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T i e n t s i n. (PAT) Przedstawiciel
dowództwa japoilskiego oświadczył, że
władze japollskie są wysoce niezadowolone z postępowania władz koncesyj
angielskiej i francuskiej, które przeciwstawiły się przemarszowi wojsk japol'lskich przez terytorium koncesji.
Wojska japoilskie zamierzały przejść
przez wspomniane koncesje celem ud e-

, "*.

Rozmieszczenie koncesyj cudzoziemskich w Tientsinie.
l'zenia na dworzec wschodni, obsadzon y przez milicjantów chillskich.
\Vojska japollskie przeszły przez terytOl"ium koncesji włoskiej.
Konsul wło s ki w Tientsinie złożył
protest przeciwko przejściu wojsk japOllskich przez terytorium koncesji w
kierunku dworca wschodniego.
P a ryż. (PAT} Havas donosi z
Tientsinu: Zakaz przejścia przez most
międzynarodowy spowodował
napaść
japońskich na oddział francuski,
znajdujący się na stacji w składzie

wojsk

trzech Francuzów i trzech Annamitów.
Japończycy rozbroili ty"h żołnierzy i
usiłowali im zawiązać oczy.
Kilku żołnierzy francuskich wyrwalo się Japończykom i zabarykadowało
się w jednej z sal dworca wschodniego.
Podczas strzelaniny został ranny sierżant i szeregowiec, którym udzielono
pomocy dopiero po upływie 6 godzin.
Pomimo protestów, Japollczycy zatrzymali broń i ekwipunek oddziału
francuskiego. Władze koncesji francuskiej w Tientsinie zawiadomiły o powyższym starciu ambasadę francuską·
Poza tym Japończycy nie przepuścili francuskich samochodów z żywnością, które jechały z koncesji do arsenału francuskiego, przecinając zarazem na mOSCle międzynarodowym

nie zrażeni porażkami, organizuj~ opór na całej linii

ków obsadziły prawy brzeg rzeki Paiho, zaś wojska francuskie lewy.
Tientsin. (PAT) Dowództwo japOllskie komunikuje, że wojska chiń
skie spowodowały wykolejenie expressu mukdeńskiego pomiędzy Tang-ku
i Tientsinem. Jest 6 zabitych i 60 rannych, w tym wielu cudzoziemców.
\V koncesjach zagranicznych braknie żywności. Ceny podwoiły się. Artyleria japońska ostrzeliwała terytorium b. koncesji austriackiej celem
wyparcia stamtąd partyzantów chi11skich. Wojska japońskie przerwały
wszelką komunikację pomiędzy konces.ią francuską a
arsenałem francuskim, znajdującym się w odległości 7
km od koncesji.
Wojska chińskie z Tientsinu i Taku wycofały się w kierunku Ma-czang
(30 km na południowy zachód od Taku).
Na froncie pekińskinl ,,'ojska japońskie zajęły m. Czang-sin-tien na lilinii kolejo,vej Pekin - Hankou. Na
froncie pekiJ1skim został zabity korespondent tokijskiego dzienniKa "Asahi". W Pekinie panuje absołutny spokój.
T o k i o. (PAT) Agencja Domei do~
nosi: Z Tientsinu donoszą, że posiłki
japOllskj,ę przybyły
do Tung-czao i
oczyszczają obecnie miasto od resztek
zbuntowanych żandarmów chińskich.
Ogółem w mieście znajdowało się 380
obywateli Japońskich łącznie z Koreallczykami. 85-ciu ocalało, lecz reszta została wymordowana przez iandarmów"

mii, zostali wszakże odparci przy pomocy nadeszłych posiłków.
Samoloty japońskie trzykrotnie ukazały się w niedzielę nad Pao-ting-fu.
Po południu samoloty japońskie bombardowały stację kolejową.,
gdzie uszkodziły cztery wagony przepełnione
żołnierzami.
Następnie
samoloty
ostrzeliwały
z karabinów maszynowych szereg ulic w Pao-ting-fu oraz
zbombardowały pociąg na linii Pekin
-Hankou, zdążający na południe. Zginęło ponad 40 pasażerów. 'V m. Paoting-fu powstały liczne pożary na sku-'
tek wybuchów bomb zapalająCYCh.

T o ki o. '(PAT) Agencja Domei komunikuje: Minister wojny gen. Sugiyama oświadczył w izbie reprezentantów,
że spośród 110 obywateli japońskich w
Tung-czao 60 ocalało, lecz los pozostałych 50-ciu jest nieznany. Uinister .0świadczył, że przypuszczalnie zostali
oni wymordowani przez zbuntowanych
żandarmów chińskich, którzy
zabili
m. i. ppłka Hosoki i kilku innych oficerów japońskich.

Kra k ó w. (Te1. wł.) W niedzielę
o godz. 12,45 przybyli samochodem z
Katowic do Krakowa księstwo Kentu.
Dostojni goście przyjęci zostali

Komunikat

Drożyzna

nie tylko akcje przedsiębiorstw włÓKien
niczych, zagrożonych przez bojkot w Chinach, lecz również akcje przemysłu wo·
jennego oraz towarzystw nawigacyjnych
i górniczych, które raczej powinny zwytkować.

1) obawą przeprzed wprowadzeniem ścisłej kontroli
2) japońskie koła gospodarcze stracily optymizm wraz z nadzieją
na szybkie uregulowanie konfliktu w Chinach. Kowe kredyty w kwocie 300 milionów jen poza przyznanymi już stu milionami wskazują na to, że wojna z Chinami
Zniżkę tę wyjaśniają:

mysłu
rządowej,

będzie długotrwała.

Mobilizacja w Chinach

w Japonii

S z a n g h a j. (PAT). Rząd nankiń
ski wprowadził w drodze telegraficznego
okólnika, wystosowanego do
wszystkich rządów prowincjonainych,
powszechny obowiązek służby wojskowej w Chinach. Zarządzenie to, uchwalone w roku ub., zostaje wprowadzone
w życie obecnie i powszechny obowią
zek służby wojskowej będzie stanowił
podstawę obl"ony narodowej i nie bę
dzie ulegał dalszemu odroczeniu. Z
32.305 zdolnych do służby wojskowej
młodych ludzi w Nankinie
powołano
pod broń na zasadzie powszechnego 0bowią.zku slużby wojskowej 26.543 mło
dych ludzi w wieku od 20 do 25 lat

T o ki o. (PAT) Dziennik "Niczi
Niczi Szimbun" donosi, iż rząd ]apoń
sk postanowił wnieść do p:nlamentu
nowy budżet nadzwyczajny, przewidujący przyznanie 400 milionów yen w
związku z wydarzeniami
w Chinach
północnych.'

T o ki o. (PAT). Dzirnni]{ "Asahi" do-

110fli, ŻE' \I' IlH ,ibliższyclJ

dniach

ukaże

się

dekret wyllliC'rzony przeciwko spekulacji
i drożyźnie . Dekret będzie zawierał zakaz
podwyżki cen żywności metali, wełny i
drzewa. Dziennik sądzi, iż wydanie dekretu jest konieczne w z;wiązku z powagą sytuac.ii w f:hinach północnych.
W sobot ę na giełdzie tokijskiej wszystkie papiery zniżkowały. Zniżka dotknęła

Księstwo

Kenlu

I

W Krakowie

szo do kościoła Najśw. Marii Panny,
samochodem, prowadzonym przez ks. Kentu , na zwiedzenie Biblioteki Jagiellońskiej .; Wawelu.

następnie zaś

japoński

T o k i o. (PAT) Z Tientsinu donoszą, że gen. Sung-Cze-Yuan złożył dowództwo 29. armii, przekazują.c je gen.
Feng-Cziangowi, dowódcy 38. dywizji.

T i e n t s i 11. (PAT) Agencja Domei
donosi: Brygada wojsk chińskich rzą
KSI~ŻNICZKA MARYNA
du centralnego wyruszyła z prowincji
Z Wawelu odjechali ks. Kentu na
Kiang do Hopei z pomocą 29 armii przez hr. Adamów Potockich śniada
niem, w którym uczestniczyli ks. Lu- zwiedzenie miasta, po czym powrócili
chi11skiej.
bomirscy,
ks.
Radziwiłłowie,
hr. do pałacu "Pod Baranami".
W Tung-czao został przywrócony
O godz. 17,40 opuścili księstwo saspokój, po zbombardowaniu antyja- Skrzyński, hr. St. Potoccy, hr. Tyszkiewicz,
hr.
Andrzejowa
Potocka
i
pań
mochodem
Kraków i udali się do Łań
pońskich ośrodków i rozbrojeniu chiń
stwo Ludwikowie Dębińscy.
cuta w gościnę do hrabiego Potocskich milicjantów.
O godz. 15 ks. Kentu udali się pie- kiego.
T o k i o. (PAT), Oficjalnie komunikują, że wojska japońskie roz;broiły w sobokomunikację
pomiędzy
oddziałami tę w m. Peiyuan na północ od Pekinu
francuskimi, stacjonowanymi w arse- 3000 żołnierzy chiIiskich z 39 brygady. nale a oddziałami, przebywającymi na Część oddziałów 27 brygady chillskiej
terenie l.oncesji.
znajduje się jeszcze w obrębie obszaru
Salamanka,
(PAT)
Główna
\\' ladze ]'apońskie oświadczyły, że warownego Pekinu. Obszar Tientsinu jest
Cuenta. Piechota zajęła miejscowość
już
niemal całkowicie oczyszczony od kwatera gen. Franco donosi, że na Val de Cuenca, ewakuowaną w nocy
zostały sprowokowane
odmową po- wojsk chińskich.
zwoleniJ. na przejście pr7.e terytorium
Gen. Sung-Cze-Yuan, znajdujący się 0- froncie aragońskim natarcie wojsk przez wojska rzą.dowe i kontynuuje
koncesji. Korpus konsularny i dowód- becuie w Pao-Ting-Fu, wystosował do gen. Franco na odcinku Albarracin pościg w kierunku południowym.
cy zagranicznych oddziałów w Tien- Nankinu prośbę o dymisję, biorąc na sie- trwa. Zajęto miejscowości: ToriI, Ma10.000 ludzi strat
tsinie zwrócili się do władz francuskich bi~, oc.lpowiedzialnoś~ za .klęs~ę '.vojsk segoso, Arroyo Frio i Val de Cuenca.
Salamanka.
(PAT)
Agencja
. .
, .
.
chmsklCh pod Pekmem l Tlentsmem. Przeciwnik jest całkowicie rozbity, W
Havasa donosi, że dwaj polityczni koO zapewmeme neutralnoscl mostu mlęMarszałek Czang-Kai-Szek dymisji nie
ręce wojsk gen. Franco
wpadł obfity
dzynarodowego i dzielnicy cudzoziem- przyjął.
misarze rządu w Walencji, którzy na
materiał wojenny"
odcinku Brunete przeszli na stronę poskiej.
K
-k t h-' kNaczelne dowództwo japollskie przyomunl a c Ins I
P a ryż. (PAT) Havas donosi z AI- wstańców, oświadczyli, iż straty wojsk
rzekło konsulowi francuskiemu, że bę-I
N a n kin. (PAT) Chiilskie źródła barracin: Wojska gen. Franco przekro- rządowych, poniesione podczas ataku
dzie przestrzegało neutralności mostu. oficjalne komunikują, że Japończycy czyły w sobotę w kilku miejscach gra- na dzielnicę Usera w Madrycie, wynoWojska japońskie po klęsce Chińczy- natarli na wycofujący się pułk 29. ar- nic~ pomiędzy prowincjami Teruel i szą 10 tysięcy zabitych i rannych.
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skie mistrzostwa polski
Mistrzostwa zdobyli: AZS-Poznań w czwórkach bez sternika i w dwójkach, AZS-Kraków
w dwójkach podwójnych i jedynkach, BTW w ósemkach i Śmigły w czwórkach - Wśród
pań: WTW w czwórkach i Wi sła - Grudziądz w jedynkach
B y d g o s z c z. (PAT). Na torze
regatowym w Brdyuj ś ciu pod Bydgoszczą rozpoczęły się w sobotę lQ-te Regaty 'Vioślarskie o mi s trzostwo Polski.

ślarskie). Czas zwycięzcy 7,7,8; czas Śnieguly 7,25,5.
O s e m k i d r u g i ej k l a s y: Przez
cały bieg toczyla się zacięta walka. Du
1500 prowadził o długość AZS·PoznaJl
przed Bydg. Tow. Wioś!., które wygrało
doskonalym zrywem na finiszu o dwie i
pół długoRci.
1) BTW 5,50,4; 2) AZS-Poznall 5,55,G.
DrugI dzieil 18 regat o mistrzostwo Pol·
ski zgromat'tzir na trybunach w Brdyujściu około 4000 widzów. Regaty odbyly
się przy bocznym wietrze, który był szczególnic silny w drugiej połowie. Na starcie
stanęło 27 l,lubów i okolo 350 wioślarzy,
Na ogól biegi mistrzowskie nie przyniosły niespodzianek. Zwyciężali faworyci. Na starcie \V dwóch biegach mistrzowskich zabraklo zalóg WTW Warszawa,
które zostały zdekompletowane przez
zdyskwalifikowanie na rok Brauna za nie
sportowe zachowanie się \V czasie regat
Polska - 'Vęgry w Budapeszcie.
Do oczekiwanego pOjedynku w jedynkach między Vereyem (AZS Kraków) 1
Keplem (AZS \Varszawa) znowu nie doszło ze względu na tradycyjne już zdaje
się wycofywanie się Kepla mimo zgłoszenia do regat.
W tegorocznych mistrzostwach dało
się zaobserwować duże odmłodzenie załóg. W wielu biegach zwyciężała młodość
przed rutyną.
Wyniki drugiego dnia mistrzostw były

l er, 2) AZS (Warszawa) 7:16.2, 3) Kaliskie
Tow. Wioślarskie 7:18.4.
Jedynki: Tradycyjnie nie stanął na
starcie Kepel. Verey (AZS I{raków) przejech a ł toi: sam w czasie 6:39.2.
Pierwszy clziell regat był rewią mlodeDwójki podwójne: 1) AZS (Kraków)
go narybku wioślarskiego, w ś ród któ6:30.4 w składzie: Ustupski i Balicki.
rego wiele załóg wykazało staranne
Czwórki bez sternika. Walkowerem
przygotowanie i rokuje duże nadzieje.
wygrywa AZS PoznalI w czasie 6:51.8. Drugn zgłoszona załoga 'VT'Y nie mogła
Regaty odbyły się w dobrych wustarto\ Tać również ze wzglęau na dyskwarunkach atmosferycznych przy lekkim
JifikacjQ Brauna. AZS zwyci ężył w skła
wietrze przedni1n, który jednakże nie
dzie: Honkc, Tereszwili, Slinter i Trzcbiwpłynął na czasy. ,y pierwszym dniu
ski.
. t
.
t'
Osemki: Po bardzo zaciętej walce na
zalll ereso"val1le rega ami srednie. ,y
całej trasie BTW oderwało się o dwie dłulożach honormvych przyglądali się regości, wygrywając bieg w czasie 5:35.4,
gatom gen. Thomće, reprez<lntujl}cy
2) AZS PoznaJl, 3) AZS Warszawa.
protektora regat marszałka ŚmiglegoBieg ten zostal przetrzymany wskutel;:
Rydza; wiceprezydent Bydgoszczy Śpizłamania dulki przy łodzi akademików
kowski, prezes Pol. Zw. Tow. \Vioślarpoznańskich. Zawrócili oni do trybun,
skich BOJ'ańcz"k, inż. Loth, hr. Zamo\.' gdzie otrzymali nową dulkę i dopiero
J
wówczas puszczono łodzie ze startu.
ski i płk. Skroczyński.
Czwórki nO\vicjuszy: Na finiszu w 0Wyniki pierwszego dnia regat były
statniej chwili T. W. Płock wysunął się
następujące:
przed \Vłocławkiem, biorąc rewanż za
C z wór k i
pół w y ś c i g o w e:
1)
przegraną w pierwszym dniu regat. .'Vy·
I{lub Wioślar ski - TorUll. 6:52; 2) Policyjnild:
ny Klub Sportowy - Bydgoszcz 6,52,1; 3)
1) T. W. Płock 6:32,i, 2) T. W. Włocła
KOlejowy Klub Wioślarski - Bydgoszcz
wek 6:32,6, 3) K. W. Rejów (Skarzysko)
6,58,8; 4) AZS-Warszawa; 5) WKS Zoli6:38.2. 4) Harcerski 1<. S. (Wilno) 6:41,
bórz-Warszawa; . 6) Policyjny Klub Spor5) Grudziądzkie T. W. "Wisła" 6:41,6,
towy-Wilno.
6) R. C. FrHhjof 6:48.
C z wór k i p- 6 ł w y ś c i g o w e p a ń:
Jedynki nowicjuszy: 1) R. C. Frithjof
d' 1 "
następujące:
(Bydgoszcz) - R e i c h 6:53,2, 2) AZS Kra·
N Iespo
Zlan'{ę
sprawiło
zwycięstwo
osady
J
d
k'
,
.
l
)
l,ó\v
_ .
"'asko\vskJ' 7'.04,',
3) "TKS
Poznan'
" , k'
T
t
śl
k
e yn 1 pan o mIstrzostwo Po ski: 1 . .
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VY
W l'I cns
'lego
owarzys wa V> 10 are
w K
. l
(G d' d k' T
W· ł H) _ Gałko\vQkI' 7'.16,'.
. 522 " 2') W
l' 1(1 b ,y' śl
rymcm. ru Zlą z le
.
' " lsa
~
'"
czaSIe , ;
arszaws u l' uG f' 10
Cz"'o'rkl'
młodsz".'ch'.
1) B. T. W. BydB da- 5 :394
. , 2) J arock a ('\'T'V ) 5:44, 3) Dow..
.T
k 31 2 3) I{l b W · 'I
re 5'5' 4;'8 WUKS
ZlOl~b~l'S 'W
l " ry ' - y - gircl (PoznaJlsld Klub Wiośiarek) 5:44.4, goszcz w czasie 6:17,4, 2) Grudziądzki Rugoszcz ,<t,;
o 1 orz- arszawa na ') I{
,.
k ("I{S
) - 59
clel'verein 6:23, 3) Kaliskie Tow. Wiośl.
torze złama! ster i wycofał się z biegu.
'k
wasmews a vv
Poznall::>:.
)
V T
'6 97' 5) T W Pł k
Czwórki pań wygrał Warszawski Klub 6:24,6,4 K.,. orun :~ T'ł,
••
oc
C z wór l, i wag i l e k k i ej: 1) To- Wioślarek, którego załoga posiada dosko- 6:29.
warzystwo Wioślarskie \Vłoclawel< 6,28; nale warunki fizyczne i w tym roku jest
Jedynki młodszych: 1) Frithjof (Byd2) KW "Prosna"·1(alisz 6,33,2.
w bardzo dobrej formie. Po 600 metrach goszcz) - Reich Ewałd 6:44,4, 2) WKS PoD w ó j k i P o d w ó j n e m ł o ds z y c h: warszn.wianlu przejęły prowadzenie 1 znań - Gałkowsld 7:06,2, 3) WKS Śmigły
Klub 'Wioślarski Toru!} walkowerem.
przyszły do mety o dwie długości przed
(Wilno) - Kaczyński 7:08.
Osem ki młodszych. Startowały dwie
C z wór k i woj s k o \\' Y c h: 1) Byd- BKW Byclgoszcz w cza ie 5 min., 2) BKW
goskie Towarzystwo Wioślarskie 6,40,5; 2) Bydgoszcz 5:0i.1.
załogi: AZS Poznań i BTW w tym samym
Klub Wioślarski TOrUJI 6,50,1; 3) AZSskładzie, co w biegu ósemek drugiej klaWarszawa 7,04.
,V czwórkach o mistrzostwo Polski od sy w pierwszym dniu regat, Bieg był więc
oczątJ<u
pro"
adzil
WI{S
Śmie:ły
Wilno
.
R ewanz.me
' u d a l Sl'ę . P o b arC z wór k i pół w y ś c i g o wen o w i- P
~
rewanzem.
Na d zo zaClę
. tej' wa l ce n
a całe'
c J' U S z y: 1) PolicyJ'ny Klub Sportowy przed KW TorUll i KPW Byde:oszcz.
~
] trasie ZWYC1'ę m nastą.piło przegrupowanie. I{P'V zya
. ł za ł oga BT'V o długość \v czas1'e 5'.<t'8 ,
Bydgoszcz (osada druga) 7,09,2', 2) PolicyJ'- 1000
wysuwa się na drugie miejsce i w tej ko- 9) AZS P
'5 51 2
ny I{ub Sporto"'
pl'er'"
V~
oznan
,. d ta" l'a Sl'ę nastę
" y Bydgoszcz
. . (osf'da
."Gryf"
.
'leJ'nośCl dOC 1 10clzą do mety. 1) WI<S WilP un;:
l t aCJa
· rega:t prze
sza) 7,15,1', 3) Kluh
Wio. ślarski
Byds .v
no 6:15 o trzy długości przecl 1{PW Byd.
goszcz 7,27,2. Był to typowy bieg, w któpUJąco:
goszcz
6:23.4,
3)
KW
Toruń
6:28.6.
1
BT'V
B
I
196
unktó\v
rym mlodzi o kilka długości zwyciężyli
- -.
yc goszcz
p
,
C)
AZS
P oznan. 111 p kt
Do biegu dwóJ'ek bez sternika zoO"łoszostare obyte z torem załogi. Zwycięska
~.
~
.. ,
załoga jest naj młodszą na obecnych rcga. na została tylko jedna załoga, Warszaw3. AZS Kraków 43 pkt.,
tach.
skiego TowaJ'zyshm Wioślarskiego. Zało4. WI<S 8m igły Wilno 42 pkt.,
J e d y.n k·i . d r u g i e 4 k l a s y: Zwy- ga ta . nic przejechała jednak toru ze
5. T. \V. Włocławek 3i pkt.,
ciężył pewnie o 7 dJugoś<,\i wybijaj.ący się. względu na zclyskwalifiJwwanie Brauna,
6. Fritlljof (Bydgoszcz) 32 pkt.,
coraz bardziej talent skifowy Ewald Mistrzostwo nie zostato więc rozegrano.
7. AZS \Varszawa 25 pkt.,
Reich (Ruder·Club Frithjof _ Bydgoszcz)
Dwójki: 1) AZS (Poznall) 7:05 w skła8. T. W. Płock 24 pkt.,
przed Śniegułą (Warszawskie Tow. Wio- dzie. Kurylowicz i Manitkus - sler. Bąc9. Policyjny K. S. Bydgoszcz 20Yo pkt.
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Drużynowe

mistrzostwo
Polski na torze

Ł

ó cl ź. - Na torze heleno\Ysldm odbył
kolarski drużynowy wyścig o mistrzostwo Polski.
Startowało osiem drużyn: 4 warszawskie i 4 łódzkie.
czterech wyścigach ćwierćfinało
wych odpadły drui:yny WTC, ŁKS i obie
Wimy, przy .czym Wima I została zdyskwalifikowana za podciąganie jednego z
zawodników przez resztę drużyny.
W półfinałach Syrena pokonała Polonię, a LTK Fort Bema. \V wyścigu o
trzeCIe miejsce zwyciężył Fort Bema w
czasie 5:40.4 przed Polonią 5:42.
W wyścigu finałowym walJ,:a była niezwykle zacięta, przynosząc zwycięstwo
warszawskiej drużynie Syreny w czasie
5:24 przed ł~TK 5:27. Wyścig oelbyl się na
dziesięciu okra,żeniach toru (4 km). Syrena zdobyła mistrzostwo w składzie StarZyI1ski, Popończyk, Stahl i Miller,
Zawody były przeplatane wyścigami
młodfików.
OrganizaCja byla dobra. Sę
dzią głównym był p. Tkaczyk z Warszawy. Publiczności 4000.
się

,y

Jędrzejowska W Ameryce
Jednali Marble
Nowy Jork. (Tel. w!.). Finał turnieju w Nowym Jorku przyniósł po zaciętej
walce zwycięstwo Amerykance ]\farbIe,
która poko·nałn. Jędrzejowską G:3, 5:7, 8:6.
Spotkanie rozegrano w szalonym upale.
Publiczność oclnosiła się do pond nleprzychylnie.
N o w y Jor k. Na międzynarodo
wym turnieju tenisowym w Nowym Jorku Jędrzejowska odniosła dwa zwycię
stwa w grach podwójnYCh,
W finale gt'y podwójnej pnń Jędrzejow
ska wraz z Andrus pokonały parę Babcock - Van Uyn 6:2, 6:1.
W pólfinale gry mieszanej para polskojapońska Jędrzejowska i Yamagishi zakwalifikowała się do finału po zwycię
"twie nad parą Whel!'r - Mc. Diarmid
6:4, 6:1.

PIł.KA NOŻNA

Kispest FC (Budapeszt) - Pogoń (Lwów)
2:2 (1:1), \Yęgrzy zademO'll.Strowali grę bar<1zo
:;\zybką, opartą na doskonałej kOll1dlCji fizyc:mlcj.
Szcz('g"ólnie dobrze grała linia napadu, a zwłasz
cza jej kierownik dr Varga. Najlepszą formacją
!>og<mi byla pomoc, a zwłaszcza środkowY Wa~iewi('z,

Nasze lekkoatletki lwycieiyły wBerlinie
B e r I in. - W niedzielę odbyły się w
Berlinie wielkie miE;dzynal'odowe zawody
lekkoatletyczne z udziałem ośmiu pol·
skich lekkoatletek i lekkoatletów.
W biegu na 100 m 'Valasiewiczowna
zajęla pierwsze miejsce w czasie 11.9 przed
Niemką l(rauss. która uzyskała czas 12.2.
Polka w ten sposób zrewanżowała się
Niemce za zeszłoroczną porażkę. W przedbiegu 'Valasiewiczówna osiągnęla świet
ny czas 11.6 sek., który śwhclczy o szczy·
to\\"ej formie Polki.
W rzucie dyskiem zwyciężyła Wajsówna wynikiem 41.29 m. Drugie miejsce zajęła Niemka IIagemann 38.57 m.
Drugie zwycięstwo odniosła Walasiewiczówna w skoku w dal, zwyciężając
skokiem 572 cm. Na drugim miejscu znalazła się Nieml{a Goppner 559,
3) Raab
(Anglia) 555, 4) Krauss (N) 551. Zwycię·
stwo Polki było zdecydowa.ne.
W przeciwieństwie do naszych zawod-

niczek, lekkoatleci spisali się słabiej, W
biegu na 100 m Zasłona uzyskał dobry
czas 10.8, przybył jednak za czterema
Niemcami dopiero na piątym miejscu, Zwycięi:yl IIornberger 10.6 przed Kunzem
i Neckel'mannem. \V skoku w dal Hanke
zajął czwarte miejsce z wyni~iem 728 cm,
Pierwsze miejsce zajął rekordzista niemiecki Long świetnym skokiem 790 cm,
który jest nowym rekordem Niemiec.
W biegu na 1000 m Gąsowski znalazł
się dopiero na ósmym miejscu.
Zwycię
żył Goix (Francja) \V czasie 2:27.8.
Tnne wyniki: 3000 m: 1) Schaumhurg
(~) 8:29, 2) Syring (N) 8:34.8, 3) Rollnes
(Norw.). 110 m pł.: 1) Wegner (N) 14.6,
2) I(umpmann (N) 14.9. Oszczep: 1) Issak
(Est.) 6i.61, 2) Hissbach (N) 61.96. 4X100
m: 1) Studentenbund 41.7, 2) Eintracht
41.9, 3) BTE (Budapeszt) 42.1, 4) MAC
(Bud.) 52.5. 4X100 m pań: 1) DSC Berlin
49.1" 2) Jahn (MonaChium) 49.5; sztafeta
Anglii zostala zdyskwalifikowana,

Ruch - AKS 0:0
wobec 30.000 widzów

J( a t o w i c e.
Na stadionie w
Wielkich Hajdukach odbyło się pierwsze po długiej przerwie spotkanie ligowe pomięd7.y dwoma drużynami ślą·
skirni. Derhy śląskie wywołało bardzo
duże zainteresowanie i mimo niepewnej pogody zgromadziło ponad 30.000
publiczności.

,y

pierwszej połowie przeważał
Ruch, jednakowoż nie umiał uwidocznić swej przewagi cyfrowo.
Bramkę

zdobył wprawdzie 'Vilimowski w
38
min., która jednak nie została uznana
przez sędziego dra Lustgal'tena, według
którego piłka nie przeszla całkowi cie
pl'ZE'Z linię bramki.
Po zmianie stron na krótki czas inicjatywę przejął AKS, jednak później
przewagę zyskał znowu Ruch, który w
rezultacie - mając więcej z gry - zasłużył raczej na wygraną,

Zaszczytny remis zzawodową drużyną
Warta -

Vienna 4:4 (3: I)

Po długiej przerwie Poznal'i. mial znów
olizję ogla,<lać jedno z ciekawszych spotkań piłkarskich. Aktorami były drużyny
grające równym
systemem. Na boisko
Warty

przybyło około

4000 widzów, by zo-

baczyć sławną Viennę, dru2ynę samych indywidualistów. Goście nie wysta,pili jednak w zapowicdzianym składzie. Pomoc
przyjechała do Poznania rezerwowa, choć
również dobra.
Spotkanie prowadzono w

szybkim tempie. WiedCliczycy grali jak
zwykle spokOjnie i płaslw, l,rótkimi poda-

niami T chcąc tym samym zmęczyć 'Vartę,
lecz zieloni nie zostali im dłużni, grając
również krótko a nawet szybciej od gości,
w czym przede wszystkim wyróżniała sil}
prawa strona ataku. U gości na specjalne
..
ł'
k
II
.
wyrMmeme zas u~uJe bram arz
.awllc~ek, który obr~mł caly szereg mebezplecznych strzałowo Obrona dobra, o dalekim wykopie, grała dobrze taktycznie. 'V
pomocy wybijał siQ specjalnie środkowy
B aryli. Atak bardzo dobrze zgTany.

Pomorze 71 :69

Na ::'ląsku odbyło sic w.
niedzielę miQclzyokręgowe spotkanie lekkoatletyczne w konkurencji . ~ęskiej pomiędzy drużynami Pomorza l Sląska. WyCz e l a d ź -

niki uzyskano na ogół średnie. Na uwagę zasługuje czas 11 sek., uzyskany przez
Duneckiego na 100 m, wynil{ 3,?0.I<lemc7:aka w skoku o tyczce oraz wymkl Prasltcgo w pclmięciu kulą i rzucie dysldrm.
Poszczególne konlwrencje wygrali: 100
m - Duneck.i (P) 11. 400 m - Krawczyk
(Ś) 1)3. 1500 m - Skolik (Ś) 4.15. 5000 m
- Kolęda (Ś) 6.26. 4X100 m - Pomorze
45. 4X 1:00 m - Śląsk 3:36.2. 110 m pl. Kaszubowski (P) 16.4. Skok w dal - Farny ( Ś) 660. Wzwyż: Kalinowski (P) 179:
Tyczka: Klemczak (P) 380. Kula: Praskl
($) H.28. MM: Kocolt (8) 43.90. Dysk:
Prasld (ś) H .33. Oszczep: Mikrut (P) 56.33.

o

WEJśCIE

DO LIGI

Uniol1 Touring - Hep 2:1 (1 :0)
Ł ó d ź.
Obie drużyny wystąpiły z
nieznacznymi zmianami. U łodzian Strzelczyk grał' na obronie, a Gorzki w ataku.
Spotkanie stało jako całość na dość
wysokim poziomie. Choć w zasadzie drużyna łódzka przeważała, goście zaprezentowalI się o wiele lepiej technicznie. Zawodził jednak atak pod bramką., nie wykorzystując doskonałych sytuacyj. Szczególnie słabiej wypadła u poznańczyków
lewa strona ataku. Pomoc dobra, a w obronie lepszym był Fibig od Boetchera,
przy czym obaj byli najlepszymi graczami drużyny, Niezbyt pewnym był bramkarz.
U gospodarzy atak wypadł korzystniej.
Niedysponowan~ jednak był Królasik. Pomoc i obrona stan<;ły na wysokości zadania, zaś Michalski w bramce miał wielo '
pracy i szcz<;ścia.
Pierwsza część gry minęła pod znakiem nieznaczne.i przewagi gospodarzy,
których ataki wspomagane przez pomoc
często zagrażały bramce gości.
Jedyną
bramkę w tej części gry uzyskał Seidel.
Po zmianie stron gospodarze jeszcze
zwięk::lzyli tempo, lecz atak nie był strzałowo dysponowany. Nieco chaotyczna gra
ożywiła się dopiero pod koniec.
Drugą
bramkę dla Turystów zdobył w 27 min.
znowu Seide!. Minutę później jednak
śmiałym zrywem Stocka, HCP zdobyło
bramkę honorową. Sędziował p. Przygowski. Publiczności 2000.
Gryf - Polonia 1:0 (1:0)
Toruń Przez tę porażkę warszawiacy
spadli na drugie miejsce, oddając prowadzenie
Union - Touringowi /órlzkiemu. Bramkę dla
toruni!Lk6w zilobył "'yczYllski a; kamego. 'V~zel
kie wysiJki Polonii fila uZYSlkania zmiany wYJliku PQzosta!y bezskuteczne. Sedziowal p. Konieczka,
Unia (Lublin) - ZS 0:0
Janowa Dolina LubeIe'ka Unia znołllła
zdobyć tylko jedell punkt w zacidym i cic.kawym
spotkaniu .
. ..
Rewera .:.:. Resovla 3:8 (3:1)
Rzeszów - Również drugie spotkanie w
trzeciej grupie zakończyło się wynikiem nierozstnygniętym, Do przerwy lepszą była Rewera.
lecz niespodziewanie po =ianie stron Resovia
zdołała wyrÓlWla(!.
Sedzimvał p. Bigda.
Brygada - Podg6rze 5:2
Częstochowa Dzięki temu
zwycięstwu
Brygada wysunęła się w swej grupie na pierwsze miejsce przed Naprz6d LipLny.
WKS (Grodno) - Ruch (Brześ~) 4:1 (8:0)
Grodno - Wojskowi byli drUŻyn/l zdecydowanie lepszą. Zwycięstwo ich jednak nic ma
wplywu na stan tabeli.

AUTOMOBILIZM

,V wyścil!u J!6rskim w Ni~mczpch~;ohpc
140000 publicznoś c i l1zr~kano na 12 km rl/ul!i!'i

tra~ie następujące wyniki
wyścigowych: do 1100 ccm

w kategorii maszyn
- 1) hrania lurani
eWI) na :M:aseratti 9::\3.3 (średnia 75.1 km na
godz.), 2) Bneumer - Rind na Austin 9:37.8. Do
2000 ccm: 1) Rerg (~) na Alfa - Rom!'O 9:17.3
(.7.5), 2) Martin (Anglia) na Era 9:35.7. l){)
3000 ccm: 1) Hartma.nll (W€:g.ry) 9:13 (78 km),
2) hr. Bestetics (Węgry) - obaj na Maseratti
9:21.3, Ponad 3000 ccm: 1) Stuck (N) na AlhUJlion 8:11.0 (88 km g{)(loz.). 2) Roscmeyer (N)
na Auto - Union 8:12.8, 3) Caraciola (N) 8:17.7,
41 I.Jang (obaj) Merceclcs - B enoz) , 5) Biondetti
(W1) na Alfa - Romeo.

HIPPIKA
W Białymstoku w sobotę, w trzecim
dniu zawodów o mistrzostwo wojska odbyły się naj cięższe prób~', decydujące o
wytrzymałości jeźdzca i konia, mianowicie bieg \V terenie steeple-chase, bieg na
przełaj razem na przestrzeni 30 km 200 m.
Zespoły utrzymały się we wczorajszej kolejności, minnowicie: 1) KOP,2) Pułk Uła
nów Wil'lkopolskich, 3) Pułk Ułanów Poznn!'lskich.
Pierwsze mif'jsce inclywic1ualne zajmuje rtm. Kulik, 2) rtm. Brodzki, 3) por. Salamon, 4) pOl". Serlecki, 5) rtm. Rojcewicz,
6) rtm. Wojkiewicz.

PŁYWANIE
Nowy rekord Polski w sztafecie 4 razy 200 m
dow. W Katowicach mialo się odbyć w niedzielę ~potk3lT1ie o mi tnzostwo Polski między EKS
a l\fakkabi Kraków, Z p(YWodn nieprzybycia.
MaJ,kahi. gKS przyzn ano walkower 5:0. ZaIQiast tego spotkania odbylo się sPotkanie m;~
<łZY re-pre.zentacj/l Polski a reprezenta{!j/l śl/lskidl
drużm A~asowych. WygraJa reprezemtacja Polski 15:1 (10:0).
W r.amach tego spotkania EKS. uzyska! w
~ztafecle 4 Tazy 200 m dow. w składZIe Rother.
Jankowski, KarJiczek 1 i II, ozas lepszy od rekordu Pols.ki - 10:36. Poprzedni rekord należał
do AZS Warszawa i wynosił 10:46,
W tabeli o mistrzo~tw(\ Polski prowadzi EKS
z 10 p. (25:2) prz('d AZS (Warszawa) 5 p. (11:20).
MnkkAbi 4 p. (11:14), lIakoahem 3 p. (7:8) i K~Z()
(Ostrowiec) 2 p. 3:14),

1

fłowe
\-

Za .. tanawiai9-c się od czasu do
czasu nad sprawami technicznymi uświadamiam\' soIJie
7.e zdumieniem
fantast~cz/le' wprost tempo, z jakim
technil,a postc;-puje naprzód rozwiązu
ją.c zagadnienia, które do nieclawana
jeszcze ,,"yda\yal~' bię nie do lozwiąza
nia, ,Jak z rogu obfitości sypią się coraz to noWe i COraz to bardzi ej skompliko\\-ane maszyn.\' i zLlawaloby si.ę, że
porn.\'SIOWObĆ w:5pól czesnych
inżyn ie1'6,,' i kOLlsiruktol'ó\v nie zna granic.
Za!l'h;'biwszy się nie.::o w historię techniki, sh"i.e]'(lzimv jednak z niemah-m
zdziwieniem, że 'liczne wynalazki, I~n
so\\'ane iako ostatllie nowości, zostały
dokollane już bardzo dawno i że od
cll\\'ili wynalezienia do momentu realizacji upl~'ną.1 czasokres kilkunastu, a
niejednokrotnie nawet kilkudziesięciu
lat.
Zjawisko to, na pozór niezrozumiale, tłumaczy się w sposób bardzo prost~'.
Niepowoclzeuie licznych wynalazków polegalo mianowicie na tym,
że ówczesna tech 11 ika cz(,'sto nie umiała ,,'ykonać no\\'e.i maszyuy z dos ta-

melale wlechnice
ści

i stosunku dodatków.
Technika
radiowa domagała się specjalnych stali na stałe magnesy, potrzebne do gło
śników dynamicznych.
Przez doda-

Stal platerowaną obrabia się tak samo,
jak stal jednolitą, Oto WiÓl' stali platerowanej II il;;l cm, w~'kazujący nicrozer\\'alne połączcnie obu lllclali.
nie srebra, kobaltu, niklu i aluminium
uzyskano magnesy stalo,,-e, podnoszl}.'
ce bez trudności bn'ły żelaza o clęża
r7.e przekracza.i~cym dwudz.iestokrotnie \"agę magnesu, Aluminium i
magnez, metal~ lekkie, aczkolwiek
kruche i nietr\Yale, ~tały się pod::;ta\\'ą.
szeroko rozrasiają.ce.i się rodziny me-,
tali lekkich. Doclalki miedzi. krze1!lU
i irll1~'ch składników w pe\\'n~-ch ści.
śle określonych sto.sunkach ::;])1'a,,'il\',
że otrzymano stoP? aluminio"'e lżej
sze pięciokrotllie od stali i stop,\' magnezowe lżejsze dzi E'siCciokl'otn ie od
stali i do~ó.wnuj~ce ?od wzglQdem wytrz~',małoscl
lllektor,rm
gatuukom
stall.
l'Iiezależnie od
wytwarzania nowych stopów poszuki,,-ano innych
dróg uszlachetniania metali.
Prze,
mysI chem ,lCZIW
np, rozszerza.1ący
swój zakres działania na coraz to nowe dziedziny, domagał sic materiałów
specjalnYCh dla s\vych aparatur, W~,sokowartościowe stale kwasoodporne
ze względu na swą. kosztowność niczawsze były- pożądane, tnnbarc1ziej, że

aparatur\' te dochodzil? do olbrz~-ll1ich
1'07.miaró\V. Przystą.pione więc do powlekania gOl'szrch gatunków stali
warstwami met.ali w~'kazu.iąc~'ch potrzebną ocłporność chemiczną., Powstała w ten sposób SZ~'bko zyskująca sobie
u7.J1<lnie
clzietlzina
platerów
teclHliczn.\ clI.
Na gruby blok stulo\\',v nakładano cieószą. znacznie pl~'
tę np, miedzi, Jll:1.st<,>pnie przepuszczając calość na gorą.co przez walcownie.
Otl'Z~'mallo pl\ ty lub blachy platerOwe, w któn-ch oba metale spoiły- się
ze sobą. tak doldadnie, że \\'~-tl'zymują.
closkolJale wszelką. dal zą, obróbkę,
Coraz więce.i za.potrzehowanie szlache! llych ma tenałów kOllstrukc~-.illych
nic pozwala alchemikom metalurgicznym na \\ .\'pocz~·nek, szczególnie w
ważnej
dziedzinie potanienia tych
t",orz~'w, t\ie popJ'zcstają.c na dotychczasowych drogach, wkroczono osta-

teczną precyzją. przede wszystkim zaś
dla tego, że nie miała jej z czego wykonać, gdyż zazwyczaj
genialnie pomyślane

maszyny

wymagały

materia-

łów Konstrukcyjnych, którym ówcze-

sne tworz~'wa nie odpowiadały nawet
w przybliżeniu.
Ta d,rsproporcja pomiędz~r -w-y m aganiami konstruktora a wartością
t\\-orzywa datu.je od najwcześniejszych
lat ",,-ieku techniki" i iuż w latach
1680-trch uie pozwoliła Papinowi na
praktyczne zastoso\>.'anie wynalezionej
przez niego pompy parowej, ówczesne
rury wodociągowe nie wy trzy m ah- bowiem ciśnienia wytwarzanego przez
jego maszynę,
Rury wodocią.gowe
wyrabiało się wówczas z .. ,
drzewa,
a ni edoskonalość tego materiału spowodowała, że wynalezienia
maszyny
parowej zo:stało odroczone (,) blisko sto
lat.
Przykład ten, ja::;kraw~', a jednak
prawdziwy, wyjaśnia nam dobitnie,
iak wielkie znaC1;enie dla wszelkich
~agadniell technicznych posiada kwestia odpowiednich materiałów konstrukcyjnych
szczególnie jeżeli uwzglQdnimy potężny rozwój techniki
w ostatnim dziesięcioleciu.
Nie trudno \\'ięc zrorumieć, że poczciwe że
lazo i kilka gaiunków stali, które przez
dziesi ą tki lat były zasadniczymi tworzywami technicznymi nie mogły zaspokoić
wymagalI
konstl'uk torów
współczesnych.
.
Silniki wysokoobrotowe, pracujące
wielkimi ciśnieniami, samoloty pędzą.
ce z szvbkościa kilkuset kilometrów
na goclzinę,
obrabiarki automaty,
'\'~Tzucające tysiące śrub lub innych
rzr.śri w przeciągu godziny, wszyst~~
io domagało się twonyw o wysokIe]
sprawllości,
domagało się
"nowych
metali".
Z trudnego zadania dostarczenia
tych ,now,ch metali" przemysł metal'urgi~zny- • wywie,zał się ja~\.I~a.llepiej
stając się jeclnnn z na.1waz11le.1szych
działów techniki.
Określenia "nowe
metale" nie należy oczywiście brać dosło\\'nie, podsia\,"o\\':-,m bowiem materialern pozostało nadal żelazo, obo~
h tóreg-o Jako Llal"ze surowce zasad mcze stanął glin (aluminium) oraz magnez, pozatem jednak wciągnisto do
pomoc~' \\ <:7.ystl(le niemal ,mJ~leJ l~b
więcej rzadkie metale znaJdUJące SJę
na kuli zipl11"kiej.
Laboratoria metalurgi'czne zamieniły się IV prawdziwe kuchnie alchemi~'zlle \\'\ J'zu('aj~c coraz to nowe stoJW metal( no stali doda\\ ano nikiel,
till'om, wanad, l~rzem i inne skladniki,
otl'zYJl1ują,c w rezullacie stal nierdzeW\lą., 'tal odporną, na działanie kwaq'J\\, , ",tal odporna na clziałanie wy"ohich temperatur itp" zależnie od ilo-

p:resY""l1ością
Zetknięcie się

Stal pJatero\\ ana, stosowana m, i. 110 aparatów prz(,ll1roolU chrmj cznego, odznacza
sit) doskonalym zespoleniem \\arstw różl1~'cl1 llJC'tali. Oto sztaba stali plaierowa!lcj miedzią, zp'i~t<l. pod os(r~'m . kątem.
\\'arst\\'a 1l11e(lz~ nawet SIę llle
zmarszczj'!a
"<,
'
tnio na wiele obiecują.cą. drogę uszlachetniania materiałów mniej szlachetn~'ch dopiero po próbce, dziedzina ta
jednak, hardzo ciekawa .iest już osobnym bardzo obszernym tematem.
(ach)

Dom handlowv dla grubasów
Przemysł

odT.iei.ow,r w Stanach Zjednoczonych potrafiI zapeHnić "obie pl'zez lIla.~ową, fabrykację tanich ubrań o clo:-:knnał eiiakc?;ci. prawie VI ylqczny monopol ubierania szerokich mas ob\"\\ ateli amen-kaliskich,
'
,
Poniewat jrdnak przcm~'~ł konfekcyjny, chcąc pra co\\'ać ekonomicznie, o~rani
czać się musi do fabrykacji dla "'ielko&ci
normaln~-c!J, o;;ob~', któnch fi!!ura z powodu ofyJoiŚci nie odpo\\'iHcla t~-m <,zahlonom normalnym, UlJU '5ZOIlC byly zrezyg-

nnW11Ć

z tanich

~n

l'ohów firm konfekcyj-

n~'rh i lIr1a\\'al' ,,{ę cln drn~ip,zo krawca.

zaradzić ma oh\·arty świe
.100·ku .. Dnm Handlowy dl::\.
Ilrllbasó\\''': I\ip- ma tl1111 ubral'l na (igurę
nnrm;!1nfł, natomill~t mo;tą tam nabyć dobrze le7,ąc~- ~arnitul' mężcT.yini wagi 121)
do l:iO kp-. Spelwlacja ta na nowych odbiorców ol,azalil sip, bardzo tl'<lfną i lu kratrwną. Codziennie wplywają lic7.ne zamówienia z \\·szY.t1,irh części "tanów do "Dohu Handlo\H;g-o dla p-rubasó,,".

Trmu brakowi
żo

w

1\O\''-Y111

Przygody ekspedycji filmowej
"'yslana pl'zrz Sycn~k Filruindustt'j
ekspedycja filmo\~ a (Ila dokonania zdjęć
na slynnej \~~'",pie l\ol11odo, po\\'t'ócila do
Europy po wielu przygodach, jakie towarzyszyly wycieczkom i \\'Yl\ra\rom na dzi-

Codzienną kąpiel bierze młody pięcio
miesięcr.ny niedźwiadek 10ndyl'Iskiego

ziemi gatunek wielkich ja6zczur, tzw. Va·
ramUi:i Comodensis, ,który odznacza się a~

I

blok aluminiowo - niklowej stali
magnesowej zawisł w powietrzu, gdyż
oba magnesy ulożono w ten sposób, że
bieguny ich się odpychają.

•

Zoo. \\-ydatną. pomocą, w postaci konewki, służ~' mu co dnia dozorca.

I

Ciężki

'I

kiej, znmie~zkalcj t~'ll,o Jlr7.C'Z jaszczury i
jadowite żmije \\~spic, • 'a W) "pie l\.omodo
znajdują ~ię \\' dużej ilości ołbrzymie jaszczU!'y - ~tilnki, liczące od G clo 7 mclrów
clługoś'ci. Jest to jedyny żyjqcy je.:;zcze na

i

drapieżnością,

niezwyk l ą.

z (ymi gadami nie należy do
zbyt bezpie<:znych. To też ekspedycja po
d\\óch t~-goclniach pobytu, nękana przez
jadowitr żmije, insekty, malarię, atakowana CZp'citO w nocy przez jaszczun', z którymi trzeba było staczać fonnalne bitwy ~
zrczn!Dowala wreszcie :z dluź,szego pobytu
i przywolawszy drogą sygnałów radioiskro\yych przepływający obok wyspy okręt holcnder;o,ld, wsiadla na jego pokład.
Ekspedycja przywiozła ze sobą dużo bardzo ciekawych zdj!;ć, ukazujących życie w
dż.ungli Eomodo, zdjęcia jaszczurów etc.
Opracowane zostaną krótkometrażów k i,
które Svensk Filmindusiri zaprezentuje na.
ekranach \kinowych w różnych stolicach
europejskich.

Zegar, który chodzi 550 lat
Zegar, kt.óry ma blisko 550 lat, i wciąt'
ieozcze chodzi beznagannie, jest doprawdy fenomenem. Taki zegar właśnie posiada miasto francu~kie Rouen zwane miastem ;;tu wież.
Zegar je->:t dziełem 7.cgarmistrza de Felajn", YV riąg-u pięciu przeszło wieków
nie wymag;al on żadnych więlkszych na.praw, a mimo to wi"kazuie dzisiai czas
niezw~'kle dokładnie.
Fachowcy. którzy
mecbanizm tclto zep-ara badali. stwierdzili jpdnom~-{;lnie że mechanizm .ie~o prawie
wcale nie je;;!. zużyty, co dowodzi. że Felains b)'1 artystą p:enialnym, Oprócz tego
T.egaru, który pochodzi z poku 1389, znajduje się w (ej i'al11ej wież~' zegar ścienny
z roku 114i, Idóry je"t o tyle oryginalny,
źe po"iacln tylko jedną w~kazówkę.
Na.
bogato ozdobionej tarcz~' widnieją figury
dni tH~odnia i księżyc w jego poszczególnYCh fazach, Tak iak za czasów średnio
",:iecza, i dzisiaj zegar o godzinie 21 wyd::\\'ania spocr.~'nek.
Chociaż wielki 7.egar ten nie wydzwania artl'st~'('7.Ilych kurantów jak zegar na.
katedrze \V Dotlen, jest on przeciż pierw~7.ol'zędnym dziełem szluki zegarmistrz:ow"kiej.
Kk,

t

Powyżej fotomontaż z mistJ'zostw plywarkich Pol-.ki. U góry po lewej i prawej fragmenty pływalni miejskiej
w B·iel~ku. \V środku mistrr.ynl Pol ski clr I\okal i Kowalewska-Pictrzykowska w~ konuje "jaskółkę" z wieży. U
dołu grupa lJ!ywaków poznańskich. W środku Heidrich (piel'ws7.~' od lewej) oraz P<l prawej Karliczek w zwycięskim
biegu na 400 m dow.
-

6re(ja odparła zakusy komunizmu
Od znanego VII światowego kon~resu Rominternu, na którym uehwalono zasadę "frontów ludowych", p-olegli.jęcą. - jak wiadomo - na zaleceniu
łęczenia siQ komuni tów z wszelkimI
żywiołami lewicowymi i tzw. demokratycznymi przeciw "faszystom", agitacja wywrotowa ogal'l.Qla ze zdwojoną
siłą. m. i. także i Gt'ecj~,
Aktywność komunistów przejawiałn się już to w propagand:r:ie prowacizonej wśród wojska w koszarach,
gdzie rozrzucano w ~ ród żołJlierzy uktki nawołuJ~ce do wojny domowej,
już to w al,cji rozkła' owej w szI\Ołach
cley wśród urzędników. Antypaństwo
\\9. działalność komunistów wyzyskiv'ala przy trm Kryzys gospodar'czv
kraju, by podburzać szerokie warstwy

ludności.

Ożywiona działalność

III Między

narodówki posu\vała się nawet do
przygotowal1 zalnachu stanu grożąc
ustrojowi politycznemu, społecznemu
i gospodarczemu Grecji. Dążeniem ży
wiołów wywrotowych była chęć wywołania - obok Hiszpanii na drugim
krańcu Morta Śródziemnego Ilowej pożogi. gr.ożącej Europie.
Na pierwsze dni sierpnia. ub. roku
zwię,zki :r:awodowe spod znaku II i 111
1iię.dzynarodówki ogłosiły stra.jk generalny. Rząd grec1{i, odpowiedzialny za
losy narodu i pailstwa, stan~l w oblic;,u wielkiego niebezpieczeli.sŁwa, Zadać natych mia.stowy i stanowczy cios
Pl ędom wywrotowym, zmierzajęcym
GO wywołania wojny domow-ej, stało
się nieodzowną koniecznością,.

W dniu

też

4 sierpnia uh. r. kl'ól

Grecji, Jerzy II, ogłasza stan wojenny
w całym państwie wyposażając monarchistę gen. Metaksasa w specjalne uprawnienia, N ast~piły aresztowan ia

Terror

Pł"awdopodobnie

północnej Irlandii podczas niedawnej
v.. izyty brytyjskiej pary królewskiej,

a jut tanotowano nowe akty terroru
w Belfast. Rano wybuchia bomba
podłożona w pobliżu posterunku poli-

,
cymego. Eksplozja była niezwykle silna. i detonacjQ ły zaoo niemal \V eałym mieście. W miejSCU wy})tlchu po"'stała kilkometrowa wyrwa, a we
wszystkich domach w sQ,siedztwie zostały wybite szyby. Ze względu na
bardzo \',:czesną, porę, ulice były opusto szał e i na szczęście nie bylo Mial'
W ludziach.
\V nocy kilku uzbrojonych mężczy to napadło pewnego Irlandczyka i
U

P. G.

Dla ~b«d((l1iu lc(wu)',kóu- prA:f!d u'rogiem ł(·k,.uc~((j({cyln
p,.~e~ G6n/ JUl'fłjslcie
p a ryż. (PAT.) \V czasie od 6 do IWIYl'ach tych weźmie udział 5 i P?ł

19 sierpnia odb~Ją się Ila terenie de1(I'Ól Jcrzy II

Gen. l\lctnk,;as

się\\'Zięto

caly szereg środków nudzwyczajIlych zmierzających c10 obl'ony
pl!l,Ilstwa.
\V ten sposób stłumiono zakusy komunistyczne w Grecji.

Rząd Metaksasa. 5koro przrwrócono spokÓj w pal'lstwie, 1HZ) stąpił do
Q2iela odrodzenia narodowego Grecji.
Nie,y~tp1iwie ctzisiejsr.y stan
prawny
panujący w Gl'8('ji jest przejściowym.
Z chwilq. lupełnego uspokoj~nia i wy:
pleniellia żywiolów wy, 'l'otowych jttk zape"·l1iajQ. - Grecja POWl'ól'i do
n01'malnych sto5unltó\\ wewnętrznych.

Dzisiaj, z okazji r()czllicy udarem·
niellia zamac'hu komuni~tyr7.llego prasa greeka czyni bilan rzęrlów Metak·
a"a, które pOChwalić 'ię mogą t1iejednym sukce:oem.

W pierwszym rzędzie rzi!d grecki
przystąpil do uregulowania "praw doty<,zących wRrstwy
robotniczej przeprowadzaJąc cały szereg ustaw podnos:-ącyc}) tę warst"·Q. Dalej hl\czną uwag~
poświ~cono opiece
społecznej,

pobiło go do nieprzytomności. Napast-

nicy zawiesili na jego szyi napis:
"Szpicle pOlicyjni miejcie się na baczności". Oba te akty terroru dokonane
zostały niewątpliwie przez ctlonków
tzw. "RepUblikańskiej at'mii irlandzkiej", która jest nielegalną. organizacją, zakazaną. zarówno w północJlej 11'landii jak i w 'Volnym Pali. ·twie 11'-

landżkim.
D u b Ji

11 (PAT). '" Belfast wytl(lrzył się wczoraj z rana silny wybucII.
Nieznani sprawcy podłożyli minę pod
3-piQtrowy dom w centrum miasta.
Na skutek w'ybuchu min~' dom został
cręściowo uszkodzony. Ofiar ludzkich
nie b}rło, ponieważ <.lom nie był zamie-/

szkałr,

schyłku

caratu

(Z życia kolonii pol skiej w TomSku)
Zamieszczamy ponitej fragment
ze wspomnień p. W. MlI.ńkowskiego,
b. prezesa Izby Skarbowej w Brześciu, kt.6ry długI okres tyefll. sp~dził,
jako urzędnik rosyjski na Syberii,
biorąc , ..rybitllY Udział w tyciu syberyj::kiej Polonii. Uj~te w forrni~ referatu wspomnienia te wygłoszone
zostały przez autora na zjcidzie b.
Sybiraków w Warszawie.

t(;m publicznym zmniejszono bezl'Obocie równoczpśnie podno.. ząe kl'aj got':poclal'(,z{). Budowa Ilo\\ych osiedli
"iej,:kirh, {Hl\Yięki'zellie dla celów turystYl'znych ~ieci dróg bitych oraz roz\\ Ó.i floty halldlo\\ ej - oto najbardZiej
rzucające się w oczy wyniki pracy.
Aczkolwiek Gl'ecja w stosunkach

Cieka\lJe manewry armii francusk:ei

dolwnyu:any p)'#€# tRjną organi#acjr:
"RelH(bl. ar)n;a h'lałtd~ka"

br:r:miały echa aktów sabotażowy ch w

Na

komuni"tów Gma('ll~r użyteczno'ci puLllcznej orar. \\ ~zelkie szlaki komunikacyjne ob~ta\\'ioJlo wojskiem. Przed-

W Ulsterze

p. Jt.
L o n d y n. (PAT). Jeszcte nie prze-

z innymi pal1s(wam'i prowadzi. 'PolitYK~
pokOjową.,
której wyrazem J,est.~. 1_'
udzial jej w Entencie Bałkamkle). t~
Jednak nie zaniedbuje siły swej zb~OJ
l\eJ. PrzystąpiollO wiQc do l'eo]'ga.nIza(ji woj"k tal, l1!clowych jal, powIetrz:
Ilych oraz mOI'"kicll. tworząc z al' 1.1 ' 1
ile; zdolną do odpart:ia ka:i:dego wrnga.

Dzi~kj na \"ielką skalę podjęlym robo-

z Mohylewszczyzny, 2al'az po ukończeniu
gimnazjum .Ja.nkowski wziął udział w powstaniu, dostał się z partią do niewoli, pognany zlJstal na Sybir; maja,tek je~o został
skonfiskowany Ani on, ani tona jej.!o,
sio tl'zeuica . PO\ stańca doktorll Kapulce·
wicr.a, nie ujl'ZC'li jut stl'on ojczy-tych, a
wianek z amarantową wstęgą, zawieszony
na kl'zyżu na mogile przez studentówPolaków, był jedynym hołdem czci i
wdzięczności za ofiarę tułaczki calogo ży·
cia.

Tomsk znalem od roku 18!H, a znmieszkalem w nim na titałc pod kOlliec 1909.
Miasto to mialo (Iwa wyższe i kilka śl'erlPolacy w Tonisku pielęgnowali naogól
nJch zakładów naukowych, trzy łzkoły gorliwie jęz.vk ojczy ty . religię i obyczaje
muzyczne; UWażAlIC tet bylo za kultural. nal'orjO"'e, starając !'Iię wychować rlzieci
lly ośrodek Syberii, ZW<lne "Syberyjskimi w duchu patriotycznym, Spr'owactzano duo
Atenami".
~o czasopism i książek polskich.
Kolonia polska początkowo była tu
Najstal'sz~ społec7.0!\ instvtucj.a. poI:;kl\
nieliczna i składala się głównie z rodzin bylo Towtl.l·zYi!two llobroczynnośei, 1:tt6re
powstańców 1863 roku, o,a'~ osób zeslautrzymywało pl'7.ytult'k dla stlln'ów i onych arlministracyjnie przez włl1łize. Po chronk~ dla dzieci. Członkami Towarzyl890-m roliU rząd, reformUjąc Syberię, for- slwa byli Polllcy z ('IIIt'j gubel'nii Tomakil'j,
Mwnie wysyłał tam Pola kÓw na średnie 1\ naweL niekt61'Z .v HosjalliC?, ~a cel 1'o\\'ai nawet wy t. ze stanowi>.ka ul·zędnicze. \V rzyslwa urzf\dzallo amatM'skie przedslaten sposób powstała llczntt kolonia pol~ka, wienia, loterie, koncel'ty, co 7,nowu stanoakładają,ća. się pl'Zewatnle z inteligencji. wiło łe"cznik pomiędzy członkami kolonii
Za tyciA powstańca. doktor& Orzeszko, l podtrzymywało ducha polskości. a cel
dorn jego był ośrodkiHn, skuplajl\rym Po- dobrocllynny ułahl· ia.ł otrzymywanie zelaków w Tomsku. Pótniej 1'01& ta prześżła .zWOleń administracji na. una,r:lzanie tych
do rodtiny Zieleniewskieh, u których Ukry- imprez.
wana bV!1I pl'Zez dłu~i C1:8.S polSka biblioDoroczne bale polskie cieszyły się duteka, zalotona 1: inicjatywy zięcia ich. tym pOWOdzeniem wśród miejscowej intaWjerciń~kie~o. Po pogromie inteligencji
llgellcji i ar:vstokl'!l.rji rO$YJilkiej. KM&.
przez cnrn/l, sotnię, inspirowana - tAkle Tow, Dobroczynności miala stąd pokaźny
było prt~konanie o~ółu prze", archije- za~iI('k.
uja i gUbernatora, prz:y zaostrzonej ezujW takich IV8runk~ch toczyło się żreie
ności pOlieji i żs.ndarmetii, ł>fhliotek~
kolOIlii lJolskicj Nadeśzly lata wojny 'will'
trzeb II. było lItarannte ukl'Yc!: ulokowano to~ej, a kutki jej nawet tAk daleko dały
ja u gaometl'Y MaculewiczR. V.' y<1awal'lit'n\ ~ip' nit'1;U1Wt'rn odc?\)ć
ksill,tek zajmowały. sil? czas długi ."p. A~~JlI~ w dl'ugiej polowle Jla~c1zit'l'njka
la Jankowska, ZofIa Szokal:ska OL'az LJn-/19U l'. Polacy tomscy poruszeni byli \Vider.
doki~m około dwudzi~stu mlorlzil'11CÓW w
Poważne. rolę w tyciu kolonii grala tO!trojaeh kleryków, którz)', mimo dwuclzie.dzilla Ildefonsa. Jankowskiego, pocpodza,ca stostopniowego mrozu ubrani byli W lek-

partamentu GÓl'l1ej
abaudii wielkie
tHane\\'r)' wojsko,,·e. Tematem malle\\TÓ'" je~t prze.'tudiowanie warunków
Obrony tCI'ytOl'iwn franeuskiego na
wypadek, gdyby wojska nieprzyjacielskie zaata!co\\'aly Francję po przez GóI'y Jurnjsl<ie i wykorzystaly do tego
celu dolinę gÓl'llego Rodanu.
Punl<Łem kulminacyjnym mancwrów b~dzie próba przeprawienia się
przez nocla n w punkcie połóżon~' m po- ,
między Seys1iel i Bellegarde.
W ma-

brrgacl strzelców, owa pulki al'tylern,
dwa bataliony tanków, pulk saperów,
oraz formacje rezerwowe. PrAwdopodobnie w operaejach tych poważną 1'0le; odegra również lotnictwo . .
Ogólne kierownictwo manewrów 0bejmie gubernator wojskOWY Lyonu,
gen. Garchel'Y· Na ma])ew~'Y 1?rzybC.\da również członkowie wyzsze) rady
wOjennej. Manewry sabaud.zkie. zostanę, zakończone 19 sierpl11a \'1·lelką.
rewią. wojsk w Seyssel.

Pierwszy lot po1ski do stratosfery'
,y a r s z a w a (tel. wł.) Pow'stał
tutaj komitet, którego celem jest zorganizowanie w Polsce pierwszego lotu
polskiego do stratosfery. Lot ten ma.ią. Odbyć pol'c~' uczeni i aeronauci na
balonie zapl'ojckto'wall~'m przez konstruktora Polaka i w 'konan) m całko
wicie w kraju przez polskich rohotników. Komitet przystl!pil już do pracy
nad zbiórką. potl'lebnych na ten cel
funduszów.
Pro.iekt balonu stratosfen' c7.llego
wstał opracowany jeszc~e w 193;) roku, gdy miano szyć w Legionowie pod
\Varszaw'ł balon dla pro!. Piccarda.
Zdaniem fachowców balon ten pozwoli na wzniosienie się nim na wysokość
co najmniej 30.000 metrów i przeprowadzenie badań nad promieniami kosmicznymi. Specjalna rada techniczna przystąpiła już do prac nad projektem balonu, oraz konstrukcją balonu i gondoli, ra.da zaś naukowa. zaczęla opraco\Y:n\'ać program lotu.
Pol. ki haloil stratosfen' cznr, aby
}H'o'tnć H\"elllU zadaniu wzbicia, ię
na wy:okość 30.000 metrów, będzie
miał olbrzymie l'OZmiul'Y, objętość jego bowiem w~'l\iesie okolo ,11.000 met1'ÓW sześciennych. Tego ro(lza.Ju balon, posiadając tak olb1')':~'mie l'ozmiaI'~, 1'l1URi br ć naClzw~' c;:Qj lekki, dlatego .też do jego uszrcia trzeba użrć barclzo delikatnej tkaniny, przepu"zczają
tej jednak mało gaw. W części górlIej po\vloki b~dzie urząchony balon o
ohjęto!Ści 3.000 m. ~ześc., który posłuży
do uniesienia powłoki balonu stratosferycznego podczas napełniania g'az~m.
'VysokOŚć balonu strato ferycz-

kie sutanny t narzuconymi u nlewif'lu na
plecy p~lel'~' nami. Oka7.ało się, iż byli to
tuclenci "'~' działu l'eolo!!icuJ!.'IlO Lwa\\'-kiego Uniwersytetu. należąc.v (ja au:triackiego oddziału sanitarnego; dostałi się oni
do niewoli zaraz na początku wojny.
Chwilowy pl'Zytułpk znalazła ta młórU
u dziekana Demik!S8 na plebanii, który
jednak nie miał ani mieJsca. ani środków
trtyrnać . ~, rlłutej u sie11ie. Kto mógł z
Członków Polonii wziął do ~wego domu
jednei<o kleryka. tak że W$zYscy studenci
prznntl'l1ięci tostali pJ'Zez polskie rOdziny.
Z bielłi~m cza u dr) Tomska napływały
coraz liczniejsze ]'ze~ze: podrianl państw
wojujących z Ro jl\; tr'ansportc,wani z za·
jętych terenów austria kich mie~zkAl~ev,
u<'iel,inier'zy, wYPP,rłzuni mnilowo pny od·
. lępOWlIll iu woj~k roRY j.~ kich. IVl'psuie
jClh'Y wojenni. LlllJlIo lki tej 7.ebl'al~' ~ię
t~' sil\ee, II ",śród niel! lJylfl duh. iloA(> Polaków. ~iektórzy otl'z~'mywali zfl~ilJd 0,1
rzĄdu. jakkolwiek bUI'clzo ni~do tateczne,
niektól'z.v lad, pozostllwieni c'\tkil'm ~obie.
i) li w Sll'łtS%l1cj nl:c!zy. PraCę znrqclowalo
n!ewiclu. Nie .moinA było pal rr-l'l- obojęt·
Jlle nn tal,fI, nlt'CJolfl l'or!nków . .1ł\kknlwirk
widocznym byto. ie . amll kolonia poLka
wla.IIYI~li ~roclkńmi nie polIola,
l'ii1l"lic'ząc na pomoć i pozwolenie Ida,/z.
po lanowiliśmy, nie bacząc na rootliwC' dlA
naS następstwa, eamol'zutnie zawiązllć
PolSki Komitet niesienia pomoc" ofiarom
wojny, ~a czele komitetu stanęli: int.
Kalino\y~ki, dyr. Rypiński i niżej pod pisony. Rozwinęli my energiczną ńziatal.
ność, wprawiając w ruch calą Polonię
tomską.

;/; biegiem czuu a keja nasza, staj8,c się
coraz bardziej jawną. nabl'ata prAwa bv.
cu, fi l\?mitct urósł w powagę, Wład:ie,
które mlaly. duży kłopot z tl\ "/la ~ naply·
WQw,\. pOwlerzyly 11/1 m nie9ien ie pomocy
katolickiej części lIchodzcóvł, pl'zekazujl\'c
c7.~ŚĆ śI'od ków z ogól n ie nil ten cel asygno\\ Rnyrll tllllll J111r'I!\tVl OWych,
Pr'zy tak "'lIUC\(llie r· (}~ . Ż('l'zont'] t17.inlal
n~~ri 'plJwuł/'\[ja .7.o.q:\!::t dIJ ~",(oia flr7.~· 1\0 ·
ml!th'llI rJOmo('llICv.:J. ol'gnlll7.l\('jn, "1klnrlnjł,
CI' się z par'l. pod pl'zewOClnidwem inż.
'Vekero",' ~j.
Członkinie jej odwiedzały
stale powierzone ich pieczy rorl7.iny ucie.
,kinierów, ni os ąc im P01l10C materialną

nego oblicza się na 70 metrów. Aby
Odciążyć balon, hennetyczna gondol.a
r.ostanie zawieszona na linkach, nIe
zaś na siatce.
Linki te będę szły od
pierścienia, który wszrje
ię w polowie powłoki baiolIowej.
Do badali. naukowych stratosfery
uż~ · te zostaną prec~· z~ · .ine aparaty polkiej kon~trukcji, znacznie czulsze od
używanych dotychcza przez prof. PiccanIa,
Pol~ki lot clo stratosfery odbędzie
się prz~' pu"zczalnie już w lecie przyszłego roku.

Zbrodnia stanu wBOlszewli
p a ryż. (P AT). Agencja Havasa
dono'! z )roskwy: Siedmiu kierowJrików kolchozów w okręgu daniłow
!\kim '" pobliżu Jaro ławia skazano na
10 lat więziellia za pt'zywróceni~ wla~;ności
prywatnej na zarzędzanych
przez nich olJ .. zal'ach. Rozwiązali oni
trzy kolchozy i podzielili ziemię, clobytek i instrumenty pracy pomiędzy
członków kolchozów.

Niemcy

a rocznica wojny

światowej

B e r l i n, (P.\'!') 'V związku z wczol'aj~zą
rocznicą
wojnr
światowej
"neut~che Allg, Ztg." cytuje doslowHit' z mowy kallC'le1'Za, wygłoszonej w
dniu 30 stycZIlia 1937 r. oświadczenie
o 1l1'0cl:y. ' tym wycofaniu podpisu Niemiec z traktatu wel'salskieg-o. Poza
tym pl'asa niemitcka nie wspomina
!la razie o tej rorzlJic)r.

i moralną. Sieroty prz .\·jęte zo"tały do
ochl·onki. Dla stal·s7.~·ch dzieci zorganizowana była s7.1\oła. ~rJZIC uczone po polsku.
Zbliż'tła się tvmezasem chwila dziejowych prze istO CZt:'ll IY Ro~ ii.
\" lutym Hm 1', udałem się rio PetNshUl'ga IV celu zlo :~('nia eg'zarninu (lla za9\\'an'0\\'ania lIa prezesa Izhy karbowej.
Ef'I..tmi:l za c z l~I t:' 1Il ZR monarchii. skOl'Iczyłem za republiki. \Yidr.iałem więc, jak
rozpoez~'nal!L si~ i l' ozegl'ała rewolucja \V
walio patace tn~aJ' s kie i wywieszano na
3t.oli r y naj\\'if!Kze!!o :mpet'iUrll, jak zdobyUleh czerwone flagI.
Gdy wróciłem clo Tomska. za.$,talem tu
wicIe zmian. Znikł ;2uberna.tor ze swvm
otoczeniem, \\ ładzę administracyjną objął
kOllnlC! ('"erowski z jedllym z mi ejscowych
adwokatów lin c·Zt'h'. j)la clHu'aklCl'ystyki
cza . lI n:odmienir~, że rlnel<tol' szl,ołv realnt'j zo"tal usulli(:1.\· pl'zez swych uczniów
jako munar r lti. t,1. Fl'I'It1(,l1t szerzył ~ię naokoło. \\ I"it;k z~' ch ul'Zęflach. iak 7.f1.l'ząd
Kolei Ze 1., Izba SkarhoWII. potwol'zyty się
komltet.I'. dąiące do usunięci'l Zwir>rzrhników IlIh ogranil'"enia ich kompetencj,i.
Polał'): \I' rUl'hu tym udr.ialu nie brali.
SIf111 tPII trwuł jednak nie dłujZo, Partia
~ucjal - /'('wolucjonistów nie potl'afila utl:zYr.na~ ię przy Władzy i zap ~ biec wyStą
p!enlU I utrwaleniu sit' komunistów. Akt
plel'I\ .~~' rewolucji rosyjskiej rloJJiełlał
końc~ I I,IU 1\ IcI?wni pOjawili Się bolszewicy. h?ml;\a~'7.e Ich ukazali si~ jt>rlnak na
Srbc~'II dopiero w kilka miesięcy po przeliTO Ci e hol~7.ewickim \V stolicy. kIedy rady dClegatow robotniez~'ch i żo!nit>rskich
pr.zybr·uly charakter bolszewick. . W tym
te~ czasIe rozpoczęli s\\-ą działalność komISUI'Ze w Tomskll. Jednak na Syberii
SPI·I\I\·Y. potoczył.y. s i ę inną kOleją, niż w
~~r:ol?ej~kl~J nOEjJ, a w zależr.'O'ci od tego
l z~ cle. 7.na.HłLlJąc~·ch Się lam llczn~' ch rzesz
Polako\\': dla ktÓl'.vch z tej Krainy. odJe~lej o kIlka tysięcy kilometrów od kraju
d,~'OjZl powrotu uo Polski na ~lul!.'O zostały
1..A1f1l,lllf!le, Pl·zesr.ło \ ealkleol odmi~n
n~:!'ll i brH'll~j~j d~żl,ic" Wnf'lml\ueh, KoII'J\! lydl ~O~(~W 'p(!I~ldtj kołol1li w Tomsku
oraz [lna:z~ C;I~ Jej w powrotnej drodze do
kraJu n~let8, JUż do innego rozdzi,tłu tych
\\ llpolllmcń .
. "' ", l
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- Teraz będę mówi! do pani, jak przedtem. Precz
mi z oczu. Proszę wracać na swoją kwaterę· Pani
przecież wie, że nie potrzebuj ę się niczego oba wiać!
Braine? Ah, tal{! Pani tu przyszła starać o niego.,.
Chce mnie pani prosić, bym go oszczędzał? Tymczasem 'wszystko już postanowione, bo myślę, że śmierć
i cierpienie fizyczne - to nie kara. Braine mnie już
wcale nie obchodzi. Jutro rano h(,'dzie wolny. Nawet
jeszcze dziś wieczorem, jeśli pani na tym zależy, .•
Sądzę, że nie będzie mi pani miała nic do zarzucenia'
z jego powodu. Nie chciałem plamić swych n},k. Kosztowało mnie to nie mało. Wszystko poszło zbyt łatwo,
a ja lubię rzeczy trudne. Teraz mam za swoje. Nie
bardzo wiem, co wyniknie z tej gry, którą prowadzę.
Ale w każdym razie sprawa zapo\viada się nieźle.
Wyciągnął rękę.

,

;

- W tej stronie, w odległości stu kilometrów ginie z pragnienia oddział francuski, który przybył, by
mnie zaatakować, t:nme przy studni, zasypanej na
mój rozkaz. Tak! A tu taj oddaj ę pani zdrowo tego,
kto jest sprawcę. tych nieszczęść!
Uniesiony znów gniewem, dodał:
- Godzina mo~a wkrótce wybije. Jeżeli uwolni
mnie rZHzywiście od życia, tym lepiej!
Chodził tam i nazad z zaciśniętymi pięściami.
Deptał po trójkolorowym sztandarze.
Nagle zagrodziła mu drogę.
- Pan nie zrobi tego!
- Czego nie zrohię? - zapytał, mówiąc bardzo
wolno.
- Ten oddział, ci biedacy.
Pokręcił głowę..

- Powiedziałem pani, że za późno. Koło się
obraca. Ale nie ja wprawiłem go w ruch. Ten, kto to
uczynił, dziś wieczór będzie nape\Yno w pani ramionach .•.
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.,.,,-- __ Nie! Nie! Niech się pan nade mną nie znęca.
Pan nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje w mej
duszy.,. Na moim miejscu niktby już nie miał od·
wagi mówić z panem! Nasza dawna przyjaźń." To,
czym byłam może dla pana. , .
Jąkała się, ściskając go za ręce~
vVyp-rężył się i odwrócił głowę, aby nie czuć na
sobie jej oddechu i zapachu perfum.
_ Panie Gertal!.,. Niech pan na mnie spojrzy,
niech pan słucha! Pan uratuje tych żołnierzy, którzy
spełniają tylko swój obowiązek i żadnej od-powiedzial.
ności za pai1skie cierpienia nie ponoszą· Pan nie jest
tym, za co chce uchodzić w moich oczach.,. To niemożli we! Pan jest oficerem, .. Boże, jakże mam pana
prosić, jak panu przeszkodzić!. .. Jeśli mnie pan choć
trochę kochał, to niech mi odpowie, że wyda pan za·
raz rozkazy, aby ich uratować! Pan przebaczył Raulowi! ... On zniknie. Już go nie zoba·czę nigdy. Niech
pan będzie szlachetny do kOllca! To są pańscy bracia
po broni. Za dużo już krwi! Jestem słabą dziewczyną,
Więcej nic zrobić nie mogę· .. Niech pan sp-ojrzy na

.

,

mnlP-.

Chwycił ją

za ręce i pociągnął do dołowi.
- Patrzę na panią, :\Jarie-Claire.,.
'W oczach jego zobaczyła łzy,
Odprowadził ją po\volutku na jej miejsce.
_ Oddział francuski dostanie dzisiejszej nocy
wody,
Odwrócił się·

_ Gaiba Sar! Zdejm czarną chorągiew i wywieś
na jej miejsce sztandar.. ,
Zdziwiona mocno, wstała. Jednak to, co słyszała
była prawdą, bo Gaiba rozwijał już linkę! Podbiegła
do trójk-oloro\vego sztandaru i podniosła go ze drże
niem,

~', '.
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._ DoS'Kona.lą chwilę pani wybrala-! Widzi pani,
ze widok z tego tarasu jest wspaniały...
Nie mogla po-sunąć się dalej. Zapomniała słów,
które miała przygotowane. Udając pewność siebie zaczęła odpinać powoli na ręce pasek od zegarka.
Nielitościwy Gertal wstawił ją na pastwę wewnętrznej walki.
Powiał nieco silniejszy wietrzyk. Czarna chorą
giew rozwinęła się, podniosła do góry, a potem opadła zygzakiem, jak olbrzymi nietoperz.
Gaiba Sar pochylony nad karabinem mas'z ynowym wkładał do niego taśmę ładunków.
- Uważaj, żeby sięgała o'pory zamkowej - rzekł
niedbale Gertal.
Zaledwie zdążył się odwrócić, Marie-Claire rzuci..
ła się ku :niemu i usiłowała chwycić go za ręce.
- Nie, panie Gertal! Nie ... Niech pan się nie upiera. Proszę mnie posłuchać! Niemożliwe, aby pan mógł
się stać tak okrutnym ... by się pan mógł stać katem!
Panie Gertal, niech pan słucha! Niech mi pan odpowie, że mnie wysłucha w milczeniu.. , Niech się pan
powstrzyma! Błagam pa-na.!
Patrzał na karruwanę.
- Nie mówiłem nic, pro-szę pani
Cofnęła się, głos jej się załamał.
- To prawda, Pan nie mówi nic. Dlaczego jest
pan taki? Ja się tak strasznie boję! Jestem chora...
Brakło jej już łez. Głowa zaczęła się jej chwiać,
Hałas, dolatujący z miasta, nawoływania sprzedawców wody, monotonne tam-tam przeszywały ją na
wylot. Taras usuwał się jej spod nóg.
Zgięta we dwoje namacała ręką krawc.dź tarasu
i usiadła.
- Tak! Pan nie może mu przchaczyc. ~Ą- my? ..
to. cośmy się dowicdzjC'li! AmrnorllQ] .. mrll'll'\'''ta.
któ)'egu kazal zalllUl LIli\\ <AL ,\ UClll-_\.lJJJCs ... te \\ szyst
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Wykrycie wielkiej bandy przemytniczej
War s z a w a (tel. wł.) Straż graniczna przeprowadziła po dłuższych
obserwacjach rewizję u 31-letniej Józefy Wojtowskiej, zamieszkałej przy
ul. Stare Miasto 36. Rewizja dała nadzwyczajny wynik, znaleziono bowiem
w skrytce pod podłogą wielką ilość
rzeczy pochodzących z przemytu. jak
zapalniczek, kamieni do nich i drobnych przedmiotów konfekcyjnych.
W wyniku dochodzeń stwierdzono,
ża Wojtowska, kobieta bardzo zamoż
na, była przywódczynią jednej z band
przemytniczych, ponadto finansowała
kilka band, które grasowały na granicy niemieckiej i czechosłowackiej_ W
stolicy Wojtowska prowadziła specjalna biuro, które miało za zadanie werbowanie akwizytorów i sprzedawców

Nowe przepisy dla rowerzystów

ulicznych przemycanych rzeczy. Biuro to zatrudniało kilku zaufanych urzędników.

Część bandy przemytniczej, która
5kładała się z kilkudziesięciu osób, a-

resztowano i osadzono w areszcie do
czasu rozprawy.

Wisła

jako szlak handlowv

T o ruń. - (z) o wielkim znaczeniu Wisły jako szlaku handlowego
dawniej i dziś wszyscy dobrze wiedzą.
Niestety w ostatnich latach, a szczególnie od załamania się guldena gdań
skiego w 1935 r. i ograniczeń dewizowych, obroty w porcie toruńskim
znacznie się zmniejszyły.
Mimo wszystko w niektóre dnie na
nadbrzeżu toruńskim panuje dość oży
wiony ruch. Według statystyki Zarzą
du Miejskiego ruch statków na Wiśle
w II kwartale bież. roku przedstawiał

Sądownictwo dyscyplinarne
dla urzędników
?V a r s z a w a (Tel. wł.) Prezydium
Rady Ministrów wyda zarządzenie o
organizowaniu sądownictwa dyscyplinarnego dla urzędników państ\vo
wych. Biegli i świadkowie. wzywani
na rozprawę dyscyplinarną w urzę
dach państwowych, będą otrzymywali
- jak to jest W sądownictwie powszechnym - zwrot kosztów przejazdu, diety itd. (w)

się następująco:

W okresie sprawozdawczym zanotowano ogółem 937 statków, które zatrzymały się w Toruniu. wzgl. przejechały tranzytem i to: z Warszawy 106 statków, w tym m. i.: osobowotowarowych - 2, towarowych - 13,

Ł o m ż a. (P AT.) Po 4-dniowej rozprawie Sąd Okręgowy w Łomży ogło
sił wyrok przeciwko 18 oskarżonym o
działalność komunistyczną na terenie
Zambrowa. Główna oskarżona, Otla
Vollender, skazana została na 6 lat
więzienia, 2 osoby po 4 lata, 4 osoby

ni w liczbie około dwóch tysięcy osób
odśpiewali hymn Młodych i wznieśli
szereg okolicznośdowych okrzyków.

Ł ó d ź 2. 8. - Wczoraj w Łodzi odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Stronnictwa Narodowego koło
Łódź-Widzew.
Program uroczystości rozpoczął się
zbiórką wszystkich uczestników wraz
z delegacjami innych kół i pocztami

Zlikwidowanie strajku
w wapiennikach

sztandarowymi na placu sportowym,
obok kościoła św. Kazimierza, do którego zebrani udali się następnie na uroczyste
nabożeństwo. Odprawił je ks.
War s z a wa (TeL wł.) Aresztowano sekretarza ludowców w Włocławku prałat Stańcz ak.
Podniosłe kazanie okolicznościowe
Leonarda Ziółkowskiego. (w)
wygłosił ks. wikary Kwarto.
Po nabożeństwie wobec zakazu sformowania pochodu zebrani zgromadzili
War s z a w a (TeL wI.) Na liścio się na placu koło kościoła, gdzle przemawiali wiceprezes zarządu okręgowe
VI ydawnictw, których przywóz do Polski zakazano, umieszczono kilka cza- go Grzegorzak oraz byli radni Czernik
sopism wydawanYCh w Hiszpanii, a i Belka.
Po zakończeniu przemówień zebramiędzy nimi "Dąbrowszczaka".
(w)

ludowiec aresztowany
Zakazane pisma

Kupcy

ŻVdOWSlY

Rozrywki tydów
na letniskach

udawali Cyganów

chosłowackimi.
Obecnie cały

~(r-O~UKA

sądowej.

Ponowne zebranie robotnik6w przemysłu
drzewnego.
Robotnicy przemysłu

"obóz" znajduje się
w areszcie, gdzie oczekuje rozprawy

•

Oszust wygłaszał kazania rekolekcyjne
W a r s z a w a (tel. wI.) Policja aw Kosłowcu pod Grodziskiem bezczelnego oszusta, który od
dłuższego czasu grasował na terenie
Warszawy i prowincji, podając się
wszędzie za duchownego.
Ostatnio zjawił się w zakładzie dla
biednych dzieci Sióstr Rodziny Marii
oN Kostowcu
pod Grodziskiem jakiś
młody rzekomo misjonarz i prosił
o
gościnę, przedstawiając się przy tym
jako "brat Józef Kuczera" z zakonu
św. Józefa w Zaleszczykach i opowiadając, że podczas jazdy ·do Warszawy
został okradziony z pieniędzy i dokumentOW, o czym miał jakoby zam~l!.lo
wać policji.
Wzruszona tym opowiadaniem przełożona zakładu udzieliła gościny "bratu", który oświadczył, że "darmo nie
będzie jeść chleba.".
Przyrzeczenie to spełnił, nastQpnego dnia bowiem wygłosił kazanie rekolekcyjne do zgromadzonej dziatwy, następnie zaś rozpoczą,ł
lekcje śpiewu

War s z a w a. (Tel. wł.) Wskutek
interwencH Inspektoratu Pracy strajk
okupacyjny na terenie wapienników
w województwie kieleckim został zlikwidowany.
Podpisano umowę zbiorową, gwarantującą, podwyższenie płac w wysokości 10-15 procent.
(w)

Ł ó d Ź, 2. 8. Jak donosiliśmy w
numerze wczorajszym, żydowskie letniska pod Łodzią są często terenem zabawnych zajść. Oto nowy fakt:
W Kolumnie niedawno jeden z ży
dowskich pl'zemysłowców, niejaki P.,
liczący lat 60, umieścił w pensjonacie
swą 3D-letnią żonę, z którą rychło zawarł bliższą znajomość inny Żyd, mieszkający obok, inż. Likier. Gdy się mąż
dowiedział o zdradzie, uderzył w czana, Anszel Kolensztein z Warszawy, sie wspólnego obiadu Likiera w twarz,
Symcha Rubinbaba z Józefowa i Jó- ten zaś odpowiedział rzuceniem w zazet (I) Symtinker. Wszyscy oni wędro zdrosnego męża talerzem zupy.
wali po Polsce w wozach cygańskich,
W rezultacie doszło do bójki, któukrywając się przed odpowiedzialnorą zlikwidowała dopiero policja.
Za.ścią za nieuczciwe bankructwa. Ży
dzi utrzymywali się z pieniędzy, jakie zdł'osny starzec w.:stąpił do rabinatu
mieli złożone na książeczkach oszczęd o rozwód.
Wobec tego, że p. P. należy do przenościowych.
Swemu przywódcy Kowalskiemu kupcy żydowscy płacili mysłowej elity łódzkiego żydostwa,
sprawa wywarła w Łodzi duże wrastałą pensję w wysokości 200 zł miesięcznie.
Legitymowali się oni pa- żenie.
szportami rumuńskimi, polskimi i cze-

War s z a w a (tel. wł.) Pod Kału
szynem rozbiła ostatnio obóz jakaś
banda rzekomych Cyganów, na czele
której stał rzeczywiście Cygan, niejaki
Leon Kowalski z Małopolski. Wobec
tego, że pOlicja miała poważne wątpli
wości co do Cyganów, przeprowadziła
reWizję w obozie i aresztowała wszystkich członków bandy. Okazało się bowiem, że za wyjątkiem Kowalskiego
resztę członków stanowili Żydzi, którzy mieli na sumieniu przestępstwa
skarbowe i byli poszukiwani przez
władze prokuratorskie.
Do bandy wchodzili Żydzi: Zelik
Chaimowicz z Łodzi z żoną Dwajrą i
córką Raną, Jankiel Drożdżowy z Lip-

resztowała

a holowników - 71. W kierunku Warszawy wypłynęły 72 statki, z czego 3
tf'warowe i 69 holowników. W rubryce
tej zanotowano 52 polskich i 20 gdań
skich statków.
Tranzytem przepłynęło 577 statków,
z cz·ego 30 było pustych, 249 naładowa
nych, z holunkiem 24, a bez holunku
255.
Ilość berlinek przybyłych lub tych,
które odpłynęły, wynosiła 866 jednostek, przy czym naj żywszy ruch zaznaczył się na trasie pomiędzy Toruniem
i Warszawą. Tranzytem przepłynęło
161 berlinek.
Liczby te są nikłe w stosunku do
danych statystycznYCh z lat ubiegłych.
Obecnie długie szeregi berlinek stoję.
bezczynnie przy nadbrzeżu, czekając
niekiedy długie tygodnie na ła.dunek.

Nowy sztandar

koła Łódź-Widzew

Skazanie komunistów

Ministrowie komunikacji i spraw
wydali rozporządzenie
o ruchu rower'ów na drogach publicznych, które weszło w życie z dniem 31
lipca rb.
Rozporządzenie zakazuje używania
rowerów na drogach publicznych mawewnętrznych

chóralnego i rysunków. Udzielał też
chQtnie licznie zgłaszającym się róż
nych rad.
Przełożona zakładu, chcąc zatrzymać dłużej "brata", zwróciła się przed
skomunikowaniem się z zarządem zakładów Sióstr Rodziny Marii w Warszawie do posterunku policji z zapytaniem, czy znaleziono już pieniądze i
dokumenty misjonarza. Gdy jednak
policja odpowiedziała, że nic nie wie o
takiej kradzieży, jasnym się stało, że
w zakładzie przebywa oszust.
Przybyła wkrótce do zakładu policja przeprowadziła rewizję w walizie
"brata Józefa" i znalazła dokument na
nazwisko Wincentego Kazimierza Raukina, bezrobotnego biuralistę, zamieszkałego w powiecie inowrocławskim.
Dochodzenie wy1<azalo, że "brat Józef'
jest oszustem, który grasował m. in.
w \Varszawie i Skierniewicach, gdzie
kwestował rzekomo na cele kościoła.
O zusta przewieziono do Warszawy
i osa.dzono w więzieniu.

tODZI

łoletnim do lat 12. Zabrania jazdy rowerem środkiem szosy zamiast po prawej krawędzi jezdni, jazdy dwuch lub
więcej rowerów obok siebie zamiast za
sobą w jedne.i linii, wożenia innej osoby, jeżeli rower jest Jednoosobowy,
jazdy bez trzymania rąk na kierownicy i nóg na pedałach, czepiania się innych pojazdów. Nie wolno również
rowerzystom korzystać z jezdni, jeżeli
obok jest urządzona specjalna ścieżka
dla rowerów. Ten ostatni przepis nie
dotyczy wózków, poruszanych siłą nóg,
rowerów z silnikami pomocniczymi i
motocykli.
Każdy rower, używany na drodze
publicznej, powinien być zaopatrzony
w conajmniej jeden hamulec, w umieszczoną z tyłu z lewej strony roweru
latarkę z czerwonym światłem lub w
ten sam sposób umieszczone szkiełko
odblaskowe koloru czerwonego o śred
nicy co najmniej 3 cm, zaopatrzone w
wyciśnięty na szkle lub na metalowej
oprawce znak fabryczny wytwórni
oraz napis, stwierdzający, że typ
szkiełka został zatwierdzony przez ministerstwo komunikaCji, w dzwonek
jako sygnał ostrzegawczy. Z nastaniem zmroku rower, używany na drodze pUblicznej, powinien być zaopatrzony w przymocowaną na przedzie
latarkę, rzucającą światło bezbarwne.
Jeżeli rower zaopatrzony jest w latarkę, rzucającą światlo oślepiające, wówczas latarka ta powinna być tak urzą
dzona, aby można było opuszczać do
dołu snop światła, nie oślepiając zbliżających się z przeciwnej strony.
Rowery z silnikami pomocniczymi
i motocykle powinny być zaopatrzone
w dwa sprawne i niezależnie od siebie
działające hamulce, w trąbkę o nieprzeraźliwym
dźwięku
jako sygnał
ostrzegawczy.
Rozporządzenie zawiera także przepisy o rejestracji.
Rowery, wszelkie wózki, poruszane
siłę. nóg, rowery z silnikami pomocniczymi o pojemnOŚCi skokowej do 100
cm sześc. i motocykle z silnikami o
takiejże pojemnOŚCi, zwane w dalszym
ciągu rozporządzenia niniejszego rowerami, mogą być używane na drogach publicznych tylko po ich zarejestrowaniu.
Rejestracja ro.w~ru następuje przy
wykupieniu przez posiadacza roweru
w zarzą.dzie gminy miejskiej lub wiejskiej, właściwym ze względu na jego
miejsce zamieszkania, tabliczki rowerowej.
Tabliczki rowerowe są ważne na
okres rejestracyjny, obejmujący dwa
lata kalendarzowe.

Wykupujący tabliczkę rowerową w

pierwszym roku okresu rejestracyjnego uiszcza zarzą.dowi gminy opłatę w
kwocie 1 zł, wykupują.cy tabliczkę w
drugim roku okresu rejestracyjnego
uiszcza opłatę w kwocie 3 zł.
Od tych opłat zwolnieni są: żołnie
rze żandarmerii, funkcjonariusze służ
by drogowej na drogaCh publicznych,
funkcjonariusze policji państwowej i
straży granicznej oraz niżsi funkcjonariusze państwowi i samorządowi, jeże
li ich władza przełożona stwierdzi, że
rowerów używają dla celów służbo
wych.

miesiecznie (7 ~an tyCodniowo). s odbivrem tv agenturach 2.~ .t. Za
Centrala Poznań. św. Mucln 10. P, K. O. Pomati 200 1•. Telefon, centrali: 40-72. 14-16.
odnosrenie do domu odpowiednia dop/ata. Na pocztach i u ~latono.cO"
as-W. f4.61. 85-24. 36-26; po god&. l i or.. w nledziele i 8wieta: 40-72. l~76. 33.07.
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_ .
""
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mowych, na którym raz jeszcze omówiodrzewnego jeszcze przed dwoma tygodnia- no bolączki zawodowe. Stwierdzono więc,
mi wystąpili z żądaniem zawarcia układu że mimo licznych interwencyj u władz
zbiorowego i podwyższenia płac o 30 pro- płace dozorców nadal są samowolnie obcent. Konferencja wyznaczona na 28 ub. niżane przez zaliczanie do niższej kategom. nie doszła do skutku z winy przemy- rii. Kwestia przydziału mieszkań służbo
wych nadal pozostawia wiele do życzenia.
słu. \Vobec t\!go odbyło się wczoraj nowe
zgromadzenie robotników, które uchwali- Przydzielane są bowiem mieszkania zupełnie nieprzydatne: w piwnicach lub koło wystąpić ponownie z wnioskiem o
wszczęcie pertraktacyj.
Zebrani zastrze- mórkach. Wreszcie właściciele domów
gli, że w razie dalszego lekceważenia ich nie dostarczają odpowiednich narzędzi
pracy, przez co dozorcy są narażeni na
iądań, zostanie prol<lamowany strajk.
Arbitraże w przemyśle dzianym.
Po stałe kary administracyjne. We wszystlikwidacji s1.rajku w przemyśle dzianym kich tych sprawach uchwalono odpofantazyjnym - jak donosiliśmy - spór wiednie rezolucje, które będą przesłane
z chałupnikami tej hranży został wyłączo władzom administracyjnym.
ny z układu i przekazany arbitrażowi. W
Z kroniki policyjnej. We wsi Łopiany
bieżącym tygodniu, po opracowaniu odpopod Łodzią policja osaczyła w mieszkaniu
wiednich wniosków, ma się odbyć posie- kochanki znanego rabusia, 31-letniego Jódzenie komisji, która llsta li warunki płac, zefa Baryłkę, który zdążył się wymknąć
pracy oraz ubezpieczenia chałupników i próbował uciekać, ostrzeliwując się.
wyrabiających swetry.
Arbitraż obejmie
Ostatecznie jednak został pojmany i Og!\.olwło 1500 robot.ników.
dzony w więzieniu.
Również w przemyśle dzianym bieliW Łodzi, w domu Mizerskiego (Obyw~
źniarskim, gdzie związki zawodowe podtelsl,a 12) ujęto szajkę kolporterów i fał
jęły akcję o umowę zbiorową, jeszcze w
szerzy monet, przy czym aresztowano kilpocza,tkach lipca wobec wystąpienia z ak- ka osób. Z uwagi na prowadzone dochocją włókniarzy wstrzymano się chwilodzenia, szczegóły tymczasem trzymane są
wo z dalszymi kroknmi. Obecnie jednak w tajemnicy.
robotnicy działu . bieliźniarsko-dzianego
Przy ul. Grudziądzkiej 16, Władysław
wystąpia, z odpowiednimi żądaniami już
l\Ialik w cz:"ie bÓjki sąSiedzkiej pokłuł no4 lub 5 bm., tzn. po ogłoszeniu decyzji ko- żem 27-1ema, ~ofię Krawczyk, zadając jej
miSji rozjemczej dla przemysłu włókien szereg głęboloch run w piersi oraz w
niczego.
brzuch i wykłuwając lewe oko. Ranną w
Z zebrania dozorc6w domowych.
stanie ciężkim przewieziono do szpitala.
Wczoraj odbyło się zebranie dozorców do- Malik został aresztowany.

Luiza

Strajk w ollywood
pr~yc~yntl się do w~nw~e"ta tempa

w

p'l'odu~cji filmo'łł1

Po strajku, który uczynił poważne spu- ,
Dwa młode wieIkie talenty, Luiu Rainer
stoszenia, w Hollywood wytwórnie filmowe i Robert Taylor, oboje piękni, młodz! i synni
zabrały się całą parą do pracy, by nadrobić
odtworzą główne role we filmie "Gdy u6ta
stracony czas. Niektóre wytwórnie pracują się spotykają".
na dwie zmiany, tzn. 16 godzin na dobę,
Joan Crawford kręci wspólnie z WiIlia·
a Metro-Goldwyn.Mayer nawet na trzy zmia- mem Powellem i Robertem Montgomerym
ny, a to z tego powodu, :że jest zaangażowa. film "Na gorącym uczynku". Clark Gable
na w naibliżuym sezonie w największej z do- gra w bohaterskim, romantycznym filmie
tychczasowych produkcyj.
..ParnelI". Obok niego występuje Myrna
W tej chwili na ukończeniu znajduje się Loy.
film "Pani Walewska" z Greta Garbo i CharSpencer Tracy nagrywa do je6zcze jedneles Boyer w rolach głównych. Film opar- go filmu, wspaniałego wojennego obrazu.
ty jest na powieści Gąsiorowskiego. Do tego Film zilustruje dzieje człowieka, któremu
filmu MGM przykłada najwięcej uwagi. Do. wojna dała broń do ręki. Nastał pokój. Od·
kłada się wszelkich staraii, by oddać zgoważna ta, zdesperowana jednostka nie umie
dnie z duchem historii epokę napoleońską. sobie znaleźć miejsca. Wkracza na śliską
Sprowadzono z Paryża 18 specjalistów, drogę występku... Tytuł filmu: "Nie za·
w tym czterech Polaków, którzy mają dbać bijaj". Obok Spencera Tracy, który staje
o prawdę hi1!toryczną oraz ścisłe oddanie tła się sławą pierwszej wielkości, ujrzymy w tym
akcji, która rozgrywa się w Warszawie i Pa· filmie Franchot Tone'a i Gladys George.

iner

O grze

Gra filmowa wymaga zupełnie iUlłego
nastawienia niż teatr. Ten1po fi.lmo\\e jest
bez porównania szybsze i dlatego intensyw.

ryżu.

W dal41zym ciągu jest na ukończeniu film
"Gdy kwitną bzy" z Jea'llette MacDonald
i Nelsonem Eddy (para z "Rose Marie").
Będ&ie to jeden z największych filmów, jakie
widzieli&my ostatnio, a bodaj że najlepszy
film muzyczny w ogóle.
"Tytani morza" to tytuł filmu z Freddie
Bartholomew i Spencerem Tracy. Będzie to
epopea bohaterstwa ludzi morza. Wspaniale
realizowany, z rozmachem i intelIgencją zapowiada się ten film, oparty na powieśici
Kiplinga, nadzwyczajnie.

Niezwyklą

filmowej

}lOetaci itd. Dla tego p(}dejścia trzeba Wi~eJ
czasu, niż dla zupełnie in·nego uczuciowego
tr.a·ktow&nia roli. Ta droga ma jednak dla
WIelu aktorów wielką zaletct, że pozwala
grać bez specjalnego skrępowania, bardziej
naturalnie.
Luiza Rąiner jest zwolenniczkl! tego O'6ta o
tniego podejścia do odtwarza,nej roli, gdyż
emocjonalne zrozumienie odtwarzanej postaci ułatwia pracę i daje dużą satysfakcję.
Dla zrozumienia swej roli w "Ziemi błogo.
8ławionej", gdzie odtwarza ona postać O·lan,
żony Wang Lunga (Paul Muni), starała się
Luiza Rainer poznać życie chińskie.
Pisma zagraniczne podkreślają, że kreacja O-Ian w "Ziemi błogosławionej" stała się
wielkim sukcesem pięknej wiedeńki.
W "Ziemi błogosławionej" odtwarza ona
sylwetkę milczącej, kochającej i zapamiętałej
kobiety. W ogóle czarująca wiedeńka dużo
chętniej gra we filmie niż na scenie.
"Praca filmowa daje więcej saty~fakcji
i możliwości" - twierdzi Luiza Rainer.

kreację

we filmie "Ziemia błogosławiona" tworzy
Luiza Rainer jako O·lan.
niej trzeba pracować nad filmem, niż w teatrze. Nie znaczy to wcale, by teatr był
muiej męczący. Zależy to jednak od iudywidualności aktora czy aktorki.
Do roli
można podejść dwoja1ko: od strony rozu·
mowej lub uczuciowej. Pierwsza dro~a pozwala przez przestudiowanie sceuariusza
skonstruować całość, sylwetkę odtwarzanej

Na plaży
Jean Par1cer opala się chętnie. Obal~iając
się jednak zbyt intensywnie grzejących promieni słońca, otoczyła się obecnie modną
w Ameryce zasłoną celoluidową.

Kariera aktorki murzyńskiej

Serdeczną owację urząilzono na dworcu londyńslcim
znanej aktorce filmowej Mary Pickford, która przybyła do stolicy Wiełkiej Bry~a~ii po w,spaniałych sukcesach w Ameryc~. Naj·
większą i najmilszC{ dla niej niespodzianką była obecność wśród tłumów Jej przystojnego narzeczonego Buddy Rogers a.

Dwie ciekawe

wiadomości

o Katarzynie Hepburn
Katarzyna Hepburn otrzymała obecnie
bardzo pi!;kny prezent od jednego ze swycb
wielbicieli. Z okazji premiery dwunastego
jej obrazu, w którym obok niej występuje
Franchot Tone, Mr. E. T. Warshofsky z Chi·
cago przysłał jej wielką księgę, zawierającą
l 200 stronic z piękll:;; -:;"Iepionymi fotogra·
fiami, artykułami i recenzjami z jej 12 filmowo Ksi~lżka ta zawiera ponad 2000 foto·

grafii i ponad 10000 recenzyj filmowych.
Pan Warshofsky rozp()czął tę pracę trzy lata
temu i twierdzi, że zebrał prawie wszystko,
co pisano w prasie amerykańskiej o Kata·
rzynie Hepburn. Do książki tej dołączył gorący wielbiciel list, zapewniając Katarzynę
Hepburn, że nie zaprzestanie tej pracy i że
po 24 jej filmie dostanie znowu podobną

I

księgę·

W najnowszym filmie Katarzyny Hepbur'n nosi ona najpiękniejszą suknię ślubną,
jaką kiedykolwiek uszyto dla aktorki filmowej. Do sukni tej zamówiono we Francji
600 metrów walancjenki według specjalnych
rysunków dyktatora mody w Ameryce Plunketta. Suknię tę szyło podobno 24 kraw.
cowych przez 6 dni. Dowodzi to, jak wiele
starań poświęcają obecnie Amerykanie dla
takich drobiazgów, jak suknia, którą aktor·
ka nosić będzie zaledwie przez kilka miuu t_

Nowinki z ekranu
Piękny

profił

Kalarzyny Hepburn.

Po sukcesie, ja:ki- odniósł Adolf Wohlbriick, słynny aktor wiedeński we filmie
"Kurier carski", otrzymał rolę w nowym
obrazie "Królowa Wiktoria" jako partner
Anny Neagle. Wohlbrikk odtworzy rolę
kfiięcia Alberta.

Joan Fonłaine,
nowa sława Ameryki
Ostatnie dwa lata przyniosły nam cały
szereg sensacyjnych deJJiutów filmowych.
Tacy aktorzy, jak Errol Flyun, Deanna Dur·
bin, Sonia Henie i wielu, wielu innych to
są zdobycze ostatniego sezonu. Powodzenie,
jakim cieszyly się te gwiazdy, dowodzi najdobitniej, że szeroka publiczność calego
świata z życzliwością przyjmuje nowe talenty aktorskie i chętnie ogląda na ekranie 'nowe twarze.

Słynna Louise Beavcrs, Myrzynka, która
zadebiutowała obok Claudette Colbert w o'
brazie pt. "Imitacja życia", zrobiła bardzo
szybko wielką karierę filmową· Występując
początkowo w małych rolach, okazała się
aktorką tak doskonałą. że we filmie "Mały
czarodziej", w którym rolę główną gra uowa
gwiazda Bobby Breen, powierzono jej już
jedną z głównych ról.
Z zadania tego wywiązała się ponad
wszelkie spodziewania. Postać Murzynki,
wychowawczyni, odtwarzanej przez nią, sta·
ła się prawie że centralną postacią filmu.
Lecz hyły to jedynie stopnie jej kariery.
Obecnie Soł Lessei, producent filmu

"Mały czarodziej" z Bohby Breenem, realizuje film pt. "Siostra Jemina", w którym
Louise Beavers grać będzie rolę główną.
Scenariusz tego filmu oparty jest na zna·
nej amerykańskiej powieści o słynuym
w Ameryce murzyńskim cukiern;ku.

Obecnie dalsze gwiazdy lansowane są
przez Amerykę_ Olivia de HavaBa'lld, Ty·
rone Power, John Trent i Simone Simon,
to zdobycze prawie ostatnich miefiięcy.
Jednym znajciekawszych "odkryć" filmowych Ameryki to Joan Fontaine, Angielka, młodziutka aktorka sceniczna Londynu,
sprowadzona obecnie do Hollywood i debiu·
tująca w filmach wytwórni RKO Radio. Powierzono jej role główne obok Johna Beala.
Pierwszymi krokami Joan Fontaine we filmie, to mała rola statystki w filmie Ka ta·
rzyny Hepburn. Z tej małej roli wywiązała
się tak do,brze, że producenci nie wahali się
powierzyć jej w następnym ohrazie roli

l

głównej.

Po zrealizowaniu pien szego {ilmu oka-

zało się, że Joau Fontaine to uowy wielki

talent filmowy.

Merle Oberoll
obok Charles Lauglttona ukażą się w w'lel.
I,im historycznym filmie "Klaudiusz". Na
zdj~ c ilt !\ferle Oberon IV .,cywilu", a obok
niej Luughlon IIcharakteryzo-wany i ubrany
00 próby. W! takim stroju ujrzymy go
It' "Klalldiuszu".

