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WYDANIE POŚWI4TECZNE -

broni się rozpaczliwie
I

fortów
S i g u e n z a.
(PAT).
Korespon- bombami i poważnie uszkodzona.
szereg objektów wojskowych
'd ent Havasa podaje, że mimo niepogoTe same samoloty bombardowały na wybrzeżu katalońskim.
dy ofensywa powstańców na Guadalajarę wznowiona została
w sobotę
rano ze wzrastającą gwałtownością.
Akcja koncentryczna w kierunku zachodnim trwa nadal.
M ,a d ryt. (P A T) Komitet obrony
Madrytu ogłosił w niedzielę w połu
.dnie następujący komunikat: Na froncie Guada:lajara oddziały wojsk rzą
dowych, wspomagane przez eskadry
samolotów i artylerię, rozpoczęły nową.
ofensywę wzdłuż drogi GuadalajaraSiguenza .i odebrały powstańcom miejscowość Trijueque, zdobywając
przy
tym sześć dział i wiele materiału wojennego w szczegóólności środków opatrunkowych. Powstańcy przypuścili
następnie gwałtowny atak.
Teren, który opuściły wojska rządo
we, został niedługo potem całkowicie
przez nich odebrany, po przeprowadzeniu błyskawiczneg'o kontrataku.
p a ryż. (P AT:) "Petit Parisien"
donosi, iż Rada Obrony Madrytu ze
względu na sukcesy wojsk g~n. Franco na odcinku Guadalajary postanowiła zwrócić się do rządu w Walencji
o natychmiastowe wysłanie posiłków.
W razie gdyby posiłki nie nadeszły,
"Czerwo~i", chcąc po\~sirzymać ,zwycięski pochód' woj~k n~~:od;;yCh b"uduzostanie wydany rozkaz ogólnego odj/ł pośpiesznie barykady na ulicach Madrytu. Wnosić z tego należy, że walka
wrotu.
o stolicę Hiszpanii bęr1zie hardzo zaciekła.
- S i g U e n z a. (PAT). Korespondent
Havasa podaje, że w walkach, toczą
·cych 'się w rejonie Torija i Guadalajara., bierze udział około 10 batalionów, należących do brygad międzyna
Flota powstańcza zatrzY'lnuje statki holenderskie
rodowych. Walka., jaka toczyła się w
H a g a. (PAT). Holenderski sta- ł Gibral taru dopiero około 25 marca,
piątek po południu po obu stronach
drogi do Arajon, była b. gwałtowna. tek handlowy "Triton", należący do rząd holenderski dał rozkaz pancerniLotnicy sygnalizują, że ludność Gun- towarzystwa żeglugowego "Koninklij- kowi "Hertog Hendrik", który znajdudalajary opuszcza miasto.
Każdej
chwili można oczekiwać zajęcia m.
Guadalajara.

Zatarg Holandii z powstańcami hiszp.

Bestialstwa czerwonych
S i g u e n z a. (P A T) Specjalny wyagencji Havasa donosi, że przybywszy do miejscowości Brihuega powstańcy
uwolnili 130 uwięzionych
osób. Wojska rządowe miały rozstrzelać w Brihuega 62 mieszkańców miasta., w tym proboszcza i czterech innych
słannik

Boinbardowanie
okolic Barcelony

Statek płonie
na pełnym morzu
L o n d y n. (P AT). Przejęto radiowe depesze. donoszące, że na angielskim statku "Silverlarch", znajdującym się w drodze z Nowego Jorku do
Wysp FilipiIiskich, wybuchł pożar.
Statek stoi od 3 dni na pelnym morzu
w płomi.eniach.
S a n F r a n c i s k o. (P AT) Ośmiu
pasażerów statku "Silverlarch" przewieziono na pokład krążownika amerykańskiego "Louisville", który pierwszy
dotarł do płonącego statku.
"Silverlarch", choć ogarnięty płomieniami, posuwał się z szybkością· 18
węzłów na przestrzeni 400 mil. 40 ludzi załogi pozostaje jeszcze na pokładzie płonącego statku, w pobliżu którego trzyma się krążownik "Loujg'ville" i 4 kontrtorpedowce, aby w razie
potrzeby pośpieszyć mu z pomocą..

Mussolini wLibii
D e r n a w L i b i i. (A TE) Mussolini dokonał wczoraj w miejscowości
Amset inauguracji wielkiej autostrad?,
która biegnie równolegle do wybrzezy
wzdłuż całej Trypolitanii.
Celem upamiętnienia tego wydarzenia w Amseat odsłonięto tablicę pamiątkową. Następnie Mus.solini zwi~
dził miejscowość Bardia l udał SIę
wraz ze świąt samochodem do Tobruk,
przebywając 135 km nowej autostrady.
W Tobruk Mussolini wsiadł do samolotu i wystartował do Derna, ?oką~
przybył około godz. 17 serd~czllle WItany przez miejscową. kolomę włoską·
D e r n a. (P AT). Przed bramą mia~
sta Mussolini wysiadł z samochodu l
przyjął rytualny hołd tu~ylców, którzy
ofiarowali mu 24 barankI. Duce z marszałkiem Balbo wszedł pieszo do miasta, gdzie na głównym placu organizacje młodzieży oddały mu honory
wojskowe. Po zwiedzeniu rynku Mussolini udał się do meczetu, gdzie imam
odczytał orędzie, w którym stwierdził,
że 400 milionów muzułmanów śledzi
ze szczególnym uznaniem względy, jakie Mussolini okazuje wobec islamu.
Muzułmanie znajdą
sposobność, aby
okazać swą wdzięczność w czynach.
Wieczorem miasto było bogato iluminowane. Mussolini udał się na
przedstawienie teatru arabskiego. Przed rozpoczęciem spektaklu jeden z
aktorów odczytał utwór poetycki na
cześć Mussoliniego.
(Obszerny opis nowej wielkiej autostrady włoskiej w Libii na str. a-clej).

Masowe ukaranie
studentów warszawskich
W a r s z a w a. (Tel. wł.) W związ
ku z ostatnimi zajściami na wyższych
uczelniach warszawskich władze uczelniane skazały 30 studentów Uniwersytetu Warszawskiego i 25 studentów Politechniki Warszawskiej na zawieszenie w prawach akademickich na
przeciąg 1 do 2 lat oraz wytoczyły dochodzenia dyscyplinarne 100 studentom SGH.

AntYPolska kampania

księży.

Pancernik holenderski "Java" (7050 t)

S a l a m a n k a. (P A T) Wczoraj rano pięć samolotów powstańczych bombardowało lotnisko Sabadell pod Barceloną oraz elektrownię, dostarczającą
prę.du do zakładów amunicyjnych. Fabryka broni i motorów lotniczych pod
Barcelonę. została również obrzucona

Wio rek, dnia 16 mm·ca 1931

ke N~elerlandsche Stoombootmaatschapij", udający się z Barcelony do Holandii, został zatrzymany przez uzbrojony hałliwnik powstańców hiszpańskich w cieśninie gibraltarskiej i zmuszouy do zawinięcia w porcie Ceuta.
Ładunek statku wynosił 200 ton drobnicy i 30.000 skrzyń pomarańcz i przeznaczony był dla Holandii. Powstań
cy towar ten wyładowali.
Premier holenderski wysIał na skutek powyższego telegraficzne polecenie
do komendanta krążownika holenderskiego "Java", znajdującego się w podróży do Colombo, ażeby przerwał podróż i natychmiast powrócił do Europy celem objęcia opieki nad statkami
holenderskimi w Gibraltarze ..
Tymczasem wojska powstańcze za. trzymały drugi statek holenderski
"Serooskerk", należący do towarzystwa żeglugowego "Vereeningde Nederlandsche - Scheepvaartmaatschappij" i zmusiły go do zawinięcia do Ceuty. Rząd holenderski polecił wobec
tego swemu przedstawicielowi w Tangerze, ażeby założył protest przeciwko
tym gwałtom i zażądał zwrotu ładun
ku statku "Tri ton". Statek "Seroo~kerk" został przez powstańców zwolmony.
Z uwagi jednak na . to, że krążow
nik "Java" przybyć będzie mógł do

l

ł

je się obecnie w Dubrowniku, aźeby
natychmiast wyruszył do Gibraltaru i
otoczył opieką holenderską
żeglugę
handlową.
Pancernik "Hertog Hendrik" (5000 t) będzie mógł być na wyznaczonym mu miejscu już 17 marca.

War s z a w a. (Tel. wł.). Prasa
francuska zwraca uwagę na wzmożo
ną. kampanię, jaką. prasa
niemiecka
podjęła obecnie przeciwko Polsce. W
tlziennikach paryskich pojawiły się
depesze z Berlina, stwierdzające wzmożenie ofensywy przez prasę niemiecką.,
powołującą się na rzekome prześlado
wanie Niemców w Polsce oraz reformę rolną szykanującą obywateli pochodzenia niemieckiego. (w)

Dr1,lży n v: Maci~rz-Sokół ~L.wów) i PZ;P (Nowy Bytom), które brał;' udział
'!II turmeJ.u koszrk4 Wkl W P.Qznani:u,.

Uroczyste wreczenie Wajsównie W. H. N. S.
,V sobotę odbyJa się w Warszawie, w
sali konferencyjnej P. U. W. F. U1'oczystość wreczenia
Jadwidze W<,jsównie
Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowei.
Na UJ'oczystość przybyli: dyrpkLor P.
U. 'V. F. gen. Olszyna - WilczyllHki ,
prezes Pol. KOll1itetu Olimpijskiego Jllk.
~labisz, prezes P. Zw. LrkkoutlctycZ!wgo
mż. Znajdowski, prezrs Solwla pIk. Arciszewski
oraz liczni
prlpdslawiciele
związków i klubów sportowych.
Gen. Olszyna - Wilczyiiski, wręczając
nagrodę (rzeźbę A. Karnego ,.Dzi ewczynka ze skakanką"), wygłosil nasL~pujące
przemówienie:
"Wręczajf\c Pani dzisiaj Wielką Honorowa, Nagl'odę Sportową, uwazam za
rzecz najwięcej stosowną przemawiać
słowami uchwaly
komisji nadawczej.
One bowiem najlepiej licują z dzisiejszą
uroczystą

chwilą.

Nadanie W. II. N. S. Pani Jadwidze
M'ajsównie, komisja uzasadnia jak następuje:
•
"Na Igrzysl,ach olimpijskich w Berlinie zdobyła drugie miejsce w rzucie dyskiem, staczajqc równorzędną walkę o
tytuł m .i strzowski z rekordzistką świata,
której uległa jednym rzutem, przewyższa
jąc ja, natomiast rzutami pozostałymi, a
zatem czystościa, formy wykazała bezwzględną wyższość nad pozostałymi dyskobolkami świata.
Dzięki sumiennej zaprawie i sile woli
doprowadziła mimo trudnych warunków
swą formę w decydującym momencie do
najwyższego poizomu.
Należała
do najwszechstronniejszych
naszych lekkoatletek i poprawiła znacznie rekord Polski w rzucie dyskiem.
Wybitnie rozsławila imie sportu polskiego zagranicą.
Podczas swojej dotychczasowej działalności sportowej odznaczała się karnością, ofiarnością, ambicją i niczym nie

ZespÓł

Blepszy od A

!{ rak ó w (PAT) W niedzi e lę na boisku Wisły odbyło się eliminacyjne spotkanie piłkarskie dwu teamów Polski przed
ustaleniem składu repre7.entacji Polski
zachodniej na zawody z ligą paryską w
dniu 21 bm. Kapitan zwiqzkowy p. KaJuża zestawił dwa ze poły: Polski (team A)
i Krakowa (team B). Zawody zakońc7.yły
się zwycięstwem teamu Krakowa w stosunku 4:3 (1 :0).
Team Polski był no.l'1tp'pujący: Alhań ski
(po przerwie Hudnicki) ; Martyna, Szczepaniak, Piec 'II, Wasiewicz, Żiżka; Piec I,
Wostal, Pion tek, Wilimowski (Matjas) i
Wodarz.
.
Team Krakowa: Hudnicki (po przerwie
Albański), Michalski, Gałecki, Góra, Cebulak, Lesiak (Jezierski), EorbaR, Mat jaR,
(Szeliga), Szerfke, Szewczyk (Wilimowski),
Łyko.

Przez całv czas zawodów team A miał
więcej z gry,'przy czym przewaga w pierwszej połowie byla całlwwita, tj. we wszystkich liniach. Po zmianie pól p. Kałuża
poczynił zmiany w składach obu teamów.
Wprowadziło to du~o ożywienia do gry,.a
akcje teamu krakowskiego okazaly SIę
plynniejsze wskutek obecnoBci Wilimo\yski ego, ldórego zasługą był~ wszys!.)ue
bramki uzyskane przez zespoł B. MImo
przewagi pokonanych w 20 min. po w~pa
dzie team krakowski strzrla rzut rowy,
z którego niesIlodziewanie ~zerfke uzy~kU
je pierwszy punkt, strzelając T!0 wybIegu
Albańskiego. do pustej bramkI.
Po zmianie pól nastąpiły przegrupowania w linii ataków. Wprowadziło to dużo
o~ywienia w alccjach napastników. W. 3
min. Piotek wyrównuje, lecz już w 13 mm.
Wilimowski, który jest obecnie dUfIZą ataku teamu 'k rakowskiego, zdobywn tr7;ccia. bramkę. W koflcowej f~zir w 41 mm.
Wilimowski podwyisza wynik do 4:2, n na
dwie minuty }JTzed kOllcf'm \Vostal ustala
wynik, strzelajn,c 3 bramkę dla teamU
Polsld.
.
l
Reprezentacja Polski na spoj]came Po ska zachodnia - liga parYRka, klóre odbędzie się w nadchodzącą niedzielę. w P~
ryżu, oraz na zawody z reprezentacją emlgracji polskiej we Franrji. zostala. ostatecznie
ustalona.
KapItan
7.WląZ
kowy p. Kałuża ustalił następ,!}l\cych ~ra~
czy, którzy wyjada, do FranCJI: Rudmcln
i Albański (bramka); Mart~rna, Szczepaniak i Michalski (obrona); Żiżl,a, Wasicwicz, Piec H, Góra (pomoc); Piec I, Pionłek, Wostal, Wilimowski, Mn Ijas i 'Vodarz.
Dru~yna polska wyjedzie do. Fra~cji w
czwartek z Katowic. Kierowl1lkann <,l,spedycji. będq: płk. dr. Żołqd7.io\\'~ki: kP.t.
NikolRki. Poza tym 7. clru~yną wYjP(]zle
p. Kałll~a. (r)
Warszawianka pokonała G"'iazdę 5:~
(4'1)
Bramki ella zwycip,zców zdobyli
'Vie~zor<,k, JOkR7., Pirych, I\niola i ProsalOl'.
Okęcie
zwyciętyło rezerwy \Varszawianki 7:0 (3:0).
Pogoń lwowska pokonnln ,1Tl~rainę 6:3
(3:0). Pogoń grała bez AlbauRkl<'go, Lemiszki \Vasiewicza i Zimmf'ra oraz Maty asa. 'Bramki dla niej zdobyli: Kluz i
Gamski (Uo 2), Niechcioł i Luchter.
Cracovia przegrała nif'spoc\ziewanic z
A-klasowa, druzyną Zwierzynieckif'go w
stosunku 0:1. Ligowcy wYRtąpiii jl'clnnk
w oR!ahionym 81dadzie
Garbarnia rozegrała spotknni towarZ"Rkil' z \Vawelem, zalwńrzone wynikiem nierozstrzygniętym 4:1,. Bramki dla
Garbarni zdobyli Pazurek II, Sl,óra i Zaremba.

zmąconą pogodą,

stwarzając
szlachetny
typ wzorowej sportsmenki."
Stosownie
do postanowiell statutu
W. II. N. S. nagroda ta jako dwukrotnie zdobyta w ciągu trzech lat, zostaje
przyznana Pani na własność. Gratuluję
Pani, a przy tej sposobności również
P. Zw. LeIekoatletycznemu. oraz klubowi
sportowemu "Sokól" w Pabianicach."
Z kolei przl'mówienia okolicznościowe
wygłosili: w imieniu P. Komitetu Olimpijskiego - płk. Glabisz. P. Zw. Lekkoatletycznego - inż. Znajdowski, Zw. Zw.
SportOWYCh - inż. Loth, Związku T. G.
"Sokół" - prezes płk. Arciszewski, P. Z.
P. N. - płk. Żołędziowski i inni.
\V odpowiedzi \Vajsówna podzlękowa· ła za przyznanie jej nagrody.
Po południu P. Z. Lekkoatletyczny podejmował :Wajsównę bankietem.

IKP Z trudem

zwycięża

Ł ó d ź. Powyższe zawody o drużynowe mistrzostwo Polski odbyły się w
niedzielę w południe. Poszczególne walki staly na niespotyl{anym oddawna niskim poziomie. Obie drużyny . wystąpiły
7. rezerwami. HCP bez \Valkowiaka, a
Łodzianie bez Popielatego, Cł1mielewskie
go i Kubial,a. Zwyci.ęstwo IKP wypadło
dość szczęśliwie i było raczej wynikiem
przypadku. Mianowicie Radomski (HCP)
w walce z Schoenem skaleczył sobie głQ
wę, tak, że wskutek silnego krwawienia
lekarz zabronił mu dalej walczyć. Dzię
ki temu też Schoen zdobył dwa cenne
punkty na drużynie poznaiiskiej. IKP
oddał ze swej strony dwa dalsze w wadZE: ciężkiej, w której nie stanął do walki
Kubiak.
W wadze muszej rezerwowy Stasiak
nic mial nic do powiedzenia w spotkaniu

I

Mistrzem Polski wkOSzykówce
został poznański AZS

P o z n a ń. Sobotnie rozgrywki o
mistrzostwo Polski w koszykówce męskiej
nabrały rozmachu i budziły emocje, zarówno na widowni jak i w~ró(l za wodników. W pierwszej grupie finałowej pewne zwycięstwa odniosły obie drużyny poznańskie.

Hozgrywki popołudniowe przyniosły
wyniki:
LWS (Lublin) - Śmigły 53:21 (27:8).
Kosze zdobyli dla zwycięzców ZieliIiski i
Ćwi.kła po H, Cynke 15 a Bojarski 16; dla
ŚmIgłego: Hustecld 13, Hodniewicz i Łatwis po 2 oraz 4 \Vojtkiewicz.
~
PZP (N. Bytom) - Sokół· Macierz 3':23
(18:14). Wynik ten był na ogół niespodzianką.
Liczono się bowiem ze zwycięstwem Sokoła, dla którego 7 koszy zdobył Koszowski, 6 Palmowski, 4 Szturma,
Dereziński (3), Pawłowski (2) i Gaworsld.
Dla PZl-' zdobyh lwsze: Mncioszek (H),
Gruner (11) i Andrzejewski (2).
WKS (Grodno)
Ciszewski (Byd-goszcz) 35:31 (21:15). Kosze dla WI\S zdobyli: Łyczew~ki (12), PolkoilSki (8), Reger
(4), Sawoszczyk i l{uźma (po 2) oraz Gajowski; dla Ciszewskiego: Pikies (11),
Szulc (lO), Czapara (8), Banaszewski (4),
Marciniak (2).
Ciszewski - Wiktoria (Częstochowa)
60:33 (22:19). Dla zwycięzców strzelili 1\0sze: Pikies (:H), Szulc (D), Marciniak (G)
oraz Stock; ella Wiktorii zdobyli je: Skawiński (11), Burgiel (8),
Jełowiecki (7),
Bielecki (5) oraz Ujma (2).
PZP - LWS 27:19 (19:15). 13 koszy
zdobył dla ZWycięzców Duda, 9 Wrzecionek a po 2 Griiner i Andrz.ejewski. Dla
po]~onanych 9 1\Oszy strzelił Zieliński, 7
ĆWIkła, 2 BoJarE:ki i 1 Cynka.
Sokół-Macierz Śmigły 20:11 (10:4).
Dla Sokola po 4 kosze zdobyli Palmowski, Dereziliski, Łopieliski a pozostaŁe
Szturma (5) i Gaworski (3). Kosze dla
Śmigłego uzyskali: Wojtkiewicz (7), Hanick~ (5), Rodniewicz (3), Jachimowicz (2).
Pierwsze rozgrywki finałowe; z których
jedna odbyła się przed południem a dru.
ga wi.eczorem przy świetle elektrycznym,
przymosły zaslużone i dość pewne zwy·
cięstwa akademikom poznańskim i KF\V
(Poznajl).
następujące

AZS (Poznań) - Cracovia 33:26 (13:1ł).
Spotkanie to, rozegrane przed południem
wobec stosunkowo dużej liczby widzów,
miało bardzo ciekawy
i emocjonujący
przebieg. Gdy do przerwy lekko przeważała Cracovia, po zmianie stron wyraźnie
górował AZS.
Gra była bardzo zacięta,
przy czym zawodnicy uciekali się często
do ostrej gry, za co posypały się liczne
karne. Kosze dla zwycięzców zdobyli:
Różycki, najlepszy zawodnik gospodarz~',
14, Śmigielsld 9, J. Kasprzak 4, Czaplicki
5 i Pokorski 1. Dla Cracovii 10 koszy zdobył Michalski, 5 Zdzisławski, 4 Miodnicki,
3 Wyckowski a po 2 PluciilSki i Rezych.
KPW (Poznań) - KPW (Warszawa)
36:27 (10:7). Wygrała zdecydowanie lepsza drużyna kOlejarzy poznańskich, dla
których 11 koszy strzelił Patrzykont, po
8 Szymura FI' i Grzechowiak, a pozostałe:
Szymura St. (5) i Kasprzak (4). Dla Warszawian 12 koszy zdobył Menel, po 6 Zgliń
ski i Grcgołajtis oraz Kapałka (2) i Czyżykowski.

Ostatni

W niedzielę rozegrano w Poznaniu
ostatnie spotkania finałowe o mistrzo'
stwo Polski w koszykówce męskiej. Najniespodziewaniej tytuł mistrzowski zdohył
poznUliski AZS, który pokonał nietylko mistrzów \Varszawy i Krakowa, ale
potrafił również uporać się, choć po niezwykle zaciętej walce, z dotychczasowym
mistrzem Polski, poznańskim KPW.
\Vyniki niedziclne byly następujące:
Cracovia - KPW (Warszawa)
29:28
(15:18). WKS (Grodno) ~ Wiktoria 44:20
(28:11).
Sokół-1\lacierz
LWS· 37:33
(1:,:21). 1(PW (Poznań) -=- Cracovia 47 :36
(24:18). AZS KPW (PoznaiI) 34:31
(15:17).
AZS - KPW . Warszawa 38:25
(21:13). PZP - ŚmigI y 19:10 (10:4).
Tabela przedstawia się następująco:
Mistrzem Polski został AZS-Poznań,
2) l';:PW-Poznań, 3) Cracovia - Kraków,
4i KPW - Warszawa, 5) PZP. Nowy Bytom, 6) Sokół-i\facierz - Lwów, 7) L WS Lublin, 8) Śmigły - Wilno, 9) "Ciszewski"
- Bydgoszcz, 10) WKS - Grodno, 11) Wiktoria - Częstochowa.

Zimowe mistrzostwa
Ł ó d ź - W basenie YMCI w Łodzi odbyły się w niedzielę pierwsza zimowe mi-

strzostwa okręgu łÓdzkiego, które zgroma.
dziły na starcie około GO zawodników. ,V
ramach mistrzostw padly tylko dwa rekordy Okl'p,gowe, a miano\\'icie w biegu
3X50 m stylem zmiennym oraz na 100 m
wznak pań. W pierwszym wypadku Ginter (ŁI{S) poprawi! własny rekord dość
wydatnie z 2:24 na 2:15.4. Na 100 m na
wznak pali Hymszówna (niestow.) uzyska~a nowy rekortl okręgu w czasie 1:57.4.
Dotychczasowy rekord na tym dystansie
należał do P-ińsldej (ŁKS) i wynosił 2:02.
Pierwsze te mistrzostwa zimowe zakoń
,czyły się generalnym sukcesem pływaków
LES'u, którzy zajęli niemal wszystkie
pierwsze miejsca.

ZYCIE ORGANIZACYJNE

W niedzielę odbyło się w Warszawie
dorQczne walne zebranie Polskiego Z'wiąz
ku Kolarskipgo. Zebranie zagaił płk. Gebel. Stosunkowo królk/\ dyskusję wywołało Rprawozdanie uRtępujących władz. 1\L
in. delegat Warszawy llielewski ostro krytykował organizację wyścigu Berlin-Warszawa. Po udzit'leniu absolutorium ustę
pującym wladzoclI, wybrano na
prezeRa
przez aklamaCję ponuwnie pIk. Gebta.
Członkami zal'ządl1 zostali pp.: Orłowski.
Hadwail'lki, mjr. PorczyiIski, Pobuclejski,
Sukiennik, SlaroRt, Tkaczyk, Buri'ztynowicz, Maslo\\'~ki, Zrgadło. Luks, Gorz(>wski, Bacluchowski, l'awlikowRki, Pfeifer.
W skład komisji sędziowflkiej weszli
pp.: Słojewski, Frrnkiel, Olcllowicz, Krzesiński, 1\Iatuszew~ki.

Uchwalono m. in. obnizyć wpisowe i
składki członkowskie na rzecz PZl{ do 25
zl, oraz utworzyć przy zarządzie kapituły
dla odznaczenia zasłużonYCh dla sportu
kolarsldego zawodników i działac7.Y. "Poza tym ul\\'orzono oll7.naki turvstvczne
Poh,k'ipgo Zwil1zku Kolarskiego' t'rzech
klaR.
Dłuższa dyskusja wywiązała
się
nad
wnioskiem łódzkiego okręgowego związku
kolarskiego w sprawie kontynuowania wy-

dzień

pływackie Łodzi

Wyniki były następujące:
100 m dow.: 1) Idzikowski (ŁKS) 1:12.3,
2) KosiilSki (ŁKS) 1:19.7. 200 m dow.:
1) Idzikowski 2:47.2, 2) Kosiński 3:02.2.
400 m dow.: 1) Gołębiojvski (ŁKS) 7,35,
2) RafaIski (ŁI(S) 7:42.4. 100 m wznak:
1) Dębowski (ŁKS) 1 :33.8, 2) Hartwig
(ŁKS) 1:34.9.
100 m kl.: 1) Ginier (ŁKS)
1:26,2) Gołębiowski 1:29. 3X50 m: Ginter
(ŁKS) 2:15.4 (rekord ol,ręgu), 2) Hartwig
2:29.4. 100 m wznak pań: 1) Rymszówna
(nie stow.) 1 :57.4.
W skokach zwyciężył Przyborowski
(ŁI\:S) przed Martyną (HKS) oraz Banasiewiczem (Polic.).
.
\V sztafetach wS7.ystkie pierwsze miejsca zajęły sztafety ŁKS'u,

ścigu kolarskiego
oświadczeniu płk.

Berlin-Warszawa. Po
Gebla, iż na przeszkodzie realizacji tej imprezy stoją wyższe
względ'y pmistwowe, delegat Łodzi wniosek wycofał. Bieg ten zatem definitywnie
nie dojdzie do skutku.
Wniosek Lodzi o rehabilitację p. A.
Thilego, walne zebranie przekazało przyszłemu zarządO\vi z 7.alpceniem dokładne
go rozpatr7.enia t!'j spraw)!.
Za zasługi na polu krz!'wi!'nia kolarstwa polskiego nadano \Varszawskiemu
Towarzystwu Cyk I i~lów ytuł członka honOl'o\\'Pgo Polskiego Zwiqzlm Kolarskiego.
(PAT)
Sejmik wioślarski. W niedzielę odbył Rię . w Warszawie
1S-ty sejmik wioślnrski.
Pl'7.ewodniczył obradom
prezes
PZTW p. Bojańczyk. W sprawozdaniu
z działalności zarządu w ubiegłym sezonie mjr. Loth wspomniał o klęskach Wioślarzy
na terenie międzynarodowym,
przypisując to
dysharmonii wśród zawodników i brakom funduszów na przygotowania olimpijskie oraz zbyt późnym
zawiadomi<,niem o przyznaniu subwencji
przez PU\VF.
Kapitan związkowy p. Długoszewski
w swoim sprawozdaniu atakował klUby
za odwołanie szeregu regat. Następnie

Hep 9:7

z Liszkem.

Poznallczyk wytszy i dyspoprzez trzy starcia
przewa:l:ał zdrcydowanie.
W wadze koguciej najładniejsz3, walkę
dnia stoczyli Kolecki i Spodenkiewicz. W,
pierwszyCh dwóch starciach walka była
zupełnie
wyrównana, gdy w trzecim
przeszedł do ataku Łodzianin, zapewniając sobie dzięki temu pewne zwycięstwo.
W wadze piórkowe.i Czesławski górował wyraźnie, zwłaszcza w zwarciu,
nad
rezerwowym Sobczakicm, walczącym w
miejsce Walkowiaka. Sobczak, choć fizycznie silniejSZY, był powolny w akcji i
poza tym walczył nieczysto, za co otrzymał dwa napomnienia. Walkę tę
obaj
zawodnicy Uk011CZyli zupełnie wyczerpani.
VV wadze lekkiej Woźniakiewicz stoczył w pierwszym starciu zaciętą walkę z
Szymczakiem, który udgryzał się dużo i
skutecznie. 'vV 2 st. jednak górował zdecydowanie \Voźniakiewicz i w rezultacie
Szymczak poddał się.
Dramatyczny przebieg miało spotkanie Radomskiego z Schoenem. Pierwsze
starcie było zupełnie wyrównane, przy
czym obaj zawodnicy polowali na decydujący cios, odbierając wzajemnie bardzo
dużo. W drugim starciu Radomski zaczął silnie krwawić z tyłu głowy i lekarz
w rezultacie spowodował przerwanie walki na korzyść Łodzianina.
Bardzo zacięta, walkę stoczyli ze sobn,
w wadze średniej Kaźmierczak i Durkowski. Łodzianin zawiódł zupełnie i przez
wszystkie trzy starcia wyraźnie przewa:l:ał
fizycznie si Iniejszy l{aźmierczak.
Z napięciem oczekiwano spotkania Klimeckirgo z Pietrzakiem w wadze pół
ciężkiej.
Obaj zawodnicy walczyli z dystansu, unikając przy tym wzajemnYCh decydująCYCh ciosów. Dopiero w 3 st. doszło
do żywszej wymiany ciosów, - która jednakże żadnemu z zawodników nie przyniosła przewagi.
W ostatniej walce dnia Adamczyk II
dwa punkty zdobył dla HCP walkowerem
z powodu niestawienia się Kubiaka.
Wyniki techniczne (p.,odajemy według
kolejności wag) były następujące:
Liszke (HCP) polwnał na punkty Stasiaka. l{olecki (HCP) uległ na punkty
Spodenkiewiczowi. Sobczak (HCP) przegrał na punkty z Czesławskim.
Szymczak
(HCP) przez techn. k. o. w 2 st. przegrał
z Woźniakiewiczem.
Radomski (HCP)
uległ przez techn. k. o. w 2 st. Sch6nowi.
]{aźmierczak (HCP) wysoko
na punkty
7.wyciężył Durkowskiego. Klimczak (HCP)
nie rozstrzygnął spotkania z Pietrzakiem.
\V ringu prowadził walki bardzo dobrze p. Słabicki z Warszawy, a na punkty
również bez zarzutu sędziował p. I{oprowski. Publiczności zebrało się bardzo mało,
gdyż zaledwie 300 osób.
nujący

dłuższą. gardą,

Okęcie

- Warta 10:6

Wyniki techniczne poszczególnych walk
były następujące:

W wadze muszej Wolniakowski III (W)
nie rozstrzygna,ł walki z Tworkiem (O). W,
wadze koguciej Koziolek (W) pokonał na
punkty. Strzyżewskiego (O). W wadze
piórkowej Frankowski (W) uległ na punkty Czortkowi (O). W wadze lekkiej Ratajak (W) nie rozstrzygnął walki z Bą
kowskim (O). W wadze półśredniej SipiIlskiemu (W) przyznano zwycięstwo nad
Seweryniakiem (O). W wadze średniej
Matuszewski (O) wygrał z Gniotam (W). W;
wadze półciężkiej Pisarski (O) wypunktował Flarysiaka (W).
W wadze cię.~kiej
Leoniak (O) zdobył punkty bez walki z
powodu spóźnienia się na wagę Szymury.
(W).
Sędziował w ringu p. Moskal, Kraków,
na punkty p. Michalak (Pomorze).

poruszył sprawy olimpijskie i stwierdził,
że wystawienie Vrreya i UstuPskiego było kardynalnym błędem, co spowodowało klęskę.
Red. Dlugoszewski wspomniał również
o niezgraniu i braku harmonii wśród zawodników, co wyraziło
się
w szeregu incydentów na obozie w

Kruszwicy.
Po udzieieniu absolutorium ustępują
cym władzom, \vybrano nowe wladze w
dotychczasowym składzie z uzupełnie
niem przez p. Jaszkowskiego. Prezes
- Bojańczyk, wiceprezesi: inż. Loth i
Gędżiorowski, kapitan związkowy red.
Długoszewski,
sekretarz
Chodacki,
skarbnik - Szumski, referent spraw 1;;:0biecych - Tuwanówna; członkowie zarządu: Biskupska, Czajkowski, Bernatowic7., Garstecki. Lenartowicz, Jaszkowski,
Sporny, Zewicki, mjr. SzymaIiski, Grzelak i kpt. Bqk.
Kalendarzyk imprez, przedstawionych
przez zarząd, został przyjęty. Uchwalono
wprowadzenie odznald za sprawność wioślarskf\. Poza tym dokonano szeregu poprawcl;: slatutowych. (Pa!.)

SZERMIERI(A
Do finałowych walk o mistrzostwo Ślą
ska w szabli zak\\'alifil\:owali się SObik, Paszek, Zaczyk, Kamala, Kaczmarczyk i KeBór ze Sląska oraz Banaś z Łodzi i Mirowski z Warszawy. (c)
Mistrzostwo Ślqska w szpadzie zdobył
Karwicki (Pol. K S. Katowice). Drugie
miejsce zajął Jastrzębski (AZS Poznali)
przed Kantorem (Wl{S Łódź), Zaczykiem i
Kam~la, .(obaj Katowice): ~c),

•

a
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Krańce afryllańskiej,Libii związała .822 kilometrowa autostrada
.
,.;,: ,'.
,
Gdy pół miliona Włochów zdobywało cesarstwo negusa, gdy równocześnie \V Italii mobilizowano wszystkie
siły moralne i materialne dla odniesienia zwycięstwa, w północnej
Af:yce włoskiej, na terytorium Cyren~lkl i Trypolitanii pracowano z najwIększym
wysilkiem przy budowie
Wielkiej autostrady. Asfaltowa taśma
biegnie od granicy Egiptu po przez cała. szerokość włoskiej posia,dłości kolonialnej (znanej od grudnia 1934 roku
pod mianem Libii), aż do granicy francuskiego Tunisu.
Długość kolonialnej autostrady nadmorskiej wynosi 1822 km.
Prawie tysią.c kilometrów powstało
tam, gdzie niedawno panoszyły się
bezdroża. Resztę zbudowano w oparciu
o drogi lokalne, nie odpowiadaję.ce
Na mocy zawartego przed kilku mie-.
zresztą
wymogom zmotoryzowanego
się.cami porozumienia anglo-egipskie.
ruchu kOłowego.
go, Egipt wysłał do Londynu swego
. Szerokość autostrady wynosi na capierwszego posła dr Hafeza Afifi Paszę,
łeJ przestrzeni siedem metrów.
którego widzimy na zdjęciu w towarzyOsobny rozdział poświęcić należa
stwie marszałka korpusu dyploma·
łoby trudnościom, które inŻYnierowie
tycznego sir Sydney Clive'a.
"LA VIA SYRTICA" CI4GN4CA S IĘ: WZDŁUŻ WYBRZEŻA MORZA
i pół tY'siąca techników kierujących
ŚRÓDZIEMNEGO
pracB:~i ~3 tysięcy robotników przezwyclęzah na trasie budowlanej. Do~uczał klimat, szczególnie nie sprzyjaJący fOTsownym pracom w pUJStynnych
okolicaoh zatoki Wielkiej Syrty, gdzie
brakowała nad to woda. Wielkie trudczekolada "DANUSIA"
ności wynikały przy dostawie mateod ćwierć wieków s z a l ej ą za nią
ria.łów budowlanych i aprowizacji praNg 38820
i młodzi i staj zy
cUJących w pustynnych częściach Libii.
Prace na trasie })1"owadzono równostolicy autostrada przebiegnie jeszcze
legle w trzynastu odcinkach. oddanych
przez Sabratha, potem Suarę, kończę.c
do budowy drogą. przetargu trzynastu;
się
na granicy tunetańskiej w Ras
p l' Y wat n y m przedsiębiorcom. JeAdjir.
dynie nadzór nad wykonaniem całości
Śladem cezarów bijących drogi na.
budowy i jej zgodności z planami miwszystkie strony antycznego świata.
nisterstwa kolonij były kontrolowane
przez czynniki państwowe. W ramach
podlegającego Rzymowi. kroczy współ.
tego planu wykonano też zaraz 65 doPUSTYNIA LIBIJSKA
czesna Italia faszystOWSka. Umacnia.
mów mieszkalnych dla drożników i
swoje panowanie w świeżo zdobytej A·
•
ich rodzin, którym będzie powierzona pograniczu libiJ'.3ko-egipskim, gdzie nek orpada ku południu. Po kilkuset bisynii. Stawia pomnik swegO panopiecza i konserwacja autostrady.
kilometrach dociera do Bengasi, głów- wania na wybrzeżu północno-afrykań
stacjonowały duże siły angielskie, maOddanie autostrady do użytku, co jące przeeiw'stawić się ewentualnej nego portu Cyrenaik i, punktu węzło- skim. Cyrenaika i Trypolitania zna.j.
następuje obecnie w obecności Musso- próbie włoskiej napaści na Egipt lub wego ożywionego ruchu karawanowe- dują. się 25 rok pod władaniem wło
lini'ego, który na tę uroczystość doku- Sudan. Intensywne tempo budowy au- go w głą·b Afryki. Na południe od mia- skim. Dopiero jednak Rzym fruszystowmentującą tężyznę rządów faszystow- tostrady nadmorskiej właśnie w roku sta zaczyna się ta część d-rogi, której ski opanował tam w ciągu ootatniego
skich podążył do Libii, przysparza no- 1936 pozwala mniemać. że względy budowa na:stręczała największe trud- dziesięciolecia bunty i 1)Owstania ludwej chwały wielkorządcy Libii, mar- strategiczne przeważyły wówczas nad ności. "rzd/uż połUDniowego pasa Za- ności tubylczej. Do niedawna kolonia.
szałkowi Balbo. Przeję.wszy przed kil- ogólnogospodarczymi.
toki W. Syrty przecina dzikie pustko- ta nie przedstawiała aktywnej pozycji
ku laty gwornatoI'lstwo z rą.k gen.
"L a V i a S y l' t i c a" - jak 'V.' Rzy- wia, omijane przez ludzi z powodu w ę -, we włoskim bilansie. Dopiero rozmaClh
Graziani'ego, obecnego wicekróla Etio- mie nazywają pierwsza autostradę ce- drujących piasków. braku słodkiej wo- faszystowski nadaje tym ziemiom nopii, który podbił ostatecznie Cyrenai- sarstwa italskiego rozpoczyna się dy i osiedli. Oko błądzi po dwóch bez- wy charakter. Wcielono je do włoskie
kę i
Trypolitanię, Balbo przystąpił na granicy włosko-egipskiej nad Zato- kresnych przestrzeniach: wodach Mo- go organizmu gospodarczego jako naśpiesznie do zagospodarowania ogrom- ką. Solum,
na ziemiach Cyrenaiki. rza Śródziemnego i żółtawo-szarych turalne przedłużenie półwyspu 81penego obszaru kolonialnego. Mądry ad- Biegnę.c wzdłuż wybrzeża libijskiego piaskach Sahary, która tu wobec bra- nińskiego. W Libii jako pierwszej ziemi n istratoo", czerpi?c z doświadczeli. ociera się o najbliższe granicy miasto ku jakiejkolwiek ściany górskiej roz- mi kolonialnej urzeczywistnia się pla,.
polityki kolonialnej starożytnej Romy, Tobruk, gdzie w pią,tek Mussolini pościera się aż do brzegu morskiego.
ny kolonizacyjno - ekspansyjne włouznał za nieodzowne budowę dobrych przybił na pokładzie krą..żownika. S~d
Inżynierowie włoscy uporali się jad- skiego państwa narodowego, stwarzadróg d~a stworzenia poc1stawy do go- pnie się stale wzdluż ~"ybrzeża do nad- nak i z tą przeszkodą. przyrody. Setki ją.c tysiące nowych warsztatów pracy
spodarczego dźwignięcia całego obsza- morskiego Derna, a stąd do Cyreny. Na kilometrów ciągnące się pustkowię dla Włochów.
ru.
piaskowe wzdłuż Wielkiej SyrŁy, przeOwe 1822 km. afrykańskiej "V i a
płaskozwyżu tym o kształcie łagodne
Kiedyś może dowie sie szeroki ogół go półwyspu wrzynającego się w wo- cięte teraz autostradą, kończy się S y r t i c a." są symbolem włosklego
w jakim storpniu konflikt angielsko- dy Morza Śródziemnego kwitnie wspa- wreszcie koło miasta-oazy Misurata, odro'<lzenia narodowego, ożywionego
włoski w okre.sie wY}Jrawy na Abisy- niale postawione rolnictwo, uprawiane odległego mniej więcej 200 kilometrów duchem wielkości, wyrastającej z mą..
nię zaważył . na
decyzji zbudowania przez licznych kolonistów włoskich. od stołecznego Trypolisu. Po drodze do- drze planowanych prac, konsekwentwłoskiej autostrady północno-afrykań Kraina słynie
ze zdrowego klimatu, tyka starych miejscowości jak Zlit i nie i wytrwale wykonywanYCh przez
skiej. Przez dłuższy bowiem czas sy- obfitości słodkich wód. i żyznej gleby.
Homs. Z metropolii Libii niedaleko już naród przepojony entuzjazmem i wiarą.
tuacja była szczególnie nap'rężona na
Autostrada zmieniwszy tu kieru- do ~ranicv W odległości 150 km. od w swe dziejowe "Oosłannictwo.
~
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RUINY W. SABRA TRA

la m'es'ac pojedynek van Zeeland - Degrelle
Belgijska rada ministrów obranowała dwukrotnie w środę nad sytuacj~
:!'lolityczl1Q. wewną.trz kraju. Omawiano przede wszystkim postanowioną
rozgrywkę premiera van Zeelanda z
przywódcą. "reksistów" Degrellem. Termin
uzupełniających
wyborów w
Brukseli wyznaczono na niedzielę 11
kwietnia, wobec czego na kampanię
wyborczą. przypada stosunkowo nie·
dużo czasu.
'Vyszło teraz na jaw, że postawiono kandydatury van Zeeanda z
konieczności, dla odparowania zręcz
nego manewru "reksistów". Van
~eelandowj nie pozostało nic innego,
Jak postawić siebie jako kontrkandydata przeciwko DegrelIe'owi dla uratowania jednOŚCi katolicko-liberalnosocjalistycznej koaliCji rządowej.
Kandyd.atura van Zeelanda nie spotkała się bowiem z żadnym sprzeciwem. Gdyby natomiast pc>szcze?;ólne
stronnictwa wysunęły wlasnych ~kan
dydatów, wybory Uległyby daleko idą
cemu skomplikowaniu i odbiły się w
skutkach na wewnątrz bloku rządowe
go. Największe szanSe wyborcze miał
by bowiem w wypadku indywidualnych kandydatur w Brukseli przed~tawiciel partii socjalistycznej (opieraJąC się na wynikach z ostatnich wyborów). Partia katolicka nie majac widoków na mandat ze względów zasadni~zych nie mogłaby poprzeć kandydatury socjalistycznej. Wyborcy jej
głosowaliby więc niezawodnie na katolika Leona Degrelle'a. Podobną. był~y sytuacja w wypadku bojkotowama uzupełniaj~cych wyborów przez
s~onnictwa większośCi rZl}dowej. Na
WIdowni znaleźliby się w charakterze
dywersantów komuniści. I wówczas
jednak głosy partii katolickiej padły
by na przywódcę ,reksistów".
Wszystkie te okoliczności godzące
w spoistość podstawy obecnego rz~du

---

Skarb z XVII w.

w i I n o.

(PAT). W dniu 13 b. m.
o godz. 9 rano, w obecności konserwatora dra Piwockiego, pracujący na Górze Zamkowej bezrobotni znaleźli
wśród gruzów, w południowej części
zamku mieszkalnego, blisko 500 monet
srebrnych z resztkami skórzanej sakiewki. Monety pochodzą, z pierwszej
połowy XVII wieku. Są to monety
polskie, gdańskie i litewskie - Zygmunt.a lU, talary niderlandzkie i RUstroniderlandzkie,
marki
duflskie
Chrystiana III, półtalary brandenburskie Jerzego Wilhelma, piękny talar
salzburski z r. 1614 i moneta saska Augusta z końca XVI wieku. Monety zostały tymczasowo odesłane do Urzędu
WOjeWÓdzkiego aż do czasu przekazania ich do Muzeum m. Wilna.

Poseł

ks. lubelski
nie zgłosił ,5akcesu"

w a r s z a w a. (Tel. wI.) Jak poda.
na postanowieniach
van mnją na siebie stronnictwa koalicji. je "Gazeta Polska", sekretariat Obozu
Zeelanda. I wobec tego postawi&nie Komuniści ze swej strony ogłosili de- Zjednoczenia Narodowego wyjaśnia,
kandydatury premiera i poparcie jej klarację, że poprą. "front obrony de- że akcesu Parlamentarnej Grupy Re·
przez stronnictwa rzą.dowe bylo JOOY- mokracji" pr;>;eciwko zakusom dykta- gionalnej województwa krakowskiego
nym wyjściem z zawiłe'j sytuacji.
tury "reksistów".
do obozu płka Koca nie podpisali po·
Jak pisze brukselski kore..~pondent
"Reksiści"
wykorzystu.ią.c
świeżą,
słowie ks. dr Lubelski i dr Wróblewski.
"Tempsa", krótka kampania wyborcza deklarację komunistów piętnują forna rzecz van Zeelanda od1będzie się mację wyborczę. van Zeelanda jako
pod hasłem "obrony reżimu parlamen- zakapturzony "front ludowy", który
tarn(}go i demokracji". Premier bel- ukrył się pod płaszczykiem "frontu
Krzyżu N!epodległości
gijoski wygłosi w Bru.k.seJi joono lubdwa obrony demokracW'. ~dyż "fołksfront"
przemówienia. Główny joonak cięiar jest już zbyt mocno skompromitowaWar s z a W a. (Tel. wł.) O~i
wyborczej akcji propagandowej przej- ny.
numer "Dziennika Ustaw" zawiera ustawę o zmianie rozporządzenia Prezy.
denta R. P. o Krzyżu i Medalu Niepod.
ległości. W myśl tej ustawy odznacze·
nia te można nadawać do 30 czerwca
f
1938 r. lecz tylko na podstawie zgło.
G e n e w a. (P AT). Do sekretariatu racjach pod :Madrytem, nadeszła zbyt szeń, jakie napłyną do 31 grudnia 1937
Ligi Narodów wplyną.ł telegram rzą,du późno do Foreign Office, aby mogła r Zgłoszenia nadesłane po tym termi·
walenckiego, utrzymujący, że w rejo- być rozpatrzona przez czynniki kom- nie nie będą brane w rachubę.
Ustawa weszła w życie z dniem
nie Guadalajary znajdować się majtł petentne.
regularne oddziały włoskie. Telegram
Z powodu week-endu uzyskanie ja- 13 marca br.
twierdzi m. in.. że stanowić to ma kichkolwiek komentarzy urzędowych
agresję przeciwko całości terytorium
jest niemożliwe. Koła polityczne stwieri niezależności politycznej Hiszpanii. dzają, jednak, iż rząd w Walencji nie
Rząd walencki przesyła te wiadomo- podkreślał dotychczas z taką. ścisło
opuścił POlskę
ści
sekretariatowi generalnemu Ligi ścią faktów pogwałcenia neutralności
Katowice. (PAT) W sobotę wie·
z pro§bą. o zakomunikowanie ich człon- przez obce państwa oraz konsekwenkom Ligi.
cyj, jakie wyniknąć mogą z tego w sy- czorem przybył do Katowic z l{rako·
L o n d y n. (P AT) Nota rządu w tuacji międzynarodowej.
wa biskup Lourdes ks. Gel'lier.
O godz. 19.15 ks. biskup Gerlier wy.
Walencji, zwracająca się do r~ądu W.
Jak przypuszczają jednak, rząd W.
Brytanii o użycie całego jego wpływu Brytanii będzie mógł jedynie przedsta- głosił w sali Domu Oświatowego od·
celem przepro'.vadzenia śledztwa w wić notę hiszpańsk~ na najbliższym po- czyt w języku francuskim pt. "Lourdes
sprawie udziału wojsk włos~ich w ope- siedzeniu komitetu nieinterwencji.
et le catholicisme frani;;ais". O godz. 2'2
ks. biskup Gerlier wyjechał pociągiem
pośpiesznym do Wiednia.
zaważyly

o

Walencja

skarży się

I

na

Zmiana ustawy

Włochy

Ks. biskun. Gerlier

Niemcy a .,nowe Lokarno"

Toasty w ratuszu

gdańskim

W a r s z a w a. (Tel. wł.) Dziś se·
nat Wolnego :Miasta Gdal'lska wyda
treści nienłieckiego nłenwrandunł ID sprawie "paktu ~a·
cltodniego"
na ratuszu gdaIlskim obiad, w którym
weźmie
udział
generalny komisarz
L o n d y n. (PAT.) Rozmowa am-I
Co do myśli przewodniej zawartej Rzeczypospolitej Chodacld wraz z u·
basadora von Ribbentropa z min. Ede- w nocie, sprawozdania prao;owe i u~ rzędnikami generalnego komisariatu
nem była stosunkowo krótka; trwała wagi czynnil{ów dobrze poinformowa- oraz prezydent senatu gdailskiego
tylko 40 minut. Z obu stron podkre- nych podk~eślają., .~e nota niemiecka: Greiser wraz z wyższymi urzędnika
ślano potem, że była to tylko rozmo- 1) przyznaje Belgu statut specjalny,
senatu. Podczas obiadu nastąpi wy·
Wa wstępna utrzymana w ramach który rząd Rzeszy zgadza się gwaran- mi
miana
toastów pomiędzy generalnym
bardzo OgÓI~ych, ponieważ min. Eden tować. pod warunkiem, że gwarancje
nie zdą.żył jeszcze zapoznać się dokład- FranCji i W. Brytanii dla Belgii będl) komisarzem a prezydentem senatu. (w)
nie z 12-stronicowym dokumentem oparte na tych samych zasadach; 2)
niemieckim. Prawdopodobnie po do- powraca do zasady dawnego Lokarna,
kładnym zapoznaniu się brytyjskiego p:agnąc wskrzesić francusk<rniemiecF'oreign Office z notą niemiecką, a tak- kI t~aktat .0 nieagresji i nienaruszaIże po omówieniu jej z przedstaWicie- noścI gramcy, gwarantowanej pr~%
lami Francji nastąpi druga rozmowa, W. Brytanię 1 Włochy; 3) rozważa rz~
Kra k ó w (Tel. wł.) W piątek 12
której wymi~na poglądów będzie mo- komo również szczegóły ewentualnego bm. władze administracyjne odstawiły
gla zaprowadzić nieco dalej.
stosun~~ • mo~~rstw zachodnich: W. do obozu odosobnienia w Berezie Kar.
Znamienne jest, że ambasador fran- R!,y.tanll, FrancF' Włoch i Niemiec do tuskiej następujących wywrotowców:
cuski Corbin odjechał w piątek wieczo- LIgI .arod~w ~ paktu w lwiąlkzu Z
Mieczysław Bąk z Berezki, po\\'.
rem do Paryża, aby przeprowadzić na 'ZObowIązamaml ewtl. traktatu fran- Chrzanów, Michał Bergman zZakopa·
temat noty niemieckiej wyczerpujące cusko:niemieckiego, gwarancji W. Bry- nego, Zudig Dener false Goss z Nowego
rozmowy z min. Delbosem, premierem tanii l .~łoch oraz s~ecjalnego statu- S~cza, Samuel Berreich z Nowego S~·
Blumem i z kierującymi czynnikami !u ~e~gl1; 4) wysu!"a Jt::ko postulat, że eza, Stanisław Fąfara ze Skrzyszowa
Quai d'Orsay. Ambasador Corbin po- IstllleJ.ące ZObowlą,zama SOjusznicze pow. Ropczyce, Roman Gładysek z Kowróci do Londynu w poniedziałek wie- FranCji na wschodzie i południowym ścielca pow. Chrzanów, Stefan Jakób·
czorem, a we wtorek zobaczy się z min. wscll(~dzie ~uropy nie powinny two- czyk z Kościelca pow. Chrzanów, Be·
Edenem, którego powiadomi o stano- r;>;yć. zadneJ .sprzeczności z ewentual- risch Kleinman ,z Biecza pow. Gorlice,
wisku Francji wobec ostatniej noty nymI ZoboWIązaniami Francji, jakie Natanael Ziichler false Holzer z Wie·
niemieckiej.
by: po~staly z traktatu fran.cusko-nie- liczki, Max Gelbier false Leiberfelrl !
mIecklego. \V ogóle w nOCIe tej, mi- Krakowa, Schenkel false Reiss z Tar·
mo że została ona skierowana do W. nowa, Achilles Topiola z Tarnowa,
Brytanii, stosunek do Francji zajmu- Klemens TroJan z Bobrowej pow. Rop·
je. miej.sce naczelne i pod tym kątem, czyce, \Vładysław 'Volek z Tenczyn~:a
wldzema nota roztrząsać ma również pow. Chrzanów, mgr. Narcyz Wiatr z
stosunek do paktu francusko-sowiec- N. Sącza i Kazimierz Zemirck z Chrza·
Sejmu - Projekt nie podoba kiego.
'
nowa.

o

I

Kogo wywieziono ostatnio
do Berezy

Projekt ustawy o ustroju adwokatury
Z obrad komisji prawnic~ej

się Żydom

War s z a w a. (Tel. wł.) Na posiedzeniu sobotnim komisji prawniczej
Sejmu rozpatrywano rzą.dowy projekt
ustawy o ustroju adwokatury. Nad
projektem tym rozwinęła się bardzo
ob8zerna dyskusja, w której przedstawiciele mniejszości narodowych, 2yd
Sommerstein i Ukrainiec Wyklicki,
wystąpili przeciwko nowo wprowadzonemu wymaganiu aplikacji sądow-ej,
zakończonej egzaminem
przedwstęp
nym, utrzymując że przepis ten zamyka narodowościom niepolskim dostęp
do adwokatury. W głosowaniu znaczną, większością projekt utrzymano w
brzmieniu rządowym. 2Yd Sommerstein zgłosi wot~m prze~iwko ustawie
na plenum, domagają.c się utrzymania
dotychczasowej pięcioletniej sądowej
ap lilULCj i.
Długą, dyskusję wywołałO sformułowanie wymagania władania językiem
polskim w słowie i piśmie jako warunku dostępu do adwokatury. Dotychczas formułka brzmiała: "Władanie
językiem polskim w słowie i piśmie",
a obecnie wstawiono formułkę: "Wymaganie. należytego wladania języ
kiem polskim w słowie i piśmie". Utl'zymano w rezultacie brzmienie rzą.
dowe o "należytym władaniu".
Dyskusję wywołała również sprawa
do;mszczenia do adwokatury osób innych zawodów prawnych. Uchwalono
nie dopuszczać do adwokatury osób
~ egzaminów, jRk referendarzy i innych, bez aplikacji. Natomiast postanowiono dopuścić bez aplikacji i eg7a-

d

minów nietylko sędziów i prokuratorów, ale także asesorów po trzech latach służby.
Nad sprawą egzaminów adwokatów
i aplikantów oraz ograniczenia liczby
nowych adwokatów i aplikantów toObalone pr~e~ burzę dr~ewo spow.odowalo wykolejenie się
czyła się również dłuższa
dyskusja.
/
ekspresu
Skreślono z projektu rUł-dowego posta-,
nowie~ie,. ll;P?ważnia.iące
ministra
p a r y t. (P AT) W sobotę po polu- spadająe na Jew~ stronI!' nasypu, trze·
spra'~ledhwosCl do pewn.ycJ;1 pełn~ dniu wykoleił się w Odległości 30 km ci i czwarty.wagon wykoleily się. O·
mocmct.w z okresu. zamkmęcla lIst. ad· od Bom'ges pocią,g pośpieszny, kur- gółem w pOClą.gU było 7 wagonów.-:
wokackl~h, nato~llast o<;irzucono lI1ne sujący na linii Mont-Lucon _ Bourges
Trzeci wagon, w którym znajdowali SI\'
poprawkI.
Przyjęto wmosek referen- L k
t
t
·
.
d
.
pasażerowie trzecie]' klas" zbudowanI"
l
R d Ad k k o orno ywa, wagon pocz owy l Je en
.1,
"
•
. b N
t a, aze
y acze na a a
wo ac a pa ;
k'
dl
J t . I
z. drzewa został wtłoczony
w poprze·
miała prawo mianowań na wniosek
sazers I spa .y z nasypu. es WIe e dzają,cy go furgon.
ministra oraz przedkładania własnych osób ~abitych l .rannych. .I{atastrol~.
..
v
projektów i uwag co do stosowania nast~pIła skutkIem szaleJłcej w tej
M~esz~ai~c~ Wlosk~ Corquoy, któ~"
ustaw. Przyjęto także wniosek, aże- okolIcy burzy.
nadbIeglI ~lezwłocz\1)~ n~ WladOnl?t:
by delegaci Naczelnej Rady AdwokacB
(PAT) S d
ó
o.katastrofle, .wyd~byh, plwde .WSZ).
..
.
..
k ' .. d
o u r g es.
.
po
gruz w klm 5 funkcJonarJuszow kolejowych
kle] zasladall me tylko w O~ISJI T ? poci~gu, który uległ katastrofie, wydo- z których 3 odniosło tylko lekkie obra·
spraw
adwokatury
SądZIe NaJ- byto 8 zabitych oraz 8 rannych z cze- z'enl'Q Z w
. wy kolei',
.
l ó ..przy S"
1S
' .
agon ó w, kt'ore Się
wyz.szym, a e. l' ~me~ ~ eJmIe
e- go 2 ciężko. Trzy wagony sę. całkowi- 11, oraz z wagonu 3. klasy który najnacIe,. a w lIczbIe :r)lę~lU w ogólnym cie zdruzgotane.
Akcja ratunkowa bardziej ucierpiał Słychać było krzyki
koleglUm Sądu NaJwyzszego w spra- trwa. Istnieje obawa, że jeszcze nie i jęki. W katastrofie utraciło życie.
wach, dotyczących adwokatury. (w.) wszystkie ofiary katastrofy zostały wy_ według dotychczasowych danych, 9 pa·
dObyte spod gruzów.
sarel'ów. O godz. 19 nadjechał pociąg
ratunkowy i zaczęto usuwać z toru po'
P a.ryż. (PAT.) Ka.tastrofa ekspreJ{ rak ó w. (Tel. wI.)
Krakowska. su Bourges-Mondore wydarzyła. się f) gruchotane części wagonu, który najIzba Adwokacka odbyła zebranie, na godz. 13,10. Pociąg w chwili katastro- bardziej ucierpiał, pod szczą.tkami któktórym omawiano sprawę zI1kwidowa- fy biegł 80 km na godzin~, W pobliżu rego znajdują. się - być może - je·
nia zatargu, jaki swego czasu wyni- Corquoy znajduje si~ za.kręt, a po obu SZCze dalsze ofiary.
knął między adwokatami Polakami i
p a ryż. (P A T) W edług nadeszłyc~
stronach toru są dość zna.czne wyni<r
2ydami. Rokowania nie dały żadnego słości.
PrzyczynI) katastrofY było t uostatuio wiadomości, liczba zabl'
rezultatu.
drzewo, obalone przez burzę, kt6re le- tych w katastrofie kOlejowej w pobliProtokół z zebrania ma być niebażało na obu szynach. Maszynista nie żu wioski Corquoy wynosi 15 osób,~'
wem przesłany Naczelnej Radzie Ad- spostrzegł w porę przeszkody. Loko· tym 4 kobiety, któl'~' ch tożsamości pIe
wokackiej w Warszawie.
motywa i tender wyskoczyły ze szyn, zdołano ustalić, i dwoJe dzieci.

Wielka katastrofa koleiowa we Francji

Nie ma zgody z Zydami

Wspólna

śmierć

Pr~ebieg i p '..~yc~yna

dwó,h braci

"Interes dobrze stoi"

dt'amattt nie jest ustalona

War s z a,,, a. (Tel. wI.) Wczoraj
z rana w Lublinie przy ul. Fabrycznej
nr. 1~ rozegrał się dramat rodzinny,
W mieszkaniu Andl'zejczaków rozległy się strzały rewolwerowe. Mieszkanie to zajmuje trzech braci, matka oraz ojczym. W określonym czasie, poza dwoma nalstarszymi braćmi, ' nikogo nie bylo w mieszkaniu. Powiadomiono natychmiast matkę, która przybyła ze swojej piwiarni na Bronowicach, przedmieściu Lublina. W sypialni znaleziono 26-letniego Włady
sława
Andrzej czaka,
leżącego
na
łóżku
w
bieliźnie
ze
śmiertelną
raną od kuli rewolwerowej w skroni.
Przy łóżku zaś leżał ubrany już 30-letni Jan Andrzejczak,
magister praw, oficer legionowy i u-

Kronika Łodzi
,z

zebrania majstrów fabrycznych. \V
sal.1 kina "Przeclwiośnie" przy ul. Żerom
skIego 71 odbyło się wczoraj zgromadzenie majstrów fabrycznych, na którym
złożono. sprawozrlanic z dotychczasowych
rokowall o umowę tbiorowf\, dla maistI:ów. Zgromadzeni w pierwszym rzę
dZIe ostro ustosunkowali się do stanowiska.. zarządu głównego majstrów w
kW9stll ustępu odnośnie ubezpieczenia
maJstrów
jako pracowników umysło
wych. 'V rezolucji wyrażono uznanie
związkowi i zalecono 'nieustępliwość w
spra.wie ul?ez~ieczen.ia.
Co się tyczy
strajku maJstrow V,rldzewskiej Manufaktury, zgromadzeni po zapoznaniu si~ ze
stan01~isldem. firmy, która przyjmuje' ży
dowskICh maJstrów na miejsce wyrzuco·
nych Polaków,
początkowo
wysunęli
w~iosek jednodniowego stra.iku protestacYJnego wszystkich majstrów. Nastepnie .ied!l~k wniosek ten odrzucono, postanawIaJąc
opodatkować
się na rzecz
strajkujących majstrów ·W idzewskiej Manufakt~ry przez ofiarę jednodniówki w
tygodmu wszystkich ma.istrów fabrycznych w Polsce.
.
Sa~ob6istwo pielęgniarki.
W mieszkam\} własnym 'Przy ul. BednarskIej 2,t
popelmła samobÓJstwo 28-letnia Helena
Puszczytiska, pielęgniarka u żydowskiego
doktora Donichina. Puszczyńska w celach sa:nobój?zych zażyła 'większa, dawkę lUU1malu l w stanie agonii została
przewieziona do szpitala.
S?-mobójczyni znajdowała się w stanie
OdmIennym, to też przypuszczalnie powodem rozpaczliwego kroku był zawód

War s z a w a (Tel. wł.) Niezwykłego oszustwa dopuścił się Samuel
Fluk, który założył w Warszawie przy
ul. Koziej 5 sklep kolonialny tylko w
tym celu, aby oszukać cały szereg
firm.
Oczywiście Fluk nie miał ani grosza na prowadzenie sklepu, ale umiał
się tak sprytnie kręcić, że duża ilość
hurtowników dostarczyła mu na weksle lub otwarty rachunek olbrzymich
ilości towaru.
Fluk prowadząc roz-

rzędnik

Pallstwowego Banku Rolnego
dający jeszcze słabe oznaki życia, również ze śmiertelną raną
w głowie. Jan Andrzejczak umarł niebawem po przewiezieniu go do szpitala. Czy zaszło tu pOdwójne samobójstwo, czy też zabójstwo i samobójstwo, nie zdołano narazie ustalić. Faktem jest, że w rodzinie Andrzejczaków panowały od dłuższego czasu
niesnaski rodzinne. (w.)

w Lublinie,

•

Strajk generalnv kominiarzy łódzkich
Ł ód ź, 14.3. - Na nadzwyczajnym wym prywatnym koncesjonariuszom
zebraniu w lokalu własnym przy ul. prawa wycieru kominów na korzyść
Żwirki 10 pracownicy kominiarscy na poszczególnych gmin. Ostatnio jednak
miasto Łódź, solidaryzując się z ogól- sprawa ta o tyle została załatwiona, że
ną krajową akCją. strajkową Central- postanowiono, iż dotychczasowi majnego Związku Zawodowego Pracowni- strowie koncesje swoje będą posiadali
ków Kominiarskich Rzeczypospolitej, dożywotnio. Natomiast każda nowa
postanowili na całym terenie miasta koncesja wydawana będzie już na
zlikwidować pogotowie Docne,
prze- gminę.
chodząc automatycznie ze strajku proW związku z uchwałą strajkową
testacyjnego do strajku generalnego kominiarzy łódzkich dowiadujemy się,
oraz postanowili wysłać delegację z że w całym kraju obecnie strajkuje
ł.odzi do Centralnego Związku w War- około 15 tysięcy kominiarzy.
,
.
szawie celem wręczenia uchwalonej reNależy dodać, że w razie, gdyby pozolucji.
stulaty strajkujących kominiarzy nie
Jak wiadomo, walka powstała na były uwzględnione, strajkujący komiskutek interwenCji posła Przyborskie- niarze zdecydowani są, podjąć gło
g w sprawie odebrania dotychczaso- dówkę.

mowy z klientali zaznaczał, że jego in·
teres jest jeszcze rnłody, wymagał du,,;
żo pieniędzy na urządzenie, dlatego też
pierwsze weksle może wystawiać na
terminy dwumiesięczne.
Niebawem piwnice składu zapełni·
ły się towarem. Hurtownikom) którzy
nie śpieszyli się z przyznaniem , mu
kredytu pokazywał skład zapchany . to·
warami mówią,c przy tym, że "interes
dobrze stoi".
'
Nadszedł jednak dzień płatności
pierwszych weksli, których Fluk oczy· .
wiście, nie wykupił. Przeraziło to kup.
ców. Co prędzej udali się do składu
FIuka, aby się przekonać, że padli
ofiarą sprytnego oszustwa. Znaleźli
tam sklep zabity deskami, towaru zaś
ani śladu. Jak się okazało, FIuk towar wywiózł, a urządzenie sklepowe
wzięte również na kredyt spr?edał. , ,
Oszust naraził na wielkie .straty
około 30 firm i
przepadł gdzieś bez
wieści.

poczty sztandarowe wszystkich kół w '
Łodzi. U dano się następnie do kościo·
ła, gdzie o godz. 10,60 odprcawiona . została uroczysta msza św., przy czym.
podniosłe kazanie wygłosił' ks. proboszcz Dylong, który późriiejdokonał '
poświęcenia lokalu.
Imieniem
zarządu'" okręgowego
Stronnictwa 'Narodowego . prz,emawiał
kpt. Grzegorzak~

I
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Prof. Meisner ponownie w sądzie
War s z a w a (Tel. wł.) Swego czasu
głośna była sprawa prof. Meisnera, oskarżonego o spowodowanie śmierci znanego
artysty malarza Drabika, obecnie znów
pro!. Meisner znalazł się na ławie oskarżonych w Sa,dzie Okręgowym w Warszawie, a to z powodu wytoczenia mu powództwa o odszkodowanie 50 tysięcy zło
tych, której to sumy domaga się pacjentka
Janina Szczepańska.
SzczepańSka zeznała na sądzie, że jeszcze jako 13-letnia dziewczynka zachorowała na zęby. Dentysta w Nasielsku wyjął jej wprawdzie chory ząb, ale nie wiele
to pomogło, gdyż bóle nie ustępowały, z
dziąsła wypływała ropa.
Wobec takiego
stanu rzeczy Szczepańska przyjechała do
Warszawy i tu wędrując od lekarza do
lekarza, znalazła się w instytucie dentystycznym, gdzie ordynował prof. Meisner.
Prof. Meisner, obejrzawszy dziąsło, polecił Szczepatlskiej przybyć do swego prywatnego mieszkania i tam - jak podaje
poszkodowana - wyciął jej podczas operacji dziąsła migdały z gardła. Operac.ia ta,
jako poważna, Odbyła się pod narkoza, i
trwała pół godziny.
Ale zabieg ten nie dał pożądanego rezultatu, gdyż - jak zeznała Szczepańska
- silnie spuchła ona na twarzy. Wobec
takiego stanu prof. Meisner miał oświad
czyć, że wytnie jeszcze poszkodowanej polipy w nosie, na co się chętnie Szczepańska

Kronika Bielska

odpowiada, że była wówczas
Publiczne zgromadzenie Stron. Nar. '
dzieckiem i dr. Meisner wyzyskał to i na- "V najbliższy poniedziałek '. tj. 15 : mal'ca
mówił ją do zabiegu, aby może obserwoodbędzie się o godz. 17 w Bielsku przy
wać ją jak królika. Następnie miał oskarul. Grażyńskiego 38 (Dom Polski) wielkie
żony wzia,ć SzczepańSką do szycia fartuzebranie narodowe, na którym przemachów, a po czterech latach wyciął chrzl:\St- wiać będą b. posłowie S. N. wiceprezes
kę z nosa, twier'dząc jakoby, że z powodu
Zarządu
Głównego
Karol "Vierczak z
nosa bolą poszkodowaną z~~y.
.
Warszawy i prof. stan. Rym~r z. Krako:
A skut~k tych operacyj Je~t t.a~I, ~e w wa, na temat ogólnej sytuacjI polItycznej
dalszym cIągu odczuwa ona ]akles me do- w Polsce i w świecie.
magania, dlatego też domaga się o d s z k o - .
•
dowania w wysokości 50 tys. złotych.
PO~ledzenie rady mlefskl~f. w Bielsku.
Prof. Meisner nie przyznaje tej preten- W ubl~gly czwartek rada .mIeJska zebrała
sji Szczepańskiej, twierdząc, że w 1926 r. SIę !lleon~al
kompleclC. Po sprawo:
leczył poszkodowaną i operował ją z po- zdam~ch l wnLOskach odnośnyc~ sekCYJ
wodu zęba, w nosie zaś zauważył nieżyt burmIstrz. p. <;1r Przybyła wystąpIł z naropny, nie mający jednak nic wspólnego głym wmoskIem, aby opodatkować na
z operacją dentystyczną.
pomoc bezrobotnym wodę, używana, dla
Wobec tego, że chodzi o wszechstronne cel?'" przem. 2 gr od mtr. kub. ~ad~
miłosny.
wyświetlenie sprawy, sąd zdecydował się wmosek zaakceptowała.. R:adny Jezyckl
Postrzelił go w kłótni. W podwórzu
przesłuchać dodatkowo dr. Sinołęckiego.
referował sprawę p,relImmar7.a. dodatk.
domu przy ul. Chłopickiego 5, w czasie
na r. 1936-37. BurmIstrz omaWIał sprasporu sąSiedzkiego, 53-letni Roman Jawę oddłużenia miasta.
Okazuje się weśkiewicz strzelił z rewolweru do 27-letniedług oświadczenia burmistrza, że miasto
g? . Stanisława Kopackiego, którego ranił
Łodzi
ma dochodów
2.240.000 zł,
wydatki
clęzko w lewy bok. Kopackiego w stanie
1.690.000 zł. Z tytułu długu płaci się
Ł ó d ź, 14. 3. - W niedzielę odbyło
nh~rrzytomnym odwieziono
do szpitala
mniej obecnie o 350 tys. zł rocznie, jak
Ja~ldewicza zaś aresztowano.
'
się poświęcenie nowego lokalu koła
w poprzednich lata. Ministerstwo Opieki
Stronnictwa Narodowego im. Chrobre- Społ. skreśliło miastu z tytułu należno
Śmiertelne poparzenie. Wskutek wygo, którego dawny lokal został za- SI. Funduszom, Z. U. P. P. i K. K. O.
buchu nafty w czasie rozpalania maszynki
znaczne długi w łącznej kwocie 1.219.249
zapaliła na sobie odzież 27-1etnia Jadwi!:(a
mknięty.
Przystą.piono
następnie
do wyboru
Mazurek, zamieszkała przy ul. Cieplej 22.
N owy lokal mieści się przy ulicy zł.
delegatów do Rady Nadz.
Zakładów
Wybuchł pożar mieszkania, który zdoła
Wierzbowej 22.
Bitum w składzie:
dr Przybyła, sen.
no ugasić, jednak Mazurkówna odniosła zgodziła.
O godz. 10 zebrali się w lokalu człon 'Visner, wiceh. Ślusarczyk, Lichamonotak poważne' poparzenia, że w sŁanie agoNa zapytanie sędziego, dlaczego pOdda-I
nii została odwieziona do szpitala.
la się tak chętnie drugiej operacji, Szcze- kowie tegoż koła tudzież delegacje i wicz i dr. Litwina.
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Nowy lokal S. N. w

towej w tępieniu przestępstw zasługuje na uznanie i godna jest podziwu, ale
powiat zbyt duży. liczba zaś policjantów zbyt mała, bo na 2-3 przypaua
rozegły obszar, przeważr__ . pokryty lasami, pozbawiony dobrych dTóg, dają.cy natomiast doskonałe schronienie
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vV a r s z a w a. w marcu
Ruch budowlany, od lat ożywiony
na terenie stolicy. wzrósł ostatnio
głównie w
licznych ośrodl~ach podmiejskich. A więc tam. do.kę.ld nie dochodzą. odgłosy ruchu ulicznego Warszawy, tur,k ot wozów p·o brukach, ryki
klaksonów samOChodowych. dzwonki
tramwajów i dokąd nie docierają dymy i zapachy, w jakie obfituje każdy
dom, każda ulica. Okolice podmiejskie - to lasy, rzeczki, jeziorka, świeże
powietrze, zbratanie bliż,sze z naturą i
przede wszystkim spokói. Serce bije
regularnie, płuca wentylują. się doskonuJe, nerwy odpoczywaję. po męczącej,
wyczerpującej pracy w mieście.
I dlatego w każdym takim ustrO'lliu
podmiejskim coraz cześciej wyrastają
nowe szeregi will, lub małych domków
mieszkalnych, wzniesionych za uciułany grosz urzę-dnika, czy człowieka
\yolnego za\yoou. Nic to. że samemu,
a także dzieciom trzeba co dnia wcześniej wstawać, by dotrzeć do miasta
autobusem, koleją, kolejka. dojazdową,
lub zgoła tramwajem, którego szyny

naby nazwać nową zdobycz naszego
lotnictwa,
którei dokładne dane jeszcze nie przedostały się do szerszego
ogółu.
Chodzi tu o pierwszy w Polsce
dwumiejscowy szybowiec konstrukcji
inż. Grzes1:czyka i Kocjana., wykonany
w warsztatach , szybowcowych na ,M<r. ,

°

::~7i~s~~~L~~~~enan~~Ób'd~i:;;. :::~l:n;°dru~~~~~c~ ;:~~~;:;

zaczynają sięgać poza granice stolicy.
Za to taniej się mieszka, pokus nie ma
(teatr, kawiarnia, kino), są świeże
jajka, piękne masło i dobre mleko. Goście są. natomiast rzadkością, tyle, że
latem ten i ów zjedzie nałykać się peł~
ną piersią ozonowego powiewu z po-

mieszkańców
osiedli
pod warszawski ch.
Właściciele will
i domków
otrzymują.
zawiadomienia. na jaki
dzień przypada ich dyżur, polegający
na dozorowaniu z bronię. obszaru
osiedla. Dyżur taki jest oibowiązkowy, można się jednak posługiwać zastępcą,
OSQbą
godną.
zaufania. W

środku ciężkości, dzięki czemu może latać także tylko jedna. Q.sO'ba. K::t:'
biny o'słaniają wiatrochrony,' siedzenia
zaś - to wygodne fotele. a trzy bagaż.
niki mówią już o piespotykanym !lotychczas komforcie w -urzę.dzeniu szy~

w

bowca. Uwagę zwraca ' " piękna linia .
szYbowca. oraz wolnonośne slITzydła
osiedlach zamieszkiwanych przez za· ~ygięte w kształcie litery V . . Całkowi· '
Było!
możniejszych właścicieli, lub pracow- ty ciężar szyoowca. wynosi' 174 kg.
Jakto: Było?
ników umysłowych, zbiera się specjalNajwiększą jednak Jiow:ości~ 'tef
Poprostu osiedla podmiejskie stały ne składki, za które utrzymuje się nOC- nowej zdobyczy naszego ,]{>tnictwa jest.
się "oczkiem w głowie" różnych łazi· nych dozorców.
urządzenie do I"ocnych
lotów, oraz
ków, złodziei, opryszków. ludzi świata
Tak więc mieszkańcy podali policji reflektor, co wsk&zuje. że konstrukt0podziemi, czy nawet bandytów. Spo- rękę do współpracy w wspólnej trosce ny szYbowca przeznaczyli go do daJe·
kojne do niedawna życie stało się tam o własne i sąsiadów bezpieczeństwo.
kich lotów wyczynowych, podczas któ.
piekłem na ziemi. To kogoś okradną,
rych może noc zaskoczyć pilota, ale
to zginie kurka, lub gęś. Pół biedy!
Wiosna nadchodzi. W warsztatach już nie zmusi go do ladowania.
Gorzej, gdy inwentarz mieszkania i zakładach lotniczych pracuje się coSzybownictwu polskiemu przybywa
zmaleje o zawartości szaf z garderobą, raz bardziej
gorączkowo.
Trzeba nmva cenna jednostka. Widać, że na
bielizną. i kosztownościami.
To już przecież WykOllCZYĆ nowe modele, no- tym odcinku praCUjemy wytrwale. Nie
cała bieda! Ale bywa, że rab1Jsie nawe "kreacje sezonu" i wypróbować ich nadarmo też świat cały uznaje nas za
padają. spokojn~rch mieszkal1ców na wartość. Tak jest każdl:lgo roku. Albo jedną. z potęg w dziedzinie lotnictwa
równej drodze. Czasarni nawet sędzia "kreacja" od razu zdobędzie uznanie, szybowcowego, zdolną zagrozić nawet
śledczv musi zjechać, bo przelała się albo wraca do poprawki. albo też gihegemonii Niemiec!
krew!
,
nie w lamusie.
A. Z
Sprawność i energia policji pO'WiaPierwiosnkiem - niejaki - moż·
bliskiego lasu.
Sielsko - anielsko!
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Garbo w roli Polki
pr~yklad

Bonaparte

Drama tyczna, pełna W)'a'arzeń, wojen,
epoka napoleońska, jak żadna do sfilmowanią.
W dziejach Polski rozdział napo~eoński
ma specjalne znaczenie.
Napoleon był tym, który potrafił porwać
za sobą miliony. Z imieniem Polski na
uti'tach s'zły Legiony polskie w bój, zapatrzone w dwie świętości - Pol.s kę i Bonapartego. W całej Polsce był cesarz Francur.!:ów
czczo,ny i uwielbiany.
Szły wieści z pól Jeny, spod Austerlitz,
Marengo. .• Sławą okry:wały się sztandary.
Napoleon Bonaparte był nie tylko wodzem genialnym. Był przede wszystkim czło
wiekiem z jego radościami i cierpieniami.
Podobnie ja,k na pola,ch bitew, w zamierzeniach swych i planach był Napoleon
wiel'k i, tak i w życiu prywatnym wszystko
co robił było wielkie.
Wielką też była miło ś ć Napoleona do
pani Walewskiej.
Szambelanowa Walewska, żona starszego
od niej o kil'kadziesiąt lat magnata Kolumny
Walewskiego, nie chciała tej miło ś ci. I choć
gwałtowna
nadaje się

Wzruszającą miłość dwojga
młodych ludzi

pr.zedstawia oczekiwany film "Dama kameliowa"_ Na zdjęciu scena z tego filmu: sympatyczny Robert Taylor oparZ na s1voim męskiJm ramieniu Gretę Garbo.

ja~ ~wycię~ać

m,am,y" ..•

pierwsza drogę cesarzowi za,biegła, nie zda ·
wała sobie sprawy z tego, że dla niej Napo·
leon tylko mitem był, mitem sławy i wa,lk
zwycięskich, prowadzących jak wierzyła
i jak ogół Polaków wówcza'8 sądzi! - do
zmartwychwstania Polski.
Napoleon zakochał się w kobiecie, która
była dlań wcieleniem tyeh cech kobiecych,
jakich nigdzie znaleźć nie mógł.
Początkowe uczucie podziwu, jakie ży
wiła pani Walewska dla Natpoleona, przerodziło się w głęboką, żarliwą miłość, dla której ta najpiękniejsza wtedy Polka poświę
ciła wszystko, co jej było drogie.
Zbliżyła się do cesarza, od którego uzyskać chciała jak najwięcej dla kraju. Została
przy człowieku, który ją przy,kuł do siebie,
oczarował. Poświęcając się dla Polski, tracąc w imię patriotyzmu bliskich, dO'bre
imię zys·ka.!a w zamian miło~ć człowieka,
który dla świata mocarz, dla niej był tylko
ukochanym człowiekiem.
Poświęcenie pani Wa,lewskiej nie dało
spodziewanych rezultatów. Księstwo warszawskie zostało sztucznym tworem, niezdolnym do sam!Jclzielnego życia. Ofiara po-szła
na marne ... chwile szczęścia przy bO'ku kochanego człowieka okupić musiała niejednym cierpieniem. Niedobra była ta wielka,
szalona miłość, która zmuszała dumną, szlachetną
ko,bietę
do
wielu
upokorzeń
i zgryzot.
O pani Walewskiej wiele pisano w Poł
sce i za granicą. Jedną znajciekawszych
publikacyj jest powieść Gąsiorows>kiego pt.
"Pani Walewska".
Metro-Go,ld W)'n-Mayer przystąpiło do sfilmowania tej powieści. Rolę pięknej, kochanej i nie s zczę ś li wej pani W alew5ki ej odtworzy Greta Garbo. Rolę NapO'leona kreować
będzie najws1)anialszy fra,ncu5lki aktor filmowy Charles Boyer.
Wytwórnia Metro-GoldwY1ll-Mayer, chcąc
trzymać się jak najściślej prawdy historyc'znej, czyniła niedawno w Polsce poszukiwania nad pamilltkami po Na'po,leo'nie i pani
Walewskiej. Zbierano sztychy, malowidła,
pamiątki. Sprowadzono z Polski jak n88
się zapewnia historyków i speejalistów,
którzy dbać będą o ścisłe odtworzenie epoki, Warszawy, Pałaeu pod Blachą, Zamku
itd.
Czynione są również obecnie starania,
by zakupić powóz, którym jeździł Napoleon
z panią Walewską.
Na marginesie "sprowa-clzenia z Palski
historyków i specJalistów" możemy tylko
wyrazić życzenie: p o d a Ć ,n a z w i s k a !
Bo dotąd jest w zwyczaju, że pols'ką kulturę
reprezCll1tują ludzie wręcz obcy duchem
i pochodzeniem, kOInipromitujący nas na całej linii.
P o d a ć n a z w i s k a, a wtedy dopiel"o będziemy mogli w przybliżeniu pomedzieć, czy film o Walewskiej i Napoleonie
odtworzy wiernie prawdę historycz;n.a.

M dr je ·s a DO
- Chcę grać "Damę kameliową"!
Oto życzenie całej falangi artystek scenicznych oJ czasu, gdy ukazała się sztuka
Aleksandra Dumasa "Dama kameliowa",
Wiele spośród tych więcej lub mniej słyn·
nych aktorek mogło spełnić .we mar<zenia .
Jednakże rótne byly to kreacje, w za,leżno
ści od temperamentu i kultury tych aktorek.
W Ameryce dzięki "Damie kameliO'wej"
zys.kała sobie sła wę, dziś już niez.nana Matylda Heron. Prawdziwie wielkie kreacje
stworzyły Olga NethHso'le, Fannie Davenport, Clara Morris. Żadna z: nich jed,nakże
nie zdobyła więeej, jak chwilową, lokalną
sławę. Światowej sławy kreacje stworzyły
Sara Bemhardt i EleanO'ra Duse. Najsłyn
niej.zą jednak spośród W'Szystkich "dam kameliewyda" była Modrzejewska.

I

tła Amerykę

Wielka ta polska arty,s tka, pierwsza poił
bHa Amerykę swą WlSpaniałą grą. Puhlic~
ność amerykańska , podobnie jak i europeJska, niesłychanie się entuzjazmowała Modrzejewską. "Modje ska", jak ją na<zywano,
stała się najpopularniejszą aktorką w Ameryce.
"Dama kameliowa" doczekała się jesz~e
jednej przeróbki operowej. ZnakO'lIllta
opera Verdiego "La Traviata" jest O'pal'ta
właśnie na powieści Dumasa.
Obecnie
wytwórnia
Metro-GoldwyDMaycr na,kręciła film "Dama kameliowa",
na podstawie tej powieści. Główną rolę powierzono Grecie Garbo, która je{lyna jewt
godna tego, by iść w ślady Sary Bernha~dIt
i Eleonory Du·se. Obok Grety Garbo wystę·
puje w "Damie kameliowej" Robert TaY'IOO'.

Mila Danieile Darrieux,
której talent na firmamencie fi,l mowym rozbłysnął w całej pełni we FraJ1;Cji, a którq
zabrała dla siebie AmeTY'ka za milion doZarów.

Oanniele Darrieux
Głośne stało się ostatnio to nazwisko,
dawo,i ej nikomu prawie nieznaue. Jest to
aktorka filmowa francu5lka. Dawniej występowała w teatrze i gra jej nie wróż-r!a
nic szczególnego.
Aż nagle na ekranaeh pojaw.ił się film
"Port Artura". Główną rolę odtwarz.ała
młoda i Irfoc<za Danielle Darrieux. Posypały się zewsząd zach'Wyty, kina wypełniały
się sz,czelnie. ~adnteresowanie udzieliło się
także Ameryce.

Pewnego dnia przyjechał z Hollywoo:d
przedstawicid pewnej wytwórni i zaangaliował ją d<l filmów nakręcanych w krainie dolan za •.. milion do,l arów.
- Chociai.by Dawelle byłaby najwięk·
szą patriotką mówili wtajemniC2:eni i chocia~by chciała do śmierei słrui'yć Francji, to jednak milionik jest zbyt kusząq,
aby nie przyjąć propoo:ycji.
Czym Dawelle Darrieux wz-budziła tal:i
zachwyt Ameryki. Urodą? Owszem! D ..
nielle, jak to widzimy na zdjęciu, je&t na·
prawdę bardr.!:o piękna. Niemałą rołę odegrał tu także jej taJent, który oll'tatnio cMsze·dł do szczytów.
W 8ty'Czniu grała Darrieux w teat,rJJe
w Brukseli. Pewne~o wieezora zjawiła się
w jeooym z kin, by siebie zobaczyć na fa..
mie. Był na tym sealllsie również król Leop<lhł III. Znał 0IIl Darrieux z innych filmóW'
i wiedział, że bohaterka "Portu Artura"
sied<zi niedaleko niego w prawej loży. Nie
1iwraeał na nią żadnej uwa/gi. Aż dopiero
przed zakończeniem filmu, zachwycony król
polecił ją sobie przedstawić.
- TeralZ dopiero nie dziwię się, że mogła pani nawet Amerykę podbić rzeki
król do roą>ł'omienionej Dallielle.
(b)

Nowinki z ekranu
t a k w y g l ą d a G T e t a G a r b o?

We Franeji cieszy się obeooie wielkim
powod'Zeniem nowy film Abla Gance'a pt.
"WielIka mił<lść Bethovena".

Na fotografiach przecie i na filmie widzieliśm.y ją zgoła inną, bez porównania ładniej
szą • •• A jednak jest lo Greta, przedńa
wiona w ten sposób przez karyk(rturzystę
amer y kUlisTeiego.

Na tle wa,nej powieści Claude Farrere
"Nowi lu-clzie", nakręca jedna z wytwórni
francuskich nowy film. Rolę słynnego mar·
szałka Francji Lyantey'a gra aktor Signoret.

czY
J e s z c z e pół n o c m r o z e m d m II c h a,
taru:erka meksY'kańska Margo lubi już dumać wśród 1,~. lVystqpi
ona w pi.erwuym swoim filmie wytwórni RKO,Radio,

•

