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Kilkunastu zabitych i·wielu rannych
P r a g a. (P AT). Z Użhorodu dow niedzielę staraniem przewodniczQ.cego rZQ.du karpatoruskiego
Wołoszyna zorganizowana być miała
w Użhorodzie zakrojona na szeroką.
skalę manifestacja zwolenników obecnego rządu.
W tym celu agenci Wołoszyna oraz
urzędnicy admtnistrarji
czeskiej od
kilku dni prowadzili ożywioną. agitację
wśród ludności wiejskiej i miejskiej
całej Rusi Podkarpackiej, starając się
;noszą, że

przy pomocy różnego rodzaju obietnic,
ścią.gną.ć do Użhoro
du jak n.a.jwiększą. liczbę uczestników
manifestacji.
W ciągu nocy i wczesnego ranka
samo'c hody wojskowe i wynajęte autobusy zwoziły do Użhorodu zwerbowanych w ten sposób manifestantów, którzy we wczesnych godzinach przedpoł łudniowych poczęli zbierać się na jednym z placów miejskich. Jednakowoż
. miejscowa ludność karpatoruska ze

a nawet nacisku,

o(zym mówił von Ribb,enttop wRzymie
Pr~ede ws~ystkinl,

sprawa

;iqdałt węgierskich

lt z y m. (PAT). W tutejszych kołach
ezeskich informują, że czeski charge
(i'affaires w Rzymie p. Brauner pointorriIowany został przez miarodajne sfery
włoskie. że \Vłochy i Niemcy godzą się
::im~rbitraż w sporze czesko-węgier-

Użhorodu, Munkaczewa i Koszyc. \V
tyc:hże kołach daje się słyszeć opinia, że
w toku rozmów państwa osi RzymBerlin uczyniły już pewne konkretne

. Druga rozmowa Mussoliniego z Ribbentropem trwała przeszło · godzinę. Po
tej konferencji min. von Ribbentrop udał się do pałacu Chigi,
gdzie złożył
krótką. pożegnalną wizytę
min. hl'
Ciano.
Wyniki rozmów, prowadzonych w
Rzymie przez Ribbentropa z Mussolinim i min. eiano otoczone są dotychczas ścisłą tajemnicą.
.
We włoskich kołach politycznych o~wiadczają, że rozmowy te odbyły się w
duchu osi Rzym-Berlin oraz, że dokonano szerokiego przeglądu horyzontu,
badając wszystkie aktualne problematy.
Badanie to, jak zapewniają koła wło
skie, odbyło się w duchu serdecznej
współpracy i przyjaźni, które ożywiają
oś Rzym-Berlin. Stwierdzono również
całkowitą
zgodność
poglądów
na
wszystkie sprawy.
Zaznaczyć należy również, że zdaniem tutejszych kół politycznych, rozmowy rzymskie doprowadziły ·m. in, do
ostatecznego wyjaśnienia i uznania węgierskich rewindykacyj
dotyczących.

W rozmowach von Ribbentropa z
Mussolinim i hr, Ciano poza kwestią.
czesko-węgiel'ską. omawiać miano następujące zagadnienia:
1) Niemieckie żądania kolonialne,
W sprawie tej stwierdzono całkowitą
zgodność poglądów obu mocarstw osi
Rzym-Berlin,
2) Hiszpania: WIochy i Niemcy nadal popierać będą obóz gen, Franco,
\Vłoch,v nie zamierzają. wycofać z Hiszpanii nowych kontyngentów włoskich,
3) Stosunek do Kominternu i sprawa wojny na Dalekim Wschodzie.

przygotowani.a do arbitrażu w sporze
czesko-węgierskim,

swej strony zorganizowała samorzutnę. kontrmanifestację, zajmują.c zdecydowoll;nie wrogą postawę wobec przybyszow.
Liczne rzesze ludności karpatoruskiej, wznosząc okrzyki na czeŚĆ pre-
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Oskar;ia

Chin przez posiadłości
francuskie.
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War s z:a \V a. (,rel. wl.). ,.I7unel
'Varszawskl" donOSI z Pan'za, ze rezultat rozmowy Mussoliniego i hr. Ciano z von Ribbentropem stanowi tam
wielką sensację.
Fr,ancuskie kola polityczne śledziły z wielkim zainteresowaniem przehieg rzy'mskich pertraktacyj i wnioskują. o nich w następujący

i z powodu zar~utów za CI~Z
kie przewinienia przeCIwko bezpleczeństwu państwa. W związku z tym
poseł Brodyj został aresztowany i odstawiony do więzienia okręgowego są
du krajowego w Pradze.

protektOJ'aty

powodu ostateczna decyzj.a nie
jeszcze powzięta ,

została

wrócił

do Niemiec
Ribbentrop

że brak
ścisłych wiadomości

L o n d y n, (Tel. wI.)

Tutejsze kozuR z y m, (PAT,) Niemiecki min.
o spraw zagr, von Ribbentrop wyjechał
wynikaCh dwudniowych l'ozmów min. w sobotę do Berlina o godz, 18,50,
von Ribbentropa z Mussolinim i min.
l\f o n a c h i u m. (P A T) W drodze
Ciano, Br,a k inforrnacrj o w~' nikach powrotnej z Rzymu przybył tu w nierozmów w sprawje )'E'wizji granic (}Ze- dzielę o godz.11m. 41 minister spr.
I sko-słowacko-węgier<;kich interpretuje zagr. Rzeszy von Ribbentrop ze swym
się w Londynie jako oznakę, że w\'ło
otoczeniem. Na powitanie ministra
niły się pewne rozbieżności po!!lądów przybył na dworzec monachijski ammiędzy
obu mocarstwami, z których basador włoski w Berlinie Attolico.
ła polityczne zwracają uwagę na
pełny br,ak wszelkich
informacyj

Konferencja arbitrażowa
odbedzie sie pojutrze w Wiedniu
skim, Na czele delegacji włoskiej stanie minister spraw zagranicznych hr.
Ci,ano, Rząd niemiecki reprezentowabędzie przez ministra spr.aw z.agranicznych von Hibbentrop.a. Do Wiednia
przybędzie również delegat rządu praskieg minister Chv.alkovsky oraz min~ster
sprmv zagranicznych Węgier
Kanra ,

wziętych
podczas rzymskie,j wizyty
ministra sprmv z,agranicznych Rzeszy
von' Ribbentropa, odbędzie się we śro
dę dnia 2 Iistop,ada. rb,
w Wiedniu
pierwsze spotkanie włosko-niemieckie,
które będzie wstępem do pr.ac arbitrażowych
w konflikcie węgiersko-cze-

Wt~c11ó\:n~st~;i~~a ~l:m:~m,pa:i;~Y' ~:

sposób,

"von Ribbentrop przekonał Mussoliniego". Rzekomo nie ma być więc
wspólnej granicy polsko-węgierskiej
po, prze~ Rt;ś Podkarpacką, a, )ak P?d~J~ mekterzy kor~spon,dencl, ~~ą
ohc}alne ~oł,a wt~skle od~egny.wac SIę
o~ tego, ze w ogole cZ~l1lły kledykolWIek podobną propoz~·C.lę:
Pewne zaniepokojenie w Paryżu
budzą d,alsze pogłoski z Rzrmu, według których 'Vłochy otrzymać miał~7
od Niemiec kompeno.atę na Dalekim
Wschodzie, Chodzilob~ : mianowicie. o
eksploatacjf.' gos.podarczą Chin wspólnymi silami uczestników paktu ant ykomunistycznego, tj laponii, Niemiec
oraz 'Yłoch, \V z,,' iązku z powyższym
.
,
groziłoh~' duże nieIJezpiecze:i'lstwo franł\l c m·Cl'I\l 1lI1111 Sll! ]' "'}lIi:!.W z.a gl'anlcz-. cuskim Incl oc ]):n0111. P;enn:zrm wska-'
ny~h Ribbentrop (w mundurze) i, ~tto- I ź~likiem tego .i~?t prolest Japonii. przehco amb.a~dor Włoch w. Berllme. ł clwko rzekomeJ dostawie brom dla

Postępowanie to wszczęte zostanie
podstawie przepisów o ochro.n~e

państwa

R z y~, (PAT), Potwierdza się tu
wi ,adomość, że w wyniku uchwal, po-

Niespraw.dzone "Inforll1aCJ"e
,

cię;ikie pr~ewinienie pr~eciwko

Londyn twierdzi,

Wieniawa-Długoszowski odsobotę dłuższą. rozmo\YI~ z ' min,

spraw zagr. hr Ciano.

go o

b. premiera BrodYia

p r a g a . . (Tel. wł.) Stały komitet
Narodowego Zgromadzenia, urzędujący w czasie feryj parlamnetarnych,
wyrazU - jak donosi Czesko-słQwackie
Biuro Prasowe - na ostatnim swoim
posiedzeniu zgodę na wszczęcie postę
powania karnegQ przeciwko posłowi
i b. premierOWi Rusi Podkarpackiej
AndrzejOWi Brodyjowi.

Amb.
w

się

I

bezpiec~e'listwu państwa

Amb. Wieniawa u min. Ciano
był

(O ares~towano

. miera Brody ja, jak w1adomo aresztowanego przedwczoraj przez policję czeską w Pradze, ministra Fencika oraz
regenta Horthy'ego, zaat.akowała manifestantów, zwerbowanych w pro' 'incji przez organa czeskie,
W obronie przybyszów wystąpiła
policja i żandarmeria czeska, oddając
do zebranej ludności 'ruskiej kilkakrotne salwy,
Padło kilkunastu z.abitych i rannych. Mimo to, manifestacja, zorganizowana przez prem. Wołoszyna, zostala zupełnie rozproszona,
Krwawe zamieszki trwają w dalszym ciągu, rozszerzając się na okoliczne wsie i miasteczka.

I

SIraszne katastrofy
, h
W roznych··
mleJSCOWOSClac
.
, •

M ,a g d e b u r g. (PAT)

4

W niedzie-

lę koło godz. 4: rano omnibus wiozący

członków S. A, najechał na przejeździe
kolejowym w Gentllin na pociąg kolei
wąskotorowej Genthin-Jerichow,
Lokomotywa i dwa wagony kolei
przewróciły się. 10 członków S. A. poniosło w katastrofie tej śmierć. Wśród
pasażerów kolei nie ma zabitych. '
K ar t u z y. (PAT.) W SikorskiejSLarejhucie pod Kartuzami na Kaszubach w zabudowaniach wdowy Zwarowej wybuchł gwałtowny pożar, wywołany przez jej 5-letniego syna. 0gień st.rawił w krótkim
cz~sie
d~
szczęt11le cały dom,
W czasIe akCJI
ratunkowe). c~ężko .pop8;rzeni zostali
Zwa.rowa. l JeJ dwoJ~ d~leei. z których

I

'

3-letni Klemens na skutek odniesionych ran zmarł.
A l g i e r. (PAT.) W Oranie wydarzyła się groźna katastrofa, spowodo\vana zderzeniem się tramwajów, przepełnionych robotnikami, zdążającyr;ni
do pracy. Dwa wozy tramwajowe zostały kompletnie rozbite. W k.atastrofie tej 11 robotników odniosło rany, z .
czego kilku ciężkie.
R z y m. (PAT) W miejscowości
Spinasso]a wywrócił się samochód cię
ż.arowy, przy czym 4 osnby zostały 00bite, a 9 odniosło poważne ra,ny.
N i c ea. (PAT) W niedzielę po południu zderzyły się tu dwa autobusu
wskutek czego.4: osoby zostały zabite:
a około 20 Od.nIDałO l'81DiL

I
I

Demonsłr

IObchód święta Chrystusa Króla wŁodzi
(vinv Wyj zd'
amb. Francji . z Moskwv

Nie pr-zyjql ~apros~ełłia Littviuowa na obiad
M o s kwa. (P AT) Amb. Coulondre,
mianowany amb. Francji w Berlinie 0puścił Moskwę. Amb. Coulondre żegnali na dworcu członkowie korpusu
dyplomatycznego oraz szef protokołu
Barkow.
.
W zwię.zku z wyjazdem amb. Coulondre podkreślić należy następujący
charak terystyczny . szczegół:
W dniu 9 bm. ukazał się w "Prawdzie" artykuł pt. "Od Jeny do Monachium". Artykuł ten amb. Coulondre
uznał za obraz1iwy dla Francji i zapytał w Ludowym Komisariacie Spraw
Zagr., czy artykuł ten odpowiada oficjalnemu punktowi widzenia. Na za-

pytanie to amb. Coulondre nie otrzymał żadnej odpowiedzi.
Na krótko przed wyjazdem amb.
Coul6ndre Litwinow wydal dla niego
obiad pożegnalny. Amb. Coulondre zaproszenia nie' przyjął.

Wyjazd amb.

rumuńskiego

B u kar esz t. (PAT.)

Pisma ruprzyjazd w
tygodniu do Bukaresztu
ambasadora rumuńskiego w Warszawie Franasoviri. Przyjazd ten komentowany jest z zainteresowaniem
w tutejszych kołach politycznych.

muńskie
przyszłym

zapowiadaję.

&

Gdańsk zarządził już

pobór

Pre~ydent policji pt'zystąpil do u'ykonania dekretu Senatu
o slu:iibie w · policji
G d a ń s k. (Tel. wl.) Prezydent pOli-1 armii niemieckiej. Powolano do podpi:
cji w Gdańsku przystąpił do wykony- su ,tych deklaracyj .także .o?ywateh
wania dekretu Senatu, mocą którego gdanskich, narodOWOŚCI polsklej.
obywatele gdalJScy zobowiązani. są do
Informują, że w szeregu wypa~~ach
odbycia służby w szeregach policji sko- Polacy podpisania. tych de~laraCJl~
szarowanej i zorganizowanej na sposób mówili. O stanowIsku polskIch czynll1:
wojskowy.
ków oficjalnych do samego dekretu i
Zarządzono rekrutację mężczyzn w zarządzonej r~krutacji .dotąd nic~ego nie
wieku od lat i8 do 25. Powolanym do podano do wIadOmoŚcl. Dekret I zarz~
służby przedłożono do podpisu dekI ara- dzona rekrutacja są duzą prowokacl~ '
c.ię, w której mają wyrazić swą zgodę władz gd.ańskich w stosunku do PolskI.
na przekazywanie ich każdego czasu do
(p)

\.

Slub drugiego syna Mussoliniego
w

asyście towar~ys~y pr~elotu pr~e~

R z y m: (P A T) W

sobotę

Atlantyk

urzędowych Włoch.

rano w ko-

ściele św. Józefa przy ul. Nomentana
cdbył się ślub młodszego syna Benito

Przy wyjściu z kościoła cała ekipa
oficerów, którzy wraz z Bruno MussoMussoliniego, kapitana lotnictwa Bru- linim brali udział w wielkim raidzie
no Mussoliniego z panną Giną. Ruberti. transatlantyckim, utworzyła , dwuszePannę młodą., przybranę. we wspa- reg krzyżuję.c szable. Dalej ~taną}
niałę. białę. toaletę, poprowadził do oł- dwuszereg muszkieterów Mussoliniego,
tarza ojciec pana młodego. Świadkami którzy skrzyżowali swe sztylety. Młoda
ze strony Bruno Mussoliniego byli jego para. przeszła pod łukiem szabel i sztytowarzysze lotu transatlantyckiego Jetów, owacyjnie witana przez tlumy,
pułkownicy Bisco i CasteUarii, świad- zgromadzone przed kościołem. Nowokarni panny młodej był minister kul- żeńcy udali się z kościoła do Bazyliki
~ tury Alfieri i minister oświaty Bottai. . św. Piotra, gdzie u . grobu założyciela
Kościół wypełniony był po brzegi za-l Kościoła Katolickiego spędzili pewien
proszonymi gośćmi z najwyższych sfer czas na modlitwie.

z

prezesem

Zarzą.du

0-

O godz. 19 w sali Seminarium Duchownego przy ul. Skorupki odbyła się
uroczysta akademia ku czci Chrystusa Króla, w której wzię.ł udział J. E.
ks. bp dr Tomczak w otoczeniu duchowieństwa,
przedstawicieli
władz,
przedstawicieli poszczególnych organizacyj, oraz licznie zgromadzonej pubUczności. Widzieliśmy również delegacje Stronnictwa Narodowego z
prezesem Zarządu Okręgowego adw.
Fr. Szwajdlerem. Referat na temat
"Zadania inteligencji katoli~kiej w
świetle uchwał Synodu Plenarnego",
wygłosił p. Koźlicki z Warszawy. Na
dalszą. część akademii z}ożył się wy-

Na Jasnej Górze
na intencję Węgier

W godzinach od 13 do 18 w poszcz~
gólnych parafiach łódzkich odbyły s~ę
również akademie z udziałem liczme
'zeb:r3-nych parafian.

"Chrystus-Krorl
WZ·YC·IU . narodu polskiego"

Ł ó d ź, 30. 10. - W niedzielę w sali
Zwię.zku Zawodowego "Praca Polska"
przy ul. Bandurskiego 9-11 odbyło się
wielkie zebranie zorganizowane przez
Stronnictwo Narodowe, które zgromadziło ponad tysię.c czł~nk,ów. Zeb~an~e
zagaił i wygłosił krótkIe przemÓWlem&
wiceprezes Zarządu Okręgowego Str.
Narodowego kpt. Leon Grzegorz.ak,
który podkreślił, że dziś wŁaśnie cał~
Polska jak dług.a i szeroka obchodZI
wielkie święto ku czci Chrystusa
Króla.
Z · kolei zabrał głos, witany oklaskarni, prezes Zarzę.du Okręgowego
Stronnictwa. Narodowego adw. Franciszek Szwajdler, który s charak teryzował obecnę. sytuację politycznę. w
Polsce, zmierzaję.c, aby w sprawie nadchodzę.cych wyborów do. 'R ady Miejskier.j zabrać odpowiednie stanowisko.
Prezes Szwaj dler w dalszym przemówieniu scharakteryzował program; z
jakim idzie Stronnictwo Narodowe do
wy,borów samorządowych, wskazując,
że wybory te będą. pleb~scytem wszvstkich Polaków, którzy maję. się wypowiedzieć w sprawie odżydzenia samorządu i całego życia naszego miasta..
Następnie zabrał głos ks. dr Szczepan Smarzych, który w referacie swym
na temat ;,Chrystus-Król w życiu narodu polskiego" podkreślił, że naród
polski był zawsze katolicki, w całej
swej historii bronił ideałów Chrystusowy ch, bronić ich będzie dalej. Przemówienie przyjęte było przez rzesze
zebranych entuzjastycznymi oklaskami. Zebranie zakończono okrzykami '
na cześć Wielkiej Polski, Stronnictwa
Narodowego i jego przywódców, oraz
odśpiewaniem Hymnu Młodych.

Zawody konne wGrudziądzu

G r u d z i ą d z - W niedzielę, w ostatnim dniu wyścigów konnych orgamizowaCzęstochowa.
(PAT) Na Ja- nych przez PO'Illorskie ,Towarzystwo Zasnej Górze, przepełnionej po brzegi· chEjty do Hodowli Kon<ia, rozegrano cztery
Wiernymi,
w kaplicy
Cudownego gcmitwy:
Na dystansie 3200 m zwyciężył por.
Obrazu
odprawiono
z inicjatywy Wojnarowski przed por. Wołkowiczem.
przyjaciół
Węgier
uroczyste nabo- Bieg na d}"Sta'llsie 4800 m wygrał por. Wojżeństwo na intencję pomyślnOŚCi na- narowski przed por. Wołkowiczem.
Na
dystansie 6000 m pierwsze miejsce zdobył
rodu węgierskiego.
ppor. Szamota przed ppor. Makowskim.
B,ukareszt. (pAT.) W sobotę
Wreszcie na dystamsie 4200 m zwycięstwo
rano w Balcie nad Morzem Czarnym
odndósł por. Szmigiero przed rtm. RybicŁODZI
odbyła się w obecności ' króla Karola
kim.
i członków rodziny królewskiej uroPogrzeb śp. red. Hallera. W sobotę o
czystość złożenia
w kaplicy pałacu godz. 14 odbył się pogrzeb red. Bernarda PIEśCIAR
Okęcie - Polonia 9:7. W drugim spokrólewskiego serca zma.rłej królowej Hallera, w którym wzięły udział liczne
tkaniu, rozegranym w niedzielę o druży
Marii rumuńskiej, zgodnie z j~j wolę.. tłumy ludności niemieckiej. Zwłoki z do- nowe
mistrzostwo Warszawy w klasie A,
mu żałoby przy ul. Orzeszkowej 13, przewyrażonę. w testamencie.
prowadzono w kondukcie na cmentarz dru:l:yna Okęcia pokonała Polonię 9:7. staro·ewangelicki. W pogrzebie wzięła Wyniki były następujące:
W wadze muszej Aleksandrowicz (P)
Odwoła ny
udział delegacja Syndykatu Dziennikarzy
Łódzkich w osobach red. Czesława Szym- wypunktował Seroczyńskiego, mając niewielką przewagę; w koguciej Sobkowiak
kowsldego i red. Rachalewskiego.
na p1:lnkty z Małeckim; w piórPoświęcenie Miejskiego Domu Pracy. (O) wygrał
Komuda (P) poddał się Czortkowi
W sobotę odbyło się poświęcenie Miejskie- kowej
P r a g a. (P A T) Minister spr. wewn. go Domu Pracy i Zbiorni Przeciwżebra' po 1 st. W wadze lekkiej Kozłowski (O)
z Łukasiewiczem. Przez pół
W Pradze w porozumieniU z min. spr. czej przy ul. Kątnej 10 i Brzezińskiej 4. w zremisował
torej rundy prowadził wysoko Łukasie
zagr. odwołuje zakaz przywozu i kol- obecności władz administracyjnych i wicz, po czym spucpł i Kozłowski wy..
portażu następuję.cych pism niemiec- miejskich. Po·Ś".vięcCIIlia dokonał J. E. ks. równał; w półśredniej Bąkows'ki (O) niekich: "Angriff", wydawany w Berlinie, biskup dr TO'Illczak.
znacznie wygrał na punkty z Milewskim;
,.Berliner Boersen-Ztg.", "Berliner TaWręczenie armii ciężkiego k. m. W w średniej Greiner (O) zremisował z Cid H d l
't
" F
k
niedzielę na terClIlie browaru K. Anstadta
. . W wadze półciężkiej Leoniak
~blatt un
an e szel ung , " ran - przy ul. Pomorskiej 34/36 odbyło się uro- szewskim
(O) uzyskał wynik nierozstrzygnięty z
furt er Ztg", Miinchener Neueste Nach- czyste wręczenie ciężkiego karabina ma- Fabisiakiem, w ciężkiej Sowiński (P)
richten", "Nationalztg"., wydawany w szynowego z całym oporządzeniem, armii, . zwyciężył Urbana. przez techniczny noEssen, "Neue Freie Presse", wydawany ufundowanego przez firmę. pracowników kaut w 2 st.
.
w Wiedniu, "Neues Wiener Journal", i robotni·ków. Dar odebrał reprezentant
"Volkischer Beobachter" w Mona- dowódcy korpusu gen. Thommy. mjr Racz- PIŁKA NOżNA
Mistrzostwo Pomorza. W Toruniu w
chium. Poza tym min. spr. wewn. od- kowski, który w krótkich słowach podzię
. y M' K
f" kował.za piękny dar. W imielIliu firmy spotkaniu o mistrzostwo Pomorza "Pomowołuje zakaz sp:zeda.z " em amp '. K. Anstadt przemówił dyrektor firmy. W rzanin" (Toruń) niespodziewanie pokonał
imieniu personelU biurowego przemówił ~ydgoski zespół liszewskiego 2:0 .(2:0).
cIą nie
!ot
prokurent Szulc. oraz w imiel!liu robotniŁódzka liga okręgowa. W niedzielę roJ e l' o z o l i m a. (P.AT) Cho~iaż su- ków Szczepa'll1ak. Piękna ta uroczystość zegrano trzy mecze pikraskie o mistrzorowe zarządzenia wOJskowe OSIągnęły zgromadziła licznie robotmilków firmy, stwo łódzkiej ligi okręgowej, a mianowi~
cie: Wima ~ FiKS 2:2; Union Touringcel,.z różnych miejscowości Palestyny oraz mieszkańców są,sied'llich ulic.
donoszą o odosobnionych aktach saboTeraz chyba żałuje. K()fJlstanty Zającz- WKS 7:1, ŁTSG - Sokół Zgierski 7:2.
{ażu i napadach. W ciągu dnia dzisiej- kowski,
zamieszkały przy ul. Szczepruna
62, w stamie pijamym porami! swą żonę ŻYCIE
szego terroryści arabscy zastrzelili 6 Mariannę.
Walne ząbranie krakowskiego O. Z. P.
Arabów w różnych miejscowościach.
Przejechani przez samochody. Na ul. • Odbyło się w Kralwwie piPl'wsze po si eW Gazie rzucono bomhę. Zbrojna gru- Piotrkows'k iej 85 został przejeChany przez .dzenie zarzo,du Okr. Zw. Piłki Ręcznej .
pa Arabów zaatakowała stację w Jaf- samochód 16-letni Tadeusz Misiak. zamie- Wybranego nadawano na dorocznym walfie. W Gazie dokonano rewi'l:ji znacz- szkały przy ul. Pi()trkowskiei 92. Nie- nym zgromadzeniu. Na zebraniu, tym
nej części domów arabskich.
szczęśliwy został przewieziony do szpitala. że pełnić będą swe funkcje do nadzwy- Równiet na ul. Piotrkowskiej z<>stał czajnego walnego zgromadzenia, które odnoprzejechany przez samochód 70-letni Jan będzie się 13 listopada dla wyboru
Polską, 11 Listopada itd.
wych władz okręgu. Obradom przewodA n k a I' a. (PAT.)
Cała
Turcja Mrówka, zamieszkały przy ul. Grzybo- niczył wiceprezes dyr. SikorRki.
Walne zebranie łódzkiego OZPR. W
obchodziła bardzo uroczyŚcie 15 rocz- wej 3.
nicę ogłoszenia republiki. Przed deTruciznę zmieszał z alkoholem. W mie- Łodzi odbyło się doroczne walne zebranie
filadę., która odbyła się na zakończa- szkaniu własnym 1)rzy ul. Dzikiej 5 za- łÓdzkiego Okr. Związku Piłki Ręcznej. ~
..
truł się lIlieznamym płynem i alkoholem
Reprezentowanych było 9 klubów. Po
nie uroczystośCI, premle'l' odczytał o- w celach samobójczych 45-letni :Wincel!lty ~prawozdaniu - udzielono ustp.pl1ją.cemu
rędzie prezydenta
Ataturka
do armii,
Jzy d orczyk .
•
• d .
..
zarządowi absolutorium.
W uzupełniają
w k t.Órym m. m. 'pOWIe Zlano, ~z naSamobójstwo bezrobotnego. W mics'l.Ika- cych wyborach do zarządu na miejsce uród lIczy na armię, któr~ w raZIe. po- . niu swym przy ul. Łowieckiej 10 w celach stępujących pp.: Chruścielskiej, Łuchnia
tr.zeby będzie broniła oJczyzn v l o- l bamobójczych otruł się środkami nasen- ka i Bielobradka, wybrani zostali pp:. No~QegQ ~łł'oju.,
ł Dymi bezro.botny 3O-letni Ryszard La1'ńbe. skiewicz, Kolasiński i Skowrońsha.
o.

STWO

zakaz
rozpowszechn "lan"la
pl"sm niemieckich

popularny słoń
morsk
B e r l i n. (PA T) W berlińskim ogroZdechł

"1

,
dzie zoologIcznym zdechł nagle popularny wśród bywalców słoń morski
,.Roland". Jak stwierdziła sekcja, przyczynę. śmierci było rozszerzenie serca.
,.Roland" przywieziony był do ogrodu
zoologicznego w Berlinie z okolic Bieg una :POłUdniowego.

H"ls'torYCzny protokor ł

Genua. (pAT.) 8 wielkich transportowc6w z mIs "Vulcania" jako
okrętem flagowym, mając na pokła
dzie kilka tysięcy kolonistów, udają
cych się do Libii, wyszło w sobotę z
portu genueńskiego o godz. 13.
Na pokładzie "Vulcania" znajduje
się m.arszałek Balbo. 'W pobliżu Gaety defiladę statków, wiozących kolonistów, przyjmie Mussolini.
który
spotka statki na czele eskadry wojpnnel.
. ,

sztandarami

kręgowego adw. Franciszkiem Szwajdlerem na czele. Podniosłe kazanie
wygłosił ks. mgr Władysław Grzelak.

ły rzemiosł.

KRONIKA

B e r.1 i n. (PAT) Prasa nadal zajmuje się zagadnieniem ządań kolonialnych Niemiec. "V6lkischer Beobachter"
stwierdza, że Niemcy żądają zwrotu
tych obszarów, które traktatem wersalskim zostały im odebrane. Wszelkie
inne rozwiązania nie zaspokoją pretensyj niemieckich. Odzyskanie kolonij
jest dla Niemiec sprawą honoru, ponieważ odebranie ich w roku i9i9 nastąpiło na podstawie motywacji, że
Niemcy "nie są godne zarządzać koloniami".
.

. 8 transportowców
osadników

chowieństwa.
Na nabożeństwo to przybyły liczne
tłumy wiernych, delegacje stowarzyszeń, . Stronnictwa Narodowego
ze

stęp chóru "Echo", oraz orkiestry szko-

Serce królowej nad morzem

Na temat zwrotu kolonij
Niemcom

R z y m. (P AT.) Sekretariat Partii
Faszystowskiej zarzą.dził,
aby we
wszystkich lokalach partii i organizacyj, do niej należnych, rozplakatowany został protokół historycznego
P osredzenia z dnia 16 października
ł
1922, na którym Mussolinipostanowil
maszerować na Rzym.

Ł ó d ź, 30. 10. - Jak już wczoraj po
krótce donosiliśmy z racji święta. Chrystusa Króla odbyła się w Łodzi potężna
manifestacja uczuć katolickich polskiej Łodzi.
Po uroczystym nabożeństwie odprawionym w katedrze przez J. E. ks.
biskupa dra Tomczaka potężny pochód
ruszył ulicami Piotrkowską. i Bandurski ego do kościoła Matki Bosk~ej ~Wycięskiej, gdzie zostało odprawlOne n~:
bożeństwo ekspiacyjne. W proces] l
wzięły udział wszystkie stowarzyszania zwię.zki katolickie, stowarzyszania' kulturalno-oświatowe, młodzież
szkolna itp. Szczególnie liczny udział
wzięło w uroczystościach Stronnictwo
. Narodowe.
W pOChodzie kroczyły
poczty sztandarowe wszystkich placówek miejscowych ze sztandarami, liczne oddziały narodowców, na czele z
prezesem Zarzę.du .okręgowego S. N.
adw, Franciszkiem Szwajdlerem, wiceprezesem Zarzę.du Okręgowego S. N.
kpt. Leonem Grzegorzakiem.
W niedzielę o godz. 10 w katedrze
uroczyste nabożeństwo odprawił . J. E.
ks. biskup dr Tomczak w asyście du-

WPalestynie

I
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ORGANIZACYJNE

15-lecie nOWej· TurcJ·i

Warta wicemistrzem ligi
Cracovia rozgromiona

została

ea Klnows'kI, pomocniK Bentkowskł, .
ataku Piontpk pl'acował za wszystklch .
.W \\'arszawiance niezła pomoc, obroI,la
grała zbyt ostro,
w
ataku pracowIci
skrzydłowi Baran i Pirych.

I

Wisła

711 (310)

Kra k ó

ŁKS

-

7:3 (4:2)

Vi /isła

grala be7. Gierp o z n a 11 DW'i punkty i wynik bramki. Jankowiak jednal, ryzykownym - \Yili11lowski, Gemza, Brom i cl":~ciowo szyJl~ldego, Sitki. oraz przez piel'~vsze 25
min. bez Poczw a r.\', l,tór"go 7.ast<\Pll Brudbramkowy 7:1. to plon Warty wczorajsze- szczupaki!im wygarnąl mu piłkę IV decy- \">odm·z.
ny - bardzo s łall~' .
go ostatniego w tym roku spotkania ligo- dującym momencie. 'V Vt min,. po ladnej
PiC'rwsza poło,nt spotkania uplynęła
. Do przerwy milllo leld.;irj przewagi
wego. IlIlponu.ląc~- m tym sukcesem cy- kombinaCji i przeoczeniu groźnego faulu por! znakiem przewa;d Polonii, która już
Wi ó; ły prowarlzrnir zrlol7 Y! ;LI,,~ ]11'7..rz
frowym, któr~r ,.". konsekwencji prr,yniós! (~ender~.
!\aźmicrcza k
zdn!J~'1
trzecia, w 10 min. zdohyla prol\ndzenif' przrz !\i- d cuc;ic\\'icr.a. \\' dZ1CWlątPJ
mllll1Cle \\ 1drużynie zl('lon~-ch zaszcz.ytny tytuł wicebramkę.
sieI it"lSk icgo. Hurh dopiero przed samą ~Ia \\-I'równaJa 7. 1\a1'nrgo, stl'7.rlonrg.o
mistrza po raz drugi w historii polski!)j
Po paUZie Cracovia rusz~'ła harllzo o- pl'ZCl'\\'(I, dor-:zedl do glosu i w 38 min. Wi - pl'zrz b'kę za rękr. Kara s iaka . \'.' 11. ll1Jligi piłkarskie.i. zamknęła Warta swój te- biecująco. W 6 min. celną .,piłką·' ~[Jy Ilmo"'ski \vyró\"naJ.
nuciC' Tarl cu" irwic'z zdoh~'l drugI. pUllJ~t
gOl'oczny sezoll ligowy. Tytuł ten zieloni narek zdob~'ł pierwszą i jak się później
Po przer\\'ie Ruch opanował grę i w
zdobyli zupelnie zasłutenie. Smiało bo- okazalo jedyną bramkę dla Cracovii. Już 15 min. Wodal'z zdobyl prowadzenie, \V dIn. druivny lórlzkiej. Ohie bramkI Za\\lwiem można twierdzić . że są jedną z naj- minutę później jednak Gelldera zrewanżo- pięć minut później Ruch mimo Pl'zewagi ni! Brurlny: W 20 minucie wbiegł na ,])0isko Korzwnra i or!t<\d rlcf cnsy\Ya \Vl"ly
lcp-z~'ch a możl' nawet w tej chwili najpra cowaln rlohrze. \V 27 min, Ar~ur p.o
lep5zą druż~-Ilą. IV Polsce. Ostat nie wysosolowrj akcji w~'J'ó\\'lln l. \V 40 m 111,. FIkic z\Y~'cięst\\'a nietylko na wlasnym boilek II ><11'7.eli1 tl'r,C'cią. hraml.;ę ella Wl.sly,
sku. \\ .• kazują na to. że drużyna \Varty
a w 43 rn in. ł.ylUl p-lową czwartą., naJPl r. k osingnr.la obecnIe swo.ią szczytową fOl·mę.
nirisz'l bra1łlkę rlnin.
. .
SPOI kan ie wczora.isze n iestcty poza
Po pl'Zrrwie I 1\S coraz c7:ęścle] slnl~
pic;kn.\·JH "~' nikiem bl'amkow~-m ni" wiele
teczniC' gościl pod hl'amkq \VJsły, lecz 0mialo \Y;;pólnego z pięknem (Hy. KalUi,e (
hrona kraknw~I,f1
in(l'l'wrniowała
s],u~
blota i aż po kostki grząski teren uniemotecznir \V lG min. Gnlecki strzelil. san~Q-4
żli\\al~' pl'zrprowadzenie najlepiej przebój('zl\ bramkę, natomiast IV ~4 mm. holl1yślall~'rh akc~'.i. Lepiej czuła się na tym
czcIyski zdobI'! t1'7.rcJ. ostatm pu.nkt .dla
tennie Warta. jak to dowiodła już na mełodzian. W:3:? i .10 min. Artur l Flll,o
czu z nuchem. Stosownie do terenu pouz\'skali dwir rlahizr bramki dla '.visly,
traWa onll za!:!T~'wać zalf':i:ni" od głęboko
lisia la iąe W~' 1ł il, spotkania..
.
ści kalL1ż~' bądź to rJługimi, ba.dź też krótSr.dzio\\'<1ł p. Linke.z J{atllwIc, puhl.1CZkimi podaniami. Zieloni nie bawili się
ności z powodu dcs?:Czu tylko 2 tYSIące
niepotrzrbnir z piłką, podawali ją w odosób.
powierlnim momencie rfalej. szli naprzód,
zaskakując przeciwnika. który przetrzyPogoń - Śmigły 3:2 (2:~)
111\'\\'<1ł pilkę ba\\' iąc się
w kombinacje.
L w ó W . - Pog0l1 wystąpiła w pehlym
~ie znaczy lo. ż('by Craco\'ia grala źle.
skład7.ie, z wyją.t1dem S,umary.
Gra sta\'iiprost przrci",nie. ch,,'ilarui goście mieli
la na sIn bym poziomic l toczyła SIę prz)~
bardzo ładne pocią.gnięcia i opanowaniem
lekkicj pncwadze Pog~mi, dla któreJ
piłki dorówn~'",ali go&podarzom.
\Vięk
bramki zdobyli: 'Volanm - 2, oraz Masza j~unak skuteczność i zaciętość. oraz
jowski. Dla drużyny wilellsldej punkty
nadspodziewanie dobra kondYCja fizyczna
uzyskali - Marzec i Wójtowicz.
i lepsza d~'s pozycja strzalowa napadu
\Y zespole wilellskim wyróżn~li się obaj
pl'7.C'I\'ażyla szalę zwycięstwa na
kOi'zyśĆ
skrzydłowi oraz doskonale grający bram\\-al'l y.
karz Czer"ki.
Tak przedY-'ta\\ iaJo się boisko \V.al'ty w Poznaniu na niedzielnym meczu. Na
'Vynik cyfrowy może jest nieco za wyV'; druż~'nie Pogoni dobrze grali Wosoki. różnicy w klasie gry nie było i niezdjęciu Schl'eiel' (" rada) ~\' walce z pomocnikiem Cracoyii Hil'zykiem
Obok
lanin i Majowski, pomoc słaba, obrona
wątpliwie na normalnym ' boisku wynik
.
Gendera (Warta) dObiega do pilki.
nie dopisala.
meczu byłby inny a. przebieg zawodów
Sędziował p. Pichelski z
Warszawy.
hardziej interesujący. naprawdę kla!!o:wy. wal się przed\\ n LI\O\\'i, strzelając czwartą stracil braml,ę wskutek . hłędu . o.br~ńcy
widzów około 4 tysiące.
Forma obu drużyn wskazywala bOWiem bramkę· Piąfa padła IV 13 min, Zo obył Dromn. błąd ten wykorzy,;tał Ja711l(:kl.
PO\\'yiszy błąd obrMlc~- i utrata bramna to. Że Cracovia nie strzeliła więcej 'ją rięknnn slrzalrm I\aźmi€'l'czak. Ten
TABELA LIGOWA
bt'amek. to IV pienvszyru rzędzie za~!uga sam gracz po efekto",n~'th zag-raniach ca· ki zd"prnno\\'aln drużyn~ Buchu. co wygry pkt. st. br.
łej piątki strzelił cztel'Y minuly późni('j
korz~'stala Polonia. która była odtąd strodoskonałego Jankowiaka.
Popisał Slę on
1. Ruch
18
27
57:37
wczorajszym meczu nietyl.ko zwykłą u szó5l,~ bramkę. W~-nik dnia usłali! IV 20 na, atakującą. Kofl cowy Zl'yW Huchu przy2, Warta
18
21
58:38
niego b1'a\\'urą, ale i klasą tak WYSOką, min. Schpipr. który \\'ykorz~'stał podanie niósł mu rzut wolny, któl'rgo cennym c3, \"isła
18
20
41 :3!l
Każm
ierc'z,l
ka
.
gzpk
u
lorcnI
b\'
ł
Gcwza,
że nie ma on dziś równego w Polsce,
Za4. POgOt"l
18
19
23:26
PozostalI' okres an minął IV atmo"fe- '
,
k 3 O
służył też w stu procelltach na miejsce w
5. AKS
18
18
42:30
rze
nieri('l~a\\'Pj.
kiol:a
grm~iła
wyrodzeAKS
Warszawian
a
:
reprezent.acji pallstwowej,
6 Cracovia
17
18
37: 40
\\':ot r s 7. a II' a. ,,- nirc1zielę na staSam przebieg gry wczorajszej, jakkol- niem si'~ w gr~ bl·utalną· W~'nikiem tego
7, Polonia
17
17
38:38
"'iek nie pozbawiony emocyj. niestety nie było usunięci" z boi"ka GÓl'~- IV '25 min. dionie WojoJ,a Polskiego rozegl'any 7,08. "'arszawianka
18
15
34:36
wiele mial ",spólne!"o z normalną piłką no- Crac0\·i,.t, \\' o<;t·łtnic.h kilkunnslu minu- "'tal nlec'?' pilkal'sl,i o misU'zosl\\'o li~i po9, LKS
18
12
25:45.
żną.
Do całości dostroił się s~dzia. który tach przt5"zła WÓ\I' do ofpnsr\\'~·. któl'ajej mipdz\' \\'a!';<zfl\\'ianl,ą i },KS. Z\\'ycięży 10. śmigly
18
11
29 '50
tvm razem niestety nie spełnił swego za:- nie przynio'iła iedna1, tlpl'agnion~iZo sl,ul- ła ;'1I'U7;\'11a ,\I';S 3:0 (2:0).
Do rozegrania pozostal jeszcze tylko
\\' a l '~~ a\\'innka '\I)'stąpila
z dwoma mrcz unieważniony przez PZPN Polonia
(lania. Mylił się zbyt często, a na·dto wy- ku. TWRl'cla ohrona zielonych i doskona,
kaza! zupełny bra' orientacji w pozycjach ly Jnnko\\' iak h~'li dla ataku gości zaporą r('ZPl \\'0\\'1' m i hH'znikami - Jlogen!1orfem - Cracovia w I{rakowie.
i 17.I'C10l·z;lkil'm' 7.amiast I(nioly i Święcspalonych. Za późn\l z~stosował rygor~: nie do przebycia.
kirgo. AI\S f!l'aT w normalnym swoim
styczne rozstrzygnięCIa 1 w konse'kwencJ.1
\Varta misfrwstlYo ligi zdobyla raz, skl:Hłzie.
dopuścH do gry ostrej a na\,,:et brutalf!eJ,
Gl'a stała na slubym poziomic i byla
w której niestety przodowah zawodnICY mianowiciE' w Hl:?fl r,
IT;slol'ia zdob~·trt'h miejsce przez zie- chwilami nudna. a po pl'zelwie - bardzo
,,'artv zwlaszcza. Sobkowiak, Danielak i
G d a li" l, - Na boisku Gedll;nii .we
O[iel'Ż~'liski. Niezrozumialym to było tym- 10nych \v riągu iedpnastu lat is.tnienia li- ostra, chwilami brutalna. Pocz ą t1.;ow,o ·\ \"I'Z('SZCZU l'ozrgrany został w medzlelę
haJ'dzfei. że przecież działo się ~o już w gi, 'pallst\\'?Wel ~sz.~~'lłto\\'a.la ~lę barrlz,o prU\Y31: a ł:l "·ars7.,<~ wianJ.-a .. l"cz oc! 18 ml- 11l f'CZ pilkal'_'ki o mistl'~ostwo. okręg-u
chwili. gdy zieloni mieli zapewlllone 7.wy- nH~Jedno~1C'le. \\ l\L!'l r. zlE'lol~l. po f!\tal-\ nut~'. tJ. ocl clnnll konluzJo\\'anta IZ~'do- Gdallsk i Prusv \\'s rhod 1l1e pomlędzy Gonym okresie s]l~dk~ for1il~" .z?J1J\owah na: !llll,a. który zderzyl siC; z lJram\.;':l'7.e~ I c1ani(\ i von ciel' Goltz z Tylzy.
cię"two.
7.w\'c.ieży]a Gl'flania 4:2 (2:2).
PJ'zechod7.a,c do samej gry podnieść na- wet przed<,Jstatnle. ~I., fl-t\ m Ie JSCe '~', tabel .. I ;\Irugalla., przrw,ag'a pr7:l?szla do AhS. az
D~'ukl'otnJe zna!rz!t
Rlę
na <:lOr/mym cło ]'rzrnn'. "arszawIanka do lwnca
Dzi'ęld' żly~'('iGst\Vu t.emu Gedania zdoJeż\'. że 'Varta uzyskała zwycięstwo dzię
byla mish'zm;h\'o Grlańsk
ki "slyej pracowitOŚCi i ofiarn~ści.. b~la do- miejscu (w HJ"31 i 1()?1 1'. 1. W r. 19:30 \Y arta lJH'rZlI 12Taia IV dzieQiątkę.
Po p1'Zl'l'wic \Y ciągu pipl'\Ysz~-c h 15
hrze dyspol1o,,'ana. \Ysz~'stkle JII11e r!ru- upla:::o\\'ala się n:l "rodku tabeli, bo na
piąt~'ll1 miejs('u
r.zl\'arte mi('i"cc p1'7;~'. minut w dab)l;~'m cio,p'tl przcważał AKS:
Żn1Y z bramkarze-m na czele uZUpełnl<lły
się 'doskonale.
W pomocy b\ylowal Da- padło '\'arriE' w urlr.iale w 11H7 r. \"n>- po n~'rn J1,lqtąpil krófJd okres pr1.Cwag-l
l\Jil'd7.ynnro(]own korni~.ill F. I .. R, NZyh-rwa
nielak
w ataku pracowah Gendera, ,,:r.('ie trzN'ir miei,,"" 7.H,imo\\',lla \Varla " ·ars7.l1wianld. nie\\~'korzy~tnll~' . Do (ZloZakoPBnc!:(o. Z~ \\'z::rI~,]ł1 11:1 lłl~~poko,m~ ~y=
Sclirei~r i ScherIke. Szwar~ nie 'pl'óino: czt('l'oRrotnir tj. w pif'n\'hZ~'rn rolw i;;!n ' p- "II dn'::7.rdł zrro" u , \J{~ i j11Ż do kO(l('a do
II1:1c'j... polifyr-zl1:1 o::rl<'rl?lI)Y tras ,z.1:1zclo\\ ~ ('h 1
" '0 1, a J\aimiE'rn:ak na<ll'ablał 8""C brnkl nia li.l'j (I!)Zi, a nastf;pnj" II' lf1:1~, 11133 i pl'i'rl\'a ż.' a t, )'Jndcz .. s ki('d~' \" aI'SZa\\'ianl(a/ ~1:1lo1110\\'ych
PI z"z 1~!,nł1':.1(' jpchn.lC'.zna .M.!~c1~
1936 r. \\' 19ZR I'. Warta rlzierż~'la t~-ll1! zrlr,j1~'la sil' jer1~'nic nar;:adkir, Iccz 1:1;1'0;'- narorlowI'j 1"('[11'1':1('.11
l\nr~JarskleJ
(F'I~) mI)
celm'mi strzałami.
wice!11;strza Pol~ki. klól'~- wczoraj uzyska- lle \\'~' pa.'Iy.
mo::rł<, dotwl ,1o.i ~(~ no Fkl!tku.
Ostateczme u·
\" Cracovii wyróżniali się natomiast
sbllnilo
termin;:;
i
!i
1i~topa,13.
•
.
la po ·raz dru!li.
Pirr,,:szą bl'~llI~~ d.la zw~·ci,,:7.c~· .zdoPająk w obronie. cal.a linia pomocy. która
Trener non"eRkl ,lin zawodll1k6w pol. luch.
3"2
(t
"t)
Jąl
"'oslnł
\\'
:t~
m11lUCle
lJo
strzale
Plontr1('1"go,V
odp"wił'rlzi
na
PJ'O;h~
P.
Z,
.N.
o
wr
jednak m imo dobre) g-l'y nIe zdołała p 0-R UC I1 - P O ł onla"
"
k'a w słup('k. \" 40 min. po przrboju \Vo- wa11ie trent'l'a ,lin. PI:z~'gotowam~ polsklej rh'u\\Strzvmać silnego naPol'u,Zlelonych. oraz
W
i e l k i e H a i d u k i.
~[imo pof:tal mija Ohl'OllCÓ'" i st1'Zrla hlisko w róg. 7.\'I\\' 1'ł'nreZł'ntarrJlH'J w zakreSie kla~ycznym,
obaj 'skrzydłowi Zemhaczyń-ski i Góra w
7.\\'i:lzl'k narciar!'<ki wysunął kandydarażki
Polonia
zapi·rzent.Q\ntla
się
hardzo
Po przrn\ie o~talni punkt ella Ślązaków ńOI'\\'('<ki
turp Cnrln Chris1'innn I,nnge.
.
ataku. Szeli~a jako kierownik ataku speł
dobrzc
i
\\'~- p~dł:t nawet lepirj
jnko
cazdnlJ~' 1 Piontrk,
strzelając z najbliższej
Lnłłgp
1irzy lnt 24 i i('~t Rturlpntem pohtecl]nił s\\'oje zadanie jedynie do pl'zerwy, p()
niki w 'l')·onrll1pim ip. .T('~t on dobrym znwqdłł.l
lo~ć. :mizeli nuch.
odlegloflci.
usunięciu z boiska Góry zagrał na ~k,·~y
\\' komhiłłn"ji ldn,yrznej.
n. sz"zego1111e
Dl'\lŻ\'llQ
Polonii cćcllO\\'a l o idealne
'Val'",z,l\yianic mieli kill,a okoz~'j do kipm
dle. Miał tam kilka ladnych w:ybJe~ow,
wwóżnill ~i~ w ~knkll.
W' roku uhległym ..zrlozgranie
'oraz
ofinrnośt:. Huch mimo zll'yuzysl,ani<l
honorowego
punktu,
AK
rówhl:1
on
ak".lemiPkir>
mislrzo!'<two
Norwegu \V
ale w sumie wypadł już gorzej,
cip,stwa' nie zarlowolil. Ślązac~' ustępowa- nici nic wykorzystat kilku dalszych do- 81(oku otwartym i hiegu złożonym.
Już w 4- min. Warta prowadziła 1:0 Scherfke z podania Szwarca strzelił pierw- li 'gościom pod względcm szybkości st~r: godll~-cll sytuacyj.
Sęrl7.iówal p. Arczyński
z Krakowa, PU::ŚCIARSTWO
szą bramkę.
Gra się następnie nieco wy- tu do piłld. W drużynie \\'al'>;zaw~kJe .!
najlepil'j grała pomoc, dobrze obron n 1 widzó\v okolo 2 tysiące,
Turniej w Rydze. 'V trzecim i ostatrównała, lecz wkrótce inicjatywę /Znów
W drużynie A 1\S wyróżnili się: obroń- nim dniu mierlzn1arodowego turnieju
przejęla Warta.
W 10 min .. p.o ładnym bram kał'z. \\' drużynie Ruchu zadowolili
hokserskiego ,,; Rydze.
rozgry~ane,go
wybiegu solowym Scherfkego. z Jego podaprzy udziale pirściarzy Polsl{~. NIemiec
nia Schl'eier półgórnym strzałem zdobyi Łotwy, roz"g-rano 8 spotkan o Zawo.d~
wa drugą bramkę. W 23 min. Góra będąc
skończ~'ly
się
już po półno.cy ,
Wymkl
na spalonym, dotarł 2: piłka, prawie at do
ostatniego dnia były na~tępu.1ące:
W wadze musze.i Lendzin (\Vilno)
Manifestacja na cześć spo~owców zaolzańskich
zwyciężył na punldy Dolg-icera (Ł); w 1<0'W niedzielę w drugim dniu pobytu końcr.enie manifestaeji na cr:eść gości,
1\'owicki (P) wypunktowany zoslał
HUMOR SPORTOWY
sportowców Polonii karwińskiej z Zaol- pl'z"niosło zwycięstwo drużynie Zjedno- !!uciPj
zia w ł,od:r.i nastąpi! o godz. 8.30 wymarsz CWl1)'Ch. Odbylo się ono na pięknym no- przez' Limbacha iN), w piórkowei Niemiec Szymańsld wypunktował Łotysza
do katedry sprzed lokalu Zjednoczonych wym stadionie Zjednoczonych, na którym Treg-rra, \V lekIdei Knisis (T:,) wygrał na
z gośćmi na czele. Po lIabożellstwie. de.le- dt'a uczczenia gościny Polonii zebrało się p\ln'kt~r 7. Ackermancl11 (N). ~V wadze
gacja Polonii kal'\\'iriskiej złożyła Wlemec okolo 7000 osób.
półśl'rdnir,i
Tiasto (Ł)
zWYCIężył
na
u grobu l'\ ieznanego Żołnierza,
Zawody mialy przebieg bardzo ciekawy pl!nkt~' Kll'infolcln (N). w średniej wil. Po południu o godz. 14: na stadionie
niflllin Bo!'y Sno],:1 7.llol<3utowal w 2 st.
K, P. Zjednoczonych orlbyla się wspaniała i tocz"h" się ', ,"' szybkim tempie. Zjedno- Lorysza n 'c(Zin<;a \V wa(lze półciężkiej
Zagrali też IV
manifestacia na czpść naszvch braci z Za- czeni 'm'ieli \,ięcej" z gry.
Stin!'ki eN) w:,'p ullktował :Lotysza Zulteolzy.
l'l'oc:-wstość rozpoczp,to qefiladą, pierw!'zych 30 ni inutach bardzo dobrze. -:- m, w ci f?żkiej Blu1l1 (P) pol,onal l'~otysza
Już
w
;j
mili.
Zych
uzyskat
prowadzeme
która, pro,,-aclzili pl'of, Palowski z KarwiLemherga.
ny. inż. Brzozowski i prezes Zjednoczo- dla !!,ol'porlal'zy. W 12 min. Kaźmierczak
W
ogólnrj klasyfikac.ii
zwyciężyli
strzrlił
drugą
a
IV
30
minucie
trzecią
nych Kordasz. Z~ c~ołem ~ostępow~ł'y
Niemcy - 22 pkt. przed Łotyszami 16 p.
braml,~.
Z:lnosito
się
na
wysoką
przegranajpierw zawodmczkl PolonII kttrwJlli Polaknmi 10 p.
skiei w piQknych strojach ludowych, da- ną r.\'o~ci. Polonia jednak stopniowo o~a 'm argine~ie
odhytych zawodów,
lej druż~'lla piłkn.l'ska Polonii i sportowcy pano\\'ata się i coraz częśriE'j dochodziła naclmipllić warto, tr w rb. nirmal we
clo ~łosu. Jeden z jej ataków przyniósł go- w",7.y"lkir'!J mierlzrnal'odo\\'~-ch 'im1wezac h
KP Zjednoczonych.
Po defiladzil' w imieniu Zakładów ściom wreszcie upl'agll iOllą bl'lun kę, co- na T:,ot \\'ir, ocll1~'wallych z urlzialrm zazdohyt" pl'zez BorncJ'a. wodników polskielI, ci ostatni I)OllO ~Zą
Scheiblera i Crohmana po~· itał gOSCl gen. prawda. jecł~'llą.
:\faciszcwski a w imieniu armii gen. Sukces ten publiczność powitała huczny- prze\\':,Jżllie porażki. co uj emn ie wply" a
Thomme. imienicTll m iasŁa zaś dr Gra- mi oklaskami.
na opinię o sporcie nolsldm.
]C }<J. Pablani('I' - Wima I,Mi 9:7.
K. E.
howski. nalej pl'zrmawiali delegat I,OZ!';';
Po zm ianie p61 gra straciła na szy bko- Zagl'"żnlH'
rln klasy B nieznucznie lecz
i WSS łódzkiego 1\a słowa po\-\italne od- ści. Goście usiłowali za wszelką cenI) po- za~łu;i.cłłie ~f)nrlkicm
f)OkołłaJo '\'imę.
powiedZiał krótkim se~' d(,cZIJyrn przem~:
prawić wyllik ale bezskutecznie.
Wysił
wieniem prof. Palo~\'skl,
prezes Polo~11I ki Zjednoczonych pod\\~'ż!'zenia wyniku
Panie s~dzio, prOSzę kazać mu karwińskiej, dzi~kuJąc zebranym za mIle również spelzły na niczym wobec dosko- PIŁKA NOżNA
wY]sc z tej pozycj.i, ,bo inaczej . ni.gdy i gorące przyjęcie.
Pnhianice Sokól- BIJrt.n 2:1 (0:0).
D erby
nałej gl'Y bramkarza gości Matejki.
lokalnI' Jln łłipci"kawej ll'r7.e prz3'ł1io~ly z\\'~'c-i('
llie I)(~tl«:: lIlógl POlf'ZYC go na łop.atkl
ZJednoczeni- Polonia 3:1 (3:1)
,h\ .. ~r kol,,\\ i. r. T. O. l. zwyciQży!o kibiców
Zawody prowadził dobrze p. Rellig.
(Lu~tigc BHi.tler)
Sp,,, t kanic pi:ku r,ld", )' lJz, 'HaJlr lIa zal' rl' lI, fi:'].
W.
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Gedania mistrzem
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N RCIARSTWO

I

Polonia z Karwiny wŁodzi

I

Gdańska

Min. ~~[k o~,tu~[ji !ur~lei~kiei i o~tatni[~ WJ~afl~nia[~
Wywiad udzielony red. Hillmanowi z amerykańskiego koncernu

War s z a w a. (PAT) Min. spraw
zagr. Józef Beck udzielił przedstawicielowi koncernu Hearsta p. Hillmanowi wywiadu, w którym powiedział, co

ważal,a za wlasne. Dzięki
licznościom Polska była

pewnym okozmuszona w
1920 r. chwilowo poświęcić swoje prawa. Lecz jednocześnie p. Paderewski
następuje:
oświadczył, iż ani Polska, ani polska
"Europa dość ma kładzenia się do ludność na Śląsku Zaolzańskim nie
łóżka z karabinem ptzy poduszce. przestaną uważać sprawy tego terytoOstatnio prz~żywaliśmy duże wstrząsy, rium z,a wymagającą niezbędnej napraktórych skutki jeszcze się nie skończy wy na podstawach samostanowienia.
ły. Zagadnienia na południe od nas W tym wypadku Polska domagała się
nie są jeszcze wyczerpane. Zagadnie- tego, co poprzednio do niej n.ależało i
nia te poddajemy bardzo głębokim roz- posłaliśmy mocną notę przygotowani
ważaniom, bo pamiętać trzeba, że były
do energicznej akcji. Sprawa została
tam dwie różne fazy dyplomacji.
załatwiona i Polska pragnie obecnie je"Jest pewna korzyść w utrzymywaniu terytorialnego status quo nawet dynie rozwoju dobrego sąsiedztwa z
Czecho-Słowacją. Polska nie żywi uzłego, bo stałość mapy politycznej ma
czuć zemsty lub urazy z powodu przeswoją wartość. Dlatego zrozumiałe S, ą
szłości i gotowa jest do bliskiej przywysiłki, by jej zbyt łatwo nie zmieniać.
"Ale kiedy doszło już raz do tego, że jaznej współpracy i nawet przychylskutkiem wielki'Ch . wydarzeń w pew- nych rokowaIl na temat naszych pozonym określonym rejonie status quo zo- stałych pretensyj. Nie zajmujemy stanowiska tryumfujących zwycięzców,
stał naruszony, to bezpieczniej jest wylecz sąsiadów, wyrównuj/łeyeh pewne
rzerpać już ten problem możliwie głę
boko, tak, ażeby nie stworzyć znów różnice.
prowizorium grożącego nowym konO Małej Entencie
fliktem, ale wykorzystać sytuację dla
"Mapa środkowej Europy został,a
trwalszej stabiliz:;Lcji pokoju w tym
zmieniona. Mam nadzieję, że sprawy
rejonie.
"Stąd póchodzi zainteresowanie na- będą. mogły być tak z,ałatwione, aby
sZ,ej dyplomacji zagadnieniami naddu położyć poClstawy trwałego pokoju
najskimi mimo, że sprawa uregulowa- przynajmniej na okres życia tego ponia bezpośrednich polskich interesów kolenia. Polsk.a miala dość wojen na
zbliża się do zakollczenia w
drodze jedno pokolenie, z,arówno jak niektóbezpośrednich rokowań.
rzy z jej sąsiadów, i teraz staje przed
"To wyczerpanie zagadnienia a fond nami zadanie znalezienia sposobu zaJest jednym z najważniejszych warun- pobie'żenia dalszym konfliktom w tym
ków zapewnienia na dłuższy okres rejonie. Polska zawsze odmawi,ała
równowagi w rejonie, którego spokój przystą,pienia do Małej Ententy i przezostał przez zmiany terytorialne naruciwstawiała się jej polityce, poniew.aż
szony.
był,a ona op.arta na zasadzie
nieprzy"Polska podchodziła zawsze do za- jaźni Członkowie jej związani byli pogadnienia dawnej republiki czegko-slo- lityką mającą na celu trzymanie Wę
wackiej z okresu beneszowskiego w gier w szachu i utrzymywanie \Vęgrów
sposób realist~' czny i dlatego szukała w charakterze narodu niez.adowolonerozwiązall trwałych.
Nie uważa ona, go, żywiącego ur,azy, które nie mogły
aby ten problem został już wyczerpany pozwolić na trwały pokój. Polska chęt!Jrzez dokonane dotychczas cesje terytorialne i oczekuje ostatecznego zała
twienia dyskusji czesko-węgierskiej."

Red. Hillman zapytuje: "Mówi się,
1'2: istnieje tajne porozumienie między
Polską a Niemcami celem "przeprowa.dzenia transakcji" z Litwą '1
"Nie ma w tym słowa prawdy oświadczył min. Beck - t wszelka tego
rodzaju wiadomość jest wręcz śmie
szna. Jestem pewny, że Litwa w pełni
zdaje sobie sprawę z przyjaznego i
konstruktywnego stanowiska Polski.
Wypadki z marca, gdy zażądaliśmy
wznowienia normalnych stosunków z
Litwą, powinny być dowodem przyjaznych i pokojowych intencyj Polsl{i. Poprzednio istniała sytuacJa niehezpieczna, stosunki bowiem między Polską a
Litwą nie mogły rozwijać się bezpośrednio, lecz jedynie drogą pośl'ednic
twa stron trzecich. Takie warunki,
istniejące na granicy, stanowiły ni~bez
pieczellstwo, paraliżujące normalne
funkcje życia sąsiedzkiego. MUfliało to
być naprawione. Podejmując akcję naprawienia tego stanu rzeczy, Polska
llkładała swoją notę z największą
uwagą, gdyż zdając sobie sprawę, iż
wszystkie inne metody okazały się
daremne w ciągu osiemnastu lat i
że zdecydowany ton był konieczny,
Polska nie zauominała ani na chwilę
o celu i oczekiwanym przys:tłym dot'rym sąsiedztwie.
"Nie ma żadnej umowy z Niemcami
dla podzielenia Litwy, gdyby bowiem
Polska miała podobne plany, jak moż
na by wytłumaczyć umiarko\vane stanowisko Polski względem Litwy w momencie, gdy okazja mogła była być wyzyskana dla stawiania wygórowanych
żadań. Jestem pewien, iż naród litewski zdaje sobie z tego sprawę. Polska
nie ma w1'Q1~jch uczuć wZl!lędem Litwy.
Uznaiemy Litwinów :iako naród doprych sąsiadów, z którymi, prall'niemy
utrzymywać przyjazne . stosunki
na
podstawie wzajemnej dobrej woli 1
szacunku dla praw i zwyczajów ogólnie uznawanych w życiu międzynaro
dowym. Nie wątpię, iż Litwa ocenia
dobre intencje Polski.
"Polityka moja polegała zawsze na
dążeniu do ustanowienia na.ibard:dej
trwałych i możliwie najbardzieJ przyjazny·('.h stosttnków między sąsiadują
cymi kraiami.

SlI'trawa

Czeclio-Słowacji

"W wypadku Czecho-Słow,ac]i potrzebna była akcJa l:),ardziej energiczn.a. Chodziło tu o inną k.westię: o ludność i ziemiQ, które Polska zawsze u-

nie widziałaby wszelkie przyjazne i
pokojowe porozumienie między narod,ami na południe od I{arpat.

O Rusi Podllarpackiej
"Polska popiera węgierskie żądania
co do Rusi Podkarpacl<iej, jako jedno
z dążeń, które przyczyni się do trwałe
go pokoju. Ruś była jakby przedmiotem, zost.awionym na przechowanie
Czechosłowacj i z rosyjskiego
starego
reżimu.
Bylo to jal{by puste krzesło,
pozostawione w tej części Europy zwrócone ku zachodowi. Było to rozwiąza
nie czysto polityczne raczej, niż ekonomiczne lub etnograficzne. Na samej
Rusi nie ma Czechów. Ludność jest
przeważnie politycznie niewyrobiona i
jedynie zdolności polityczne między
mieszkallcami wykazywane sę. przez
Węgrów, którzy w wyp_adku plebiscytu
niewątpliwie
wyk,az.aliby pragnienie
powrotu do Węgier.
"Czecho~łowacj,a zgodziła się już na
oddanie Węgrom długiego odcinka kolei. Roler ta biegnie poziomo wzdłuż
granicy węgiersltiej i jeśli był,aby ona
sama oddana Węgrom reszta Rusi Podkarpackiej pozostalaby ekonomicznie
izolowan,a, a z.atem bezradna. Z. punktu widzenia ogólnej równowagi, najbardziej pożądanym rozwiąz.aniem był
by związek między Węgrami i Rusią
Podkarpacką· "

O Gdańsllu
i "korytarzu niemieckim"
"Red.

t:iczba ofiar

Hillman

zapytuje:

"Mówi

się, że prowadzone są obecnie rokowania między Polską a Niemcami w spra-

wie przekazania Gd.ańska Niemcom i
stworzenia neutral nego korytarza, czy
też prawa przejścia przez polskie Pomorze, celem stworzenia połącz~nja
Niemiec i Prus Wschodnich?"

Spłonęło

, Sprawa Litwy

Hearsła.

przekroczyła już cyfrę

"Nie prowadzImy rOKowan w tej
sprawie oświadcza min . Beck. Stosunki między Polską a Gdalls1dem
sę.

z,adawalniające.

Zresztą

większa

część ludności Gdańska

jest niemiecka
i ma możność dania pelnego wyrazu
swemu charakterowi w ramach ustroju wolnego miasta.
.
"Podstawowa teza l~anc1erza Hitlera.
odnosi/a się do faktu niekrępowaIlIU,
ludności niemieckiej w jej ideowym
rozwoju przez rządy, czy czrn~iki wrogie Niemcom. Wewnętrzne zyCIe ludności niemieckiej w Gdańsku me b~lo
przedmiotem interwencji rządu po~Skl~
go, który ma w tym portowy~ ml.eśClf3
bardzo żywotne interesy, ale lllneJ kategorii.
Red. Hillman zamvażyl, iż poli~,yka
min. Becka nie byla dobrze rozu~lana
przez niektóre mocarstwa zachodllle.
Min. Becl~ oświadczył:
7:
Wiem o t.ym. Gdy podpisałem polsko'~rosyjski układ o nieagresji, byłem
krytykowany za zdradzenie intere~ów
cywilizacji zachodniej. Jednak. w klIka
lat później mocarstwa zachodllle do.magały się ogólnego Locarna ~schodnlego
z udziałem Rosji, zaś FranCja sama później podpisała sojusz z Ros.i~ Sow~ec
ką. Gdy podpisałem deklaraCję C? llle~~
gresji z Niemcami, krytyka brzmla!a, 1Z
przez st.osunki Polsk.i z ~iemcarr~J zagrożone zost.ało bezpIeczenstwo lllektórych krajów w Europie. Dziś mocars~wa
zd,ają. sobie sprawę, iż trw,ały pokÓj w
Europie możliwy jest jedyni~ p~zy peł
nym porozumieniu z NiemcamI.

O przymierzu
francusko - polskim
- Pytanie: "Czy pan minister uwaprzymierze fr,ancusko-polskie nadal
za akt skuteczny?"
Alians polsko-francuski z 1921 roku
był" zawsze aktem bilateralnym, czyst.o
defensywnym. Dzięki temu nie utru?llJł
żadnej ' innej inicjatywy pokojo-.yeJ w
Europie a ponieważ nie był ZWIązany
z traktatem francusko-czeskim ani żad
nym innym traktatem francuskim na
wsohodzie Europy, więc zmiany, które
się dokonywały ostatnio ni.e angą.~owa~r
w niczym polsko-francusluego ahansu .
ża
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Niesłychany

brak'

przyrządów

u marsylslliej

straży pożarnej

Bilans klęski pożaru marsylskiego wynikające z rozpięlości klęski pożaru
M a r s y li a. (PAT). Wal]<;a z poża
rem przy bulwarze Canebiere trwała okazuje się znacznie większy niż przy- i znikomych środków, jakie mu przepuszczano. Do soboty popołudniu zare- ciwstawiono, zaczęła powstawać panicała noc. Ze stosu gruzów, w jakie zamienit się luksusowy gmach "Galeries jestrowano już Wio ofiary. Lista ta z każ- ka. Tłum zgromadzony i obserwujący
Nouvelles", unosi się w dalszym ciągu dą godzin" się powiększa. Dopiero bo- pożar począł wycofywać się i traŁować.
wiem w godzinach popołudniowych Ogień z palących się magazynów zaczął
gęsty dym.
Do hotelu de Noailles, który ewaku- strażacy i wojsko mogly wkroc7.yć na przenosić się na wielkie 4- i 5-piętrowe
owany zostal zaraz po wybuch u pożaru, tereu zniszczonych budynków, do któ- hotele, znajdujące się w pobliżu. Strażacy i tu okazali się beuadni, gdyż dramożna się bylo dostać dopiero rano. Od rych uniemożliwiaty dotychczas dostęp
ognia ucierpiały głównie wyższe piętra. ogieIl i dym. Straty pieniężne obliczają biny i sikawki sięgaly tylko do 2 piętra.
Panika wówczas ogarnęła tłum i pojaO godz. li nie można było jeszcze my- na setki milionów [1'anli:ów.
śleć o szukaniu ofiar katastrofy pod
Okazuje się, że z chwilą wybuchu wiły się okrzyki "w ten sposób cala
gruzami ."Galeries Nouvelles". W dal- pożaru w wielkich magazynach "Nou- Marsylia się spali". Tymczasem płonęła
szym ciągu gruzy te zalewane są wodą. velles Galeries" natychmiast zawiado- już cała dzielnica.
Akcja ratunkowa zalwńczona została w m~0!10 sh·.aż mie.i~ką, ldóra przybyła na
W chwili najbardziej tragicznego napóźnych godzinach popołudniowych.
l?leJsce lllezup~lllle pr~ygotowana. S.tra- pięcia nadciągaly na miejsce pożar.u
Dotychczas znaleziono zwłoki 6 osób, zacy 'yobec pozaru, ldoTY, z coraz w~ęk- szumowiny z przedmieść Marsylii, któz których 4 rozpoznano. O 41 osobach s~ą SIlą zacz~ ogarmac poszczegolne re rzuciły się do plądrowania płonących
brak wiadomości. Co było istotną przy- pwtra olbrzymIe?"? b;oku polączon.yc~: hote~i i ma~azynów. W ten sposób rozczyną pożaru dotychczas nie ustalono. za sobą za~udowan "Nouv~18s qaler~es
grablOno WIele kas różnych towar:>;ystw
Wiadomo tylko, że ogiell powstał na i postaw.lIa J8?ną tylko drablI~ę, slQgaJą.cą przemysłowych, mających swe &icdziby
piętrze, gdzie dokonywano poważnego cl? 2 pIętra l pol~wała ,,:ąskIm strunlle- \V wielkich, reprezenLącyjnych l.llldynremontu. Chodziło o zmianę dekoracyj lllent wody szale.lącJ: ogIeń.
.
,
kach bulwaru Canebiere, będące. jak
w dziale sprzedaży. Dekoracje te sprzy\y
tyrr~ mom~nCle .w tłu.mle" ktory wiadomo chlubą Marsylii.
jały szybkiemu rozszerzaniu się ognia.
uŚWIadOmIł
sobIe mebezpIeczenstwo,
'
Premier Daladier, który opuscił salę
kongresu, osobiście przybył, aby kiercr
wać akcją ratowniczą. Wobec widocznych braków organizacyj straży pożar
nej w Marsylii. oraz niedostatecznej
'Bu.dynek policji obr~uco1ły granata'lni
sprawności
policji,
zaalarmowano
wszystkie
oddziały
straży
ogniowej w
L w ó w. (Tel. wI.) Jak już donOSili-I danta posterunku. Pierwszy granat
całej połUdniowej Fr,ancji. Autobusami,
śmy dokonaną pod Lwowem w piąodbił się o kraty okienne, wybuchając
tek strasznego morderstwa. Przebieg na zewnątrz, a drugi zdemolował mie- pociągami, specjalnie uruchomionymi,
wypadku był następujący:
szkanie komendanta, w którym na kolejno napływały w ciągu całego wieczora do Marsylii oddziały z Lyonu,
W sąsiednim Czyżykowie, położo- szczęście nie było nikogo.
nYl? przy linii kol.ejowej Lwów-PodO tej samej porze wybuchł pożar Walence i innych ośrodków miejsldch.
haJce, w odległośc! około 24 km od w pobliskim folwarku, który rychło
Marsylia. (PAT) W niedzielę
Lwo~a~ po połudmu dokonano ~apadu ugaszono, znajdując przy tym mate- rano wydobyto spod ' gruzów zwłoki
na mIeJSCOWy posterunek P. P. l urząd riały palne w formie butelki z jakimś dwóch dalSZYCh ofiar k,atastrof.alnego
pocztowy. Napastników było prawdo- płv1;em.
pożaru. Rozpoznanie tych
osób jest
podobnie dwóch. Byli oni doskonale
• •
.
.
niemożliwe,
Szczą,tki przewieziono do
poinformowani, kiedy policjanci odbyZ~lZądzon.o .~ner~lczne dochodze~la wielkiej sali biblioteki miejskiej, zawają patrole. Weszli około godz. 15,20 ze sb ony 'polICJI: Clęzko ranna ~rośma mienionej na kaplicę.
do urzędu pocztowego, mieszczą.cego kvw~ ~lozyła Jeszcze zeznama, a po
się w tym samym domu co posterunek godz~l1le zmar.ła. ~osterunkowy Stanek
Prace nad oczyszczeniem miejs ca
p. P. i 4 strzałami ciężlw ranili urzęd- zmal.ł bezposl ed11lo. po wypadku. Był katastrofy potrw,ają jeszcze kilk,a dni.
niczkę Prośniakową. Natomiast daro- ~n ll1eda~no ~rz~dzIelo~y do posterunW sobotę wieczorem aresztowano
wali życie służącej Gruzince, która na l\u w GaJach l mIał pOWierzone sprawy kilku osobników, schwytanych na kraKołanach błagała ich o litość. Pieniępr~'szczycy.
dzieży. Ponadto władze
bezpieczelldzy żadnych nie wzięli, chociaż się o
Należy przypomnieć, że Gaje są. sie- stwa aresztowały w hotelu de Noi
nie dopominali.
dzibą.
wywrotowców
ukraińskich. No.ailles obywatel,a włoskiego w wiePrzed budynlriem natknęli się na Przed paru dniami tłum napadł tam ku l~t 26, przy którym znaleziono kostarszego posterunkowego Stanka, do na policję mierniczą, przeprowadza,ją.- respcmdencję, adresowaną do ministra
którego dali 6 śmiertelnych strzałów, CI]. parcelację folwarku dla ludności spr.aw zragranlcznych Bonnet.
Równocześnie rzucHi granaty
ręczne
polskiej z pohliskiej wsi Prusy. \V roku
P a ryż. (PAT) Premier DaJ.adier
wybuchające i rażące do lokalu poste1030 pohito tam ciężko komendanta powrócił w niedzielę o godz. 9 rano =4
runku P. P. i do mieszkania komcn posterunku
~ Marsyl ii do Paryża..

I

Dokoła

,krwawego napadu pod Lwowem

Uroczystości
Odsłonięcie

_

Kra k ó w. (Tel.

matejkowskie w Krakowie

tablicy na fronto nie Akademii Sztuk

Pięknych

wł.)

legacje aeroklubów z wiellcami i proporczykami. Płyta pamiątkowa, na
której płonął znicz, zarzucona była
kwiatami. Do licznie zebranych przemówił protektor zlotu lotniczego
do
Cierlicka gen. Bortnowski, zaznaczając m. in_, że śmierć Żwirki i Wigury
na Ślą.sku Zaolzańskim była widocznym zrzą.dzeniem Opatrzności, a imię
bohaterów sprzęgło się z losami tego
ludu. Po przemówieniu obecni uczcili bohaterskich lotników minutą
milczenia. Po tym akcie hołdu przy
dźwiękach marsza żałobnego Chopina
złożono wieńce od rodziny, gen. Bortnowskiego, departamentu lotnictwa
cywilnego, ł.1in. Komunikacji, gen.
Berbeckiego oraz wszystkich aeroklubów i szkół lotniczych. Na zako1'1czenie uroczystości orkiestra odegrała
hymn narodowy.
Uroczystość złożenia hołdu boha.terskim lotnikom wywarła na wszystkich wielkie wrażenie.

Wielkie uro- przybyli też prze<lstawiciele rodziny Ja- wiel'lców u stóp grobowca.
w setną rocznicę na Matejki. \Vobec przedstawicieli
Z cmentarza Rakowickiego udano
urodzin Jana Matejki, rozpoczęły się władz, reprezentantów sfer artystycz- się do Muzeum Narodowego w SukienJlabożeństwem,
celebrowanym w ko- nych i naukowych i wielkich rzesz pu- nicach, gdzie odbyła się uroczysta akaściele Najśw. Panny Marii przed ołta bliczności przemówili w imieniu Komi- demia, w czasie której dłuższe przemórzem Wita Stwosza przez ks. metropo- tetu prof. 'Valter i imieniem artystów wienie wygłosił znany poeta i literat
litę kral<owskicgo Sapiehę w asysten- polskich i uczniów Matejki prof. Wo- krakowski Jan Pietrzycki.
cji licznego duchowieństwa.
dzinowskL Po tych przemówieniaCh
Po akademii nastąpiło w Muzeum
Na nabożeństwo, na którym obecni zjednoczone chóry krakowskie odśpie- Narodowym otwarcie wystawy dzieł
byli przedstawiciele rodziny zmarłego wały "Bogurodzicę", a sztandary po- Matejki.
mistrza: Wanda l\:1atejkówna, \Vacław chyliły się. Następnie zlożono szereg
Matejko i prof. Unierzyski, przybyli 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIURJllJllOIlllnnnlllDlIIIIIIIIIIIJIIIIHlI
przedstawiciele władz, \Varszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych, rektorzy
wyższych uczelni krakowskich, grono
profesorów Akademii Sztuk Pięknych
itd.
Po od<laniu hołdu pamięci wielkiego artysty przed pięknie przyozdobioBrzezińska 33;
ną kwieciem i zielenią znajdującą się
Ł ó d ź, 30. 10. Główny Komitet kalu Koła Bałuty w nawie bocznej Kościoła Mariackie- Wyborczy Obozu Narodowego (Stron- Okręg V w lokalu Koła Śródmieście go tablicą, ufundowaną w r. 1897, nictwa Narodowego) rozpoczą1 zbie- Targowa 5; Okręg VI w lokalu kola
uczestnicy uroczystości udali się na ranie podpisów na listy kandydatów Widzew - Rokicil'1ska 137; Okręg VII
Plac 'l atejki, gdzie odbyła się cere- Obozu Narodowego do Rady Miejskiej. w lokalu Zubardz - Limanowskiego
T a r n o woP o d gór n e. (Tel. wl·Y·
135; Okręg VIII w lokalu I{oła im. Inmonia odsłonięcia tablicy pamiątko
Podpisy zbier,a się po domachlil1skiego (Koziny) - Okrzei ZO; Okręg W niedzielę miało się odbyć tutaj zewej. Tablica ta, wykonana według
Można jodnak składać podpisy na
projektu prof. St. Popławskiego w terenie . okręgów wyborczych w nastę IX w lokalu Koła im. Wieśniaka - Li- branie Stronnictwa Narodowego dla
czarnym marmurze z podobizną Jana pujących lokal,a ch Kół Stronnictwa powa 47; Okręg X w lokalu Koła im. członków i zaproszonych gości, na któMatejki, wmurowana została we fron- Narodowego w Łodzi w godzinach od Waclawskiego - Skrzywana 13; Okręg rym miał przemawiać referent ChuXI w lokalu Koła Południe - Słowia11- dziński z Poznania. Przybyła policja
ton gmachu Akademii Sztuk Pięk 19 do Zl:
nych.
ska 5; Okręg XII w logalu Koła im. nie dopuściła do tego i zebranie rozOkręg I w lok,alu Koła Baluty Dmowskiego - Odyńca 15; Ogręg felII
"Następnie zebrani przeszli do auli Brzezillska 33; Okręg II w lokalu Zw.
wię,zała.
r.A.kademii Sztuk Pięknych, aby wziąć Zaw. "Praca Polska" - Handurskie- w lok,alu Koł,a im. Dmowskiego Wówczas członkowie Stronnictwa uudział w uroczystej akademii.
go 9-11; Okręg III w lokalu Koja Rado- Odyi1ca 15.
dali się do ogniska Stronnictwa NaroAkademię zagaił rektor Pautsrh po- goszcz - Zgi~rska 150; Okręg IX w 10dowego, do mieszkania p. Szulczewczym zabrał głos pro f. Mehoffer, wygła
szajc dłuższy odczyt "O realizmie i hi- 11111111"11111111111111111"""""1111111"111"""111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111111111111111 skiego i tam odbyli zebranie.
storyzmie Matejki".
Policja przybyła do mieszkania p.
Następny odczyt pt. "Matejko na tle
Szulczewskiego i aresztowała kierowwspółczesnej epoki" v,'ygłosił historyk
nika Leonarda Nowaka, sekretarza
sztu ki dr Karol Estreicher.
koła S. N. Ernesta Ludwika i referenDziś, w drugim dniu uroczystości
ta Chudzińskiego, którzy zostali zamatejkowskich, nastąpi złożenie holdu
trzymani w areszcie prewencyjnym.
pamięci Jana Matejki u jego grobowca
(lt)
C i e s z y n. ·(Tel. wł.) Wczoraj w czych inżynierowie:' Rogalski, Wędry- \
na cmentarzu rakowickim, a w połu
dnie w salach Muzeum Narodowego w Cierlicku polskie lotnictwo sportowe chowski i Drzewiecki oraz liczni ofi~
Sukiennicach odbędzie się uroczysta a- oddalo hold pamięci bohaterów prze- cerowie lotnictwa i innych rodzajów
Związek
broni. Niebawem nadjechali specjalkademia, zakOllczona otwarciem wysta- stworzy Zwirki i \Vigury_
Na uroczystość przybyły do Cier- ną lwlumną· samochodów wojskowych
wy dzieł Matejki.
W drugim dniu uroczystości matej- licka wszystkie aeroklUby i 'szl oly lot- delegaci aeroklubów i szkół lotniG d y n i a. (ATE).
Z inicjatywy
kow kich Krakó\v złożył w godzinach nicze LOPP, wysyłajQc specjalne cle- czych LOPP, ustawi.ając się w dwuprzedpoludniowych
manifestacyjny legacje samolotami. Niepomyślne wa- szeregu. Obok zebrala się bardzo licz- płka dyplomowanego Sas-Huszowskierunki atmosferyczne nic pozwolily nie ~udność z CIeszyna, Cierlicka i go w Gdyni, przeprowadzane są na tehołel u grobu Jana Matejki na cmenta.
.
I renie
Kaszub i wybrzeża przy gotowarzu Rakowickim _ \V holdzie tym u- wszystkim aeroklubom wysłać s\\'ych okohcy.
toteż
cZQŚć
I~rotko ~rz~d go~lz_ 11 prZYJechał, nia, zmierzające do zorganizowania
czestniczyły ty iączne rzesze publicz- delegaCYj samolotami.
przedsta wi cieli
przyj echa la
ko leją. po:wltany dzwlękaml m.arsza general- szlachty kaszubskiej, celem podtrzyności.
samochodami.
Pomimo skJego, . gen . Bortnowskl, który po 0- mania dawnej tradycji wojskowej -~ aPrzy pięknie prz)'branym chryzan- względnie
temami i zielenią grobowcu ustawiono złych wun1l1l<ów a tmosferyczl1ych wy- d?bran:u l'apo~t~l :przeszedł w otocze- szubów. Kaszubi wsławili się niegdyś
lądowało \vczoraj na błoniu między
n~u ~rzedstawlcleh .wład.z do wypełl'
h N j . ch i wyprawach rydwa pr10ny z płonącymi zniczami.
l' z
Cieszynem a Cierlickiem 13 maszyn moneJ po brzegi śWlątym. Uroczystą. w Ic~nyc "\J o na
Straż honorową pełnili studenci Akamszę św. odprawił ks. I{udziałka, pod- cersklch, podczas któ.rYc~ dotar 1.
demii Sztuk Pięlmych, obok stanęły RWD.
Okol0 godz. 10,30 przed kościolem niosle kazanie wygłosił ks. mgr Bie- kr~lem ~anem III S~blesklm pod WIepoczty sztandarowe związków, organiden. \Vowczas to WIelu Kaszubów zow
Cierlicku
zebrali się przedstawicie- rzanowski.
zacyj i cechów krakowskich. Również
Po nabożellstwie wszyscy udali się sta.ło ~obil_itowan~ch. Projekt p:zewile władz cywilnych, wojskowych, L.
O. P. P., aeroklubów itd. Również na miejsce tragicznej katastrofy żWir-I dUJe SIedZIbę ZWIązku w Gdym oraz
ki i Wigury, by złożyć tam hołd. Tu kół w Pucku, Wejherowie, Kartuzach,
przybyła wdowa po śp. Żwi1'ce wraz z
Komunikat meteorologiczny synem, współpracownicy śp. \Vigury przed kapliczką, ozdobioną zielenią i Kościerzynie i w większych wioskach
'''czoraj Europę grocJkową oraz częścio z DOŚWiadczalnych Zakładów Lotni- flagami narodowymi, ustawiły się de- kaszubskich.
wo zacJlOrlnią za lega ciepłe i bardzo wilgotne powietrze ·zwrotnikowo-morskie poJAK W AMERYKAŃSKIM FILMIE
wodując pogod ę naogół pochmurną z drobnymi deszczami i mglą. Jest ono stopniowo wypierane przez chłodne masy polarno-morskie, które ogamęly jut AngliQ,
a dziś dotrą do zachodnich dzielnic Niemiec.
\V81<ufek zbliżania się . chlednego
powietrza, clziś w zachodniej połowic kraDopiero po dłuższym pościgu udało się auto zatrzymać i ująć szofera, oczywiście Żyda
ju wystąpią rozpogodzenia, gdyż nad polską będzie przepływać suche i ciepłe poPrzemytnicy zbiegli
wietrze z południowego zachodu:
Wczoraj w godzinach popołudniowych
K o n i n_ (Tel. wł.) W tych dniach
Z mknącego z dużą szybkością sa-I
Dwaj przemytnicy zdołali zbiec. W
w dzielnicach południowo-za chodnich wy- policja w Turku otrzymała poufną wia- mochodu padły strzały rewolwerowe w aucie pozostał jedynie ranny w podstąpiły przejaśnienia,
na pozostalym zaś domość o przewożeniu samochodem sa- kierunku policjanta i strażnika. Dalszy udzie szofer Żyd Szmul Slesiński z Koobszarze kraju było pochmurno a miejsca- charyny, pochodzącej z przemytu. Przy posterunek, słysząc strzały i widząc zbli- nina, mieszkający przy ul. Ogrodowej 8.
mi notowano zn.nikające mgly_ Temperatura o goclz_ 14 wynosiła od 7 st. w Wi- pomocy straży granicznej zarządzono żające się z dużą szybkością auto, zaŁa- Zyda Slesińskiego odstawiono do szpilCl'lskim cia l~) st. w Wielkopolscl'. Na czaty na drogach od strony Dobrej, wio- rasował drogę do miasta drewnianą za- tala w Turku.
porą· Samochód jednak nie zatrzymał
U· t bł'
t l"
k t k I<asprow~' m
'Vicrcllu bylo pochmurno, dących do Turku.
Ję y ~ me.wą p lWl~ W. on a cle
padał deszcz przy tcmpe1'aturze 2 stopni.
Z nasŁaniem zmroku od strony Do- się i złamawszy zaporę wjechał na ul.
Przewidywany przebieg pogody w dniu brej, drogą przez Kowale Pańskie nad- Nową, gdzie natknął się na dalszy po- z 'prz~mytm~amI, .czego SIę Jedr: ak wypIera l opowlada~ ze był przez mch .st~r31 bm.: Chmurno z rozpogodzeniami w jechała taksówka, którą policjant i sterunek policyjny.
ciągu
dnia. postępującymi od zachodu strażnik graniczny usiłowali zatrzymać,
Przy zbiegu ul. Nowej i Uniejow- roryzow~ny, a Jeden z prze.mytmkow
kraju. \V dzielnicach wschodnich ranskiej pocisk karabinu przebił oponę. postrzehł go. W samoch?dzle było 50
Idem miejscami mgty i zanikające de- co jednak się nie powiodło. Policjant Dopiero podczas dalszego pościgu przez kg sacharyny, pochodząceJ z przemytu.
strzelił,
mierząc
w
oponę
taksówki,
szcz!', cippl·o (tp01pomtul'a ok. 15 sO, uJak stwierdzono, przemytnicy dali
miarkowane wiatry południowe i połu dwukrotnie z pistoletu. Strzaly jednak ulice Turka samochód z przestrzeloną
chybiły.
dniowo-za chodnil"_
chłodnicą i oponą w'padł do rowu.
do policji dwanaście strzałów_ (R-r).
czystości, urządzone

WszYSCy POlaCY podpisuia
lislv kandydatów Str. Nar.

Ze Stronnictwa Narodowego
w Tarnowie POdgórnym

Hołd

lotnictwa

spor'łowego

dla śP. Żwirki i Wigury

szlachty kaszubskiej

Sensacyjny

pośdg

za

przemyłnikam'

sacharyny
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POLACY, sprawdzajcie listy wyborców do Rady Miejskiej
.
Og ł OSZenla

w Ło~zi

l-Iamow, milimetr lub Jego miejsce kosztuje: w zwyczajn,ch na .tronle II-la·
Prenumerata'" Polsce. odno8zeniem !razety do domu mlesięcznłe (1 raz, w tJgodniul
moweJ 15 groszy, na stronie redakcyjne; (4-lamowej): a) przy końcu części
2,50 11_ CI iranie" mlesiecznie od S.OO zł do 6.00 zł (zalożnie od kraju)
redakc!,jnej 30 groszy. b) na stronie czwartej 50 groszy. c) !la etr.onle drugiej 60 grosz,.
Adres redakcji I administracji centralnej: Poznań. św. Marcin 70_ Teletony: 40-72 14-76
dl na stronie wiadomo.cI miejscowych 1.- zł. Drobne oglo.,zema (naJwyżej 100 ełów, ." t,m
33-01, 44-61, 85-24. 85·25; po godz. 19 oraz w nie~zi.ele I święte t,lko: 40-72. R~d a kto;
5 nagłówkowych) słowo nagłów,,"o we drukiem tluiltJm. 15 groszy. każde dalsze słowo 10 gron,.
odpowiedziałn,: .Jan Płazak I Poznania. Za wladomośc! I artykul, z m. Lodzi odpow:ada
Ogłoszenia większe wśród drobnych poczynaJ"c od ostatniej strony, l-la.mow, milimetr 80 gro·
Władl';sław MacIag, ł..6d!Oy.ul. Pi?trkowska Ql. Za I.K.romke Wielkiego Pomorza" odpowiada
Jj'ranclsze~ Prz,tar~kl z .rozn.ma. - ~a ogłoszenIa I. rek\;~my odpowiada Antoni Leśniewic!
sz", . Ogloszenia skomplikowane. t. zastrze:tenlem miejsca __ od poszcz.ególnego w,padku 20'/,
z Poznama. RekoP1sów nlezamówJonycb redakCJa me zwraca. W raZ1ia wy.
nadwyżki. Ogłos~enla do bletącego. w,danla przyjmujemy do godZinY 10.80, a d~ wył1ań
padkó~v. spowodowanyeh .silll. wyższa. przeszkód." lakl.adzie, .strajków itp., wydawnictw(, nie
odpOWiada za doatarc7:eme pIsma. a prenumeratorzy nIe maJI! prawa domagania lie nielloniedzielnych i śWIĄtecznych do godZinY U.SO rano. Za blęd, drukarskie, które nie znlekntałcaJą
treści ogłoszenia. administracja nie odpowiada. Ogłoszenia przyjll'ujemy tylko Y-a oplata z góry.
starczon,ch numerów lub odukodowania.
....
Nakład I czcionki: Drukanń. Polska S. A. '" Poznaniu. - Konto P. K. O. Poznań 200149. Pocztowe konto rozrachunkowe: Poznall 3, numer kartotek 03.

SZYNKA
(Humoreska)
St~dent Borejko czytał otrzymany
codoplero od matki list z \Vilellszczyzny. List był bardzo długi i czuły;
jak to list matczyny. Ostatnie słowa
listu brzmiały: " ... jednocześnie posyłam ci, najdroż~zy mój \Vaciuniu, taką doskonalą szynkę Iite\vską. Przyw~dzona ona sporo na jałowcu, więc
potrwa chociażby i parę miesięcy i bę
dzie na,vet coraz smaczniejszą. Tylko, synku, nie częstuj ty nią nikogo,
oprócz Piotrusia, bo ci na. dlugo nie
wystarczy ... "
\Vaciulliu, okaz typowego kresowego mlodziana, o szerokich barach ;
płowej czuprynie, był wzruszony całą
tę. serdeczną. matczyną
pisaniną,
a
ko6cowy ustęp, zWiastujący tak sma.kowitą· niespodziankę, sprawił mu ogromną radość. 1\a lzy mu się po prostu zbieralo, gdy czytał te czule słowa
listu i może by się naprawdę rozpła
kał, gdyby nie pukanie do dr7.wi.
\Vszerll "l1arzkowy", trzymając na
ramieniu wielką, w płótno wiejskie
starannie obszytą s7.Yllk~.
Strząsnął z ramienia
ten Clęzal'
wprost na podłogę, a stamtąd dopiero
wciągną! go na ~tół i wsk.aza\\'szy palGem na cyfrę 12, która stała poniżej
wypisanego na szynce adresu, odez,vał

się:

- Dwanaście kilo, to znaczy, jak
tu się mówi, 24 funty! Ładny ciężar,
panie i to musiałem dygować aż na
Gz,varte piętro... Uff! Otarł pot z czola, potem przy!'iadł na krześle obok
stoł~,
a podsuwając studentowi arkusz, dodał:
- Ot tu, niech pan pokwituje i za
dostarczenie należy się ...
Po wyjściu funkcjonariusza pocztowego Borejko zamknął drzwi przezornie na klucz, po czym jął rozcinać
szwy na płótnie, w którym była zaszyta szynka. A gdy z płóciennrch obsłonek wyłoniła się nare~zcie ciemnobrązowa skóra szynki, aż wykrzykną!
z zachwytu, ujrzaws7.y na niej kunsztownie wycięte swoje litery W. B. i
powyżej ... koronę szlachecką, jako że
Borejkowie kiedyś tam ...
- No, to już Zochy robota ... nie
inaczej! Szelma d7.iewczyna!... i koronę na świni mi nawet wraziła!... śmiał się wesoło, a obejrzawszy się za
nożem,
odkrajał z właściwego boku
spory kawabk ulubionego przysmaku i już z pełnymi ustami pogadywał
dalej do siebie:
- Cóż za szynka! Specjał nad
specjały!
Tylko u nas na Borejkowszczyźnie potrafją tak wędzić. O, choć
by maturhn::t mi nawet i nie pisała,
żebym nilwgo nie częstował, to i tak
nikomu... oprócz Piotra naturalnie,
nawet powąchać nie dam!... Gdzież
by ją tu schować, żeby się bractwo nie
domyśliło, co to ja ma 111?
Chyba do
kufra?
Gdy się oglądał dookoła, ktoś szarpnął za klamkę, potem ozwał się znajomy g-łos, wolający niecierpliwie:
- Co 1.1 licha, 7.amykasz się w biały dziel\, otwieraj!. ..
Gdy otworzył,
uku7.ał
się
we
drzwiach Piotr, również dorodn\', dohrze r07.rośnięty kreso,,·iec. Naz,,'isko miał Świrski, kole~a, z którym
mieszkali razem na studenckim czwartaku od dnia wstąpienia .na uniwersytet. Pochodził Piotr z tych samych
stron, kochali się wlęc jak bracia.
Świl'ski, gdy zoczył szynkę,
podszedł do stołu, przyjrzał się jej z powagą, którą miał w sobie stale, a uJąwszy bez słowa nóż, odkrajał spory
kawał; dopiero prz·eżuwają.c go, ozwał
się, patrzą·c pytająco na Borejkę:
- Matka?
.
- A któżhy - murknął Wacek.
- Borejkowska ... znakomita! Takiej tu nie znają. Tylko, wiesz, Wacek, nie rozczęstuj ty zaraz swoim
zwyczajem. Toż to żarcia jest chyba
na kilka tygodni?
Uniósł potężną szynkę aż
ponad
głowę·
.
- Chyba będzie ze 20 funtów?
- Dwadzieścia cztery! Ale gd7.ip
my ją srhowa.my? Bo to wi esz, jak
się koleżkowie zwiedzą,
to i na t ydzi ell n ie w~'starczy.
. Gdy po jaldmś c7.asie z t.rllde:n
wpakowali szynkę do kufJ'a, z tym, ze
t.o t.ylko na dzieli, bo na noc będą wywieszać ją Za ol,no dla "luftu", odetchnęli obaj z zadowoleniem i już się
zabierali, ahy '"yjść na. obian, gdy naflle ... na schodach rozleglo się 7.godne,
niby skandowane dwoma głoi'lami
śpiewanie:
"I{ażdy

przyzna, że golizna
najtwal'ds7.y w świecie RQk .. .
,,'Vięc gromada w rozpacz wpada ... "
])1'7.y tych słowach otwarły się jak S7.e1'01\0 drzwi l w nich ukaz.ali się obaj
"To -

śpiewacy,

Brl[ to Skwara i
łączni, niellusyceni,

Cywiński.

niero7.żaw'sze gloclni i

Walka w świecie gadów .i płazów

f

2arłoczność węży

- Różnorodna jadowitość - I węże mają dużo wrogów - .lad, który
.,ie szkodzi - Legendy o krokodylach Z szybkością konia - Jaszczurki we
wszystkich częściach'świata - Ktoby nie zna' kameleona - Biedne żółwie
Przesądy
o żabach
świniom

Żadne zwierzę nie wzbudza w nas
lęku
pełzająca

tyle

.ni~samowitego uczucia, .co
zmiJa, długoogonowa Jaczy napuszona i śliska ropu-

i

szczurka
cha. I dlaczego?
Czy razi nas ich wygląd, czy dla~~o, że przeważna ich liczba należy do

Znane są jednak wypadki, że tak jaK
u tygrysów, tak też w rodzie krokodylim spotyka się smakoszy tylko mięsa
ludzkiego. I o dziwo! Krokodyle wohl-

Całe szczęście, że i wQże mają dużo
wrogów. Są to ich właśni krewniacy,
dalej niektóre ptaki o silnych i ostrych
dziobach, jak marabu, lub drapieżne,
jak nasz gadożer, no i ichneumony, a
specjalnie mungo.
łllimo, że łasze te nie są immunizo-

żółtą

Jas:,c:.urka pustynna "Uromostix". ~oit::asty ooon fest Jej aron/q, a mięso Jest
smakolykiem Beduinów.
~tworzeli
jadowitych? Zapewne - i
jedno i drugie.
Trudno tu jednak kryt~'kować natur~. Jej przecież zadaniem brło tak
uzbroić zwierz~ta, by umożli,,'ić
im
~kutecznę, obrolJę i walkę. Świat zwierząt nie zna litości, kieruje nim bo,,,iem "prawo siły" . Rażde więc zwierzę musi ,,'alcz~'ć i zwyciężać słahsze
go, by żyć. A sposoby tej wall,i są róż
noroelne - jedne szlachetne, inne pod,
<;tępne. Osta.tnimi walczą gad~' i płazy.
Przypatrzmy się ChOĆby ,,,,'ężom. W
żadnej grupie z\YierzQcej nie spot~'ka
my podobnie podstępnego sposobu walki, mordu i żarłoczności. \\'ęż, jak
wiem.\·, nie rozdrabllia pokarmu. a t~'l
ko dzil?ki ostroścI swych zębów pI'Z~'
lrzymuje swą zelohrcz i pO\yoli polyka
Ją ż~·wcem. A trawi wyśmienicie. bo
wsz~'stl{Q, prócz kopyt, rogów i szerści.
Straszne w działaniu są również jady
węży jado\Vit~'ch, chociażbv okularników czy nasz~·c.h żmij. Jadowitość ta
jest l'óżnorodlla. Jeden jad zabija swą
ofiarę szybko, inny paraliżuje ją tylko.
Znam~' też jady, w~'wołujące bardzo
bolesne ran.v i spalenizny. \Vspomnieć
tu należy walkę węża, zwanego kolwą
czarno~zyją Gdy tylko zbliża się \wóg,
kobra ukrywa się w konal'ach drzew i
stąd jadem SW\'lll atakUje śmiałka: a
trafia w najboleśniejsze miejsce, bo w

1

Olb1'zymia ropucha u1'a::.ylijs!o.a "Ruf(j"
oczy, które wypala. Niektól'e węże niejadowite udekorowała natura takimi
samymi barwami, jakimi ozdobiła węże jadowite. To podstęp, bo pod fałszywą maską obronną wąż ł:;ltwo unika
niebezpieczel'l.stwa. Niektóre gady próbują. przed atakiem nastraszyć przeciwnika swego groźną postawą i wydawaniem niemiłych, sycząCYCh, chrapliwych diwięków. Najtypowszym tego prz~'kładem jest grzechotnik, który
przez poruszanie swych grzechotek,
podobnych do chrząstek wydrążonYCh,
a umieszczoll.YCh w ogonie, wydaje
!!łos podobny do
dźwięku uderzell
drewni~nych klapek.
łaknący koledzy, ohydwaj gdzieś spod
Radom ia. Chlopy jak dęby; obydwaj
medycy na trzecim roku.
- Co to u was tu tak pięknie paclmie? w~szył
już
Skwara na
wszystkie strony długim swym nosem.
- A, oto co! .. - ozwał się Cywiń
ski; trzrmał już w palcach skórę od
szynki, podsuwał ją pod nos Skwarze i z.iadliwym szeptem mówił:
- Szynl<a ... uważasz Stachu... litewska ... czujes7. jalowiec? Domo,va ...
Przysłali im, a oni dranie sami ... uważasz, Stachu, sami?
Obraza boska!...
Brak poczucia solic1al'11ości!... Wobec
tego... zostajemy, tak i - poszukamy
owej szyneczki tak, poszukamy sobie ...
- I, znajdziemy ... - dodał Skwara.
Zrzucili płaszcze na krzeslo, kapelusze pofrunęły gdzicś na łóżko, i bar-

wane na jad.\· gadzie, to jednak atakują \n~ża z takę zręcznością, że nigdy
nie ulegną ukąszcniu. nównież nie
\Y~'pada zapomnieć o wie!l<ich wrogach
żmij o jeżarh i ś\\'iniach tak domo"'ych jak i dzikicl1. którym nawet ukąszeni e n ie szkonzi.
A teraz o ·/{rol\odylach. jaszczur-

I

dzo uprzejmie pytali gospodarzy:
- A panowie wychodzą? Szkoda
doprawuy, bo my zostan iemy i to może na ... dłuższy czas.
Ale skoro śpie
szycie się na obiad, no to trudno, idź
cie, .a powracajcie 7. czym dobrym, bo
się do s7.ynki przyda...
- Naprzykład z wódą... i to w
większej ilości ... dodawał po swojemu Skwara.
Prawie, że już o zmroku z pokoju
studentów szły tak glośne śpiewy, sa'lwy śmiechu, ryki i hala y, że w klatce schodowej raz po raz stawano w
zdumieniu, że stara rudera to wytr7.ymuje i nie zawala się. 'Vewnątl'z
pokoju panował gwar i ruch. Pełno
było tu mlodzieży, znajdującej się pod
Borejko troch~ niepewnie ponnosiQ z krzesłu, uj}!! w ręk~ ko~ć po

sz:~c

,

.~

jadowita jaszczw'ka meksyk.al1s1i.a.

[:ach, żółwiach i oplazach.
Znamy krokodyle i aligatory. Pierwsze zamieszkUją i\fn'kę i częściowo
Azję, drugie
pól nocną i południową
Ameryl\ę, i to rzeki, moczary i jezIOra.
O t~'ch stwol'Ucb krążą różne legendy
I gadki, prawdziwe i nieprawdziwe.
Dwie z nicb należy sprostować: że
rzadko znaleźć możemy krokodyla o
dłup;ości większeJ Jak 5 metrów i że
krokod~'l nie jest jednym z najou\Vażniejszych zwierząt, a \ ręcz pl'zeciwnie
- tchórzli\\'YI11. Z opisów przYI'odników wiadomo nam, że mieszkal'l.cy 0kolic krokodrlich walrzą z t~'m gadem
bez noża i karabinu, a sposób polowania jest rzeczy"..-iście dzhyaczny.
Gdy podczas połowów ryb zabłąl,a
siQ w sieci niemiły ten pasażer i grozi
rozerwaniem sieci. wtedy l'.\"·bak nurkuje i PI'ółJuje go z niej w~'prosić, dosłownie wyprosić. Gdy go ręką połechce po bokach ciała, l,rolwdyl staje się
łagodnym i pozwala się z sieci wyciągnąć bez ,,·alki. Naturalnie, nie zawsze
z krokodylem jest łatwa wall<a, specjalnie z samicq.. Gdy opiekuje się
swym potomstwem, wtedy staje się
rrawdziwym piratem i nie obawia się
ołowiu ani żelaza. Również krokodyl
staje się niebezpiecznym dla większych zwierząt jucznych, a więc koni
i \oYielbłądów, wysyłanYCh do poju.
Na lądzie jednak, mimo że potrafi
biec z s7.ybkością konia, to jednak nigdy nie próbuje atakować. \V razie
niebezpieczel1stwa kr~'je się w pobliskich zaroślach lub zdąża szybko do
swego środowiska, a więc do wody.

dobrą datą.

czarną ragę ludzką, niż białą,

v:

(

"Phrynosonw conwtum" -

i

Tak samo podobno wybierają i rekiny,
Jaszczurki - warany legwany
zamieszkują ,prawie wszystkie częś~i
świata w "ilelkiej ilości. Są to na ogol
zwierzęta nies7.kodliwe. A gdy chodzi
o ich jadowitość, to nie zagraża ona w
wvbitnvm stopniu czlowiel\Owi. Jedyni'e do'tkliwie i niehezpiecznie ranią.
dwie mek::,\'kallskic jaszczurki Heloderma susupectum i Phrynosoma cornutum. Pi envsza l'ani przez ukąszenie,
druga powoduje bolesną ranę, gdy trafi
wlasną krwią. w przechvnika. Krew tą
wyrzuca z torebek, znajdujących się
pÓd powiekami. Warany stają się niebezpieczne w "'alce, gdy smagną dłu
gim i kolczastym ogonem.
~
,.
Kto by nie znał kameleona! Juz
samo prz~;słowip. mówi nam, że zmienia
swą barwę i nią straszy.
1\a.ihiedniej~z~·mi gadzinami są żół
wie. Wszędzie mają wrogów. Na lądzie
czyhają na nie różne koty dl'apieżne,
wodzie rekiny, a w powietrzu ptakI
drapieżne. Co pl'awda darowała im natura bardzo silny pancerz, pod którym
chronią głowę i odnóża w razie nie?ez-

pieczeństwa. Cóż jednak znaczy pancerz wobec olbrzymich pazurów i kłów
lamparta, czy ostrych jak brzytwa zę
bów rekina. Sęp zaś daje sobie z paDccrzem radę w inny sposób. Chwyta
żólwia, unosi go na ldlkadziesiąt metrów w powietrze i rzuca na skałę· Po",tarza tak długo, aż rozwali p.ancerny
dom.
Żaby i ropuchy rzadko kto lub~, a
jednak są to zwierzątka nieszkodlJwe,
a na\"et pożyteczne dla człowieka. BrolJią się ucieczką. lub też żrącym i cuchnącym płynem, w~'rzucanym z gruczołów, pokrywających całe ciało.

Należy

SP)'ostować wiele bezpodstawnych
pl'ze~ądów,
panujących
szczególnie

tu

wśród

ludu. że dotknięcie ropuchy
sprowadza nieszczęście, że potarcie jej
skórą oczu powoduje ślepotę itp. Przes~dy te pow~tały .ied~'nie wskutel{ niezna.iomości sposobU ż~'cia tych lagodnych i poż~'tecZl1~'rh stworzeń, uwalniających nas od całej masy szkodliwvch owadów.
Pl'zywieziono kiecl~'ś z Bra .. lii kilka okazów ropuch. Nie wiedzą.c co z
nimi zrobić w nieodpowiednim dla nich'
klimacie oddano je Palmiarni Poznań
skiej. Tu po jal<imś czasie, gdy minęło
onieśmielenie, ropUChy zaczęły zachowywać się "jak u siebie w domu", spacerując po wsz~'stkirh oddzil'lłach.
Tak wi~c walka o hyt i silny popęd
ku utrz~'maniu swego gatunku zmusza
zwierzę
do zastosow~'wania najl'ozmaitsz~'ch środków ohrony i napaści,
<

bądź siłą.. bądź noc1stęnem.

Dr WIESLA W RAKOWSKI
szynce, a podając ją któremuś z kolegów, mówił melanchołijnie:
- Masz, trzymaj... to matuchna,
widzisz, przysłała mllie i Piotrowi, żeby ... na całr ... miesiąc ... a m~', ,,"idzisz .. .
zżarliśmy ją od razu w parę godzin .. .
I co teraz ja... jej napiszę?

*

A na daleki ej Borejkowszczyźnie
"matuchna" śpiewnym, trochę z litewska jękliwym głosem hiedolila:
- Szkoda wielka, że nie posłalis
my \Vaciunowi trochę więl{szej szyneczki, bo mnie się zdaje - za mała
hrła...
Do \Vielkanocy może i nie
wystarczy, żeby nie wiem jak on i
skąpił. Przyjdzie się posłać znowu za
jakieś parę tygodni...
łflCHAL WODZYŃ3KL
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Zamkną.ł

znowu powieki, lecz po
chwili podniósł je znowu, uśmiechną.ł
się, wpatrując się w jej twarz pochyloną nad nim i wyszeptał:
- Kate . . .
- Och, panie Rogerze powiedziała jak się cieszę, jak się strasznie cieszę. że pan odzyskał przy to-

niesłusznie pani sądzi siebie.
Ten
człowiek tak nagle wynurzył się z

kochasz i jaka jest twoja miłość? tupot końskich kopyt i pokrzykiwanie
Przeczuwam ją, ale chcę być pewna. woźnicy.
MówI ...
- Hola; stójcie! krzyknął Re>Przygryzła wargi, by się nie Óde- ger.
zwać. Było by to szaleństwo. Bo gdyChłop zatrzymał konie, zawrócił i
by nawet usłyszała to, czego się spo- ruszyli ku Prudom.
.
dziewała, cóż mogłaby na to odpowie- Zdą.żymy jeszcze przed podwiedzieć! ... Co mu wzamian da? Nawet czorkiem powi'edział Tyniecki i
żadnych nadziei, nawet żadnych umam nadzieję, że przyjedziemy wczeczuć, żadnych słów.
Nie należały do śniej niż wiadomość o naszym wypad·
niej, nie miała prawa nimi rozporzą. ku dotrze do pałacu.
dzać.
A gdyby miała, czyż c'hciałaby
- Spodziewam się, że chociażby
mu naprawdę ofiarować coś więcej dotarła, nie powtórzę. jej ciotce'Matylponad życzliwość, ponad przyjaźń, po- dzie - odpowiedziała Kate.
nad sympatię? Bynajmniej nie byłli
- Na pewno nie.
tego pewna. Nawet r.dziwiła się skąd
- Biedna ciocia. O ile wywnioekonagle przyszły jej te myśli, co po- wałam z dzisiejszej rozmowy, nie ma
pchnl,?lo ją. clo tych niepotrzebl1ych i nadziei wyleczenia się.
,
bezcelowych rozważail,
- Nigdy nie lubiła złudzeń, proLecz niemal jeclnoczc§nie przyszło szę pani. I tym razem kazała lekadrugie zdziwienie, które odezwało się 'rzom powiedzieć sobie ścisłą prawdę.
jak wyrzut:
- Ale przecie lekarze nie są. tak
- Dlaczego nie poznałam go wcze- złej myśli? '
,
śniej tu, w Pru d ach I
Jak mogło się
~ Mó:wili mi, Że muszę· być przy·
zdarzyć, że patrząc nan codzien nie dogotowany na najgorsze ewentualnostrzegałam go wcale!
ści. Jadąc do Prudów nie przypuszcza.Na drodze przed nimi rozległ się łem, że może być tak źle.

krzaków ...
- To był Suhak, gajowy - wy jaśniła.. -Przybiegł tu wkrótce po wypad ku j poszedł szukać koni. Pewno
zabiły się w lesie.
- Wą.tpię. Najwyżej pokaleczyły
się trochę. Ale nie będziemy czekali.
mność.
Chodźmy. Stąd o kilometr mamy koPowieki załopotały 1 widocznie niec lasu i wieś, gdzie znajdziemy k()wróciła pełnia świadomości, bo podergoś, kto nas odwiezie do Prudów.
wał się i zapytał:
Ruszyli do drogi, ale już po kilku- Konie ponosiły? .. Nic pani nie dziesięciu krokach Roger przekonał
jest?
się, że jest zbyt zmęczony i za mało
- Mnie nic, wpadłam do śniegu, ma sił, by iŚĆ dalej.
ale pan.
~ Wstyd mi, że jestem takim ni>&- Czy się panu co stało?.. Nie dołęgą powiedział, opterajQ-c się
boli pana nic?..
plecami o sosnę i dysząc ciężko.
Usiadł, otarł ręką twarz mokrą. od
- Niedobrze panu?
zapytala
śniegu, którym go cuciła. Powoli od- troskliwie.
zyskiwał siły.
Pomogła mu wstać.
- Zmęczenie, ale to minie. lVIoże
Zatoc7vł się, lecz nie upadł.
zaczekamy jednak na Suhaka? ...
ic mi nie jest - powiedział. Albo znajdzie konie i przyprowadzi je
' Zrobił kilka kroków, pochylił się,
tu, albo sam będzie wracał tędy.
by podnieść rękawiczki Kate i powNie czekali długo, Gajowy po kiltórzYł z uśmiechem:
ku minutach nadszedł, prowadząc oba
- Nic mi nie jest.
kasztany,
Porwanę. uprząż niósł w
- Tak przeraziłam się. Ze dwa- ręku. Okazało się, że zgodnie z jego
ZAWDZIĘCZAM
dzieścia minut nie mogłam docucić pa~
przewidywaniami konie ugrzęzły o
Po
c,hwili
dodał:
- luż raz zapewniłam pana., że
na.
niecały kilometr od miejsca wypadku
- To, że przyjęchałem, zawdzię- p'an nie należy do ludzi, którzy w ja.- Pani. '. Pani Kate, to szczęście w gęstych zaroślach. Z sanek zostakiejkolwiek sytuacji mogliby się o,
dla mnie, że stradłem -przytomność, ły tylko drzazgi. Natomiast koniom czam pani.
- Niech pan nie przypisuje mi ty- śmieszyć. '
inaczej chyba zwariowałbym z obawy nic poważniejszego nie groziło, KiJka
- Więc dobrze. Zobaczymy, czy
o panią. Czy pani naprawdę czuje się I odbić i niegłębokie skaleczenia - to lu zasług, bo stanę się zarozumiała.
- Zawdzięczam pani znacznie wię ta zbyt łaskę.wa opinia pani wytrzyma
dobrze? . .. Czy nic pani nie dolega ?"'I wszystko.
tę próbę.
Marzeniem moim było roz- Żałuję, że nic zmarszcz,yła
Suhak otrzymał polecenie sprowa- cej, niż pani sama sądzi.
- Nie sądzę, by pan mi cokolwiek mawianie z panią. Tak. Nie o zaku·
brwi - należało by mi się. Przecie dzenia ze wsi furmanki i poszedł. Mupach, dyspozycjach czy rachunkach,
to wszystko moja wina, Nie wolno mi I.sieu czekać na skraju drogi dość dłu w ogóle zawdzięczał.
- Powiem tylko o jednym, o naj- ale o tym, o czym pani myślała. Oczy.
było powoziĆ tymi konmi. ,
go, ponieważ zaś Roger stopniowo odwiście skądże mogłem wiedzieć o czym
- Ależ to zwykły przypadek. Każ- zyskiwał siły, zwolna ruszyli na spot- ważniejszym dla mnie - zaczął.
Przypuszczając, że Roger będzie pani myśli?.. Ilekroć zdarzyło się
demu mógł się zdarzyć. Naprawdę kanie oczekiwanej pomocy.
mówił o odkryciu jego prawdziwego
mi słyszeć panię. rozmawiającą czy to
pochodzenia, przerwała:
z panią hrabiną., czy z domownikami,
- Nie warto o tym wspominać.
wiedziałem, że te tematy nie interesu- Szkoda - żartował Roger ,- że
- Do życia. Daje jakiś sens sza- Przeciwnie ... To dzięki pani u- ję. pani. Z jednym może proboszczem
człowiek budzący się z omdlenia nie rym dniom.
'
dało mi się nie zdziczeć, nie schamieć, rozmawiała pani o kwestiaćh istotnie
może zdobyć się na tyle przytomno- Dni pani wydawały mi się rOZWijać swój umysł.
zajmujących panią..
ści, by jeszcze przez pewien czas udabarwne, kolorowe ...
Spojrzała nan zdziwiona:
- To prawda - przyznała Kate z
wać nieprzytomnego.
- Są różne barwy, panie Rogerze.
- Ach, o tym pan myślał! O tych uśmi.echem. - Był pan dobrym obser- Udawać? Po co?
Ich nadmiar i złe rozmieszczenie, na książkach?
watorem.
- Och, pani Kate, czy może sobie przykład Żmieszanie, daje szarość
- Tak, o tych książkach, które o- J edynę. wskaZówkę. b~ła dla
pani wyobrazić, co to za niezapomnia- - powiedziała, by zaciemnić swoje tworzyły mi świat, które ror.budziły mnIe właściwie pani lektura. Prawie
ne było by dla mnie wrażenie, widzieć poprzednie słowa, które mogły wyglą we mnie nowe zainteresowania.
zawsze wiedziałem, Co pani czyta.
jak pani mnie ratuje, pani niepokój i dać na uskarżanie się. Nikt nie
- Przecie i przed moim zamieszka- Odrywając się do różnych zajęć, zatroskliwość,. czuć pani zabiegi nad
chce wierzyć, że lubię silne wrażenia. niem w Prudach brał pan książki z bi- stawiała pani często książkę. Po pa,..
przywróceniem mnie do życia...
- Bo to nie pasuje do pani. Pani blioteki.
ru dniach prosiłem o nią, nadmienia.- O, tak, dawano mi różne ... Dla ją,c, że słyszałem dużo D niej. WówZaśmiała się wesoło:
wydaje się rośliną., która potrafi żyć
- 1 eżeli pan tego tak pragnie, slu- tylko w równomiernej i łagodnej młodzieży, dydaktyczne, powiastki dla czas pani wypowiadała o ksiQ.Żcze killudu, stare romanse, słowem wszyst- ka zdano Po przeczytaniu i ja n'liażę w każdej chwili
powtórzeniem. temperaturze.
Wie pan jakie to były zabiegi 'f...
- Ale i takim roślinom przyda się ko dostosowane do poziomu pisarza łem wielką ochotę zakomunikować
Potrzą.sałam
panem i rozcierałam nagły poryw wiatru, czy ulewa. Ch()- prowentowego, wszystko, co utrzymy- pani moją opinię, ale brakło mi od·
wało go w tym poziomie. Panj pierwśnieg na panskiej twarzy.
ciażbt po to, by je odkurzyć.
wagi. W ten sposób nasza wymiana
- A chociażby, chociażby to - u- Nie wierzę w to, by na pani sza nauczyła mnie czytać poezje. Bo- myśli nie polegała na wymianie słów,
pierał się. Jaka szkoda, że nie mo- mógł jakiś kurz osiadać. Są ludzie, że, coż to było dla mnie za OdkrYCie!... lecz ściśle i wyłącznie myśli .CzytaPani wybierała dla mnie zupełnie in- łem każde zdanie zastanawiałem się,
głem tego widzieć i czuć.
których nie ima się żaden brud.
Kate powiedziała po pauzie:
- Jest' pan optymistą - odpowie- ne książki, w kt6rych każde zdanie jak pani je przyjęła.. Do jakich wnio- To całe szczęście, że pan nie działa ze smutkiem, myślą.c o sobie. pełne było treści, zmuszało do długich sków doszła i - wydawało mi się, że
m6gł.
- Bynajmniej. To moje przekona- rozmyślano Pani dawała mi do czy- prowadzimy rozmowę.
W jej głOSie zabrzmiała jakaś dziw- nie, oparte na obserwacji nie na lan- tania to, co sama czytała i lubiła,
- Ale dlaczego panu zależało na
na. nuta.
tazji. Sam siebie uważam za takiego. czym się zaChwycała. Nie obawiała rozmowie właśnie ze mnę.? - prowosię pani, że biedny Maciuś do reszty
kacyjnIe zapytała Kate.
- Dlaczego - zapytał:
~ Pan .•. może.
- Przede wszystkim dla tego - po
- Dlaczego
uśmiechnęła się.
- I panią również - dodał z na- zgłupieje, że mu się przewróci w gło
wie. Zdaję sobie dobrze sprawę ze chwili wahania odpowiedział Roger
- Nie powiem panu dlaczego.
ciskiem.
-- Nigdy pani nie powie?
- Myli się pan. Bywa brud, któ- swo,.i.ch ogromnych braków w wy- - że spośród osób, z którymi stykałem
kształceniu i w wiadomościach, ale
się w Prudach, pani była jedyną, od
- Nigdy. Chyba wtedy" gdy bę- rego nie można zmyć nawet ...
której mogłem się czegoś nauczyć.
dę już staruszką a pan będzie miał
chciała powiedzieć "łzami", ale poha- to, co wiem i to, że wcię.ż chcę wiewnuków... No jak się pan czuje? mowala się i zakonczyła przekornie dzieć więcej zawdzięczam tylko pani. Wydawała mi się pani głębszą i inte- Pzede wszystkim sobie - zao- ligentniejszą od innych ... Otóż w tej
- Coraz lepiej. Wcią.ż się tylko - nawet benzynę..
obawiam, czy pani ten wypadek nie
- Nie jest pani usposobiona do po- ponowała. - Żadna sila nie zdołałaby wymianie myśli była jedna wielka'
zaszkodzi. Bądź co bądź to był wstrząs ważnej rozmowy - zauważył z odde- rozwinąć w panu tych zainteresowań, przeszkoda. Pani czytywała najczę
gdyby ich w panu nie było.
ście.i książki angielskie. To była monerwowy.
'
niem zawodu.
Z uśmiechem potrząsnął głOWę.:
ja rozpacz. Za lat dziecinnych, gdy
- To prawda kiwnęła głową.
- Nie. Właśnie do wesołej, żar- Nie: nie. Nie wszystko bywa dla towarzystwa Goga dopuszczano
- ale ja lubię wstrząsy. Lubię sensa- tobIiwej, niemę.drej. Cieszę się, glutak proste. Zna pani starego młyna mnie na jego lekcje, lizną.łem trochę
cyjne wrażenia.
piutko, dziecinnie się cieszę.
francuskiego 1 niemieckiego. O an- Pani 'f zdziwił się szczerze.
- Że wypa'dek minął bez Złych na- rza Kuhnkego?
- Owszem.
gielskim nie miałem najmniejszego
- Pasjami. Oczywiście nie na co- stępstw?
- Otóż opowiadał mi kiedyś, co go pojęcia. Postanowiłem wtedy naudzień. Ale od czasu do czasu to dzia- I że minął, i że się zdarzył, i że
skłoniło do wybrania tego .zawodu,
czyć się tego języka.
ła na psychikę, jak, dajmy na to, zimo, bez następstw, i że idziemy sobie po
- W jaki sposób? - zaciekawiła
by prysznic. Odświeźa i pobudza.
ciemku przez las, i że dobrze mi z pa- chociaż jego oj,ciec, dziad, a zdaje się
i pradziad byli niejako dziedzice stel- się Kata.
- Pobudza do czel1'o?
nem, i że w ogóle!
machami. Poszedł na praktykę do
- Kupiłem sobie w Poznaniu podmłyna jedynie dlatego, że ówczesny
ręcznik dla samouków.
młynarz
hodował oswojonego żura
- I można było z tego się nauNic nie odpowiedział. W mroku szyfr, tylko odcyfrować... Nie umia- wia, do którego obcym chłopakom za- czyć?
nie mogła dostrzec nawet wyrazu je- ła, ale przecież już tym razem wie- braniał dostępu.
- O tak. Po 'pięciu miesiQ-each czygo twarzy, lecz znowu odczuła tę tre- działa jedno: to wszystko co się w nim
- To zabawne przyznała.
tałem już dobrze angielskie książki,
ściwość, tę intensywność jego milczeteraz dzieje, dzieje się dla niej, tylko
- To
zabawne - , JlTZyznała. korzystaję.c wprawdzie z pomocy słow.
nia, która, zdawało się, promieniuje dla niej.
Więc cóż było z pańskim żuranika,ale po roku do słownika zagląda
jakimiś
magnetycznymi falami, nie
Ogarnęło ją gwałtowne pragnienie, wiem?
łem bardzo rzadko i pisałem zupełnie
ustaje w nadawaniu jakichś emana- by zatrzyhlać go, by spojrzeć mu z
Nie odpowiedział od razu.
swobodnie.
.
cyj, słów i dźwięków, których niepo- bliska w oczy i zażę.dać:
- Czy nie tajemnica? - zapytała.
- Naprawdę zdumiewające - podobna dosłyszeć, ale pod których
- Powiedz,
powiedz
wszystko.
- Nie. Szukam tylko takiej formy wiedziała Kate.
wpływem
antena intUicji drga we Chcę wiedzieć, mam prawo wiedzieć, wyjaśnienia, jaka nie ośmieszałaby
wzmożonym rytmie.
Tylko znaleźć muszę wiedziećl ... PowiMz czy mnie mnie w pani oczach.
(Ciąg dalszy nastąpi)

PANI

NIE POWIEM PANU

DLA NIEJ
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a r n () t r a w n e j cór k i

zobączymy w najnow5Zym filmie produkcji europejskiej pt. "Marnotrawna córka". Oto dwie piękne sceny .z tego filmu. Na .zdjęciu po lewej widzimy wykcmawc'ów
głównych ról: Paula· Horbigera, Zaroh Leander i Heinricha Georga. Na zdjęciu P6 prawej Georga w kaDitalnei roli zaDobiellliwego gospodarza, gromadzącego w piumicy

najlepsze wina.

Fot. Warsz. SP. Kinema.t.

ey
Xar'iera potonlka irland~kic1i wycliod~ców
Gdy na jego niepo"Zornej twarzy wy>kwi.
ta , uśmiech, rozumięsz, widzu kinowy, dla·
czego ten 'amant filmowy, który nie ma w so·
hie nic z amanta filmQwego, jest tak bardzo
lubiany, ceniony i po<hiwiany.
To jego uśmiech pro-sty, szczery, rado·
sny, taki jak sam Spencer Tracy, bierze
w Diewolę wyobraźnię obserwatora, przed
chwilI( ~zcze &cept~nie patrzącego na tę
nieeleganckl(
i
nieefektownI!
sylwetkę
a,ktora.
Nie umie nO>iić fraku i razi w salonie.
Najodpowiedniej5zym dla niego strojem jest
bluza robocza, w niej czuje się dobrze i swojo
sko. A przecież wychował się w zbytku i lu·
ksusie. Od dziecka przyzwyczajQny do kom·
fortu nigdy nie za'1:'nał biedy. A przecież
najlepiej czuje się w roli biedaka. .. Czyż.
by lo atawistyczne Slkło'nności potomka
irlandzkich wychodźców, których jedynym
skarbem było umiłowanie przestrzeni i zie·
lonych pól?
Była taka scena we filmie pt. "Jak w sió'
dmym niebie", który był debiutem Spencera
Tliacy, gdy gwi:lld lokomotywy przerywa mi·
łosną scenę między nim a Lorettą Young:
Jbliże.nie ukazuje twarz Spencera, zamyślo·
ną, w4!łuchaną w daleki, rytmiczny stuk kół
pociągu. Gwizd się oddala, cichnie, a z nim
wpr0'8t widać, jak myśl jego biegnie za po·
ciągiem, jak oczy wpatrzone w dal, wypa·
trują czegoś niespokojnie ...
W tym jednak epizodzie ukaz a! się Spen.
cer Tracy, wielki aktor. Już nie widzialo się
w owej chwili ani jego zmarszczek na czole,
ani mięsistej twarzy, ani ust o specjalnej
brzydocie. Widać było jedynie oczy nie·
spokojne, uduchowione i twarz chłopca, któ·
rego skrzywdzono.
Film "Jak w siódmym niebie" był kamie·
niem węgielnym kariery Spencera. Od razu
sta,nął w jednym szeregu z wielkimi sławami
Hol1ywoodu.
Lecz nim do tego doszedł ...
W życiu Spencera jest mało prawdziwie
ciekawych momentów. Szkola, kolegium, ty·
powo ;tmerykański życiorys syna bogatego
dyrektora fabryki samochodów. Potem .. ,
8zk.ola marynarki wojennej, gdzie przyszły

gwiazdor miał kształcić się w WOjSkOWOŚCi'1
w której rodzice - John i Anna Tracy widzieli dla syna pole do kariery. Przypa·
dek jednak zrządził, że młody kadet poz.nal
córkę ogrodnika, Helenę Corson, młodą,
pnystojną dziewczynę w typie słowiańskim
i zakochał się w niej bez pamięci.
Ta miłość przedstawiciela eleganckiej ro ,
dziny z Milwaukee i mało wykształconej pa-

W

krainie filmu

nienki była dla młodego człowieka punktem
zwrotnym w jego życiu. Zrozumiaw8zy bo·
wiem, że jako oficer nie będzie mógł popeł·
nić mezaliansu, który utrudniłby mu pozy·
cję wyjechał do Nowego Jorku.
Profesor języka angielskiego na uniwersytecie nowojorskim, mr. Hoody, stary i wy·
próbowany przyjaciel rodziny Tracych, po·
radzil młodemu ll'Złowiekowi 8próbowani.

t

swych zdolności recytator8'kich, l: których
jeszcze w szkole.
I oto Spencer zostaje aktorem. Oparcie
moralne, jakie daje mu narzeczona, kształ·
cąca 6ię również samodzielnie w Nowym Jor.
ku, pozwala młodzieńcowi pnyjść przez wiele niepowodzeń, w których czasie nawet
irlandzka • dusza Spencera traciła wiarę
w przY4!złoŚć. Talent jecmak zaWflze majdu.
je drogę. Talent młodego akto-ra zdobył 80hie też po paru latach uznanie. Cierpien ia,
zawody życiowe i trudności oszlifowały umie·
jętność człowieka, który przed tym nie znał
życia, by po latach poz.nać je znajgorszej
8trony, bo państwo Tracy, zgorszeni "wyszkoleniem" syna, nie chcieli o nim słyszeć.
Tylko brat - bJiźnia 'k, John dawał tajemne
/ znaki życia, że pamięta i współczuje. Pomóc, niestety, nie miigł: był materialnie
zupełnie zależny od ojca.
Film dźwiękowy poczynił spustoszenie
wśród sław Hollywoodu. Na gwałt szukano
nowych talentów. Jednym z nich okazał się
Spencer Tracy. Debiut wyp!ldl doskonale.
Następne filmy potwierdziły opinię, że Tra.
cy - to talent.
Nieznany dawniej aktor stal się przedmiotem targów kilku wytwórni. Zwyciężyła
wytwórnia Metro·Goldwyn.Mayer, która zaangażowała go na doskonałych warunkach.
Spencer Tracy był wielokrotnie wyróż
niany i odznaczony przez ofjcjalne instytucje jak Akademia Wiedzy i Sztuki Filmo-wej
itd. Zwłaszcza film "Bohaterowie Morza"
przyniósł mu wiele zaszczytów.
Obecnie
"gwiazdor" ten ukończył film "Brawura",
gdzie ujrzymy również Mymę Lo-y i CIarka
Gable'a.
Od sześciu lat jest Tracy żonaty. Miłość
Heleuy Corson i Spencera przetrwa 'a burze
życiowe i obecnie jest u szczytu R'Iczę~cia.
Mają dwoje dzieci i nie pragmą od życia
niczego więcej.
slynął

Kogo .: nIe interesują pr:;ygody lotników?
!eh lros7ci. ićh :.Ycic pełne niebe:z;piec:;;eń5tw odtworzy nam na ekranie zna/romity
film pt. "Brawura". Rolę główną gra świetny Spencer Tracy (na fotomontażu po
prawej) obol. Myrny Lor i Ciarka Gable'a.

Ciekawe szczegÓły
o• filmie
•
pt. Mana Antomna"

k . .", d
H 11
d
k
, J ~ - lUZ wla O,IDO, w
o y~'oo na ,ręca
Się historyczny fdm pt. .,Mana Antomna".
Ze względu na to, że akcja filmu ,;Maria
Antonina" toczy się w Paryżu, Wersalu,
Tuilleres i Fontainebleu, musiano wybudo.
Piflkna Brigitte Horney
wać wiernie odtworzone pałace, dekorac;je.
:;doby!a mkces we filmie .. Kobiety do po' cały kompleks ulic par,,~kich itd, D"k 1a,
1I\It. War:;?.. SP. Killcmat. • dność w szczcgólach posunęła si(( I,;lk dale.
J_:li!u". .

I

ko, że _sprowad~ono z Pa.ryża wzory strojów
z cza·sow LudWIka XIV l XVI, .sporządzono
również w Paryżu dokładne miniaturowe
modele pałacyków królewskich, które póź.
niej posłużyły za wzór.
.

"Marię Antoninę'~ .realizuje Van Dyke,
'glówne. role od:warzają: . Norma Shearer
(wracająca obecme ponowme na ekran), !y.
rone Power, Robert Morley (słynny anglel.
,ki aktor), John Barrymore, Gladys George
i Anita Louise.

T Y r o n e P o w e r,
obecnie tal en t alaorslri, wyst/{pi
we filmach pt. "Chicago", .,Suez" i "Maria
Antonina".
największy

Film ..suez", jak wiadomo. jest historia Kana1u
Suookiego.
Fot. Fox-.l<'ilm
7. a kolumnę rilmową odpowiada

Llldomir Wachowiak w Po'Znaniu .

