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Samoloty opuśCiły biegun

Sensacyjna niedziela ligowa

Miniona niedziela ligowa nale:l;eć bę
dzie niewątpliwie do najbardziej sensacy,inych pierwszej kolejki mistrzostw. Z
trzech rozegranych spotkall wszystkie
przyniosły
porażki faworytom.
Liczono
się może z ewentualnym zwycięstwem
chorzowskiego AKS, ale przegranej Ruchu z Pogonią, a jeszcze mniej pogromu
Warszawianki w Łodzi, napewno nikt nie
odważył się wytypować.
Przyznać należy, że

wszystkie spotkawygrali gospodarze, mając za sobą
swoją publiczność i dobrze znane warunki terenowe. Niemniej jednak porażki
Ruchu i Warszawianki dają dużo do my-

nia

ślenia.

Niedzielne wyniki z jednej strony
wskazują na to. że zarówno Pogoń, jak
i ŁK.S wzięli sobie do serca groźną sytuację swych drużyn w tabeli, a z drugiej
dowodzą, że przeciwnicy ich, zbyt dufni
w swoje siły, nie docenili sił gospodarzy.
W konsekwencji wyników niedzielnych nastąpiło nowe przegrupowanie w
tabeli, w ktorej na drugie miejsce wyszedł obecnie AKS.
I.KS poprawił również swój dorobek punktowy.
ZwyciQstwo Pogoni nad mistrzem Polski trudno narazie ocenić; czy oznacza
ono renesans drużyny lwowskiej, wykażą
następne spotkania.
ŁKS-Warszawianka

AKS -

zdecydowanie ŁKS. Goście w wyniku tego zamienili graczy w ataku, jednakte bez
efektownego skutku. W 10 min. bowiem
padła
ze strzału Szczerbińskiego piąta
bramka dla ŁKSu. Warszawianka w tym
czasie ograniczała się do sporadycznych
wypadów, które jednak nie dały realnego
wyniku. W 25 min. Koczewski zdobył
szóstą bramkę, a w 35 min. padła siódma.
Obie jednak sędzia nie uznał. Ostatnie
minuty gry były jut nieciekawe. Druży
ny bowiem wyraźnie były zmęczone. Sę
dziował p. Zapi6r z Krakowa dobrze, poza
nieuznaniem dwóch bramek.
Pogoń

Kucharski

5:0 (4:0)

gier pkt. bramek

1. Cracovia
2. AKS
3. Warta
4. R~ch

\6.5.7

gospodarzy było sensacją dnia
M o n a c h i u m (PAT) Podczas ni3- ł
przez nikogo nil' o(,7pkh" )"''' T ;e hył
d/ieinvrh znwfJd()\" i{'kk0Rtlet"czn"rb v
przy tym zespołem wcale lCIlszym. Obie bil'gu na 800 m pienvsze miejsce zajął Kudruż~ny wystąllily z rezerwowymi, VVarcharskl w rr,asie 1:55.6 przed Austriak;em
szawlnnka bez 1[ar.tyny i Smoczka, a ŁK ' Eichbergerem (1:55.7) i Niemcem Dessebez Andrzejewskiego i Gałeckiego.
kerem (1 :56.2).
. . Zespołowo lepiej 'pre~ento",ali się go- L!2!E!!
SCle. Zarówno atak .lak I pomoc zngrywała dohl'r,e a najlepszą cz~ścią h\'ła niewątpliwie
obrona. Jachimek \~; hramce
nie ponosi winy za wysokq, pOl'nżkę i puszczone bramki.
ŁKS w przeciwieilstwie clo gości nie
vV a r s z a w a (Tel. wł.) W niedzieprezentował się tak jednOlicie, natomiast
lę o godz. 12,30 Prezydent R. P. Mościc
w. porównaniu z ostatnimi jego występa ki odjechał specjalnym pociągiem z
mI zagrał nadspodziewanie dobrze i niezwykle skutecznie. Przyczynita się do wizytę. do Rumunii w towarzystwie
tego niewątpliwie celowa i skuteczna gra ministra spraw zagr. Becka, szefa proskrzydeł, bardzo dobrze w tym dniu dy- tokółu dyplomatycznego. M. S. Z. Rospon?wanych. W pomocy najlepiej spi- mera, szefa gabinetu wojskowego gen.
sał SIę Pegza l, kt6ry wyjaśnił szereg nieSchally oraz świty.
bezpiecznych sytuacyj pOdbramkowych.
Do wagonu odprowadzili PrezydenObrona była pl'acowita. Zagrywała przy
tym skutecznie, choć szczęśliwie. Rezerwowy bramkarz Ceglil'lski: którv grał drurumuński
gie w tym dniu zawody, miał kilka przyWar
s
z
a
w a. (TeJ. wł.) Z końcem
tomnych momentów. Obronił szereg stuprocentowych niemal bramek i popisał bieżącego miesiąca zapowiedziany jest
przyjazd do Polski króla rumuńskiego.
się kilkoma efektownymi robinzonadami.
W całości spotkania jednaJ,że nie miał Karol II, król rumuński, ma zamiedużo zatrudnienia.
szkać w pałacu Stanisława Augusta w
Pierwsza część gry minęla na obu- Łazienkach, wobec czego przystąpiono
stronnych szybkich atakach, przy czym ostatnio do remontu siedziby królewWarszawianka była częściej nrzy piłce,
skiej i przystosowaniu jej do potrzeb
którą goście gubili na obronie gospodarzy.
ŁKS zagrywał niebezpieczn iej, !':zczrgól•
nie pod bramką i w rezultacie już \V 10
min. Szczerbiński zdobył prowadzenie dla
niego. \Varszawianka przeszła clo ataku,
J)owięk zając tempo. Mimo to w 37 mill.
l.!{S, który nie próżnował, zdobył drugą
War s z a w a
W dalszym ciąg1:
bramkę· Piłkę przejął po wolnym, bitym międzynarodowych zawodów hippicznych
przez Tadeuszewicza, Lewandowski, zdo- w Łazienkach, odbył się w sobotę konkurs
. bywając drugi punkt. Minutę p6źniej Ko- armii zagranicznych Zwycięstwo odni6sł
czewski strzelił trzecią brnmkę, wyl,o- Timme (N) na. Tordland, 2) Timme na
rzyst ując poda nie Millera. Krótko po tym Bianka, 3) por. Ran~ (H) na Delfis, 4) kpt.
cr.wartą bramkę uzyskał Król.
Zdezorien- Bil .' ński (P) na ZpfiI IV, 5) por. Zahej (R)
towana \Varsza wianka ostatnie minuty rut Hunter, 6) P')!,' Apostel (R) na Dracustl. 7) por. Strzc',7.ew,k: na Rys, 8) por.
.gry zag-rała chaotycznie.
W drugiej części zawodów przewatał i.rdJej (R) na Tr~itza. 9) por. Bilwin (P) ]Ja

WIsła

Warszawianka
ŁKS

11
9
9
10
9
11
11

8' Garbarnia

10
10
18

.
,
9. Pogon
10. Dąb

zwycIęstwo

Król

16
15
13
13
12
12
10
9
8
O

29:8
21:11
19:8
20:12
23:9
21:26
25:22
18:20
9:15
0:54

w Monachium
W biegu na 5000 m pierwsze miejsce

7r'!ołw ł

niemi{'rki

1"1

votlnil<

MAl{S

Syl'ing

w cZ8::iie 15:10.(\. Drugie miejsce zajął Noji
mając czas 1;'>:15.

Jako trzeci przybył do mety Niemiec
Ostertag w czasie 15:34.8.

wyjechał

do Rumunii

ta R. P. marszałek Rydz-Śmigły i premier Sławoj-Składkowski.
P l' Z e m y ś l. (Tel. wł.) W niedzieo godz. 18,57 na d'Yorzec w Przemyślu przybył specjalny pociąg, wiozący
Prezydenta R. P.
lę

O godz. 19,07

pociąg ruszył

w

dalszą

drogę.

zamieszka wpałacu w Łazienkach
mieszkalnych. Dla króla Karola II
przeznaczone zostały apartamenty na
pierwszym piętrze, dla świty na parterze.
Należy zaznaczyć, że król zajmie ten
sam apartament, w którym zamieszkiwali jego rodzice podczas swego pobytu w \Varszawie w 1924 r.

Rumuni zdobyli Puchar Narodów

Aresztowanie

byłego

P a l' y ż. (PAT)
Havas dOIlOSi z
Moskwy, iż krążą tam pogłoski o aresztowaniu zastępcy komisarza sprawiedliwości Krestinskiego,
który
jak wiadomo - do niedawna był zastępcą komisarza spr. zagI'. Lit,vinowa,
a przed tym przez długie lata ambasadorem sowieckim w BerI inie.
Podobno aresztowany zosta! również Stern, szef sekcji niemieckiej w
komisariacie spraw zagranicznych. \V
komisariacie
domen
państwowych
(Sowchozów) nastąpiły również zmia-

zastepcy Litwinowa
U sunięty został ze stanowiska zakomisarza Ostrowski i szef wypolitycznego majątków pań
stwowvch Soms. Na ich miejsce zostali mia;lOwani Tiemnik i Kudriawrew.
Po samobójstwie wicekomisarza
Gamarnika rozeszły się pogłoRki o aresztowaniu marszałków Tuchac7.ewski ego i Bluchel'a.
Korespondent I-Iava'a zaznacza, że
zmiany na naczelnych stanowiskach w
związku sowieckim następuję. obeQ-;.e
codziennie

ny.

stępca
działu

Trzy z tych samolotów, pilotowane
przez Wodopianowa, Mołokowa i Mazuruka, wylądowały po kilkugodzin.
nym locie (850 km) szczęśliwie na wyspie.
Czwarty lotnik, Aleksiejew, lądował
na lodzie. Nawiązano z nim łączność
radiową·

Chicago w pożodze
gwałtownych

Tabela

wvgrał

Prezydent R. P.

412 (210)

C h o l' Z 6 W. - Slązacy odnieśli zasłu
żone zwycięstwo.
W sumie też prezentowali się lepiej od Wisły. Szczególnie w
pierwszej części gry AKS górował pod
każdym
względem
nad gośćmi.
Do
przerwy dwie bramki zdobył ze strzału
Wostala i Piątka. Po zmianie stron Wostal uzyskał trzecią bramkę. Następnie
dwie bramki strzeliła Wisła przez Artura i Gracza. Czwartą bramkę dla AK Su
zdobył
Pytel.
Spotkanie
zgromadziło
5000 widzów, a prowadził je p. Lange z
Łodzi.
(c)

- Ruch 2:' (2:0)

L w ó w - POgOll zagrała tym razem
bardzo dobrze, szczególnie w linii pomocy. Wyróżniła się poza tym też tr6jka
ataku. Ruch jako całość był drużyną
więcej wyrównaną_ Zagrywał dobrze w
polu, zawodził jednak pod bramką. Prowadzenie ella Pogoni uzyskał' Zimmer.
który stl'zplił też drugą bramkę.
Po przerwie Ruch stopniowo powiększał swoją przewagę, zdołał strzelić jed11ak tylko jedną bramkę przez Peterka.
Pod koniec zawodów mistrz Polski przygniótł Pogoń, jednak bez skutku cyfrowego. (c)

.Ł ód ź Spotkanie zgromadziło na
bOlsk.u ŁKS ponad 4000 widzów. Wysokie

Wisła

M o s kwa. (P A T) W niedzielę rano o godz. 3,30 wystartowały z obozu
na biegunie północnym cztery samoloty, udając się na wyspę Rudolfa.

strajków

C h i c a g O. (PAT). Strajk w prze·
metalowym w stanach Illinois,
Indiana i Ohio objął przeszło 150.000
pracowników. Między strajkującymi
zaznaczyły się ostatnio gwałtowne tarcia na tle tego, które z organizacyj robotniczych mają reprezentować robotników wobec pracodawców. \Vytwarza to atmosferę dużego niepokoju. W pobliżu Chicago posterunki 'ltrajkujących otoczyły całkowicie jedną z fabryk stalOWYCh, gdzie pomimo strajku
pracuje 2.000 robotników, którym żyw
ność dostarczana jest z poza fabryki.
Dwie inne wielkie wytwórnie stali są
całkowicie nieczynne.
Miały one wykonać wielkie zamówienia, tak że dy..
'''k'' j~ b~dą m1lsialy zapłacić bardzo
wysokie odszkodowanie. N a terenie
strajku patrolują setki policjantów.

myśle

Tartakower
szachowym mistrzem Polski
J u l' a t a (P A T) W niedzielę Tano rozegrana została ostatnia runda międzyna
rodowego turnieju szachowego o mistrzostwo Polski.
Uzyskano następujące wyniki: Andersen przegrał ze Steinerem, Widermański
przegrał z Regedzińskim, Łowcki przegrał
!; Apscheneek'em, Foltys wygrał z Jal'rielskim, Kremer przegrał ze Szpiro, Schaechter wygrał z Piltzem.
Partie H. Friedman - Appel, Pire Najdorf, dr Tartakower - Zawadzki i
Stahlberg - Wojciechowski zakończyły
się na remis.
Gerstenfeld był wolny.
W ostatecznym wyniku turnieju pierwszą nagrodę i tytuł mistrza Polski na r,
19:37 zdobył po raz drugi dr Tartakower,
który uzyskał 17 punktów, nie przegrywając ani jednej partii. Drugą nagrodę zdobył Stahlberg (Szwecja) 16 pkt, również
bez przegranej.
Trzecią nagrodę zdobył mistrz Warszawy Najdorf 15 pkt. Czwartą, piątą i
szóstą nagrodami podzielili
się
Endre
Steiner (Węgry), Pirc (Jugosławia) i Appel, mistrz Łodzi, którzy zdobyli po 14 pkt.
Siódmą i ósmą nagrodę podzielili pomię
dzy sobą Regedziński (Łódź)' i Szpil'O
(Lódź).
Dziewiątą i dziesiątą nagrodę podzielili Foltys (CzechOSłowaCja) i GeJ'stenfeld (Łódź).
Dalsze miejsca zajęli: WojcieChowski
('~'arszawa) 11 pkt., H. Friedman (Warszawa) 12 pkt., Andersen (Dania) gv. pkt.,
Zawadzki (Sosnowiec), Kremer (Warszawa) i Apscheneek (Łotwa) po 9 pkt., Pilc
(Warszawa) i Łowcki (Warszawa) po 7%
pkt., Schaechter (Lwów) 7 pkt., Jagielski
(Warszawa 5V. pkt. oraz Widennański
(Poznal\) Y. pkt.

Arlekin II, 10) p)r. Tropescu (R) na .Lllj{::t,
W niedzielę rozegrana została naj waż
niejsza konkurencja drużynowa tegorocznych konkurs6w, a mianowicie "Nagroda
Polski" (pUChar narodów) imienia Prezydenta R. P.
Startowały trzy ekipy: Polska w skła
dzie: rtm. Sokołowski na Zbiegu II, por.
Rylke na Bimbusie, mj.r Lewicki na Dunkanie i kpt. Biliński na Florek Siłacz.
Humunia: por. Zahej na Hunterze, por.
Tropescu na Jolce, por. Apostel na Dracusti i por. Rank na Delfisie, oraz Łotwa:
por. Esols na Nargusie, por. Pencis na IndUlisie, kpt. Karklins na Auseklisie i por.
Broks na Naimes.
W czasie konkursu odbyło się wręcze
Wimbledon~e
nie honorowej odznaki jeździeckiej za zdobycie drugiego miejsca i srebrnego medaL on dyn Jadwiga .JQdrzejowska,
lu na olhnpiadzie w Berlinie jeźdźcom pol- zdobyła w sobotę mistrzostwo słynnego
skiej ekipy, rtm. Kuleszy, rtm. Kawcckie- angielskiego klubu tenisowego Sto Georges
mu i rtm. Rojcewiczowi.
Hill w Weybridge pod Lond~' nem, bijąc w
Po dwóch nawrot!l('n ostatecznie pierw- finale Amerykankę Marble. Pierwszego
S7.e mIejsce w wake (, puchar zajęła Ru- seta wygrała Marble 6:3, drugiego - Ję
munia z 27~~ punktami, przed Polską z drzejowska 6:4. Rozstrzygającego wygrała
3U JI. i .[ otwą 40 p.
równiet Polka łatwo 6:3, wykazując pięk
W rozegranym następnie konkursie ny styl.
św. Jel'zego zwyciężyła baronowa V. EsZwycięstwo to rokuje
J ędrzejowskiej
5en '.~zwecja) na Scatmann, 2) i 3) Temme dobre szanse w rozgrywkach światowych
(N) na Amneris i Taso, 4) i 5) Strzeszewski w Wimbledonie, rozpoczynających się za
na Rysiu i Banzaju.
.dwa tygodnie.

Przed turniejem
w

arszawa

Poznań -

p o z n a il. - l\'iewątpliwie, o ile cho(Izilo o ostatrczne wygrane, w ,valce o
puchar warszawskiego "Dobry wieczór",
to zwycięstwo \Val'szawy z góry bylo
przesądzone .
Trudno bowif'm
przy
wyró,,"nanych obecnie siłach - odrobić
pl'ze,vai{ę
15 punktów, uciułana, przez
,\'I. 'arsza.wę
w ciągu trzf>chlrcia. Puchar
prz ':"zedl na własność 'ar;;zawy ogólnym stosunkif>m punkłów 317:300. ])zisil:jsze spotkan ie bylo jednak bcz,,"anmkl-""o clo wygl·ania. PJ'z erlr wszystl\im
nirpotrzplma, })yła. <lysl\walifikacja. sztafety 4X100 m, w ldól'f>j ])~dący brr. formy
Tęsiorow~ki
tle odf>bral i źlI' oddał pałeczkę. l\IOŻf> nie jl?st to wylączna, jego
winą, wątpimy bowirm,
czy POZLA urządził chociażby jeden trening sztafety.
P~7y
dobrym materiale sprinterów, jakIm Poznall obecnie dysponuje, sztafetę
tę wygrać winniśmy bezwarunkowo.
Po za. jecl~' nym skokiem wzwyż, w
którym trzej zawodnicy pokonali wysokość 1,80 m i rzutem dyskiem Gierutty a możr j('~zcze oszczepem Turczykawyniki raczl?j byly przeciętne. M:ljąc n~
myad7.e, emocjonującą walkę w birgach
na 200 m, a zwłaszcza na 800 m, pnypuEZ'czać mnsimy,
~e bieżnia "Areny" nie
jest "no::;na".
. S('nsacjq plf>rwsz.f>go dnia bylo zwyCJęstwo
w skoku o tyczce Dragi przed
Klimczakiem, chociat oboje pokonali równa, wysokość. 'l' ilgnf>r, chociaż w zaistniałych warunkach był niepotrzebny, to jednak od dłuższego już czasu plata figle.
Często
jes t "nicdysponowany", czy też
startować nie może z "powoLlów osobistych".
Kurtuazja gospodarzy wobec goiŚci
jest coprawua. zawsze w.;kazana. 'Vymaga tego wla'ciwe pojęcie sportu. l\'iemniej przeto przygll.nić mURimy organizat~rom, ~e tym razem tej kurtuazji było
meco za wielf>. Pomijając, że po trzech
falstartarh Trojanowskiego zgodzono się
jedna.k je~7cze na 11il'; jego w konkursie,
to jll? WTITost dziwnym wydaje się tolf>rowanw njf'~l,ortowc~'.f) zachowania się Gienltt~', :zwlaf-zcza wobec sędziów, przy rzutfl:ch. Gierutto bowiem wchod7.i najzupellllej w f.laLly Pluwczyka. l\'ie dorównuje
nll] coprawda w uzyskiwanych wynikach,
ale ma (. sobie conajmniej takie samo, jeżeli nie większe wyobrażenie.
Po zakończeniu zawodów, preZf>S POZLA
p. Szwarc wręczył drużynie 'VarRzawy
zrlohyly ostatecznie puchar, zaś BiniakowskiE'mu nagrodę za zdobytą w ciągu czterolecia trwania walk największQ, ilość
(:i6) punktów i wreszcie w ręce prezesa
'Varsz. OZLA p. konsula So~nicldr .g'o nagrol.lę dla . Pła\\'czyka, jako tego, który po
'Biniako"'skim zdobył najwięcej (1,:1) punktów.
'"VI' wszystJ<ich spotkaniach w ciągu
czterolecia startowa li w barwach Po:mania Biniakowski i K JIoffmann, w harwach \\'arszawv nikt. \V barwach 'Varszawy startow-ali w ciągu omawianE'go
czterolecia poznaniacy l\'oji, Zawieja i Go.sowski, z których notabE'ne w dzisiejszym
spotkaniu nie było nikogo. PoznaJl natomiast nie może pochwalić się wogóle startem jakiegolwiwiek warsza,,,ianina \Y
swoich barwach.

Pierwszy

dzień

0100 m pl.: 1) Maszewski (W) 58 sek.,
2) I~osłrzewRki (W), 3) 1I!alecld (P) Gi,2, 4)
Baierlein (P). Warszawa zaprotestowała
sta'rt 1I!a.łeckiego w barwach Poznania.
Protest rozpatrzy POZLA.
T y c z k a: 1) Draga (P) 3.50. 2) Klemczak (P) 3,50, 3) Łopuszyńsld (W) 3.40. Girrutto (W) wycofał się przy wysokości
3 m, poniewa~ dotarczona pr~ez gospodarzytyczka jE'mu nie "odpowiadała".
100 m: 1) Popek (P) 10.8 (rekord Poznania wyrównany), 2) ŁopuszyiISki (W)
11.1, 3) Trojanowsld II (W), 4) Tęsiorowsl{i (P). Po 3 falstartach i 2 niewypałach
wygrał Popek bE'zapelacyjnie. Powstali
minęli metę pif>rś w pierś; 400 m: 1) Biniakowski (P) 50.9 sek., 2) $liwak (W) o 3
m, 3) Modrzewski (P), 4) Majewski (W);
1.500 m: 1) Duplieki (W) 4:11.2, 2) Świniarsl,i (P) 4:13, 3) Skowrońsld (W), 4)
Rogalski (P). Na 400 m przed metą Dup'l~ck.i z.e:pchn';\ł. ręko.ma prowadząces-o w
t~J ChWIlI ŚwmlarsklE'go i. wyprze(~zil g,o.
Został Jfl?~ak przez kOmISję SędZlOwsl\.Q,
ZdYSkwalIfIkowany.
l{ u l a: 1) Gierutto (W) 14.98 m, 2) Turoń
(P) 13.85. 3) Schmidt (P) 13.31, 4) Fie-I
doruk (W) 12.95.
Sztafeta 4Xl00 m: 1) ,Warszawa (Ło.

TENIS
Legia (W) - POl!od (Kat) 4: 3. W ~obot~
rozpoczllly się w Katowicach zawo<1y () drużynowe mistrzostwo Polski pomiE:olzy mistrzem
Polski Pogonili a Legia.
Tarlowski (P) zdecydowanie pokonal W'itmana (L) 6:4, 6:1. Bratpk (P) przegrał z '1'10czyńskim (L) 3:6, 3:6. Tloczy:ński był z<lpcydowanie lepszy i wYil'raJ zupełnie łatwo. \Y grze
n1i('szanej Gajdzianka i Tarlow~ki (P) przegrali z LiIpopówna i TloczYJlskim 1:6, 6:8. l'ara warszawska była wiecej zerana, szczególnie dobrze grał Tłoczyński. U katowiczan wyrlltnie zawióllł Tarłowski.
W niedzielę wyniki byly n3.litE:pujllce: Tarlowski - Tłoczyński 6:1. 6:8, 1:6; Gajuzianka
(P) - Lilpopóvma 1:6 7:5.• 6:3; Tarłowski l
Bratek - Tłoczyński i IVlttman G:3, 6:1; Witt·
man - Bratek 6:3, 6:1.
Znana tenisistka chilijska, Anita Liz'ln'l,
zdobyła mistrzostwo Middlesex'u. bijąc w finale amerykańską, mistrzynię. .Marble
-._- 9:7, 9:7.
,~

~
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wlekkiej atlety[e 78:80

JlUs7.yński, Sulikowski.
$liwak i TrojaT!owski IT) w czasie H.5 sek.: sztafeta Pozmmia (BajerIein, Sol<olowski. Tęsiorow
gki i Popek) została zdyskwalifikowana za
ffdalną zmianę pareczki przez Tęsiorow
skiego, który odebrał paleczke poza przepisową strefq wymiany.

Drugi

dzień

'W drugim dniu zawod6w wyniki technicz:J.e
były nast ~pu jące:

200 m: 1) Riniakowski (P) 23.4 sek., 2) Popek (P) 23.;;, 3) śliwak (W), 4) Sulik(}wski (W).
;;000 m: l) Dllplicki (W) 1;;:49.2. 2) Wirkus
(W), 3) Plotkowiak (P). 4) Rogalski (P).
800 m: 1) Ma~zc\Yski (W), 2:01.0, 2) MO-I
drze\'vski (P) 2:01.5, 3) Majewski (W), !) Mać
kowiak (Pl.

SztaIetn olimpijska: 1) \Varszpwa (Mnstewtiki, śliwak, Sulikow~ki, Troi anowsk i) 3:28,0,
2) PoznaJl (Modrzewski, Biniakowski, Popek,
'1'ęsiorowski).

110 m plotki: 1) Pejsker (W) 10.6, 2) Szmyt
(P). 3) Snlikowski (W), 4) Kaszubowski (P)
zd yskw alifikow any .
Skok WZWyż: 1) K. Hoffmann (P) 1.83 m,
2) Gierlltt() (W) 1.80, 3) Draga (P) 1.80, 4)
Iwankowski (W) 1.76.
W dal: 1) M. Hoffmann (P) 6.94, 2) K.
JIoffmann (P) 6.74, 3) Sllliko\\-ski (W) 6.23, 4)
Pej~ker

(W) (L06.

Rzut dyskiem: 1) Gierutlo (W) 4:>.49, 2) K.
Ho.ffmann (p) 42.49, 3) Turoń (P) 41.72, 4) FledOJ'uk (W) 41.,37 m.
Oszczep: 1) Turezyk (P) 62.62, 2) Gb~rczyk
(P) 54.78, 3) Fiedoruk (W) 48.71 In,. d\ C'uerutto
(W) 46.20.

Niemcy Środkowe - Poznań 5:1 (2:1)
J e n a (telefonem od własnego korespol1l1enta.)
Przegraliśmy i to w kompromitującym
stosunku. Możnaby szuka' winnych, winić tego czy owego gracza, lecz to sprawy nie rozwiązuje.
Powtarzam to, co pisałem 110 kompromitacji na igrzyskach olimpijskich: Trzeha nasz sport najprędze.i unarodowić!
Zwyciężamy raz po raz w konkurencjach
inclywillualnych, nie umiemy natomiast
zespolić clo równoczesnego" ySilku całego

moźna ich tłumaczyć brakiem szczęścia!
przemęczeniem
podróż.ą itp.
;WygralI

lepsi i wygrali

Z'asłuźem~.

.

Poznań grał w składzw: F0.ntO.'VICZ Ofierzyński i Twórz - KryszkIewlcz, Da-

nicI ak i Sobkowiak - Musielal;:, Gendera Scherfke
Mikolajewski i Szwarc,
Gl:ndera prze~zedł na sl~rzycno w. 35 ~in.,
jego miejsce zajął MuslClak. ~hkolaJe,,:
sInego w 35 min. po lwntuzJl zastąpII
Kaźmierczak.

Sklad drutyny Niemiec środkowych
byl następujący: Trzach - .Henze_ i Riechert - Schmeicher, SŁaudmger l \VerDrużyna jako taka grała bez ambicji.
'Valczyli t~'1J,o poszczególni piłkarze, in- ner - K16ren, Miiller, Manthay, Reindywirlualnie przez krótki okres czasu. mann i Paul.
Prowadzenie uzyskali Niemcy w 10
GlIy ambitnie gra jeden lub drugi, a m?przez praWOSkrzydłowego Paula..
że na wet trzeci,
to inni w tym czaSIe min.
Druga. bramkę w 22 min. uzyskał lewy
się osZCzędzHja. Kiedy ci znowu zbierają się do pracy, to pierwsi przemęczeni ' łacznik l\Iiiller. Honorowy punkt dla Poznania uzyskał Musielak W 31 min. Na
nIe mogą dotrzymywać im kroku.
Inaczej jest u Niemców, którzy wy- 8 minut przed koilcem pierwszej połowy
chodzQ, na boisko ze silną wolą zwycię sfaulowany został Mikolajewski, kt~rego
stwa i zabierają się od razu do rzeczy. zniesiono z boiska. Jeden z obronców
\V rezultacie też dochodzą do tak ład "podstawił mu sto~ek" i Mikołajews~i
upa.dł na twarde bOISko, co go oszołomI
nych wyników.
W drużynie naszej nic było zupełnie ło. Wkrótce jednak powrócił do sił.
Po zmianie stron Niemcy strzelili trzezgrania. 'ic się nie kIcHo. chociaż ,,,śród
jedenastki było dziewięciu, a później cią bramkę w 12 min. przez lc~,'oskrzy
przez ostatnie 55 minut nawet dziesięciu dłowego KlOrena, czwar~ą strz?hł znó~v
'Varciarz)'.
' iemcy
wybrani byli z Paul w 25 min., a wymk dma ustalIł
napastnik Manthay.
siedmiu klubów, a mimo to stanowili dO-I środkowy
-asi rozegrali się dopiero pod koniec,
brze zcemrntowaną całość. Atak był bardzo lotny i zdecydowany w sLl'zalach. Ca- lrcz wobec cale.i drutyny niemieckiej,
hroniącej swej bramki, l~ie mogli nic
ła lIrużyna niezwykle pracowita.
STEFAN SLIWINSKI
Nasi zawiedli. Zawiedli wszyscy. Nic zdziałać.
zespołu piłkarskiego.

Mistrzostwa ł:.OZPN

klasie A okręgu
jest nadal niewyjaśniona,
Jakkolwiek do zak0l1czenia rozgl'ywek
pozostało tylko jedno spotkanie. Trzy
drużyny mają. bowiem zawsze jeszcze
szanse zajęcia pierwszego miejsca i
zdobycia tytułu, a mianowicie UnionTouring, ŁTSG i SKS. Dzieli je bowiem
różnica tylko jednego punktu.
Spotkania niedzielne przyniosły
dość niespodziewane wyniki, a sensacją dnia, to porażka Ł'rSG.
PTC - Burza 3:0 (0:0). Burza zawiodła kompletnie. Równym przeciwnil<:icm była jedynie w pierw'szej części
dl
zawodó.w . Po zmianie pól opa a na
siłach. U zwycięzców najlepszą częścią drużyny był atak.
Union-Touring - WKS 2:2 (0:2).
Spotkanie to było bardzo interesujące
i niewiele brakowało, aby leader w tabeli utracił dwa punkty. Do przerwy
wojsko'wi grali bardzo płynnie i skul'
tecznie. Po przerwie do głosu dosz l
fioletowi, którzy jednak nie zdołali
przechylić zwycięstwa na swoją korzyść.
'V Union-Touringu zawiodły
formacje tylne.
LKS _ Wima 0:0.
Od porażki uSytu::l.cja

W łódzkiej

piłkarskiego

chronił rezerwy ligowego ŁKS-u dosko-

nały 'b ramkarz Cegliński. Drużyna fabryczna górowała bezapelacyjnie i to

pod każdym względem. Dzięki zdobyciu cennego punktu ŁKS ma możność
.'
ł' kI
.
kr
utrzymallla SIę w czo oweJ
aSle o ęgu.
LTSG 3 1 (O O) ŁTSG
ł
SKS :: •
zagra
bardzo słabo, zarówno atak jak i pomoc nie potrafiły nawiązać ze sobą.
kontaktu. Po przerwie SKS zagrał bardzo dobrze, choć ŁTSG poprawił się
nadspodziewanie. Zdołał jednak strzel ić tylko jedną. bramkę, zdobytą przez
Rrólewieckiego.

*

Sokół :rgierski pokonał w niedzielę o
mist.rzostwo l.y dowską Makabi w stosunku 8:1 (3:0) i dzi!:ki temu zdobył mislrzostwo w swojej grupie, kwalifikując
się
do finalowych rozgrywek o wejście
clo klasy A. Z klasy B do klasy C okrę
gu łótlzkil.'go spadają w tym roku dwie
~ydowskie drużyny.

AUTOMOBILIZM
W)'ścii! o V Wielką Nall:lodę Rio de Janeiro
oJhy} sie w niedzielę w <,zasie ulewnelto deszczu wobec 100 tys. publiczności nn 2~ okrąże
niach. 11.7 km uługiej trasy a wip,c na dystansie 279.2 km. 1'a starcie stan~lo 26 \\'01,""'.
W
tern 3 wlo~kie, 2 Irancu~kie, 1 Jliemiecka,
2 :lrgenlyrlskie i 14. brazylijskich. Najlepszy

kierowca amerykański Teffe (Braz.) zostal
przed stltrtem zdyskwalifikowany za nieaportowe ~achowanie. \"1 czasie wyścigu wydarzyła
sili katastrofa: Caru tArg.) na Alfa Romeo
w,'wrócił sili i wpadł w publiczność. Caru i 4\villzów zostalo ciężko rannych. Zwycięstwo
odniósł Włoch Pintacuda (Alfa Romeo) przed
NiemceDl 8tuckem (Auto Union).
l\1ic:dzynarodowy wyścig o puchar Vanderbildta r ozeg rany zostanie S lipca wStanacll
Zjednoczonych. Puchar Vanderbildta w roku
ubiegłym zdobyl 'Vloch Nuyolari. Oprócz kierowców amerykańskich startować bedą czołowi
kierowcy europejscy, a m'i anowicie: Caracciola,
Senman, Ruscmeyer, Stuck, Nuyolari, Brivio
i Trossi. !PAT).

KOLARSTWO
Przed

wyścigiem "Dokoła Polski". Celem zainh'resowania prowincji naszej wyścigiem kolarskim "Dokoła Polski", zarzad P. Z. Kolarskie:;:o postrulOwil dopu~cić do udzialu w w'yścl
gu trzecia drużync krajową. zlotonil z zawodników prowincjonalnych z okręgÓw: Łódzkiego,
Krakowskiego, Śląskiego i Poznańskit'go. Zawody eliminacyjne celem wyłonienia kandydatów do tej drużyny przeprowadzone bedli. w
zainteresowanych okręgach do dnia 15 czerwca.
Finisz S-gil etapu w wyścigu "Dokola Polski" przeniesiony zostal z Katowic do
Haj·
duk, gdzie w tym dniu odbywać sili będzie z,iazu
Sokolstwa Polskiego.
'V ten sposób dystans ::I-go etapu zostal
skr6cony o 19 km i obecnie wynosić będzie
145 km.
Udział kolarzy włoskich i francuskich w
wyścigu "Dok(}ła Polski" zrealizowany zostanie zapewne w tej formie, że startować będzie
kombinowana drużyna, złożona z 3 Francuzów
i 3 Włochów. (PAT).

,V.

W nieclrlelę odbył się W Łodzi trzeci
wyścig szosowy
o mistrzostwo okręgu
łódzkiego. Dystans wynosił 150 km. Start
nastąpił w I{rzywiu.
Na 33 zgłoszonych
17 zawodników bieg ukończyło. Zakoilczył się on zwycięstwem 'Vimy, która zajęła dwa pierwsze
miejsca. Bieg miał
bardzo ciekawy i emocjonujący przebieg,
szczególnie na finiszu. Na metę bowiem
wpadła zwarta grupa zawodników, z której na czoło wyszedł Kołodziejczy,k (\Vima). Zwyciężył on w czasie 4 g. 32:41,

2) JakuIski (Wima), 3) Kuńczak (PTCJ,
4) Leśkiewicz (Wima), 5) Trepper (niestow.), 6) Pietraszewski (ŁK!:X

ŁYżWIARSTWO

MIstrzowska para !.'rancji w łyżwiarstwie
figurowym małżeństwo Brunet, przeszła nle(Iawno do obozu zawodowców. \V tych dniach
r.'rnncuzi startowali w turnieju o mistrzostwo
iiwiaia zawodowców w jeZllzie parami, zostali
jednak pokonani przez pal'l~ angielskI! AndersCambridge, zdobywając jedynie tytuł wicemistrzów światn. (P A'r)_

O PUCHAR DAVISA
Po Polsce przyszła Ilolej
na Francji
p r ar; a. - Po wyeliminowaniu z dalszych
rOZlrrywek zespołu polskiego, Czechosłowacja
spotkała siE: w rozgrywkach o puchar Davisa
z dłu&'oletnią zdobyw<,zynią puC'haru, Francją.
Czesi potwierdzili SW'l do.~konałll !orm~ przed
dwoma tygodniami w \V I\rszawi,~ i wygrali
wszystkie gry pojec!Y11C'ze i oddali Francuzom
jelkn tylko punkt w grze podwójnej.
-:-'V niedzielę w trzecim dniu spotkania, R.

Menzcl pOKona! DesŁremeau 6:0, 6:3. 6:1 a
Hecht zwyci~żyl Boussus 2:6, 6:1, 7:5, 6:0.
Francuz byl p() trzecim ~ecie tak w~czerpany.
że czwartego oddal prawI" bez walkI.
Belgia Szwecja 3: 2. Belgia znpewni!a
sobie w niedzielę u<1ział w p6łfinale strefy europejskiej przez ZWYCL<:stwo Naeyaertsa z Mortemwnem 6:1, 6:2. 6:2. Lacroix (H) przegra! natomiast z Schroderem (Szw) 3:6, 6:3, 0:6, 6:4,
2:6.
Niemcy - \Vlochy 2:1. Niespodzianką pierwszego dnia spotkania rozgrywanego w Mediolanie. byla porażka Henkla z de Stefanim 3:6,
3:6, 7:5, 2:6. Punkt dla Niemc6w zdobył Oram!ll'
bijąc Canapele (WI) 6:1, 4:6, 6:3, 6:1. W medzielę para niemiecka Cramm i HenkeI łatwo
pokonali 'Vłochów Quintavalle i Taroni 6:3.
6:1, 6:1.
Jugosławia Poło Afryka 4: 1. Nieoczekiwanie łatwo Jugosłowianie rozprawili sil) z
drużyną P. Afryki, która byla kandYllatem na
zwyeiE:zce w strefie europejskiej. Jugoslawia
"potka się obecnie w półfinale z Czecha)D.i.
Pllnccc pokonał gładko Farquarsona a Palada
podobnie Kirby'ego 6:1, 6:4, 6:2.

I

PIŁKA

RECZNA

Jngosłowiallski KS fiask
zaprosi! reprezentację Łodzi w hazenie do rozegrania pięciu
spotkań w Jugosławii, a mianowicie w: Lubla-

nie, Bialogrodzie. Zagrzebiu i Jasenicy. Zaproszenie to jest rewanżem za pobyt jugosłowia
nek w Łodzi przed 2 laty.

PltKA

NOżNA

Odwołane spotliania ligowe
Warszawa. - Na Śląsk przybyła z
Pragi drużyna Basków. która w dniu 9
bm. rozegra spotkanie w Wielkich Hajdul,ach, a w nadchodzącą niedzielę w
Warszawie - z reprezentacją Ligi polskiej. \V związku z tym spotkaniem, odwolane zostaly wszystkie gry dru:iyn ligowych, wyznaczone na dziell 13 bm. (c)
W półfinllle mistrzostw Niemiec spotkali
na stadionie olimpijskim w Berlinie FC
Ntirnberg i Hamburger SV z wynikiem 3:2
(1:1). Norymberczycy prowadzili już 2:0 a z,,'ycięskll bramkę uzyskali
z karnego. Drugie
"potkaniE' odhyło ~ie w Kolonii. Schalke 04 pokonał VSB Stutgart 4:2 (1:1). Oba spotkania
zgromadziły po 60 tys. widzów. \V finale, kt6ry
rozegrany zostanie 20 bm na stadionie olimpijskim, spotkają się wiec znowu ]f C NUrnber~
i Scbalke 04.
PoloniR warszawska Zwyci<;żyla w rewanżo
",;ym spotkaniu finałowym w grupie rlecydują
cej Okllcie 3:2 10:2). Bramki strzelili Bąrzyk z
karnego. KiRieliil"kJ i Kruk,
dla Okecia
Skv.arczewski Marian.
drugim spotkaniu
finałowym
w Skarży~ku tamtejszy Granat
zwyciężył Znicz z Pruszkowa 7:2 (4:1). (e)
Rumuński Zw. Piłkarski wHazi! zgodQ na
rozegranie "potkania Polska-Rumunia w dniu
4 lipca w Ło(lzi.
Belgill - Jnrosławill 1:1 (1:0). ~potkanle
towarzyskie odbyło sil' w Binlogrodzie w(}brc
15.000 publicznośri. 'V czwnrtek "Czerwono
Diabły" grają z Rnmunin.
Tnrniej miE:dzynarodowy w Paryżu z okazji
Wystawy 'VRzechiiwiatJwej zakończy! się zwycięstwem FC Bologna, która w finale pokonała Chelsea (I,ondyn)
4:1 (3:0). Honorowy
pńnkt dla Anglików zdobył Reid. Mistrz wIoski pokllnaJ uPf'Zedn:o mistrza Francji FC
Sauchaul>. 4:1 i mistr1<a czeskiego .SlaviQ 2:0.
Final zgromadził na stadionie w Colombes tylko 10 tys. publirZl1ośo".
Mistrzostwo \VE:gier znohyla ponownie Hungaria, bijąc w ostatnim "potkaniu Ki~best 3:1
(2:1). Drugie miej~ce w tabeli zajal Ferenc\'aros, bijąc w niedzielę IIalladas 7:2 (1':2).
się

,y

WśRóD

ZAWODOWCÓW

Szamota mistrzem Polski. Jak corocznie, tytu! zawodowego mistrza I~olski w kolarstwie,
przyznany został Henrykowi Szamocie. (PAT).
Kolarstwo
Turystyczny ziazd do Radomia. W dniacli
26-29 bm. o(lbedzie się zjazd turystyczny kolarski do Radomin, sknn uczestnicy zjazdu udadzą sie na 3-dniową okrcżną wycieczk~ z metą
w Radomiu. Trasa wyci"czki prowadzi prz{'z
miejscowości historyczne i nadzwyczaj malownicze. Pierwszego dnia, 27 bm. turyści udadza
siEl z Raflomia przez Zwolefi-Pulawy, Włosto
\,ice do KazimiE'rza nad "' i81ą, przebywając
Jaczny dy~tans 71 km. DrugiC'go dnia, 28 bm.
trasa. prowadzi z Kazimierza. przez Nałęcz6w
Lublin i Be!życp, do Opola (89 km). W trzecim
dniu, 29 bm. kolarze udadzą sip, z Opola przez
Kamień-Solec-Lipsko,
!lżę,
Skaryszew do
Radomia ,(82 km).
.
Udział w zjeździe zglosilo dotychczas około
150 osób z caJej Polski. (P AT).
Sprawa niedoszłego meCZl1 Braddoek Schmelling.
Bokserska komisja nowojorska
nałożyła karli pieniężną w wysokości 1000 dolarów na czarnego boksera Louisa, przeciwnika Braddocka w dn. 22 bm.
Wszystkie bokserskie komisje Stanów Zjednoczonych zawiadomione zostały przez bokserska komisję nowojor~kll, że każdy, który podejmie walkIl z Braddockiem, zostanie automatY(''Zllie zawieszony w granicach stanu New
York. tak dlugo, dopóki aktualny mistrz świa
ta nie wypełni Rwych zobowiązań kontraktowych wzglE:dem Schmellinga.
Przewodniczący Tow. Madison Square Garden wytoczył Braddockowi proces z powodu
zerwania umowy, a narlto zwrócił si!) do Rlldu
zwiazkowego z wnioskiem o wydanie zakazu
meczu Louis-Braddock w Chicago.
'Vyrok sądu zwiazkowego oczekiwnny jest
w FiladelIii w nadchodzący piątek. (PAT).

Komunikat meteorologiczny
Stan pogody w Polsce wczoraj o godzinie 14-ej.
Pogoda w P01sce kształtowała się pod
wplywem rOZległego wyźu harometrycznego,
którego środek
zalega ł~otwę.
Wskutek tego wczoraj w godzinach popołUdniowych
w całym kraju panowała
pogoda słoneczna i ciepla. Temperatura
o godz. 14 wynosiła: 14 st. w Gdyni, 17
we Lwowie i PilIsku, 18 w Wilnie i Łuc
ku, 19 w Zakopanem i Białymstoku, 20 w
Warszawie, Łodzi, Lublinie i Przemyślu,
21 w Krakowie i Bydgoszczy, 22 w Poznaniu, 23 w Cieszynie, 24 w Kaliszu, li
25 st. w Zba,szyniu.
Przewidywany
przebieg pogody do
wieczora dn. 7 bm.: Pogoda słoneczna i
ciepła przy słabych wiatrach miejs<:.~
wych lub ciszy

, Ks. Prymas legatem Ojca sw.

ola oiarą zamachu •

•

Katastrofę miała spowodować
P a l-~' Ż. (Te1. wł.). Z granicy trancu&ko-hiszpa11skiej donoszą, że krążą
tam pogło~ki, jakoby samolot, na którym poniósł śmierć dowódca frontu
północnego wojsk powstallczycb gen.
~101a, uległ katastrofie nie z powodu
Ilic sz("z~ś liwego wypadku, lecz wskutck zamachu. W pobliżu miejscowości
Bri\ iesca, gdzie nastąpiła katastrofa,
n ic ma ""..' "ok icb \\"Zgórz, o które mógł
s ię rozbić samolot.
Są tam
jedynie
nic"'ielkie pagórki.
Twi cl"Llzą, że katastrofa zostala spowodowana za pomocą ukryte.l w samolocie generała Moli ma!'!z~ ny piek iclnej.
Porozn·\\"ane \v stra;-W~·
"l10sób zwloki gen. ~lo1i i jego towarzysz~' zdają się potwicrdzać
to prz) puszcze nic. Podkreślają" że w
ten sam sposób zginął gen. San Jurio,
l,tóry miał stanąć na czele wojsk powstat1cz\·c h.
B u }"g o s (I' ,\ T ). W czasic przewo;::c llia zwlok gen. ~Ioli z Burgos do
I'ampcluny wzdłuż calej drogi, wyno~7Qce.i 230 km, g-romadziły się tłumy
okolicznych l1lic:"zkallcó\\", którz~' pi'Zel'\yali pracę na roli, aby złożyć hołd
z\\'lokoll1 gcnerała. Ludność na kolaIlach i ze łzami IV oczach żegnała

c i t t a d e l Vat i c a n o. (P A 1').
"Osservatore Romano" donosi, że Ojciec św. mianował prymasa Polski ks .
kard. Hlonda legatem papieskim na
Międzynarodowy
Kongres ku czci
Chrrstusa Król a w Poznaniiu.

ukryta w samolocie maszyna piekielna

około
30 samolotów powslal'tczrch,
które zrzuciły na linie rządowe jeszcze
wiele pocisków. Działania te nie dał~'
jednak poważniejszego sukcesu, gdyż
widzialność stawała się coraz mniejsza. Na inn~·c h odcinkach fl'ontu b~ ' ly
utarczki bez większego znaczenia.
B i I b a o. (P AT) Wysłannik Havasa podaje, że na zaell odn im froncie
Astm'ii natarcie \',oj:,;k rządowych na
odcinku Somiedo na poz~·c je, polożone
na szczycie Cabritos, łallcucha g'órskicgo Cordcl de Tretina uwiellczone zostalo sukcesem.
'Yieczorem na froncie Eurkadii no-

mowala się sprawami gospodarczymi
i porządku publicznego. Przyjęto szereg dekretó,,·, dotrczących zmian VI' administracji Katalonii.
Jeden z dekretó'" przywraca najwyższą radę "·ojenną,
która składać
się będzie z ministrów Prieto, Giral,
U1'ie i ~agrin.

Zkroniki politycznej
Wczoraj po połud
niu wystartował samolotem do Berlina.
amba.sador niemiecki yon Ribbentrop. \Vedług Reutrra v. Hibbentrop zabawi w
Berlini~ kilka dni, by omówić z rządem
nirmieckim o:;tatnie wydarzenia w związkn z sytuacji,! IV Hiszpanii.
.
p a r y i. (P AT.) Ambasador Franc]i
w Londynie Corbin pnybył samolotem do
Paryża,
Ten nagły pl'zyjazd ambasadora.
pozosta wać ma w związku z jego ostatnimi rozmowami z min. Edenem na temat zagadniCl'l hiszpa11skich.
R z y m.
(PAT.) Marszałek v. BIomberg wyjrchal wczoraj po południu wraz
z córką do Neapolu.
B u kar e s z t. (pAT.) Turecki minister spraw zagranicznych Rustu Aras
przybył tu z Wiednia o godz. 11m. 30, witany na dWOJ'ClI przez ministra Antonescu.
Berlin. (pAT.)
Dut1ski minister
spraw zagr. Munc11, który w pJątek przybył do Berlina, wczoraj przed południem
kc'ntynuował z ministrem spraw zagrano
von :\eurat11e111 rOZll1O"·Y. Minister Neurath podejmowal ministra ~luncha śnia
daniem. Min ister ci Ullski opuści Berlin
pra\vdopodobnie clziś rano.
T o k i o. (P AT.) Wczoraj rano b. premi er Ha.laszi przC'kazał uJ'zP,dowanie noWPJJIU prezesowi racly ministrów księciu
Kunoye.
L o n d y n. (pAT.)

Troska o dusze
dzieci hiszpańskich
p a m p elu na
(P AT) Kardynał
Goma, prymas Hiszpanii i arcybiskup
Toledo przesłał do kardynałów, pry-

zmarłcgo.

Zaprzeczenie

Znamienne zajścia
we Francji

San Sebastian. (PAT). Korespondent Havasa zaprzecr,a pogłoskom,
jakie ukazah· się \\" prasie zagranicznej .iakohy po śmierci gen ~foll po\\"stał~' nieporozumienia
między karl istami a członkami "falangi hiszpań
skiej", e7:.\- też między oficerami hi;;zl1ańskimi a ochotnikami cudzoziem;;kimi.

Wiadomości
A m or e

P a ryż. (PAT). Opinię publiczną.
poru szy ł nowy wypadek, świadczący

z frontów

B i et a

(P A T)

Kore-

I'OGI1ZEB

~L\nY ,'

AHZY

~IE.\llr.C1-dCl1

zatog-i angi('lskicll okJ'{;tów \\"ojC'llnych "A re tl1l1<" a" i "De:'lpalch". ~tacjono
wanrch ". porci(' r.ibra IU1l'U odda.iE' sa lu T honorowy POdCZH'" pogrzebu 1l1ln'ynarZ)
pancernika "Deutschland", pochowall~ h tymczasowo na cmentarzu garnizonowym
w Gibraltarze.
Oddział

~ponclent Havasa donosi, iż g~5ta mgła
i upal utrudniały w sobotę działania
\yojrnne na wi<:kszą skalę·
\V godzinach popołudniowych art ywstańc,v pl'Z C!'i Z l i do gwa](O\nlCgo ataleda i lotnictwo po,,·s tallcze ostrzeliku,
chcąc odcbra(~ szczyt Lf'l110na. V!'
wał\' silnie stanowiska wojsk rząd 0\,"ych na " 'schód od Galdacano. Ba- ataku współdziałala artyleria, czołgi
te'rie dział 7,5 i 1;),5 cm zasypywały po- i samoloty bombardo\\'c, e.,koriow::Jl1r
ciskami drogę z Amorebieta do Galda- przez 10tl~ictwo m~ :'\Iiwskie. Bombarcano i linię kole.iową, która łączy tę dowallie trwało 3 godzin~·. l~' iechota
drogę z drogą San Sebastian Bil- baskijska stawiala zacieki." opór.
'Valki toczą się nadal.
bao.
Około godz. 15-ej ukazały się eskaB i l b a o.
(P.\T).
I{ol'espondent
drr samolotów myśliwskich i bombar- Havasa podaje, że Po\...·stal'lcy w daldowrch, które ostrzeliwały
okopy szym ciągu podejmują próby oclz~'s ka
wojsk rządo"' rch i lasy sosnowe, po- nia Piciemona, gdzie wojska rządov,;e
krywające wzgórza
dokoła
Lemona.
umieściły swe
pozycje. Obecnie poJeden z tych lasów stanął w ogniu.
O godz, 18,30 w okolice te powrÓCiło wsta11cy cofnęli się od tych poz~-c yj,
.zajmując stallowiska IV Ixerango w okolicach Amorebieta. Lotnictwo po,
"
wstańcze ostrzeliwało
,inie l'l.ądowe.
Zaprzeczają
tu, jakoby w ,,-alkach
wczorajszych strącono 5 samolotów

,

rzą.do,,·~'c h.

Sa"lamanka (PAT)
Jak
sływładze pO\Ystallcze noszą się z
zamiarem wysłania do Ameryki delegacji, którcj' zadaniem byłoby zapoznanie opinii publicznej z ieałami w
Hiszpanii narodowej.
]\{ a d r y t (PAT). Komunikat urzę
dowy donosi, iż na froncie Sierra wojska rzą.dowe umacniaj~ zdobyŁe pozycje, odpierają.c próby ataków nieprzyjacielskich. Samoloty rządowe ostrzeliwały skutecznie pałac \V La Grania
i stanowiska p{)\Vstallcze na drodze do
Segovii. 'V okolicach C~rre de Cabeza Grande odparto latwo przeciwnatarcie nieprzyjaciela.
chać,

~A FRONCIE BASI{lJSKIM
Odd7.ialy \\"o.i~k narodowych posuwają ~ię
zwycip,,,'ko naprzód na drodze do Gadolcano,

o przenikaniu atmosfery walk policznych do młodzieży. \V Tuluzie na
trzech chłopców w wieku lat 11 do 13
napadła gromada wy rostków w wieku
od 13 do 16 lat. Powodem napaści był
fakt, żc chłopcr, którzy wybrali się na
przejażdżkę
rowerami, przyozdobili
swe rowery proporczykami o barwach
narodowych. Napastnicy zerwali proporczyki, polamali rowery i pobili poważnie lrzech chłopców ,którzy z truciem ohl'onili się przed przeważającą.
gromadą napast ników. Gdy zaalarmo' wani przechodnie przybyli na pomoc,
banda napastników zbiegła,
t~

ma>:ów Franeji, Anglii, Belgii, Holanclii i J\1eko;yku pismo, w któn 'm pro:-i

o zaintcrC'so\Yanie się losem r!zicC'i hisi:paJlskieh, ewakuowan,) ch do tych
krajów
Kard, nał Gonla oświadcza w liście,
iż ma \"\·iadomości z dobrego źródła, że
"iele spośród trsięcy t~ ch dzieci wysIano do rodzin Iliekatolickich, co napawa go obawą, że dzieci te otn:~·l11a.ią,
wychowanie ant~· chrześ('ijallskie. 'V
koócu prymas apeluje do miłosierdzia
biskupów zagraniczn~·ch,

Ambasador gen. Franco
w Rzymie
Rzym (PAT)

Z Salamanki dono-

szą, że ambasadorem rzą· du gen. Franco prz~· h\Yirynalc miallowan.'- został
hr. Pedro Garclia dc ~1ellellclez.

Anarchia w Barcelonie

Ozaopatrzenie
. niezamężnych
L o n d y 11 . (P AT,) Ponad 3000 "old
maids" ("sędziwych panien") ze wszystkich hrabstw Anglii zebrało się WCZ().i
raj na wiecu, na którym uchwalono
rezolucję, domagającą się przyznania
emerytury kobietom niezamężnym z
osiągnięciem wieku 55 lat. Uczestniczki wiecu urządziły następnie manifeslację w Hyde Parku.

Czystki WSowietach

B a r c e I o 11 a (PAT). Dziennik urzędowy oglasza postanowienie o rozB e r l i 11, (PAT) Niemieckie Biuro
wiązaniu tzw. patroli kontrolujących,
Informacyjne donosi z Moskwy: Dwaj
Crłonkowie tej organi"aeji, utworzo- ł zastępcy komisarza domen pal1stwonej 19 lipca r. ub., będą mogli przejść wych, Ostrowski i 80ms, zostal i usudo korpusu służby policyj nej.
nięci ze stanowisk.

NA lAMKU CANOE

Nowa rada wojenna
w Walencji
Wal e n c j a.
(P AT)
W sobotę
rada ministrów, która zaj-

obradowała

So;usz obronny włosko· niemiecki 1
L o n d)'11 (PAT). Zapowiedziany
przez Gaydę w "Giornale d' Italia" sojUSl obronny włosko-niem.iecld wywolał VI Londynie pel>' na sensację..
Z począ tku in terpretowano to Jako
za'''''a rcie Iłowego paktu na wzór dawnvch sojuszów lub "ententy". Depesze,
ogłoszone VI dzisiejszych dziennikach,
wy jaś n iaja jednak, że nie chodzi o zawarcie żadnego no\yego układu, lecz
tylko o stosowne interpretowanie osi
Rzym - Bel'lin i paktu przeciwko bOl-1
sz~,,·iz1l10wi.

Te dw.... czynniki współdziałania
włosko-niemieckiego, Gayda ujął jako
potencjonalny układ obronny, mając
na myśli, jak podkreślają depesze z
Rzymu, jed ynie ,,'spó Ina obronę przed
napaścią bolszewicką., a nie jakąkol
wiek akcję przeci\yko mocarstwom
trzeci.m.
, r
_,'
. G l b : a I t a 1. (P A f)" DO~HlS~ą, .~e
pancernIk "Deut:4c.hland , 4 J1lemLeckJe
loc1~ie pod~"odne J. 1: kontrt~rpedowce
znajdUJą Się obeCllle ua kotWiCy w porcie Kadyk.
•

\""inri~oru

i

świrtdkowir ś lubu.
~Il!lcalfe .

Bogef;;, z pra", ej mjr.
,

,

wiszące

JYiosly
Przed tygodniem dokonano w San
FranciJsko otwarcia potężnego mostu
poprzez cieśninę morska zwanę. Złoty
mi Wrotami. J ast to więc, w krótkim
od.stępie czasu, drugi wielki most w
San Francisko, gdyż w listopadzie
r. ub. ukończono niemniej potężne
dzieło,
jakim jest most łączący San
Francis'k o z Oakland poprzez szeroką
zatokę m Ol"'ską. Oba te mosty są, taki
to już zwyczaj w Ameryce, superlatywami techniki budowy mostów, jeden
z nich bowiem (most San Francisko Oakland) jest przy ogólnej długości
13,5 km najdłuższym mostem na świe
cie, dTugi zaś odznaCZa się największą.
na świecie rozpiętością., gdyż rozpię
tość naj szerszego przęsła wynosi niemniej jak 1.200 m i bije dotychczasowy
rekord (most Jerze~o \Vaszyngtona w
Nowym Jorku) o całe 150 m. Rekord
ten jednak nie utrzyma się długo, bo
pod Nowym Jorkiem rozpoczęto już
budowę nowego mostu.
którego rozpiętość przęseł będzie wynOSiła 1.500
metrów.
Aby pojąć całą. fantastyczność tych
pomysłów konstrukcyjnych należy sobie uświadomić, że owe 1.500 m, to to
samo co półtora kilometra, a więc
wcale spory szmat drogi, i że taki wła
śnie półtorakilometrowy odcinek drogi, niepodparty iaJdnymi filarami, zawieszony jest dosłownie nomiędzy niehem i ziemią, przyczym droga ta nie
jest drogą. ani ulicą. w naszym pojęciU,
lecz na dwóch zazwyczaj piętrach posiada kilka torów samOChodowych i
!ponadto kilka torów kolei elektrycznej.
Nie trzeba tłumaczyć, że budowa
mostów o takiej rozpiętośCi sposo.bami
u nas normalnie spotykanymi jest nie
do pomyślenia. Mosty nasze ;posiadają.
konstrukCję nośną. sztywn~. po części
łuki, umieszczone b~dź pod bądź też
ponad jezdni::!.. Konstrukcja sztywna
posiada z natury rzeczy znaczny ciężar
własny i nie trudno sobie wyobrazić,
że łuk mostowy o ro2'JPiętości nółtora
kilometra załamałby się pO'd wł3Jsnym
ciężarem. Amerykańskie mosty o wielkiej Toz'piętolŚci stały się możliwe jedynie dzi~ki zastosowaniu konstrukcji Wiszącej. Odpada tu cały ciężar
kC)l1strukcji usztywniajq.cej, jest b0wiem rzec~ jasna, że jeżeli do 'Podparcia pewnego ciężaru potrzeba dość
grubej belki, to ten sam ciężar moe:e-my zawiesić na wcale cienkiej listwie
lub linie. W praktycznej konstrukcji
mostowej elementem nośnym są potężne liny zawieszone na filarach, Bo
raczej wieżach. o odipcywiedniej wysokości.
Decy1dują~ym momEmtem dla całej
konstrukcji jest oczyWiście wytrzymałość lin, to też wykonuje je się z najlepszych materiałów, a więc ze specjalnej stali o wytrzymałości 145 kg na
mm kwad/ratQlwy (tzn., że na drucie o
przekro,j u 1 mm kwad'r atowego można
z.awiesić ciężar 14'5 kg bez OIbavi'y zerwania drutu). Każda z obu lin nośnych mostu (w języku techniCznym
nazywa je się kablami) ,składa się z
dwóch do czterech wią.zków lin, z których znów każda składa się z O'koło 50
lin o przekroju 7-10 cm spleciO'nych z
dużej ilości cienkich drutów. Na linach głównych zawieszone są. w pewnych odstępach ciellsze znacznie liny
pionowe, do któryCh umocowuje się
konstrukcję,
noszę,ca. właściwą jezdnię mostu.

.

Bud&wa mostu wiszącego nie wymaga :i:ail'l
~ych rusztowań. Na dw6ch linach pomO"c,
nierzych urldada się chodnil, .z: desek, który
tworzy podstawę do dalszych prac nad kon·
.trukc;ą mostu.
.

zerwałby się pod. wła
snym ciężarem.
Mimowoli na.S'llwa się pytanie, d1aczego mostów takich nie buduje się u
nas w EUl"Opie? 1\1ostów wiszą'>cych
mamy w Europie cały szereg jak np.
stary most przez Ren w Kolonii ln.b
ny pionowe itd. Konstrukcje jezdni roz- nowoot\Yarty mo,.,t przez Sawę w Bel,,"
poczyna się z obu stron równocześnie, gradzie (rozpiętość ;201 m), na ogół jedzaWieszając slopniowo każdy O'dcinek nak mosty takie nie SI). nam potrzebne
na od/powiednlej linie. aż wreszcie w przeciwicilstwie do Ameryki, gdzie·
konieczność ich wynika z fantastyczcałość połączy się w środ' ku.
nej nieraz plastyki krajobrazu. WyVlydawałoby się, że przy takim sposobie montażu można budować mosty starczy ponadto przY'Pomnieć sumy,
o dowolnej roz,piętości przęseł, i tu jakie kosźtowaly te mosty (most San.
jednak wytrzymałość materiału sta- Francisko - Oakland 78 mil. dol.,
wia pewne granice. Technicznie wyko- most na Delaware we Filadelfii 75 mil.
nalne są, w dzisiejszych warunkach dol.), aby zrozumieć. że budowle takie
przęsła o rozpiętości
3.000 m, teoo'e- mogą. się tylko zamortyzować przy 01tycznie zaś granica wynosi 15.000 m, }).rzymim natężeniu ame'l"ykańskiegD
gdyż przy tej długości najmocniejszy ruchu samochodowego. (ach}

drut stal()wy

NOWINY TECHNICZIIIE

Poza

możliwości!).

wielkich

rozpię

tości przęseł mqo.sty wiszące odznaczaję. się drugą, jeszcze, często nieocenioną., dogodności}}, a mianowicie obywa-

ją się

podczas

budoWlr

bez

żadnych

rusztowań. Pomiędzy wieżami, lub też,
jeżeli most prowadzi przez głęboki
jar, pomiędzy obu krawędziami, przerzuca się w tym miejscu,
gdzie
później
przechodził będzie kabel,
po
dwie liny, na których układa się chod-

nik z grubych desek. Na chodniku tym
wykonuje się wszelkie dalsze prace, a
więc zawiesza się kabel, umocowuje Ii-

Most wiszący lączący San Francisko z Oaklandem poprzez ;:alolcę Sa.n Frallcisko. Jest to
o catkO"witej długości 13,5 km. N ajwięk.sza rozpiętość przęseł wy nosi tylko 900 m.

najdluższa

konstrulccja mostowa na

świecie

Domki familiine i domy-kolektywy
przysłowlu

Aż oto, jakby na ironię, znak no"my home is my castle"
wych czasów wdarł się dziś do Anglii
(dom mój jest moim zamkiem).
Podobnie wygląda z małymi odmia- z niespDtykanym gdzieindziej radykalizmem. Im bardziej staroświeckie
nami każdy dom w Anglii.
Całymi
dzielnicami ci~gnę, się jednorodzinne s~ przesłanki dawnego budO'wnictwa.
domki ściana przy ścianie, zawsze trzy angielskiego, tym hasła architektury
okna frontu i dwa do trzech piętr fa- współczesnej bardziej rewolucyjne! I
sady. Ta sama prosta sztachetka z ostatnim wyrazem mody sa. teraz: doprzodu, ten sam rdzawo-szary ton mu- my-kolektywy, których ojczyzną jest
ru z cegły. A mO'notonię londyńskiej - Moskwa.
Ale znów nie trzeba. są.uzić, aby
wraz z sowieckimi '\-v'lorami przejęto
nad Tamizą. i wschodni prymitywizm.
W kraju Rolls-Ro-rce'ów i kolektyw
wyglą.da inaczej
Kolekcja pierwszych marek samochodO'Wych czeka przed marmurowym
pO'rtalem domu, nad którym lśni się
neon ..Dorset House". Wchodzimy jakgdyby do hallu wielkiego hotelu, gdzie
puszysty dywan tłumi odgłos kroków.
Portier-przewodnik w liberii i białym
krawacie wiezie nas na piętro: jest
ogółem piętr 10 i kilka kondygnacyj
pod ziemią.. Blok zawiera 200 mieszkań, których najmnieszym jest 2-pokOjowe "studio", a najWiększym 6 pokoi. Ogółem 18 wind służy w tym domu dla komunikacji.
Rozumie się, że wszędzie są. nowoczesne kuchnie z wbudowanym sprzę
tem i meblami. We 'wszystkim ostatnie słowo komfortu i gospOSia nie chodzi "na rynek", lecz dostawca przywozi towary sam na telefoniczne wezwanie, dostarczając kuchennymi windami wprost pod drzwi.
Ci, co gospodarstwa nie prowadza,
stołuję, się w restauracji domowej. \V.
"klubie" domu Sf). wieczorem taI'lce, a
,Dom - kolektyw" jaJko ostatnie słowo elegancji zachodnich dzielnic Londynu.
rano w pływalni kąpiel. Jeśli kto ma
Stało się tak istotnie.
Dzielnioa dzielnicy mieszkalnej zrozumieć moż- gościa., może go na noc ulokować w
muzeum i Russel Square stanowi od na tylko wtedy, gdy się zważy, że front "pensjonaCie" domowym. Samochód
owych czasów ulubiDny punkt dla uliczny jest wła.ściwie tyłem domu. zjeżdża w podziemia, a list, zamiast iść
przyjezdnych. Zwłaszcza ci, którzy u- Podczas gdy z tamtej strony pada z nim do skrzynki, zabiera domowa
nikają
palace-hoteli o internacjonal- wzrok na soczystą. zieleń ogródka, a poczta. pneumatyczna, której już jest
nym smaku, a wolą atmO'sferę rdzen- niekiedy cały blok utrzymuje wspólnie kłopotem, jak list dostarczyć do mianie angielskiego domu, Obierają. tu swą. cały park pełen kwiatów na tyłach, sta.
kwaterę - i dom w dom czeka na gorolę podw6rza spełnia - ulica.
Tam
I domów takich rośnie teraz coraz
ści, a brama w bramę jest hotelikiem.
zajeżdża rano mleczarz,
tam krąży Więcej. Czy przeistoczf). oblicze LonCo pra\\-da nie są to domy ostatniej handlarz z towarem. Surowe ściany dynu? Zmienią. kwestię mieszkaniomody. Centralne ogrzewanie, w ogóle frontów ulicznych są. jakby parawana- wą. w Anglii?
w Londynie rzadkie, nie dotarło je-- mi, za którymi chroni Anglik przed
Jak dot~d, są. owe kOlektywy doszcze w te strony, tak, iż w cię.gu mie-- światem swe życie.
mowe Londynu - własność wielkich
sięcy słoty j mgieł tylkO zahartowaneA może kojarzy się ów dziwny brak spółek budowlanYCh - raczej rzeczą.
mu Anglikowi wystarczy ogień na nie- "fasad" w architekturze Londynu z snobizmu i zbytku. Są, one jednym z
dużym kominku. Ale otóż właśnie jest
pewnymi cechami charakteru angiel- 0'Yy~h rdzennie. angielskich "spleeów archaiczny kominek. I jest z nim skiego: brakiem pozy i frazeologii?
now , na które clerpi świat przesytu,
odrazu cała atmosfera angielskiego
W każdym razie od chwili, gdy w ~ społeczeństwach gdzie pieniądza
dO'mu: nieodzowny salon "drawing- średniowieczu utrwalił się w miastach Jest d~żo. Nie dziw więc, że 3-pokojoroom", gdzie zwyczaj każe pić o czwar- typ domu jednorodzinnego, będą.c od- we mIeszkanie kosztuje rocznie ok. 7000
tej (nie D pię.tej) "five o'clock tea." z powiednikiem familijnego "country- z~otych, -:- inaczej, gdyby było tańsze,
biszkoptami, dalej sala jadalna w nie- house" na. wsi, tradycjonalizm angiel- me przyclą,gałoby ekscentryzmem.
odzownym stylu Chippenda.le, połą.czo- ski zakonserwował ten typ nader u. Ale rdz.enny Anglik, ów szary czło
na kuchenna windą. z !\11terenami, wre- parcie. Nie przyjął się więc w Lon- WIek z UlIcy (będę,cy w Anglii posieszcie wąska sionka, zwana uroczyście dynie i typ "kamienicy czynszowej", dzicielem Własnego SZarego domku)
"hall'em", skąd strome jak drabinka znany powszechnie na kontyhencie. woli być nadal panem na swym zamw kurniku schody prowadzę, do pokoi Anglik woli swę, "splendid isolation", ku". Dlatego są. kolektywy czyn~'ś dusypialnych na piętrach. Takie jest oto gdzie gospodarz nie zrz.edzi. nie szy angielskiej obcym i - jak dotą.d
domowe królestwo Anglika, zwane w przeszkadza lokator
- tylko zagraniczną sensacjQ.. B, L.
"

L o 11 d y 11, W czerwcu
StO' lat temu rusztowania otaczały
dzisiejsze cztery kamienne fronty British Museulll i słynna kopuła wielkiej
czytelni byla jeszcze w budowie.
Wszakże właściciele gruntów dokoła
cieszyli się już z góry na myśl, że budowla przysporzy dzielnicy atrakcji i
slJ.siednie domy zyskają na wartości.
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go po- arugim, '" Wszyscy odpowiedzieli mi na migi,
nie rozumieją, nawet ci, którzy rozmawiali z nami
wcale nieźle po francusku w Telig.
Wskazał na Karni Fofana.
- I ten gagatek stracił mowę, choć wC20raj wieez'<5r wyrażał się po francusku nie gorzej od nas obojga, Ale to wszystko jeszcze nic nadzwyczajnego .... Jestem coraz bardziej zdumiony tym, że są tak dobrze
uzbTojeni i wyekwipowani. Skąd oni mają te muszkiety, te ładownice? I nie brak im do całości ani jednego
guzika ani jednej sprzączki, I popatrzeć tylko na nich,
wszystko, aż do przeszady, w komplecie! A ich wieIbłąJCly! Niech się schowają ze swymi najlepiej wyćwi
czonymi nasi meharyści. A mimo wszystko nie natknęliśmy się na regularny oddział. Zaraz by to było
widoczne, Byłby przyjnajmniej jeden podoficer francuski. Teraz skłonny jestem uwierzyć, że to ręka tego
sławnego Rosjanina z legii cudzoziemskiej .•••
Marie Claire machnęła obojętnie ręką.
- Chilo sa! Jak mówią hiszpanie, Jest to ~danie
Ponson du Terail,.,
- Wielka szkoda, że już umarł - odrzekł Braine.
- Dostarczylibyśmy mu materiału do drugiej poże

wieści.

Przejeżdżali

UIAUfuz'JAM.ZPUU z pafAz.rd nAq arzp's ''sna.r !uiJn.llS
OT' JU'BdJaZOAM HAq.Az.ld n1[0JUlZ O 'aJs mAW e!N

pomiędzy

dwiema diunami. Wi~l
jedne o drugie, beczeć. Powstał okropny wrzask. Z czoła kolumny rozległ się chrapliwy głos, To Karni wydał swym ludziom
rozkaz, Przywarli wierzchowcami do diuny,
Na drodze ukazała się teraz jakaś czarna masa.
Był to stos dwudziestu i jednego nagich trupów, Podniosło się z nich leniwie stado sępów. W powietrzu
unosiła się straszliwa won. Umilkł na chwilę jeden
z Peuhlów, który od chwili wyjazdu z Telig, nie przestawaJ dotąd śpiewać pół głosem. Na lewo od niego
błądy zaczęły się tłoczyć, ocierać

Przechylała się w stronę brata i namawiała go,
by i on paLrzał. Ale on zasłuchany w eolski śpiew
przyrządów, nie czuły był na te widoki. Ta trwająca
nieprzerwana muzyka wprowadzała go w stan jakiegoś upojenia, W t ej powodzi tonów uszy jego odnajdywały melodie, które kazały duszy o wszystkim
zapomnieć i porywały ją we wyłączne swe władanie.
Między Tinhaja a Fersiga wzniósł się znacznie
wyżej i zboczył ku wschodowi chcąc popatrzeć na
Tanezruft, obszar gładki jak grobowa płyta, Ponad

Bana złamał mu się ołó\vek, którym znaczył na swej
mapce kierunek lotu.
Dotąd był to jedyny nieprzewidziany wypadek
w tej podróży,
Minęli zwrotnik Raka, ledwie oddychając z upału. Marie Claire nie wychylała się już z samolotu
i nie interesowała się tym, czy samolot Guerina .leci
za nimi na omówionej odległości. Co chwila podawała bratu do picia zimną lemoniadę w olbrzymim
thermosie, Sama zaś mimo pragnienia nie brała jej
do ust, by w przyszłości móc powiedzieć, że przeleciała nad Saharą, nie pijąc,
Zadawalała się tylko trzymaniem na ustach
chustki do nosa, ale nie maczała jej już w wodzie, bo
parowanie było zbyt szybkie.

Zegarek na samolocie wskazywał godzinę czwartą po południu, Nagle linia horyzontu stała się nie-

widzialna. Musieli przebijać się teraz jakby przez
mur z waty miedzianego koloru, pokryty gdzieniegdzie przezroczystymi plamami, na których migotały
tysiące błyskotliwych punkcików.
ZaniepokOjony LatoU'r dał znak Guerinowi, by
leciał bliżej nich, poczym starał się uspokoić siostrę,
"Jestem Umarły"
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spoi"odowanym przez siebie umyślnie
samolotu.
Samum, harmRttan Rlbo siroko ... Nie wiem, co
tam na pRrterze tak wieje ze wszystkich stron ...
Ale nic strasznego. Widziałem sebkę Ogilet-AjbAllah.,. Tralala ...
Spojrzał na woltomierz żyrorektora.
Nagle poczuł, że uderzyła w nich fala żaru. bardzo różnego od tego jaki dot 4 d odczuwał. Trwoga.
Dwie możliwości. Albo znaleźH się w centrum tornado albo w torbieli przegrzanego powietrza. Na
wszelki wypadek postanowił zwiększyć szyhkość
lotu i zaczę,ł manipulować odpowiednimi przyrzą
dami.
Ale w tejże prawie chwili poczuł tak groźnę, dla
lotników WO!'l.
. Nie tracił jednak nadziei. Taki błąd często się
zdarza. Popełniaję, go nawet najwięksi lotnicy. Motor
stracił nagle czystość tonu i grał jakoś
głucho.
Latour jeszcze wierzył, wierzył w cud ...
Pierwsze szarpnięcie tłoków wstrzę,snęło całą
jego istotą. D~iesięć sekund tylko. a iakże one były
długie I
1\1 otor przestał dzia łać.
I\:atastrofa już się właściwie zaczęła.
Nie dajl!c nic poznać siostrze zamknął dopływ
gazu, kontakty magneto i bystrem okiem zaczął upatrywać dogodnego miejsca do lę,dowania.
Opuszczał się· Na wysokości czterystu metrów
widział dokładnie powierzchnię ziemi. Jak okiem
sięgnę,ć szczyty niewielkich diun. Pomiędzy nimi
płaskie odstępy. szersze nawet niż potrzeba. Już ma
odpowiednie miejsce. Ląduje.
To zawsze tak. Zupełnie odrętwiały przyglądał
Itt Ulotorowi s,~ego saI:nolotu, Glup,sJ\Y9... ls.t~.:;>.. l>.l~
kołysaniem
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spojrzeniem Kami wsunę,ł swój nos w niebieski baweł
niany szesz.
Braine jedzic pomiędzy Jakubem i jego siostrę,. Za
nimi skulony na siodle Guerin, pokazuje zdumionemu
Tukulol'owi swoją niegasnącę,na wietrze zapalniczkę.
- Świetnie! - zawołała Marie Claire. - Wiem
już!

- Gdy ruszać nogami, to wielbłąd baranieje. Opowiem to jak i wiele innych rzeczy swojemu Szeriffowi.
- Ale, panie Raulu, czy moglibyśmy brać przeszkody na tych przyrzę,dach.
Zaczę,ł się śmiać.

najpierw do Taudeni, najdroższa.
Myślę, że w tym zachwycaję,cym zakę,tku nie zbraknie
nam czasu do zahawy.
- Zazdroszczę wam dobrych humorów - odezwał
się gniewnie Latour. Bo ja łamię sobie głowę nad
tym, w jaki sposób będziemy się mogli stę,d "vydostać.
Macie miny, jak byście nie wiedzieli, że maszyna Guerina nie zabierze czterech osób.
Braine bawił się końcami wodzy.
- Wcześniej czy później zacznie tu kurso\"ać pociąg transsaharyjski rzekł z ironię" a zanim to
nastę,pi, będziemy robili akwarele,
jeśli będzie dość
wody ....
- I to jest mężczyzna! - odrzekła Marie Clairc,
krzywiąc się pogardliwie.
Jednak dałaby dużo za to, by sil) dowiedzieć, co
będzie z nimi w Taudeni?
- 'Vięc naprawdę, Raulu, nic ma już sposohu dowiedzieć się czegoś od tych poczciwych bambulasów?
- Pani trochę się pomyliła, drogie dziecko! Bambarasów nie bambulusów.... O ile się znam na tym,
mamy również Peuhlów, Malinkesó"'i', Sonhraisów.
Ale nade wszystlw jest tu coś niewyraźnego między
lu,~imi.,. I~19.lJ..g~\·.~łeI}~ wciągnąć ich w rozll1o\\'~ jedne-

Dostańmy się

byłych przedslaw1ł sIę oKropny' wlctoK.
śp. Zakrzewska siedziała przed lustrem z zakneblowanymi ustami, przyL w 6 w (tel. wł.) Wielkie porusze- dwupokojowe mieszkanie we Lwowi~ wiązana do krzesła. Z głowy, gdzie
nie wywołała tutaj wiadomość o tajem- przy ul. św. Zofii 54, gdzie zamieszki- widniała rana, sączyła się krew.
\V mieszkaniu unosił się dym z
niczej zbrodni, dokonanej na osobie wała wraz ze służącą, 30-letnią Anną
68-letniej Olgi Zakrzewskiej, zamie- Dżułową, kt'Jra prowadziła jej gospo- palących się papierów i rzeczy wyrzusonych z bieliźniarki, które zbrodniarz
szkałej we Lwowie przy ul. św. Zofii darstwo.
najprawdopodobniej
podpalił
dla
nr. 54, wdowie po zmarłym przed kilW dzień zbrodni służąca Dżułowa wprowadzenia w błąd organów śled
ku laty prezesie Sądu Okręgowego w
Złoczowie. Śp. Olga Zakrzewska osie- udała się jak zwykle po zakupy do czy ch. Na podłodze leżała również
rociła dwóch synów, z których jeden miasta, a gdy powróciła zastała drzwi książeczka kasy oszczędności na t ydr Jacek Zakrzewski jest sędzię. śled od mieszkania zamknięte. Zaniepoko- siąc złotych i kolczyki.
Zawiadomione niezwłocznie o poczym w Złoczowie i prowadzi śledztwo jona tym pobiegła czym prędzej do za-,
w sprawie potwornego mordu śp. Ja- mieszkał ej w sąsiednim domu córki twornym morderstwie władze przybysińskich w Belzcu pod Złoczowem, śp. Olgi Zakrzewskiej, inż. Mańkow- ły na miejsce i wszczęły energiczne dodrugi zaś, Stefan, jest naczelnikiem Są skiej. Po otwarciu drzwi oczom przy- chodzenia.
du Grodzkiego w Skolem, oraz trzy
córki. Jedna z córek inż. Mańkowska
zamieszkuje we Lwowie, druga jest
żonę. rotmistrza Riedla w \Varszawie,
ostatnia wreszcie jest zamężna z dyrektorem pewnej fabryki w Wiedniu.
Ł ó d ź, 7.6. - W dniu wczorajszym policyjne skomunikowały się z Gdynią,
. Zamieszkała w Warszawie p. Rie- w Łodzi, w godzinach porannych roze- skąd nadeszła odpowiedź ,że alarm ten
dlowa była swego czasu skazana przez szła się wieść o zatonięciu polskiego jest fałszywy.
Ukraińców na śmierć za należenie do
Bawią.ca w Gdyni wycieczka szkolokrętu w Gdyni ,na którym miało się
Polskiej Organizacji Wojskowej, lecz znajdować 400 dzieci szkolnych z Łodzi. na z Łodzi nie uległa żadnej katastropóźniej została ułaskawiona. Również
Wiadomość ta koło południa przy- fie i żadne z dzieci nie jest poszkodoi syna zmarłej, dra Stefana Zakrzewwane.
brała fantastyczne rozmiary. Władze
skiego, naczelnika Sądu Grodzkiego w
Skolem, Ukraińcy skazali na śmierć w policyjne bez przerwy zapytywane bydziałacza
1919 r., zamieniając mu jednak na- ły telefonami rozpaczliwych rodziców,
stępnie tę karę na dożywotnie więzie którzy się domagali bliższych informacyj. Zdarzyło się nawet kilka wynie.
W i l n o. (Tel. wł.) Aresztowano tuZamordowana, aczkolwiek była wy- padków wezwania pogotowia ratunkoznania grecko-katolickiego, uważała wego do ciężko omdlałych względnie taj znanego na gruncie wileńskim
do osób, które uległy atakom nerwo- działacza lewicowego i publicystę Hensię zawsze za Polkę i podobnie jak jej
wym.
zmarły mąż była gorącą patriotką polryka Dembińskiego. Swego czasu DemS~f!. Straciwszy męża, wynajęła sobie
W związku z tym łódzkie władze biński był również redaktorem lewicowego pisma "Kadra", które władze są
dowe zlikwidowały.
Aresztowanie dokonane zostało na
polecenie prokuratora lwowskiego. Co
było przyczyną tego zarządzenia pozoWar s z a wa. (Tel., wł.). Najwięk- Szybka ta maszyna posiada niskie, od staje na razie tajemnicą..
sza w roku bież. polska impreza samo- dołu płaskie podwozie. Nie wiadomo
chodowa, mianowicie X. Międzynaro- więc jak przejdzie trasę raidu, zwła
węglowego
dowy Raid A. P., rozpoczęła się wczoraj szcza na typowych polskich traktach
godz. 10 startem do pierwszego półeta- między W ołkowyskiem i Grodnem.
rOZWiązany
pu Warszawa - Gdynia, którego dyPięknie prezentowały się trzy czafWar s z a w a. (Tel. wI.) Zawiąza
stans wynosi 410 km. Maszyny wyru- ne "Mercedesy" kierowane przez nie- ny na nowo w maju br. kartel produszyły kolejno według numeracji z Wymiecki zespół. Są to wozy otwarte bez centów kwasu węglowego, został z
brzeża Kościuszkowskiego.
specjalnych oz!1ób, ale b. efektowne. dniem 7 bm. rozwiązany przez miniW piątek odbyła się w lokalu A. P., "Mercedesom"
towarzyszyć
będzie
stra przemysłu i handlu, jako gospopod kierownictwem komandora raidu własnym samochodem jako obserwa- darczo szkodliwy i zagrażaję.cy inteJanusza Regulskiego, odprawa zawod- tor kierownik działu sportowego fa- resom dobra publicznego.
Do kartelu tego należało 10 fabryk:
ników, podczas której obszernie prze- bryki "Mercedes-B en z" książę Urach.
dyskutowano naJważniejsze punkty re-,
Sobotni odbiór samochodów przy- Tow. Akc. Browaru Parowego SS-rów
gulaminu i omówiono sprawy tech- niósł sensacyjną niespodziankę. Spra- K. Anstadta, Łódź; Fabryka Kwasu
\Vęglowego C. G. Rommenholler
Sp.
Rtl>flo.
~\."LOŃI "
z ogr. odp. w Katowicach; S. A. "Gaz",
(,\)\/N\PWarszawa;
Śląskie Gazy, Hajduki
Wielkie; S. A. Fluid w Warszawie;
K. Franzel i SynOWie, Fabryka Kwasu Węglowego we Lwowie; Danziger
Kohlensaure-Werke Rommenholler G.
m. b. H., Gdańsk; Pierwsza Galicyjska
Fabryka Kwasu Węglowego Sp. z ogr.
odp., Lwów; Pierwsza Zachodnio-PoIska Fabryka Kwasu Węglowego, Poznań; "Henryków" Fabryka Płynnego
Kwasu Węglowego Sp. z ogr. odp.,

Tajemnicza zbrodnia we Lwowie

•

Fantastyczna plotka ozatonieciu 400 dzieci
Aresztowanie
lewicowego

Z Międzvnarodowego Raidu A. P.

Kartel kwasu

Częstochowa.

StONIM

Rewizja w "VolksbundJugend" na Śląsku

K a t o w i c e. (Tel. wł.) W zwią.z
ku z wykryciem w Ciechanowie na
Pomorzu nielegalnego obozu pracy,
który prowadził Jerzy Klimek z Rydułtów, pow. rybnickiego, władze bezpieczeństwa na Ślą.sku zarządziły rewizję w biurach organizacji młodzie
ży "Volksbund - Jugend" w Katowicach, przy czym przesłuchano kierowników tej organizacji.
Jak wiadomo, w zlikwidowanym

I

ooozie pod pozorem nauk rolnictwa.
uprawiano ćwiczenia wojskowe. Uczestników obozu obowiązywała dyscyplina wojskowa.
\V wyniku rewizji w biurach wS'p omnianej organizacji ustalono, że obóz
pracy w Ciechanowie powstał pod
auspicjami kierownictwa "VolksbundJugend".

Echa lewicowej blokady
Kra k ó w. (Tel. wł.). Sędzia dyscyplinarny dla studentów Uniw. Jagiellońskiego prof. dr Langrod (Żyd):
udzielił
13 studentom Uniw. Jagiel!.
nagany za udział w blokadzie I Domu
Akademickiego przy ul. Jabłonow
skich. Prof. Langrod uwolnił 14 studentów, zaś przeciwko 4 wyznaczył
rozprawę na połowę czerwca.

Niedziela w Łodzi
Zebranie

maj$trów

fabrycznych.

rezolucję, upoważniaja,ca, zarząd związku

do prowadzenia dalszej akcji za pomoca,.
wszelkich środków prawem dozwolonych,
aż
do powszechnego strajku majstrów
włącznie.
Dalej postanowiono
wobec
Zbliżającej się akcji
robotników - włók
niarzy o za warcie umowy zbiorowej dla
całego

przemysłu

włókienniczego,

drogę·

Do odbioru stanęło 25 aut i wszyscy zgłoszeni kierowcy. Uwagę zwrac ały załogi dwóch Chevroletów, kierowane przez Richtera i Mazurka, jadą
ce w efektownych białych kombinezonach. Z zaciekawieniem przyglądano
się także
samochodowi "Aero" czeskiego kierowcy Woytechowskiego. -

wił ją

trójkowy zespół drugiej fabryki
niemieckiej, mianowicie "Adler". Kojsmia jak również polscy zawodnicy
stwierdzili ze zdumieniem, że "Adlery" są. wybitnie ultra-sportowymi wozami o specjalnie lekkiej karoserii. Nie
mając kompresorów, posiadają jednak
wszystkie cechy wozów sportowych, a
nie turystycznych czyli takich, jakie
mają prawo startować w raidzie, którego głównym zadaniem jest wykazanie wszechstronnej wartości wozów
turystycznych. Trójka "AdIerów" jest
tak odrębnej konstrukcji, że innym
samochodom trudno będzie z nimi
konkurować .
Ten fakt skłonił licznych zawodników do zgłoszenia protestu przeciwko udziałowi "Adierów" w
raidzie.

że,

gdyby do tego ' czasu przemysł nie uwzlgędnił ~a.dań majstrów, przyłączyć się
do ogólnej akcji o umowę zbiorową. Niezależnie od tego w bie~ą,cym tygodniu we
wszystkich fabrykach odbędą, się zebrania majstrów celem uchwalenia rezolucji, domagającej się nieustępliwości ze
strony majstrów w walce o zawarcie umowy zbiorowej i wysuniętych warunków.
Pracownicy gastronomiczni wygralł.
Proklamowany
na dzień
wczorajszy
strajk kelnerów nie doszedł do skutku, a
to wobec zgody pracodawców na warun·
ki pracowników. Pracodawcy wyrazili
swą zgodę i podpisali umowę zbiorową
z kelnerami onegdajszej nocy.
nędzy. Przy ulicy
35 w celu samobójczym zadał
sobie kilka głębokich ran nożem 32-letni

Trzy samobójstwa z

Różanej

Bolesław

JÓŹwiak.
Okazało się,
~e Jóź
mając środków do życia, a nie
chcąc być ciężarem dla rodziny, postanowił popełnić samobójstwo.
Również przy ul. Różanej 10, na k-latce
schodowej lokatorzy znaleźli 3S-letnią
Bronisławę Balcerzal<,
zamieszkałą przy
ul. I{j]ińskiego 33. Desperatka, nie mając środków do życia, napiła się kwasu

wiak, nie

karbolowego.
'Wreszcie otruła się za pomoca, sublimatu 32-letnia Franciszka Smolińska, z
zawodu służąca, daremnie poszukująca
od dłuższego czasu pracy.
Troje desperatów, których nędza zmusiła do samobójstwa, w stanie ciężl{im
skierowano do szpitali.
RzucU się pod pociąg. Na Chojnach,
w pobliżu ul. Tuszyńskiej drożnik kolejowy znalazł na torze zmasakrowane
zwłoki nieznanego mętczyzny.
W czasie
dochodzeń
policyjnYCh stwierdzono, te
dwaj mieszkaIicy ul. Tuszyńskiej byli
swiadkami, jak desperat ów rzucił się
pod koła nadjetdtającego pociągu. Jak
dotąd, ani nazwisko samobójcy, ani powody rozpaczliwego kroku nie zostały
ustalone.

Wrejonie umocnionym Helu
niczne. W odprawie wzięli udział zawodnicy krajowi i zagraniczni oraz
przedstawiciele prasy.
Sobotnie popołudnie pOs~Ylęcone
było technicznemu odbiorowi
samochodów rajdOWYCh. Specjalna komisja ważyła samochody i opisywała ich
urządzenie i wyposażenie. \V myśl bowiem regulaminu, każda maszyna
musi ukończyć rai d z tym samym wyposażeniem,
z jakim wyruszyła w

W;

sali kina "Przedwiośnie" odbyło się walne zebranie majstrów fabrycznych, poświęcone sprawie zawarcia umowy zbiorowej. Z przebiegu dotychczasowej akcji
związku zlożył spraWOZdanie
kierownik
p. Starkowski, a następnie obszerny referat wygłosili pp. Sienkiewicz i Czernik,
wskazując na
nieustępliwe
stanowisko
przemysłowców.
Po dyskusji uchwalono

I

Pobyt os6b postronnych do~wolo,'ly tylko ~a przepustkami
War s z a w a. (PAT). Na podsta- wego na południowo - wschodniej krawie ustawy z dnia 28. 1. 32 r. o stosunkach prawnych w obszarach warownych i w rejonach umocnionych dekretu Prezydenta R. P. z dn. 21 sierpnia 1936 r. o uznaniu Półwyspu Helskiego za rejon umocniony oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 8 marca 1937 r. o wprowadz.e niu ograniczeń
w rejonie umocnionym Hel został 0graniczony ruch i pobyt osób postronnych na poszczegÓlnych terenach rejonu umocnionego Hel, w sposób nastę~
pujący:

Z dn. 7 czerwca b. r. zostanie zaosobom postronnym,
powietrza, na część rejonu umocnionego Hel, w granicach
od drugiego z kolei ogrodzenia wojskomknięty wstęp
z lądu, morza i

wędzi

terenów

spółki

"Jurata" w miejnazwy, do końca Pół
wyspu Helskiego łącznie z osadą. Hel
i stacją kolejową Hel.
Przekroczenie granic tego terenu
jest dozwolone osobom zaopatrzonym
w przepustki specjalne, wydane przez:
kierownictwo marynarki wojennej,
Warszawa, ul. Wawelska nr. 7-a, lub
b) D-two Floty - komenda garnizonu
Gdynia, ul. 10 Lutego nr. 29, oraz dla
mieszkańców Helu przez oficera
placu rejonu umocnionego Hel, w komendzie garnizonu Hel.
Osoby zaopatrzone w przepustki
muszą legitymować się oprócz tego dowodem osobistym, ze stwierdzonym 0bywatelstwem polskim.
scowości tejże

Barbara Stanwy

ry hy nie twierdził, że jest to ideoa]nie do·
brane i zgrane małżeństwo.
Myśli takie snuje Barbara Stanwyck z ra·
cji odtwarzania głównej roli we filmie "Po·
święcenie" obok Roberta Taylora.

NaprZ'Ód mówiono 80bie na ucho szep·
tem. Póimiej, g.dy ich spotykano razem,
ulimietlZl\ci pojawiały się na ustach. Potem
przy_y czajono się ju~ do tego, a d~i6 •••
Roberot Taó}'llor i Barbara Stanwyek nie
.wrócililby ,n a siebie specjalnej uwagi, gdyby
ni,e ukazywali się razem. Ich smukłe, efe'k .
tQwne sylwtl'tlk i często widywane w parku

Najsympatyc%n,iej"%4 ptzra
aktorów,
Robert Taylor i Ba"bara Stanwyck. Ponie·
wai O2Ię"to widuje się ich chothących %e sobq,
dośliwe j~i w Hollywood dc>patTujq lU:
ncncego m.ałżeMtwa aktorskiego.
miejskim w Hollyw(}od są 7Iywym za,przecze·
niem poglądu, że wspólna praca zawooowa
wyklucza sentyment. Gwiazdy filmowe dość
często deklarują 8we poglądy na tę sprawę·
WfllZystkie prawie zdania są te same, miano·
wicie: że wspó-ln'a praca nie zbliża, lecz od·
dala.
Tylko tyc,h dwoje: Roihert TaY'łor i Bar.
hara Stanwyc,k uwa,żają, że jeet inaczE'j.
- Gdzie może istnieć przyjaźń międ'Zy
d",ojgiem młodych ludzi, jeśH nie na tere·
nie wspólnych wysaków, pracy i zaintere·
60wań? pyta Barbara Slanwyck.
Cóż mmie bardziej zbliżyć do siebie, p~
mijając oczywikie względy tipecjalnej natu·
ry, więc uroJę itd., jak wspólne upooobania.
Klasyeznym przyldadem jak bardzo ~bli·
źa 'Wsp&lny teren pracy jest motyw z fi1mu
"Poświęcenie". Zagadnienie to z pewnością
żywe i interesujące w rów,n ej mie'r ze kohiety
i . mężczrlfny roztrząsane bywa w róinorodny
sposóh.
- Ja jednak uważam - mówi Barbua
Stan,w yck, - że teren wspólnej pracy naj.
bardziej 71bHża ludzi. Często rozlegają eię
głosy, że malożeńetwa aktorów są nieszczęŚoli.
we. Nie zgadzam się z tym, Jeśli ludzi zbli.
żają podobne gusty w odniesieniu do książek
i życia domowego, to czemu nie mielihy
mieć wspólnych zainteresowań w pracy za·
wodowej? Proszę np. wziąć pod uwagę
"najmłodsze"
maŁżeń<ltwa
hollywoodzkie,
więc m, i. Joa!ll Crawford i Franchot Tone.
Nie ma chyba człowieka w Hollywood, któ·

k,o milośc·,

Sym atyczny
Wesoły, lekkomyŚ'lny, przystojny i miły
- oto epitety określające Roberta Montgo.
mery. Czy jest również utalentowany? Na
to pytanie odpowiada jego sława, dzięki
której stał się mistrzem hollywoodzkich lek·

I
I

I

l

"

b"

koducoow. Od nieJawna, bo od czasu filmu
PiccadiI1y Jim" (polski tytuł "Tanogo zako"chanych") Montgomery nosI. przyd 0 '~e>tS.
_1Piccadi1Jy Jim". Tak go nazwała pubhcz;ość, rozentuzjazmowana filmem.
Co prawda "gwiazdor" ten i tak nie był
ni'gdy w Stanach nazywany Robertem Mont·
gomerym. Wszyscy nazywali go "Bo.b".
Mr. Mont,g omery - taki pan istnieje tyl~o
w teorii. Ka,żdy zna1jo.my, ba, zwolenUlk
uwa'ża :ba zupełnie naturalne mówić o Mont·
gomerym krótko, poufale i serdec.znie
Bob". Bo też niesłychanie dużo wdZięku
~a ten aktor. Zdobywa sobie sympatię je·
dnym uśmiechem i hodaj w tym tJkwi czar
tego najmi1szego z filmowych aktorów.
Montgomery znany jes.t z dowcipu i zło·
śliwo.ści, którą zapewne odziedziczył po
przodkach irlandZlkioh. Jego na'jserdeczniej·
8zym przyjacielem je.st Robert Benchole!.
Dzieje ich przyjaźni są o tyle cielkawe, ze
po~na'łi się dość niedawno na terenie filmo·
wym, gdzie Rohert Benchley wY6t«<:pow~ł
jako scenarzysta. Mont'g omery zauwazył,. ze
BenoClhley ma śmieszny trick nerwowy, ktory
by na filmie mógł wywoływać saJwy śmie·
chu. Zwrócil się też z propozycją do reży·
sera W. S. Van Dyke'a, ażeby wciągnąć
Benchleya do pracy scenicz!lej. Benchley
nie posiadał się ze złości. Że zaś Montgo.
mery uparł się przy swoim pomyśle posta.
nowił w inny spotlób namówić Benchleya.
Słynny czar Boba i tym razem nie zawiódł.
Benohley oparł się Van Dyke'owi i dolarom,
a uległ Bobowi - i został a,ktorem. Dzia
jeet bardzo znany (występuje rówUlez
w "Tango zakochany-ch") i wraz z Rober.
tem Montgomery twC)rzą najwe s eJszą kom·
panię w Hollywood.
MontgOlIllery jest dos.konalym wportow.
cem - 'W sportach dorównać mu może tylko
Clark Gable. Jego życie prywatne Ole jest
znane, gdyż tu nikt nie ma dostępu. Mo-nt.
gomery jest genflema~lI~m w na,j lepszym tego
słowa znacz.eniu.

"Królowa Wiktoria"
długich staraniach rząd angielski zgo·
dził się po raz pierw,szy na pokazanie na
ekralllie życia wie1kiej im'Peratorowej, za·
strzegając sobie prawo kontroli nad filmem
i nie pozwalając na żadne do-wolności, które
nie byłyby wiernie historycznie. Realizuje
ten film jako producent i reżyser Herbert
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Czerwcowy upal
niejednych wypędził % rozgrzanych murów na przestrzenme pola i lasy, nad sta,w y
i rzeki. Również i gwiazdy fiolmOrwe poza godzinami nakręcania filmów najchętroiej
przebywa.jq na plaży. Na zdjęciu piękna Arlin,a Judge w ,t owarzystwie przystojnego
WiUiama TrawLey.
Fot. Paramount

Co zapowiada "ParalDount"
Firma Paramount ogłosi w tym roku
dwie lis-ty filmów. Pierwsza lista filmów,
którą ju~ o'głoszono, obejmuje o,b razy gotO'we i takie, których produkcja jest dos ta·
tec~nie zaawansowana, hy terminy dostawy
i gry mogły być ustalone latem. Figurują
.na niej przede wszystkim po dwa fiImy

Ni.e całuj w kinie!
Oto tybwl filmu, jaki 1Ulm prz.e.dSltawi wytwórnia NatumaJ Film Corporation, W obra·
Q1ie tym biorą u<kiał: Fran,cis Leder.er, Roland Young i Hu.gh Herbert. Na zdjęciu
~ena % tej &wietnej komedii.

wszystkich czołowych gwiazd Paramounm.
I tak Marlena Dietrich ukaże się w filma-ch
"Anioł" i "póInoc". Pierwszy z nich reży.
seruje Luhitsch. Zdjęcia "Anioła" do-bie·
gają końca. Obok Marleny grają: Melvyn
Dougla6, Her'b ert Marshall i E. E. florto!ll.
Gary Cooper ulkaże się dWUlkro-tnie w fil·
maoh "Dusze na morz·u" i "Skandal". Pierw.
szy z tych dwóch filmów jest jnoż ukończo·
ny. Reżyserował go Henry Hathaway. Drugi
jest w przygotowaniu i najdalej za dwa ty.
godnie rozpoczną się zdjęcia. Claudette Col·
bert ujrzymy w gotowym filmie "Spotkałam
go w Pary~u", reżyserii Rugglesa i "Ósma
żona Sinobrodego" według sztuki Alfreda
Savoira, re,żyserii Ernesta Lubitscha. Naj·
mocniejszym punktem Paramountu są reży.
serowie tej wytwórni. Lista obecna obejmuje między innymi film Roube,n a Mamou·
liana "Płynne zł010" z Ireną Dunne w roli
głównej; dwa filmy Mitchella Leisena: "Od·
męt życia" z Carolą Lombard, Dorothy
LamO'ur i Fredem MacMurrayem i "Jedwa.
bne życie" z Jean Ar,thur, Ray Mil\landem
i Edwardem Arnoldem. PO'nadto Cecil B.
de Mille przygotowuje filom pt. "Pir<3ci"
w rewelacyjnej obsadzie z Franciszką GaaJ
i Fredrikem Marchem na czele. Henry Ha·
ihaway realizuje całkowicie kolorowy film
"Odpływ", Fra,nok Lloyd za5 film pt .• ,Wells
Fargo". Te trzy ostatnie filmy pocMoną
sumy, o jakioh nie marzą nawet amerykań·
scy producenci. HaroJd Lloyd wykona film
"Droga do Jericho", który już teraz zapo·
wiada się jako pierwszorzędny przebój ko.
mediowy. Tak popularny ostatnio Ray Mil·
land ukaże się w jeszcze jednym filmie,
a mianowicie "Tajemnica trzęsawiska". Fill m
ten jest zUlpełnie nowym rod'll3jem sensacji
detektywistycznej o zacięciu komediowym,
a więc jednym z tych obrazów, które 06tat·
nio zyskały talk wielką pO<pu[a'ł'ność.

WiJcox - znany u na!!! raczej jako aktor,
sporo filmów jego reżyserii nie doszło
do Pobki. W rolach głównych wystąpi prze·
pięk!lla Anna Neagle, aktorka angielska,
i Ado.\f Wolhbriick, znany aktor austriacki,
kt&ry o,becnie w Ameryce kreował główną
rolę w filmie "Kurier ' carski". "Królowa
Wiktoria" Z3ipowiada się jako jedno z naj·
wil(kszych wydarzeń sezonu filmowego.
gdyż

"Melodia bocznej ulicy"
Ostatnio przystą,piono do realizacji no·
wego polskiego filmu pt. "Melodia bocznej
ulicy'·. Główne role odtwarzają znani arty·
ści sceny i ekranu: Jadwiga Andrzejewska,
Loda Niemirzanka, Stefan Jaracz, Stanisław
Sielański, Józef Orwid i inni.

J o h n B a r r y m o r e,
czloneh " arystoJrracji aktorskiej", cieszy się
jeszc::e za s łużoną sławą ni (!p olrooQ.ll,e.
;;
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