;yBJtyczne" w pocie c~a.O' N!lwat,
chQćby to był sam "król
"wIazda.
~ego z cYlt"k6rw amer.ykansklc'!I, ~tótego
~idzimy !Ile. powyzszem ZdJęcIU,

Tu.:uffr '

. Pan Keel jest obywatelem angielskim,

kŁóremuby bez wątpienia nigdY.n.!e przys:tło na myśl
. w ojczystym kraju, za-

trzymać dla błahych powodów, pocia.!! w
petn,YIID bi~u. . Bawią.c natomiast we

Chłopcy chiru;cy,
to artyści w wy-

konywaniu ..smoków" czy li "latawców" popierowycb. Widzimy tu
Ja ta wce \V kształ
cie
\\'ielobarwnycJJ mofvli.
a

także i w 'k6ztał

cie ",ok'oła
Pu.szczan i latawców
w Chinach łączv
się l wieI k i pmi
zabawami
ludowemi, "rspółcze
śni kup::r chiJ"l,'lCY
iPoslugują się takze lla tawcami w
celach
,·ekla.mowych,

Parlament mi~dzy niebem iziemią

pełnomocnictwami 'dla
na czas do 1 cze.rwca 1936 roku,
p. pos. Budzyński, tęskniąe widocznie
choćby nawet do takiej styczności ze
społeczeilstwem, ja.k poprzednio w BB.,
powiada już w komisji sejmowej 25
marca r. b.:
"Pełnomocnictwa dawniej byly u n/hl
przygotowywane w kom6rce sztabowej,
a od dołu była organizacja., która reali~o
wala linję rza,dową. Gdzie jest t9. komórkk
dziś któraby organizowała linję równo'wag'! w Polsce? Dopóki takie podmurowanie nie będzie istniało, kt6reby organizowało społeczenstwo ..,
A p. prezes Ra,dy Ministrów Kościałkowski odpowiada:
"To panowie, biora,c normalnie, powinni stwarzać kontakt bezpośredni 'Ile spolec'llenstwem a przez panów rzqd."
Niema jej, niema, tej styezno~ci ze
społeczeństwem. I to zaczyna. właśnie
coraz bardziej dolegać dzisiejszym
izbom ustawodawczym jak wskazywały lIczne glo.BY w os't a t nie j rozpra.wie pełnego Sejmu 25 b. m,

naCI

now~mi

rzę,du

War s z a w a. (Tel. wI.) Na sohot- _ sprawozdawcą, przeciw wnioskowi,
niem posiedzeniu sejmowem ~ałat- a za ujęciem rządowem. Wówczas to
wiono szereg poprawek Senatu do u- p. .posłanka Prystocowa wypowiada
staw, pqyjętych już przez Sejm. Naj- w · komisji 18 marca r. b. got~kie
charakterystycznIejsza była uchwała i mocne słowa:
Sejmu co do poprawek do ustawy o
,;W tym organiźmie, który się nazywa
pełnomocnictwach. Sejm mianowicie Polską, wszystkie organy muszą spełniać
większościQ. głosów skreślił poprawkę dokładnie swoje funkcje, ażeby uzyskać
do ustawy o pełnomocnictwach, ażeby dobre funkcjonowanie całości. Rząd, dla
stosować ją "w razie konieczności pań- ułatwienia sobie trudnego zadania rząstwowej",
dzenia, musi mieć oparcie w Sejmie,
Przyjęto nakoniec poprawkę Sene- a Sejm musi być W calkowitem porozutu do ustawy skarbowej. Po wyczerpa- mieniu ze społeczeństwem, musi być wyniu porządku dziennego marszałek razicielem jego słusznej opinji, obroncą
jego krzywd, musi być tym pośrednikiem
Car wygłosił przemówienie, rekapitu- między Sejmem a rza,dem. którego zadalujące p.race Sejmu, poczem zaprosił niem jest ujawnienie prawdy w całej jej
posłów na herbatkę.
nagości. Musi wreszcie stać się ciałe,m
W trakcie posiedzenia Sejmu odby- ustawo~aw?zem. T.ymczasem do ChWIli
wała się herbatka u marsz. Senatu. W
obecnej Sejm pel~l ro~ę skromnego, po. . t em ob ecny b ył prrezes ra d y którego
słusznegocalem
funkcJonarjusza
:prZYJęcIU
zadaniem jest rza,dowego,
wstawanie
ministrów Kościałkowski, generalny i siadanie podczas czytania ustaw rZ!l,doinspektor sił zbrojnych gen. Rydz- wych .....
Śmigły, marszałek Sejmu Car, członA wroozcie, w końcowej rozprawie
STANISŁAW STRO~SKI.
kawie rządu, b. premjer Sławek, wicemarszałkowie Sejmu i szereg innych.
,Wieczo'I'em odbyło się przyjęcie li
m.rurszałka Sejmu, Cara.
*
SkOńczyła się właśnie pierwszl1. sesja zwyczajna, t, zw. budżoetowa, nowych ciał ustawodawczych, które wyszły z wyborów 8 i 15 wrz€Śnia r. ub.
Są to izby nowego
zupełnie i przedtem u nas nieznanego pokroju. Istnieją i działają na podst~wie nowej konstytucji z tS kwietnia 1935, która wydatnie ograniczyła władzę i własną
wolę ciał ustawodawczych
w zestawieniu z władzą rządową" oraz na
podstawie nowych ustaw wyborczych
z 8 lipca 1935, które pozbawiły nowy
Sejm i nowy Senat oparcia o szeroki
ogół społeczeństwa, powierzając rozstrzygają,ce
uprawnienia wyborcze
nielicznym gronom osób.
Pierwsze oznaki poczucia, nawet W
samych nowych izbach, że czegoś im
brak, oraz zaniepokojenia z tego powodu, odezwały się odrazu w zaraniu
ich działalności, gdy zebrały się,
w końcu pazdziernika i początku listo!pada r. Ub., na sesję nadzwyczajną,
celem uchwalenia rządowi pełnomoc
!nictw na czas do 15 stycznia r. b.
Wówcza;s to w Sejmie p. Miedziński,
Jako sprawozdawca ustawy, pod.i~ł W
!komisji 25 października r. ub. próbę
Niech żyje ubój rytualny! Z/lIdamy mięsa tylko z uboju .r ytualnego!
sk1lil'c'zenia czasu pełnomocnictw tylko
do 30 listopada r. ub., wołają.c: jakto,
chcecie rządzić bez Sejmu i Senatu,
zrodzonych w trybie nowego ustroju 'l
Ale to nie pomogło, a wówczals w Sehacie, 5 listopada r. ub., p. ŚwitaIski,
marszałek dawnego Sejmu, s'p owiadając się mimochodem ze swych grzechów przeciw poprzednim prawom ciał
je~li we Fr.ancji nie ~()<S'tanie ~ahamotWtrJny spadek urodJ!drn
UJstawoda wczych, narzekał:
(Od! własnego korespondenta "Otrf?(lowni.ka")
"Zarówno ta sala senacka, jak sala posiedzeń sejmowych, staną !'ię scenka rei,
p a l' y Ż, w marcu.
Ludn086 Francji wzrosła ód i870na których odgrywać się będą niepotrzeWe Francji oeLbył się nowy spis lud- 193a r. o 3 miljony i wynosi obecnie 4i
bne komedje... Nic tak ciał ustawodawczych demoralizować nie może. jak prze- ności. Równocześnie uderwno na a- milj. Słaby ten z'resztą. przyrost sPowokonrulie, że we wszystkich rzeczach cięż larm. Jak wynika bowiem z przepro- dowany jest w dodatk.u źWięoksz<>ną
kich rząd może je wyręczyć .....
wadzonych badań i statystyk, ubytek u- li-czbą cudzoziemców, zamieszkujących
Nadzieje, jakoby z izbami ustawo- rod,zin przybiera \ovpro,gt niepokojące jej teI'y to.rj um. TymczaseIh, w tym sauawczemi, wybranemi na nowy spo- rozmiary. Nadzwyczaj ciekawe i wy- mym okresie czasu, ludność Wi,el.kiej
sób, bez oparcia w kraju, a już z mocy czerpują<:e dane, odnoszą,ce się do te·go Brytanji wzrosła z 26 na 4.6 mi.ljonów;
WIoch z 25 na 43 milj., a Niemiec z 39
palącillgo pod wZlględem narodlowym za!postanowień nowej konstytucji pozba67 milj., mimo utt'aty t6T;yto-gadnienia,
znajdujemy
w
pJ'acy
p.
Bowianemi siły wobec rządu, miano się
verat, sekretar-za gen. "Ali ance natio- rjów.
liczyć bardziej nii poprzednio, brzmiaNiemcy dokoMły ogromnego wysił
nale", noszącej wymOwńy tytuł "Effond..
ły nieco naiwnie i nie zma1azły poku, by podni.eść Przyrost swoj~j ludn~
rement de la natalite".
itwierollenia w rzeczywistości.
Przyrost ludlności we Francji osi!\g'- ści. To też wzrósł oli W latach 1932W miarę, jak tQlczyły się obrady nął ,p unkt kulminacyjny z końcem cLtu- 1934 z 971.000 na LiOO.OOO, podczas, gdy
zwyczajnej sesji budżetowej, a .zara- g'iego cesarstwa. W i868 r. bowiem, w tym s8Jffi.vm czasie we Francji, spadlI
zem okazywała się bezsilność posłów, liczba urodzin doszła do imponującej ~ 733.000 na 67'1.000. Ta d:rsproporćja
których różne wnioski odpalano bez cyfry i.034.000, podczas, gd.y w i934 r. zaost'I'zy się jeszcze ba'l'dziejj śtwieiI'dza
wielkich zachodów, dawny zwolennik, spadła dJo 677.000, a z tego jeszcze 50.000 p. Bove.rat, a jest ona. niepokojąca. dla
bardzo zapalczywy, obecnego stanu przypada na dzieci cudzoziemców. Wy- prz;yszłyeh stosunków francusko - nieitzeczy, p. Cat-Mackiewicz, doszedł sta,rczyły 4 gene,racje, aby Francja z mieckich. Dla skónsolid<>wania boWiem
w rQlzgoryczonych uwagach do wnio- wielkiej rodziny przemieniła się w nie- poko,j u, potrzeba r6wnowagi demo.grasku, że właściwi e najlelpiej by było normalnie mał&. Gdyby obecne tempo licznej, a dziś juz jej bra.k występuje
'UZU!pełnić regulamin takim artykułem
się utrzymało, Francja w i976 r. liczyć ooraz dobitniej.
wstępnym (wileńskie "Słowo" nr. 59): bę-dz.ie 29 miljonów mieszkańcówl
Rząd więc mu.si stworzyĆ politykę
"Nie wolno ani na komisji ani na plePierws~ym powodem tego !Stanu Il'ze- ..ludnościową", zwiększyć zapomogi d,la
num glosować nad uchwałami, które się Czy jest oczywiście fakt Zlredlukowanej licznych rodzin, zmniejszyć ieh podatnie podobają rządowi lub ministrowi."
w małżeństwach liczby dzieci. Obok te- ki, prowadzić Wireszćie puez sz.k<>łę
A bYł to tylko oddźwięk narzekań go występuje jednak inny jeszcze propagandę na.I'()doowegó wychowania.
z kół sejmowych i senackich, gd'zie czynnik tego obniże.nia się urodzin, a TY'meza.sem zagadnienie to pozostawiocoraz dokładniej rozbici na be2lSilne mianowici-e zmniejszająca się liczba ne jest zupełnie na. uboczu. Ostatnio
aedlllOstki członkowie nowych izb za- małżeństw. I tak w 19M r. było ich je- nawet w izbie rozwazano pl"ojekt uproszcze 342,000, a w i934 już tylko 298.000. szczenia procedury rozwodowej, bę-dą-cej
częH sobie zdawać srprawę ze skromnego stanowiska, jakie im przypadło Francja poosiada też deficyt 1.700.000 u- iedną ź przyczyn ubytku liUdności.
rodzin, spowoctlowany wojną, a co za- K,siąd.,z - poseł De.s.granges zaprotootow udziale.
Następnie przyszła przed'ziwna pr6- tem idzie i deficyt 000.000 ma.łżeństw. wał w imię moralnOŚCi i w imię ~8igroInna, ni-emniej powazna konselkwen-' żon ej rodziny. We Fl1'ancji bowiem
ba w uchwalaniu wniOSlku 'P. posłanki
Prystorowej przeciw dotycllczasowemu cja z.mniejszenia się przyrostu ludno- p·rżeprowadza się tó<lznie około 21.000
lUibojowi zwierząt na sposób żydowski. ści, to nadmi.ar starców. W 1860 roku rozwodów, a co zatem idżi~ około
Pocz~tkowo, na posiedzeniu komisji było ich we Francji tylko 4 miljony, w 100.000 dzieći tułać się musi między
sejmowej 5 marca r. b., wszyscy pol- 1935 jest już 6 miljonów, a. jeżeli tak ojcem i matką. Ostatnie statystyki wyscy jej członkowie jednomyślnie glosu- dalej pójdzie, to w r. i970 będzie ich aż kazały w dodatku, że 67 proc. dzieci,
ją. za wniaskiem, zgodnie z wnio~ko 7 miljonów. Inaczej mówiąc z każdym skazanych za różne przestępstwa, są.
dawczynią i slprawozdawcą. Gdy Jed- rokiem będzie zaostrzał się brak "r6w- właśnie dziećmi małżeństw rozwienak rząd zgłosił na posiedzeniU Sejmu nowagi "wiekowej", Kraj zaś, któremu dzionych.
.
Problem zmniejszania. się ludności
17 marca rb. poprawki, zUlPełnie zmie- ubywa młod~'ch generacyj, staje się nieniltjące wniosek
pierwotny, odraz u tylk-o małym krajoem, ale w dodatku Francji zaczyna niepokoić <loraz to liCZ-I
niejsze śr..?dowiska fra~suskie. Poftu.sza'
przesuwa się większość, wraz z nowy~ krajem starców.
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mniej 'Francuzów
jest teraz Polaków

!f-o zagaC1nien19 i plsa'rz lewkowy,.
Pierre Dominique. "Gd,yby FranCja powiadla on - posiadała dwa r;v.y tyla
mieszkańców, ile ich ma, albo przynajmniej 65 miljonów, które mają Niemcy,
to czyż oba wialibyśmy się czegokol wieW
odl nalszych zareńskich sąsiadów? F·rancja spełniałaby zresztą. lepiej i śm ielejl
swoją rolę światową, gdyby posiadała;
Silniejsze muskuły."
Ograniczenie śmiertelności, a utny"
manie przY'l'oOstu lu·dności, to politY'k81
na dalszą metę. Ale p. Dominique wy..
suwa inną koncepcję, dość ciekawą i za..
raze.m ryzykowną. Zdaniem jego na.leży przy,gtąpić natychmiast do m.aSOJ
wej naturalizacji cudzoziem<lów. Kf?,kolwiek zarni-e·szkuj-e od roku FranCJę,.
pracuje i wł.ada francuskim, powinien
mieć możność otrzymania obywatelstwa francuskiego i to nawet bez.płat
nie, po zrobieruu podania. TymczaseDi
co się drziej,e? - 'W z.apleśniałych tecz...
k.Mh czeka 500.000 podlań ...
Od czasu wybUChu skandlalu Stawi..
skiego uzyskanie obywatelstwa francuskiego należy, nawet dla osób od lat tu.taj zamiesz,kały"ch, zat.rudnionych oraz
zatrudniających, do rzeczy niełatwych.
Propozycja p. Dominique'a jest jednak
zbyt rady.k aJna. W ostatnich bowiem
latach ptzesi-edliło się do Francji auro
Niemców _ Żydów i d1użo bolsz,ewików.
N.adlani~ im obywatel.stwa f!1'amcuskiego
nie jest chyba poż.ą,dlane. Co więć~j po.wstały nawet a,gencj,e matrymonJalne,
kt6re żeniły cudzoziemki, pragnące zdó-być możność zarobkowania,. z .t. zw"
"clocha·!Ids", czyli żebra,karm, n;tles~ka
jącymi IPOd p,aryskiemi mostamiI CI ~a.
małą sumę stawiali się w merostwHl,
poślubiali ClUdzozi,emkę, iktóra jako pani
Dupont <lzy Tartampion, pozyskiwała
wszelkie prawa F,ranctLZki, a "męża" po
złożeniu opłaty ni,g dy więcej nie widziała...
.
Francja będzie więc ID'u,siała zająć
się polityką z.alu,d,ni,enia. Nawoływania
stają się coraz liczniejsze. Niestety. w
chwili obecnej naj<żywotniejsoo zagadnienia narodowe, a do takich należy
niewątpliwie kwest ja ,p rzY'rostu ludności ustępują. miejsca albo innym zaga-d!ni~niom, albo ... walkom stTonnictw,
I. BRIARES.

Powstanie nowej grupy
wSejrnie
War s ż a w a. (Tel. wł.) Pod przewodnictwem p. Surzyńskiego odbyłO
się zebranie grupy wiejskich działaczy
społecznych oraz grupy poznańskiej,
Postanowiono utworzyć związek p,arIamentarnych grup działaczy społetz
nych, na którego czele stanęli przedstawiciele grupy dawnej "Młodej Polski" oraz Związku Naprawy Rzeczypospolitej. Przyjęto deklarację, stwielI'dzaj~(lą, że siłę państwa trzeba budować
na pracujących szeregach wsi
i miast, na wartości pracy o.raz na tnoralnych wartościach żorganizowallego
życia spOłecznego.

Po pOosiedzeniu sejmowem odbyło
zebranie "klubu dyskusyjnego", t.
zn. grupy, której kierow:niczym czynnikiem jest pos. Miedziński. W grupie
tej powstała fronda, kierowana przez
senatora 'Wojtka Malinowskiego, która utrudnia zorganizowanie klubu dyskusyjnego.z'rzeszają.cego
w sobie
kómbatantów. (w)
się

Gnębtsnie

Polaków
w Ni,emczech

K a t o w i c e (Kap). Z niemIeckiej
Górnego Śląska donoszą, że w
ostatnich dniach dokonano całego sze·
regu rewizyj w domach Polaków,
mszcząc się w ten sposób za zarzQ.dzenia. władz polskich przeciw agresywnie
występującym w Polsce organIzacjom
hitlerowskim.
Podczas tych rewizyj koruiskowano
przedewszystkiem polskie ksi~żki do
nabożeństwa oraz święte obrazy M. Boskiej Częstochowskiej i Piekarskiej, w
większości wypadów
produkcji niemieckich firm z Opola.
części

śl·edztwo

w Czeskim Cieszy'nie
C i e s z y n. (PAT). Wczoraj przy_
jechał z Morawskiej Ostrawy clio Czeskiego Cieszyna spooialny sędzia śled- '
czy do spraw politycznych, dr. Kratina,
który przesłuchiwał 3 miesiące temu uwięZionych, a następnie zwolnionych z
aresztu, działaczy polski<lh po czeskiej
stronie. Oprócz wspomnianych działa
czy wezwano do śledztwa 70 osób, wtem
cały personei hotelu "Polonia". Oziałaczom pol'8kim zarzuca się pTz-e-kroczenie ustawy o ochronie republiki oraz
usiłowanie ~wołania powstania i otganizowanie ta ;nych związ.ków. Śledz
two ma trwać 4 dui.

Wy

ład ołalu i ksi~żki
Obrońca

sos n o

\Vi e c. (Tel.

s1awia 11ie zUczoną

wł.)

Sobotnia
rozpra wa rozpoczęła się zeznaniami
biegłego dr chemji Konrada L e m a ń
c z y k a, pracownika f-my Radocha w
Sosno,ycu. Biegły Lemańczyk przez
godzinę wykładał
iadomości z chemjJ.
talu.
Tal j ak o [lierwiastr.' znajduje się na
t. zw. tablicy M eS! ~leje\',;a na 81 miejscu. Stoi on pomiędzy metalami rtęcią
i ołowiem, w pobliżu pierwiastków
rzadkich i promieniotwórczych.
Z
związku z tym tal zbliżony jest .właści
\~"ościami do tYCIl metali ciężkickh, jak
il'tęć i oł ów , oraz alkalicznością do metali zi·e m rzadkich.
W technice tal jest notowany, ale
prawie nie ma zastosowania. W kosmetYCe ma zastosowanie jako dermatolog w postaci octanu talu. Siarczan
talowy używa się do trucia szczu.rów w
postaci krupe.I,- i pasty z tłuszcz·em. Tal
samorodlnie Wy,st~puje rzadko. Przeważ
nie z obcymi rudami.
Sędzia
Michalski:
Kto wyrabia preparaty talowe tv Polsce?
Biegły daje odpowiedź, że Sp. Akc.
Giesche w Szopienic.ach posiada patent
polski na wy,r ób siarczanu talu z odpadków kadmowych. Wyrabia siarczan
talu w ilości 5-10 kg.
SQd'zia Michalski: - Czy można w
prymitywnem laboratorjum otrzymać
te preparaty?
Biegły: O ile się ma podJstawowe
wiadomości z chemji, aparaty, surowce,
to na 2 tygodnie jeden człowiek sfabrykuje 10 kg.
Sędzia Michalski: Czy w naczyniach emalj.owanych, I8wentualnie polewach, znajduje się tal?
Biegły: Jest wykluczone, aby w
tych przedmiotach tal się znajdował.
Sędzia Michalski: - Czy w zwłokach
jest tal?
Biegły: Nie słyszałem.
S~d.zia Michalski: Czy możliwe
jest zaabsorbowanie przez ciało, leżące
w trumnie, talu?
Biegły:
- Teoretycznie mo'żliwe,
praktycznie trumna powina być z talu
meta li~Zl1egO i ci alo musiałoby bezpośrednio się stykać. Musi być pozatam
stw.orzony ciąg, Co tu nie ma miejsca.
Zbędne

IProf. W ,a chholza z Krakowa w sprawie
talu na organizm.
2) Wniosek .obr.ońcy, aby wl8zwać dlr.
Lustra z Kralmwa, znanego dermatologa na okoliczność wyłysienia.
. 3) Wniosek obr.ońcy, aby wycinek
mózgu Jerzego przesłać prof. GrzywoDąbrowskiemu
do Wars'lrawy celem
zbadania na zawartość talu.
4) Wnio-sek. obrońcy, zmierzający do
ustalenia ilości talu w normalnym czło
wieku.
5) Wniosek obrońcy, celem zbadania
laooratorjów Instyt. Eks. Sąd.owych w
WaTsz.awie na okoliczności wylmnanej
ana.lizy.
6) Wniosek obrony, wezwać g,r abarza z Czeladzi na ok.oliczność, kto dokonał profanacji grobu w Czeladzi.
7) Wni.osek obrońcy o we.zwanie dr.
Kołodzieja z Szopienic.
8) Wnios ek prokura tora o załączenie akt spra wy Szcz~snego.
P,rokurator sprzeciwił się, aby wnioski 3, 4, 5 sąd uwzględJlliał.
Ostateczne oświadczenie w sp,rawie
wniosków sąc1J wyda w poniedział~k.
działania

W"· I k I
IZJe o a ne

10-1

O godz. 13 sąd cudał się na wizję
na ul. Rybną 8 clo domu Wincen-

kalną

wniosków, by

przeciągnąć

z umowy

Przedsiębiorcy kpią

dowlanego, który przez ten ewentualny
strajk byłby uniemożliwiony.

L ó d Ź, 30. 3. - W czasie powszechnego strajku włókienniczego w Łodzi
straj,k owali również tkacze drobnych
fabryczek zarobkowych w Ozorkowie,
Zgierzu i Konstantynowie w ogólnej
liczbie około 8.000 osób.
Obecnie, mimo zawarcia umowy,
przedsiębiorcy . znacznie .obniżyli
wypłaty, tak, że wybuch
nowy zata,rg,
Fakt ten dOW.odzi namacalnie, co są
warte umowy, o ile v.. arunki ekonomiczne nil8 bę-dą poprawione, a kryzys

Szewcy

w

już

pracuj ą

L 6 d Ź, 30. 3. - Ostateczna likwidacja strajkcu w przemyśle skórzanym jest
już faktem dokonanym.
Pracują już
nietylko Szewcy łódzcy, lecz i w całym
.ok'r~,gu łódzkim praca została już podjęta .

Insp. Klott w drodze do

rr.

Łodzi

Ló
30. 3. W nadchodzący
czwartek przybywa do Lodzi dyrektor
departamentu opieki społecznej Klott,
który prócz lust.racji biu.r inspektoratu
pracy odbędzie konferencję z przedlstawicielami wszystkich zwią.zków zawodowych w Łodzi.

przełamany .

o

umowę
przemyśle budowlanym

L ód Ź, 30. 3. - Rokowania o umowę zbiorową w przemyśle budowlanym,
trwające od dluż.szego czasu, nie dały
wyniku. Wobec tego, że umowa wygasa z dniem 3i bm., na środę, dnia
i kwietnia zwołana została jeszcze jedna k.onferencja.
Jeżeli nie da pozytywnego wyni.ku
i umowa nie zostanie ponownie podpisana, rozpocznie się w Łodzi strajk budowlany.
Wovec tnya.iąc6j pogody, powHżnie
się liczono z ożywieniem ruchu bu-

Pogorszenie u malarzy
L ó dJ ź, 30. 3. - Na odbytem w tych
dniach zebraniu cechu mała,rzy i lakierników w Łodzi postanowiono m. i. obniżyć miesi~czną składkę członk.owską z
2,50 zł na i,50 zł. Nadto postanowion.o
obniżyć zaległości w składkach do 50
proc.
Świadczy t.o o stale pogarszającej się
sytuacji w rzemiośle.

te,ą-.o 1ł.ugaja.

najbliższych,

Nllwym
w Poznaniu

Poża'r W Teatrze

kac h

a w

niektórych

ośrod-

rozpoczął się już dziś.

Płacić

W nied!zielę o godz. 5 rano wybuchł
z niestwiel'dzonej przyczyny pożar w
Teatrze Nowym w Poznaniu. Do akcji
ratowniczej stanęły wszystlde od-d.ziały
miejskiej straży poża'rnej. Pożar u.gaszono w przeCiągu godziny. SpaWa się
garderoba aktorów i kostjumy, oraz peruki teatralne.
Dyrekcja teatru ocenia straty na iD
tys. złotych. Z powodu zniszczenia instalacJi elektryćznej, teatr jest pozbawiony światła, wskutek czego nie mogły się odbyć niedzielne przedstawienia.
Do czasu naprawienia szkód aktorzy
Teatru Nowego będą od jutra występo
wali w sali Domu Rzemieślniczego przy
ul. Franciszka Ratajczaka. (kI) ' .
•

natychmi.ast
czeki postdatowane

War s z a w a. (Tel. wł.) Na ostatniem posiedzeniu Sejmu przyjęto szereg P.oprawek Senatu do ustawo prawie czekowem, wekslo\vem, ustawy
mleczarskiej i innych. Jeśli chodzi o
ustawę o prawie czekowem, to jednem
z najważniejszych jej postanowień jest
przepis, nakazująA)y natychmiastową
płatność czeków postdatowanych.
Powyższy przepis
jest równoznaczny z
przekreśl,eniem roli czeku postdatowaneg.o jako środka, który zastępował
weksel.
Z chwilą wejŚCia ustawy w źyde
"weksle z żyrem prokuratora" - jak
się wyraził o tych czekMh jeden z senat.orów - wyjdą prawdopodobnie zupe~nie z obiegu.

Prz,ed ogólnopolskl'm
str''lI.J·k·l'em
koton'l'ar"LY
a

Magazynier Wadowski
Wieszony w urzędowaniu.

został

za-

Zwolnienie narodowców

Fabryka posiada dwie hale; w jednej
jlto,ią skrzynie z książkami. Prze,gląda
my książki: filowf,ia Cieszkowskie,go,
teorja względności Einsteina, historyczne szkice, słowniki obcych języków,
eleHr.otechnika, chemja, mechanika,
książki z zakresu polityki. Księgozbiór
cechuje różnorodność zainteresowań i
nie powierzchowne oczytanie.
Następnie sąd ud,al się do domu Kalisza na ul. Racławicka 5 w Sosnowcu,
gdzie dokonał wizji lokalnej w związ
ku z odlwiedzinami, jakie Grzeszoiski
składał Cabajównie we wrzesnlU i
paźdJzierniku 1934 T. Kalisz, g.ospodarz,
zauważył G.r zeszolskiego wejście do domu i widział jego zaloty do służącej.
Fakty te zachodziły trzykrotnie.
Dalszy ci~ procesu w poniedziałek.

Rodzina Grze.szolskich zamieszkiwała II piętro, mając do swej dyspoQzycji
sionkę i 4 izby ora pokOik na strychu.
Z sionki były wejŚCia na prawo doQ
dwócJ.:l ubikacyj i na le\\'o do dwóch. W
pierwszej prawej był pokój stol.owy;
zmarł w nim Jerzy. Drugi pokÓj to salon, gdzie stały szafy z książkami. Po
lewej stronie, za kuchnią, był pokój sypialny rodziców, później dzieci. Do tego pokoju dzieci barykadowały drzwi.
Slużą,ca Cabajówna spala w kuchni. Jerzy Za życia matki spal w pok.oiku na
strych u, gdzie później zamieszkał ojciec. Klucze od drzwi na drugie piętro,
oprócz Grz.esz.olskich, miała . i KuczaIska ..
Następnie' sąd d,okonał wizji lokalnej w fabryce Grzeszolskiego w posesji
oook leżącej.

ustalić.

proces

wnioski

Następnie
sąd odczytuje wnioski,
złożone tak przez obronę, jak i prokuratora i postanawia, że w sprawie wniosków wyd1a w poniedziałe.k decj'lzję.
Wni,o ski są nast~pujące:
1) Wniosek obr.oń·cy o wezwanie

.

ilość

6rzeszolskiego

zna.leziono paczki bez zawartosci fe).;
waru.
Szkody P. K. P. dotychczas trudno

L ó d ź, 30. 3. \" sobotę w godziNaduży'cia
nach wieczornych odbył się wiec kotoniarzy w celu omówienia sytuacji,
wynikającej z prowadzonej akcji sŁrajS o s n o w i e c. (Tel. wI.) W tych
kowej. W wynikU dyskusji postano- dniach w ekspedycji towarowej P. K.
wiono rozszerzyć strajk na wszystkie P. w Sosnowcu wykryto nadużycia.
inne ośrodki. W tym celu nawiązano
Nadużycia polegają na tern, że ma·
już porozumienie z ośrodkami, zrze- gazynier Wadowski wydawał towar
szającemi kotoniarzy w Warszawie, bez pobrania należnych sum Żydowi
Kaliszu, Aleksandrowie, Częstochowie \Vajstuchowi, maję.cemu biuro przei t. d.
ł
wozowe.
Ogólnopols'k i
strajk
kotoniarzy
Nadużycia wykryto naskutek nierozpocznie się wobec tego w dniach spodziewanej rewizji, podczas której

na kolei
w Sosnowcu

I

S o s n o w i ~ c. (Tel. wł.) W czwartek ub. tyg zostali po prawie czterotygodniowym pobycie zwolnieni z wię:
zienia w MYSłowicach pp. Frankowskl
i Łuczak, członkowie S. N. z Sosnowca.
Zwolnieni zostali aresztowani dnia
29. 2. w związku z zajściami antyży
dowskiemi w Sosnowcu, skąd zostali
wywiezieni do MysłOWiC.
E

OSTATNIE DEPESZE
• Eksplozja balonu
"Wa1rsl.awa 2"
Ł om ż a
(PAT) Kpt.-pilot BurZYllski i obserwator J odko-N arkiewicz na balonie "Warszawa 2" lądo
wali o godzinie 14,03 na polach wsi
Strekowa Góra w gminie Chłebiotki w
odległości 20 kilometrów na wschód
od Łomży.

Lądowanie odbyło się
pomyślnie,
lądowaniu
na skutek
nieostrożności jednego z mieszkańców

natomiast Po

od płonącego papierosa nastąpiła eks~
plozja niewielkiej ilości wodoru pozostałego w balonie.
Powłoka balonu została uszkodzona, a kilka osób stojących w pobliżu,
doznało lekkich poparzeń.
\"edlug dotychczasowych wiadomośd lotnikom udało się wznieść na
wysokość 10 tytsięcy
metrów. BaloIt
został z3Jbezpieczony.
pociągiem
LO'tnicy naj'bliższym
wr6cili do Wa~szawy.

Po "wyborach" w Niem'czech
B e r l i n (P AT) Więks:tość upra wnionych do głosowania, zwłaszcza w
centrum Berlina, złożyła swe glosy
już w godzinach przedpołudniowych,
tak że popOłudniU frekwencja w lokalach wyborczych znacznie się zmniejszyła. Zresztą, jak zwykle w niedzielę,
ludność
Berlina, korzystając z
pięknej wiosenn ej pogody, wyjeżdża
ła na odpoczynel{ poza miasto, co też
przyczyn iło się do zwiększenia frekwencji głosujących w godzinach rannych.
Jak wynika z doniesień, które w
godzinach popołudniowych nadeszły
już do Berlina z szeregu miejscowości,
akcja wyborcza została tam wszędzie
zakończona przy blisko 100-procentowym udziale uprawnionych do głoso
wania. Gmina, w której głosowanie
zakończyło się naj wcześniej, była wieś
Wiebelsdorf w Turyngji, gdzie oddano
100 procent głosów za polityką kanclerza Hitlera.
W okręgach wiejskich głosowanie
zakończono naogół w godzinach
po.łudniowych,
w miastach zaś do południa większość wyborców
zgłosiła
się do urn wyborczych. W Hamburgu
pomiędzy godz. 10 i 11 rano ukazały
się na niektórych domach plakaty obwieszczające, że wszyscy mieszkańcy
danego domu złożyli już swe głosy.

Obeatyfikację
kró:lowej Jadwilgi
Warszawa. (PAT) Wcz.oraj na
terenie całego kraju odbyły się uroczystości i nabożeństwa, mające za inten<;.ję przyśpieszenie :procesu beatyfikacji
królowej Jadwi.gi.
W kościele św. Krzyża w vVarszawie
odlbyło się o goo,z. iO uroczyste nabożeństwo, celebrowane przez l,s. ka.r dynała Kak.owskiego.
W godzinach popołudniowych w
DoQmu Katolickim odbyła się akad'emj.a,
któTą roQzpoczął ks. arcybiskup Sapieha,
strażnik grobu k,rólowej Jadwigi na
Wawelu, który, powołując się na autorów współczesnych królowej Jadwidze,
mówił o jej wielkich zaletach i cnotach.

--------------------~~----~~--~----------------~~----~~--~-------------------=~----~~--~-------------------------------Co futro = to Edmund Ryehter = co palto - to Edmund Rychter - co ubran!e = to Edmund Rychter, Poznań. Ostrów Wielkop.
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i reklamy-
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Gwiazda, która nie zahowuie diety Bożyszcze dzieci paryskich
Gwiazdy filmowe w Hollywoo'd muszą
nie tylko o swą uro-dę, ale vi pierwszym rzędzie o linję. Niejednokrotnie sły
szeliśmy o wypadkach, kiedy słynna gwiazda traciła engagement z chwilą, gdy przybyło jej parę gramów __ •
Gladys Swarthout, nowe "odkrycie" Paramountu, jest gwia.zdą, która nie stosuje
żadnej djety, a mimo to ma nieskaj:iteIną
dhać

Gladya Swartliout, w meJodylnej · operetce
filmowej p. t. "Senori:ta w masce", gdzie
Swarthowt uka,że się ob{)k Johna Bolesa. Następnym jej obrazem będzie mm p. t. "Daj
nam tę n<lc", gdzie ukaże się obok Ja·na KieP1lry.

Znany 'jest ltult Iłla " (Mea we Franc}t
Nigdzie mo'że poza Angljąi Ameryką nie po- .
trafią się tak z niemi bawić, tytle ilia nich
poświęcać czasu, cierpliwQści i pieniędzy,
byleby stworzyć im ja'knajwięcej radości i
przyjemności, co we Francji. Nic dziwnego

linję·
słynną w Ameryce śpie
operową.
W przeciwieństwie do
dawnych śpiewaczek, nie jest wcale pokaź
nej tuszy i nie martwi się o swą figurę. -

Swarthout jest

waczką

Nie zachowuję żadnej djety - mówi pi~kna
Glad,ys - jadam wszystko, bo jeden występ
operowy jest dla mnie bardziej męczący, niż
parę setów tenisa, zachowuję linję dzięki
teemu, że nie jadam po występie, jak to
dawniej rohiły gwiazdy operowe.
Wkrótce ujrzymy i u'słyszymy w Polsce

Kto

wIęc, Je UWIelbIana puez "dded I starszych
na cał~ świecie SH·'z.;.:LaL,:,m1l1 pi tym kra.
ju cieszy się szcze~ ,,ychmiast d
Kiedy słynny Q
'"' zoz! Pr."f "LafayetteOO:
o<głOsił, iz r<lzpoczyna sp" l:edaż łalek, wzoro-.
wanych na Shirley Tempłe, odrazu zaezęła
się istna wędrówka dzieci, pragnącyeh nil"
być laleczkę, wyobraŻ'ającą ich umił<Jwaną
ak~rk~
.
WspaniałagaIerja lalek, otrzymanych",. '
podarunku ze wszyst'kich prawie stron świa
ta od kochających Shirley dzieci, dala firmie "Lafayette" asumpt do wypuszczenia lalek "Shirley TempIe". W ten sposób dzi~
częta francuskie, kochające swoją amerykańską gwiazdeczkę, posiadając laleczkę ukochanej Shirley, mogły choćby w ten Sp<lsób obcować i bawić się ze swoim niedościg
nionym ideałem.
Na film "Złotowłosy Brzdąc", wy;iwietlany przez 12 tyg{)dni w kinoteatrze "Crista,l ",
sprzedano 400 tysięcy biletów, a w "Maison Lafayette': przeszło 25.000 lalec.zek.

najsympałyczniejszy?

Ostatnio urządzono w Hollywood ciekawy konkurs. Pytanie konkursowe brzmiało,
który a'k tor filmowy w ostatnich czasach
stworzył
najsympatyczniejszą
postać
na
ekranie. Przeszło 70 proc. głosów padło na
Francis Lederera, którego publiczność kinowa pamięta z przed kilku lat z jego znakomitych kreacyj f'i lmowych.
Powrót Lederera do filmu amerykań
skiego, po kilku latach nieobeeności, jeszcze
bardziej zespolił tego przemiłego j dowcipnego aktora ' z publicznością_ Wytwórnia,
wprowadzając spowrotem Lederera w zaczarowany świat filmu, pragnęła dlań stw<lrzyć
najbogatsze ramy, podać jego szampańSKą
kreację w najweselszej formie i z najsympatyczniejszą obsadą.
Stworzono więc wesołą komedję, ilustrującą cudowne qui pro quo chłopca hotełowe
'o, będącego w rzeczywist{)ści księciem krwj,
i młodej, wesołej dziewczyny, która za szczę
śliwie w'y;.gral}e pieniądze udaje w luksuso-

wym ' hotelu nowojorskim wieIką damę.

Znowu wiosna_
,Certrll.du../t1iclw,eJ~ gwiazda Paramountu, bardzo się ucieszyla slo1icem
kwietniowem, i nie zwraca uwagi wcale na to, że się może •.. p-rzeziębić.

Gwiazdy

wędrują

Słynna

z filmu "Sequoia" gwiazda wy·
twórni M. G. M. Jean Acker nakręca obecnie dla wytwórni RKO film 'p. t. "Farmer
in the Dell" wg. znanej powieści Phil
Stonga.
Jean Acker; była Ż'ona Rudolpha Valentino, <ltrzymałajedną ' z głównych ról w operetce filmow.e j Freda Astaire'a i Ginger Rogers p. t. "Fo<llow the Fleet".

,,Mazur" z POllą Negri ..
' po m;tgielsku

Wkrótce zjawi się u nas
piękny obraz wytwórni R. K. O. Radio
z Ireną Dunne w roli głównej.

Grany obecnie z niesłaJmącem p·owodze.
niem w warsxawskiem kinie "Filharmonja"
"Mazur" zyskał tak ogromną, popularność w
Europie, że jedna z największych placÓwek
ang·i elskich p,tzystępuje do wykonanja au·
gielskiej wersji tego filmu. Zdjęcia nastą·pią
natyehmiast 'po upływie zobo.wiązań Poli
Negri, która występuje obecnie w specjalnie
dła niej napisanym ' skeczu w teatrz'e rewjowym "Scala" .w. Ber.Iinie.

Słynna trójka,
a mianotQ.icie Frederic March, Merle Oberon i Herbert Marshall, bohaterowie filmu.

..c.wnuJ~".
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Niezbyt mqdrq minę
ma na tem zdjęciu znany komik filmu amewodu teg>Q, że nie wyszedł mu ••• pasjWTU.
rykańskiego Sterling Halloway, pewnie z pl>,zajmuJą powIerzchnię

Akcja nowego filmu Shirley TempIe p. t.
"Kapitan January", nakręcanego obecnie w
Hollywood, toczy się na tle malowniczej
wioski rybackiej. Dało to asumpt jednemu
IZ dziennikarzy do puszczel!lia w świat dowci·
pu, że widzieliśmy dotychczas Shirley Vf
przestworzach ("Roześmiane Oczy"), na lą
,d·:oie ("Mały Pułkownik" i "Nasze Słonecz
.ko") oraz ujrzymy wkrótce tę SlZeścioletnią
<śliczną gwiazdkę na morzu.

•

Ukończono zdjęcia filmu "Zona Maryna-

rza" (Navy Wife). Świetny ten ' obcaz, ()8nuty na tle romantycznego ópowiadania Katarzyny Norris, reżyseruje słynny Allan Dwan.
W rolach głównych występują: Claire Trevor, Ben Lyon i ~a.]ph Bella~y.

•

Naj~ięk'8zą wytwórnią świata jest o·b ec·
uie "Twentieth CenfuTY-Fox'~_ Świadczą o
tem ~ eYf~y. Atelier i gmachy tej w~twórni

rzą
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małe miasto filmowe, oholk które,go zgrupowały się dzielnice willowe, zamie<8zkałe przez aktorów, reżyserów i personel
techni·czny. Mia.sto to narzywa się "Movie·to'n e City" i jest po'łączone z Hollywoodem
szeroką szo'są asfaltową. Obechie w imponujących atudjo tego mill!sta wre jednocze'śnie praca przy realizacji 27 obrazów długo
metrażowych oraz 30 dodatków l i 2 a'kto-

jakby

wych.

•

PowIEiś"d 1tryminalne Bfg.gena cfeszą sIę

szalonem powodzeniem, wśród ruch zaś bije
rekord poczytności słynna serja przygód genjalne.go chińskiego detektywa Charlie Chana. Wytwórnia "Twentieth Century-Fox"
.s-prawiła miłą niespodziankę, reąI.izująe dal18ze obrazy, o·s nute na powieściałh tej serji•
Ujrzymy więc filmy: "Charlie Chan w Szanghaju" i "Charlie Chan w cyrku", którego
akcJa toczy się na tle najwięk!lZego W Ameryce cyrku Barnuma..

"P i e k ł o C h i n".
Oto tytuł nowego filmu Warner Br06, którego akcja toczy s~ na Dalekim Wschodzie,.
Role główne: /:tnephiAe Hutchin$on i Pal O'Brię,n.

