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Gremjałnie uchwalono poprzeć li'stę
lę,

Ł ód ź, 31. 8. - Wczoraj, w niedziestaraniem Głównego Komitetu Wy-

borcze,go Obozu Narodowego w Łodzi
odbyły się przy licznym udziale zgromadzonych zebrania przedwyborcze w
Widzewie, Chojnach, Zarzewiu, Kozinach, Zdrowiu, Pomorskiej, Bałutach,
Śródmieściu, 11 Listopada, Napiórkowskiego itd., na których przemawiali pp.
adw. K<>walski, kpt. Grzegorzak, Pater,
Adamiec, Czernik, Miłosz, Belka, Dę
biński, Koruchowski, nadto serdecznie
witany reda.ktor Matłosz z Pelplina,
mjr. Bardzik i Morzycki z Lublina, redaktor Giertych z Warszawy, radny redaktor Bilan z Przemyśla i lnni.
Na wszystkich tych zebraniach gremjalnie uchwalono poprzeć jedyną. listę polską. wyborczą w Łodzi, t. j. listę
Obozu N arod owego.
Na zebraniu pań, zorganizowanem
przez wydział gospodarczy Str<>nnictwa Narodowego, które się odbyło w
sali przy ul. 11 Listopada, przybyło ponad 600 osób.
Obrady zagaił kierownik wydziału

Obozu Narodowego,

w Łodzi

gospodarczego Pater, potem k<>lejno
przemawiali pp. mjr. Bardzik, pułkow
nikowa Skrótkowska, wizytatorowa Uzięblowa, Brzozowski, a na koniec redaktor "Pielgrzyma" z Pelplina, były
poseł S. N., Matłosz.
Wszystkich mówców nagr<> d zono
burzliwemi oklaskami. Zebranie zakońc~ono odczytaniem rezolucyj i zło
żeniem przyrzeczenia, że wszystkie
Polki, pragnąc, ażeby Łodzią. rządzili
Polacy anie Żydzi, głosują na jedyną

jedyną polską listę wyborczą
polską listę w Ł<>dzi, ·t. j. listę Obozu
Narodowego.
W cią.gu dnia wczorajszego odbyło
się 26 większych i 38 mniejszych zgromadzeń
wyborczych,
urządzonych
przez różne organizacje, związkl i stowarzyszenia, zarówno polskie jak i niemieckie oraz żydowskie. Poza niemieckim związkif,m ludowym, który
złożył 9 list dla wszystkich <>kręgów za
wyjątkiem dziewiątego, nowe listy nie
zostały w Ł<>dzi zgłoszone.

Gen. Rydz-Śmigły w Paryżu

wtorek, 1 września 1936
Wychodzą.cego z wagonu gen. Rydz~
Śmigłego powitali gen. Gamelin, ambasador Łukasiewicz oraz minister

Daladier. Po krótkiem serdecznem powitaniu gen. Rydz _ Śmigły w otoczeniu gen. Gamelin, ambasadora Łuka
siewicza i min. Daladier skierował się
do salonów recepcyjnych, gdzie ocz~
kiwały zgromadzone prezydja stowarzyszeń polskich we Francji.
Gdy naczelny wódz armji polskiej
wyszedł przed dworzec, orkiestra odegrała najpierw marsza ge·neralskiego,
następnie "Jeszcze Polska nie zginęła"
i "Marsyljankę" . Gen. Rydz - Śmigły,
stojąc na baczność, wysłuchał
hymnów, poczem przeszedł przed frontem
wyciągniętego bataljonu gwardji republikańskiej, salutując p<>chylający się
przed nim sztandar. Następnie gen.

Rydz - Śmigły
wśród
owacyjnych
okrzyków przeszedł przed frontem organizacyj polskich.
Po przeglądzie gen. Rydz - Śmigły
w tow.arzystwie gen. Gamelin odjechał
do przygotowanych dla!'l. apartamentów w jednym z hoteli paryskich, witany przez tłumy, zgromadzone przed
dworcem i na ulicach, Wiodących dQ
dworca, żywemi owacjami i okrzykami.

powitali również gen. Rydza-Śmigłego
przedstawiciele francuskich władz cywilnych i wojskowych, a mianowicie
wydelegowani przez gen. Gamelin:
gen. Geraudias, zastępca szefa sztabu
głównego, komendant 6 korpusu gen.
Blanchard, gubernator Belfortu gen.
Leroux, komendant 14 dyw. piechoty
z Miluzy gen. Cartheroux, prefekt depo
Burgos. (PAT) Nazasadziewiadolnego Renu Leroy. senator VielIard,
mer m. Belfortu Dreyfuss-Schmidt, domości ze źródeł powstai1czych, syoraz szereg innych osobistości cywil- tuacja na froncie przedstawia się, jak
nych i wojskowych.
następuje:
Po przyjęciu na placu przed dworW pr<>wincji Guipuzcoa powstańcy
cem defilady oddziałów wszystkich zajęli m. Belcoin na zachód od Hernastacjonowanych
w
Belforcie
pułków
Uroczyste po~egnanie legata papieskiego odbyło się
pod dowództwem gen. Cesary i odegra- ni, zdobywając dwie armaty, 2 karabina dworcu w Warszawie
niu poJmdki wojskowej "Aux Champs" ny maszynowe oraz wielką ilość omuWar s z a w a. (Tel. wł.) W nie- kowski, ks. arcybisk. Gall, ks. ks. bi- oraz hymnów narodowych polskiego i nicji. N astępnie zaatakowano górę
azielę o godz. 17,10 opuścił Warszawę, skupi Gawlina, Szlagowski, O'Rourke francuskiego, gen. Rydz-Śmigły powró- Burunza w pobliżu Lasarte.
udając się do Rzymu, legat papieski J. (Gdańsk), Przeździecki, liczne duch<>- cił na peron i wsiadł do pociągu, udaSamoloty powstańcze bombardowaEm. kard. Marmaggi.
wieństwo, przedstawiciele prasy i in.
jącego się do Paryża.
ły ostatniej nocy ministerstwo wojny,
P a ryż (P A T) Generalny inspek- dworzec północny i l<>tnisko Barajas w
. Na dw<>rcu ustawiły się liczne p<Jcz- Na dworcu żegnającym tłumom J.
ty sztandarowe organizacyj katolic- Em. Marmaggi udzielił błogosławień tor sił zbrojnych gen. Rydz-Śmigły, w Madrycie.
kieh oraz tłumy publiczności.
towarzystwie szefa sztabu głównego
Wojska powstańcze, broniące OvieW sali recepcyjnej w oczekiwaniu stwa.
gen. Stachiewicza, płk. Strzeleckiego, do, dokonały wypadu na szosę, wi<>dą.
przybycia Jego Eminencji zebrali się
Legat Ojca św. wśród okrzyków rtm. Vacqueret i rtm. Hororha przybył cą do Santander, likwidując wysunię
przedstawiciele władz państwowych z "niech żyje!" opuścił Warszawę. Gdy do Paryża o godz. 14 m. 15, powitany te posterunki wojsk rządowych i powiceministrem w. r. i o. p. J. Ferek- pociąg ruszył Jego Eminencja krzyk- na dworcu przez gen. Gamelin, mini- wracając d<> Oviedo z liczną: zdobyczą.
Błeszyńskim, J. Em. ks. Prymas - kar- nął po polsku: "Niech żyje kochana i stra wojny Daladier, płk. Stoeffeta z w postaci karabinów maszynowych.
domu wojskowego prezydenta Lebru- Samoloty powstańcze zrzuciły oblężo
dynał Hlond, J. Em. ks. kardynał Ka,.. wierna Warszawa!"
na, zastępcę szefa sztabu głównego nym paczki z gazetami i tytoniem.
gen. Colson'a, szefa gabinetu ministra
Okręt szkolny marynarki wojennej
spraw zagranicznych ministra Rochat,
trzymasztowy
bark "Galatea" przybył
b. ministra lotnictwa gen. Denain
oraz personel ambasady polskiej z am- do p<>rtu Fenol i wraz ze wszystkiemi
oficerami i podchorążymi oraz załogą
basadorem Łukasiewiczem na czele.
Bukareszt. (PAT.) Skład no- karesztu, że "jedni w usunięciu TituleNa dłuższy czas przed przyjazdem przeszedł na stronę powstańców.
wego. rzą.du został już ustalony. Naj- scu widzą zapowiedź głębokich zmian pocią.gu przed dworcem poczęły się
Lekki krążownik rzą.dowy "Migu el
ważniejszą. zmianą jest ustąpienie do- w
dziedzinie polityki wewnętrznej, gromadzić tłumy publiczności, ścię, de Cervantes" został ciężko uszk<>dzotychczasowego ministra spraw zagra- gdyż wiadomo, że Titulescu był zacię gniętej uroczystemi przygotowaniami. ny na skutek bombardowania przez
nicznych Titulescu. Ministrem spraw tym przeciwnikiem prawych radykalisamoloty powstańcze w cieśninie giWzdłuż ulicy, wiodącej do dworca,
zagranicznych mianowany został do- stów, czyli t. zw. "Żelaznej gwardji", f~ontem do wejścia honorowegQ, usta- braltarskiej.
tychczasowy minister skarbu Wiktor inni oceniają usunięcie Titulescu, jako wiłY się orkiestra 21 p. piechoty koloW walce pod CampiIlo na froncie
:A.ntonescu. Z innych zmian personal- zasadniczy zwrot w polityce zagranicz- njalnej oraz bataljon honorowy gwar- Teruel powstańcy odpar1i kolumnę
nych w łonie gabinetu wymienić nale- nej Rumunji i to zarówno w stosunku dji republikańskiej ze sztandarem i rządową, która pozostawiła 60 zabiży ustą,pienie dotychczasowego minido Francji, jak do Małej Ententy, co orkiestrą. Po drugiej str<>nie ulicy,
stra spraw wewnętrznych Inculeca, przesądza zgóry stosunek Rumunji na tworząc szpaler, ustawili się delegaci tych, w tern dowódcę oddziału, ~nane
który objął stanowisko wicepremjera, korzyść Francji. Zmiana zasadniczej polskich organizacyj społecznych ze go komunistę Pancho Villo. Ze strony
powstańców padł major, podporucznik
a tekę jego objął dotychczasowy wice- wagi nastąpi prawdopodobnie w usto- sztanda.rami.
i 6 żołnierzy.
minister spraw wewnętrznych p. Iuca. sunkowaniu się Rumunji do Rosji soNa dworcu, tonącym w zieleni i choOfensywa powstańców w Asturji i
Stanowisko ministra skarbu objął do- · wieckiej."
rą.gwiach o barwach narodowych polAragonji trwa. Wojska powstańcze
tychczas<>wy podsekretarz stanu W miskich i francuskich, p<>częły się groma- znajdują się w odległości 1 km od Irunisterstwie rolnictwa Cancicov. Zpoza
Oświadczenie Titulescu
dzić wybitne osobistości, przybyłe w
gabinetu do rządu wszedł na stanowinu. Operacje pod San Sebastian są up
a
ryż. (P AT) Havas donosi z Nioczekiwaniu
przyjazdu gen. Rydza- trudnione z pow<>du mgły.
sko ministra wyznań p. Yamandi, któcei:
B.
minister
Titulescu,
przebywaŚmigłego.
Peron,
przed
którym
zatrzyry przed kilku laty kilkakrotnie piaSamoloty powstańcze zbombard<>wa..
ją.cy obecnie na Riwierze, oświadczył
mać się miał pocią.g, wysłany z<>stał
stował różne teki.
ły szeerg okrętów rządowych na mrco
następuje:
czerwonem
suknem,
a
specjalny
odNowy gabinet złożył przysięgę na rę
"O sformowaniu nowego gabinetu, dział gwardji reprublikańskiej, ustawio- nu Śródziemnem. Baterje nadbrzeż
ce króla jeszcze w ciągu sobotniego
złożonego
ze wszystkich dawnych mi- ny przed peronem, utw<>rzył szpaler, ne w Huelva zmusiły do ucieczki. krą
wieczoru w Sinaia, gdzie bawi obecnie
nistrów
z
wyjątkiem
mnie, dowiedzia- wśród którego przejść miał naczelny żownik, który zamierzał bombardować
król Karol. Zadaniem nowego gabineport.
tu jest zrealizowanie dalszYCh punk- łem się dopiero po jeg<> utworzeniu. wód? armji polskiej.
Nowy
rząd
nie
potrzebuje
moich
usług.
Na
20
minut
przed
przyjściem
potów programu partji liberalnej w zakresie polityki gospodarczej i wojsko- Jest to jego prawo. Wolałbym wszak- ciągu przybył na dworzec gen. Gam~
że, aby zawiadomi<>no mnie uprzednio
lin.
wej.
o tego rodzaju ?amiarach, ponieważ
Wśród powszechnej ciszy i napięcia
Nowy minister zwolennikiem nie zamierzam komukolwiek sprawiać specjalny
pocią.g, wi<>zący gen. RydzaP a ryż. (PAT)
Z Saint Nazaire
Małej Ententy
kłopotu moją os<>bą. Zastrzegam sobie
Śmigłego, przyjechał na stację. Komendonoszą., że w niedzielę zrana w pobliWar s z a w a .(tel. wł.) "Kurjer całą swobodę sądu oraz przyszłej dzia- dant kompan,ii gwardii re.publikań żu lotni~ka Escoubiac roz-bił się samo-- - .
~iej
z~omenderował
"baczność!".
Warszawski" don<>si W depeszy z Bu~ łalnotci p{)Iitycznej."
lot. Jest pięciu ciężko rannych..

Kardynał

ryż (P A T)
sił
zbrojnych

P a

Generalny inspekgen. Rydz-Śmigły
przybył na granicę francuską do Belfort w niedzielę o godz. 9,30 rano.
Na spotkanie gen. Rydza-Śmigłego
udali się na granicę francuską attache
wojskowy przy ambasadzie R. P. w
Paryżu płk. Fyda, konsul generalny w
Paryżu Kara i prezes rady porozumiewawczej Rejer. Na dworcu w Belfort
tor

Marmaggi

Wieści

z Hiszpanii

opuśdł Polskę

Antonescu nowy min. spraw. zagr. Rumunji

Znowu k,atastrofa lotnicza
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Wczoraj

rozpoczęły silę

War s z a wa. (Tel. wł.) Na start
ao wyścigu balonowego o puhar "Gordon Bennett" zebrało się na obszernych
trybl't nach na Polu MokotowEkiem kil-

kadziesiąt tysięcy publiczności.
Loże honorowe były udekorowane
sztandarami państw, uczestniczących

W zawodach, a

między

niemi

łopotała

również na wietrze flaga hiszpańska,
!którę, zawieszono na telegraficzne ży

czenie rządu madryckiego, pomimo, że
!balon hiszpański nie stanął do zawo(l6w.
. Podobnie jak w sobotę impreza: zaInaugurowana została gymkhaną mo~ocyklową i znowu motocykliści popisywali się swą zręcznością i swemi niekiedy
akrobatycznemi
sztuczkami.
Dla odmiany jazdę zręczności wygrał
Jakubowski przed wczorajszym zwy.Cięzcą Dochą.

Tuż

przed godziną siedemnastą
llrzybył na pole mokotowskie Prezydent Rzpliteji Mję,ł swe miejsce w 10liy honorowej. Krótko potem wygłosił
przemówienie minister Ulrich, otwierając zawody balonowe.
Wtedy jako pierwszy wystartował
l'0za konkursem, maleńki balon fran~uski "Puk', jeden z najmniejszych na
świecie, pilotowany przez .samego wła
ęciciela, Spiessa ..
i . Dalej jako balon otwarcia zawot1ów, uniósł się · w powietrze polski balon "Gopło", po 'nim w odstępach 5-cio
minutowych startowały balony lwnkursowe, w następującej kolejności:
1) .. Maurice MalIet" (Francja), piloci: Dollfus i Jacquet, 2) "Belgica" (Belgja - Demuyter i Hoffmans), 3) "Sachsen" (Niemcy - Bertram i Schubert),
4) "Zurich III" (Szwajcarja - Tilgenkamp i Von Boscb), 5) "Warszawa II"
(Hynek i Janik), 6) "BruxeJJes" (Belgja
- Quersin i Schelle), 1) "Deutschland"
KNiemcy - Goetze i Lohman), 8} "Polonia II" (Polska - Burzyl'lski i Pomaski), 9) "Augsburg" (Niemcy - Frank i
Bauderer) i 10) "LOPP" (polska - Janusz i Brenk),
Na zakończenie wystartowały:. balon radjowy "Sanok" i pocztowe "Legjonowo" i "Syrena".
':' W chwili 'startu pierwszych . balo:nów pięciu , uczesniczę,cych pallstw,
orkiestra grała każdorazow::J odnośne
hymne pal'lstwowe. Polskie balony że
gnano nadto marszem wojsk balonowych, nieod}ą,cznemi okrzykami, wiwatami oraz rykiem syren !'amocbodowyeh, których na lotnisku było kilkaset z racji zjazdu gwiaździst~g'o, zorganizowanego z terenu całej Polski.
Na.jpiękniej wyglądała stara "Bel~ica" z Demuyterem, który w chwili
startu wykrzyknął z gondoli "Niech ży
tle Polska!" Bardzo efektownie prezentowały się nowiuteńkie ,trzy balo-

ny niemieckie, których powłoka koloru stalowego wykonana jest z jedwabiu, a siatka z nici j~dwabnej. Wielka
lekkość daje im wielkie szanse w .zawodach,' Do niemieckich balonów
bardzo podobnym był nasz nowy balon "LOPP". Objektywnie trzeba zaznaczyć, że naj ładniej
wysta:'towały
balony polskie.
Wiatr był zachodni i o ile przed
dwoma laty balony poszybowały w
kierunku północno-wschodnim, to w
roku bi{)źącym wszystkie skierowały
się wprost na wschód.
Jednakowoż z

powodu wiejących w górnych rejonach wiatrów, balony uzyskujące
znacżniejsze wysokości, najprawdopodObniej zmienią kierunek s';'7ego lotu
bardziej na południe. Oczekiwać więc
należy,

Warta -

Dąb

W Warcie dobrze spisywała się prawa
k"
.K
strona ataku - S zwa:c l. rysz leWlcz,
podczas gdy FontowlCz l obrona bronili świetnie. Jedyną bramkę w tej
części gry zdobył dla gospodarzy Koszewski.
.
P
.
t'
"ł'
o :przer~le s~ uacJa zn:llen~.a SIę
z~pełme. ,Juz w ple~wszej ml.nucle Wyrownał srodkowy napastmk Warty,
Gendera. Kilka minut później Dą.b zdobywa ponownie prowadzenie,
lecz
wkrótce Warta znów wyrównuje przez
" .
Krys~klewlcza, ktory. wkr6~ce strzela
trzecll~. bramkę. Na klIka mlllut przed
~~~~~~a.Ostatnią. bramkę strzelił znów

4:2 (0:1)

l{ a t o w i c e. Dę,b rozczarował
licznie przyybyłą publiczn{)ść. Coprawda przyczyniła się do tego w duiej mierze Warta, która zagrała spotkanie
taktycznie bardzo mądrze.
W "ie.nvszej połowie Ślązacy grali
dobrze, narzucając w grze tradycyjnie
ostre bmpo. Wszystkie ich usiłowania
jednak kob.czył -- się na obronie lub na
pramkarzu Warty. Tylko raz jeden u-

dało ~i ~ Ślązakom umie'ścić piłkę

w

siatce Poznańczyków.
Warta grala. jak najekonomiczniej.
Uwzględniając zryw gospodarzy i obcą
publiczność, czekała w dMensywie na
chwilę , w której będzie mogła okazać
swoje "pazurki". Re z erwowała swe siły na mo:nent najkorzystniejszy, który
też nas . ąpil w 70 minucie gry, gdy gospodarze po zdobyciu drugiej bramki
załamali się zupełnie. Wówczas atak
Warty zarzucił bramkę gospodarzy serję, bomb, w wyniku której warciarze
wywieźli dwa cenne punkty. Poznań
czycy zwyciężyli racj-onalnen1 rozłoże
niem sil, wspaniałą grą ataku, opanowaniem nerwów i rutynę,.
Do przerwy znacznie górował Dąb.

AKS.

rozgromił

Mistrzostwo Polski w łennisie
Tarlowsl~i

Jęd1"~ejo'Wska

czyńSki i Hebda Tarlowski i Bratek
2:6, 6:3, 6:0, 7:5.
strzostwa Polski w tenisie. Rozgrywki
W półfinale gry mieszanej para niefinałowe
rozegrano przy wypelnionycl1 miecka I<appel i Denker, pokonała parę
do ostatniego miejsca trybunach.
Jacobsen i 'fłoczy(\ski 6:3, 6:4. W finale
W finale gry poj. panów Tarłowski Jędrzejowski i Hebda zwyciężyli pal'~
pokonał Hebdę 6:1, 6:0, 6:2,. natomia~,t JęKlippel. i Denker 6:2, 6:~..
,
drzejowska pokonała NIemkę Kappel
W imale gry pOdw6JneJ pan para Ja6:3, 6:3.
cobsen i Jędrzejowska pokonała Rappel i
W półfinałach gry podwójnej Tarłow- Zofja Jędrzejowska 6:0, 6:3.
ski i Bratek pokonali po ciężkiej walce [
W finale gry pocieszenia Haendewerk
parę niemiecką Lund i Denk. er 3:6, 0:3, pokonał Kończaka 3:6, 8:6, 6:1. Zofia Ję8:6, 6:4, 8:6.
W. drugim półfinale Tło- drzejowska pokonała w finale pociesze~zyński i Hebda zwyeiętyli parę Majewnia pań Siod6wnę 6:2, 6:&
'
ski i ~itmann 6:4, 6.3, 6;4. W. finale Tło-

B y d g o s z c z.

zakończone zost.ały

W niedzielę
międzynarodowe mi-

i

(Tel. wl.)

śląsk

2:2 (I: I)

LitwIł

przy

Austrja-Polsk,a W pływaniu

'v sobotę rozpoczęły się w ,\Varszawie
dwudniowe
międzypallstwowe
zaw.ody
przyczflm w poszczególnych konkurencjach
startowali poza punktacją pływacy ll;me·
rykallscy. We wszystkiCh konkur.encJ8;ch
pi0rwsze miejsca zajęli goście: ~a'Y'Cdlll~y
amerykańscY, którzy, nie wysII!1Ją~ . SJę,
dystansowali łatwo s'w oich przeclwlllk.Ow,
oraz Austrjacy. Na 50 m klasycz~ym. Casley wynikiem 33.7 sek. ustanowIł nowy
rekord świata.
Wyniki były następujące:
.
200 m dow.: 1) Macionis (USA) 2:18.7, 2)
Lindegren (USA) 2:19.8, 3)' Zobernigg (~uetrja) 2:22.2, 4:) }{arliczek (P) 2:22.6, 5) l 6)

~1~~::Ck1lA;Ii~~~saj/b~M
i~{4~:2~)5pl!~~er
ta (A) l :16.6, 3) Hoelzl (A)
1:17,4,
Hel4)

drich (P) 1:21.1, 5) Boguth (P) 1:24. 100 m
wznak: 1) Vander Weghe (OSA) 1:08.8,
2) Drysclale (USA) 1:10.6, 3) K~l1ner (A)
11:16,
4) Seitz (A) 1:17.2, 5) KarlIczek 1 :21.
3Xl00 m zm.: 1) USA 3:28.6, 2) Austrja
3:39,7 3) Polska (Karliczek, Heidrich, Bochell~ki) 3:44,7.
.
W skokach 'p~kazowych zachw.ycił widownię Amerkanm Root. Poza mm startowali Zia.ja i Breguła.
W konkurencjach krajowych :wyniki

l

były następuja.,ce:

I

200 m klas.: 1) Jarkulisz6wna 3:38.5,
2) Święcka 3:39.7, 3) Rudlińska. (Unja)
3:41.8. l00!ll clow: 1~ Krfl;tochwlla 1 :17..5
(rek. polSkI), 2), Dawldowlcz6wna 1:22.5.
3XI00 m zm. pan: 1) AZS (Warsz.) 4:52.ł,
(rek. polski) 2) Hakoah 5:01.8. (Pat.)
' '
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Polacy w biegu dookola RfmunH.

W sobo-

rumuńSlko-fl'ancus,ka.
Należy
zaznaczyć,

HCP. i gra w finale

Ró2NE

z

rano rQzPoczl\1 się trzeci blt>g dokola n.umunji.
Ś w i ę t O c h ł O W i c e. - Śląsk wyOtwarcia biegu dokonal ,protektor wyścll!'1l
ks. Mikolaj, Ittóry sel'decznie przywita! zesmostąpił bez Gada. Spotkanie było dość roczneg{) zwycięzcę biegu. Polak.a Dan,iela.
ciekawe, jednak nie stało na zbyt wyZ P-ólski startują w r. b. poza pa.nielem
'sokim poziomie. Dla Śląska bramki Zygmuntem, jego brat Leon, Bandor J Duda.
.
.,
Pierwszy etap długości 2()2 km prowadziJ z
strzehł Smola, dla ŁKS Miller l Le- \ Bukaresztu do Faxan i. Zwycięzcą etapu 1.0wandowski. Pp.bliczności zebrało się stal Niemiec Putzbach, 2. Francuz Gailleux,
2 O
3. Niemiec, 4. Jug o słowianin. Z Polaków Duda
00 oEób.
sklasyfikował się na 5 miejscu, a pierwlSZ1 r;
. k a-Ru C h 2·0
(O -O)
Rumunów przys zedł na 6 mi6scu
,
W arSZaWlan
\ 'V klasyfi;kacjj drużynowej
na 1 miejscu
Wisła Pogoń 0:2 (O: I)
znalaz·ła s i ę drużyna rumun.ska, 2. jugoslowianska, ił. kombinowana dtużyna rumuńsko-nie
LegJ" a 6:2 (3 :O) miecka, 4. polska, 5. kombi·nowana drużyna
Garbarnia

L. K. S. -

HIPPIKA

Finalistam,i 'W si,n ,g 'l ,e 'u:

że lę,dowanie odbywać się bę

dzie w tych samych m.niejwięcej okolicach co w r. 1935.
Obecnie balony lecą i pierwszych
wiadomości nie móżna się Ilpodziewać
prędzej aniżeli
w poniedziałek wiec7.1r, lub jak dobrze pójdzie we wtorek. (tj.)

'
S
za
nl'edZI'ela
II'go'W
'
a
WCzoraJ

p o z n ań - Decydujące spotkanie o
wejście do ligi w
grupie poznańsko-śląskiej, zwabiło na boisko Warty około 3500
widzów. Nawet nuzagorzalsi pesymiści
nie spodziewali się tak wysokiej przegranej gospodarzy, którzy wyclawali się stuprocentowym faworytem, przynajmniej
jeśli chodzi o kwalifikacje do rozgl'ywek
finałowych.
Tymczasem drużyna HCP
zawiodla na całej linji.
\V drużynie Cegielskiego na wysokości
zadania stanął jedynie Jakubowski w pomocy. Bardzo słabo i niezwykle nerwowo
wypadł Kotlarczyk w bramce, który w dużej mierze ponosi winę wysokiej porażki
gospodarzy. GraczyIlski w pomocy nie
wytrzymał tempa i naporu ataku gości.
Fizycznie silny, lecz technicznie mało
W picrws:tym dni n mi~d,zynarodowych za- opanowany Lipial{ nie potrafił utrzymać
w-ódów hippiczny·ch w Rydze odbył sle konkurs lotnego skrzydła gości. Obrona również
\klubu ja..,dy przy ud.ziaJe jezdzc6w ŁotwY', Nor- nie spełniła swego zadania, zawodząc takwegji, Gdańska i Polsk.i, w M6rym zwyciężyl tycznie. Nadomiar złego po zmianie stron
por. Ozon (Ł) na koniu Nargus, Drugą j trze- spoczął na laurach atak, który zatracił
~ią, nagrodą p'oodzi elili się: por. Cżerni,awski na
Dionie i por. Broks (Ł) na Naroei. 4. por. Ko- zupełnie znaną u niego dotychczas bojoI\l.orows'kl na DU'Thkanie. 5) rtm. Kules'za na wość i lotność. Ze skrzydeł jedynie Sztok
Abd-el-Krimie, 6. por. Gurowski na Warsza- miał kilka udanych akcyj. Bardzo blado
'Wiance. 7. por. OmorO (Ł) , 1.0. POJ'. Gutowski na wypadł olimpijc~yl{ Musielak, który pieT,r.aviaci~. O kolejności decydował krótszy czas
czołowicie pilnowany przez przeciwników,
przebiegu.
nie "istniał" zupełnie.
.
O wiele korzystniej zaprezentowała się
drużyna gości.
Jako całość AK.S prze:
W sprawie srebrnego medalu. Prezes P. K. wyższał Hep o klasę. W drużynIe gralI
Ol., p!lk. Glabisz, oświadczyJ na konferencji pra- wszyscy od początku do końca...
,
iSOwej, że międ zy na rodowa federacja jeździecka
Obok technicznego opanowam3; p}ł!d
mnna!, iż nie joot kompetentna do zajęcia sta- goście niezwykłą ambicją i zaclętosCIa,
,:IO'wis'ka w sprawie decYlZji olimpijstki~go jury . oraz wola, zwycięstwa górowali nad HCP
d'ap'pel. dyskwalifikującej polska dru~ynę jel!o całe niebo. Nie speszyli się początkokl.1Jiecką.
' Sprlłwa
protest'u PoIski bę,dzie -przeto za- wem niepow()dzeniem i podyktowanym
'Altwiona przez najbllższy międzynarodowy kC>n' później wątpliwym karnym.
.. res j eźnzi e ckJ - w listo'padzie 1'. b.. a nadto
Po dość nicoczekiwanem, bo już W
"' .sprawie tej polscy delegaci do miedź. kom. trzeciej minucie gry uzyskanem prowaolirr;p. wniosą tę sprawę na najbli:hsze poąi~dze
d
. - bramk" strzeui Musielak - w
lilie 'komi tetu. (P A T.)
zelllU"
------------------

rn--

~f:ni~:kt popołudniu

zawody o puhar Gordon _Benne11a

ł

że czlonkawie
dru!yłlY
poltikiej pr,zybyli na start bezposre(],nio z poci:Ul'u po 2IO·godzinnej pod'róży 3 klasą. Fakt
,ten wywollll r6żne komentarze wśród obecnych
na starcie przedstawicieli wladz ru.mllńJskich
oraz wśród miejscowych Slfer sportowych,
W 8obotll o(lbyl sili w Znryel\n kongres
międzYJ1.arodowej
federacji kolArSl~~ej.' . N!l
kongre>le rozpatryw ano s pravn: przeJ~cla mIstrzów olimpijsk ich amat orskich na zawodowstwo. KOhgrl*! postanowił w prZysiJolici nie
])rzyjmować zawodników zwycięzców olimpjady,
którzy zechcą przejść w 6zererri zawodowc6w
natychuliast po olimpjadzie. Pr.z;yjęcie do obozu za"Qdowców bę·dzie moglo nastąpić w naIItępnym roku' kalendarzowym po zrukot\cze.ni'U

dziesiątej minucie wyrównał Pątek.
W
28 minucie Skrzyp czak znów zdobył prowadzenie dla HCP, wyzyskując zamieszanie pod bramką gości. Dwadzieścia minut później ładną główką wyrównał powtórnie po centrze lewoskrzydłowego Marszela Wostal. Ten sam gracz w 43 minucie zdobył wrMzcie uPTagrtlOne i z:tsłuto
ne prowadzenie dla gości, które padło na i·grż~·sk.
Następne mistrzostwa św i ata
postanowiono
mniCjwięcej minutę przed gwizdkiem.
Po zmianie stron AKS przeszedł do rozegrać w 1939 r. wO Wlos.zech.
generalnej ofensywy. W 14 min. Pytel
strzelił czwartą bramkę mimo, że w tym
okresie przeważał lekko HCP. Minutę później gospodarze zdobyli trzecią i ostatnią
Ł ó d Ź, 31. 8. - Konferencja w spra:bramkę. Padła ona z wątpliwego karnego,
ldórego egzekwował Narożny. Chwilę po- wie złagodzenia zata.rgu i strajku okutem główką Wostal podwyższył wynik do pacyjnego 500 robotników w fa.bryce
5:3. Po krót.kim okresie naporu gospoda- Millera w Rudzie Pabjanickiej nie dala.
rzy kolejno Musielak i Skrzypczak, a póskutku. Firma odpowiedzia.ła, że póki
źniej również Sztok n.ie wykorzystali dogodnych pozycyj. Strzały ich minęły o .robotnicy nie opuszczą murów, na żad
ne rokowania firma się nie zgodzi.
włos w poprzeczkę względnie pos:l!ły w
słupek. Miast cofnąć napastników do t yWczoraj robotnicy zapowiedzieli gło
łu,
gospodarze prowadzili nadal grę dówkę i rozpoCZ(~li ją, kilku jednak rootwarta,. Taktyczny ten błąd wylwrzysta- botników z pośród znajdujących się w
li bardzo umiejętnie goście. Jeszcze raz
ruszyli do ataku, pracując głównie skrzy- murach z osłabienia zmuszonych było
opuścić mlu'y i uda.ć się do domu.
dłami zwłaszcza prawem, gdzie wybijali
się W?stal i Morcinek. Napor? .tego nie
niedźwiedzia
potr8;flły wstrzymać zmęczone hnJe pom?cy ] obrony gospodarzy, :lupell1l~ ~lIe
wspo~agall(~ przez wlasn:ych napastmkow.
UłatWIło to Jesźc~e .zacięc~e. wa~cżącym .g?L w ó w (tel. wł.~ Nielada przygoda
ś~lC1m! do ost~tl1lel ChWI~I pleczoło~vlcle spotkała Petro l{uzina ze wsi Tuchla
pIlnUJącym :rl.legrozny~h JUż napas.tmków
HCP, wytkl1lęte żadal1le .. W krótloch od; pod Skolem.
Udawszy się do pobliskiego lasu na
stępach czasu padły dWIe. dalsze b~amkl
dla AKS. Sz6stl1f ~doby~ PIątek, a slódmą grzyhobranie, Kmin został napadnięty
Ma~szel, z~pewl1la.1ąc mą ~wolm ~!lr.wo1'n przez niedźwiedzia i tak dotkliwie po~d~Iał w fmał0':l'ych walkach o ~e.1SCIe ,do turbowany, że musiano go przewieźć
lIgI państwowe]. Końcowe mmuty J~ż do szpitala.
były tylko formalnością. Sporadyczme
Stan Kuzina jest bardoz groźny.
i doŚĆ anemiczne' i zupełnie niegroźne
wypady HCP orab umiejętne przedłużanie
gry a nawet wybijanie piłek na. auty przez
AKS zakończyły tę nierówną walkę dwóeh
drużyn, z których wygrała zupełnie zasłuW dniu 30 sierpnia 1936 r. w całej Pol~enie bezwzględnie lepsza. Zawody pro- sce utrzymywała się w dalszym ciągu
wadził p. Dabert naogół dość dobrze. Nie- pogoda chmurna. Temperatura o gOdlliporozumieniem jednak był chyba podyk- nie 14-ej wynosiła: 17 sto w Pińsku, Sutowahy wątpliwy karny.
wałkach i Białymstoku
18 w Wilnle,
B.-ygada i Unja 6:2 (412)
Brześciu n. B. i Lidzie, .lU W Zakopanem,
20 w Warszawie, bęblinie i tucku, 21 we
Cracovia i RKS 0:0
Lwowie, }Uelcach i Grudziądzu, 22 w
Bydgoszczy, Gdyni i Przemyślu, 23 w LoDo finału zak walifikowaly się: C ra- dzi i Katowicach, 24 w Poznaniu, Krakoeovia, Brygada Częstochowska, AKS - wie, Kaliszu i Cieszynie, a 26 w ZblJ,Chorzów i Śmigły - Wilno, Charakt&- szyniu.
rystycznem jest, że AKS i Brygada. uPrzewidywany przebieg pogody do wiedział w finale rozgrywek o w~jście do czora, dn. 31 bm.: Naog6ł .ch~urno, JńJeJ. .
'1'
b'
lk d' k' l
scamI drobne deszcze D'JSć .cIepło. Dosć
hgl zapewm l SO 19 ty o
Zlę l epsz~-l silne, chwilami POrywiste., latry zachodmu stosunkowi bra~ek. Rozgty,wki fl- nl~. i południowo - za.ch,o.dni~l r!\llkię~
nałowe rozpoczną Slę 20 bm.
mleJscami mgły.
_.

Napad
pOdczas grzybobrania

KOmu,nl",kat m'eteorolo'O"lczny

.w

gn-eździe "królewi~t
Podanie o domku z Nazaret -

Ścięty

(Od
S u s z a k, w sierpniu.
Suszak,
niedawnego o!>iedla rybackiego, był przedmieściem włoskiego Fiume (słowiańskiej
R.ieki). Odcinała je rze.ka Rijeczina' a
jako symb-ol ziemi słowiańskiej wz~o
sił się o~ ośmiuset lat na szczycie gór
nadbrzeznych ~ amek Trsat, twierdza
"królewiąt
ol'wackich"
ksiażąt
Frankopanów.
,.
Symbol ten bije w oczy czernią
baszt nad jasnemi kostkami nowych
will, gmachów i składnic. Jeśli nie użycza ultra _ nowoczesnemu miastu
patyny, to nad białym w palmach, ró"Jugosłowiańska Gdynia",
świeżo kreowany wielki port z

żach

i lazurze wody Suszakiem, pną
cym się amfiteatralnie od morza, ciąży
ów zamek historyczną surowością. Osnuwa go wspomnienie niezawisłości
chorwackiej, wspomnienie "Uskoków",
emigrantów, co uskoczyli z turecki.ej
Bośni i uciśnionej Serbji w góry niedostępne, by stąd, niepodlegli, wypadać na Wenecję; a nękali ją gorzej, niż
kozacy Stambuł.
Prowadzą doń strome schody, uliczka o 400 przeszło stopniach, wijąca
się między murs.mi, albo też serpentyna 3zerokiej szosy. Jedziemy zatem
w skwarze białej drogi, wśród domów
nowych, oplecionych różo\\' em kwieciem, w cieniu żywotników i akacyj.
Autobus nasz odzwierciedla słowiail
ską 10broduszność nowoczesnego Suszaku: wspaniały, lśniący, z silnikiem
Diesla. z dachem otwartym, dzięki któremu i w natłoku oddychamy swobodnie. Posuwamy się jednak w tempie
żółwia, bo przystaje, gdzie
się komu
spodob1. wsiąść czy wysiąść.
I wreszcie Trsat. Płowe ze starości domy, placyk w chłodzie gęstych
kasztanów. Przed kościołem spogląda
z kolumny na panoramę portu i na poszarpany wąwóz rzeki figurka Matki
Bożej.
"Madonna di Tersatto" słynie
cudami i wśród włoskich żeglarzy z
Fiume. Zewnętrzna prostota kryje barokowy przepych kościelnego wnętrza,
upodobnionego do świętego domku w
Loretto. Tak uczcili w XVII w. Franciszkanie do dziś jeszcze pokutUjące
tu podanie wśród ludu, że któryś
Frankopan wziósł kościół na miejscu
domku z Nazaretu. Bóg przeniósł go
do Trsatu, gdy Turcy odebrali Nazaret
krzyżowcom .
Zanim jednak książę
zdążyl nad świętemi ścianami zbudować świątynię, Opatrzność zkolei przeniosła wQdrujący domek do Loretto.
Za lśniącą kratą prezbiterjum migocą chwiejące się liczne srebrne lampy i czern ieje ikona bizantyńska. Jak
tyle cudownych. i tą miał na cedrowem drzewie malować ŚW. Łukasz, a
podarował
ją Trsatowi
w wiekach
średnich papież Urban V.
\V półmroku po flizach ku obrazowi czolg n "lę na klęczkach kobiecina w
czerni. Ocl wieków szukają tu pomocz
żeglarze i rybacy
Z wszystki.ch ścian
kościoła patrzą obrazy i tablice wo-I
tywne· Bez kOlH;a powtarzają się na
nich l11a ztowce na pół rozbite, tonące
w ro.zh tikanych fA lach czarnych i seledynowych,
szafirowych i szarych.
Gdzieindziej nieudolne obrazki cudóW
na lą, rhiE': chł o piec nod lokomotywą,

[horwa[ki[h"

Madonna żeglarzy - Heraldyka i wieszak do bielizny
bohater i "biała dama" Trsału
własnego

inny pod

korespondenta

"Orędownika").

kołami cygańskich

WOZÓW;

mężczyzna na łożu
boleści wyciąga,
nagle ozdrOWIały, ramiona do klęczą
cej rodziny i t. d. Ale najwięcej mówią i wzruszają dawne wota żeglar

skie, każde po włosku "fatto alIa Beata Vargine di '!'ersatto". Oto np. kamień, drutem przymocowany do pi.ęk
nie rzeźbionej tablicy, która objaśnia,
jak to cudem tylko nie stał się on przyczyną katastrofy statku "Ban Mazuranić" gdzieś niedaleko Savannah ...
To jedna zatem tradycja, jedna sła
wa Trsatu: żeglarska. A teraz spojrzenie na płyty kamienne pod stopami, nagrobki książąt Franko.panów i wstaje ta druga sława niezdobytej
ongiś twierdzy, którą założyli tu wład
cy wysp i chorwackiego przymorza na
miejscu starej, rzymskiej.
Do zamku jeszcze trzeba się wspinać po żwirze, wśród gruzów i zarośli.
Przy wejściu wita nas na tle jednej z
zachowanych trzech baszt okrągłych
dom o wesołych zielenią okiennicach,
cały w złotych plamach słońca, biało
loka hrabina l ugent (obecna właści
cielka zamku), oraz wielki potwór heraldyczny z bronzu. Koguci lel:;J na
lwim tułowiu wpatrywał się kiedyś w
dal zatoki Kwarnero, skrzydła nietoperza rozpinały na tle nieba, a skręcony
ogon węża wspierał na skraju baszty,
Zawieszony kiedyś nad Trsatem, symbol czujnych, potężnych, szybkich i
zręcznych Frankopanów zstąpił dZisiaj
z pałaców stel'czących dumnie" na zaniedbany trawnik i,' dźwigając na
lWiej szyi PQt1ę powroza, bywa od czasu do czasu ... wieszakiem do bielizny!!.
Takie jest przywitanie z zaszytemi
w ~ąszcz laurów i akacyj ruinami, do
ktorych ścieżyną pl'owadzi nas młoda
przewodniczka _ poliglotka. Do historji twierdzy Fral1kopanów przebrnąć
nam trzeba także przez residka bez patyny. Oto nad owalną salą są.dową,
krwawiącą resztkami czerwono-czarnych fresków mieszkał jeden z gene-

rałów Napoleona, gdy Francuzi opanowali zamek. W murach klasycznych
mauzoleum domu Nugent grób krewnej, Jane Shaw, ciotkf Bernarda Shaw;
naiednym z grobów ozdobą dziwną
zwalone, przeżarte rdzą, łańcuchy dawnego. zwodzonego mostu.

A oto stajemy prwd białą empiroświątYllką.
Nabywca zamku z
przed stu lat nie pozwolił rozpaść się
do reszty opustoszałym murom. Zamienił dawną salę tortur na kaplicę,
a do frontu klasycznego użył kolumn
antycznych, resztek po sąsiedniem
mieście rzymsk,em, Poli.
I(onserwatorska żyłka kazała we wnętrzu kaplicy pozostawić obok ołtarza trzy żelaz
ne fotele do przypiekania ogniem delikwentów, a w podłodze zakratowany
otwór, który był oknem do znajdują
cych się pod spodem ciemnic. Więź
niowie słyszeli jednocześnie dla przykładu jęki forturowanych. Cofamy się
w dziejach nieco i dowiadujemy o
pierwszym "konserwatorze", jaki się
zjawił na Trsacie. Byf nim Napoleon.
Opanowawszy Fiume, zdążył w twierdzy chorwackiej otworzyć lochy i kazał pogrzebać 500 kościotrupów, jakie
znaleziono.
\V rogu kaplicy uderza wzrok dziwna ława z klęcznikiem, którą można
otworzyć i ustawić w rzeźbione loże.
Owo łoże należało do ostatniego z
Fl'ankopanów, Chrystjana, ściętego w
17-t:fm wieku w Wiedniu obrollcy niezaWIsłości chorwackiej. Odt;:d zamek,
który. przeszedł w ręce Habsburgów,
mal'l11al w pustce, bo po komnatach
snuło się bezgłowe widmo chorwackiego bohatera. Po wtargnięciu Fl'ancuzów odważył się dopiero zamieszkać
częściowe ruiny
przodek dzisiejszej
właścicielki.
Jiemniej kadłub w czarnej opończy dotąd jeszcze straszy nocami. - "Nie sam przecież" - dorzuca z godnością przewodniczka - ,czasami towarzyszy mu "biała dau{a"!...
Jak każdy zatem szanujący się zamek
wą

TAK WYGLĄDA TEATR WOJNY W HISZPANJ"
,.......-. _~

\

ma. l romantYCl!liY Trsa~ ;c:fie weisst
Dame". Starsza nieco od ściętego księ
cia, bo zadomowiła się tutaj od czasów renesansu.
Wspinając się na najwyższą basztę,
słuchamy opowieści. Migotliwa zatoka, usiana wysepkami, skały, na których dojrzeć można włoską straż graniczną, rozpadliny dzikie zielonej, krę
tej Rijecziny, wszystko pod nami, jak
na dłoni. O parę metrów zaś niżej mały, okrągły taras, ocieniony cyprysami.
- "Widzi pani te dwa cypresy? Mię
dzy niemi ona chodzi.....
\
Historja bardziej średniowieczna,
nIZ renesansowa.
Mikołaj Frankopan
bYł stary, a żonę miał młodą.. Z naszej
właśnie baszty ujrzal raz, jak zabawiała się rozmową z przyjacielem lat dziecinnych, młodym hr. Pallavicinim, i
tego było dosyć, by żonę i domniemanego uwodziciela żywcem zamurować.
Każde z osobna, oczywista, ale. naprzeciw siebie z dwóch stron lochu. Odtąd duch skrzywJzonej nie daje zamkowi spokoju. Lud zaś ją zowie: "Bela gospodja od Trsata" ("biała pani
Trsatu").
Zejść trzeba z kolei między tragiczne cyprysy i w dół do słynnego lochu.
Napoleon, grzebią.cy wszystkie kości w
twierdzy, kazał dopiero prochy zamurowanej złożyć w kośceile, pod nagrobną renesansową płytą z zatartym prawie napisem "Catharina Frangepan".
Przez wieki leżała obok grobu księcia
Mikołaja nie kryjąc kości niczyich, tylko dla pozoru.
Parę kroków w głąb lochu inna jeszcze przypomina kartę dziejów Trsa.
tu. "Cicerone" zapala ćwiartkę papieru i rZUCa w głąb czarnei czeluści. Przez sekund parę widać tajemne
przejście,
które prowadziło tunelem
pod rzeką do miasta. Tędy spuszczał
się sam Frankopan, gdy brakło prowiantu dla oblężonej twiE!rdzy. To
przyczynek do sławy niezdobytego
Trsatu i do symbolicznego ogona zręcz
nego węża w herbie.
Dziś z pod skrzydeł czarnego chorwackiego zamku wije się biały słowiań
ski Suszak do morza, rosną.c w potęgę
pod bokiem włoskiego Fiume. H. W.

I

Tego nie wiedziałem
Epidemja samobój,stw w Japonii przy..
brała tak zMtraszające rozmiary, :te zarząd miasta Tokjo czuł się zniewolonym.
urządzić specjalna, klinikę dla kandydatów na samobójców. Na czele tej jedynej
w swoim rodzaju kliniki stoi popularny
lekarz dr. Rinosuke Kobajashi, znany jako
specjalista w sprawach samobójCZYCh.
!lzrz{'l!ólnie w związku z nief;zczęśliwą miłością. Zadaniem tego psychologa samobójstwa jest odwieść
desperatów od
tan:mięcia się na życie. Poza tem dr. Koba iaBhi urządza kursy dla instruktorów,
którzy po absolwowaniu kursu w całym
kraju podejmą akcję propagandowa. przeciwko samobójstwu

*

Droga z Madry tu do Walencji.

Europejczyk nie zda ie sobie sprawy z
teg-o, czem jest. woda w Afryce. Jest ona
Olzczytem wszell,ich pragnień, wcieleniem
wszclkiN!O dobra, tak, iż więkdZOŚĆ spraw
<ąclowych za przedmiot ma spór o wodę.
HozpI'owadzanie szczupłych nieraz zapasów "ody źródlanej jest od dawien dawna
ureg-ulowane przez szczegółowe przepisy
prawne. LeCZ mimo to bY'\'a. że wlaścicie
le terenów wyżej położonych, którzy
piE'rw~i chwytają wodę, puszczają ja, dalej
JE'dyme za opla tą. Są też hurtownicy, którzy nabywaJą cały zap:łls wody w dane; 0oko!icy, by ją następnie oddawać detaliczni~ z wielkim zarobkiem. 'Vładze oczywiŚCIe karzą surowo te!!'o rodzaju naduż\' cia
lecz nie zawsze zdołają nakryć wim';yc~
W wielu okolicach, gdzie o wodę trudno
woda stanowi po:tądany posag dla panny:

*

. Badacz amerykański dr. River, w czaSIe wypra~'y ~aukowej do Nowej Gwinei
~adał spec.Jalme zmysły tanJtejszych kraJOWCÓW. Okazało się przy tem. że twierrl~enie, jakoby zmysły dzil,U6Ó" były o
~1E'le doskon.alsze. niż zmy.sl~ ludzi cywihzo~vanych, Jest naogół bezp0cI~tawne. Jedyme pod wz!?lędem wzroku gorują dzikusy nad lullźmi cy'\ ilizowan\'mi lecz
różnica ta byna j mniej nie ;('ot tal, z'oaczn~, jak "ię to naog6ł' prZ~' I)lIszC'za. Daleko
Wl.ęceJ I!'óru.ią dziCY ci lIad c~'\\ilizo\\'any
' :11 7 \\'vcz n lem i zdolnością ob~f'rwowania,
:::ip.o,",.ub /('!! O życia sprawia, że C'zlowiek
d~IkI olJ,.;erwować musi wszcolkie cll'obiaz~l spo~:r~ane na drodze, !!dyż służą nlU 0llP;. do !>rJent~wania "ię. \V f en ,.;po"ób rozWIJa Slę w mm zncJziwiai:1('ą "'f,ostl'ze/Za w czoś~. D~r ten jednakże" nif'zl'm nie przyczyma SIę do ro7.WO]U "lnsno 4c:i in(f'lektual~y~h. ~ie r07:winięlr lr;:;t ' il U tomii1 .~t u
9z~k](·h . wyczuwanie knl q'U\\" \V (l)!ólno~CI po";l,ada J ą oni tylko tnv W~Ta7Y na 0kresleme barw Pif'rw~7f' TlliplSCl' za Imuie
kolor czel'wony. 10Joru lliebh'...:kie"o n'ie
potrafią .{J(l~·óżll.ić od czarnego i mJesz'i. ; ą
~zęsto. 1J]Cble"kl koI ol' z 7.ielnll~ 111 ~1\1ch
IC~ me .Jest do~l'ollah7.Y or! sluchu EllropeJ~zy~ów.
Zmy,,1 powonienia i dotYku
takze Ich nie .wyróżnia. Na(omia:;:l wrażli
wość na ból J~t znacznie mniejsza.

•

•

rancJa musI
Napisał

ię oprzeć
gen. E. de Hennin,g. MichaelIs

Przyjazd do Polski gen. Gamelina wpływ na stosunki polsko - francuskie.
w prasie europejskiej duże po- Niepokoił również opinję zagraniczną
ruszenie. Dzienniki snuły szereg roz- stosunek P.olityki polskiej do biegu wymaitych przypuszczeń natury politycz- padków w Gdallsku.
nej i stra.tegicznej. Konferencje w inObecnie zaznacza się we Francji jak
spektoracie generalnym trwały przez gdyby nastrój bardziej optymistyczny,
dni parę, programu ich naturalnie nie o ile !'hodzi o stanowisko odtąd Polski.
zn.amy, ale wiemy, że zarówno Polskę, Należałoby te,ż mieć nadzieję, że nastą.jak Francję intE!'resują zagadnienia p.i polepszenie stosunków politycznych
odrodzenie potęgi militarnej Niepomiędzy Polską a Czechosłowacją·
miec,
remilitaryzacja
Nadrenji,
Jako sojusznicy Francji zajmujemy
polsko - niemiecki pakt Q nieagresji,
wspćlny fr.ont wschodni, którego strapakt francusko - sowiecki, narastanie
niebezpieczeństwa pangermańskiego w
MANEVłRY
Gdańsku, stosunki polsk.o. czeskos!owRckie, porozumien,ie niemieckoaustrjackie... Wszystkie te zagadnienia IDa..ą dużą doniosłość strategiczną,
wywołał

na Polsce

tegiczna akcja musi?ła..by być na wypadek wojny uzg.odniona. Poza tern por@zumienie niemiecko - austrjackie, ulatwiaję.ce pokojową narazie penetrację narodowego socjalizmu nad Duna.jem, ~oże w p.e,;nej krytycz~ei chwili
zawazyć powazme na połudm.owym od_
dnku teg.o frontu; jeżeli on ma być siJny, powinien być wewnętrznie zwarty ...
Wszystko to są. zagadnienia decydującej dla stosunków polsko - trancuskich d()niosłości.

I

ARMJI FRANCUSKIEJ

wywarły jednocześnie poważny wpływ

na zmianę sytuacji politycznej Europy
w ostatnich latach.
Teraz stanęliśmy wobec faktu ogło
szenia w dniu 26 bm. rozkazu Hitlera
o przedłużeniu służby w szeregach do
dwóch lat, i to w chwili, gdy Niemcom
nie grozi absolutnie zniką.d żadne niebezpieczeństw.o. Z chwilą. wykonania
rozkazu Rzesza będzie posiadała najpotężniejszą. armję w Europie, zdolną
do rozpoczęcia poważnej ofensywy w
sposób nagły, nawet bez uprzedniej
mObilizacji. Armja francuska jest już
.obecnie słabsza liczbowo, ale pod
względem technicznym nie ustępuje
. niemieckiej.
Dwukrotne prawie powiększenie
zbrojnych sił Rzeszy jest zarówno dla
Polski, jak dla Francji znaczenia

ską.

Manewry Irancuslde w Bourgas poświęcono przedewszystkiem zagadnieniom lotnictwa.
Na zdjęciu aparat podsłuchowy nadsłuchuje nalotu esl,adr lotniczych.

pierwszorzędnego. NiepomYŚlny wpływ

na położenie strategiczne Polski wywiera śpieszne fortYfik.owanie przez
Niemców linji Renu.
Zawarcie przez Francję paktu wojskowe.go z Sowietami jest dla Polski
raczej obciążeniem jej frontu. Porozumienie przewi,d uje wzajemnę. pomoc
tych państw w razie niesprowokowanej napaści. Do tego aktu miały przystąpić państwa bałtyckie i Czechosło
wacja. Polska odmówiła, gdyż nie może dopuścić dQ przemarszu wojska sowieckiego przez teryto'rj'llm polskie;
spowodowałoby to niechybnie inwazję
armji niemieckiej, i Polska stałaby się
ponownie teatrem wQjny.

Nowe knowania

Niejednej niespodzianki m.ożnaby
jednak ostatecznie trochę się spodziewać. Takie b.owiem jest już życie. W
zrządzeniach jego przewidziane są także niespodzianki.
Któżby jednak mógł już nie spodziewać się, ale choćby najlżej przypuszczać, że,' po wszystkiem, co w ciągu
szesnastu lat działo się w Gdańsku,
a w szczególn.ości C.o tam działają. od
trzech Jat zgórą rządy nacjonal-socjalistyczne, jeszcze Gdańsk będzie występował wobec Polski jako pokrzywdzony?
Oto . p. Wilhelm Zarske, znany
dziennikarz gdański, ogłosił właśnie
Współudział czynny Rosji w wojnie W głównym dzienniku nacjonal-socjaFrancji z Niemcami jest możliwy tylk.o listycznym Trzeciej Rzeszy "Volkischer
przez udział powietrmej floty Sowie- Beobachter" (nr. 235) rozważania o
gospodarczych
polskotów via Praga, o ile do paktu przystąpi stosunkach
gdańskich, których nagłówek głosi. że
Rumunj.a. Prasa niemiecka podaje na- Gdańsk rości sobie uzasadnione prawo.
wet wiadom.ości Q budowie w Czecho- do korzystania z jego portu w pełni
sł.owacji nowych obszernych
lotnisk. przez Polskę.
Polsce, jako sojuszniczce Francji, SoP. Zarske oznajmia, że pod tern
. wiety m.ogłyby jedynie w razie ewen- hasłem idą władze wolnego miasta
r.ozpoczęte obecnie rokowania gotualnej wojny z Niemcami okazać pew- w
sP.odarcze z rządem polskim .. Jest to
nę. USługę zapewnieniem bezp' ieczeń
dalszy cię.g stałego narzekania na istsewta jej granic wsch.odnich drogą. od': nienie i działanie Gdyni. Obecnie biorą w Gdańsku za podstawę obliczenie
sunięcia za linję Dniepru wojsk soza rok 1935, według którego przez
wieckich i udzieleniem na żądanie po- Gdańsk
przeszło
tylko 5,1 miljonów
mocy gospodarczej lub technicznej. Te- tonn handlu morskiego Polski, a przez
Gdynię 7,4 miljonów ton n, przyczem
go zakresu Jepiej nie przekraczać.
Zaw8lrcie przez Po.lskę paktu o nie- stosunek wartości przedstawia się dla
Gdańska jeszcze g.orzej, niż stosunek
agresję z Niemcami wywarło jak wagi, gdyż jedna tonna gdańska warta
wiadomo
pewien niepożą.dany była przeciętnie 195 zł, a jedna tonna

Komuniś,i

i manewry armji czeskiej

P r a g a. (PA T). Socjaldemokratyczne "Ranni Noviny" donoszą. z Chrudimia, że w czasie wielkich manewrów
armji czeChosłowackiej, które odbywały się w tamtejszej okolicy, poprzecinano w kilku wypadkach druty wojskowycb telefonów polowych, co utrudniało przeprowadzenie manewrów.
Żandarmerja ustaliła, że było to dziełem członków partji komunistycznej.
Dziennik pisze: "Nie wierzymy, by
komuniści miejscowi działali na wła
snę. rękę. Otrzymali raczej
polecenie
oCl kogoś, k.to ukrywa się za plecami
szeregowych członków partji. \V c~asie

fnebll tiędde p~wi6ci~ d.o' Rzaezy: Z1l"
rock zum Reich! Sę. to wymuszama;
na tymczasem, póki w<>góle nie nadejdzie chwila na tamto załatwienie, gło
szone codziennie, także niezależnie od
spraw gospodarczych. .
Ale my w Polsce jesteśmy już, na
szczęście, d.ostatecznie otrzaska~i ~ osobliwościami rozumowań gdansklch,
które nas mało wzruszaję., a jeszcze
mniej straszą. Podziwiamy tylk.o niemal naiwną. zuchwałość, z jaką. w
Gdańsku wid.ocznie wierzą. Że Gdańsk
ma być pieszczochem, któremu nadskakiwać ma polska. Jednostronność
rozumowań i roszczeń doprowadzono
tam do tak niebywałego wybujania, że
stało się t.o już pospolitem t. zw. bujaniem dobrych ludzi.
Czy w · Gdańsku nie wiedzą i nie
pamiętaję., dlaczego Polska, mając bezmiar zadań naglących, musiała bez
zwłoki, miljardami nakładu pienięż
nego, budować drugi port w Gdyni,
poza ujściem swej rzeki Wisły w
Gdańsku?
Czy tam zap.omniano, że
Gdańsk od pierwszej chwili, zaczyna?
ję.c od trudności w wyładow~niu brom
dla Polski w czasie wojny w r. 1920
przeciw bolszewikom, na każdym kroku zatruwał Polsce i jej gospodarstwu
życie w Gdańsku wszelakierni psotami
i pieniactwem? Czy już tam nię przypominają sobie kpin i szyderstw z zamiaru Polski bud.owania portu w Gdyni jako marzenia niedościgłego?
Ba, ale i w ostatnich latach, już za.
rzą.dów nacj.onal-socjalistycznych i po
umowach z r. 1933, władze wolnego
miasta, pod osłoną pozornej przyjaźni,
odwiedzin, polowań, zawracania głów,
prZygotowywały i wszczynały zerwanie węzłów, wiążących Gdańsk z Pol-

Gdańska ·

gdyńska osią·gała przeciętnie wartość

520 miljonów złotych.
Jak wiadomo, po objęciu władzy w
Gdańsku przez obóz nacjonal-socjalistyczny w maju 1933, nastą.piło t. zw.
porozumienie z Polską.. Wyraziło się
ono w splocie umów z 5 sierpnia i 18
września 1933. Zawierały one z jednej
strony zapewnienie praw ludności PQIski ej , gd.ańskiej, szczególnie w dziedzinie szkolnictwa, oraz obywateli polskich w Gdańsku, szczególnie w dziedzinie swobody działalności gospodarczej, a z drugiej strony ustalenie pewnego podziału w używaniu przez g0.spodarstwo polskie obu portów: gdań
skiego i gdYlIskiego.
Otóż p. Wilhelm Zarske twierdzi:
- Gdańsk ma w ręku dowody, że
umowy portowej z r. 1933 wraz z prot.okółem w tej sprawie nie dotrzymano
ze strony p.olskiej ... Gdallsk oczekuje
nowego ujęcia protokółu i urzeczywistnienia głoszonego przez sarnę. Polskę zamiaru zwię.zania gospodarczego
wolnego miasta z Polskę.... Ale Gdańsk
musi przy tern zarobić sobie na życie.
Dlatego rokowania .obecne muszą. przynieść takie załatwienie, które zapewni
pewien l1clział korzystania z poIt'tu
gdańskiego. Gdańsk nie chce niczego
innego, jak tylko żyć, a jest przekonany, że . od rozwiązania tego zagadnienia zależy też rozstrzygnięcie o I.osie
Gdańska...
.
Śpiewka ta ostatnich słów jest nam
dobrze znana. Znaczy ona: jeżeli
Gdańsk nie będzie mógł żyć pomyślnie
w zwię.zku gospodarczym z Polską..

Będzie ' du·żo

W lecie roku 1935 przypuszczono
uderzenie od strony przynależności
wolnego miasta do obszaru celnego
polskiego, usiłując ją zerwać samowolnemi zarządzeniami senatu, przyczem
z Berlina półurzędowo objaśni.ono nas,
że przecież porozumienie Polski z
Niemcami musi mieć jakieś następ
stwa, 8. mianowicie, że Trzecia Riesza
pomoże nam na wschoozie wzamian
za ustępstwa dla niej na zachodzie.
A w lecie r. 1936 podjęto próbę zrzucenia. statutu, nadanego Gdańskowi w
traktacie wersalskim. a obejmującego.
obok opieki Ugi Narodów, wielkie
prawa Polski, przyczem jawnym celem było przyłączenie do Rzeszy.
Właśnie w tych latach ostatnich,
1933-36, knowania i działania w Gdań
sku, celem uniezależnienia się od Polski i przymknięcia 00 Niemiec, rozwijały się najZUChwalej i czyniły gr.o7.ne postępy.
I dlatego trzeba zacząć od podstawy. P. Zarske mówi nam o cenie zwią
zania Gdańska z Polską. Musimy przedewszystkiem mieć pewność nierozdzielnego związania.
STANISŁAW STROŃ SKI

Trag'i'clny wypadek
wkopalni
Chorzów. (PAT). W piątek o
godz. 20 min. 20 wydarzył się na kopalni Walenty-Wawel w Rudzie Ślą.
skiej tragiczny wypadek, który pociągną,} za sobą ofiary w ludziach. Na
jeden z tilaró\~ w podziemiach kopalni. przywiózł górnik Cebula materjał
wybucbowy, przeznaczony do rozsadzania brył węgla. Podczas przygotowywania ładunku z nieustalonej przyczyny materjał eksplodował przedwcześnie.
Górnik Cebula został siłą
wybuchu rozerwany, ponosząc śmierć
na miejscu. Znajdujący się obok dwaj
górnicy doznali ciężkich poparzeń na
całem ciele.
Czwarty górnik, pracujący na tym samym filarze, wyszedł
z wypadku z lżejszemi poparzeniami.
Zwłoki
Cebuli wydobyto na
powierzchnię i przewieziono do kostnicy,
zaś rannych górników odwieziono do
szpitala Spółki Brackiej w Chorzowie.

emerytów wGdańsku

G d a ń s k. (PAT). S~nat gdański
bankietu na cześć wojskowych misyj zmienił na podstawie dekretu, ogło
zagranicznych w Pardubicach wzno- szonego w dzienniku ustaw wolnego
szono toast za pomyślność prezydenta miasta,
pragmatykę
urzędników
Związku Sowieckiego, ale
niemniej gdańskich, włę.czaję.c do niej pal'. 10 a.
komuniści utrudniają manewry armji
Paragraf ten przyznaje coprawda uczechosłowackiej, która przecież
ma rzędnikom prawo swobodnej działalno_
bronić również Związku Sowieckiego, ści politycznej, jednak z zastrzeżeniem,
gdy zajdzie tego 'potrzeba. W ten spo- że zobowiązani sę. do bezwzględnej
sób udokumentowali komuniści swą. wierności, posłuszeństwa j uszanowawrogość wobec
armji czechosłowac nia w stosunku do senatu.
kiej''.
Poza tern zmieniony został par. !)
Na manewrach tych były obecne pragmatyki gdańskieJ w ten· sposób,
misje ",ojskowe: ~wiecka, francuska, ze każdy urzędnik etatowy po 10 larumuńska l jugosłowiańsk,,tach służby może b,,- ć przeniesiony na
emeryturę z powodu fizycznej lub in-

nej ułomności. W tej sprawie decyduje senat. Odnośny urzędnik może się
od decyzji tej odwołać do są.du dyscyplinarnego, którego rozstrzygnięcie
jest ostateczne. Również i sędziowie
mogą. być w podobny sposób przenoszeni na emeryturę.
Kontrakty z pracownikami miej.
skiemi mogą być na zasadzie nowych
postanowień rozwiązane z jednomiesięcznem wypowiedzeniem bez wzglę
du na to, czy zostały zawarte na okres
dłuższy. W przeciwieństwie do stanu
dotYChczasowego wszelkie decyzje w
. tych sprawach nie podlegaj~ s~downictwu gda11Skiemu.

I

Przykładne

ukaranie nauczyci li Zydów

War s z a w a (tel. wł.) Przy pań
stwowej szkole technicznej lotniczej i
n!ewiniątek ... które, nie mogą sprze- samochodowej powst~je "'! ~ieżącym
clwiać się rozkazom związku. praw-\ roku szkolnym wydZIał, Jalneg? do:
dziwie po żydowsku.
tychczas w Polsce nie było na zadneJ

POct~((:tek ~ł'obioJ'ło

B i a ł y s t o k (tel. wł.)
Swego
czasu, po ogłoszeniu wyroku w procesie pl'zytycldm, który wykazał dobitnie 1'01') Żydów VI' czasie zajść, nauczyciele żydowscy w Białymstoku wraz z
młodzieżą demonstrowali przeciw temu wYl'okowi.
Demonstracje tego rodzaju musiały
się spotkać z właściwą, reakcją ze strony właclz szkolnych, które pozhawiły
praw nauczania 30 nauczycieli Żydów.
Wiadomość o decyzji
kuratorjum
szkolnego w Brześciu nadeszła do Białegostoku wywołała
li
nauczycieli
żydowskich
olbrzymie
poruszenie.
Niezwłocznie wyjechała clo Brześcia
specjalna delega ~ a nauczycieli Żydów,
aby interwenjo,,,,ać u władz szkolnych.
Jaki będzie jej skutek - niewiadomo.
Niezwykle ciekawie przed~tawia się
konferencja w inspektoracie pracy,
gdzi~ nauczy c ;ele żydowskiego gimnazjum Druskina, zawioszeni w prawach
nauczania, tłumaczyli się, iż nie wykazali oni wcale zlej woli w demonstracjach, podporządkowali się bowiem tylko uch wale związku nauczycieli Żydów.
Jak widać, Żydzi wystąpili w roli

Nauka budowy okręt' wwPolsce

w

Białymstoku

Austria - Polska w waniu 64.5:38.5

Napierała kontuzjowany

l\fięclzypaństwowe

zawody pływackie Au sb'ja ~ Polska, :r:oz~grane w so~otę i ~ie
w Warszawie, uświetnił start zna komlte] amerykanskw] pływaclneJ druzyny olimpijskiej. Na zdjęciu zospół Au strji podczas defilady przed zawodami.
(Fot. E. Fikus, Warszawa)
War s z a w a. (Tel. wł.) W dmgim dow.: 1. Kratochwilówna 6.24.2 (rek. poldniu międzypal'lstwowych zawodów ski), 2. Dawidowiczówna (Ilal,) 6:50.2, 3.
(Hak) 6:50.4, 4. Kamieliska
pływackich
z ucze·stniczącymi p<>za Pastorównu
(AZS P.) 7:22.9; 100 m klas.: 1. Jarkulikonkursem olimpijczykami amerykań szówna (ŚI.) 1:38.4, 2. KudliI'lska (Unja)
skimi, odhyła się nowa próba pobicia 1:41.9, 3. Szumiłowska (Sok. Gr.) 1:42.4,
4. Kandlówna (Hak) 1 :44.2, 5. Kowalska
rekordu świ.atowego.
Van der Weghe startował na 50 m (Ł) 1:46.3; 100 m wzn.: 1. Ziembińska (AZS
1:4:J.4, 2. Matecka (L) 1~47.5; 5)(50 m
wznak, uzyskując czas 31.2, o 0.4 sek W.)
dow. panów: 1 Legja 2:32.4, 2. AZS W.
lepszy ocl dotychczasoweg() rekordu 2:32.6, 3. Delfin 2:48.
Kiefera. Drugim był Drysclale w rówW przedwach popisywał się amerynie doskonałym czasie 31.8. Poza tern kański skoczek Root, a później w skokach
nowe rekordy Polski ustaliła Krato- humorystycznych Root, Flanagan i Lindchwilówna na 100 m dow. i 400 m dow. gren.
Amerykanie startowuć będą we wtorek
dystansując poważnie rr.islrzyniQ Polw Łodzi, a 3 września wyjeżdżają "Batoski DawidowiczównQ.
rym" z Gdyni. (e)
Wyniki szczegółowe przedstawiają
dzielę

J\fedica (USA) 4:48.4,
ó d ź. - W czasie wyścigu torowe- 2. sztafeta polska w składzie: Elsner, Olszewski, Gumkowski, l\Iusin.towicz 4:51.1,
g<J parami na dystansie 100 km z udzia- 3. Flanagan (USA) 4:51.1; 100 m dolV.:
łem kolarzy z drużyny narodowej, wy1. FicJ,- (USA) 57.7 (po drodze na. 50 m darzył się poważny wypadek. Mlano25.6\), 2. Lindgl'en (USA) 1:00.5. 3. BochClJ.wicie na wira·żu ki1ku kolarzy upadlo ski (P) 1:03.2, 4. Zoberniclc (A) 1:03.1" 5.
Karliczek (P) 1 :03.8, G. lInatel, (A) 1 :03.3;
i odniosł() poważniejsze okale'czenia.
200 m klas.: 1. Hig~ins (USA) ~: f7.R. 2.
Między
niemi również Napierała Halzl (Al 2:54.8, 3. Placheta (A) 2:57.2, 4.
Heiclrich (P) 2:58.8, 5, 1'40 ,deki (P) 3:03.(;;
odniósł kontuzję złamania oh<>jczyka i
przez t() nie będzie mógł brać udziału 4 )( 200 m dow.: 1. (U 'A) l\facionii:\. Lindgren, Flanugan, l\tedico) 9::17, 2. Aw;trja
w wyścigu Berlin - Warszawa.
9:51, 3. PoIska (Szl'ajbman 2:28.7, DochrllŁ Ó d ź. Wyścig kolarski na szoski 2:27.2, KarpiIiski 2:33, !(arliczek 2:26.5)
. na d ys t anSle
. 100 k m wygra ł J as k o'1 - 9'.55,~/'
4
sle
tk anIU
. pl'11-1
I J' l ·u·' Hl~ pol
• 3
d 04
'd
>V spo
~ wocnc. CI :r.),,,
· 'V'
k
S l Z
Imy w czaSIe go z.
! ~l ze.
ska trzymała się bardzo dobrze l j1rZCKI'll:
swym kolegą klubowym LeSl1leWl_/ 1a po ciekawej walce 0:3 (0:2). BramkI
Czem.
dla Austrji zdobyli Lcrgctpohrcr (2) i
T
•
'.
•
niecH. Sędziował p. Potuzi (Austrja).
~ ~rl1lk by.ł następuJący. 1) ~opon~
\V konkurencjach p011 uzyskano nastr,c7.yk I Olecki 2 g. 43.2, 2) Kap18lk l pujące wyniki: 100 lU dow.: Kt'utochwiStahl, 3) HOfszneider i Kołodziejczak. lówna (AZS W.) 1:1G.1 (rek. polski); 400 m
Ł

P r z e m y ś 1. (Tej. wł.) Przemyśl
obecnie pod wrażeniem sensacyjnej sprawy sprzedaży żony.
W śródmieściu żyli małżonkowie
W., Żydzi, prowadząc skład farb. On
był Ułomny, ona zaś bardzo przystojna
i elegancka. J edynem ich dzieckiem
był H-letni chłopiec.
Przez szereg lat małżeństwo żyłO
dosyć zgodnie, aż wreszcit C()ś się zaczęło psuć w tern stadle, gdy potrzebują.ca kuracji W. rozpoczęła coroczne
wyjaZdy d() Krynicy, gdzie poznała bogateg() fabrykanta łódzkiego, Zyda.
Krótka znajomość między W. i fabrykantem wystarczyła, że pokochali
$ię i postanowili się pobrać. Na prze...
żyje

-

o

Co futro;:....;. to

5 tv i cv złotych

szkodzie stanęł jednak mąż zakochanej niewiasty, który nie chciał zgodzić
się na rozwód.
Zakochany fabrykant
nie ustawał jednalc w zabiegach, byle
tylkl) dopiąć swego. W. targował się
o cenę, aż wreszcie zgodził się na odstą
pienie żony za 5 tySięcy złotych pod
warunkiem, że dostanie jeszcze 500 zł
dla syna.
Fabrykant zapłacił żądaną sumę,
poczem obie strony Udały się d() rabina P() r,ozwód. Po uzyskaniu rozwodu
uszczęśliwiona "młoda" pal'a wyruszyła w POdl'ÓŻ poślubną, W . zaś, mając w
kieszeni 5 tys. zł, rozpoczął niezwł<>cz
nie poszukiwanie n()wej żony .
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WYOHODZI CODZIENNIE Z DATĄ
NA DZIEŃ NASTĘPNY

Absolwentów wydziału budowy
i konstrukcyj ~netalowych
można więc będzie zatruc1mać w.stoczniach, w warsztatach marynarkI w~
jennej i żeglugi, biurach konstrukc:fJ.nych marynarki wojennej, p\zemysle
konstrukcyj metalowych i w zegludze
ś1'6dlądowej i morskiej.
Na lwrs II przyjmowani będą absolwenci l lmrsu wydziału mechanicznego lub elektrycznego szkołY technicznej kat. A, lub też ci kandydaci z równorzędnem
wykształceniem,
kt6!zy
wykażą się ponadto zdaniem egzamlll~
z wytrzymałości materjałów, mechamki Ol'az technologji.
Kończącym studja na wydziale budowy okl'ętów i konstrukcyj me.tal?wych przyshlgiwać będę. uprawmema
odnośnie do służby w marynarce
wojennej, praktyk warsztatowych i zatrudnienia.
,.
okr~tów

się następująco:
400 m cłow.: 1.

Sprzedał żonę za

Będzie

okrętów i

wydziału.

Trójbój o mistrzostwo Polski
Kra k ó w. - W niedzielę odbył się
tu trójbój pań o mistrzostwo Polski.
Bezap.elacyjne zwycięstwo odniosła
olimpijka Kwaśniewska, uzyskując 161
punktów, a w poszczególnych konkurencjach: 100 m -14,2, wwyż -135,5,
<>szczep - 39,12. Drugie miejsce zaję
ła Wiśniewska (S()kól - Grudziądz) 112
pkt., przed Skirlińską (Kraków).
P a b j a n i c e. - W poolimpijskich
zaw<>dach lekkoatletycznych z udziałem Walasiewiczówny i Wajs6wny uzyskano następujące ciekawsze wyniki:
100 m: Walasiewicz6wna 11,8, 2)
Staruszkiewicz6wna (Sok. Gr.) 13,4;
dysk: Wajsówna 38.84, 2) Gackowska
(Sok. Gr.) 33.84.

nim wydział budowy
konstrukcyj metalowych.
Celem wydziału, który w tym toku
będzie mieć I i II kurs, jest danie zasadniczego przygotowania do wykonania prac w dziale okrętów i konstrukcyj metalowych.
Połączenie nauczania o okrętach i
konstrukcjach metalowych,. które nastąpiło wskutek. tego, ż.e d~Iały te są
zbliżone do siehle w dZIedzllli~ pr~~
tycr,neJ, pozwoli na rozszerzeme mozhwości zatrudnienia absolwentów tego

uczelni.

co palto -

te

Wieści

z Łodzi

Narady robotnik6w przemysłu metalowego. Odbyło się zgromadzenie ogólne
robotników przemysłu metalowego.' poświęcone omówieniu kwestji zawarCIa dC!datkowej umowy zbiorowej dla mnieJszych zakładów metalurgicznych, prowadz'onych przez mistrzów cechowych.
Cechy rzemicślnicr,e odmówiły podpisania umowy zbiorowej tłomacząc, :te statut
zakazuje im zawierania umów zbiorowych.
Na zgromadzeniu wyjaśniono, te przemysł większy umowy zbiorowej niedawD;0
pOdpisanej nie honoruje. Zgromadzeme
upoważniło zarząd związkI! do prowa?zenia dalszych rokowań, ktore wznOWIOne
zostUTI(l, na konferencji 15 września. b. r.
Warszawianka-Ruch 2:0 (0:0) Gdyby
zaś rokowan ia nie doprowadZIły do
War s Z a w a. - Ślę.zacy ponieśli P01:ozl1mienia, upoważniono zarząd związ
ku clo proklamowani strajku w całym
drugą zkoJei porażkę. Drużyna mistrza
Polski wy!<azuje wyraźny spadek for- przemyśle metalowyth.
Zebranie kołonowc6w, Odbyło się zemy. Zwycięstw() gospodarzy był() też
brame delegatów robotników przem)'słu
zupełnie zasłużone, pl'zyczem grali oni
kotonowego. Niedawno wydane orzeczeznaczną część sp·otkania w dziesiątkę
nie inspektora pracy, normujące sporne
z powodu kontuzji Stollenwerka. kwest je w przemyśle kotonowym, weBramki strzelili ŚWiQcki i Pirych. Wi- dług wyjaśnień delegatów zostało przez
dopisanie pewnych popruwek przez sfery
clzów zebrał() się 4000.
przemysłowców zmienione na niekorzyść
Wisła - Pogoń 0:2 (O: ( )
robotników. 'V wielu fabrykaCh na tern
powstał zatarg. Zebranie postanowiło
L w ó w. - Zaslu~on~ zwycięstwo tle
niezwłocznie podjąć interwencję u inspekodniosła POg0I1, która pozatem nie
tf)ra pracy, domagając się ukarania winwykorzystała rzutu karnego.
Bramki ny('.h i przeprowadzenia w całej rozciągło
strzelił Nochaczewski. PUbliczności ześci l'fzepisów orzeczenia.
brał() się 4000 osób.
U robotników drzewnych: Wczoraj odGarbarnia - L gja 6:2 (3:0) było się zebranie robotników przemysłu
drzewnego. W sprawozdaniach wyjaśnio
Kra k ó w. - Zdecydowane zwycię no, że przemysłowcy nie odpowiedzieli na
stwo odniosła dl'użyna krakowska. Sto- pismo związku, by podjąć rokowania o
umowę zbiorową.
Zgromadzenie upoważ
łeczna Legja grała bez Nawrota, Łysa
kowskieg() i Kubery. 'Varszawianie za- niło zarząd do ponownego wystąpienia z
wnioskiem o rozpoczęcie rokowań, a gdyprer.enŁowali się bardzo słabo i są nieby to nie odniosło skutku postanowiono
mal pewnym kandYdatem do spadku z proklamować strajk w całym przemyśle
ligi. Chyba. żo poprawią się VI' czeka- drzewnym.
jących ich jeszcze spotkaniach.
Trzy
Pożar zaIJrody. W
PabJanicach pod
bramki zdobył Pazurek, po jedne.i Za- Łodzią spłonęły zabudowania zagrody, naremba, Skóra i Riesner. Dla Legji leżącej do doktora Józefa Rosiewicza,
bramki uzyskali Wypijewski i Gbu- Łódź, ul. Andrzeja 3. Straty wynoszą
3500 zł.
rzyński. Publiczności zebrał() się 1500
osób.
Skąd ten grab.ał? Na posesji przy ul.
Łąlwwej 82, 14-letni Marjan Sobczak manipulując znalezionym granatem ręcznym,
Tabelka rozgrywek grupowych:
spowodował wybuch i odniósł poszarpania
I grupa: 1. Brygada 7 p. (13:8); 2. Skoda obU rąk i brzucha. Sobczaka w stanie
7 p. (13:10); 3. ŁTSG 6 p. (11:13); 4. Unja groznym przewieziono do szpitala.
(Lublin) 4 p. (11 :19).
II. 1. AKS 6 p.
(20:14); 2. Hep 6 p. (20:15); 3. Gryf O p,
(11:21). III. 1. Cracovia 11 p. (36:1); 2. Pogoń-Stryj 5 p. (7:18); 3. RKS-I-Iajduki 5 p.
Sokół
(5:23); 4. Polonia-Przemyśl 3 p. (9:15).
(w plęśolarstwie)
IV. 1. Śmigły 4 p. (7:3); 2. WKS - Równe
Op. (3:7).

- Cuiavla 10: 6
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06trów Wielkop.

Centrala: Poznań, św, Marcin 70. P. K. O, Poznań 200149
Telefony centrali: 40-72, 14-76. 33-07, 44-61. 35-24, 35·25
.

W niedziele, święta i p6źnym wieczorem: 35-24, 40-72

Reda,kt{)r odpowiedzisiny Andrzej Trella z Poznania. - Za wsaystkie wiadom{)ścj I arrtykuly II m. Loooi O'dpow.jada Leon T.rella, L6dt. Piotrk·owskl. 91. - ZI. O'gloeZe.n!l ł l'ekl'lI'I1Y odpOwiadl
Antoni Leśnli!'lvic1. z pf)Mlums.
RekOPis6w niezam6wlony-ch redwkcja nie zw~aca.
mles.ięcznie p~y 1·miu wy,danJacl1 tygodruowo ! oJbiQ'l"em w a.genturacb
Na stronie 6-lamoweJ 11i gro&zy. na 9troni:e 4-1a.!powej iPrsT
_I -rzedł,łat".
_ _..:...__
"_' 2 35 zł Za oclno<szertie do domu odpow. doplata. Na pooztach l u 1Istonoo,z6w
O
końc~ te~s.tl: redaJtcyjnego 30. gr.,. na elroI)Je 4-teJ 50 gr., na
,.
. .
. . . . .
str()TI1e 2-~leJ 60 g~ .. na stronie wJadomoąQl lokalnych 100 gr.
ffilooJec:mll! 2.34 r;ł. kwartaLni. 1.m. Poozta prz}jmuJe zam(iwlenla tylkO'
od Jedn()łMnOwegO rn.!hm.etra. OgtO's>zems skłYmp!,kQwlłne O'ro.' 1& a>u8'trtll'teniem miejsca 2U%
no fi wydań tygodniowo (bez poniedzilll,kowego). - Pod opaskn w Polsce 5.00 zł O wy<lań
na,c)wyżki. DrobnI! oglosze.n~a na.jwyżej 100 sl6-w, w tern 5 na.glówkowych (drukowa.nych
tłusto): Głol','o nagłówk?we 10 gr .. ka,źde da1l;te "łO'WO 10 g~oszt. Za .tMnJall mięciz)' ,zlll\ltawłm
tygodn!owO' - Zam6wjert!a poczt()wl! haleźy u.s:k.iUtecznAać do 25 katdego miesiąca w ulI'Zedach
...
:
I
b
t
A
t lii O d
,,a wYSo!tOOClą ogloozema. ww9tadą wskutek ml·trTOóWAnla, w)'Idl.w.nJ,cllWo ole odpOWiAda.
~ocztO'W'\AI u
wpr06 \fi ..en r
.Te OOWllIllL·a .
Ogloszenia Sil plBJtne zg6ry.
Naklad l czcIO'nk.l~ Drukarnla P<rlska Sp6łka Akcyjna. PoonaJ\. Aw. MlIJrcin 70.
W razie w,padk()w. spQWodOW8.!lycb siJ/a W1t!l1zt. prz!!i!lzk6d w zakladzie. stnjk6w itp .• wyda:"mictwo nj~ odpowiadl za dil6ta.rczenie plsml., Ił abonenoi nle ml.ją p~awa duma.g8Jl\ia al, ul&d<>Su.rcllanyoh numer6w lu~ ods.zkodvwan:ia.
_.- - _ .... -
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Pełna n'lptęcia scenll z wielkiego filmu NOJtionalu pod
Występują aktorzy tej miary co Annabella, Jean Gabin,

W i e l k i D u g,
aktor filmowy Douglas Fairbanks, przybył do L(mdynll. Widzimy.go tO towarzystwie żony (po prawej) lady Ashley, która trzyma na rę/ru siostrzeniczkę.

słynny

tytulem .. Bandera", te którym
Pierre Renoir i Gaston Modol.

Przed realizacją "Płomiennych serc"
l czysław

Wydział produkcji Pol skiej Spótki Fil·
mowej jest od szeregu tygodni calkowlcie za· ł
absorbo wany ws t ępnemi przygotowaniami do ,
filmu "Płomi e nn e serca". Prace te posu'l
nęły się już na tyle, że cały sztab techniczny
i aktorski wyjedzie wktólce na zdjęcia ple.
nerowe do zawodowej szkoły podchorążych
w Ostrowi Mazowieckiej, na terenie której
rozgrywa się znaczna część akcji.
Scenarjusz "Płomiennych serc" napisał
Romuald Gantkowski, który też poprowadzi
reżyserję tcgo filmu. Literackie o'p racowa·
nie i djalogi powierzono znakomitemu pu·
blicyście i autorowi szeregu świetnych sztuk
teatralnych, Adamowi Grzymale Siedleckie·
mu, scenopis zaś przygotowuje znany specja.
lista, Jan Fetke. Przy kamerze stanie najle'RSzy nasz operator, Jakób Joniłowicz,
a pieczę nad całością sprawować h!;dzle kierownik produkcji inż. Adam Knauff. który
zajmie się również stroną dekoracji wnętrz.
W przygotowaniach nie zaniedbano ni·
czego, by film wypadł jak najlepiej i poziomem artystycznym, jak i technicz.Jym godnie

Węgrzyn, Tadeusz Bia l o8zczyński

Paweł Owerłło,

Franciszek Dominiak, Sta
nisław Lapiński, Tadeusz Chmielewski i Zdzi
sław Karczewski.

I

"Płomienne
serca" ujrzymy
jeszC1:e
bieżącym roku na czołowych ekranach

d łej

Polski.

Zawsze
gwiazda

reprezentował polską produ'kcję.

pełna

wdzięht i czaru znaI.omita
wytwórni l'rletro-Goldwyn-Meier,
Norma Shearer.

Wtrzech

Równocześnie z przygotowaniami technicznemi prowadzone są rozmowy z wybitnymi aktorami. Godzi się zaznaczyć, iż Polska Spółka Filmowa nie szczędziła starań,
by - poza już znanymi, zdobyć ~zereg nowych, młodych i wielce utalentowanych
aktorów. To też "Płomienne serca" przyniosą nam kilka bardzo interesujących debiutów. Do tej pory podpisali umowę nastę
pujący aktorzy: Elżbieta Barczewska, Hele·
na Zahorska, Jani'n a Janecka, Halina Kamińska, Kazimierz Junosza-Stępo~ki, Wojciech Brydziński, Mieczysła w Cybulski, Mie.

słowach ...

Glaudette Colhert będzie partnerką Gary
Coopera w jego najnows zym filmie p. t "The
legał holiday".

•

Jane Withers, "zla dziewczynka", partnerka Shirley TempIe w filmie "Roześmia
ne oczy", została zaangażowana do filmu p.
t. "Public nuisance nr. 1"',

•

, •• Frank Lloyd powrócił w tych dniaeh
do Hollywood. BawiJ oln szereg tygodni
w Sa'l em, ~dzie przeprowadzaJ specjalne studja i d'okonał zdjęć plenerowych, koniecz·
nych do jego nowej produkcji "Mai d of Salem'" w którym rolę główną odtwarza Claudette Co>lbert. LloyJ zwiedził w Salem szereg muzeów i odbył szereg wywiadów z wybimemi osobistościami tego miasta, pragnie
on bowiem, aby film jego posiadał właściwą
i w najdrobniejszych s2czegółach przemyśla
ną atm'Osfere.

I
C h ł o p i e e, k t ó r. y w i d z i a ł t an i e c slo n i.
Polska Spółka Filmowa pozyskała obecnie dla Polski znakomity
obraz wytwórn.i "London.s-films" pod tytułem: "Kala.Nog", nakręcony
wecUug n.oweli Kiplinga. Nowela ta, zawarta w "Księdze Dżungli"
opisuje tkieje małego Hindusa, przyjaciela olbrzymiego słonia. Rolę
tę gra uroczy lO·letni Hindus Sabu.

Rekord
Paramount osięgnął nowy rek()rd przy
nakręcaniu filmu The Texas Rangers, amia·
nowicie w ciągu 4 dni skompletował ilustrację muzyczną tego obrazu. Film ten, który
znajduje się w produkcji od szeregu mieSIę
cy, musiał być ukończony na otwarcie wystawy stanu Texas, którą stan te'n zorganizował z okazji IDO-lecia przyłączenia Texasu
do Stanów Zjednoczonych.
Stałek

Na paluszkach
łańezy w nowym fiJmtie Metro-GołdwY'"
Meier znllkomita tancerka Harriet Hoctor.

niewolników

Na liście Paramountu na rok 1936/37
figuruje między innemi obraz p. t. "Statek
niewolników".
Jest to historja oficera, skaza.neg~ na
smlerć
za morderstwo, które odkryto
w c~wili. gdy okręt ulegał katastrofie. Temat do tego obrazu zaczerpnięto z autentycznego zdarzenia, które miało miejsce w roku
1842 i figuruje do dziś dnia w aktach sądu

w Wasz}"Ilgronie. Rolę główną w tym filmie
ma odtworzyć Gary Cooper.

Nowy film Marleny Dietrich
Ernest Lubitsch, który z talentu Marleny Dietrich wykrzesał zupełnie nowe mailiwości,
będzie
kierownikiem
produkcji,
a także prawdopodobnie re'Żyserem jej najno~zego filmu dla wytwórni Paramount
p. t. "Czerwone róże". Ernest Lubitsch, który niedawno powrócił do Ameryki po swej
podróży po Europie, oświadczył pra1;ie ame.
rykańskiej, że nowy film Marleny Dietrich
przewyższy nawet "Pokusę".
Akcja tego filmu t~zyć się będzie w Nowym Jorku, na granicy meksY'kańskiej i na
Riwierze francuskiej. Kto będzie partnerem
Marleny jeszcze dotąd nie wiadomo. Ernest
Lubitsch szuka godnego jej partnera.

Zdobył zloty medal.
Freddie Barth?lo?",ew otrzymał wiell,i zloty,
medal a>kademJ1 fIlmowej Ul krellcJę w obr.
zie "Mały lord [ialwtleroy"_

