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Dilbao oto[zone stalowym pierśdeniem
Vitoria
(PAT).
Korespondent
Havasa donosi, że wojska powstańcze
zdołały p:rzerwać w piątek wieczorem
pierwszą. linię fortyfikacyj "żelaznego
pasa" na okół Bilbao. Po zdobyciu
głównego szczytu
tamtejszego łańcu
cha górskiego - Urculu, wojska powstańcze zdobyły kolejno wzgórza 363,
311. 190 i 100, jak równiei wzgórza Arracha, Balgame, San Pedro de Mentoraplace i wiookę San MaJrtin de Fica.
Tak więc pierwsza linia .. żelaznego
pasa" jest p,r zerwana na 11rzestTzeni z
górą. 5 kilometrów.
B a j o n n a (PAT). Komunikat rzą
du baskijskiego donosi: Lotnictwo powstallcze bombardowało intensywnie
odcinki Seica. Deria i Larrabezua. W
Derio bomby padały na cmentM"z, niszczą,c wiele grobów.
S a I a m a n k a. (PAT). Komunikat
g~ównej kwatery powstallczej potwierdz;a przerwanie linii obrony Bilbao. Na
odcinku Orduna powstańcy llderzyli na
stanowiska przeciwnika na górze San
Anton, biorąc licznych jeńców.
p a r ~r ż. (PAT). Havas donosi z
Bilbao, że powstallcy wczoraj wieczorem silnie nacierali \V obszane Larrabezua i Lezama przy poparciu artyierii, czołgów i lotnictwa. \Vojska rządo
we nadal stawiają. opór.
Salamanka.
(PAT)
Główna
1\:\I'atera powstallcza komuniku.ie: PoJl " lu d ", fi "'l'or. cit" ba 1 i' b. wojska narodowe przl'rwały w dwóch
miejscach pas umocnień dokoła Bilbao
i kontynuują zwyciQskie natarcie.
Na froncie Estramadury wojska powstańcze również posuwają
się
naprzód i zajęły kilka doniosłych pozycyj.
p a ryż. (PAT) Havas donosi z
frontu Bilbao: Oddziały pierwszej brygady nawarskiej sforsowały popołu
dniu drugą i ostatnią linie oporu, broniącą twierdzę Bilbao i przerwały linię
umocn ień na przestrzeni 3 km. Powstańcy nie mają już przed sobą żad
nych przeszkód. Dowództwo powstań
cze liczy się z możliwością zajęcia Bilbao jeszcze dzisiejszej nocy.
Paryż. (PAT). Havas donosi z Bilbao: Wczoraj o świcie po odparciu
prźeciwuderzenia Basków pod Cordi!Here de Fica cztery z pośród 15 batalionów pierwszej brygady nn.warskiej
dokonały manewru oskrzydlają. cego na
pozycje El Gallo na wschód ud '!zos./
Murguia-Bilbao. ManewI,' odbył SIę
przy poparciu 15 samolotów bombardUJących, które obrzuciły l?0dskami
stanowiska przeciwnika, pCi :)(~LaS gdy
samoloty myśliwskie ostrzeliwały z niskiej wysokości milicjantów 7., k~rabi ..
nćw maszynowych.
Jednoczesme ar·
tyleria zastosowała ruchom't. zaporę,
o'raz ogień izolacyjny na slil"zydłach.
Po zajęciU najwyższego szczytu masy·wu Gastalumendi 8 batalionó;.v zajęło
nowo zdobyte pozycje dominujące nad
szosą Murguia-Bilbao. Następnie z.ajęto niewielkie wzgórze Sa~1.ta M.ana,
skąd można ostrzeliwać ulIce BII~ao
? karabinów maszynowych. Powstancy
nie mają obecnie pJ'ze~.sobą żad~ej p~.
ważniejszej fortyfikacJ} rządQweJ, kt.ora mogłaby zatrzymac marsz na B1Ibao

Na

wybrzeżu

walenckim

Wal e n c.i a (PAT). Dwa hydroplany powstańcze. które na<1leciały od
strony morza, zrzuciły około 30 bomb
na miejSCOWoŚć Sal!onte. Szkody są
stosunkowo niewielkie.
Hydroplany
po zbombardowaniu Sagan te za wr~~i
ły na pełne morze i osiadły w }Nbhzu
okr~tu wojennego, stojącego na kotwicy w odległości lG mil.

Straty

włoskie

R z y m.
(P A T)
Lotnik Preselli,
który poległ pod Madrytem pomiędzy

Pierwszą linię zdobyto w piątek na.
8 a 18 marca rb. i który strąci! 23 samoloty rządu walenckiego, udekorowa- przestrzeni 12 km. Druga linia zostałR
ny ma być po śmierci najwyższym wło zdobyta w sobotę i przerwana w dwóch
miejscach.
skim medalem wojennym.
VV operacjach ze strony wojsk naN e a p o l (P A T). Przybył tu krą
żownik "Bolzano"
przywożą.c trumny rodowych bierze udział 48 samolotów
ze zwłokami 6 oficerów krą.żownika bombardujących i wiele samolotów
mYŚliwskich.
"Barletta".
S a l a m a n k a. (P.\T).
Według
D u r a n d o. (PAT). Radiostacja.
wiadomości ze źródeł
wiarogodnych
powstańcza kQmunikuje: Linia obrony
Bilbao składa się z trzech rzędów for- przeniesienie glównej kwatery potyfikacyj, położonych na małych wzgó- wstallczej do Burgos będzie jedynie
rzach. Na jednym z tych wzgórz do- częściowe i nosić będzie charakter czasowy. Przeniesienie kwatery głównej
strzeżono 8 linij rowów strzeleckich.
Fortyfikacje obsadzone są przez tysi~, ma na celu zapewnienie lepszego nadce karabinów maszynowych, zaś dostę zoru nad operacjami na froncie bapu do nich bnmią trzy linie zasieków skijskim.
drutów kolczastych.

Sowieckie

łodzie

podwodne

Wtorek, dnia 15 czerwca .931
Zmarła

siostra Lenina

11 o s kwa. (PAT). Agencja Tass
dOllosi, że dnia 12 czerwca o godz. 1,50
zmarła po krótkiej chorobie siostra Lenina Maria Ulianowa, jedna z najstarszych członkiń partii komunistycznej,
która ostatnio zajmowała stanowisko
członka prezydium sowieckiej komisji
kontrolującej.

Piękny

gest prez. Turcji

A n kar a. (PAT). Prezydent republiki tureckiej Kemal Ataturk ofi~
rawał skarbowi państwa wszystkIe
swoje dobra i posiadłości. Pismo prezydenta w tej sprawie odczytane ~a
posiedzeniu wielkiego zgromadzema
narodowego powitano gorącymi oklaskami.

Tytuły

ks. Windsoru

L o n d y n. (PAT). Według informacy z wiarogodnych źródeł książę
Zanosi się na no'w e po 'wikłania '1lłięll~?I,utrotlowe '
WindsOl'u zachowuje rangi admirała,
'łUt J.lorzu ŚródzieWt'1lynt
marszałka polnego i marszałka lotnic11 z y m. (P AT) Dzienniki donoszą został jako doniosly argumen~ w roz- twa.
Jednakże na skutek abdykacji traz Berlina o pojawieniu się na wodach mowach 10.ndYńskiCh. Uzasadnia on
ci starszellstwo specjalne, do którego
hiszpallskich flotylli sowieckich łodzi - jak oświadczają tutaj żądania
podwodnych i nazywają fakt ten "kol'- Hzeszy i " łoch co do konieczności ka- miał prawo, będą.c królem i które jest
sarstwem, którego celem jest dokona- tegorycznego
postawienia
kwestii wyłącznie przywilejem monarchy,
nie nowych aktów agresji".
wspólnych sankcyj mocarstw kontroB e r I i n. (PAT) 'Viadomości roz- lujących. Zarzuca się przytem Komipowszechniane przez rozgłośJli\, rządo- tetowi Nieinterwencji zbyt łagodne do·
uchylił.
"-ą. ". Bilb?o o wystawie ' i
nn 'Poi
tvcłlC'Z '" dn'lO\vi",ko po os'atnich ataekadr~ łódzi podwodll~'ch ola lępienia
ach n& kręty angieLkie, włoskie i
War s z a w a . (PAT). Wobec stwierniemieckich i włosldch łodzi podwod- niemieck ie. Ta łagodność jest - zdanych na Morzu Śródziemnym, pl'zy- niem tutejszych kół - przyczyną ,.bez- dzenia przez rektorów wyższych uczeljęły miarodajne czrnniki
niemieckie czelnych" zapowiedzi radiostacji w ni w 'Varszawie, że ustały w nich zaburzenia utrudniające normalny bieg
bardzo poważnie. Fakt ten wysunięty Bilbao.
pracy naukowej i dydatktycz~ej, minister oświaty uchylił z dmem 12
czerwca rb. zarządzenie swoje z 30
marca rb. w części dotyczącej zawieszenia działalności następujących akaKra k ó w. (Tel. wł.). '" niedzielę prezesa Archidiecezjalnego Instytutu demickich stowarzysz ell samopomocow godzinach rannych, przy pięknej po- Akcji Katolickiej dyr. Jędrzejowskie wych: Towarzystwa "Bratnia Pomoc'\
godzie, rynek krakowski począł zapeł skiego, w czasie której wygłosili oko- S. U. J. P., Koła Medyków - Stowarzyniać się kilkudziesięciotysięczną rzeszą
l icznościowe przemówienia, podkreśla szenia Samop. Stud. Med. U. J. P.,
wiernych, przybyłych z całej archidie- jące za<;ługi Jubilata dr A. Bilig i inż. Zwią.zku Akademickiego Młodzieży
cezji z okazji "Dnia Katolickiego" oraz L. Rościszewski. Akademię zakOllczył Zjednoczonej U. J. P., Wzajemnej Pocelem uczczenia dwudziestopięciolet gorącymi słowami arcypasterz archi- mocy Studentów Żydów U. J. P., Towarzystwa Bratniej Pomocy S.tuden:
nięgo jUbileuszu rządów archidiecezji
diecezji krakowskiej.
przez J. E. księcia metropolitę dra A\Vierni odśpiewali "Boże coś Pol- tów Politechniki Warsz., Wzajemnej
Pomocy Studentów Żydów Politechnidama Stefana Sapiehę.
skę"·
Miasto przybrało wygląd odświęt
Z kolei wszystkie organizacje i sto- ki Warsz., Bratniej Pomocy Studenny. Na domach powiewały chorągwie warzyszenia ruszyły w zwartym szyku tów Szk. Gl. Gosp. Wiejsk., Wzajemnej
narodowe. Balkony i okna ozdobiono przed Dom Katolicki, gdzie złożyły Pomocy ~tudentów Żydów S. G. G. W.
dywanami, zielenią i kwieciem. Przed hołd ks. Metropolicie.
głównym wejściem
do kościoła mariackiego wzniesiono na wysokim podium ołtarz.
Przed godzinę lO-tą generał Piasecki przy dźwiękach marsza generalskiego przyjął raport od wojska, ustaB a g n o l e s. (PAT)
Okoliczności
nie potwierdza się. Carlo RoselIi zowionego na placu. Po hejnale z wieży zabójstwa braci nosel1i zaczynają się stał zabity natychmiast silnym ciosem
mariackiej pochyliły się sztandary wyjaśniać.
sztyletu w serce. Drugi z braci, Nello,
licznych organizacyj i stowa.rzyszeń;
Dnia 9 czerwca wieczorem ok. go- ranny, zaczął uciekać w stronę samopowstali wszyscy uczestnicy uroczy- dziny 20 dwa samOChody przejechały chodu, strzelając do napastników, lecz
stości,
jak również przedstawiciele koło kaplicy w Bagnoles, w każdym z ugodzony w skroń padł na miejscu.
wladz i przedstawiciele uczelni aka- nich były dwie osoby. Zauważono rówdemickich, składając hołd Dostojnemu nież około godz. 1 w nocy ludzi, poszuochłodzenie
Jubilatowi, wkraczającemu na stopnie kujących czegoś na drodze. W pierwołtarza w asyście biskupów Poglew- szym samochodzie zauważono człowie
B e r l i n. (P AT) Wczorajszy dzień
skiego, Rosponda i licznego ducho- ka o blond włosach, w drugim kędzie przyniósł znaczne ochłodzenie po fali
wieństwa. W tym czasie rzesze wier- rzawego bruneta. Właśnie w pobliżu. upałów. Z różnych dzielnic Rzeszy donych, przy akompaniamencie miejskiej tego miejsca, gdzie widziano tych lu- noszą o klęskach wywołanych przez
orkiestry odśpiewały "Kiedy l'anne dzi, znaleziono zwłoki braci Rosell i. upały.
wstają zorze". Mszę św. pontyfikalną Mordercy prawdopo.dobnie, po ukryciu
W Tylży wybuchł pożar łąk, który
celebro\vał Dostojny Jubilat, zaś ka- zwłok swych ofiar w krzakach, wy- obją.! wkrótce 1500 morgów.
znodzieja ks. Kosibowicz wygłosił pło- wieźli samochód Rosellich na drugi koW okolicach Lippe szalał orkan, pomienne kazanie, podkreślając w gorą- niec Bagnoles, celem utrudnienia po- łączony z ulewą. \V Bolesławiu (Bunzcych i prostych słowach doniosłość szukiwań i zyskania na czasie podczas lau) spłonęło 300 morgów lasu. W.
"Dnia katolickiego" i jubileuszu. na ucieczki. Samochód usiłowano wysa- Edesheim wezbrane wody ulewy poktóry przybyły tak liczne rzesze wier-I dzić w powietrze, zapalając lont Bick- rwały 40 dziewcząt, z czego 10 utonęło.
nych.
. forda, lecz ładunek nie wybuchł. Je- Pallstwowa młodzież hitlerowska ogło
Po mszy św. Dostojnemu Jubilato- żeli chodzi o sprowadzenie braci Ro- siła z tego powodu żałobę.
wi J. E. ks. metropolicIe Adamowi Ste- selli na miejsce mordu, wladze śledcze
O poważnych katastrofach żywioło
fanowi Sapiesze zgotowano serdeczną przypuszczają, iż mordercy jechali za wych donoszą z różnych dzielnic Rzeowację, po cz)'m na rynku odbyła się swymi ofiarami z AlenQon i zastąpil~ szy. W licznych wypadkach są śmier
akademia, poprzedzona odegraniem im drogę pod Bagnoles. Hipoteza, iz telne ofiary. Szkody materialne są. olpieśni "Stabat Mater" i zagajona przez Carlo RoselIi otrzymał tajemmczy list, brzymie.
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25-lecie rządów ksiedza biskupa Sapiehy

Taiemnica zbrodni pod Bagnoles
Burze i

ŁKS pokonał lipsk~

SuJ{ces Jędrzejowskiej

Fortune 3:0

'Jędrzejowska

wturnieju jubileuszowym Warty w Poznaniu

Warta -

ŁKS

9:3 (4:1)

Zawody zakończyły się wysokim zwy'ciqstwem jUbilatki, która górowuln nad
ŁKS-cm technicznie i tuktycznie.
Grę rozpoczął ŁKS.
Dwa ataki "zielonych" psuje Gendera "spalonym".
Pierwszy groźniejszy atak łodzian w 13
minucie zlikwidował Fontowicz. Kontratak
W'arty
zakollczył
Kryszkiewicz
strzałem w "niebo", lecz minutę później
szybki atuk ' gospodarzy przyniósł ćentrę
Słomiaka.

Następnie pllkę
skierował
"główką" na bramkę, a
nadbiegający Gendera, myląc bramkarza,
"fałszem" ulokował ja. w bramce. Trio
obronne gości miało odtąd wiele pracy z

Kryszkiewicz

lotnym atakiem "zielonych". W 26 min.
Gendera wykorzystał wspaniale niedokładne zagranic obr011cy do bramkarza,
uzyskując drugą bramkę. Goście nie wykorzystali
następnie dogodnej pozycji
podbramkowej. 'V 33 min. Kryszldewicz
z pozycji lewego skrzydła posłał pilkę
pod bramkę gości, gdzie nadbiegający
Słomiak uzyskał trzecio, bramkę, nie uznaną jednakże przez sędziego. W 40 min.
płaskie podanie Słomiaka, strzał Gendery
w słupek i nadbiegający Kryszkiewicz silnym strzałem zelobył trzeci::'I bramkę, tym
razem uznaną. Kontrataki łodzian przynicsły im w . 43· min. pierwszą bramkę
przez Lewandowskiego, wreszcie w 45
min. Gendera . po ruz czwarty ulokował
piłI,ę w siat.ce łodzian.
. Po przerwie Warta po kilku ładnych
zagraniach już w 3 min. ze strzułu świet
nie dysponowanego Genclery, który znów
wykorzystał
bląd
taktyczny obrony i
bramkarza gości; zdobyla pio,tą bramkę.
Atak "zielonych" zagrywal doskonale i
skutecznie i już w 5 m in. Gendera jest
strzelcem szóstej bramki. VV 12 min. 0bre-na ŁKS'u przepuszcza pilkę do wolno
stojącego Słomiaka,
który momentalnie
posIał pilIcę silnym strzulem obok słup
ka do bramki gości. Od tej chwili atak
ł.J{S nabrał nieco wyrazu,
rozumiejąc
się chwilami dobrze. Toteż w 17 min.
Koczewski uzyskał drugą bramkę dla gości,
a trzy minuty później IIerbstreich
strzelił trzeciD,. W 28 min. znów Gendera
jest przy pilce, aplikując gościom ósmf\
bramkę.
Wreszcie w 43 min. Kryszkiewicz ustalił wynik dnia.
Sędziował nicszczególnie p. Kakiet.

Wisła

-

Fortuna (Lipsk)
3:2 (1:2)

W drugim meczu turnieju goście krakowscy uzyskali zasłużone zwycięstwo
na d lipską "Fol·tuno,".
Początkowo gra była chaotyczna i toczyła
się
na środku boiska. Później
l~kką przewagę zdobyli Niemcy, którzy
forsowali lotne skrzydła. PierwszD, bramkę uzyskal dla "WisIy" Gracz w 15 min.
W 24 min. sędzia podyktowal "wolny"
dla Niemców, . którzy wykonali rzut w
chwili gwizdu sędziego. Strzał obronił
bramkarz "Wisły" Madejsld. Lecz sę
d?:ia p. Kryszak, nie wiadomo dlaczego,
kazał rzut powtórzyć.
Z poprawki I{ol'ner' użyskał dla "Fortuny" wyrównanie.
Minutę później Obst z wyraźnego "spalo-

Union-Touring
mistrzem Łodzi

Ł 6 d ź. Wczoraj odbyły się ostatnie
spotkania w piU,arskich mistrzostwach okręgu klasy A. Tytuł mistrza Łodzi zdobył Union-Touring, zdobywając w 18 spotkaniach':""" 24 punkty.
,W czorajszej niedzieli Tozpgrano cztery
spotkania, z których dwa zakollczyly się
niespodziankami. ,W yniki te jednak nic
wpłynęły poważniej na uksztaltowanie się
tabeli. Ostatecznie do spadku z klasy A
zakwalifikowały się
rezerwy ligowców
łódzkich i to jedynie wobec gorszego stosunku bramek, gdyż pabianicka "Burza"
posiada tę samą ilość punktów.
ŁKS

I b - SKS 3:0 (1:0)
ŁKS, wybitnie zasilony przez kilku ligowców, wypa.dł dużo korzystniej. Przeciwnicy jego
wobec przesąclzonego
pierwszego miejsca na rzecz Union-Tciuringu nie wysilali się specjalnie. Bra.mki dla zwycięzców zdobyli: SzczerbiIlski (2) i Pyjek.

nego" zdobył dla 'Niemców prowadzenie,
co wywołało słuszne protesty graczy i publiczności.

Po przerwie
dobrze
bowskim, który
perując

"Wisła" się rozegrała, oskrzydłami zwłaszcza Hateż w 22 min. uzyskał za-

służoną bramkę wyrównującą.
Przedtem
jeszcze sędzia nic uznał bramki strzelonej
przez Niemców. W 26 min. ładny przebój
Habowskiego
skończył
się
strzałem,
"obronionym" przez obrońcę "Fortuny"
ręką na róg.
Podyktowany "karny" zamienił Łyko

na trzecią, a zarazem decyo zwycięstwie, bramkę. Obustronne ataki nie przyniosły zmiany wyniku.
dującą

Ostatni

dzień

jubileuszu

\V niedzielę w ostatnim dniu tygodnia
jubileuszowego "vVarty" odprawiona została o godz. 9 rano msza św. na intencję
klubu w kościele 00. salezjanów.
O godz. 11 w auli WSI-I. odbyła się uroczysta akademia, którą zagaił prezes
,,''\Tarty'' dyr. Kuczyk. Po powitaniu gości i członków klubu, kolejowy chór mę
ski ,,:Moniuszko", pod batutą p. Witalisa
Dorożały, odśpiewał hymn "Warty", po
czym mec. M. Linke krótko przedstawił
historię klubu.
Po żlożeniu życzeń przez
przedstawicieli władz i organizacyj sportowych, odczytano nazwiska odznaczonych dyplomami jubileuszowymi. Odśpiewaniem wiązanki
pieśni
"warciarskich" przez chór oraz hymnu ,,'Ę!oże coś
Polskę" przez zgromadzonych, akademię

Wyrównani6 wisiitło chwilami.na wł?sku.
,vkrótce jednak Niemcy opadlI na SIłach,
Wykorzystał to ŁKS, zagrywając d~brze
przez Lewandowskiego i Hel'b,~trelch~.
VV 31 min. szybki atak "Fortuny .zakon.
czyI się fenomenalną ~broną pI.łk;,- .przez
Andrzejewskiego. W mmutę pó~meJ I~o.
CZE'wski ladnie przeszedł pom~c l obror;ce
NIerucóvv', podał Lewandowsluemu, kto:y
(lelnym strzałem ;.ryskał drugą bramkę·
Trio obronne Niemców speszo~e tym sukcesem ŁKSu, poczęło grać mepewme, t~
też w :38 min. Lewandowsld po r~z trzeCi
ulokował piłkę w siatc,e "Fo~tuny . Osta.tnIe atl;.H i Niemców konczą SIę. na obr0I?-Ie
ł.ES, paczym po gwiz~ku sędZle~o ~Od~I~
fi lo o]Ju5cili boIsko ~ako. zasłuzelll z ~") r.i~zc~r, gorąco oklasluwanl przez publIczncść. Sędziował dobrze p. Jachczyk.

"

(Kral(ów)

5: I (hO)

nej w sobotę, uporać się z lipską "Fortuną". Niemcy grali na poziomie sobotnim. nie pokazując nic nowego i byli najsłabszą drużyną w turnieju. Zbyt szablonowe zagrania, paraliżowali 'lklltecznie
Łodzianie, górując nad nimi fizycznie i ce-

Drugie spotkanie, finał?wei, pomiędzy
i kr.9.kow~ką "WIsłą było naJcwl,awszym w turnieju i stało na dobrym
f{J7iomie technicznrm:. Doskonale g.r ała
,,'Narta". Pociągu;(;c.:: Jej były płynne! celowe, a w dru:iyme me ~yło słabJ;ch punkt0W. A lak grał szybko l dokł~dme. 'pomoc
dubrze zasilała --atak piłkaI~ll, kry)ąc dobrze przeciwników. W obrome na pler,yszy
plan '\\ ybił się nie .zawodz~cy mgdy
Tworz. Fontowicz bromł pe\,:,me. W drużynie gości, która grała ładn,te, l.ecz mał')
sku tecznie pod bramką, specJalme wyróż
nił się Madejski w bramce oraz Artur na
środku ataku.
Po rczpoczęciu gry przez "Wartę" Już
w 2 min. Szerfke ładnie zagrał do Szwarc~,
który skierował piłkę na bra~kę, g~zle
Słanhk ulokował ją nieucl~ronme w sIa.tce. Chwilę później Fontowlcz ~wu!~rotme
obronił groźne centry ataku "Wlsły . W 11
min. dokładna centra Szwarc~ wylądowa
ła na siatce bramki KrakOWIan. <;ira '!la
ogół była wyrównan~, jednak akCje "Zlelonych" nosiły w sobIe każ<,iorazowo z?-rudel< bramki. W 41 min. wybIeg F~ntowlcza
o mało nie przyniósl wyrównama.
4}
min. Słaniak w pełnym biegu strzelIł o
centymetry obok słupka.
Po przerwie "Warta" zaczęła ~doby
wać wzrastającą przew::gę. W 9 }llln. ~o
brze podany przez SłomIaka "róg , zamIenl'ł Kaźmierczak na drugą bral!lkę .dl}~
'
"Warty". VI 18 min. ob
ronca
go ŚCI
. •. z aWIlllł
karnego, który Szerfke precyzYln~e ~vy~orzystal na trzecią bramkę . . Made]skl. mml
w tym czasie okazję do pOpISU .. Bromł ~u
żO celnych strzałów, by wreSZCie. w 28 mm.
skapitulować po raz cz~arty, kled~ to po
rogu, bitym przez Słonuaka, Ge~dela uZJ;skał bramkę. Strzał dla pewnoścI P?pr.awll
Kaźmierczak. Po tej bramce MadejskI zastąpiony został w bramce przez re~erw?
wego Gierulę. W 32 min. ładna ko.mbmac~a

wykorzystał "wolnego" za rękę z linii pola
,"
.
H eI'b s t·Ie~c
. h ; gr~l'ąc y
'
k aInego.
·v 21 mm.
na lewym skrzydle, zdobył "głowką p"
rzucie wolnym prowadzenie dla Łodzian.
Gra Dyla wyrów!~ana i mimo wysiłku obu
strc-n nic przyniosła do przerwy zmiany
wyniku. Po przerwie ŁKS rozegrał się wi-

t . h
. t ch eneI'giczne ataki
W
ostal nIC. mlnu
."
d'l a do rzutu karnego.
"WIsły c OpI owa ZI'y
. ści
Fontowicz
Strzał Artura obromł ~l~ ..ą
wce':'
nie móg-ł jednak przesz Ob ZIC kPo~fa Wi~
z l,tórej pGl:dla honorowa l't~ \
(a'i)
sly". SędZIOwał dobrze P: a CI •

zakończono.
Po południu' odbyło się na boisku
,,\Varty" zakończenie turnieju piłkarskie

go. Doskonale przygotowane do gry boisko, otoczone hyło masztami ze sztandarami o barwach polskich oraz flagami
Klabowymi drużyn, biorących udział w
turnieju. Po pierwszej grze odbyła się
okazała defilada zawodników, prowadzona przez zalożycieli "Warty" pp. Edmunda Szyca i Świderskiego. Na czele kroczyli goście: lipska "Fortuna", łódzki
"ŁKS" i krakowska ,,'Visła", po nich olimpijczycy "Warty" Biniakowski, Turczyk, Szerfke i Kajnar. Następnie szli
członkowie sekcyj: tenisowej, lekkoatletycznej, gier sportowych, plywackiej,hokeja na lodzie i trawie, pięściarSkiej i w
końcu naj liczniejszej, piłkarskiej.
Ustawieni w szeregach na boisku, powitali zebranych gromIdem "Czołem", po czym
prezes I{uczyk wygłosił krótkie przemówienie.
I "

ŁKS "

F or ł una "(L--'pSk)

3:0 (1:0)

-"

1-filą niespodziankę sprawili w niedzielę Łodzianie, którzy grając niezwykle ambitnie zdołali, mimo słabej formy, wykaza-

lowością podań.
Gr~ rozpoczął ŁKS, który w ': min. nie

LEKKA ATLETYKA
o
mistrzostwo
W

półfinale

drużynowe

okrę

gU łódzkiego spotkaly się zespoly Sokoła, IKl?
i ŁKS, walcząc o wejście do finalu. ZWYCleSko
wyszedł ŁKS, uzyskując 10.230 p. przed SokoJem 10.051 p. i IKP 10.016 p.
'v'1 ramach tych zawodów doskonały zawodnik Sokola. Maciaszczyk, uzyskal dwa wyniki
lepsze od rekordów okręgowych i to w skoku
o tyczce oraz na 110 m pL
'\V pORzczegó!nych konkurencjach zwycię
żyli: 100 m: 1) Grobelny (I) 11.8: 5000 m: 1)
I(ul'pesa ' (Ł) 16 :27.7: aysk: 1) Jachimowski (I)
34.64; skok "'ZWyż: 1) Mo"iaszczyk (S), Brand
(Ł) i Ośmiel ak (IKP) po 165: 400 m: 1) Mundt
(Ł) 56.2; w dal: 1) Ośmiełak (I) 6.46; oszczep:
1) BobińRki (Łl 53.96: tyczka: 1) l'Ifaciaszczyk
363.5 (rek. okr.); 110 In pl.: 1) Maciaszczyk
1G.4 (rek. okr.): 4 X 100 m: 1) !KP 47.6.

PIŁKA

WODUA
"

AZS 5:2. W niedziele rozpocz')!y
si" w Pol~ce l'ozgl'ywki ') mistl'wstwo ligi \"a.
Burza - WKS &::0 (2:0)
1 c;'polowt',i.
l'ierw~zc ~])otkanie ro:~grane w
·
b
'b
II
1 II
'\\'arSZaWlf' pomTNlzy mIstrzem Pol~kl EKR a
S tOJqc
.wo. ec ~l'OZ y sp?-c m (o. c ~-I wal';z~w~kim A~'S pl'zyn;ó~ł z(]C'cydowane ~Wy
sy ~, 'pabla.llJCZ~m.c ,.potra.fl~I ~lo swe_J gl! ci~st",o f\lllzakom w stosunku. 5:2 (3:1). l!~J~S
włozyc tyle ambICJI, ze wygla~I wysol~o C\- miał do~(i WY1'DŹnf! ])l'zpwngp' I wygrał zaslu ~e
frowo i tymsamym zepcbnęh rezerwy 11- nie. Wyróżnili sip, E.n1'!iezek i Rother, 11 pol{(~
gowców do niższej klasy.
Jlanych najlepsi byli UólrRllrwski i.. Gnmkowskl.
Bramki dla z\Vycięzoow zr1oby!l Scll\v!,en ~,
E n rlic~ e k I, .J anko\\'sJd oraz HotheI' po JedneJ,
Widzew -Wima 5:2 (2:0)
Tym razem druQyna .r0J.)otnic7,a \Y7.i ę la a dla AZS (:1~mkowski . 1 :Makowski. S~rlzio\Yal
p. TI·ytko. \Vidzów około aoo.
rewanż za porażkę, pOllleSIOno, w spotkaniu w pierwszej serii. Drużyna. fabryczna
zawiodła. kompletnie. Gra.jąc w o"lnhioPIĘŚCIARSTWO
nym składzie, nie p01rafila nurzncić tem~poileuJdewlcz przegral z Rotho1cem. W.ramD.,.]' 1o\\'al'zysldego spotkania lKP - O\\'lazpa i uległa w wysokim stosllnkn.
Ja (\Yarszawa), f;oodenkifcwicz mujlle 4 kg
nauwagi przegrał z notb0lcem.
Unlon-T'o uring - Sokół 1~1 (1:1)
Ostatnie spotkanie mistrza Łoclz~ z Sokołami wypadlo niezbyt kor1;ys tllle cl h
Zakończenie wiosennego okresu pracy Stnmistrza. Pabianic?:anie natommst, ' w sto- i1ium
\V. F. U. P. miało charakter uroczysty
sunku do ostatnich swych gier, zagrali do- i urozmaicony. 'V soI.Jot'l w goLlzinach prze~l
slwnale i niewiele brakowało im do zwy- polurlniowych w grnachn Studium o(lby.lo SJr:
cięstwa. Wynik spotkania ustal:'Il:Y został ])osierlzI'nie f,nllko\\'e. n~ kt6rym obok Innych
zostal wygloxzflilY bardzo c-i<'knwy 1:l'fCI'Ht l\n
już w pierwszej części t!l'y, CllOC1 ·.1Z ':' drugiej połowie sytuacJc byly korzy"llllCjSZ,g. temu t pracy illiG~lli()wcj w :1;cglal'stwlC. Po po·
EKS _

RóżNE

jubilatką

w:

Gendera-Słomiak-Sze~fke zakonczyła SIę
strzałem ostatniego i PIątą bramką.

I

!udniu na stadionie ośrodka. W: F. od!:>y!y się
pokazy zapraw: lwszyk6wlu, sla~kówkl.1 lekkoatletycznej. Pokaz pracy St~ldlUlll mial zarazem być sprawdzianem pOZiOmu, słuchaczy
tak metodycznego jak i ~prawno~ciOwe~o. ~e
żeli chodzi o pan6w to śm~ało mo~na tWierdZIć,
że stali oni na wysokOŚCI zadan~a, zw!aszcza
zaprawa lekkoatletyczn3; pod k,JerowructweI?p. Balcera, oraz. ko~zyk.owka, ktor!]. pro,wadzll
p. mgr ŁugowsIn. Slatkowka pań stała Jeszcze
na niskim poziomie cboć udz13! brały słuchacz
ki drllgiego i trzeciego roku.
Obecności!]. zaszczycili POwyŻSZ~ imp~ezy .pp.
dyr. Stbdium W. F. prof. E. PIaseckI, WIZYtator W. Sikorski i pro!. Jontszher. (mz)

TENIS
AZS Poznań -

l

konkursy,
hippiczne w Sopotach .

Jocznie. Pc,ciągnięcia były skutcczne, brak

"Wisła"

mistrzo~twó

MiędzynarOdowe

było tylko wykończenia .w p.ostaci ce~nego
strzału. Niemcy energlczme df\:iylI do
sforsowania ambitnych Łodzian tempem.

Warta" -

zdobyła

hrabstwa Kentu, bijąc powtórnie w fmale
Amerykankę Marble 6:1, 9:11. 6:1.

Cracovia 6:1. 'V ramach
clmżynowych mistrzostw Polsl~i spotkały siQ
Oracovia i A. Z. S. w PoznanIU, AZS ':'Y gr al
spotkanie w wysokim stosunku G:~, ll: Je~YTI!
punkt dla Krakowa zdobył Ogrodzn\slo. \, Ylllki hyły na~tęp'ujace:
" .
'l'lo('zy(,~ki K~aw. (AZS) -. Ogl'o(lz111S~1 (01')
4:r., G:O. G:3. Gra we wszystklch ~e~ach' l11teresuj'l('~ i ~zyl,ka, zwlaszcza w drngnn.
Mikolajczak (AZS) - IJerhner (Or) 6:4, ~:O.
?; Jloczatku :M:ikolajczak ~iG ZeR~Yt.. b~wle m
krakowianin dochodzi! czp,sto do S1I~tln l by!
nil'u('zpieczny w wolejach. Powoli Jednak Mikołajczak się opanowal i nadrobił ~tracony teren. Lechner by! pod koniec zllpełl11e ' bezradny.
Hojanówna i TloczYllski (AZS) - Bielecka
i lierhst (01') 4:G. 6:4, 6:0. Hojanówna nie ma
jeszcze ohycia meczowego, wypadła jednak
lepirj ni:i. TIip!eeka. 'l'łoczyń~kj stal na
"rodkn korhl, slqrl odbiór piłek kst hunlzo
trudny, o<11,j erul jedna', j pracowal za. p~l·tllf'rkp, i za siebie. W clrugim ~ede l,ył gWletny pomimo zlli ~ czenia gnl vojeJY(H'zt!.
Po południll Mikołajcznk (AZS) z Ogroilzhlskim (01') 6:4, 8:10, 2:5. Tloczyński (AZS) T?okonuł zdccydow:mie Lecl1l1e1'n (01') 6:1, 6:2. Rlelerka (01') uległa Ja~kowiakównie (AZS) 6:2,
5:7, 5:7. '\V grze podWÓJnej punów paru Tł ,)('zyński Ks. i Borowczak (AZS) pokonała parę
Baran i Hcrbt;t (01') 6:3. 6:2. (mz;
,y nie(h.ie!1: wieez"fem wy,jpchn1i n~ mi'j
strzo;:tWf1 J'ol ~ ki jllniorów z A;t;H ]'OZll:,J't '.rIocz,'llski Ksawery i Doro\\'czak. (lllZ)

G d a ń s k. (Tel w1.) W sohoŁę. odl?ył
konkurs ciężki, który wygrał NI?II!-Iec
Themme na Biance". Czwarte mIejSCe
zajął por. skJhcz na "Sztandarze", a s~ó
ste por. Bilbi na "Andaharze". W l1le~
dzielę odbył się konkurs. o nagrodę. kasy~
na. 'Wygrał go porucznik łotewskI. Reh~
berg.~;'L "Olisic" przed por. Żelewsklm na
"ZazlC •
się

Inowrocław

- Katowice

Wielka sztafeta sokola na zlot do KaI
łowie _ 614 km
Sokola piesza sztafeta Dzielnicy .":'iel:
k0polskiej na dystansie 614 km, zdązaJąca
na wszechpolski Zlot do Katowic, wyruszyła w niedzielę punktualnie o .godz. 10
z parKu Solanek w InowrocławIU przez
Cioślin, Pakość, Piechcin, Barcin, Mur..,
czyn, Górę, Żnin, Podobowice, M1apno, Tu~
rze, Damaslawek, Janowiec, Mieścisko,
Wągrowiec,

Rogoźno,

przebiegając

cały,

odcinek trasy pierwszego dnia 123 km w
bardzo krótkim czasie 7 godzin i 3 minuty. Z powodu dużej ilości uczestników
biegu uzyskano o 1 godz. i 9 minut lepszy
czas od wyznaczonego przez kierownictwo
biegu. Zamiast przeciętnie 1 km dla jed",
nego zawodnika, biegano 400 do 700 m.
Publiczność, gromadząca się na trasie
owacyjnie . witała zawodników, przebiegająCYCh z symboliczną paleczką, zawiera",
jącą artystycznie wykona.ne dyplomy. -;
Przewodnictwo Dzielnicy Wlkp. Sokoła i
pierwszego gniazda ''fVielkopolski z Inowrocławia z przeznaczeniem dla zarządU;
Związku Sokołów, starosty powiatu ino~
wroclaw.skiego do rąk wojewody śląskie~
go, prezydenta miasta Inowrocławia dQ
gospodarza zlotu prezydenta miasta Ka-.
towic.
W miasteczkach zorganizowano zbiórki różnych organizacyj ze sztandarami i
doręczono liczne telegramy władz admi..
nistraeyjnych, gniazd sokolich, Bractw.
Kurkowych, Powstańców i Wojaków, Straży Pożarnych i in., wygłaszano przemó ...
wienia. Biegowi towarzyszył z Naczelnictwa Dzielnicy p. Lustro. ;Wspomniana;
sztafeta przcbiegać będzie we wtorek, 15
bm. o godz. 20 przez Poznań z metą na
boisku Sokoła.

HIPPIKA'

65.000 zł zgroi 12 koni na starcie,
ze stajni Cichockiego pod

Derby warszawskie o

madziło

20,000

nagrodę

publiczności

Zwycieżyl "Piane"
jeźdźcem Jednaszewskim, 2) Neon ze stajni
Krasne pod Nowakiem, 3) Marap (St. Lochów
- ~zc1ziec Gili), 4) Loj l gen. Andr;rsa llod Pasternakiem. Tot. 21. (Cj

KOLARSTWO
Pierwszy bieg o mistrzostwo

szosowe Polski, na dystansie 150 km na Śląsku wygrał w
klasie A Starzyńsk : (Syrena) 3 g. 21.5, 2) Wasilewski, 3) Napierald (obaj F. B.), 4) Wandor
(Legia - Kraków), 5) Michalak ·(FB).
W klasie B pięciu zawodników uzyskało
lepsze czasy od klasy A, co wskazuje na absurd nowego sposobu rozgrywania mistrwstw,
Zwyciężył J. Kapiak
(\Vąrszawianka)
3 g.
19.12, 2) Urbaniak (Okęci('), 3) M. Kapiak
(WaJ·Sz.), 4) Kołodziejczyk (Łódź), 5) Jaskulski
(Łódź), 8) Wkcek (Ł6dź).

PIŁKA NOŻNA
Drużyna

Basków. która miala w niedziele
ligi, a które to spotka~ie
wskutek zakazu wladz adminitsracyjnyc-lI, pozostaia nadal w Warszawie
i domagaiII się wypłat y -odszkodowania. W niedziple Baskowie trenowali na boisku Skry.
Wc:gierska drużyna zawodowa "Szeged" po.;
konała w
Starachowicach tamtejszy K. S.
Starachowice dopiero po walce 5:4 (1:4). We
wtOl'ek SzegeŁ gra w Kral,owie z Oracovia, a
w czwartek W Ohorzo Nie z AKSem,
z

grać
zostało

reprezentacją
odwołane

SZERMIERI{A

Drużynowe mistrzost",o kobiece Polski zuobyla '\Varszawa przed ślą skiem i ł"odzią,
Ozwarte miejsce zajął drugi zeRPól 'Warszawy,
W deC'y(lującym spotkaniu \Val'szawa pokonala
śl[lsk

7:2.

WIOŚLARSTWO
Główny bieg ósemek w Gdańsku na zawodach, z któryrh startowały załogi polskie, wygrała osada Kolejowego Klubu WioślaTskiego
z Bydgoszczy, (e)

Komun'lkat meteoroloniczny
_~!

.

Naplyw powietrza polarno-morskIego,
które w ciągu Ubiegłej doby napł~rnęło. d~
Fc.lski powodując wzrost zachmurzema l
burze, 'bardzo prędko lwntynentalizuje się.
'Vskutel, tego w godzinach popoludniowych w całym kraju nastąpiły rozpogodzenia.
Temperatura o godz. 14 wynosila: 16 st.
t
G
w Gdyni, 19 st. w 7.:bąszyniu, 20 st. w rud:dądzll, 21 sL w 'Viinie, 22 st. w Znkopanc-ffi, 2i sto w Poznaniu, Krakowie i Bydgoszczy, 2G st we Lwowie i Białymstoku,
27 st. w Kielcach i I<aliszu, 28 st. w 'Varszawie i ł~odzi , 29 st. w Lublinie, a 31 st.
W PillSku i Przemyślu.
Przewidywany przebieg pogody do wiec~ora, dnia H ~I~.: Na ogół dość pogodme ze sklonnosclą do burz, zwlaszcza w
d~ielnicHeh. wschoclnich ~ polud~iowych.
Clepla. 1.1 l~ a l'l~ nW<llle wIatry polno cno.
wschocllllC l połnoClle.

ffU imi!r[i n~

.

,

~n!ri uw ~OWl!

[ Wf on~n

Rozstrzelani zostali w sobotę: Tuchaczewski, Jakir, Uborewicz,
Kork, Eideman, F eldman, Primakow i Putna
M o s li w a. (PAT). Agen. Tass komunikuje oficjalnie:
Dnia '2 czerwca wykonano wyrok specjalnego trybunału sądu najwyższego ZSRR na skazanych na karę śmierci
przez rozstrzelanie. Rozstrze lani zostali: Tuchaczewski,
.Jakir, Uborewicz, Kork, Eideman,
Feldman,
Primakow
i Putna.

ROZKAZ DZIENNY

WOROSZYŁOWA

.\10 s kwa. (P.\.T). Agencja Tass dążyli do obalcnia wszelkimi śl'otlka
donosi, iż komisarz obrony \Vorosz)"- mi władzy sowieckiej, restauracji kalo\\' opublikował rozkaz dzienny, gIo- pitalizmu, przygotowywali zamachy
:,.zą.C',' " m. i., że pomiQdzy 1 i 4 czerwca na kierowników partii komullistyczoclby lo siQ w obecności członków rzą.- nej i rządu sowieckiego i uprawiali
cłu po"iec1zcllie rady wojennej przy ko- zlośliwy sabotaż w dzicdzinie gO:'lpO11l isar iacie obrom-, na któn-m wysł llclat'cze,i. oraz obrony kraju, usiłowali
chano raportu ";oroszyłoKa o w): krr- osłabić czerwoLU:J, arUliQ i spowodować
ciu przez komisariat spraw wewnętrz- jej klQskę w razie" o,iny. Ponadto
n ,' ch "zdradzieckiej wojskowej kontr- sprzedawali wrogom ::iowietów tajerey"olucy,inej fasz~stowskiej organi- mnice wojskO\,-e i cZ~' nili w~l~'stko, azacji" . Organ)zacja ta, działając w by przyśpieszyć napasc wroga ześcisłej konspiracji, istniała oddawna wnęll"znego na Sowiety.
i miała na celu, sabotaż, szpicgostwo i
Klęska czenyonej armii w wypadrozkład w cler,,-onej armii. Rozkaz ku wojny miała wedle przewidpval'l
c17.ienny cntuzjastycznie aprobuje wy- spisko\nów ułatwić im obalenie obecrok na Tuchaczc\YSkiego i towarzyszy, nego reżimu, przy czym spiskowcy lia takując w gwaltown)'ch słowach "fa- czyli na pomoc \yojskowych kół faszysz~· stę Trockiego".
stowskich jednego z pal1stw zagraniczRozkaz kom. Woroszyłowa głosi da- nych i wzamian za tc; pomoc byli goki, że ostatni proces dotyczył "niezcle- towi ofiarować Ukrainc; i rozczłonko
lI1a:'lkowan~- ch dotychczas
zdrajców wać związek sowiecki. Rozkaz IWllCZY
.kontl'rewolucjonistów ,szpiegów i spi- siQ zape\ynieniami na lcma.L "niezw)"~k.~,,"Ców" w szeregach czerwonej ar- \ ciQżonej czerwonej armii" i \";ezwan~a~
mil, łącząc proces ten z poprzednimi mi do "zwięk!"zenia
bolszewicl';:leJ
p l'ocesami le"(\-icowych komunistów. czujności".
\Yec1ług rozkazu spiskowcy wojskowi

Co powiedział Trocki o wyroku moskiewskim
P ar r ż. (PAT). Havas donosi z biurokracja jako całość jest calkowicie
-r-leksyku. Trocki oświaclczrl kore- uniczależniona olI ludu, biurokracja
sjJonclentowi Havasa na temat ostat- wojsko\\-a chce si<;, uniezależnić od
liir-ll wyclarzell w Sowietach, że dykta- biurokracji c),,'iIJlej. 2at.'111 podlotal" sowiecki po pozbawieniu głowy par- żem ostatniego procesu brl konflikt
iii obecnie pozbawia g/owy armie;, pomi<;,clz-," biul'em polit ,\"CZI1)1ll j \\'01'0Trocki wyraz,ił się "l \' ielkim uzualliem s/.dowem z j('dIH' j :"łroJly a Jn"i()tplll
o zdolnościach i zasługach skazallCÓw d~\\ ód/twa czerwollej armii z drugiej.
i absolutnie nie daje wiary wytoczo- Zadano slraSl, \l~- cios ('zcnyol\ej anlJ I i,
n .' -111 oskarżeniom. Sądzi raczej, że h~' - który wstrząśnie nją moralnie aż do
Ja to ~prawa r.\"walizacji pomiędzy "'0- pod:'ltaw. JnlerG~y obron~" kJ:aju zorusz ,' Jowem i Tuchacze\l"skim.
stal.,- poświ~l'olle intcresom zachowaTrocki jest zdania, że \Voroszdow nia władzy przez klikę r z ądzącą·
okaże się w razie wojny nieudolnym
Po procesie Zino\yie\\ a, Kamien iedowódcą, ale że jest nadzwyczaj uległy
wa, Hadka i Piatako\l"a, proces Tuchawobe~ Stalina. "'y,Yoc1~r swe Trocki
cze\yskieg? i tO"' arz~:sz~' oZllacz~, pozakonczył nast<;,pującymi słowy: "Gdy czą tek konca obecnej ci) k tatury .

l

Najokrułnie!sze środki łerorvsłvczne
Opinia

p(f,.y,~a

(} u' yroku "no ...,ldcu's/.hn

p a ryż. (Tel. w1.) Wyrok śmierci
na generałów sowieckich wywołał tu
pO\Vl"zechne uczucie odrazy.
"Journal des Dćbats" zwraca uwagr;'. że Stalin zabiera się do \Yyt~pienia
lud7.i piastujących najwyższe godnOŚCI
w Hosji Sowieckiej, Jeszcze nietlaw110 - pisze Bernus - Tllchaczewski
JJawił w Paryżu w charakterze Ul'ZQclowym i w roli wodza armii miał dost~p do tajników wo.iskowych niepoka7.y\\"anych nikomu, Otóż L1ziś rząd moskiewski oskarża Tuchaczewskiego i 7
innych gencralów o to, że byli na żol<łzie obcego mocarstwa i zdradzali najwyższC tajemnice armii sowicckiej. Oto \Yi~c do czego elopro\Yalb:a kontaJ,t z rządem sowieckim. i\iebc7.piecze11stwo kontaktu lego jest dziś \\'idOCZlle jak na elłoni.

Oma\\ iając tral<eclię, rozgry,,· a.iącl!

się \\' cieniu murów . kremlowskic:l~,

"Tel11 ps" wyciąga "'J1losek, ze P01111mo istnie11ia ustroju komunistycznego w nosji ocl ~O lat okazuje si<;" że
ustrój ten nic zdoI al sic;' .ie~zcze llalrżycie ugTl111tować i że musi uciekać
!:iQ c10 najokl'ułniej.'zych środków terorystycznych, by utrzymać się przy

\\"ładzy.
\\' kołach emigTHcji trockislowslde,i
pneh:rwaj~1.('('j \YC F!'allcji, utrąmnją,
iż Stalin je:.;t sza161('em i że ten pólAzjata, w którego 1'<;,kac11 znalazła siQ
najwrższa \ylaclza w Sowietach, opaIlo"'any j('::;( manią pr7.e<llar1o\\"cz~ i
w~-c1aje ma<.;o"·o wrroki śmierci, jak

nowocze"'ll)' i\'eroll, \\' ~sz<:tc w każdym
swego wipólzawodnika i zćllllachowca.

nie i na 1(<11lk<1l.ie mial wybuchnąć
ot,yarty bunt przeciw wladzy sowieckicj. \\' l\Io~l,\\·ic. ittlzie dokollywUją
ma,;o\\'~- ch areszto"' ań, llHiitroje przypo mi na ją ]li el"\y~ze d ni l'r\\"olucj i bolszewickiej. [\,il,t Jlie jrst pewny .iutra.
l\łiasto obi ega fanlC1sły('zna poglo:-ka, że nl1 El'('!1l lu zml leziono maSZ~' llQ
piekielllą i żr komendant przybocznej
~traż~' Stalina zostal przez ll~' ktatora
\\ la ' llor~cznie zastl"7.elolly. Specjalni
emisariu!:izc z Krcmlu bezustanllie \\"yje7:clżaj~ lla 11l'0\\'i nc.i~.
\V hezpośred
nim OtOCZ('llill StalillH znajduje siQ
\Yol'oszyIOw, ,Jrg"ol'ow i JeŻow.
.. ' icwiadOIllO Jlf\\\"r1. czr ~t n lin zdołal podpOI ~!Ill;;ować ~ohir \\ '01"0i"ozy10\\"a, czy

rę
się

więźniem.

Japonia atakuje Sowiety?
L o n c1 y n.

(Tel.

wł.)

centrowano potężne oddziały armii ja,.
poi1skiej i mandżurskiej. W chillskim
Turkiestanie, objętym wpływami Sowietów, \vrhuchło powsta.nie.

Berlin milczy

Alarmujące

wieści nadchodzą z granicy sowiecko-

·
"
·e 1 iki niejapolls kiej . PoGlobno Japol1czVCY za. B e.r 11 n. (~el. "" ł.). DZI r ~ .
mierzają. skorzystać z wewnętrznego mleckl.e referUją ~ar.dzo. spokoł111.e wy. kryzysu Rosji sowieckiej i wywolać k~nan.Ie wyroku sml~rc~ na osml.tI s?zajścia graniczne, które stałyby się wleckIch generałach l 111e .0burz~.1ą ~lę
początkiem wojny w Azji. Na grani-I :~ca}e na przeJr7:r~t~ alyzJe sowle.ckle,
cę mandżurską przybYł dov,.ódca ar- lZ 1 Ucll~c.ze\YS~- l l mm. zasądzen 1 gomi mandżurskiej, gen. Ueda. 'V miej- nerałO\"le SOWIeccy stall na usługach
scowościach Zaps~l'a iDoloro skon- Niemiec.

·Czy nie nadejdzie kres ·5alina 1
W dniu 9 miesiąca Upalnego (t11ermidora) III roku re"'ol1!cji fra.ncus kiej
- a według zwyczajnej rachuby czasu:
27 lipca 1794 r. zrozpaczeni ~)olit.vcy
rewolucyjni zmobilizowali wszystkie
SWOE.J siły przeciw wodzowi jakobinów,
HobespiclTe'o\Yi i posłali go na gilotynę.
Paed tym Hobespierre posłał ;,a szafot
tysiącc ludzi, wśród nich także kilkudziesi~ciu star::ch i zasłużonych dla rewolucji jakobinów, Kiedy zdawało się,
że usunął już wszrstkich swoich przeciwników, wsz-,"stkich "arystokratów',
,,"TOgów ludu" i "zdrajców re\\olU!' ji"'
- ,ytcd~ " rozpacz pozo:--Lał-rch okazała
si~ s ilJ1 iri .::z il od ich strachu i Hobespierre dał gardło.
Ostatecznym rezultatem wzajemne~o ,,\cil.i'1j\ia si~ re\,"olur'jonistów francuskich sŁał się zamach Bonapartcgo
\,' dniu 18 brumairć, a VIII roku Republiki (9 listopada 1799 r .) , kiedy to
re\\'olucja przeszła w okres dyktatur~'
\yojsko\\Oej.
Nie można orz\'\viście t,,· ierclzić. iż
rc\\-( łucja ros., jSka musi tak ·'·ę odbrć
jllk rr" ol1lcll'I f ·;1I1C1I:--l\1'1. Już zr('sztn
sam przchieg re\"oluc ,ii rO"~' j"ki('i )
dlugotrwale t r z~- l\1al1ie siO partii holszC\yickicj przy \yładz~ oraz zniszc7,enie przez nią, "i"o7, ~ ' stkich nie-bolszewikó" z r ó zn~ - nli gatlll1kl'lll1i socjalistów
"'łącznie - "(\-sknzujr. i7. olhrzymi przewrót ros~- .iski posi; erlł in n ,n ll i torami,
niż francuski '" XYIII "iplm. Nasuwają się jednak pewnc analogie.
Opo"(\ " iaclają, iż najściślej ze sohą
z,,- iązani działacze i ,,,odzowie partii
holsze\\-ickiej oba\\iali siC; na ,początku
reKolucji losu francu"kich re\"oluc ,ioni:-:tów i pJ"7.~Tzekli sobie, iż nigdy r,ie
" '.' clachą na siebie JlfJ,,'zl'ljem "'~Tokó\V
śmierci. \\' tell sposób zrtmierzali urnto\"ać si ebie przed \"za ie1111l~' m \\·~ - t<::pieniem si~. a l"c~\"olu c j~ 1"0S~'.i, ką, przed
cl,d<.tatl~I:ą. \\·o.i<';~~O~\" ą. która mogła b~
sta11o\\'lc TH'zeJSCle clo nOl'maln ego
ustroju społecznego i polit~' cznego. Jeżeli tak h~' ło , 10 1110żn::J zro7.umi('(~ \\"7.ajemne oszc7.C'C17,al\ie się holszewikó\v IV
piel"\\"sz,' m okrrsie ich " 'nl\;; \\"e\\"l1('trzn~-cl1, po śmirrci Lenina. ;\fo7.l1a zro~u
mieć, cllac7.E'go pienyszr ohjaw~' opo:>;~'
('ji ,.pra\\"ico\Yej" (l311['harin, TO')lSki i
n~- l<ów ) na początku pirrws7.ci piCltilrt1\:i i ohjaw~' Op07~ ('ii "le,,-icowrj"
(Trof'ki, ?:ino,yie\\' ) \V latach 192;:)-27 l
póinicjsz.\"Ch h~' l~' traktowane sto::n.J111<0"'0 łag-orlnie i karane zesłaniem ,lo
oc11rgl,,"ch okolir' ~~- b(,l"ii i żp Trocldcmn
poz\\"olollo na'''et na ,,-~-jazd za gra-

I

nicę.

Dopiero kiell ." opoz~ ' cja "le"'icowa"
ten cich~' pakt i zamonlo\\' ała
IV 1931, r. "-ielkorząclc(' Lcningradu Kiro'\"a, niepodzielnie już" tedy panu}ę
cy Stal in zaezął się sroż~- ć i co raz CZ~
śCiej stawiać ,.poLl śeiaJlQ" s'l'oich to\\'arz,-szv - stan-ch bolszewików. \V
sierp'niu' 1936 r, skazano na śmierr i
l"ozstrzelano Zino\\'irwa, Eamicnie\\"a i
11 il1m' ch w,-bitnn'h hol~ze"' ików, ,,l11t,\"111 b. r. zllo\YU 'rozstrzplal1o po pl'Jce:-;ic
"ró\\Jloleglcgo moskie,,,:--l,icl:?;o
centrum" 13 "slanch hol:--ze,Yików" i
1: ,,'trą('Dl1o \la clługie lata do \\"i~zicnia,
ilu zaś skazano i rozstrzela.no \\' inn~- ch
nie tak glo<\n~ ' cll procesach luh .. " . trYhie adlllini:-;trac ,"jJl~- Jl1" przez G. P. F.to Ocz~- \yiście \y.\·licz~' ć h~ lob~' banlz<J
truclno.
Obecne ,,'ia(]omości o procesie i rozstrzelaniu ośmiu gellel"illów "owieckich
!lO\\'('r17rJ o<.;I,l(r(·zI 1in. iż "e,,'olu("jn \\"
Ho:-;ji dOI,\ cheza:-; ~iQ Ilie "koJ1C't: ~ i:{,
złamala

Buntv warmii sowieckiej
Hyga. (Tel. \\"1.) Wedlug donie!'ie!'1 z ;\Iosk\\'y, \\' armii sowieckiej
~ 'l. el'Zą siQ bunłr.
~ngle aresztowanie
Tuchacze\\'skic-g-o i 7-min czołow~'C"h
gellerałów bylo środkiclll jJl"c\yencyj1J~' 111 i miało zapobiec
ostatecz1lemu
przygoto,,'aniu :'lpisku. ~tnlill oLld1lł
117.l1rojollą I" c:k ':', zaninl zdolnhl go 01Hl.
dosi<;,g I1qt. \\ " ~Io!'l\\\'ic poLlolmo skon("('l1trowal1o okolo 100.000 clobol'Q\\'~- ch
7,olni('r7.)", którycll dowódcy od rlani są
,'[alillowi.
?:l11ohilizo\\<1110 l'ó\\'llież
",::;zystkie oclclzialr G, P. U.
l{omunil.;:arja telcfoni("7.Jla mi<;,Llzy
szeregiem min:.;! so~yie("ki("h jest przerwana i niewiadolllo \\' trj ch\\"ili, eo
~ir; dzieje Ila prrl\\ in('ji. \\" T\lrkiesta-

też jest sam ślepym na.rzędziem w
kach czerwonej armii, której stał

lecz trwa nadal i

rozkłada

pallstwo so-

w~ckie .

Stalin
likwiduje
nieubłaganie
wszystkiCh
swoich
domniemanych
przeciwników. Zlikwidował ich w partii i aparacie pa11stwowym cywilnym,
a teraz przyszła kolej na armię zdawało się chlubę i podporę reżimu
sowieckiego.
Już w procesie Zinowiewa i towarzyszy skazano na śmierć z kół zwią
zanych z armią, b. komisarza wojny
Jewclokłmowa, b. wodza w walkach z
admirałem Kolczakiem Smirnowa,
"(\'yhitnnh uczel'tników i dowódcó\",
wojny domowej Bokajewa i ·Mraczkowskiego. 'V następnym procesie Piatakowa, Sokolnikowa i Radka dali gło
wr, Murałow, b. komendant okręgu moskiewskiego, Sokolnikow - b. komisarz polit~- czny w wojsku, a pMniej komendant 8 armii na fron.cie połudnlo
w~- m. Również Piatakow i Serebriakow
byli komisarzami warmii w czasie w.)jen domowych i także zostali rozstrzelani.
I{ied~r z początkiem maja b" r. na.Ichodzil ., \,"iarlolllości, że Tuchaczew<:ki
nie pojedzie do LOlldrnu na koronaCJę,
lecz zo~taje przenie:'liony nad \Yołg~, ze
zostaje przenicsiony l4en. Jojne Jakir 7.:
I\ijowa do Leningradu, kiedy ukazat
siQ dekret o po,yolaniu do ż,,- cia w r.zer,\ ol1rj armii " ' ojenJ1~' ch rad i komi"arzr pclitrc7.n~- ch.- ró;i;nie to sobie tłu
maczono. Grly jednakże nadeszła wiadomość, i;i; popełnił samobójstwo Jallkiel Gamamik, członek organizacyjnego biura centralnego komitetu partii,
piastujący w t~' m biurze refcrat sił
zbrojnych, a poza t~ - m zastQpca w rl:;tdzie "narkoma" (ludowego komisarza)
wojnr \Yorosz~' ło\\"a i szef politrcznego
komisariatu partii clo spraw armii stalo się jasne, iż zmian~7 w clerwoneJ
armij są. objawem rozgr~- wki polit~-r~11ej, pro\yaclzonej bezwzględnie prZf~ .'!:
Stalina.
Aż wre .. zcic clowiarTujem,v sip"
70
:i: 11 an i nam \yoclzo\Yie so\yieccv z ,,"oin,'- 19::!0 r., marsz. TU['hacze'\'l'ki, generałowie: JakiI', I<ork, Pu1na i kilku inm -ch \\"\"ż"z, - rh oficerów zostało rnt:stl'zelan,;' ch 'po krót!zim procesie pt:z.y
drzwiach zamkniQtrch. Sędziami iCll
b\-li "kolec1zy": marszalko\yie BuclieJln~r i BIliche!": szef sztabu Szapo~' znikow
i inni, wymienieni w telegramach.
Skład

sądu

poc1an~r

szczegóło" 'o

przez agencjQ Tass jest zresztą, dla na!!
jedyną 13,,· arallcją. iż sQclzio\Yie ci n,e
~ą,
,ie:.;zcze na lawie oskarżon\\'ch,
wzgl<;,dnie, że ż~ ją. O Bltirhel'ze h~ la
już przecież wiadomość, że jest arlo!sztowan,\'.
Tak. 'talin rozprawia siC; z rrzeciwIJikami. B~ ć może zre!:izt q, że nie po.
/'ostalo mu nic inncgo, jak Hitlerowi
w 1931, 1'. B~ć 111oże, że szlachcic i \y',_
chowanek carski ej al,allemii \\'ojer:l1ej
TuclJacze\\'ski przygotowywał ",iQ elo
ro Ii BOJ.Hlpal'tego.
KIC 7.l1lirllia to jednak fnktn, iż r:)s,la ;.,o,,,ir('ka Pl'z." ponlina obe('nic Ulczej J'e" oluO jllą FI'ClI1CjQ z okJ'('''11 { P I"I'oru, nil, Frall('jr, Z" ~ ('iQsl'" Kapoleona. Cz,' jrdnak lIat!rjdzie i lIla ~talinlt
n lhennidor? \\' ka7.(\~ 1ll razie nic jr,t
lo pro" i n r'j Oli H II l,' fnuH'u:,d,; ':1< h, oka L
upit~" kr,, ' ią jak nobrs~i(")Te, I('('z
. lan- i w,,-trawny terrorysta, zaprdwion)' clo zamachów je!'zczr '" cza"i -' "'alki
poclzirllmej z ro:--~.iskim caratem . .\
poza t~· m jest to Gl'uzin, kauka"ki góral, któr.\' ma \\'e krwi azjat~ckie metody rzątlzenia
M. R.

Południe

a północ Hiszpanii

Prezydent Ro P. w Lisk.oWie

L i s k ó w. (Tel. wł.) W ni~zielę
do Liskowa Prezydent Rz.ecrypospołitej i udekorował ks. prałata
Wacława Bl izil'lskiego komandorią. orderu "Polonia Resiituta" z gwiazdą.,
Napisał .Jędrzej Gierłych, wysłannik specjalny "Orędownika"
oraz 7 działaczy wiejskich, którzy przy;PRZEDRUK BEZ PODANIA 2RODLA I AUTORA WZBRONIONY
czynili się do rozwoju Lisko\\'a.
uroczy~tościach wzięli u(l~iał pr p ...;
Pod olbrzymim. jak niebo wysokim mieniu takie ' okrucieństwa, których milczące. Jed to zgodny poryw zbioSklepieniem seWilskiej katedry. liczna nawet najłagodniejszy i najliberalniej- rowy, - jest to w jeden rytm bijące mier Składkowski, oraz ministrowie
gromada ludzi zebranych przed ołta- szy rzą,d nie mógłby puściĆ płazem. tętno woli i wysiłku ogółu. Tutaj na Poniatowski i Świętoslawski.
rzem dla wysłuchania mszy świętej gi- Tak więc ma.sy dawnych sympatyków południu. w tej kipią,cej akcji i ruchu
nie. jak garst.ka mrówek w cieniu o- partyj "czocwon)"Ch" pozbawione zo- czuje się akcenty polemiki, walki peł
gromnego stolu. Ludzi iyoh jest dużo i stały przywódców i agitatorów, którzy nego furii ataku w przeeiwnika; który
modlą się żarli wie. Ale od razu ud e- by je w "czerwonych" nastrojach u- nie siedzi tylko gdzieś tam za górami,
Kra k ó w. (PAT) \V związku z jul'Za, jako cecha tej ·gromady. rzecz jed- twierdzali.
za odTutowanymi liniami okQlPów, ale bileuszem Z5-lecia objęcia stolicy bina: jest to prawie wYłacznie inteligenPo wtóre, rządy "czerwone" skom- którego czuje się wszędzie wokoło w skupów krakowskich przez ks. metrocja i mieszczailstwo. Choć to dzisiaj promitowały się w oczach ludności. 0- postaci
zadawnic)llych
instynktów, politę Sapiehę w godzinach popołU\
niedziela, ludu w katedrze nie widać. kres rzą,dów "czerwonych", 'to było wątpliwości, Upll'Z 00 z e·ń. którego zna.j- dniowych do pałacu arcybiskupiego'
Czy widać go wiQcej w świątyniach jedno nieustające pasmo pożarów i duje się w sąsiedzie, w przyjacielu, w przybyli cechmistrze wszystkich chrzena przedmieściach i na wsi? Być może. morderstw. Początkowo i szerokie sobie samym.
ścijaIlskich cechów krakowskich z preJak jednak slyszQ, religijność w ma- masy WCiągnięte zostały w nastrój
Narodowcy na północy. to są. narosach ludowych w Andaluzji jest na o- krwawego delirium. Ale gdy nierwszy dowcy z krwi i z instynktu. Narodow- zesem Iżby Rzemieślniczej na czele,
celem złożenia hołdu arcypasterzowi
gół mała. Może obojątn{)ść religijna lu- szał minę,ł, dość łatwo zdały sobie z cy na południu, to poza niewielką
du w tej dzielnicy stanowi jakieś, w tego sprawę, że rzą,dy "czerwone" nic mniejlSzości~ - narodowcy zaagitowa- Metropolii krakowskiej. Imieniem zeinstynkcie przechov,ane echo uczuć im nie dały. że nie poprawiły położe- ni. Dziś wierzą oni w generała Franco, branych przemówił poseł Jahoda-Żół- '
tak licznych tu ongiś "Moriscos", Mau- nia ubogiej ludności. że przeciwnie w "Falangę", w ideę narodową. Ale je- towski ,wręczają.c następnie ks. metrorów. nawróconych na chrześcijaństwo popelniły szereg krzycz~cvc.h.. nie·spra- śli coś się zmieni? Jeśli zraż~ ich ja- policie Sapiesze piękny adres hołdow
nie z przekonania. iecz dla politycznej wiedliwości i niegodziwości. Co wię- kieś niepOWOdzenia czy nieczynności? niczy, zaopatrzony w kilkadziesiąt pieasekuracji? Faktem jest w każdym cej, "cze.r woni" przywódcy zrazili do Jeśli ktoś zdoła zaagitować ich sku- częci cechów krakowskich z 16 i 17 w.J.
razie, że chłop andaluzyjski był ze siebie ludność tym. że po tym wszyst- teczniej? Dlatego trzeba ich wciąż agi- odbitych w laku. !{s. arcybiskup Sawszystkich chłopów hiszpańskich naj- kim. co zrobili. uciekli w bezpieczne tować, wciąż utrzymywać · w transie, pieha podziękował serdecznie, w zy ...
bardZiej bodaj podatnym materiałem miejsce. a obałamucona. ludność pozo- w na,pięciu wiary, zaufania i zapału, wając rzemieślników do dalszej ofiardla propagandy czerwonej - i najsil- stawili na łasce losu i narazili na re- wciąż podniecać ich teatralną scenerię, nej pracy dla dobra !{ościoła i Ojczyniej został przez nastroje rewolucyjne presje. Chłop czy robotnik andaluzyj- gromkim dźwiękiem szumnych słów, zny.
ogarnięty.
ski, wnioskuje z niepowodzenia krót- efektownością zapalających wyobraźSewilla. od pierwszY'ch chwil woj- kotrwałego "czerwonego" eksperymen- nię czynów.
ny dom{)lwej opanowana przez nacjo- tu, uważa teraz, że eksperyment ten
I dJlatego Sewilla - to jest .jeden
Związek
nalistów, była przez długi bardzo czas był czymś, co sprzeciwia się normal- wielki, barwny, iście te·atralny koromaleńkl;l.. białą wysepką, zagubioną w nemu porządkowi rzeczy - i jest zły wód propagandowy. w kt6rym groźny
morzu czerwonym. Narodowcy w Se- na tych, którzy go do tego ekspery- nastrój wojny i rewolucji miesza się z
!{ rak 6 w. (Tel. wł.) Odbyło się
willi pod \vodza. gen. Queipo de LIano mentu po'pchnęli.
pełnym
roznamiętnienia
nastrojem
robiąc powstanie w tym mieście poPo trzecie od długiego już szeregu jakby jakiegoś okresu plJ'zoowyborcze- tutaj w Towarzystwie Lekarskim zerwali się niejako z motyką. na słońce: miesięcy ludność Andaluzjj agitowana go. A to wszystko pod gor~cym. iście branie sekcji lekarzy szpitalnych okrę ..
uderzyli malellką, rozpa.czliwie sła,bą, jest i urabiana przez nieSłychanie afrykallskim nie,bem. w blasku ośle gu krakowskiego Zwią.zku Lekarzy R.
zbrojn~ garstk~ na znacznie potężniej- szeroka i energiczną propagandę na- piające.g-o słońca, które najpatetycz- P. Na· zebraniu tym 125 głosami przesze siły przeciwnika w kraju. którego cjonalistyczną. Propaganda ta na naj- niejszym wydarzeniom nadaje barwy ciwko 91 uchwalono zmianę statutu
sekcji w tym kierunku, aby członkiem
ludność w przeważnej części z tym wi~kszą skalę prowadzona p'l.·zez ,.Fa- karnawałowe.
przeciwnikiem sympatyzowała i go lang n Hiszpallską... daje wyniki. Tłum
W dodatku to wszystko. te wszyst- jej mógł być wyłącznie lekarz-chrześci
popierała.
andaIuzyjsl{i tak samo podlega dziś kie pochody. manifestaCje uliczne. ma- janin.
Zuchwałe bohatel"stwo narodow- sugestii nacjonalistyczne.i i wciągany sowe kwe·sty. przemarsze skautów
cÓ'W, ich bezpnykładna determinacja jest w trans zbiorowych nastrojów na- ("flechas" .. Falangi") z muzyką, to
i duch zaczepny sprawiły. że wbrew rodowych, jak poprzednio żył w tran- morze różnobarwnYCh plakatów, te
temu, co _ zdawałOby się - nieodlpar- sie "czerwonym".
głośniki radiowe na ulicach, te $piecie wynikało z logiki rzeczy, odnieśli
Ta właśnie propaganda nadaje Se- wające hymny narodowe tłumy przed
oni zwycięstwo. Poczatkowo trzyma- willi piętno niezwykle intensywnego ,,~yuntamiento" - to wszystko dZieje
jąc w swym ręku tylko śródmieście życia. Sewilla po prostu kipi ruchem, SIę na tle wielkiego i ruchliwego mia(na przedmieściach. obsadzonych przez gwarem. akcją.
sta
siły czerwone w tym samym czasie
Północ też kipi życiem,' - ale jest
Biała rasa wymiera,.. Twierdzenie to
płonęły kościoły i dokonywana była to iakieś wrzenie skupione,' zacięte,
J~DRZEJ GIERTYCH.
wydaje
się paradoltsalnym, a jednak posiada
rzeź narodowców i katolików),
z czawiele słuszności szczeg6lnie Ul odniesieniu
Bem dzięki formowaniu coraz to n~
do Europy ::aclwdniej.
wych oddzialów ochotniczych spośród
Okazuje się mianotvide, ':!e w Europie
narodowo i po katolicku czujących,
zachodniej
przyrost ludności tak szybko
choć będą..cych w mniejszości odłamów
spada. że w niedalehiej przys-::lości grozi jej
Rewolucyjne dq;ienia Gen. l(onfetl(!ł'ocji Pracy
ludności cywilnej, dzięki przechylarac::ej w y l u d n i e n i e niż p r z e l u dniu się garnizonów wojskOWYCh na
P a ryż, 12 czerwca
we Frartcji. Drożyzna zaś życia powo- n i e n i e, jol, to często daje się słyszeć.
stronę powstania, oraz w kOI'J.cU Sekretarz Generalnej Konfederacji duie ogólne pesymistyczne nastroje.
Dowodzą t-ego zreutą cyfry,
dzięki od1sieczy z Marokka, zdolali Pracy, a zarazem czerwony dyktator
Faktem jest. że premierostwo Bluopanować naj-pierw 'przedmieścia Seklasowych związków robotniczych we ma dochodzi teraz swego krytycznego
W Anglii przyrost naturalny, lttóry je.
willi, potem jej okolice, a potem nie- Francji, p. Leon Jouhaux nie zawahał stadium. Reformy bowiem społeczne
mal całe południe Hisz.panii: większą
szcze
w 1912 r. wynosił 10,7 na tysiąc spadł
nie zadowoliły nawet tej jednej, uprzyczęść Andaluzji,
Estremad'ury i w się powiedzieć na jednym z ostatnich wilejowanej warstwy społecznej, ro- w 1934 r. do 3,0. W Austrii w 1912 r. na
swych zebrań publicznych. że jeżeli
końcu Granady.
botników. występujących z coraz to każdy tysiąc przybywalo 5,3 miesz,kańców
Jest uderzająca różnica pomiędzy wypadki parlamentarne spowodowa- nowymi pretensjami. DewaluaCja nie rocznie, a w 1934 r. tylko 0,8.
łyby upadek rządu p. Bluma, to in8,tmo1sferą duchową. narod·owo-hiszpań
To są przy7tlady jaskrawe. Podobnie
I3kiej półno'cy, a narodowo-hi-szpail- stytucja, której lo~,ami kieruje, nie rozwiązała też zagadnienia finanso- jednak dzieje się w wielu innych krajach
wego,
a
Idopoty
budżetowe rzą.du stazg-odzi
się
·
na
tego
rodzaju
wyrok.
A
Bikiego południa. Północ. to jest kraj,
zachodniej Europy.
ją się z każdym tygodniem bardziej
który jak jeden mąż chwycił za broń w więc zapowiedi rewolucji.
Gen. Konf. Pracy. licząca 5 milio-· pall).ce.
świętej wojnie, który por'wał się w reA jak jest w Polsce? Kraj nasz zajmuje
:\Iinister finansów Auriol zamierza
zrzesza "' iększość
)jgijnej i narodowej ekstazie do walki nów cdonków,
miejsce co do wysokości przyrostu
z siłami Antychrysta. Południe, to j(lJst pracowników, posiada więc - zda- wię.c podobno celem załatwienia nie- czwarte
naturalnego po Bułgarii, Jugosławii i H odoborów
uciec
się
do
nowych
podatniem
p.
Jouhaux
na
terenie
spokraj, w którym z takimi samymi upodobnie jak VI'iększość ków. Zostaną. poważnie podwyższone landii.
czuciami, a przy tym może z więksźym łecznym,
Ale i u nas przyrost spadł z 16,4 w 1912
parlamentarna
na terenie politycz- ceny alkoholu. benzyny, .culuu, kawy,
jeszcze bohaterstwem, z konkwistadwskim zuchwalstwem w rzucaniu nym, ' prawo narzucania swej _ woli poclobnie jak i opłaty telefoniczne, te- roku TUl 12,1 na tysiąc w 1934 r. Jest to
leg-raficzne. pocztowe, radia, kolei spadek dość znaczny, którentU należy prze·
się w dziesięciu na tysiąc. z iście ka- krajowi.
ciwd::iałal:, aby nie znaleźć się w położeniu
żelaznej. tytoniu itd. Nie od rzeczy bę
walenk~ brawurą i fantazją
walczy
Oświadczenie to, przedwstawiają.ce
.
jedynie mniejszość, a ogół się tej wal- wol~ mas decyzjom parlamentarnym, dzie zaznacz~'ć, że gaz, elektryczność, takiej Anglii.
P rzecież jeżeli zmnieJszenie przyrostu
ce z zaciekawieniem. ale z obojętnym wywołało ostrą. polemikę na łama(:11 paryska kolej podziemna już podl'ożały, a że cena chleba wcią.ż rośnie nie
będzie szło w Anglii z tą samą, co dotychchło{].em przyglada.
pra~y fl'aneusJdej. Usiłowano je przyNie znaczy to zreszta. by rzą.dy na- tłumić t\\ icrdząc, że p ..rouhaux po- mówiąc o innycb produktach pierw- czas szybl~ościq, to za 100 lat kraj ten bę,
dzie miał 25 milionów mieszlwrLców zamiast
rodowe na hiszpańskim południu mia- dobnych slów nie wyglosi!. Nie zanie- szej potrzeby.
ły do czynienia z jakf).ś poważniejszą
Odbije się to na kieszeni wszYst- obecnych czterdziestu pięciu.,.
chano wiQc klasycznego środka. by
opozycją.. Przeciwnie! Ze zdzi wien iem zwalić odpO\yieclzialność na kozła okich warstw społecznych. 'a więc i roZagadnienie przemian ludnościowych
przekonałem się. że po'lityczne poglą fiarnego. Stał ~ię nim \V tym wypadku
botniczej, przeto dla zaspokojenia jej
dy sze-rokich mas tutejszej ludności są. dziennikarz, którego oskarżono o nie- :ząd wysuwa nowy kosztowny pro- w Europie ma jeszcze jedną ciehawą stronę,
dzisiaj na ogÓł narodowe. Jestem pe- dokładne podanie tekstu mowy p. Jekt. Jest nim przede wszystkim spra- laóra się odsIania, gdy porównamy współ.
wien, że gdyby dziś w Andaluzji urzą Jouhaux. Cóż, ldedy informatorzy, "va emerytury dla starycb pracowni- zawodnictwo ilościowe poszczególnych ras.
dzono - najbardziej nieskrrDO'wany i nal'eżący do najbardziej prawowi- ków. ObciGl,ży to znów skarb paIlstwa Okazuje się, że rasa germańsha i romańska
(z wyjącIdem Holandii i Włoch) znajduje
bezstronny - plebiscyt. obóz genemla tych. bo socjalistycznrch org-anów, przeszło 2 miliardami franków.
Franko osiągnąIby bezwzględne zwy- podali przemówienie w tym samym
Rzą.d znliel'za również' coraz jaw- się tV odwrocie, gdy naprzód idą Słowianie.
cięstwo. a obóz "czerwony" poniósł
W 1810 r. /lIdy rasy germarisldej w Euro·
niej do upallstwowienia ubezpieczell,
brzmieniu.
druzgocącą klę·skę. Ale sa to nastroje
Zaprzeczenie nie wprowadzi zatem banków, do st\'vorzenia "offices" czyli pie stanowiły 31,6 pct ogółu ludności. llldy
chv"ilowe i nie głębokie.
w błąd nilwgo. Przeciwnie nawet. po- biur sprzedaży wina. mięsa. mle'ka rasy romU1lshiej 33,7 pel, a ludy słowlU11shie
Trzy fakty wpłyn.ęły na zmianę na- twierdza mniemanie. że gabinet .,fron- itd., dalej do utworzenia monopoIlI 34,7 pel.
strojów ludności tej, jeszcze tak nie- tu ludowego" musi znajdować siQ w angażowania robotników, który stwoW 1910 r. ludy germallslde miały 34 pet
dawno zupełnie "czerw{)nei" dzielnicy. niemał~'ch kłopotach, jeżeli grozi gię ]'zyłby prawdziwą. dyktaturę syndyka- . w stosun!cu do ogółu ludności Europy. ludy
Po pierwgze obóz "czerwOJw" j ('st t li rewolucja ulicy. Oświadczenia mini- tów.
romańskie 24,3 pcl, a lucly słowiatishie 41,7
dzi.ś
zupełnie pozba\\'iony przywódTen program. miałby być zrealizo- prorClIt.
stra
wojnv
Daladiera
utwierdziły też
ców i dzialaczy. Cala niemal Andalu- tylko opinię publiczn~ w tym nmie- wany w drugim roku l'ZI;l.dów "frontu
W 19.30 r. natomiast ludów germorlskich
zja była nicI'wotnic w YE;'ku "czel'wobylo
już tyll,o 30 pcl, romarls!,ich 24,4 pet,
l
u
dowego·'.
Są.
to
oczywiście
pobożne
nych". "czerwoni" d7.iałacze mieli za- maniu. 'Vyraził siC on bowiem jasno życzenia.
a słowiariskich 45,6 pet.
o
trudnej
sytuacji
wewnętrznej kra·
TÓWl1q czas na to, by popełllić szereg
Niezadowolenie wzrasta z każdym
kompromitujących
ich wobec naro- .iu. spowodowanej nowym ustawodaw- tygodniem nawet w szeregach zwOGdyby proces rozu;ojowy Pos/ąpowal da·
st,vem
społeczn~'
m,
ciężarami
finallsodowców zbrodni, jak i na to. by wraz
lej po te; linii, to w 1960 r. Ul EuropIe bę.
lenników
tegoż
"frontu
ludowego'~.
wymi
oraz
biernościa
bilansu
handlu
z wojskami "czerwonymi" w pOl'ę się
dzie 26,9 pet ludów germarlskich, 22.3 pet
wycofać
w miejsce bezpieczniejsze-. zagranicznego. Zaznaczył też, że w Łatwo przekonać się o tym nie t)'lko romań~kich, a 50,8 pet slow;(IILslti( h.
z
rozmów,
prowadzonYCh
w
r6żoOl'od
chwili,
gdy
pl'odukcia
światowa
pl'z~
'Większość czerw()nych działaczy 1.lcieA zatem - więcej niż pol owę ludności
kła. na ob~%:1l', bęth;\-C'y dot:,td poc! \\'Ia- wyż .. za na ogół ORmiokrotnie przed- nY'h środowiskach stolicy. ale lakże
Europy stanowiliby Słowianie!
i
na
prowincji,
potępiającej
bardzo
wojenną
co
do
produktów
rolnych.
o::;a "czerwonych" - a ci. co pozostali
Czy wobec tego nie nadchodzi era sloa () dwie trzecie przemysłowa., to po- ostrO poczynania komunistów i sorjaJH' miejscu. zostali nast\,pnie przez naI. B.
wWTisha w dziejach Europy.,.?
dobna zwyżka prawie że nie istnieje listów.
~·0.dO\.... ców zastrzeleni, bo mieli na suprzybył
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Ku czemu zmierza .,front ludowv"
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marmuru z czerwonymi żyłkami, te sysią,ce bIokow
przyozdobione były czarnymi geometrycznymi rysunkami i arabskimi napispmi imion marabutów, czczonych w Timbuktu, w Dienne i Zinderze,
Marie-Claire szła obok brata ze spuszczoną. głową..
- Ach! - zawołał nagle.
Pomiędzy opuszczonymi domkami trzy potworne .
posągi z soli rzucały oślepiające blaski. Przed wprowadzeniem islamu do Afryki środkowej bożki te wyobrażały tutaj Ammo, władcę świata - jego małżonkę
i stworzycielkę ziemi - Tingę oraz syna ich Malka,
Pożeracza zwanego Kronosem, Saturnem, Molochem,
Miały one budzić trwogę w olbrzymach. W epoce Didony Jarba - król Garamautów i Getul6w, wzniósł
podobną, trójcę u pOdbitych Atlantów. Ci zaś utrwalili
tu kult tebejski, którego krwawe obrzędy przetrwały
do dnia dzisiejszego, wśród niektórych plemion centralnego nigerskiego masywu, Gurmy i WYSOkiego
Dahameju. Aby spotf,'gować strach jaki budziły te
bałwany, nadano im wyraz dzikiej tępoty,
Tinga była tylko brzuchem z ogromnymi czerwonymi piersiami, brzuchem, opatrym na zarodkacl). nóg,
Ammo z rękami wzniesionymi prostopadle w górę bła
gał słońca o siły, odwagę i cierpliwość. MaIk nie miał
oczu i stał pochylony z wyciągniętemi rękoma, jakby
czatując na ofiarę, z ust wystawały mu olbrzymie kły
hipopotama., na piersiach srebrne tarcze, inkrustowane czarnymi kamykami, symbolizowały jego niezwyciężoną potęgę i trzysta właściwości, pozwalających
mu nagradzać swoich czcicieli.
W tym kraju gdzie nie spada ani kropla deszczu,
gdzie ciało człowieka gnije od strasznego upału już
w godzinę po śmierci, a w trzy dni jest już zupełnie
wyschnięte, nawet wieki całe nie zdołały Wycisnąć
swego piętna na tych potwornych cyklopowych blokach, do któl'ych nikt nie ośmieli się zbliżyć odtąd,
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krZYKnął z przerażenia jeden z Sonhraisow. Kolumna
defilowała

obok strasznej piramidy.
- Niech pani nie patrzy ~ krzyknął Braine do
Marie - Claire.
Podniosła pOSłusznie głowę do góry i śledziła lot
sępów,
•
Kami Forana zatrzymał się przed stosami ciał
i patrzał przerażonymi oczyma na zkrzepłe na piasku
strumyki krwi.
Zbliżyli się Braine i Latour.
~ Ależ ci nieszczęśliwcy zostali rozstrzelani! zawołał Braine. Wszyscy mają rany jedynie na
piersiach., •
Od<lział oddalał się powoli. Żaden z ludzi Kami
Fofana nie rzekł ani słowa, Kami Forana, nie odpo·
wiadając na pytanie, zeskoczył na ziemię i oo.wrócił
ciałQ jednego z zabitych, Nagle wystraszony zakrył
sobie ręką. oczy: był to trup Bala Diara, Teraz już
zrozumiał wszystko. N a placu w Taudeni widzi zgro·
madzonych dziewięćdziesięciu ludzi ze swymi dowódcami. Powoli nadszedł i kapitan. Usiadł. Rozlega się
jego glos. Dawny sierżant Makam Sissoko tłumaczy
jego rozkazy: "G<ly napotkacie tych Francuzów, zao·
piekujecie się nimi tak, jakby to były wasze dzieci.
Dę.cie swoje najlepsze wielbłą,dy ... Wyruszycie w drggę dziś w nocy.• ,"
Rozeszli się wszyscy. Powinni byli wyruszyć
o wschodzie księżyca. Szukają, Bala Diara i jego dwu·
dziestu ludzi. Tylko ich nie ma, a domy ich puste.
Kapitan się wścieka. Jego szpicruta świszcze. Jakaś
stara kobieta oświadcza, że Bala i jego ludzie dowiedziawszy się, że pan zażądał od nich rzeczy niemożli·
wych - uciekli w piaski. "Wrócą jutro, g'dy gniew
.. Jeetem Umal'ly"
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jego się uspokoi." Szpicruta przestała śwista ·ć, kapitan zawyrokował: "Jutro będą rozstrzelani." I rozstrzelano ich z bardzo bliskiej odległości. Zgodnie
z rozkazem Gertala Makam przyprowadził ich tutaj.
Na jego rozkaz oddział egzekucyjny, złożony z czterdziestu Maurów, zdarł z nich odzież, ustawił pod nalwyższą diuną i dał ognia. Wszystko to odbyło się bardzo prędko . Bala Diara - on jeden - próbował się
bronić,

Wyciągniętym kłusem

Karni Fofana dogonił swoza nim jechali Braine i Latour,
- Taudeni! - krzyknęła im Mał'ie - Claire, której ukazał miasto i wymienił jego nazwę Tjedugu
Binta.
Zobaczyli tylko pierwsze, błyszczące w śv','ietle
domki.
- Tak sobie wla·śnie wyo~rażałem tę uroczą
miejsowość, ,. rzekł Braine. Teraz módlmy się,
aby Bóg pozwolił nam wydostać się stą.d jak najrychlej.
- M~dlitwa już odmówiona o\ipo\viedziała
Marie-Claire, Była bardzo blada, serce bUo jej zbyt
silnie, . ' Bała się,
Jakubie, ci zabici cośmy "vidzieli ... Czy wiesz
co?
Nie wicm nic - odpo\viedzial - myślę, że była
walka. To się czę!'\to zdarza w tym miłym kraju, W każdym razie koszta pogrzebu nie zrujnowały nikogo, "
.
Zdawał sobic sprawę, że był wzburzony.
- Czyś zauważyła, moja kochana, że to spotkanie ze stosem trupów bynajmniej nie zdziwiło naszej
eskorty?· Więc zapomnij i ty. Do góry uszy! Pomyśl
tylko, że jesteś pierwszą. FranCllzką, która wjeżdża
co TUUllcni. Oblejemy to przy obiedzIe
ją. kolumnę,
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w piersi, plecy i po nogach. Bandę najbardziej opornych rozpędziło lHjami dwudziestu Scrrakolesów,
Brahim zatrzymał się.
- Prawdziwą pracę maj~ te oddziały rzekł
Jakub. - I to wszystko na nasz~ cześć.,.
Patrzała na saliny, zatopiona w myślach o Brainie. Dlaczego nie jedzie?
Jakub patrzył na strusia i zapomniał na chwilę
o niewyraźnej sytuacji, w jakiej się znajdowali.
- Co? Zabawny jest ten oswojony struś1 Przypominasz sobie tego, co to ciągnął wózek w ogrodzie botanicznym?
Spostrzegł, że l\farie-Claire płacze,
- Cóż znowu, co ci się stało? Tracisz otuchę?
Przecież już

°

przyjechaliśmy!

Trochę

cierpliwości.,.

- Nie
to idzie, Jakubie. Nie wiem. " Boję się
o Raula!. ..
- Raul?! Nie mart,,;r się o niego, malutka; jestem
zupełnie spokojny co do niego. Czyś nie zauważyła, że
wołałem na niego ci~gle "Panie komendancie", Chodziło mi o wywołanie ,,,rażenia ,,,śród eskortu.iQcych
nas'i zdaje mi się cel osiągnąłem. Komendant dla czarnych to coś niesłychanie ważnego. groźnego. \V tym
słowie mieści się wszystko, co może ,,' y,,·olać strach
i osłupienie . Zobaczysz, że się nie mylę. Raul? Napewno wypoczywa gdzieś w cieniu i rozmyśla nad lym,
dlaczego jeteśmy jeszcze Vi' SlOllCU,
Ch\",'yciła go za ramię.
- Wierzysz w to? \Vierzy~z, lHl.prawd<;?
- Słowo ci daję. Gdzież by miał b~'ć?
- Ale wołał na nas, że nic jesteśmy już wolni!
- \Viesz dobrze, że często trzymają się go takie
żarty., .
. - Ja wolałbym inne - odezwał się Guerin.
Okr~żyli kupę J)elck soli \vysokości czteropiętro
wego domu. Pl'oslokQlnc, pOllolme do płyt bialego

chy domow mIeszkalnych Krupsklego
i Kamińskiego, lecz straż pożarna domy te uratowała.
Straty są znaczne. Co byłO powoPowstały nie tylko 'wielkie straty -materialne, ale ~!Jin~lo
dem wybuchu pożaru, nie wiadomo.
tak~e kilku lud~i
T o ruń. (P A T) W piątek w nieKoł o. (PAT). W Kole przy ul. No- straży pożarnej pracowały nad zloka- wielkiej odległości od miejsca poprzedwowiejskiej wybuchł pożar w trzypię lizowaniem szalejącego żywiołu do niego pożaru lasów w nadleśnictwie
trowym młynie sukcesorów Icka Gut- godz. 19.
Cierpiszewo pod Toruniem wybuchł z
mana. Młyn spłonął doszczętnie z naSpalił się dom mieszkalny i buniewyjaśnionych przyczyn ponownie
gromadzonymi w znacznej ilości zapa- dynki gospodarcze Wojciecha Jan- pożar w dwóch miejscach, który strasami zboża i mąki.
kowskiego, chlew i składnica węgla wił około GO ha lasu.
Szkody obliczane są na około 250 Andrzeja Maliny (spaliło się tu 150
Dzięki energicznej akcji ratownitys. złotych. Pożar powstał prawdopo- centnarów węgla), stodoła i dom miedobnie od iskry z komina. W czasie szkalny Szczepka. W chwili palenia czej okolicznej ludności udało się
akcji ratowniczej 2 strażaków uległo się składnicy węgla pożar przerzucił ogień zlokalizować i nie dopuścić d?
poparzeniu.
się na drugą stronę i zapaliły się da- przerzucenia się go na gęsty zagajnik.
K i e l c e. (PAT) Woj. kieleckie pustoszą nadal pożary. Do ostatnich kilku pożarów przybyły nowe. które pociągnęły za sobą nie tylko wielkie straty materialne, ale spowodowały także
Ł ó d ź, 14. 6. Na zgliszczach poża w zgliszczach domu prży ul. Łagiewnic
śmierć kilku osób.
ru, na ul. Łagiewnickiej, Berka Josele- kiej 2, gdy nagle zwaliła się nadpalona
\Ve wsi Stanislawice pow. kozienic- wicza, Pieprzowej niemal przez całą ściana. Trzech chłopców uciekło, Ił.
kiego wybuchł pożar w stod:>le Jana noc czuwała straż ogniowa.
czwarty, 15-letni Lajb Markus (Łagiew
Rębisia. Ogieil zniszczył 23 domy mieO godzinie 24, wobec pojawienia się nicka 13) został jakoby przysypany
szkalne, 2-1: stodoły, 24 obory z przybu- na zgliszczach 4-piętrowej kamienicy gruzami. Dotychczas trwają poszukidówkami i narzędziami rolniczymi. przy ul. Berka Joselewicza d\"ióch no- wania.
Pogorzelców rozmieszczono częścio
Straty wynoszą ponad 100.000 zł. W wych płomieni. wezwano posiłki i ogień
wo w domu pracy lub w organizacjach
czasie pożaru zginął w plomieniach 10- ugaszono w zarodku.
Pogorzelcy przeszukiwali zgliszcza, żydowskich.
letni Stanisław Badura, który spał na
Dziś na miejscu komisja przeproby odszukać różne przedmioty, jak mostrychu domu.
nety
i
biżuterię. W czasie takich poszuwadzi
techniczne badania.
\Ve wsi Borszowice pow. jędrzejow
skiego wskutek wysypania popiołu z kiwań czterech żydziaków znalazło się
żarem powstał w domostwie Michała
Podsiadłego pożar,
który następnie
przeniósł się na sąsiednie budynki, niszcząc ogółem 5 domów mieszkalnych,
stodoły i chlewy. Straty wynosz~ poZ ze~nań świadków w lJrOeesie terrorystów ukraińskie1i
nad 10.000 zł.
L w ó w. (PAT) W dalszym ciągu się tak jak Kopacz, reorganizacji O.
Tego samego dnia we wsi Kamyk
rozprawy przeciw bojowcom z O. U. N. U. N. i rehabilitacji zabitych Kopacza
powstał z nieustalonej przyczyny pożar
w mieszkaniu Tomasza Dzwonka i zeznawali świadkowie. Jako pierwsi i Kowalukówny.
Z kolei zeznawał kolega zamordo,vkrótce objął pobliskie budynki, ni- zeznawali dwaj wywiadowcy Policji
Państw., którzy opisywali przebieg inwanego Melnyka Mikołaj Skrypnik,
s zcząc doszczętnie 2 domy mieszkalne,
3 stodoły i część inwentarza. W czasie wigilacji poszczególnych oskarżonych który nic sobie nie przypomina. 'Wobec
i wstępnych dochodzeń w sprawie za- tego przewodniczący odczytuje zeznapożaru w domu Dzwonka spłonęło 3mordowanych I{opacza i Kowalu- nia Skrypnika, złożone przed sędzią
miesięczne dziecko, a matka jego Staśledczym.
nisawa Gizler doznała ciężkich popa- kówny.
Po zeznaniach wywiadowców weNastępny świadek, uczell gimnazjaIrzeń.
We wsi Grabowska Wola Lipinki zwano na salę siostrę cioteczną osk. ny Stefan Hawryluk, składa oświad-"
pow. kozienickiego powstał pożar w Dmytrenki, studentkę filozofi.i Irenę czenie, że w śledztwie zeznał nieprawstodole Józefa Zalewskiego. Ogień Carównę. Świadek odnośnie swego dę, jakoby osk. Łapunko namawiał go
krewnego Dmytrenki korzysta z przy- do wstąpienia do O. U. N. wobec takieprzerzucił się na sąsiednie zabudowania, niszcząc całkowicie 3 domy, 2 sto- sługującego prawa i uchyla się od ze- go oświadczenia prokurator poleca orznań.
Co do Melnyka, to zeznania ganom Policji Państw. aresztować
doły i 2 obory.
Podczas pożaru zginąJ w płomie świadka są na ogół w zgodzie z zezna- J świadka za złożenie fałszywych zeznań
niach 2-letni synek Zalewskiego, śpią niami złożonymi przez Caróv:nę w przed sędzią Śledczym.
Na tym rozprawę odroczono.
cy w stodole na sianie. Pożar wznieci- śledztwie Potwierdza ona fakt, że 1\1elnyk został zabity, ponieważ domagał
ł y dzieci.
n i a ł y s t o k. (P AT) W ciągu
ostatnich dni przeszła przez woj. białos tockie dość silna fal.a pożarów. W
pow. wołkowyskim we wsi Kuźnice
s płonęło 12 domów mieszkalnych,
30
• zabudowań gospodarczych i około 20
sztuk żywego inwentarza, wiele narzę
dzi rolniczych i sprzętu domowego.
War s z a w a. (Tel. wI.) W dnłu tesiego, który żywo się interesuje pielOgółem straty wynoszą ok. 60 tys. zł.
24 bm. pielgrzymuje na Jasną Górę grzymką i przyrzekł wzię,ć w niej osoW dn. 10 bm. we wsi Chełsty spło nauczycielstwo z całej Polski, by zło- biście udział.
n ~ł y 2 domy mieszkalne i 32 budynki
żyć hołd Królowej Korony Polskiej.
W programie uroczystości pielgospodarcze. Straty również wynoszą
W tych dniach delegacja główne- grzymkowej przewidziana jest uroczyok. GO tys. zł. Przyczyną pożaru bylo go komitetu' tej pielgrzymki przyjęta sta procesja z CUdownym obrazem,
zapalenie się sadzy w przewodzie ko- była na audiencji przez nuncjusza a- przed którym J. Em. ks. Prymas Hlond
postoIskiego J. E. ks. arcybiskupa Cor- odprawi mszę św.
minowym.
\V nocy na 11 bm. w osadzie Śnia
dowo pow. łomżYllskiego spłonęły 3 domy mieszkalne i zabudowania. Straty
wynoszą 20 tys. zł.
G n i e z n o. (Tel. wI.) W sobotę,
około go'dz. 14,30 wybuchł groźny pożar w Czerniejewie, w zabudowaniach
War s z a w a. (Tel. wI.) Rozeszły orzeczono karę główną, wyznaczane są
Wojciecha Jankowskiego. Ogień objął
dom mieszkalny i zabudowania się tutaj pogłoski, że morderca śP'j w pierwszej kolejności, rozpr~y odgospodarcze.
Z powodu
panującej
wachmistrza Bujaka, Chaskielewicz, woławczej Chaskielewicza należy oczesuszy pożar począł się rozszerzać i którego Sąd Okręgowy skazał na karę kiwać mimo letnich feryj sądowych
przybrał rozmiary tak groźne, że miejśmierci, ma być w zwią.zku z ukończew pierwszej połowie sierpnia.
---scowa straż pożarna nie mogla go niem sprawy przewieziony do jednego
opanować i przywolała pomoc z Gniez więziell prowincjonalnych.
Waląca się szkoła
W'obec tego, że procesy, w których
zna. Dwie motopompy gnieźnieńskiej
l{ o ł o. (P AT). W szkole powszechnej we \vsi Halinów w czasie lekcji zawaliła się część sufitu nad klasą, grzebiąc pod gruzami dwoje dzieci w wieku ~at 7 i 8. Jedno z nich doznało pęk
nięcia krocza, drugie zaś złamania leczonej
samobójstwo,
co
potwierdzili
'V a r s z a w a. (Tel. wł.) Są:'! Okrę
gowy w Warszawie rozpatrywał spra- świadkowie. Lewandowski przybył do we.i nogi. Dzieci przewieziono :.io szpi·
wę
Stanjsława Lewandowskiego,
o- narzeczonej z buteleczką jakiegoś pły tala. Przyczyną wypadku było zała.ma
nu i oświadczył, że jeśli vYojdechow- nJe się spróchniałej belki podtrzymus karżonego o zabójstwo swej narzeczo·
ska nic da mu wreszcie stanowczej od- j [J.eej suf i t.
n ej 1\1ichaliny Wojciechowskiej.
Lewandowski zaręczył się z 'Vojcie- powiedzi, wypije truciznę. Nie wzięla
chowską, ale narzeczona zwlekała z jednak tragicznie tej gl'oźby ukochana,
lecz wyśmiewała się z niej, mówiąc:
pójściem za mąż, odkładając z dnia nil.
dzi811 termin ślubu. Choć przyrzekła "vYiem, że tego nie zrobisz, bo jesteś
wreszcie wyjść za Lewandow.:;]<iego w tchórz".
Gdy Wojciechowska na .skutek za\Ya r s z a w a. (TeL ' wł.) Swego
święta wielkanocne, nie spełn;Ja przyrzeczenia, co bardzo odczul zakochany danych jej ran zmarła, Lewandowski czasu jedna z warszawskich fabryczek
targnął się na ż~' cie, przecinaJąc sobie
kosmetyków wypuściła na rynek pr~
młodzi en iec. 1\1 iędzy narzeczonymi dożyletką żrły u rąk. Rany te je:::zcze siQ
parat nar.wl1ny lcremem do opalania
sz ło do ]( łóini, w czasie której Lewan·
dowski poranił śmiertelnie nożem 'Voj. nie zagoiły, toteż na rozprawie oskal'- skóry" egri", przy czym ozdobiła pużony zjawił się w sądzie z ręką na temdełka podobizną Poli Negri.
c iechow s ką·
Przeciw temu wystąpila do urzędu
Na rozprawie oskarżony tłumaczy! blaku.
prokuratorskiego w Warszawie za poSąd skazał go na 4 lata więzienia.
się, że chciał popełnić w oczach nar7C-

Ozie" spÓłdzielCZości
w Łodzi

Klęska pożaró)II sroży się \V Polsce

Na zgliszczach spalonych kamienic wŁodzi

la

[O

wOUN mordowano

Ł ó d ż, 14. 6. Wczoraj odbył się do·
roczny dzień spółdzielczości. Sklepy
spółdzielcze były jeszcze 12 bm. dekorowane, albowiem urządzony . został
równocześ'nie konkurs wystaw sklepów spółdzielczych. Przeprowadzona
została na szerszą skalę akcja werbowania nowych spółdzielców.
Wczoraj o godz. 12.30 z dwóch punktów zbornych: przy ul. Piotrkowskiej
295 z sali Geren i z Ogrodowej 18 sa:1i Teatru Popularnego, pochody
spółdzielcze udały się do kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej, gdzie odbyło
się uroczyste nab·ożellstwo. Następnie
pochód spółdzielców przy dźwiękach
orkiestry przeszedł ulicami Żeromskie
go i Kopernika do Parku Poniatowskiego, gdzie na boisku sportowym od·
była się akademia pod gołym niebem.
Przemawiali przedstawiciele centralnych władz spółdzielczych z \Varszawy oraz miejscowi
reprezentanci,
wskazując, że spółdzielczość jest na
drodze do uniezależnienia spożywców
jako pierwszy etap obrała uruchomienie własnej cukrowni, co przyczyni się
do złamania sztywnych (:en cukru, jakie przez kartel od wielu lat s·Q. utrzymywane.
W godzinach poobie'dnich odbył się
wieczór artystyczny koła młodzieży.
spółdzielczej na sali Teatru Popularnego.

Tajny dom schadz.ek
dla pań z towarzystwa
L w ó w. (Tel. wI.) Wielkie poruszenie w kołach towarzyskich wywoła
ło tutaj wykrycie przez policję tajnego domu schadzek, który odwiedzały
panie z towarzystwa, żony adwokatów,
przemysłowców, kupców itp.,
by się
spotykać tam ze swoimi adoratorami.
Właścicielką domu schadzek była niejaka Maria Huberowa, którą. policja
aresztowała. Podczas rewizji znaleziono ewidencję pall, odwiedzających ten
dom rozpusty. Na liście zapisanych
było szereg pań z dobrego towarzystwa. .

Niedziela wŁodzi
Pielgrzymka naucz. na Jasną 6óre
zudziałem nuncjusza apostolSkiego
l

Rozprawa

Zabił narzeczon~

odwoławcza

'Chaskielewitza wsierpniu

wkłótni o'termin ślubu

Dzień wczoraj$zy w Łodzi był na ogół
niezbyt spOkojny. Z racji dorocznego odpustu w Łagiewnikach liczne rzesze przyjętym zwyczajem jeszcze w nocy
ciągnęły do klasztoru łagiewnickiego. Poni&\"aż z reguły zdarzają
się
wypadki
awantur, wywoływanych przez męty, zamieszkujące licznie
północne
dzielnice
miasta, zarządzono pogotowie policyjne. '
Mimo to w kilku wypadkach na. drodze
łagiewnickioj doszło do bójek.
1:[: in. w
lesie łagiewnickim postrzelone zostały
dwie osoby.
.
'V Łodzi pogotowie wzywano do 14 wypadków. Na ul. Młynarskiej 29 dozorca
domu, 27-letni Józef Dział ek chciał się powiesić, a gdy sznur pękł, rozgniewany,
siekierą począł rozbijać urządzenie i domowników, którzy ratowali się ucieczką.
Przybyli funkcjonariusze pogotowia Ubezwładnionego kaftanem bezpieczeństwa furiata przewieźli do szpitala w Kochanówcc.
Poza tym zanotowano bójki, w których
ranni zostali Bronisław Wojciechowski
(Cmentarna 10) - przewiezłony do szpitala, Edward Gałązka (Ruda Pabianicka),
Stanisław Płusa (Tuszyńska 132), Wiktor
Ciołek (Rzgowska 122).
Porażona przez
słońce została Stanisława ClJałupka (Marynarska 26). Chałupkę nieprzytomną
przewieziono do szpitala.
Zanotowano poza tym dwa zamachy
samobójcze a mianowicie: w lasku przy
Alejach Unii zatruł się kwasem solnym
i został przewieziony do szpitala w stanie nieprzytomnym 21-1etni bezdomny Jan
Piętka oraz w mieszkaniu wlasnym przy
ul. Dobrej 45 prz e bił sobie noż em hrzuch,
tak że wypadły mu jelita, 32-letni Zygmunt vVieclorek, którego umieszczono w
stanic groźnym w szpitalu.

n
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Pola Negri przeciw kremowi "Negri"

Prenumerata

mieB!ęcz~ie (7 wydl.n tygodniow:o). z odbivrE'~ w agenturach

?35 zł . . 7.8
od.n~zerue do. domu OdpowlędDla dopłata. Na p.oczl8ch I o 1.l6t~n()SzOw

Centrala

Poznań. św. Marcin

średnictwem swego radcy
prawnego
Pola Negri, domagając się pociągnię
cia do odpowiedzialności właścicieli
fabryczki. Artystka zarzuca -im przywłaszczenie środków reklamowych
i
domaga się obłożenia aresztem wypuszczonego na rynek kremu "Negri".

14'76'1

70. P. K. O. Poznań 200149. Telef·,ny centrali: 4()-72.
1)3·07. 44-{l1. 35·~4. 35·25: po godz. 19 oraz w niedziele i g wieta' 40-7? 14·76 33-07

m:

Orędownika ~;,I~~~~eń 2t~4 o~nj~~·~t~~~I~o~;;dz~?i;~~e P~~Y~l\lłgd Z:~~k~e~ap~~!~~
. Reda.ktor odpow iedzialny !,-ndrzej Tre!ła z Poznania. Za wiadom~ci I a;'tykul~ z
3- zl mieaiecznie Nakład i czcionki: f)ruka~n:8 Polska, Spótka A{Cyjna. Poznań, ŚW. Ma.rc;n
ŁodzI odpowIada Wladystaw Macląg, Łódź. P !otrkowska il1. - Za Ogtoo21l>ma i rekl::.my: Antoni
70. RllkopisOw n iezamówionych re~akcja nie zwrllCI..
Leśniewicz z Poznania.
W raZIe wypadków spowodowanych silą wytszą. pr2;e6zk6d 'iW zaltladzie, atrajkOw itp .. wydawnictwo nie odpowiada za JJo.tarc.zenie pisma. a abonenci nIe mają prawa dom 'agania aie niedoaŁarWł
cronych numerOw lud odszkoaowanla.
•

Ostatnie tajemnice bieguna

północnego

Na marginesie sowieckiej wyprawy ~olarneJ
Kraje

polarne,

niedawno

jeszcze

bielące się na mapach złowrogą białą
plamą z napisem "Nieznane", dziś zapełniły się

nazwami mórz wysp i lą
dów, nazwami, które zarazem są historią naj szczytniejszego bohaterstwa
i poświęcenia ludzi w służbie nauki.
Nazwiska Rossa, Baffina, Beringa,
Franklina, Andre'a, De Longa, Scotta,
Nansena, Amundsena oraz setek innych ba,daczów wraz z tysiącami bezimiennych ich towarzyszów są. i pozostaną. na zawsze najpiękniejszą kartą
w histol'ii odkrywców świata dlatego
chociażby, że, w przeciwieństwie do
średniowiecznych odkrywców nowych
kontynentów, nie mogli, ' narażając
wszystko, zyskać niczego prócz zdobyczy naukowych.
Obecnie jesteśmy świadkami ostatniego aktu dramatu rozgrywają.cego
sQ na przestrzeni trzystu z górą. lat dookoła bieguna północnego. Ekspedycja
sowiecka pod wodzą. uczonego prof.
Ottona Schmidta postanowiła wydrzeć

Akck lotniczą w OIkol'icach po&biegun~
Ui,,"udnia Ul dużej mierze panujące tam zm.:
no. Tak wytgląda 8U"Ój łomiczy, Ul którym
łCI T. 1926 dokonał przełom plRWid '*gunem
~ (~ lewej) ora.z jego t()WCI~ pilot
Benne.t.

ue przez Wodopianowa,

Mołokowa.

MnżunIkowa;; Czwarty pilot
wylądował wskutek braku

W zdobY'ciu bieguna pó~nocnego braly wkial na przestrzeni dlugVćk 'dziesiątek lat

ekspedycje lic:D1tych naradów. Najdalsze punkty osiqgnięte pnz;.ez badaczy pwzczegól.
nyek państw oznaczono na mCłpie oÓJnośnymi flagami. Trasę lotów SQwieckich ~ tvy.
spy Rudolfa na biegu,Jł zaznaczono kresk()Wartymi liniami.
LEGENDA

przelot Amundsena 1926 r. na ster(}wcu.
przelot Nobilego
1928 r. na sterowcu.
- - - - • • • • • • • • • przelot Byrda
1926 r. na samolocie
szlak przelot6w lotników sowieekich w rb.
• -

li badania podbiegunowe, a Krenkiel
Otto Schmidt,
kier()Wnik ekspedycji $()Wieckiej.

biegunowi ostatnie tajemnice, które poza wartością. czysto naukowę, posiadają dla Sowietów olbrzymie znaczenie
gospodarcze. Sowiety od szeregu lat
pracują usilnie nad gospodarczą. eksploatacją. północnych polaci Rosji i Syberii, posiadających wielkie bogactwa
drzewa i innych surowców. "Eksploatacja tych terenów była dotychczas niemożliwa ze względu na brak odpowiednich arteryj komunikacyjnych. Budowa dróg i kolei byłaby nie tylko zbyt
kosztowna lecz także nierentowna ze
względu na krótki okres lata i niepropcrcjonalne koszta przewozu w stosunku do przewożonych towarów. Jedynym racjonalnym rozwią.zaniem pozostaje więc wyzyskanie drogi morskiej
po przez morza północne połą.czone z
zapleczem terytorialnym przez liczne
rzeki spławne. O wysiłkach Sowietów
w tym kierunku świadczy wybudowanie szeregu portów u ujŚCia większych
n .ek, dalej niezwykła ruchliwość s0wieckich łamaczów lodu oraz fakt, że
w roku ubiegłYlh z górą. 100 statków
odbyło drogę do tych portów północ
nych oraz że dalSZYCh 14 statków odbyło całą drogę od Atlantyku do Oceanu Spokojnego.
Na pierwszy rzut oka trudno dociec co to wszystko ma wspólnego z
biegunem północnym, znajdującym się
na wet nie na 'Btałym lądzie, lecz gdzieś
wśród olbrzymiCh ruchomych pól 1000wych Morza Lodowatego. Sprawność i
bezpieczeilst\Yo żeglugi północnej jest
zupełnie zależna od sriuacji meteorologicznej, na którą znów " ' pływ decydujący wywiera ruch pół lodowych w
okolicach bieguna północnego. Pola te '
sę., jak wiadomo, w nieustannym ruchu i nie jest rzeczą obojQtną czy przesu\ovają siQ one w strollQ Syberii, Grenlandii czy też Alaski. Znając dokład
nie ruch pól lodowych można z całą
ścisłością przewidzi.eć pogodę na dłuż
szy okres czasu i zapewnić żegludze
półn-ocnej duże bezpieczeilstwo.
Te wlaśnie zadania spełnić ma sowiecka "stacja po'c1 biegunem", zainstalowana tam po pJ'zygotowaniach
trwająCYCh już oc! 1'. 1935. Na samym
biegunie osiadło 4 uczonych sowieckich, którzy do sierpnia rb . przeprowadzać ~llaję. badania n au !{Q""e. ,v skład
ekspedycji na bie~'unie wchodzą Papar:in, komendant stacji biegunowej,
Krenkiel, specjali~ta. l'adiowy, Szie~::ow . któr~' jest hydrologiem,
bycirobiooloO'iem i lekarzem oraz Fedorow magn;log i astronom. Są to ludzie, którzy już niejednokrotnie przeprowadza-

jest znany z udziału w wyprawie Czeluskina. EkspedycjQ .,:<:tacji pod biegunem" przewieziono na biegun przy pomocy samolotów, stacjonowanych na
wyspie Rudolfa. Wyspa Rudolfa jest,
jak wiadomo, krańcową wyspą północ
nę., należę.cę.
do archipelagu Ziem i

Franciszka Józefa. Odległość jej od
bieguna wynosi około 870 kilometrów.
Ponieważ kwiecień i maj najbardziej
sprzyjają
do lotów podbiegunowych
ekspedycja profesora Szmita już wczet'ną. wiosną rozpoczęła swe prace. W
poniedziałek wylądowały z powrotem
na. wyspie Rudolfa samoloty, pilotowa-

r

Aleksiejew
ben.zyny e

150 km. od wyspy Rudolfa.
Maszyny, na których odbył się lot
wstały specjalnie zbudowane przez
sowieckiego im. T<>'P<>lewa. Szcze~1nę. uwagę przy budowie zwrócono na
start silników i w tym celu umieszczono obok non:nalnego magneta indukcyJne wibratoTy, dlaję.oo illi'tensywną iskrę przy małych Qlrotach. Również
s1;&rannie przygotowano ekwipunek
załóg,
przy czym w~ięto pod uwagę
liczne
doświadcr.enia
dotyehczas,()..
wyeh podróży, a samoloty zaopatrzono
w składaki gumowe o pojemnOŚCi pól
tony, narty, radiostacje nadawcze,
broń i amunicję.
Wszystkie przeloty odbyły się bez
żadnych wypadków, co jest niemałym
sukcesem pilotów, jeśli się uwzględni,
że każdy lot trwał około 5 i pół godziny w każdą stronę i że samoloty były;
obciążone dużym ładunkiem.

Od tygodnia "stacja pod biEgUnem" rozpoczęła normalną pracę obserwacyjną. Praca ta nie będzie ła.
twą., ponieważ pola lodowe ustawicznie są. w ruchu i nie jest rzecz.ą. wykluczonę" że ta okoliczność ZID1l'Si z.ałogę
stacji do niejednej "p1'Zeprowadzki".
Ekspedycji polarnej nie omieszkali
oczywiście bolszewicy wykorzystać dla
celów propagandowych. Rozeszły się
pogłoski, jakoby Sowiety miały zamiar
zaanektować biegun północny.
Stany
Zjednoczone i 'Wielka Brytania wyraziły jednak w tej sprawie zastrzeżenia,
opierając się na umowach międzynaro
dowych, według których morza nie mogą. ulec aneksji.
Za zamarznięte bowiem morze uważać należy biegun pół
nocny. Ponad to Amerykanie zwracają uwagę, że już w r. 1909 znany badacz polarny Peary zatknął na biegunie flagę U. S. A.
\V różnych strefach podbiegunowych w czasie długoletniej walki o
zdobycie bieguna północnego ekspedycje innych narodów zatykały na polach
lodowych swe flagi. Nad samym zaś
biegunem przelecieli samolotami: Amundsen w r. 1926, komandor Byrd w
r. 1926, oraz niefortunny gen. Nobile w
r. 1928. Wskutek właśnie propagandy
bolszewickiej międz~' narodowe zmagania bohaterów nauki zakończ~r ć się
mogą incydentem o punkt, ściśle biorę,c, abstrakcY.iny.
(ach)

I

Oto historyczny moment kiedy sławny uczony Amundsen,
dniowy hisuje flagę norweską.

Zbliżają się białe
Zbliżamy się

do okresu tzw. "bianocy", które powsta.ią. dzięki na.ibardziej północnemu w ciągu całego
roku położeniu słol1ca. Skutkiem tego·
gwiazda dzienna tylko płytkO zanurza
się pod horyzont północny, czego następstwem jest całonocna zorza. Najsilniej daje się to odczuwać w okolicy
21 czerwca (letnie przesilenie), który
to dziell jest począ.tkiem kalenclarzowego lata. \Vówczas na\\'et o półnory
można z łatwością, czytać duży druk.
W dniu 9 bm. miało miejsce całkowite zaćmienie słollca. u nas niestety
niewidoczne. Pas całkowitości przebiegł bowiem przez południową część
Oceanu Spokojnego; jako częściowe
z.iawisko było widoczne w dużej czę
ści Ameryki PołudniowE'i. Byto to jNIno z naj dłuższych zaćmieil, gd~' ż tarcza
łych

księżyca całkowicie pOkrywała słoilce
w przeciągu 7 minut. Dla porównania
przypominamy, że całkowite zaćmienie

I

osiqgnąwszy

biegun

połu

noce

z dnia 6 czerwca roku ubiegłego obserwowane w Rosji przez kilkadziesiąt
ekspedycyj naukowych, trwało zaledwie 1 minutę.
Merkury mimo znacznego zachodniego odChylenia od słOllca w pierwszych dniach miesiąca, nie będzie ła
twy do odszukania.
'Venus błyszczy wspaniale Jako Juu·zenka wschodzą,c w drugiej polowie
mies. na 2 godz. przed gwiazdą dzienną.
27 bm. osią.g-nie ona swe największe
odchylenie od słońca (46 stopni).
!\fars świeci przez całą, noc w gwiazdozbiorze Niedźwiadka. Jego odległość od ziemi, która w dniu 28 maja
wynosiła 76 milionów km, zaczyna się
znów powiększać, skutkiem czego
blask planety będzie stopniowo malał.
Jowisz wschodzi początkowo trzy
czwarte godziny przed północą kOllcem miesiąca już trzy czwarte go d],.

po zachodzie słońca, dzięki czemu warunki widzialności stale będą, się poprawiać.
Szkoda tylko, że podobnie
jak Mars, przebywa Jowisz w niskich
partiach eklipt~' ki, skutkiem czego
nawet w południ.ku nie wzbija się wysoko na niebo.
Saturn ukazuje siO nad horyzontem
początkowo dopiero
kolo 2 godz., a
więc o świcie, później już około półno
cy. \V lunecie widoczne są pierścienie,
otaczajl}ce planetę w silnym skrócie
perspektywi cznym.
Ze względu na brak ksiożyca na.ilepsze warunki c10 oglą,dani.a gwiazd
są w picnyszej lJołowie mic~iaca.
·W
dniu 20 czerwca l\sięż~r c zbliży się
bardzo znacznie do l\larsa. Najwieksze zzbli.żeni.e Tlastąpi o godz. 10 rano,
co będzie można przy czystym niebie
dobrze obserwować przez lunetę, a
może nr \\'E't przez polową lornetkę. \V
Australii. i Nowej Zelandii !\fars skryje
si~ nawet na krótki czas za tarczę naszego satelity.
P. I.

