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Królowa norw~~~1
lmarla
w[la~i~ ~nu
w
Król Haakon,

chociaż

przebywa

Londynie, nie był obecny przy zgonie swojej

żony

L on d y n. (PAT,) Królowa nor- stra zmarłego przed dwoma laty króla ano nie. w pałacu Buckingham. dnia 2.2 lipca
weska Maud zmarła w czasie snu w gielskiegr Jerzego V. Zmarła była ciotką 11896 r, ks;ęcia Karola duńskiego. który w
nocy z soboty na niedzielę. Przy łożu obecnego króla Wielkiej Brytanii Jerze· roku 1907. po oderwaniu się Norwegii od
znajdowała się
jedynie pielęgniarka. go VI oraz iego braci: książąt Windsoru . Szwecji. koron o wał sie na króla Norwegii
i Kentu ,
iako Haakon VII i panuje do dzisiejszeKrólowa Maud zmarła w klinice, w Gloucester
Księżniczkft Maud poślubiła w Londy·
~o dnia.
której była operowana w dniu 16 bm.
Zamieszkały w pałacu Buckingham
król Haakon nie był obecny przy zgonie swej małżonki.
Aczkolwiek decyzja co do pogrzebu jeszcze nie zapadła, jest rzeczą.
możliwą.,
że
królowa Maud, jako
L o n d y n. (PAT). Na przedmie- pU uDi!el'.;1< lego, skąd 5kradli klejnoksiężniczka krwi brytyjskiej, zostanie
ściu
Islington bandyci napadli na tv aa s,umę kilkudziesięciu tySlęC)'
pochowana w Anglii.
urzędnika wielkiej firmy jubilerskiej, funtów szter!ingów.
Następnie powrócili do garażu. ~aZawiadomiony o zgonie swej eiot- nip.Jakiego Leslie Coot·a.
brali ;:wego więźnia i wywiózłsz~' ta
ki, król Jerzy postanowił powrócić do
Związawszy go i z.akneblo ',Ą/awszv
Londynu w towarzystwie królowej mu usta bandyci odwieźli go do gara- miasto nucili go do przydrożnego ,;tru::n;flnia
.
Elżbiety.
żu, który znajdował się w domu należą·
Następca tronu norweskiego
opu- cym jo firmy Jubilerskiej w dzielnic~
Kiedy bandyci oddalili się Leslie
ścił w niedzielę wieczorem Oslo i uSoho. JsJen z bandytów pozostał prr;, Coot zdołal wydostać się na brzeg i zadał się do Londynu.
zw ;~zanym urzędniku firmy,. inni la- alarmować policj~ która n?-tychmiast
ura"" ~zy I1IU klucze. dostali się do 3kJo· wszczęła dochodzenia.
Zmarła królowa norweska Maud-Szarlotta-Maria-Wiktoria urodziła się w Marlborou~h Hou!le w Anglii. w dniu 26 listopada 1869 roku. jako córka ówczesnegtl
następcy tronu Wielkiej Brytanii. później
s z e ~o Edwarda VII a iako młodsza sio-

Olbrzymia

kradzież

lydzi do Tanganiki
L o n d y n. (P AT) Redaktor polityczny dziennikd ,The People" pisze, ił
Chamberlain ma rzekomo oznajmić w
poniedziałek w Izbie Gmin, iż Anglia
zamierz.a p:>zwolić na osiedlenie się uchodźców żydowskich w Tanganice.

W płomieniach

2~!)O Chińczyków

Korespondent
P e kin . (PAT.) Agencji Havasa donosi, że w czasie
wielkiego pożaru w mieście Czangcza, stolicy prowincji Hunan w Chinach środkowych, który został ugaszony dopiero po pięciu dniach, zginęło dwa tysią.ce osób.
Miasto jest całkowicie zniszczone.

klejnotów

Zamiast do Marsylii na Maltę

Pogrzeb Ataturka '

rządoweJ dokonał
lą.dowania na Malcie.

mil

przymusowego

Samolot ten , który miał udać si~ z
Barcelony do Marsylii, w drodze został
napadnięty przez samoloty powstańcze
i zmienił trasę swego lotu.

Wielkie zebrania narodowe wŁodzi

Ł ód ź, 21. 11. Niedziela i
upłynęły w Łodzi pod znakiem

sobota rządu okręgowego Stronnictwa Narowiel- dowego w Łodzi Antoni Czernik . Omókich manifestacyj
nal'odowych w wił on rozrzutną. ~ospodarkę dawnej
socjalistycznej Rady Miejskiej, podkrezwiązku ze zbliżającym się terminem
ślają.c przy tym . że socjal iści potwowyborów do Rady Miejskiej .
W sobotę w godzinach wieczornych rzyli sobie z posad magistrackich synekury. dające im setki złotych mieodbyło się 12 zebrall wyborczych w poszczególnych salach kół Stronnictwa sięcznie.
Narodowego W niedzielę z.aś zorganiAdw Karol Kowalewski omówił biezowane zostały dwa wielkie zebrania żącą. sytuację polityczną. Polski. wska-publiczne. które urządzono pod hasłem zują.c przy tvm, że kwestii żydowskiej
.,Narodowa Łódź w w.alce z Żydami".
w Polsce n'ie rozwiąże ,.Ozon". gdyż nie
Zaprzeczenie
Zebrania te odbyły się w sali przy posiada on wyraźnego programu, a
B e r l i n. (P AT) Niemieckie Biu- ul. 11 Listop.ada 21 oraz w sali kina
swoimi rzekomymi akcentami antyżyro Informacyjne donosi, iż wiadomość, przy ul Rzgowskiej 84,
dowskiml w uświadomion~' m społepodana przez jeden z dzienników nieNa obydwóch zebraniach bylo obec- czeństwie chce wywołać zamęt. Omómieckich o aresztowaniu •czeskiego nych ponad 4 tys. osób,
wił także walkę, jaką toczy .,Ozon" w
przemysłowca Baty za przemyt walut,
Przemówienia mówców były przyj- ramach Stronnictwa Narodowego,
nie potwierdza się·
mowane huraganowymi oklaskami i
Adw Stefan Niebudek, członek zani~skończonymi okrzykami na cześć
rządu głównego Stronnictwa NarodoWielkiej Polski, Stronnictwa Narodo- wego w Warsz.awie. omówił metody jawego i n.arodowe; Rady Miejskiej w kimi "sanacja" stara się walczyć ze
A n kar a. (PAT) Pociąg z trum- Łodzi.
Stronnictwem Narodowym.
ną ,zawierającą. zwłoki Ataturka przyNa zebraniu przy ul. 11 Listopada
Z dużym ~ntuzjazmem przyjęto nabył do Ankary w niedzielę o godz.10.
21, któremu przewodniczył adw. Wi- stępnie przemówienie adw. Franciszka
Na dworcu byli zgromadzeni: Ismet told Kotowski, przewodniczący delega- Szwajdlera, prezesa zarządu okręgoweInonu, członkowie rządu i deputowani. tury Rady Adwokackiej w Łodzi, prze- go S. N. w Łodzi. Adw. Szwajdler na
Trumnę Ataturka umieszczono na.
tle historycznym uwypuklił niebezpiemawiał jako pierwszy wiceprezes zawysokim katafalku przed zgromadz&czeństwo żydowskie, które się ostatnio
niem narodowym.
stale i widocznie wzmaga i staje coraz
bardziej groźne. Gdy inne państwa
przystąpiły do radykalnego rozwiąza. kwestii żydowskiej, sprawa ta u
ma . . . t J'
cze rozwiDzana
nas me Jes es~
~. .
Pr~zes Szw~Jdler ws~a~ł, ~e w roku .1928 prz~bj ło do .PoLkl o~ole.m 8~0
tYSlę~y Żydow, o kto.ryc~ ~yrazlł . SIę
premIer SkładkowskI, ze Ich p,apłe~y
nie były zaw~ze w porządku .. Obec~le
grozi nam znow now,a fala naJazdu zydostwa, które jest wyrzucane z Niemiec. Tysiące przybywa ich do Polski.
P. aństwa narodowe
przystą,piły do
rozwiązania
problemu żydowskiego,
mimo, że mają zaledwie znikomy procent Żydów w "w~' m kl'aju.
Narodowcy w Polsre muszą. przystąpić do wallci z zydostwem.
Pierwszym etapem będ~ właśnie wybory do
Rady Miej~kiej w Łpdzi. "Przez naroZwłoki Ataturk.a. przewieziono ze Stambułu do Azji Mniejszet na po~ładzie
dowQ. gminę do państwa narodowego"
krą.żownika "Yawuz". Okręt ten zwał się przedtem "Goeben, nalez.ał do
oto hasło dnia.
,
Niemiec i w roku 1914 odegrał bardzo ważną. rol~ :la Morzu Czarnym.

B erl i n (PAT) Sudecko - niemiecki dziennik "Die Zeit" don~sj, że znany
przemysłowiec czeski Bata został w
tych dniach aresztowany w Leitmeritz
'przez niemiecką. straż celną za usiło
wanie przemycenia dewiz. Znaleziono
przy ni.m '164 tysiące funtów angielskich.
Oficjalnego' potWierdzenia tej wiadomości przez władze policyjne
dotychc~as nie ma.

L o n d y n.
(PAT) Wedł~g korespon~enta, "S~nd.ay Expressu
samo-

I lo~.hlszpansk.l ,WIOZą.cy 4 generałów ar-

*

Rzekome aresztowanie Baty

zginęło

Wezwaniem do wytężonej walki z
zalewem żydowskim zakończył prezes
adw. Franciszek Szwajdler
swoje
przemowIenie, entuzjastycznie ok laskiwany przez zebranych. Wśród ni&milkną.cych okrzyków zakończono z&branie odśpiewaniem .,Hymnu Młodych"_
Podobne zebranie odbyło się w sali
kina przy ul. Rzgowskiej 84. Zebraniu temu przewodniczył Marian Dę.
biński. O rozwiązaniu kwestii ży
dowskiej w Polsce ' mówił adw. Tadeusz Zabłocki. kpt. Leon Grzegorzak,
wiceprezes Zarzą.du Okręgowego S. N.
w Łodzi, mówił na temat "Żydzi, a
wybory do Rady Miejskiej w Łodzi".
Walkę narodowców o narodową. Radę
Miejską. omówił adw. Bolesław Grochowski.
Oprócz tego odbyły się zebrania
wyborcze Stronnictwa Narodowego
na Zarzewiu, które zgromadziło ponad
500 osób. Tam przemawiali Marian
Dębiński i adw. Tadeusz Zabłocki.
W godzinach popołudniowych w
sali przy ul. Bandurskiego 9-11 odbyło się ogólne zebranie Związku Zawodowego Dozorców Domowycb "Praca
Polska". Na zebranie to przybyło po- .
nad 500 OSÓb..
.
. Przewo?l11czył zebranIU Edmund
PIOtrowskJ. _ sekretar~ }::~:ządu Okręg~we.go "Pl ac,Y. P,?lskleJ:
Pr~emowJel1Ja \VygłOS lh klerowl1lk ZWlązku
Dozorców Byczkow ski , na temat .,0
jaką umowę zbiorową walczą dozorcy
domowi". "O narodowych Związkach
zawodowych " mówił prezes Leon Bednarczyk, a udział dozorców w samorządzie miejskim omówił wiceprezes
Zarządu Okręgowego S N, kpt. Leon
Grzegorzak.
Ogółem więc w ubiegłą niedzielę
odbyło się w Łodzi
cztery zebrania
wyborcze. zorganizowane przez Obóz
Narodow~', na których brało udział ponad 5 tysi ęc y osób.
Na zebraniach panował niezwykly
entuzjazm i bojowość, które świadcz~
o niezłomnej woli społeczeństwa Lodzi do podjęcia zdecydowanej i ostaI tecznej walki o narodowy sanl.orząd
, miasta Łodzi,
.
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War s z a w a. (PAT.) Stan zbiórki na Fundusz Obrony Morskiej na
dzień 16 listopada
wyraża się kwotą

cudzoziemców

zł.
Łę.cznie ze zbiórką prowadzonę. oddzielnie wśród korpusu oficerskiego

7.618.615,32

P a ryż. (P A1') Pras.a donosi, iż tracyjnych, jakie będą założone n.a te- wi rzeczy, że cudzoziemcy, którym
celem rozwią.zani.a zagadnienia niepo- r~nie Guyanny francuskiej.
policja doręczyła nakaz wysiedlenia, i podoficerskiego armii i floty, kapiżą~nych cudzozie~có~, którzy już od
Prasa francuska zaznacza, iż tego nie mogli opuścić terytorium fran- tał wynosi 10.268.815,32 zł.
dłuzszego czasu zajmuJą. uwagę władz rodzaju zarządzenie
położy prz.ede cuskiego, nie mieli bowiem dokąd się
Po potrąceniu kosztów budowy 0francuskich, koła rządowe zdecydowa- wszystkim kres anormalnemu stano- udać.
krętu podwodnego "Orzeł " ,
na bu d oły się ostatecznie na zorganizowanie
wę ścigaczy pozostaje 2.068.615,32 zł.
na terenie Francji obozów koncentraOgólne wpływy w pierwszej dekacyjnych.
dzie listopada rb . na Fundusz Obrony
Do obozów tych skierow,ani byliby
Morskiej wynoszą 48.000 zł.
zarówno cudzoziemcy napływający do
Francji, których żadne z państw nie
I
JapOńskie wiśnie
chce z powrotem przyjąć i którzy nie
G d y n i a. (Tel.
tutaj
posi,adają żadnych tytułów do osiedle•
drogą morską transport wiśni jap~ńni,a się we Francji, jak również cudzoWar s z a w a. (Tel. wl.)
Zarząd
Zarząd postanowił przedstawić po- ski ch. Transport ten, traktowany )aziemcy przebywający już we Francji, główny Związku Dziennikarzy Rzeczywyższe wnioski Prezesowi Rady Mini- ko próba importu, zawiera jeden waa skazani wyrokami za różne prze- pospolitej, po całodziennych naradach, strów z prośbą, aby poinformował o gon wiśnI. Dalsze mają nadejść ni~
stępstwa.
w których na pierwszym miejscu znaj- nich Prezydenta R. P. przed przedłoże- bawem. Cena wiśni japońskich, poW stosunku do obu tych kategoryj dow,ał,a się sprawa projektu dekretu niem projektu dekretu do podpisu.
siadających kolor żółty i wielkość 00będą stosowane odrębne postępowania. prasowego, powziął następującą uTreść powyższej uchwały zo.stala , powiadającą hodowanym w Polsce,
Kategoria pierwszych cudzoziem- chwalę:
przesłana telegraficznie PrezeSOWI Ra- wynosić ma 4 złote za kilogram.
dy Ministrów, a przedstawienie szczeców zostanie zorg,anizowana w batalio"Zarząd główny Związku Dzienniny pracy, gdzie będą otrzymywali nor- karzy, organizacji stojącej zgodnie ze gółowych wniosków zlecono delegacji
W
malne wynagrodzenie.
statutem na stanowisku wolności pra- Zarządu Głównego, do której wchodzą
W i l n o. (Tel. wł.) Przybyli tutaj
Natomiast w stosunku do drugiej ~ y-w granicach naj ogólniej pojętego członkowie Prezydium Związku, oraz
preze~i
~ajwybitniejszych
Syndykatów
z
Kowna
pisarze litewscy Fabian Nakategorii stosowane będą bardzi~j ostre dobra powszechnego i reprezentują.cy
re'ficz i Piotr Babicki, ' którzy za~arygory. Zsyłanie do obozu koncentra- interes zawodowy całego dziennikar- prowmcjonalnych.
wią w Polsce pewien czas. FabIan
cyjnego na<;tępować będzie automa- stwa
. Zarzl?~ GłÓwn. yw POC~UCI~ wazno- Narewicz po krótkim pobycie w Wilz.atwierdza
zastrzeżenia
Wydziatycznie po trzecim wyroku skazują
ŚCI chWIlI ?becne] dla dZIenm.karst.wa, nie udał się do Krakowa, aby tam zecym. Specjalnie niebezpieczni recydy- łu Wykonawczego w stosunku do sz.e- w os?b~eJ uc~:vale orgam~cYJDej brać potrzebny mu do pracy o Barbawiści będą zsyłani dG obGZÓW koncen- regu wytycznych projektu dekertu pra- przewl~zIał mozhwość zwołama. nad- rz Radziwiłłównie materiał.
e
ł
sowego, przedstawione p. Ministrowi zwyczajnego walnego zjazdU dZIennisprawiedliwości
przez delegację Wy~ kra rzy. (w)
działu Wykonawczego w dniu 19 bm.,
rumUńskiego a odnoszące się przede wszystkim do
procedury zawieszania pism, do zasaŁ 6 d Ź, 2~. 11. -: W. gminie 'Yiski~dy ogłaszania komunikatów z zarzą.
no odbyło SIę w medzlelę pośwlęcem~
dzenia Prezesa Rady Ministrów, upoWar s z a wa. (Tel. wł.) KoresponP a ryż.
(P A T) Prezydent repu- wszechnienia niejawności rozpr,a w są- dent Wasz dowiaduje się, iż w najbliż gmachu szkolnego szkoły powszechne~.
bliki i pani Lebrun wyd,ali w niedzie- dowych w procesach prasowych, oraz ł szych dniach wydany m~ ' być dekret Na uroczystość tę przybyl~ przedstawlciele władz administracYJnych, szkollę śniadanie na cześć króla KarGla rupostanowień O pozbawianiu praw re- Prezydenta R. P. o ochrome Rzeczypo- nych, oraz przedstawiciel~ armii. ~o
muńskiego.
daktora."
spolitej.
(w)
pOŚWięceniU szkoły nastąplło odsłGDlę
W śniadaniu tym wzięło udział
cie pomnika ufundowanego dla. uwiele wybitnych OSGbistości francuczczenia
pamięci mieszkańców gmmy
skich z premierem Dal,adier, min. BonWiskitno, poległych w latach ~918 do
n~t, prz.ewodniczącym Senatu Jeanne1920. Na zakończenie odbyło SIę wr~
ney'em, min. Reynaud, Zey de MGnzie,
czenie sprzętu wojskowego prZe?~tawl
marsz. Franchet d'Esperay oraz gen.
cielom armii. Sprzęt ten zakupllI mieGamelin.
szkańcy gminy Wiskitno z własnych
Jak informuje prasa, król K,arol odskładek.
być miał poza tym prywatne rozmowy
B u r g o s. (PA T) Rząd gen. Franco
Wielka ilość dziel sztuki ze zbiorów
z premierem D,aladier, min. Bonnetem w Hiszpanii, który stale jest informo- oficj.alnych i prywatnych, przejętych
wany o sprzedaw,aniu cudzoziemcom przez władze barcelońskie, jest doskooraz min. Paul Reynaud.
palestyńskiego
Wizyta króla Karola będzie stosun- przedmiotów sztuki ,przywłaszczonych nale znana i skatalogowana, łatwo więc
Ł 6 d f, 21. 11. - W dniu dzisiejszym
kowo krótka, gdyż po polGwaniu, jakie przez wladze barcelońskie na teryto- te przedmioty mogą być wykryte i rozwyda n.a jego cześć prezydent republi- riach im podległych, przest,rzega naby- poznane. Już obecnie agenci rządu gen. przed Sądem Okręgowym w ŁGdzi odki w poniedziałek r,a no w lesie Ram- wających przed niebezpieczeństwem, Fr.anco są w posi,adaniu wiadomości o będzie się proces przec!w członkom ubouillet, król opuścić ma Paryż w po- j,akie przedstawi,a dla nich nabywanie miejscaCh, w których wiele z tych grupowania żydowskiego syjGnistówniedziałek wieczorem, udając
się
do przedmiotów sztuki o pochodzeniu nie- przedmiotów sztuki się znajduje i z rewizjonistów oskarżonych o urządze
cz.asem rząd w Burgos przedsięwęźmie nie demonstracji przed konsulatem
Siegmari"ngen, gdzie z kolei złoży wizy- prawnym.
odpowiednie kroki ,zgodnie z przepisa- angielskim przy ul. Piotrkow.skiej 181,
tę księciu Fryderykowi Hohenzollern,
mi pr.awa międzyn,arodowego, celem jako wyraz protestu przeclwko zagłowie rodziny Hohenzollern-Siegmaodebrania i zy\'rócenia ich prawowitym twierdzeniu i wykonaniu wyroku
ringen.
rumuński
właścicielom z oczywistą i nieuniknio- śmierci na terrorystę żydowskiego w
Prasa paryska wyraża przypuszczeną szkodę. dla ich obecnych posi,ad,aczy,
P,alestynie Ben Josefa.
nie, iż pierwszym konkretnym rezultaktórych przestrzega przed nieważno
Proces ten budzi duże 'zainteresotem pobytu króla w Paryżu będzie podWar s z a w a. (PAT.) Wczoraj w ścią podobnych tranzakcyj.
wanie.
niesienie poselstwa rumuńskiego w godzinach przedpo-łudniowych
pod
Paryżu do rangi ambasady, tak, jak to
Warszawą,
w pobliżu miejscowości
M ichałowice, odbyła się uroczystość
mi,ałG miejsce w LGndynie.
poświęcenia pomnika
ku czci poległych
w tym miejscu w katastrofie
lotniczej czterech lotników, a mianowicie dwóch lotników rumuilskich
War s z a w a - W niedzi e lę na sta- rutyny, walczył ambitnie i skutecznie. W
mjr. Mihaila Pantusi i kpt. inż. Roma- dionie Polonii w obecności okolo 2000 wi- pomocy wyróżnił się Nyc.
W drużynie łódzkiej najlepiej wypadli
na Popescu oraz dwóch lotników pol- dzów rozegrany został międzymiastowy
p a ryż. (P AT) W Kolmarze i w
. , mecz piłki nożnej Warszawa - Łódt.
·
skrzydłowi
Kr6lasik i Swiętosławski.
k lego
skich
inż.
Jerzego
RzeWnie
i
mz.
Spotkanie
zakOllczyło
się
zdecydowaAtak spisał się na ogół nieźle, jednak guMetzu odbyły się uroczystości obchGdu
Jerzego
Szrajera.
nym
zwycięstwem
Warszawy
w
stosunku
bił się pod bramką przeciwnika. W obrodwudziestej rocznicy odzysk,ania przez
Pomnik ten dla uczczenia pole- 5:1 (3:0).
nie wyróżnił się Mikołajczyk.
Francję Alzacji l Lotaryngii.
głych lotników ufundowało rUIDUllW ciągu pierwszych 5 minut i w ostatBramki zdobyli:
Uroczystości w Metzu odbyły się z
skie towarzystwo lotnicze "Cercul Ae- nich 1;) minutach przewagę mieli piłkarze
w 16 minucie Kisieliński z karnego,
udziałem marsz. Petaina.
rotechnic" . przy poparCiu rumuńskie- ł'~odzi, poza tym znacznie przeważała
w 40 minucie Kula dobił daleki strzał
W Kolmarze był obecny wicepre- go ministerstwa lotnictwa i marynar- Warszawa.
Nyca,
. Gra by la n3; ?gół ciekawa.. W d~uty
w 45 minucie Przybysz przedłużył da'mier Chautemps, który wygłosił prze- ki oraz wielu obywateli rumuńskich.
Pomnik "Troica" wykonany jest z ku- l1Je warsz~~vskleJ doskonale spIsał .Slę a- leJt i strzał Jaźnickiego.
mówienie.
Po przerwie, w 14 minucie Jaźnicki
. la7.a i pokryty płytami z brązu. tak Polom.l, .w .którym poszczególm gra:
t ego ze
.'
.,.
cze rozumIelI SH~ dobrze, wykorzystywalI zdobył czwartą bramkę, a 21 minucie 0Wykonah go ucznlOWle l1ce~,m prze- wszystkie pomyślne sytuacje i przedsta- drowąż, strzelając z najbliższej odległości,
mysłow.ego "króla I{arol~ II w BU-I wiali się jako formaCja jednolita. Obrona uzyskał ostatni punkt dla Warszawy.
W 41 minucie Lewandowski zdobył hoNowy Jork. (PAT) W k,atastro- kareszCle. Przed wysłamem gG. do Warszawy była również dobrą linią.
fie samolotowej, jaka wyd,arzyła się w Polski krzyż-pomnik był wystawlOny Szczepaniak był pracowity, a gracz Orka- norowy punkt dla Łodzi, tlzyslw i1C' hrammiesiąc
przed teatr,e m narodo- nu Giewartowski, mimo niedostatecznej kę z centry Królasika.
Lagrande w stanie Georgi,a, zgin ~ ło 7 przez
wym w Bukareszcie. Ustawienie
osób, należących do załogi wojskowe- pomnika na miejscu katastrofy odby...
go samolotu amerykańskiego, który ło się staraniem rumuńskiego towaWalne
zebranie
PZPR
wego regulaminu rozgrywek w szczypiorsp,adł i spłonął w lesie, znajdujqC'rm się
rzystwa "Cercul Aerotechnic", Aero.
.
.
,
niaku kobiecYID- Uchwalono zmianę w
w pobliżu Lagrande.
War s z ~ w a - W medzlelę odbyło SIę wymiarach bois]{a (jak męskie ) , powiękklubu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
W. Warsza~le doroc~e waln.e zgromadze: szono liczbę zawodni czek w dru~ynie do
dowództwa lotnictwa.
me PolskIego Z~lązkll PIłki Ręczne]. 11, czas gry ograniczono do 2 X 20 minut.
•
Obradom przewodmczył p. ~zep~a ze Lwo: Ustanowiono specjalną odznakę honorową
wa. Na. zebranie. przybyli hc:tme. delegaCI PZPR dla zasłużon yc h d z iałaczy i graczy.
Uchwalono stosować specjalne kary dla
Bagdad. (PAT).
W
centrum wszystkIch p~a:Vle o~ręg6w zw~~zku.
Wobec
d.ef1ll1.ty~eJ rezygnacJ~ p. płk. drużyn, które, mimo zgłosz e nia się do Jlli~
miasta rzucono Qombę do kawiarni.
L o n d y n. (PAT) "Sunday Picto- Jedna osoba została zabita, a kilka Orzechw~-AJduklewlcza ze stanOWIska pre- strzostw. nie stana, do wall,i.
zesa zWlą.zku, dokonano wyboru nowego
Spośród projektów rozgrywek, jakie
rial" zapowiada, iż książę Gloucester odniosło rany.
prezesa~ którym został gen. Jur-Gorze- I poruszano na wa lnym zebraniu. na uwagę
ma być mi,anowany wicekrólem Indyj.
~howskl. Na zastę.pcę prezesa powołano zasługuje mecz z l ' iem"ami w ]wszykówLord Linlithgow wkrótce ma ustąpić
mt. ~. Kuchara. .
.,.
. ce męSkiej oraz obsadzenie przez Polskę
z.e stanowiska wicekróla.
W~c~pre-zes.aml .zostalI: mjr Klerkowskl ~istrzostw Europy w ko zykówc~ męskiej,
(admlmstl'acy]ny) l Nowak (sportowy); se- Jakie odbędą się w Kownie r oku przyweszła
Mandżukuo
Książę Windsor w początkach 1939
kretarz - Danowska; skarbnik - Siciń- szlego.
r. udaje się do Egiptu i Turcji, ,a naT o ki o. (PAT). AgencJa Domei ski; gospodarz - ątanis~ewski; ~apitan PŁYWANIE
stępnie w marcu do Londynu. Po krótdonosi, że liczni kawalerzyści sowiec· s~ortowy koszykówkI - PlOtr()~vskl. szcz~rkim pobycie w Londynie ks. Windsor cy przekroczyli terytoritlm Mandżukuo plOl"Ili8!ka - No~ak, slatkó'Ykl -p. ~irNowy rekord świata. Pływ a czka holend pr.
hód d UT
szyłło.; przewodnlczl1rcy wydZIału gleJ' I dy- ska, van Feggelen, tistanowila w Hadze now y
wyjedzie do południowej Afryki, po na pO ł Ud lllOWY
~sc
?
vvangyen~ scypliny _ Nowak.
rekord . świata .na 100 In stylem. grzbietowY!l1,
czym ostatecznie ma powrócić do szan ale zostalI odparcl przez straz
Z uchwał powziętych przez walne ZO'1"O-l uzyskUJ liC \yyn1-k 1:13. Poprzedl11 r ekord ~wla~
.
' .
. o'
ta ustllnowlOnr był przez tę s ama zawodmczh
.J.'1.IZlii
gramCznlj..
madzellle, wyróżnIĆ naIety przyjęCIe n~. przed 8 d.niaIDJ. 1 :wynosił 1:13,2,

Uchwała Związku

Dziennikarzy
\
· dekretu prasoweao
W sprawie

wPolsce
wł.) Przybył

P"lsarze '"Ifewscy

*

zpObytu króla

.

.

I

Dekret oochronie
Rzeczypospolitej

we Francji

Generał

Polsce

k

Nowa sz o a
w gminie Wiskitno

.

Franco ostrzega
chciwych zbieraczy

Proces zwolenników
terrorysty

Pomnik
ku czci lotników

Warszawa -

20-lecie oswobodzenia
Alzacji i lotaryngii

Łódź

5:1

Katastrofa lotnicza

- -_._

Brat królewski
wicekrólem Indyj

I

Bomba wkawiarni

Kawaleria sowiecka
do

l

_--------

mgi celne (lIa zagranicznycH

uClesłników

Hep

zawodów F.I. S.

mi~trznstw

~wiat:l

(Swięłochłowice)

ań - W niedzielę wieczorem odw sali Cegielskie~l'O eliminacyjne
zawody o dru7.~'now(' mi~trr.ostwo Polski.
w których H. C. P. zakwalifikował się do
rozgrywek finałow~' ch. Spotkanie zgroma·
dziło dość dużo publiczności. której jednak
poziom walk nie mÓR;! zaimponować. Poza
tym odbył~' się spotkania tylko w sześciu
wagach, w dwóch of<tat..,i ch bowirm obie
strony otrz.l ·ma Iy wa Iko\\'er~'.
Ślązacy 1.apreuntowali się jako zei'!pół
twal'cly I silny fizycznie. o słah~'ch i~dnao k
umi0jętnościach techniclTIl'Ch. Taktycznie
i technicznie przelvażali ~ospodai-z? kt6r:!:y niepotrzebnie zupęłnie oddali rrzez
Klimeckiego punkty bez wałki. z powodu
300 gramów nadw<tgi.
Najlepszym zawodnikiem w ringu był
bezsprzeczniE' Stempniewicz (Hep). ktMy
wygra I spot.kani0 hezapelacyjnie. Rutynowany Jarząbpk (Il<n) wywalczył szcręśli
wie remis z dohrze cl.vsponowan~r m Lischką. Ślązak \\·~' ka7.ał wielki spanek formy
i walcz~'ł jerlnol'tronnie na dystans. ~(Izie
miał barcl?:o mai!' !Ozanse wobec długiel!O
zasię!!,u rąk swego przeciwnika. Po dłu
gim czasie publiczność pozn'1.il~ka zobaczyła znóweksmistrza Polski Rudlh iego.
który straci! dużo 7.e swei bojowości. " 'a 1czył natomiast cZ~'ściej aniżeli dawni ej.
W~'niki poszcze.gólnych wa Ik były na·

Milli~ter~two

miana cios6w. przy czym

hyły się

• k il rhu w~' da'o do w~zy!'tkirh dvrf'krvj cpl. nrGi!:er]c'i w CE'lllych ornz IMPpktoratu CE'r' w w, m.
rlali ~ ku IlIl< t ęPUj;]C'y okólnik:
. .. W okrE'!'ip on 11 do HI lute,::o lQ:J9 r. odhroĄ
f;,I,ę w ~"kOP"IH>nl nnrciRr!'kir mi~trzn~twa FIS,
7.wJ ;j zkll Z pow y t~zym polpca sie ur~-Edom
c~ln y m. ahy tun· ~tom. prnhywainrym z zagranlc.y n~ .wymiE'nionp Zrwody. okazywaly jnk
nllJrlalp.l Idljrp uł n twi ... nJa i pomoc w ramach
obo,,· illzn.i nryrh przppisów.
Urzpstnikom zaworlów. legitymującvm ~ie
,.L,,!<'itym a rjlj ll r zf>stnirtw3 w zaworlach FIS
l!ł:\!)" nal E' ży zwalniać orl Ilalpźno~ci celnych
~P!,zęt sporto.wy przyw}ezi""" przp7. nich. lub
tpz dos~' lnl'!Y Im w CZIlSle t 1' \\ .min zawod6w. Ja.
ko przNlmlnty pntrzphne \1rz(>~tnikom do unzialu w zawoclaC'h należy zwalniać nn osobEl:
a) nnrty rć>żn..-ch kntegoryj do 7 par (nawet
nowe nieu ż ywnne).
b) kiiki narciru'skie nn " par.
c) foki do pod c hodzenia rIo 3 par.
dl mn g7,)'nki do smarowania do 2 sztuk.
e) smary rIo 2 kg.
f) ~apa~owe cz,,~C'i ekwipunku narciarskiego.
pk szpice metnlowe. wiązania, rzemienie
Itp ..
g) huty narciRr~ki(' do 4 par.
hl il'!ne ('z(>;;('i stroju nil rei a r~kipgo (wia tr6wkl. pulnwery. skafandy itp.).
~l pl ('('II ki do 2 sztuk.
J) raki (ż f' llIzne przyrządy. które przypina się
nn buty) rIo 2 pllr.
k) kliny. r'zpl,any . nil mioty itp.
Ewe.ntlll11ne nadwyżki sprzetu narciarskiego
llrz,, ~tmków ZAwodów moga być odprawiane w
tryhle OrlPI''!WY warunkowej.
. . Tury~tom . nie biorll Cym bpzpoliredniego 11'
d.7."I/11_ w zawoelarh narcinr~kich. !egitymu.iacym
SH) . }\.a,rtą u_c ze~tl)i<'t.wa I.Jigi l?opiprania Tury·
s t ykI '. Jak rowlllPz llIP pO~larlaJl\cym tych kart.
nlllpży orlprawiać spr:r-et sportowy na og61nych
za s adnLiI.
Przy",nżone pnC'" zagranicl>:llyrb dziennikar zy rio n~ohistplro nżytku w związkl1 zzawoda·
mi maS7.yny do pisnnin (1 szt.!. aparaty fotoI1'rafi c7.ne (nn 'l ~zt. róźnpgo rorlznju nA osohe).
"Taz z rz"śc iami pomocniczymi z materialem
n pgatywowym na!pźy orlprawiać hez należności
('pInd: a pa ra tv fotograficzne przywożone przez
tnry<t6w pn e ll (, l?II.ią odnrawie bez należnośei
ce lnpj na ogólnych zn,arlnch.
Do odprawy ('plnej nosylanych uC~Alstnikom
ZH \ynrlliw h a gaży i inny('h prze~ylek zagranicz·
m 'ch lltw nrznny hprlzif' na okres on dnia 15-go
f t ycznIa rlo 1 ml1fC'a 19~9 r. podnrząd celny w
Z ·,lwpanf'm. do kt6rp!l'0 mogą być przekazYwa·
ne nnrl~ylane przesylki.
Na uzyskan!' na zawodach nllrciarskicb nR/l.'rorly i upominki drużyny wzglednie poszczegli ł.ni zaw!,rJniry z!l-grnnirzl]i po~iar1R<' .będll. za~wlarlr z(> nJa Pol~kl('g0 ZWlazku Nllrclllr~kle"'o'
nn pod~tawie tych zaświadc7.eń ur7."r1y celne ze:
zl\'nla na wyw6z uzy~kanych nal?ród i upornitlków hrz ohowiązku przNJ~tawienia zaś"'iadczeń
walntnwych.

tym był lepszy w zwarciu.
\V lekkiej - Szymczak (HCP) wygrał
z Nawą (IKD) po niecip,kawej wa.lce o prowadzonej przez wszystkie starcia. n!L wymianę ciosu. malo skutecznycb i bitych
zbyt obszernie.
\V pót ś rE'dniej Sobczak (Hep) m:yska ł punk ty przez dyskwalifikację Hertela
11KB) w pierws1.~'m starciu. Prze:!: prawie
tny minuty trwała ozywiona. wymiana
cios6w. Przypadkowy cios poniżej pasa
spowodował wyliczenie Ślązaka. ' Orzeczeniem lekarza sędziowie przymali zwycię
stwo Sobczakowi.
W śre-dniej - SzułC'l~'ński (HCP) pokonał przez k '. o. w dru~im starciu Marka
(II< B). P07.nańczyk
górował
technicznie
nad ambit.nym i nieustępliwym przeciwnikiem. który często się odgryzał. W dru·
gim starciu poznańczyk seriami na żołą
dE'K osłabił przeciwnika. po czym ciosem
na szczękę posla! ~o na deski. g'dzie został
wyliczony.
W półciężkiej - Klimecki (HCP) odda.ł
punkty bez walki BUI'dzikowi (IKB) z powodu nadwa~i. Do towarzyskiej walki
kierownictwo (lKBl zawodnika swego nie

W \"adze muszei Stemnniewiez 'Hep)
w~r soko
na punkty Przeździka
(II<Bl. !!,óru.iąc nad pl'zeciwn ildem wszech·
stronnością
i celnością ciosów erzez
wsz~'~tkiE'
;otarcia. Pos~'łał go nawet w
pierwszym i trzecim ;otarciu na moment
r..p 1"t..~i .
.
W ko~ucipi - U"chk:1 (nCP) nie r,ozstrz~-g"nąl walki z .JArząbkiem . Ślązak zastosował złą taktrkę walki na dy;;tans ,
kt6ra lepiei orlno\\'iadała poznańrzykowi.
ktÓI·.\' celn\'mi kontrami zbierał punkty z
defpnz~'I\' ~' .\Vyn i k l'em isowy krzywdZi poznalicZ\'ka.
W niórkowej - Walkowiak (Hep) uleItI
na punkt~' Rudzkiemu
(mB).
Przez
wszvstkie starcia trwała ożywiona wy·

Warta
l'"

Ośrodell

treningowy
w Zakopanem

Grupa zn"'onnik6w w o"rorlku trpnin,::owym
w . ZI1k0panem zMtala ostatllio pnwiek$zona do
b iJ-ok o 40 Móh. Opr6cz zRwodnikó'w zakopilll1sk irh znaidnjp sic tam cztereC'h zawodnik6w z
No w('go Tarl?U. rztpr('c h zp "Itl~kn. i jeden J " n !\fnr('in (' k z Kylku z!' ~ln~kt\ Znołz:inskipgo.
Zo~ ( al nrn r· hnmion~· tnkte o~rodek treninl!o,
wy dla ' .zaworlnir·zek, ktMy ebeimnje w tej
c h w ili okoto r!zi(' ~ i('rin nnrC'il1rck. ' \V grupip repl'pzpntlt r nnpj przf'wion.ie sip.: Mnrie i II~len\l
Mal'l1 <arzówllY. .J 1I11wig-e l'ometówne i Zofie
S top ke;w ne. \Y5zy~ tkie z Zakopanego.

Wisła

Polonia wpięściarstwie 9:7
deski do 9. Poznańrz~'k przetrz~'ma! ciężki
moment, nie dopuści! przeCiwnika do za·
clania następnego (:iosu. w chwilę później
"am trafił cclniE'. Po ciosie tym Sowiński
pozostaje nil deskach do 9. wstaje jednak.
otrzymuje na tychm iast drug'i cios. po
czvm sekundant Sowit'lskiego decyduje
poddać [<o Bialko\Vskicmu.

Dyhj7.ł1ałi~kil'go.

Geyer

koguciej - Koziolek (W) zwyciężył
wysoko na punkty Komudę.
\V piól'ko\\'('j - po walce wyrównanE'i
Skałcck! (\\' ) n ip zbyt zaslużenie uzyskał
zwycięstwo punktowe nad ~faleckim. któ·
ry walczył mądrze i a,!!'resywnie.
W lekkiei - l'Jukaśzewicz (P) wypunk·
towal Franknw~kieg'o . w~'k?l'zystu.il\C clll;lotyczne nieco ataki poznanczyka i cclllle
kontrując jeg'o ciosy.
W półśl'edniej - Ciszews1,i (Pl, zwyciężył na,pun~t~: s/aho. walcz.ącefo 'vogta.
W. s~ednl~j -:- Mllf.'wf'k.1 (T.) p.o łbardZo
!adn~j l zacIętej walce Zl em ISO\\ a z Ja·
recklm
W l'óICip,żkit>j _ S7~'mura (W) bawi!
się przez półtorej rUllrJ~' z. W iziliskim, nokallflIjar ~o w drug-iej nmdzie.
W c'ip,żkiej _ Rillłkow~ki (\V ) Zl\'~'ciężył Sowińsk iego w tl'zecit'j rundzie przez
k. o. Walka była ciekawa i o przebiE'gu
dramatycznym . na niskim poziomie. VI'
pierwszych 'dwóch starciach prl\' wzajemnej \\-~'mianie cio<;ów przewa~ę miał szybszv i ruchliwsr.y Bialko\\'!.'ki. W trzeciej
rundzie SowiIiski posła! Białkowskiego na
W

Zwvciestwo pięściarzy
Gryfu w Nemczech
W Apolda w Turyn~ii
K. S. Gryf rozegrała
w piaf0k wipc'zor0m mecz boki'0rski :!: repn' zrntacją trzech miej!'lcowyrh
klubów
sport o w~' ch .
Zwyci p' żyla
zrlN'ydowanie
d ruż~' na polska w stosunku 11 :5.
Porażl,ę ponieśli t~' lko: w wadze piór:k o"'ej Krzf'miński z Koedderitschem. zaś
w ciężkiej Lpśnia'k z Bohnem. W wadr.e
półci~ ż kiej Wezner zremisował z Windi·
schem.
B e r l i n. -

dl'użyna toruńf<kicgo

-----"-"------------"----,-

- lubelska W. S. 8:8

L u b l i n - W niedzielę rozegrane zostało w Lubł.inie spotkanie o drużynowe
mistrzostwo Polski pomiędZY krakowską
Wi"!ą i zE':-:polem L WS.
Mecz zakończył się wynikiem remis?wym 8:8. wohec czego powtórzony będZIe
w prz~'szłą niprlzielę w Krakowie.
W ringu sędziował p. Jachimski z Lublina.

\V a
Za w a
\V, niedzielę w cyrku
warszawskim rozei!l'any zostal towarzyski
mecz bok<;erski pomiQdzy poznańska, Wartą a stołeczna Polonią. Zwyciężyła drużyna Wal'lv '-" stosunku 9:7.
Merz by'! cirl,awv. zawodnicy obu drużyn ,-,alczvli amhitnie
W wadze muszej A lebandrowicz (P)
po walcp ni('l'o chaotycznej wypunktował

I

zwycięży' Osłrovię

11:5

O s t rów - W ni('(lzielę bawiła w O"fl'owiE' clnliynll ze:"zlorocznego mistrza
c1l'uż~'no\\l'go f.oclzi 1\5 Geyern. Goście o·
kazali się naturalnie zespołem Icps?~' m i
górowali
nad
gospodarzami
przede
","zyslkim \\'alorami fizrcznymi i tech·
niką. OS(I'owiacy walczyli jednak bardzo
ofiarnie i amhitnie. Zawody zl!romadziły
\V sali Teatl'u ~riejskiego ok. 2000 pub licz·
ności i przyniosły następujące wyniki:
W wadze mu:-:zei Kamil"lski (G) pokonał SZYl'zł<ę 10), w koguciej Matus'z ak (O)
In'grał z ~Iilpl'pm (G)
piórkowe I' Zielifl'.
o
, \\
o..
~~l I?:zr~rn! 7." ~.OJaf:\ ( ~) a K::h"~o.Wi'~1
~Irm.ho~,.ał~, ~oJką .. " \\adze lpkl,lej
I,ola.lcz'.k w ~ "t. pol,onlll !(Iamana. w \\acJze r.,ól"l'rdn~~.l A~I~l1~tOWlC~ ~~) wygrał z
na t~JPm. IV .~J rdn I~J .Ostro" S1-..1 (G) zrle.cy.
~?\~ a n!p pn~ona~, !"integu lę (O). w półclę"
KleJ PIsarskI. w ~ st. p.okonał l\Iałolrpsze
~o (O). Sp'dzlOwal IV rlll!!U p. Znplatka.
\V nadpr'o~rAmowych walkach w wa·
dze mu:-:zrj r,uhicki w~-gro.ł z Adamczakiem a Wn;;ill'wski z Binczakiem. (os)

1!1-
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I HOKE·J NA LODZIE
Epilon głośnei afery
K a nady jscy
nie
piłkarskie i w Krakowie
Katowic. W sprawie przyjazdu

~~

hokeiści

Kra k 6 w - Zarząd krakowskiego O.
P. N. obradował m. in. nad sprawą o·
statnio wykrytej w Nowym Sa,czu afery
VII związku z roz~rywkamj o wejście do
ligi okręJ!owej w KrAkowie.
Spra'wa w~'krv!a się na skutek protestu T\PW Sandecji. motywowanE'p:o prze:!:
ten klub niedozwolonym sposobem dopingu pilkarzy .,Kabla". co w konsekwen.
cji pozbawiło Sa· ndetję tytułu mistrza. Śledztwo t"mczaspfl'l obróciło s ie właśni!'
pn:cciwko . wnoszącej protest Sandecji.
której udowonniono przekupienie piłkarzy
Kabla. \l,'ynik wspomnianego meczu wykazał jednak. te przl?kupstwo nie odnio·
sło skutku.
Wobec powyż<;z('go zan:ąd t<OZPN. u
kara! p. Kosal:r. \\'ł:r.dysława. prezesa San·
decoii. dożywotnią dvskwalifikacją za naruszeni/) zasad amatorskich i E'tyki sportowej, T<ipPE'la noman,\ (zawodnika Sandecji) 5-letnia ciyskwalifikacją, M~' conia
.Józefa z KS. I\ahel. dożywotnią dyskwali·
fikacją z wnio:-:kiem o rozS?:E'rzenie iej na
wszv!"fkie ~al~zie sportu, Rusina Eugeniusza mabe!) 2 - lefnią dy~kwillifikacją.
KPW-SannPl'ję ukarał zarz~d krakow "
skiei!o OZP:\, g'1'zY"' ną 150 zł za niepowiadl'mienie władz pilkar~kich o tOCZących
się w tej sprawip pprtraktacjach. prowa dzonych pl'zez członków Sandecji.

'.1Bb.

Z

I \

AUTOMOBILIZM
Oszczędny

P r e2es Polskiego TOUriDg Kluba, b.
min. f;witalski ustąpił ze s\\'el!o stanowi. ska
T\a miejsce .jego walny zjazd deleI!atów P. TOUl'ing.KlubU. wybrał jednotun' ::;(a rowerow\'
Irlośnie min. Michała Wieru!z-Kowalskie. (me et Hac, Paryż) go. '
.

ł

przyjadą

do
kanadyjskich hokeistów do Katowic nastąpił nie-oczekiwany zwrot. C!:d,'ż Kanadyjczycy
oświadczyli. oŻE' przed mistrzostwami świa
ta (od 3 do 1~ lutelro) nigd:de brać nie
będą· PI'7.)'sz!a natomiast propozycja od
drużyn\' St. Zjednorr.onvrh. która. prag'nie
rozegrać mecze w Katowicach \V okresie
od od 16 do 2-f. stycznia. Ofertę tę katowicki Dąh prz~rjął.

W. E. V. w Katowicuh . W ~obote naoebona inn.ulluru!'j'l sezonu hokejow(!go w
K"tnw,caeh. mInI byl' ro:r-egrany mecz pomipd7.Y
1·{·pr!'7.PJ1tan~ śln-kn a drl1;,ynll Troppauer Ei~lauf "prelll Z Opa ...·".
'Vr:o:nraj nadenla rIo
Klltn".'ic . d"pe~7.II: .... kt6rej };iplncy proponuj~
PTZeloz(,llIe tprml~l1 mpczu. J:',I;oi w terminie
l\'yznnczOI!yl1) mnJa trudl'lości z wyjllzdpm.
K.nto\':lckl D!lb .odrzu('il propozYcje 7.millllY
t€'rmlll~ I zwrÓCIł ~IP do KrakowlI z ofertą ro?A'J;'rIlTlln .mN'zl1 ~lll.~k - Krnk6w. Nieznl('tnip
or! pmvyz'Zf'IlO. DĄb ~hra si .. o "orownrl7.pnip
r,.a vMbote IInjbliższa hokeist6w Wipd('ń,kirgo
d?-ąCIl •.

1'.J • •

, I:KKA ATLETYKA
Riclt "ztafetowy w Katowitarh. 7,organizo·
,"~rry przez Pnl~ki" Hadio i ~!łlski OZLA bieg
na cjystanRif' fi 000 m (10 odcinków) wygrlll w
knnkurencji drn 2:vnowPj zesTlc'i1 KPW-Katowi('e
rrzNJ katn\"'kkn Pogonill.. Trzpcif> miej sce nip<pnd7.ieIV3nip z:,ja/ z('sp6J Mieel7.~'7.kolnE'go Klu ·
,'IJ ~pnr(owpgo Z Chor?,o .... " . nystansllj/j(' dt·u7.v,
ny Dcbu i ::;tadionu (Chorzów).
.

NOżNA

Jeszcze jeden emigrant polski w repre·
zentacji Francji. W skład reprezentacji
Francji na mecz z Włochami (20 bm.)
wsta wiony został emigrant polski SneJla.
Jest to już piąty Polal" kt6ry w ostatnich
trzech latach reprezentować będzie pań·
stwowe barwy francuskie. Przed Snel!ą
wyróżnienia tego dostąpili: Wawrzyniak
(Waggi), Kowalczyk (Ignace), Nowicki i
Powolny.
W czasie pobytu Warszawianki w pół
nocnej Francji przed trzema laty SneJla
grał w drużynie warszawskiej przeciwko
francuskiemu klubowi Racing z Lens. Był
on wówczas "pożyczony" \Varszawiance
przez emigracyjny PZPN.
Cracovia roze.grała w niedzielę mecz w
Zawierci u z miejscową Wartą, wygrywając 2:1 (1 :0). Drużyna krakowska wystą
piła w oslabionym składzie.

W ciężkiej - Adamczyk (HCP) wygrał
bez walki z powodu braku przeciwnika..
Sędziował w ringu p. PrzE'pióra (Poznań). na punkty Pll. Lick (Warszawa),
Koprowski (Grudziądz)
Urbaniak (PoznalI). (a I)

pokonał

.Prr-y!mtowanie polski"j drutyny reprpzenta·
('~'J lI('J nR
zawony FIR w dzipdzil1ie hieg6w
z.la!,=rlo~' yr-h
oh~i.mip
slawny zjazdowipc ano
I<tflllrkl Franz ZwC!prle. kt6ry w porozumieniu
z DE'utschpr R picJu'hund flir Leibestihungen
przy!Jywn dn Pol~ki 1 stycznia i pozostanie
pr?AlZ 8Z" ~Ć tygonni.

PltKA

dopuściło,

stępujące'

Franz Zingerle trenerem
zjazdowym

11: 5

poznańezyk pozostawił inicjatywę Ślązakowi. kt6ry poza

p o:!: n

NI! l'kut ... k starnl1 komitE'tu organiT-llcyjnel!o

~ a_rc'Jnr~ ki ch

IKP

,.Baltyk'u" o(!b'ył z szelem e'f{spe(!yeji ło
tewskiej rozmowę , na tcmt wyjazdu gdyń
skich bokserów na Łotwę . Bokserzy
gdyńscy rozegraliby jeden mecz w Rydze,
II. drugi na prowincji.
Gdyby wyjazd ten
doszedł do skutku, byłaby to pierwsza
wyprawa bokserów gdyńskich poza granice kraju.

Spotkanie dwóch teamów Krakowa zostalo
wskutek wyjazdu ligowej Cracovii do Zawier·
cia prze!o:i;nne na inny termin.
Fablok prowadzi w krak. lidze okrllgoweJ.
W mistrwstwach krakowRkiej ligi okręgowej
prowadzi nadal drużyna Fabloku z Chrzanowa,
aczkolwiek zesp6ł ten stracił w niedziele jeden
punkt. remisując z Podl!órzem 3:3.
Madejski w T. S. l\:lościce? W Krakowie
krażą pOl!'lo~ki. że reprezentacyjny bramkarz
Polski. Mad('.i~ki. obecnie niestowarzyszony,
wstrwić ma no klubu Mościce. który w rb.
wszedł do krak. ligi okręgowej. Pogłoska ta lą
ezy sill z możliwością uzygkania przez MadeJ'
skiro;o p05nrly ('hemika w M0ścicach.
Zwycillstwa Ruchn i AKS na Zaolziu. Na
śląsku Zaol7.al\~kim gościły w niedzielę czołowe
drl11;VnV Górnl'l!o ślaska.
W Kl\rwinie msitrz Polski. Ruch z Wipl·
kich ITajduk, pokonal miejscową Polonie 5:0
(1:0).
Bramki znobyli - Wilimowski (3) oraz
Petl'rek i Wonl\rz.
I,igowy AKR walczvl w TrzyJ\cu II nowoza10~ol1ym 'KS Zaolzie, zwyciężając w stosunku
7:0 (1:0). Bramki zdobyli - Wostal i Piontek
po :I, oraz Pytel.
Liga ~Iąska. W niedzielnych rozgrywkach
piłkarskich o mistrzostwo ligi !Haskiej pad1y nastenujące wyniki:
Leader tnbeli śląskiej. Ozami z Chropaczo·
wa, zrpmisowali w Katowicach z Polieyjnym
K. S. 1:1 zachowujac nadal pierwsze miejs.ce
w ta heli. Katowicki D~b zremIsował na swoIm
terenie z N"przorlem (Lipiny) 3:3. Naprzód nro'
wnel:r:iI już 11:0. ~Jąsk (~wietochlowice) - BBTS
(Biel.ko) 4:Zl. PO.l!'oń (Katowice) - Ligocinnka
2:1. Dzi~ki tpmu zwycięstwu Pogoń zajęla trze'
cie miejsce w tabeli •

ZAPAŚNICTWO

Królewice - L6dź 16:8. W soboŁę p6źnym
wieczorem znkończony zostal w Ł!Jdzi międzY
miastowy mecz zapaRniC'zy KróleWIec - Ł6dt.
Zwycieżyla drużyna Kr61!,wca w sto.sunku 16:8.
Drużyna Łodzi wystapll\l w osłabionym skladzie bez nnj!€'pszych SWOIch atlet6w Kuleszy
i Jakubowskiego.
.
\Vyniki techniczne notuJemy:
w wlldzp kn.l!'uciej - Bergier (Kr) pokonał
nil punkty Rybaka.
w lekkiej - WI. Kawał (L) wypunktował
Gros~a.
I
ł
I
w piorko't\"E'j - ResuuRt (Kr) po oży na opatki L a 7. 3 r~ kiego w 4 min. 2:i_Rek..
..
w p<il ś r e dniej - Rchiffer (Kr) w 6 mmUCH!I
pT'-erzutem przez biodro polożył na łopatki
Glili!>kip.g-o.
nk
w średniej - Hinc CI,) wygrał na pu ty z
Sc huhrl'm ,
.
w pó l c i pżkil'j - Braun (Kr) ZWycI\lźył na
punkty nahrowsldego.
•
w cieżkipl - Klisman (Kr) w 6 min. rzucił
na łopatki Ulick,?ws kiego.
. . .
.
Zaintl'repowaJ11e zawodnml mewlelkte.
.
Pnbianice przegrały w stosunku 4:19. W niedziele rl'pr ez~l1tacj a Królewca waJczyl!ł. w Pabianicach.
Drt1:i;~' nlł Kr61pwca ZWYClęzyla.w
stosunku 19:4. \Vyniki techniczne pr:r-edstawla'
ją "ie nn.tepl1.iąco:
\V wadze koguciej Saleeki (Pl pokonał Bergera (E).
w pi.órko.",' ej Preu!'ts (Kr) pokona! Ba.rtoszka,
w !pkld"j Uro~~ (Rr) pokonal Łacwlka.
w pó"śrerJniej SchiHer m: r) pokonal FidJera
na punkty.
w ~rerlniej SC'hurr (Kr) pokon.a! Tornezyka.
w p6Ici<:żkiej Braun (Kr) zwycleżyl Dabrow·
skiego.
.
w cipżkiej Kleisman (Kr) zwycleżył Jarmakow"kiego.
Zainterp~owanie zawodnmi hylo duże.
Sędziowa li Pp. GnłuRzoka i Sti11 (KrólE;wiec).
•
O miRtrzostwo 'Varsznwy. O druzynowe mIgtrzo~two \\7arsznwy w k!3Rie A drużyna Rkry
uJek!nsowala Legię. bijac ją w stosunku 21:0.
W kll\8ip B o mi~trwstwo \Varszawy Syre·
na z"'ycież~, la I~kre 14:0.

Zapaśnicy śląscy w Krakowie. Krakowska Legia zorganizowała w niedzielę
zawody zapaśnicze z udziałem zawodnik6w śląskich .
W wadze krJguciej Bąkowski lwycięt)'l
Gibka. w piórkowej Walko wygrał li Nowickim. \lIT lE'kldej Korfanty zwyciętył Gibasa. \V półśredniej Nawałko uległ Maruszewskiemu. w średniej Frydel pokonany
został prze?: Ru;:;se-ka \lIT półci:.ż!,i~j. Rvchta
JO:wyciężył Korfantego a w Clęzkle-] r.laru·
szewski pokonał Radonia.

WśRóD

ZAWODOWCÓW

W Królewcu zakończył eię turniej za·
r a i'nit"7,v zawor!owców. w kt6r?m znany
zRpaśnik polski. Leon Grabowski.
zajął
drugie miejsce. Grabowski ponió!"ł jedyną, porail,ę w walce o pierwsze miejsce z
zllwoc!owccm niemieckim Auderschem. Na Tliąt~m miejscu uplasował się Tornow
z Łodzi.
Carnera w filmie. Znanv w swoim
('zasie bokser włoski. Carnera. podpisał
kontakt jako aktor z włoską wytwórnia,

I

filmową.

KomuniICat meteorologiczny

Wczoraj o godz. 14 na północy i zachodzie Pol. ki bylo pocl1mun1o i miej~cl1mi palll1ł drobny drs7.:cz.
-a pozostałym ob~zal'ze było dość pogodnie.
Wiał
słoby
lub umiarli:O\\'any wiatr z poludniowego zachodu, a temperatura wynJPIEś C IARSTWO
~iła
okolo 6 stopni. I\a Kasprowym
Reprczl'ntada Poznania na .potkan ie mie\\'if'l'cltu zanotowano O stopni przy podzymin~lowe z Lorlzią. które odbedziE' ,ie w
godnym nicuie i umiarkowanym, pory,lnin 2i bm. IV łJorlzi, Il.talona zo..ątllla jak nastppujp (od WRgi mu"zPj do ('i " źkipj): Sternpnie- lIisfym wietrze poludniowym.
",rl'?'
(HCP). Lisrhka (Jf('Pl. P~la (~ok61).
Prze\\'i ll,\'\vany przebieg pogody w dn.
~'zYll1rzllk (HCP) • .TlIrce·ki (Wart:!). Sznł C' ZYJ1.ld
Zl hm.: Dość pogodnie przy słabych i uH ""!. 1,1imC'C'ki rTH' P) i Rialko\\'<ki ('V3rtal.
Pięściarze chcą pojecha~ na Łotwl!. W ł ntail'ko\\'illlvrh wiatrAch 7. noludnjowego
ZI\ il'\zkll z pobytE'rn \V Grl~' ni hok::erskil'j
zllchoclu. TC'lllperatUl'a okolo 8 sto .\Vire!,rrzcutacji LoV,\ y, prezes miejscowego dzialność llobra.

W· d.wudziesłą rocznicę obrony lwowa Krwawo zakończył
cz

~ ':f ~~ (~el. , wł.)

\V

s<;>botę .ro~po-

im naz,,:,

ZWię.za:l)'ch

z

obronę.

Lwo:va,

Rów n e.

ę y. ę, . taJ. Zjazdem "PIą.t.akow u- wręczeme dyplomu honorowego ZWIQ,Z~czy~tOSCI ZWIąz ane z obchodem 20 ku Obroilców Lwowa gen. Tokarzew10C Zl:IC Y obrony .L~,·owa.
.
skie~u i poświęcenie przedszkola im.
Z

.}azd, na ktory przybyła tez kompan;a }lonoro'...·.a pułku piechoty "Pię.t~kow z poc~t~m szt.andarowym i liczUl przedstawIcIele wladz, odbył się w
koszara~h
pułku
piechoty Dzieci
LwowskIch. Po inauguracji odsłonięta została tablica p,amią.tkowa na murach koszar ,Zdobytych W pamiętnych
d~i~~h listopada 1918 r. przez "Piątak~w pod dowództwem płka KaraszeWlcz-Tok,arzewskiego, po czym wyruszył pochód na cmentarz Obrońców
Lwowa. Na cmentarzu odbyło się oddanie hołdu poległym w obronie Lwow·a. Wi.eczor~m w. sa;!i Hady Miejskiej

~t~e~~~~~k~P~t~k~:ę.. wręczyła

miauroczystoś.ci. Rozpoczęło je nabożellstwo
w koścl~le M. B. Ostrobramskiej na Łycz:a~owle, na które przybyli przedstawIcIele władz, delegacje pułków, rodziny poległych i zmarłych obrollCów
Lwowa, związków b. wojskowych i innych: P<;> nabożellstwie szereg organizacYJ. zlozyło ryngrafy:.po czym ~azanie
POŚ'~lęcone "Orlętom .lwowsklm wyglo l J E k b k
SI . . .
s. arcr IS up dr Twardowskl. .
.
.Z kOŚCIoła udano SIę na plac obok
śWIę.t'yn~, gdzi~ ~s. arc'y b . Twardowski
poŚWIęCIł kamlen węgIelny pod budowę z~l~l, a~u ~~ezjańskiego dla szkoły
rzemleslmczeJ l bursy dla biednych i
op~szczonych . chłopców lwowskich,
ktory ~a być zy~ym pomnikiem uczczema 20
L.wowa, a
zbu?owany zosta~le OfIarnoścIą spole-

w niedzielę nastąpiły główne

wł.)

finał żonę młodę. dziewczyrię

Krwawy

trójkę.ta małżeńskiego rozegrał się we

nę.

wsi Lipie pow. dubiellskiego.
Przed dwoma Jaty mieszkaniec tej
wsi, 52-letni Jan Sadowniak pojął za

Obronców Lwowa.

lmleana na

(Tel.

War s z a w a. (Tel. wł.) Jak podaje "IKC", W koł,ach politycznych powtarza się pogłoskę, jakoby w n.ajbliższym
czasie miały zajść zmi,any na stanowi·
skach kilku wojewodów. Według tego
pisma wojewoda łódzki Józewski miał-

tym nie znala7./,

e

by pójść w stan' spoczynku, jego zaś
miejsce objąłby wojewoda lwowski Biłyk, którego stanowisko zająłby wojewoda poleski Kostek-Biernacki. Kto
zostałby wojewodą poleskim - pismo
nie podaje.

S
- - ; - ' " ~~
tarostwo cleszynskle
W nowej siedzibie

Samoc hO' dwpa dł na słup łeIegrafe

łezny

L w ó w. (Tel. wI). W sobotę Wie-I
czorem powracał z Cieszyna do Lwowa autem dyrektor Lasów Państw. we
Lwowie inż. Konrad Szubert w towarzystwie inż. Warchałowskiego i szofera.
Na 17-tym kilometrze przed Janowem w pow. jaworowskim samochód
wjechał na slup telegraficzny, obalaję.c go i przerywając komunikację telegraficzną, po czym wpadł do rowu,
wywracając się do góry kołami.
Dyr. Szubert został przygnieciony

rocznlł~y o~rony

Przybył

podejrzewal bowiem

Ażeby się upewnić co do swych
podejrzelI, syn1Ulowal wyjazd do Dubna na r{npl'awę sądowę. W charakte)'Ze świarlka, oznajmiając żonie, że
powróci do domu dopiero następnego
dnia. Tymczasem zaczaił się koło
swej chaty i zauważywszy wchodzące~o do ż.on~ Je~imczukn, wbiegł do
mlesz~mnJa l .~'YJę.:vszy rewoower, zastrz;JIl s,,'~ zonę l. kochank~. Dokon~:, szy tej zbrodnI, popell11ł samobOJstwo.
~ .."

ŁodZie,

Dyrel(.tor Lasów PQ1łsltfJ. ue Lwowie poniósł śm.ierć _
fer usiłował po wypadku popelnić sam.obójstwo

Antoniuków-

Szczęścia jednak w małżellstwie

młouą. żonę, że go zdrad7.o, z 20-letnim
Mikołajem .Tefimczukiem.

słanowlesku

wOJeewodv W

tróik~t małżeński

sie
I

c i e s z y n. (PAT). Biura starostwa cieszyńskiego zostały przeniesione z dotychczasowej siedziby w Cieszynie Wschodnim do budynku dawnego starostwa i sądu w Cieszynie
Zachodnim.

S~o.

całym ciężarem wozu i zginął na miejscu. Inż. Warchałowski odniósł lekkie obrażenia. Szofer, który wyszedł
bez szwanku, widząc trupa swego
przełożonego, usiłował z rozpaczy popełnić samobójstwo, czemu przeszkodził w ostatniej chwili inż. Warcha-

B d k"

an YC I napad

:f

C i e s z y n. (PAT). W Błę.do\vicach Górnych, obJ'ęt"ch w dniu 16 bm.

przez władze polskie padł jako ofiara
łowski.
terroru bojówkarzy czeskich Polak
Zwłoki śp. dyr. Szuberta przenie- Wiktor Feber.
siono do domu dróżnika, a następnie
Przed opuszczeniem Błędowic Górprzewieziono do kostnicy we Lwowie. nych podeszła pod mieszkanie Febera.
Auto pozostawiono na miejscu do bojówka czeska. Wywabiwszy Febera
dyspozycji władz.
pukaniem do drzwi, napastnicy rzucili
w niego granat ręczny, po czym zbiegli.
EksplOdujący granat rozerwał Feberowi brzuch. W stanie beznadziejnym przewieziono go do szpitala we

pI·erwszv

J

transport

::~1:~{::i;i:~~~~~':~
~~r~~~: robotników· sezonowych z Niemiec FrY~~~;t~;
;;;;~niewierZYł ~',
g~ym "Orlęt0!TI'"
10 tysl"ęcy złotych
°

Na zbiorowej
mogile
meznanych zolnierzy
pod pomnikiem
s t rów. (
Tel. )
wł. \V sobotę rano
Chwały
l'
od strony niemieckiej stacJ'i granicznej
zapał ono Zl1lcze,
ta h po czym przy Neu-Mittelwalde, przyb"ł do polskiej
g robie ta
S nę a war
onorowa KPW,
J
1-._
specJ'al
pr ze d k a tak' umJJ>t1mI• k ompania wileń- stacJ'}' Sośnie pierwszy noci"g
.t:
"
skiego pułku "Piątaków", a obok ka- ny, przywożący 175 polskich robotniplicy Orlę.t niezliczone poczty sztanda- ków sezonowych, którzy na zimę wrarowe z barwną grupę. Ślę.ska. Po od- caję. do Polski.
śpie~aniu przez chóry kolejowe pieśni
Następne pociągi przez Sośnicę i
oddZIały sprezentowały brOll, a. u mo- Ostrów (każdy po 800 ludzi) przybędę.
giły zbiorowej nieznanych obrollców 23 ,24,26 i 29 bm. oraz 1, 2, 6, 7, 8, 9 i 10
Lwowa d€legacje zaczęły składać grudnia.
wieńce.
Ogółem złożono ponad 50

wiellców.
Uroczystość
zakończyła
odśpiewaniem
"Boże coś
Polskę". się
Po południu o godz. 16 na gmachu
Korpusu Kadetów im. marsz. J. Pilsudskiego odbyło się w obecności przed-

sta~icieli w.ładz, wychowanków korpu-

szerokIch rzesz publiczności odtabl'ICy pamlę.
. tk owej. ku czci
.
L
l
I
h
b
po eg yc w o rome wowa na. pod. k u " S zk o ł a k adecka".
o d cm
W sa l i Teatru Rozmaitości urządzona została wieczornica jubil€uszowa
w sali Sokoła zaś akademia dla uczest~
ników obrony Lwowa.
W dniu dzisiejszym nastąpi przemianowanie niektórych ulic i nadanie
su

l

słonI' ęCle
.

Naczelnik harcerstwa
zza Oceanu
. Warszawa. (PAT). Do Warszawy przybył w tych dniach z Ameryki
naczelnik Harcerstwa zjednoczenia
polskiego rzymsko - katOlickiego, p.
Troike, celem zapoznania się z pracami Związku h,a rcerstwa polskiego.
P. Troike zwiedzi szereg ośrodków
harcerskich na terenie kraju i bawić
będzie w Polsce do 12 grudnia rb.

PSie szmalec sprzedawał Jeako

ł l

gęSe

wany
o kariony, który
rzucił
posadę został
w województwie
i urzędował
tylko w fundacji i na tym stanowisku
dopuścił się nadużyć.
Na rozprawie blag,al on o łagodny
wymiar kary, przyrzekając solennie
poprawę. Sąd skazał go 11a rok więzieuia z zawieszeniem.
___..,_ _ _ _ __
-""", •

War s z a w a. (Tel. wł.) Policja dziła, że pochodzi on z psów i zawiena pl. Kercelego 25-let- ra niewielki tylko dodatek gęsiego
niego Andrzeja Skowrona ze wsi Tu- tłuszczu.
rów w pow. warszawskim,
który
Na skutek wyniku analizy przesprzedawał psi smalec J'ako gęsi.
prowadzono
rewizję
w mieszkaniu
Smalec ten kupowali bardzo chętgdzie znaleziono przyrządy
ŁODZI
nie robotnicy i rzemieślnicy, nie przy- Skowrona,
do oprawiania psów, kotły do ich gopuszczaję.c, iż pochodzi on od psów. towania itd.
S.złandary dla szkół powszechnych. W
Dopiero przypadek zrzę.dził, że wyJak się okazało, Skowron chwytał C~oJnach odbyło się poświęcenie i wręcze
kryto oszustwo Skowrona.
sztandarów poszczególn~-m 8zkoł<>m
Jedna z klientek zauważywszy wy- psy pod Warszawą, przywoził je do Dle
Poświęcenia dokonał ks.
Turowa i tam po opraWieniu przeta- pow·szechnym.
staję.ce
mięso z szerścią,
wszczęla
prob~zcz. wygłaszając przy 1ym do zepiał
na
tłuszcz,
który
sprzedawał
naalarm i zawiadomiła o swym odluyhr~neJ młodzieży i star z~' c h okolicznociu policjanta. Skonfiskowany sma- stępnie na Kercelaku jako smalec gęsi. śCIO~ve przemówienie. \V tymże czasie w
lec wzięto do analizy, która stwierCho)'Oach odbyło się poświęc enie sztandaaresztowała

KRONIKA

Stowarz'y~~enia Kupców i Przemyslowcow ChrzescIJan w Chojnach.
.Wznowie~e procesu Gąsiorowskiego.
DZIŚ wznOWIOny zostanie przed Sądem
Okręgowym w Łodzi proces o nadużYCia
skarbowe przeciwko b. naczelnikowi S-go
Urzędu Skarbowego w Łodzi Janowi Gą
sior.owskiemu. oraz trzem przemy~łowcom
FI.aJszcI:akerowi. Rosenbergowi I MarkoWICZ.o\~I . oskarżonym o przekupst.wo z
zmnlPJszeniem wymiaru podatku . Proces
zosta! przerwany w zeszl~'m tygodniu. Po
zakonczeniu przewodu w dniu dzisiejszym
przemawiać będr.ie prokurator i obrona.
Wyrok spodziewaJlY jest jutro.
Wypadki z tramwaju. 1\a Bałuokim
~ynku :wypadł z tramwaju, znajdującego
SIę w bIt'gU 3Z-let.ni Stefan Matuszkiewicz
z. Piotrko\~' a i odniósł ciężkie obratenia
cIałII;. - 1\a ul. Pabianickiej przy moście
kolejowym wypadł z tramwaju 39-letni
Włady~łll;w Ja~ter. zamieszkały przy ul.
~YSOkleJ 16 l doznał ciętkich obrażeń
cIała .• tak że przewieziono go do szpitala.
Zazył nłeznaną truciznę. W mieszkaniu
sw.ym przy uJ. Łl\kowej 2 popełnił samo.
bÓJ~two ~l-letni .Władysław Duczek. zaży
waJąc
n~eznnneJ
trUCizny. Desperata w
sta~lle lllelprzytomn~r m przewieziono do
SZPItala. Powodu samobójstwa nk usta.
lono.
Chłopczyk wypadł z okna. Z okna dru.
gief(o piętra domu przy ul. Wesołej 31 Wypadł 7-letni Zyp:munt Słowik i odniósł zła
mani~ żeber i. o~u rąk. Rannego po opatrzenlU przeWIeZIOno do szpitala w stan ie

T\I

wyniki
polskiego lotnictwa sportowego
Wspaniałe

llroc~Y8te ro~danie

nagród

War s z a w a. (Tel. wł.). W lokalu Aeroklubu RP odbyła się tradycyjna uroczystość wręczenia nagród zwy-

'IV

Aeroklubie RP

cięskiJIl załogom polskim w tcgorocznych zawodach lotniczych krajowych,
w zawodach balonowych, szybowcowych, oraz nagród indywidualnych u
premiowane wyczyny szybowcowe.
Jak wskazuią ostateczne wyniki tegorocznych zawodów lotniczych, zawodnicy spełnili pokładane nadzieje"
nie ustępuję.c przed trudnościami i
kończę.c zawody w jak najlepszej formie. Świadczą o tym cyfry: Do zawonych maszyn, narzędzi stalowych, skór dów zgłosiło się 41 samolotów z zało
itp. Rzeczy te i przedmioty pochodziły gami z 9 klubów. Trasa lotu przebiegała na długości 3.000 km, zawody uczęściowo z kradzieży kolejowych, czę
lWllczyło 36 załóg.
ściowo zaś z systematycznych kradzie. W szybownictwie osię.gnięte zostały
ży w firmie Katowicki Handel Zelaza
przy ul. MłYllskiej w Katowicach, do- wyniki, przekracl!.oaję.ce naj śmielsze nakonywanych przez pl"acownika tej fir- dzieje. W 1937 r. 56 pilotów wyczynomy Antoniego Dudzika, który skra- wych wykonało 123 przeloły na ogóldzione wyroby sprzedawał za bezcen nej tr,a sie 8500 km, w 1938 r. 90 pilotów
I{ocięckiemu. \V mie"zkaniacl1 Maucewyczynowych wykonało 200 przelotów
go w Zawodziu oraz Bonka w \"eloow- na ogólnej trasie 25.000 km.
cu znaleziono równjeż najróżniejsze
Gen. Zając dokonał wręczenia naprzedmioty pochodzące z kradzieży gród. Wręczenia nagród zdobywcom
przesyłek kolejowych.
pierwszego miejsC'a w zawodach mię
Kocięckiego i ~laucego przytrzyma- dzynarodowych Gordon - Bennetta dono i przekazano do dyspozycji władz konał Królewski Aeroklub Belgii.
sądowych. Bonk w międzrczasie zoNagrodę, zdobytą w międzynarodo
stał przeniesiony służbowo na Zaolzie
wym zlocio ku czci św. Stefana przez
i spl'awę jego przekazano tamtejszym mjra Michalika, wrQczył w swoim cuwładzom.
~ie Aeroklub Węgierski.

Zmagazynu kolejowego
przenosili do swego
K a t Ow i c e. (AIS). Władze kolejowe stwierdziły, że od długiego już
cz.asu giną masowo przesyłki kolejowe
w magaz~' nie dworca katowickiego.
Powiadomiony o tym kolejowy komisariat P . P. wdrożył dochodzenia i
zarządził obserwację, która skierowała
poaejrzenia przeciwko 3 pracownikom
magazynu, a mianowicie st. magazynierowi kolejowemu 37-letniemu Modestowi Kocięckiemu z Warszawy, zam.
w Sosnowcu (Orla 3) oraz jego pomocnikom, 39-letniemu Wincentemu Maucemu z Katowic II (Posia 1) i 39-letniemu Franciszkowi Bonkowi z Wełnowca (Peowiaków 40).
Zarządzona u nich niespodziewanie
reWizja domowa doprowadziła do wykrycia w mieszkaniu KO,cięckiego w
tioImowcu wielkiego mage.zynu róż-

'k
z pol s k"lml robot mami
sezonowymi z Niemiec drogę. przez Krzyż
i Drawski Młyn (na Wolsztyn, Nowy . K a t o w i c e. (AIS) . NTa ławl'e o~k,""'" .".
Ś
zonych S"du
Okręgo"'ego u, K"tOWl·.
Tomyśl,
rodę, Gniezno, Szamotuły,
~
" . . . ...
cach zasiadł b. urzędnik wOJ' ewódzki
Międz~' chód i Czarnków) przewidziane Jan Szeliga z I{atowic, który odpowiasę. w dniach 3, 7, 10, 13 i 14 grudnia rb. dał za sprzeniewierzenie 10.000 zł na
Ogółem, jak donosiliśmy przed dwo- szkodę fundacji śp. Zarembin-y z Siema tygodniami, przewiduje się teraz mianowic.
powrót z Niemiec 27.593 polskich roŚp. Zarembina zapisała swą nierubotników sezonowych w 78 pocięg,ach chomość na wdowy i sieroty po polespecjalnych.
glych w walk,ach o niepodległość Ślę,ska. Kuratorem tej fundacji mianoPocię.gi

ciężk i m.

.Rozprawy nożowe i inne. Na ul. Pol.
neJ 14 zosta ł pokłuty nożem :W-Ietni .Józef
Graczyk. Rannego opatrzYł lekarz POIrOtowia. - N~. ul. Zielnej 15 T.ostali pokłuci
nożem w bOJce -M-letni Władysław Radzi.
kiewicz i 25-letni Stanisław' Kaczmart'k.
Obu w stanio ciężkim przewieziono do
szpitala. - W bójce przv ul. Szopena 21
doznał połamani a żehcr '21 -letni S1anisław
W·y!zykowski. Rannego przewi ezi ono do
szpItala.

Ta ela IOle,rH

3 dzień ciągnienia 2-eJ klasy 43-eJ LoterII Państw.

6łówne wygrane

100047449 1010U5 659 702 102281
90 504 712 20 53 839 47 103072
261 422 104487 686 105013 292 524
106229 323 410 89 523 95 614 800
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szczepionek'

War s z a w a. (Tel. wł.) W Są,dzie
Warszawie zakończyła
przeciwko Stefanowi
MItlickiemu, b. radcy kontraktowemu
Min. Rolnictwa. Tomaszowi Dobrntowi. właścicielowi apteki w Warszawie, Tadeuszowi MieczYIlskiemu, dyrektorowi
Państwowego
Instytutu
Gospodarstwa Wiejskiego w PułaOkręgowym w
się rozprawa
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Kazimierzowi Markowiczowi,
kierownikowi wydziału serologicznego
Instytutu,
i Eugeniuszowi Wodzinowskiemu, kierownikowi rachuby
Instytutu, oskarżonym o nadużycia
przy sprzedaży szczepionek Państwo
w~go Instytutu Gospodarstwa WiejSkI ego w Puławach.
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że mają,c powie-l Stefana Malickiego na karę 3 lat wię
nad zwalczaniem zienia i 3 tys. złotych grzywny,
w Polsce, porozu- zmniejszają.c mu karę na mocy amnemiał się z aptekarzem Dobrutem, któ- stii do 2 lat i 3 miesięcy i do 1500 zł
remu powierzYł wyłą.czne przeds1.awi- grzywny, Tomasza Dobruta na 3 lata
cielstwo Instytutu w Puławach. Pro- więzienia, przy czym na mocy amnedukowane przez Instytut szczepionki ' stil zmniejszył mu karę do półtora
Dobrut przekazywał Malickiemu, któ- roku więzienia i darował grzywnę,
ry rozwodniwszy je i zmniejszywszy oskarżonych zaś Tadeusza l\1ieczyń
w ten sposób poważnie ich wartość, ski ego, K.azim iel'z,a Markowicz,a i Eu..
przekazywał te szczepionki w teren.
geniusza Wodzinowskiego sąd unie.Tego rodzaju działalność oskarżonych winnił.
spowodowała
poważne straty
dla
Od zasą,dzonych Malickiego i DoSkarbu Państwa.
bruta sąd zasądził 140 tysięcy złotych
Po rozpoznaniu Śprawy,
która na rzecz Skarbu Państwa jako potrwała kilkanaście .dni,
sąd
skazał
w6dztwo cywilne.

fanowi MaIickiemu,

l choróbsobie
rzoną.

pieczę
zakaźnych

l-lamowy milimetr lub Jell'o mleJ.ee kontuje: w zwyczajnych na .tronle II-laPrenumerata" Polsce I odnoszeniem I'a.zety do domu miesięcznie (T ras, w tygodniu)
mowej 15 groszy, na stronie redakcyjnej (4-łamowej): ' a) przy końcu czeAci
2,50 II, sa li'ranicą miesięcznie od 8,00 zl ~o_Jl.OO_zl _ (zaletnie od kraju).
redakcyjnej 30 groszy/ b) n8 stronie czwartej 50 groszy, e) na stronie drugiej 60 I'roIJZY,
Adres redakcji I administracji centralnej: Poznań, 8w. Marcin '70. Telefon)': 40-72, 14-76,
dl na stronie wiadomo§cł miejscowych' 1,- zł. Drobne oglO:Jzenie (najwy~ej 100 erow, w tym
33-07, 44-61, 35-24. 35-25; po 11'0 dz. 111 oraz w niedziele i IIwięta tylko: 40-72. Redaktor
1) nagłówkowych) slowo naslówl'owe drukiem tłustym. 15 groszy. katde dalsze slowo 10 groSZY.
C'dpowiedzialny: Jan Płazak II Poznania. Za wiadomości I artykuły z m. Łodzi odpowiada
Ogłoszenia większe wśród drobnych poczynając od oatatnieJ strony, 1-la.mOW7 milimetr 80 grOWlad·y slaw Maciąg, ł..od~. ul. Piotrkowska 91. Za I,Kronikę Wielkiego Pomorza" odpl1włada
.zy. Ogłoszenl'a skomplikowane, I'; zaetl"z9Żenlem miejsca __ od poszczególnego wvpadku 20'/,
Franciszek Przytnrskl a Poznania. - Za ogłoszema I reklamy odRowiada Antoni Lemiewicz
~
•
I
Palmania. Rękopisów niezamówjonych redakcja
nie zwraca. W ra2lia wy.
nadwy~ki. Ogłoszenia do bieżącego wYdania przyjmujemy
do godziny 10,30, a dn wyt1atl
I>adków, spowodowanych sila wy~szą. przetizkód w zakładzie, strajków itp .• wydawnictwo nie
niedzielnych I świątecmycb do godziny U,80 rano. Za błedy drukarskie, które nie zniekształcaJa
odpowiada za dostarczen ie pisma, a prenumeratorzy nie mają prawa domagania sie niedo·
treści ogłoszenia, administracja nie odpowiada. Ogłoszenia przyjmujemy blko za opłatą l góry.
starczonych numerów lub ods zkodowania.
...
Nakład 1 czcionki: Drukarnia Polska S. A. w Poznaniu. KonŁo P. K. O. Poznart %00149. Pocztowe konto rozrachunkowe: Poznań 3. numer kartoteli 03.
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z salonu i udał się de.
swego gabinetu.
- Bądź tu szlachetnym i czyń drugim dobrze - myślał - a oni ci tak
odpłacą· ..
- O nędznica! - wykrzyknął głu'
cho.
Nie do córki jego zwrócone były te
słowa.

o podarkach i

biżuterii,

która dla.

młOdych panienek jest czymś pożąda
nym, ChOĆby nawet nie byly kokietkami. Ale Leonia byla wielką kokiet-

Wyszedł

Matkę straciła

bardzo

wcześnie,

a
jej ojciec.
szycia, lecz zarobki były nikłe. Nędza złym jest doradcą. Nieszczęśliwa, będąc ładną. dziewcZ~'ną, zwróciła uwagę na siebie i pewien mężczyzna wnet pozyskał jej
serc.e.
Krótko trwało złudzenie. Kochanek
przed

sześciu
laty
Utrzymywała się z

zmarł

-

Jest to jedyny sposób dla unik-

ką·

..
Gdy pani Villarceau dawała jej jaki klejnocik, Leonia m~T ślala:
- Dla \Valentyny kupi zapewne
- myślał.
Leonia miała umysł bystry, chci- coś o wiele droższego.
W domu ViIIarceau, gdzie wszystwy wiedzy i duże zamiłowanie do
pracy. Uczyła się razem z Walentyną. kie wolne dni spędzała, przyjmowano
ją zawsze serdecznie.
i razem się bawiła.
Tam widywała młodego doktora
Jednak jaki był charakter Leonii,
Filipa Delt€il, który chętnie z nią
rozmawia!. Dlatego też wyobrażała
sobie, że młody ten człowiek zajął się
nią na serio.
- Dlaczego nie mógłby się ze mną.
ożenić? mówiła sobie w duszy.
Leonia wiedziała, że Delteil też nie
był bogaty.
Zostać żoną doktora DeJteil, który
był na drodze do sławy i majątku, to
było najgorętsze pragnienie Leonii.
Piękna, intel igentna, wykształcona.
umiejąca się obracać w towarzystwie
ze swobodą., mogla wzbudzić głęboką.
miłość.
'
Lecz Filip Delteil kochał całym
sercem 'Valentync:. choć nikt się tego
nie domyślał.
W trm samym czasie pracował w
domu doktora artysta·rzeźbiarz, który
zdobił rzeźbami gabinet doktora. i pokój stolowy.
August Lebl'un nie był pierwszym
lepszym robotnikiem. l\Iłody człowiek
od kilkunastu lat pracował na wła
sną rękę i na ostatnich wystawach
sztuki Z'Yl'ócono na niego uwagę, dlatego sypały mu się obstalunki, że nie
móg-I podołać robocie.
Artysta ten zakochał się po uszy
w pięknej nauczycielce, a wiedząc, że
nie ma ani rodziny ani majątku, poprosił pana Villarceau o jej rękę .
...d-.~~
Czy doktor mógł lepiej wydać swonięcia niebezpieczeilstwa, jakie grozi
w Paryżu dziewczynie biednej i ładnej

Lecz powiedzmy, co myślał doktor
w tak niezwykłym u niego przystępie
gniewu i wzruszenia.
Jest to jedna z historii często spotykanych w Paryżu, w tym wielkim
zbiorowisku ludzi, którą opowiemy:
Pan Villarceau był jeszcze młody,
lecz już mówiono o nim jak o sławie
doktorskiej, gdyż sz~rbkim krokiem
zmierzał do zaszczytów i rozgłosu.
Od roku był już żonaty i spodziewał się niedługo zostać ojcem.
Pewnego dnia przyszła do kliniki,
w której pracował, pewna kobieta z
raną na ręce i prosiła o poradę.
Kobieta była strasznie wychudzona z oczyma zgasłymi i zapadłymi, a
bladość jej twarzy wskazywała, że musiała cierpieć strasznie.
Młody
znał
ją.
Była
to córka
zacnego wyrobnika, który długie lata
pracował u jego rodziny. Wybadał Ją
z dobrocią, a ona wyznała, że była
matką i że dla siebie i córeczki brakowało jej na życie.
Doktor obdarzył nieszczęśliwą pie·
niędzmi, zapisał jej adres i tego samego jeszcze wieczoru udał się do
niej w najbliższą dzielnicę miasta.
Ujrzał tam obraz prawdziwej nę
dzy.
Nędzne łóżko,
sZ'lfa spróchniała,
dwa krzesła słomą wyplatane i kilka
starych sprzętów kuchennrch. B~·to to
całe umeblowanie.
ie widać było ani ubrania ani bielizny.
ją w~'chowankę?
'Viatr zimowy wpadał przez sZPJ.•. .pewnego dnia ]JI':.yszla do kli1!/l~~;klórej pracował, pewna kobźeta z raną
Doktor przedstawił Leonii prośbę
ry okna i dl·zwi. w kominie było ciemna 1'ęce i ]JNJsila o pomdę.
rzeźbiarza, dodając, że małżeństwo to
no, a kobieta i dr.;iecko drżały z zim·
jej był robotnil{iem rzeźbiarskim, wyjaśni się później.
zapev,:ni jej przyszłość i że zna na tyna.
W małcj jej główce praco'''ała myśl le artystę. iż może zaręczyć, że ją
Dziewczynka w~'cieńczona głodem mógł więc z łatwością zarobić dwaniestrudzona. Pamiętając. co doktor uszczęśliwi.
naście franków dziennie, lecz więc€j
wyglądała okropnie.
Leonia odmówiła stanowczo.
Doktor wzruszony tą stra~zną, nę przesiacl~'wał w restauracji niż w war- uczynił dla niej i jej matki, wyciągała
z
tego
wnioski,
które
chowała w głębi
sztacie.
\\'ier>;orcm
pO\\Tacał pijany.
!\liała ona inne plany:
dzą, po~łał po węgiel, ż~' wność i wino.
duszy.
Lecz nagle. całkiem niespodziewaZa ch",rilę zajaśniał OgiC'l'l na ko- zaczynał kłótnię i bil kochankę·
Doldor z pewnością nie spodziewał nie 7.acz<,'to mówić o malżeI'lstwie \VaTak hl i dwa lat a. Młoda kobieta
minku. a skoro matka i d7.iecko się
się, że jego protegowana będzie tak
lentvny z Filipem DeIteil.
została
nlatkQ..
a
wielbiciel
opu~
ją
posilił~'. oto co biedna kobicta oponie"'dzięczna za wszystkie dobrodziejLeonia dowiedziała się wreszcie że
natychmiaf't.
wiedziała:
stwa.
Delleil kocha Walentynę i jest 'koChciała
ona być traktowana na chany.
równi z Walentyną, choć nic jej nie
Pewnego dnia, gdy biedna matka matka umarła. Przed śmiercią prosi- brakowało, niczego pragnąć nie poBRONIĄ
zmuszona była wyjść z domu, zastała ła nieszczęśliwa eloktora, aby nie opu- trzebowała i czuła się u państwa Villarceau
zupC'łni-e
dobrze.
jednak
trakpo powrocie mieszkanie obdarte z szcza! jej dziecka, b~r b~' ł dla małej
SZCZĘŚCIU
wszystkiego, co mogło być do zabra- opatrznością tak jak był dla matki towano ją inaczej niż \\'alentynę. I
nieraz
mówiła
sobie
z
goryczą,
że
przy
nia.
przez lat kilka.
L'kryła swoje uczucia i z uśmi~
Doktor przyl'zekł opiekować się stole. do którego ją przyjęto, je chleb chem wins7.owala \':alentynie.
Nieszczęśliwa pracowała dnie i noce, niszczyła zdrowie i cudem prawie dzi€ckiem, a dla niego przyrzeczenie jak jałmużnę.
Jednak w jej sercu wrzał straszny
Służba nieraz dawała jej odczuć,
przeżyła tak rok jeden z córeczkę., lecz
było rzeczą świętą.
gniew na wszystkich.
że nie powinna się nad nią wynosie,
siły jej się wyczerpały.
Wziął małą Leonię do siebie i u1\iedlugo potem próbo~'ala anonigdyż jest równa jej urodzeniem.
Zacny doktor przepisał lekarstwo czynił ją towarzyszką 'Valentyny.
mami zerwać małżellstwo \Yalputyny.
wzmacniające,
położył
dwadzieścia
Była jednak tak ś,~vietną akto,hą, że
franków na kominku i odszedł, obiepierwsza oburzała się do gł~bi na }iPEŁNE NIECHĘCI ZAZDROśCI
cując powrócić.
sty, jakie przychod7.iły, mówiąc, że nie
Duma i miłość własna Leonii cier- rany zadawane dumie przyjaciółki i może pojąć, jak luclzie są zuoIni do taPrzychodził często, bo nie od razu
szukała słów naj czulszych, aby wypiały nad tym niezmiernie.
można było przywrócić zdrowie wykiej podłości.
Jednak nie dawała poznać po sa· pędzić gorycz z j€j serca.
cieńczonym.
A z jaką czułością. całowała biedną
Leonię
wzruszało
czasem
tyle
dobie, jak byla fałszywa. Doktór na pewMożna się przyzwyczaić do dobrych
Walent~'nę i jak płal<ała z nią. razem!
uczynków tak samo jak do złych. Pan no przeraziłby się, gdyby ujrzał, ile broci, lecz skoro znalazła się sama,
" Tierzono jej, bo nikt nie domyślał
Villarceau z zadowoleniem patrzał na w sercu jego protegowanej znajduje brało górę jej buntownicze usposobie· się, że Leonia miała nadzieję wyjść
nie i zamiast być wdzięczna 'Walenty- za młodego doktora.
się niechęci i zazdrości.
powracające do zdrowia dwie istoty,
nie za jej dobre serce, oburzała się
Udawała ona szczere przy'wiąr.anie
które bez niego śmierć znalazłyby
Jeden tylko doktor podejrzewał ją
do Walent~'ny, a w gołębi duszy niena- na dobroć, jaką jej oka.zywała.
niechybnie.
o autorstwo tych listów, które oddaSkończrła ona pensję rok prędzej
Wielkie szczęście zajaśniało dla widziła jej serdecznie.
lały od domu pana Delteil i groziły
od 'Valent:vny. Z wyższym patentem spokojowi przyszłości jego ukochanej
Nadszcdł czas, 7.e doktor umieścił
d.:>ktol'a, gdy żona jego powiła córeczobie pnnienki w jednrm z najprzed- nauczrcielskim rychło dostała posadę 'Valentvnv.
kę. Wszystkie swoje dobre uczynki łą
w d~ż~'m zakł~'dzie naukowym. '
niejszych zakładów naukow~' ch.
czył teraz w sercu ze swą maleńką
Nie 'mÓwił jednak o tym, nie maZ jakim wstrętem wstępowała na jąc pewnych dowodów. N'ie chciał ob\Valent~·ną..
Tu dopiero znalazł pole do popisu
Coraz więcej interesował się swy- ~kn' ty i niespokojny charakter Leonii. drogę obowią7.ku! Lecz pan Villarceau winiać przewrotnej i niewdzięcznej
mi pacjent.kami, a szczególnie dziew- Zdawało jej się ciągle, że koleżanki żądał tego, mówiąc, że przyszedł czas. Leonii.
cZYliką. której było imię Leonia. Dziec·
jej robią. aluzje de., jej ubóstwa. Na- by sama zdobyła sobie stanowisko.
Gdy \Valentyna mimo wszystko wyStrasznie czuła się poniżona. Nau- szła za doktora Delteil, był to dla Leko ~z~'bko powracało do zdrowia i cza- wct w uznaniu. jalde jej oddawano z
ro''',ało go wdziękiem. urodą. i szczepowodu zdolr.wści i pilności, widziała czycielka, to prawie służ~ca.
onii cios straszny. Musiała ona już
Pomimo to zawsze udawała, że teraz wyr7.ec się ambitnych marzeń
biotem. Z prz~'jel11nością patr7.ał. jak dla sicbie rodzaj ubliżenia.
jest zadowolona, choć w sercu żal na przy~złość.
roz"'ija ~ię w malej jej wrodzona inNiedowierzająca. gotowa zawsze do
telig-f'ncja.
odpo'"icclzi gorzkiej. nie b~' la lubiana.. miała straszny.
Pierwsza odmowa nie zniech<;!cila
Dla matki i dziecka znalazł zdrowe. Najlepsze nawet panienki niewielką
Augusta Lebrun i teraz zwrócił się
Mówiła nieraz do siebie, myśląc o
dostatnio umeblowane mif'Rzkanie i okaz~'wały jej 8~ · mpatię.
paJ1stwie ViI1arceau:
wprost do Leonii i ponowił swa protam zamieszkał~r jego pacjentki.
Świadomie, C7.~' też bezwiednie nie- Powinni mnie zatrzymać ' przy ~~
Pani Lescure, tak ?:wa}a się matl;a które pensjonarki dawały jej do zro- sobie i wydać za mąż tak, jak to chcą.
Trm razem Leonia nie odmówiła l
Leonii, odzyskała siły j zaczęła na zumienia, że wdzięczność nakłada na u'ohić 7. \Valent~7 ną.
zgodziła się zostać jego żona.
110''''0 pracowa(l. Jednak zal'abiala nienią, obowią7.ek pracy nad sobą. że nauNauc7,~'cielka pragn~ła . jak najDoktor i żona jego jednak pamię
wiele. więc VilIarceau '''spiaraI ją na- ka jest koniecznością dla panienki bez tali o swej pupilce.
pręd7.ej porZUCić zajęcie, które nienamajątku.
dal.
Pani VilIarccau sprawiała jej suk- widziła.
Leonia miala lat osiem, gdy jej
Walentyna starała się łagodzić nie, dostarczała bielizny, nie mówil!c
{Ciąg d.alszy nastąpi)'.

I

'1

PRZYJACIEL OPUSZCZONYCH

ANONIM

PRZECIW

SERCE

.

Sowiecki nApono"
W ogrodzje zoologicznym w Moskwie
zdarzył się niezwykły wypadek. Gdy dozorca ogrodu, karmiąc zwierzęta, wszedł
do klatek z tygrysem "Apollo". zwierzę
przewróciło go i uciekło.
Na krzyk dozorcy przybiegło kilku uzbrojonych w teJazne drągi pracowników ogrodu zoologicznego. "Apollo" uciekając od prześla
dowców, natrafił na otwarte drzwi gmachu zarządu ogrodu i wpadł na salę, gdzie
odbywała się popularna
prelekcja dla
zwiedzających ogród.
Powstało
wielkie
zamieszanie, podczas którego ktoś z obec~
nych parokrotnie ' strzelił do zwierzęcia.
Przestraszony ;,Apollo" wyskoczył otwartym oknem i został po dłuższej gonitwie
zapędzony do klatki.
Cała ta
przygoda
skończyła się bez nieszczęśliwych wypadków.

~.

,K ombinacje
z drzewem

Stalin niedawno
dopiero
dowi€dział
się, że do samochodów świetnie można używać drzewa
zamiast benzyny. Wiadomość, że we
Włoszech wszystkie autobusy używa
ją. drzewa jako paliwa, wywołała w
dyktatorze sowieckim uczucie zazdraści. Wobec tego w początk,ach września wyd,ał rozkaz, że należy w najbliższych 2 latach wybudować 56000
cięoorówek pędzonych drzew€m.

ne

W Moskwie dekret ten koła oficjalpowitały z entuzj.azmem. VV prasie
ukazały się artykuły, że w dniu 1
lipca dwanaście
ciężarówek

pę

dzonych drzewem
odbyło
triumfalny rejd próbny
na przestrzeni 12
tysięcy klm. Tra-

sa

wiodł,a między

innymi przez góry Ur.a lskie. ZałD'
gi
ciężarówek
składały się wyłącznie z kobiet. W początk,ach września rejd SkOllCZył się "bez wyp,adku
i bez konieczności poważniejszych uapraw po drodze". W cz-asie triumfalnego powrotu ciężarówek do Moskwy,
korespondenci pism zagranicznych,
ukryci w rozentuzjazmowanym tłumie,
r,achowali
zwycięskie
ciężarówki.
Stwierdzili, że ciężarówek wraca tylko siedem, spośród dwunastu, które
wyruszyły w drogę.
Rozgłośnia radiowa
Oświadczyny w Nowym Orleanie, w
Ameryce, codziennie
nadaje audycje reportaż z ulicy.
Kierownik wydziału aktualności chD'dzi po ulicach z mikrofonem i przeprowadza
wywiady z proochD'dniami. Niedawno wyłowił sobie
z tłumu kelnera,
pana John Barry_
Kelner odpowiad·ał na pyt,ania, a
w końcu powie-

dostał i po zastanowieniu się doszedł do
wniosku, że winne temu są. jego olbrzymie uszy. Wobec tego udał się do
chirurga ,Jamesa Stottera., specjalisty
od prz€rabiania nosów i uszu. Dr Stotter wyjaśnił, że w 50 procent "Wypadków, jeżeli ktoś
ma za duże uszy,
to jest to winę.
złych
przyzwyczajeń, np. zbyt.
silnego naciskania kapelusza na
uszy.
Albo też
p.acjenta
jako
dziecko ktoś ciąg
nął
za uszy, a
ucho dziecka jest
miękkie i łatwo
daje się rozciQ.gać. P. Shafer przypomniał sobie, że
istotnie, kiedy był w szkole powszechnej, nauczyciele bardzo często ciągnęli
go z.a uszy. Ponieważ prawe ucho p.
Sh.afera było znacznie większe niż lewe, orzekł Dr Stotter, że nauczyciel,
który go ciągnął za uszy, musiał być
mańkutem. Dr Stotter już przygotowywał się do operacji Uszu p. Shafera, a
poza tym przyłączył się do kampanii
prasowej, jaką p. Shafer rozpętał. Jednak nagle odezwała się Nowojorska
Akademia Medycyny. Dr Galdstom oświadczył,
że tu właściwie
nie
chodzi
o
cię.gnienie za uszy, tylko że cała
sprawa jest ciąg
nięta za włosy. I
w ogóle: "Chodzi
o ordynarną. blagę. Kształt uszu
chłopca
mógłby
się zmienić, ale

na to trzeba by chłopca powiesić za
uszy i musiałby . tak wisieć przez parę
miesięcy z rzędu",

tak pisze dosłownie:
"On mial rozkaz od
reakcyjnych kół anO pułk.
gielskich, żeby udD'Lindberghu wodnić ~łab~ć lo.tnictwa sOWIeckIego l dać
dział:
"Pragnął
Chamberlainowi powód do kapitubym zapyt.ać Ma- lacji w Monachium.
Przekupiony
rię
Vicknair w kł,amczuch. Lindbergh, wykonał rozkaz
. h
ó
miejscowości ReSWOIC pan w. To
serve, czyby nie
. tłumaczy wszystchciała za mnie wyjść zamąż. Jakoś nie
ko".
mam odwagi zapytać się jej wprost, w
"Lotnictwo socztery oc!:y. "Po upływie tygodnia p.
wieckie
według
L' dba' h
. ~t
Vicknair donios:a Rozgłośni oraz nieIn
:g a, Je~
śmiałemu kelnerowi Barry, że odpD'pozbaWIOne WGwiedź będzie mogła dać dopiero wtedy,
dzów i znajduje
gdy się dobrze namyśli.
się w stanie całkowitego chao!'u.
Niejaki Phil-ip Shafer,
Sądzimy że w D'Tragedia lat 21, zamieszkały w
. '
Z uszami vIanhattan postanowił nie~óle me potrzebudawno wszcząć potężną
Jemy dementować
kł,amstwa tak ok.ampanię. Uważał, że Ministerstwo
Oświaty powinno nareszcie nauczycie- czywistego. .. Lindbergh dokonał tak
lom szkół powszechnych kategorycznie wspaniałego lotu bez zatrzymania w
'I t
kl'"
.
nakazać, że nie wolno im ciągnąć za k. ro es wo a umnll I os~czerstwa,.ze za
uczy uczniów. Philip Shafer uczęszczał jednym zamachem pobIł wsz~stk)e redo szkoły powszechnej w stanie Wirgi- rekordy barona Munchhausena (niemie_
nia, po czym spędził rok na uniwersy- cki Twardowski .. , Od dawna już nie
żadnego rekordu lotniczego i
tecie Wirginia, zaś w ostatnim czasie uzyskał
..
' ..
.
przybył do Manhattan, w poszukiwaobec~le Jak? lotmk n.le przeds~wI.a w ?niu jakiejkolwiek posady. Posady nie góle zadne] wartoścI... Te malutkIe
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Zł OdZIej

końcowi października, deszcze rozpadały się na dobre.
Drobny kapuśniaczek mżył od rana do wieczora, zasłaniając mglistym welonem cały świat. Poranki co dzień wstawały W warkoczach desz-

Ku

Moskiewslla
"Prawda"

loty, które odbywa obecnie na swym
niewielkim samolocie, sę. śmieszne. Tak
latać potrafi którykolwiek z członków
Aeroklubu rosyjskiego, wszystko jedno
czy to jest chłop, robotnik, czy student".
.
Że poeci zarabia~
Płace poetów ją. mało, to już tak
zawsze było.
Niedawno Akademia. Poetów Amerykań
skich ogłosiła cyfry, z których wynika, jakie są. zarobki poetów, w porównaniu z zarobkami osób, należą.cych
do innych z.awodów. Przez określenie
"poeta" rozumie
Akademi08. poetę o
ustalonej sławie,
który nie przekroczył
życia,

Zatrute strzały Indian
pozbawiły go snu
Luis Castro, komisarz policji w jednym z zachodnich stanów brazylijskich,
Cierpi od 11 lat na bezsenność. IW roku
1927 władze bezpieczeństwa postawiły go
na czele ekspedycji. karne) prz~iwko ~n
dianom, którzy mepokOlIi OSiedla bIałych. W czasie jednej z takich wypraw
Luis Castro trafiony został w głowę zatrut~ strzała,.
Jedynie dzięki natychmiastowej pomocy lekarskiej udało się utrzymać go przy tyciu, ale od tego czasu
komisarz policji nie mot e sypiać po nocach i ostatnio popadł na tym tle w rozstrój nerwowy.

połowy
wydał

cztery
wierszy

tomiki
i .. niewą.tpliwie jest nama~zczony
przez
muzy. Otóż ze
swych
ksią.żek
ten
nieszczęsny
geniusz może 0czekiwać około 250 dolarów rocznie.
Za wiersze drukowane w czasopismach może dostać drugie 250. Ale tak
wsp.aniałe zarobki ma tylko trzech lub
.
..
naJwyzeJ czterech poetów w Stanach
Zjednoczonych. Znakomity poeta Edwin Robinson mawiał często, że szczęśliwym jest ten rok, w którym wierszami zarobił pełnych 100 dolarów.

dla odstraszenia
złych duchów

Bęben

Wśród licznych zbiorów bogatego działu etnograficznego British Museum w Lon-

I

YAP.

dynie zwraca powszechne, uwagę 18 metrów długi, skórą obciągnięty bęben murzyński z Kongo belgijskiego. Ilęben ten
był specjalnie używany przy wielkich uroczystościach oraz dla odstręczenia złych
duchów. Ostatni raz bęben ten obwieszcz.ał
ludności Konga przybycie króla Leopolda
II, twórcy potęgi kolonialnej Belgii.

s

Plaga lwów wpołudniowej Afrvce
Terror~styczne rządy
gonią samochód -

- Porwany przez lwa z lóilla - L:wy
Cala rodzina rozszarpana przez lwy

NajWiększym

I najsławniejszym na
rezerwatem jest park im. prozydenfa Krllgera w Południowej Afryce.
Pod względem rozmiarów d<>równuje on
Belgii. W parku tym, który jest dumą
południowych Afrykanów, zwierz afrykański, w wszelkich jego odmianach, :tyje
swobodnie odpowiednio do swych właściwości. W ostatnich joonakte ~zasa('h zaświeCIe

~~~~~łOd:t;C:!z~s ampor~~~ie:t n~~~~~y~t:z~~

kre zjawisko: dzikie zwierzęta stawały
się jakoby coraz dziksze i zuchwalsze w
w s~oaunku do lu~zi. F!1rmerzy. mający
swoJe fa\~y w sąsle.dztwle re-zerwatu, ('0raz częścIeJ skarżą SIę na to. że lwy napadają, Ich trzody. Myśliwi. dla których dostępna jest pewna część parku, stwie,dzają, te zwierzyna 01 pewnego czaS,l nie
przychodzi w tak wielkiej liczbie do je·
zior dla zaspokojeDla oragnienia. Lwy w
parku Krugera wvkonuj& rządy te;rorystyczne w stosunku .1'.) innych ZW'2rząt
tak it prawdopodobnie '" niedalekiel

I

przyszłOŚCi okaże ,:Hę kGnic'C'zność zna,~zne

go zmniejszenia ich stanu.
. Stosunki ilustruj,e ~,:ypadek d~óch
mIeszkańców Roda~I., k'.(',ny przyóy,1 w
odwiedziny do Polud:J,o'l".e,i AfrykI. Pew·
ne-go dnia obaj wvb ..alJ się w step, by spę
dzić tam noc pod ~()lym fJ,ebem. Nrlpt'ltkawszy po drodze n:ezan,J6Szkałą ch'lt~
obserwacyjną. ~at,l"~vmal~ si€ w nIej nit
noc. W nocy Jeden z n;cn obudzony 1.0·
stał nagłym hałasem .
,- rZt'tarłszy cczy,
zobaczył zbli~ająw się do okna dziwny
cień i usłyszał ci.~he ~)ryc;'ar.ie.

nie

cień skoczył

stała

cisza.

d')

('ha~. y

N HręlJ'

przez okno! nf.l-

Przest~aszony

Rodezyjczy~

wyskoczył z łó~ka. sIęgając po strzelbę

1

podszedł do łótka swego towarzysza. LMko było puste. Wypadł więc przed chatę, lecz to. co tutaj zobaczył, spQwodowa-

łQ go do natychmiastowego powrotu i do
zabarykadowa.nla chaty. Gromada głod
nych lwów rozszarpywała przed cha~
zwłoki jego przyjaciela.
Następnego dnia
znaleziono szcza,tki nioozczę.§Uwego w
stepie.
Rozzuchwalone bestie ni~okoją nawet
drogi. PEllwien automobilista spotkał na
dl'odze. w odległości 50 km od Buluwayo.
grup!! zwierząt. które z dala robiły wra:tenie wie-lkich psów. Kiedy zblitył się ze
swym wozem. rozpoznał. :te nie były to
psy, ale cztery lwy i 7 czy 8 hien. Po kilku strzałach na postrach automobilista
ruszył pełnym gazem przy głośnych sygnałach hupy wprost
w środek stada.
Przestraszone w pierwszej chwili IIwierzę
ta przepuściły auto. którego jut później
dogonić nie mogły.
Straszliwy wypadek zdarzył się w Posaka, w północnej Rodezji. Pewna rodzina murzyńska, składająca się z rodziców i
dwóch córek, wyruszyła w drogę do krewnych, zamieszlmłych we wsi. oddalcmej o
50 mil. W drodze zanocowali pod gołym
niebem. W okolicy tej od lat nie widziano
dzikiego zwierza. Nagle w nocy rozległ
się przeraźliwy krzyk mę~czyrny. którego
lew wlókł w ·p aszczy za sobą.. Matka obudziła córki i kazała im czym prędzej wdrapać się na drzewa.
Starszej udało się to
istotnie. ale matka. która zająć się musiała drugą, 5-letnil\ córką, nie zdołała się
już ratować ucie-czk& i została rozszarpana przez nadbiegłe lwy. Lwy tauwatyły
siedzącą na drzewie dziewczynę i zaczęły
je oblegać. Ale mimo głodu - 1 pragnienia
dziewczyna wytrwała na drzewie przez
dwa dni, at wreszcie lwom znudziło się
obleganie i powędrowały dalej.
Tak to ochrona zwierząt w parku Krugera nie jest rÓWnocześnie ochroną ludzi~
zamieszkująCYCh w sąsiedztwie.
(KK)

•
Pewnego razu jednak, znaleźli się ludzie, co zamieszkali w samotnej lepiance.
Przybyli na początku jesieni, ale skąd?
Tego nikt nie wiedział. Stara kobieta, która szła z trudem, opierając się na ramieniu wyrostka, rzekła, widząc porzucona,
chatę.

- Tu zamieszkamy, Franuś. Litościwi
ludzie nie dadzą nam zginąć.
I zostali. Wieś patrzyła na przybłędÓW
obojętnie i wkrótce zapomniano, te tam,
czu i drobne kropelki dżd:tu spływały bez- kilka kroków za wsil\ żyją ludzie. A tymustannie wzdłuż czarnych konarów drzew. czasem do ciemnej, wilgotnej nory wpeł
Krajobraz stał się niewyraźny, szary i pu- zła nędza. Na wyrku dogorywała, mo:te ż
sty, dnie wlokły się jednostajnie. W tę głodu, kobieta. Z pod cienkiej skóry wymonotonię dni wtargnął czasem wiatr i
stawała każda kosteczka. Czarne, wpadtrząsł martwymi gałęźmi starych grusz,
nięte oczy paliły się ogniem gorączki,
wierzb i topól, stojących po sadach, la.- pierś podnosiła się ciętkim, krótkim odl;:ach, wzdłuż wiejskiej drogi, prześwieca- dechem. Okruchy strawy przynosił jej
jącej powierzchnię kału:t. Słomiane, wiejsyn, wracając z wędrówki po wsiach, Za.skie chaty przypadły zda się do ziemi, chodził Franek od chaty do chaty ale
zmalały, ledwo prawie widoczne. Nieco przed jego łachmanami zamykano drzwi
po za wsią, w polu, stała opuszczona od i nie jedno twarde słowo usłyszał.
dawna chałupa. Pochylona ze starości, o
- Włóczy się po świecie, a pracować
Sło mianym posz)"ciu dachu, zniszczonym mu się nie chciało. Teraz szuka pracy...
JUŻ
bardzo i pokrytym sczerniałym
Głodny. Patrzajcie! Na wódkę I
mchem. Nikt tej chaty nie zamieszk'wał,
Pracować. Latwo powiedzieć: praca. bo na cót zdała się ructf'rn . nit' (Iaiąca do- !'~;c ie pracę ..Ta ... zachłysnął się ...... Pra.l'rej osIony przed .del:iZCZUl1, guzIe wiatr (; ~, pracy! - ~zeptał prawie ja~ w. obłąka
llWizda.l s~cLehnlWU.
mu, wloką,c Sl~ do chaty. l'~hł Się W la-

I

chmany, drobny deszcz uderzał mu w
twarz. Przechodził właśnie koło chaty
wÓjto·wej. Dobiegł g.o gwar roz.\llów. To
gospodarze radzili nad sprawami gromady.
- Nie dobrze mu z oczu patrzy. Kto
wie co o jego tyciu? .. Złodziej? .. Trzeba
go unikać, albo ... wypędzić ze wsi?
A może mieli rację panowie rajcowie,
te trzeba go unikać, bowiem te wszystkie
obelgi i wyzwiska zaciemniały i mąciły
mu umysł. $wiat przedstawiał mu się tak
czarno i wtedy F'ranek był gotów popełnić
szaleństwo, ale na wspomnienie matki
garbił się pokornie, odchodził. I dziś wracal głodny, sponiewierany ze swej bezcelowej wędrówki. Wszedł do zimnej izby i
usiadł ciężko na pieńku.
W kl\cie ktoś poruszył' się niespokojnie
i po chwili oczekiwania padło pytanie:
_ Dostałeś pracę, Franuś? _ Choć
wiedziała jaką otrzyma odpowiedź, przeciet pytała.
_ Niel - mruknął. Znów zapadło milczenie, przerywane szelestem ściekającej
wzdłuż ścian wody.
_ A mo:te Franuś ... - zaczęła znów po
chwili matka.
_ Czego?
..- A10te poszedłbyś jeszcze raz do dQ~ I

brych , ludzi, powiedz im, :te u nas taka
Lieda ... Idź! Powiedz! Poproś! Bo widzisz
Franku ... - umilkła.
Z oczu Chłopca spłynęły 'dwie łzy.
- Jak:te musi być głodna - myślał kiedy się sama talio - Niel Jęku matki
nie mógł znieść. Jest jut zdecydowany.
Wstał i wysunął się w mrok.

*

Koło budynków wójta przemykała się
jakaś postać. Cicho. Pies tylko zawarczał
w budzie, ale i jemu nie chciało się wyjść
na deszcz i słotę. Człowiek tymczasem,
grzebał coś kolo okien i po chwili znikł

we wnętrzu domu. Po pewnym czasie ukazał się znów cień w oknie. Nadsłuchi
wał. Po przez deszcz ułowił jakiś szmer.
Chciał zeskoczyć, ale nim stanął na ziemi, białe światło bluznęło Frankowi w
twarz i ktoś gro1nie zawołał:
- Stójl
Frankowi nogi odmÓWiły posłuszeństwa. Dygocącymi rękoma trzymał bo.c hen
chleba, twarz wyrażała rozpacz i grozę.
Uciekać, uciekać, ~le. nim zro?ił krok

u.czuł piekący ból) JednocześI?~e rozległ

SIę

huk, a przera:tone echa pomosły go w
noc.
EDWARD NOWACKI

głuchą, ciemną

isły

'Tyrone Power

z pola bitwy ...

Liłty z pola bitwy... Li.ty łączące dwa
światy

- świat wojny i pokoju. WIeści z dalekich pól i frontów , gdzie walczą w obl'Onie
kraju ludzie, którzy zostawili hli6kich, by
ich bronić, zabierając tylko wspomnienie.
t\ wspomnienia czasem bywają mocne
Tak mocne, ze zapełniają i zmieniają fZec~ywistość . , •

s

Poznali fię w dziwnych okolicznościach .

Jeżeli kiedykolwiek kto chciałby silu·
strować pojęcie słowa kariera, musiałby jako żywy przykład postawić Tyrone Powera,
Ten 23 letni młodzieniec w ciągu zaledwie

Przejechała go aotem, gdy on, nieuważny
przechod~eń nie zdołał wyminąć auta. prowadzonego przez słynną artystkę kabaretoWI!. Z tego wypadku wywiązala iię znajomość dziwna. nieeodzienna i ciekawa.

Dla niego była to kwestia życia, dla niej
objaw współczucia i ITDlpatii - gdyż kochała innego.
Ale on odchodził na wojnę .. ·
1 przed odjazdem stworzyła mu bajkę
o !ZCZęŚcili. bajkę. którą wyśnił s·~ bie w cią 
gu młodzieńczvcb lat. Tę bajkę o szczęściu
zabrał we w8pomnieniacb i nadziejach
na wojnę .·.
Szły li8ty z pola bitwy. . . Pod tym tytu·
łem wyprodukowano piękny film z Margaret Sullavan i Jamesem Stewartem w rolach
głównych.

następc

I

jednego roku z nikomu nieznanego statysty
wyrósł na "gwiazdę'" pierwszej wielkości.
Tyrone Power poeiada w8zyi!tko: młodość,
wdzięk , urodę, nieporównany czar, który mu
zjednal .erca pIci piękne,i całego świata, Stanąć w szranki obok całej dy",izji Taylor'ów.
Gablów i Cooper'ów i zwyciężyć, na to mo·
gła Bobie pozwolić tylko taka indywidualność jak Tvrone Power.
Na ekranach kin w Polsce ukaże się
wkrótce najlepszy z dotychczasowych filmów
Powera pt. "Szalony chłopak" Film ten jest
obecnie rewelacją dwóch największych kinoteatrów świata: "Regal" w Londynie (Ale-

V lenłina 1

xander's Ragtime Band) i ,..Le Pari." w P~
ryżu (La Folle Parade).
Prawdziwe oblicze artysty tego jedyne.
go - jak go nazywają w Ameryce - na·
stępcy Rudolfa Valentino, ukaże się we fil.
mie pt. "MoDi!ieur Beaucaire". Obraz ten
pamiętamy z czasów filmu demego z Ru·
dolfem Valentino w roli głównej, Obecnie
przystąpiono do nakręcania zdjęć do wersji
dźwiękowej tego filmu. Rudolfa Valentino
zastąpi tu Tyrone Power. Reżyseruje Henry
King.
Innym obrazem w reżyserii Kinga jest
film pt. "Powrót" . W tym filmie wy·
stąpi Tyrone Power jako bezkompromisowy
"zabijaka" . Partnerami Powera będą: Ran·
dolph Scott, Henry Fonda i Nancy Kel\y.

Nowinld fUm owe
Buster Keaton, dawno niewidziany ten
komik. powróci! wreszcIe do zdrowia.
W tych dniach wytwórnia ,,20th Cen tury·
Fox" podpisała z nim kontrakt na okree
3 lat. BU8ter Keaton wystąpi w kilko komediach i... napisze kilka ~cenariuszów ,

•

Wśród

europejskich .. gwiazd"
ekranu
znakomitszą pozycję zajmuje Karoł Klilsner.
lJznanie publiczności zdobył sobie /{łówną
rolą męską we filmie pt. "Prz eklęta". gdzie
grał obok Imperio Argen,tina, znakomitej
aktorki hiszpańskiej.
FaŁ W arsz, Sp, Kinemat.

Spencer Tracy, którego kreacje iy ją je·
szcze dotąd w pamięci widzów, zaę;ra razem
z Alice Faye we filmie pl. "Dance HaW' ,

l

•

Warner Baxter ukaże i i ę w najbardziej
odpowiadającej mu roli słynnego Mek s ykań
czyka Cisco-kida. Jest to film osnuty na tle
przeżyć bohatera walk o niepodległo ś ć.

u ś m i e c h,

k t ór r r o z br a ia •,•

Władc zyniq u~mi e chu tego jest znana milionom milutka Shirley TempIe.
Wytwórnie ameryka7iskie zapowiadają nowe jej pojawienie się na ekranie
zwłaszcza we filmach pt. "Heidi" j, "Mała mi.ss Brodwayu".

Barbara

Słanwv[k

Je<; t rzeczą pewną, że najważniejszym
momentem dobrego filmu jest dobry Icenariusz. Nie "gwiazda" stanowi o wartości
filmu, lecz właśnie temat, Nie ma bowiem
tak kiepskiego aktora, który by potrafił
zepsuć świetny scenariusz. Jest natomiast
mnóstwo banalnych tematów, których naj·
lepszy na wet aktor nie zdoła całkowicie
uratować.

ś

p i e w a c z k a k o lor a t u r o w a,
Erna Sack wystqpi w operetce filmowej pt. "Nanon".
Fot. Waraz. Sp, Kinemat.

S l 'Y n n a

Wychodząc z tego założenia wytwórnia
,.20-th Century-Fox" zrealizowała świetny
dramat pt. "Porzucona", mający głębokie
podłoże psychologiczne. Najlepszym filmem
I ' tego cyklu był ostatnio obraz z Barbarą
Stanwyck pt. "Wzgardzona".

w nowym filmie
W " Porzu-conej" ujrzymy takżą Barbarę
Stanwyck. Odtworzy ona postać doświadczo
nej lose m matki, której odebrano słońce jej
życia: jedyne dziecko.
Partnerem jej będzie znakomity Herbert
Marshall.
We filmie tym zadebiutuje 5 letni chłop .
czyk Johnnie Russel, nowa "gwiazda" d2iie·
cięca Hollywood. Poza tym wystąpią: Jan
Hunter, Cesar Rom-eo i Binnie Barnes.

Za kolumnę , filmową odpowiada
Ludomir Wachowiak w Poznaniu.

~rzy interesujące scen-y
: filmu produkcJi 7XJl$lciej pt. " Moi rodm.ce r01iwodzq Sl.ę • Na z dję ciu po lewe; widzimy sc enę lt' interna cie sz koln,ym, Na zdjęciu irodkowym Marię Gorczyńską 'jałw
Nalęczowq i Frull ciszk a IJJ OOJHii wi.c;a jako Sławomira. Na zdjęciu po prawej: w u kole podczas przej wy w lekCJach % Jad%iq Andr%ejews.k'f, Renatą Rodojewsko,
JGT(U;zównq i in.

