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Niemcy - Bułgarja 4:2 (2:2) 

Liga piłkarska na finiszu 
tKS - ŚI~5k 1: O, Warta - Polonia 2: 1, Pogoń - (racovia 3: 1, Wisła - Ruch O: O 
Ubiegła niedziela nie wyjaśniła za- - "Warta" zrównała się punktami z "Ru. 

sadniczo sytuacji w tabeli ligowej, ani 
jeżeli chodzi o jej' czoło, ani też od dru
liyny, znajdującej się w strefie zagro
żonej. Zwycięstwo "Pogoni" nad "Cra
covią." i remis .,Ruchu" z "ŁKS." umoc
nił na czołowem stanowisku "Pogoń", 
która ma jednak do rozegrania trzy je
Szcze ciężkie mecze z "Garbarnią", 

"Śląskiem" i "Wartę." w Poznaniu. -

chern", ma jednak o jedną grę więcej, 
to też trudno w tej chwili ocenić, jaką 
zajmie lokatę w końcowej tabeli. 

Spadek "Polonji" nie ulega naj
mniejszej wę.tpliwości. Sympatycżoa 

ta drużyna ma coprawda do rozegra
nia jeszcze trzy mecze, które nie wpły
nę. jednak na sprawę jej bytu w lidze. 

W bardzo korzystnej sytuacji znaj-

duje się "Wisła", która wysunęła się 

przed "Cracovię", a ma do końca je
SZcze pięć stosunkowo łatwych meczy, 
jest więc bardzo możliwe, że znajdzie 
się ·ona nawet wśród czołowych zespo· 
łów ligowych. 

"Cracovia" porażkę. swoję. we Lwo
wie nadwątliła mocno swoją pozycję 
w tabeli i podZieli prawdopodobnie los 
"Polonji". 

PDdgó,rze - Czarni 2:1 (1 :0) 

,,!3(S" zwycięia 
" 
'Iąsk" 

Kra k ó w. - Spotkanie to roze
grane w ramach finałowych rozgry~ 
wek o wejście do ligi zakończyło się 
nieznacznem zwycięstwem "Podgórza", 
dla którego pierwszę. bramkę zdobył 
Haustel'. Wyrównał Smagowicz po 
zmianie pól. Zwycięskę. bramkę uzy
skał pod koniec zawodów Uznański. 
"Podgórze" w ostatnich fazach gr., 
grało wdziesię,tkę z powodu kontuzji 
Kasiny. Sędziował p. Lange. Publicz
ności zebrało się 1500 osób. 

Po tern zwycięstwie "Podgórza" sy
tuacja w dotychczasowych rozgryw
kach zupełnie jest niewyjaśniona. 

J'edyną bram'kę uzyskał z karnego Sowiak ~Soj~S~~~tk~~~ie:a :::S~e~ b~fsr:łr. 
L ó dl ź. - Mecz stał na niskim po.

ziomie. Ślązacy na poorażkę me zasłu
żyli, gdyż ~li f.e pOlem o klasę lepszym 
od. gospodarzy, u których zawiodła cala 

Niemcy - Bułgarja 4:2 (2:2) 
, L i P s k . (TeJ. wł.) Wczorajszej nie~ 
dzieli reprezentacyjna drużyna Nie
miec spotkała się z jedenastkę. Bułga
rji. Pierwsze dwie bramki zdobyli 
Niemcy ze strza:łów Stephana. Od tego 
momentu gra się jednak wyrównała, 
a nawet miejscami przeważali Bułga
rzy, grający bardzo ambitnie i bojowo. 
Do przerwy zdołali też Bułgarzy wy
równać. Po zmianie stron Niemcy zdo
bywają. ponownie teren i zdobywaję. 
dwie dalsze bramki, przyczem decydu
ję.cy strzał oddał Sifling w 27 min. Do 
końca gra pozostała znQWU otwarta. 

Cyg,aniewlcz zwycięża 
w Kałow'icach 

K a. t o w i c e. - W sobotę odbyło 
się tutaj 'spotkanie w walce wolno
amerykańskiej ' między Władyslawem 
Cyganiewiczem a Bawarczykiem Lang
,huthem. S'potkanie zakończyło się po 
dwu starciach zwy(:jęstwem Cyganie
wicza, Móry w pierwszem rzucie połO
żył Bawar(:zyka na ł<lpatki w 11 minu
cie, a w drug.iem już w 7 minucie. (c) 

Kradzież p'osążku bogil1i 
Izydy 

W i e d e ń. (Tel. wł.) Niezwykle 
śmiałej i sensacyjnej kradzieży doko
nano onegdaj w Hallstadt, w Górnej 
Austrji. 

Z tamtejszego muzeum historycz
nego, w ktÓ'I'em mieszczą. się bezcenne 
skarby i wartościowe, o history,cznem 
znaczeniu przedmioty, nieznani spraw
cy skradli drogocenną historycznę. sta
tuetkę bogini egipskiej Izydy, którę. 
odkopano w starożytnym grobie rzym
skim. Poli cja wd,rożyła energiczne do
chodzenia za sprawcami. Przypuszcza 
się, że kradzieży dokonał jakiś fana
tyczny zbieracz przedmiotów starożyt
nych. 

drużyna. Tak słabo grającego "LKS-u" 
nie widziano jeszcze e7:onie. Jed~ nie 
Kara iak na obl'<mie stal na w\'sokoOŚei 
zadania. Jemu zawdz.ięczają gospoda
rze, że nie zeszli pokonani z boiska. 

Ślązacy, którzy przewyższali gospo
darzy pod! każdym względem, jedynie 
zpowodu braku wykończenia pię.knych 

akcyj nie uzyskali zwycięstwa i oddali 
dwa cenne punkty. Już druga minuta 
przynosi bramkę gospodarzom. Miano
wicie za faul Lewandowskiego na pOlu 
.karnem Sowiak uzyskuje pierwszy i 
ostatni punkt dla swych barw. 

Dalsza gra przynosi bezładną. kopa
ninę ze strony gospodarzy, gOŚCie nato
miast pięknemi pociągnięciami po d
(:hodzą pod bramkę przeciwnika, le(:z 
nie potrafią wyzyskać swej przewagi 
cyfrowo. Szereg niebezpie(:znych SY
tuaoyj wyjaśniał świetnie dysponowa
ny Karasiak. 

Po zmianie stron obraz gry nie ule
ga zmianie, t y liko gra(:ze zaczynają grać 
ostro. Zagrania gospodarzy cechuje 
wielka niezaradność i brak najmniej
szej rutyny. Ślązacy są. natomiast w dal
szym ćiągu stroną atakującą, lecz atak 
ich dochodzi tylko do pOla karnego, 
gdzie ~bi piłkę. 

. .' co szczególnie uderza, w identycznym 
Pod. kOnIec gry gospodarze. mają Je- stosunku 2:1. Wszystkie drużyny za~ 

,,,",z ~Ilka dogo?Dvo.h syt~a<:Y]. lecz na_\ tern. mają. po dwa punkty przy dwóch 
pastmcy str~elalą. mecelme. Gos?Dda- rozegranych dotą.d grach i równym 
rze zac~yn~lą. ~rac. na czas l wymk u- stosunku bramek po 3:3. Zatem do~ 
trzymu]e SIę do konca. piero druga runda może przynieść wy

Sędziował p. Trygalski z Poznania. jaśnienie. (c) 
Publiczności 3.000. 

Wybory senackie we Francji 
P a ryż. (Tel. wI.) - Wczorajszej 

niedzieli odbyły się we Francji wybo
ry uzupełniaję.ce do Senatu w 32 na 
ogółem 89 departamentach. Oczekuję., 
że wybory nie przyniosą większych 
zmian. ' 

Główna walka rozgrywa się w sto
licy, gdzie o 10 mandatów ubiega się 
23 ka,ndydatów, między nimi premjer 
Laval. W Paryżu wystawione są. dwie 
listy, jedna .frontu ludowego a dl'luga 
republikańska, która coprawda niema 
czystego zabarwienia prawicowego, 
lecz cieszy się poparciem kół więcej 
na prawicy stoją.cych niż są nimi kan
dydaci, figuruję.cy na liście. 

Cyfrowo front ludowy powinien po
siadać większość w Paryżu i okolicy, 
jest jednak możliwe, że dzięki tajne
mu głosowaniu pewne elementy z jej 
prawego skrzydła od głosowania od
padnę. i nie będę. coprawda głosowac 
na przeciwną listę, ale na Lavala, któ
ry na niej figuruje. Ponieważ wynik 
głosowania nie jest możliwy do prze~ 
widzenia, premjer Laval zabezpieczył 
się w ten sposób, że kandyduje rów
nież w swym rodzinnym okręgu Puy 
de Dome. Wybór jego jest tam zapew
niony, lecz sukcesem dla Lavala było
by, gdyby został wybrany w obu okrę
gach.' ' 

Manewrv naszych sprzymierzeńców 

zakończenie jesiennych maneWTów armji rumuńskiej odebmł król K.a.J!oIi: idef.iJadoQ oddziałów, które w nich 
1IiCzestniay~. W, pierwszym szeregu - drugi od lewej - nas~ tronu ksiąlŻoę Michał. 



Warszawa biie Łó .z 12:4 
Punkty dla lod'zl zdobyli Chmielewski I Woźniakiewłcz 

ł" 6d t, 20. to. - Reprezentacyjna 
ósemka Warszawy pOkonała niespodzie
wanie wysoko I:..odzian, bo w stosunku 
1~:4. We ~szyc tk.ich .walkach goście 
gorowali Dletylko pozlOmem technicz
nym, ale również f,izycznie przedstawia
li się wiele korzystniej od Lodzian. 
Sensacją, była poraika mistrza Polski, 
Polusa, do Woźniakiewicza, który wy
'Punktował pewnie sweg() przeciwnika. 
Pewną niespodzianką. była również 
przegrana Spodenkiewicza do Czortka, 
kt.<?ry. przewyższał () klasę słabego Lo
dI~lamna. Prócz tego w drużynie łódz
ikiej zawiedli całkowicie Bartniak. Idó
ry pOddał się w trzeciem starciu, Mi
ohalak i Klodas. Pietrzak w wadze pół
ciętkiej naogół zadowolił, uległ jednak 
bardZiej l'utynowanemu Dorobie. Wy
niki walk od muszej do cięikiej przed
sta wiają się następują.oo: 

Rundstein (W) i Bartniak (Ł). Za
miast wyznacz()·nego Rotholza walćzył 
Runclstein, który w pierwszem starciu 
UZYSkuje lekką. przewagę. Drugie jest 
zupełnie wyrównane. Zasadnicza wal
ka rozegrała się dopiero w trzeciem 
starci~, gdlzie fizycznie-silniejszy i dy
sponuJący lepszemi ciosami Rundstein 
góruje. Bartniak nadziewa się na kilka 
ciosów i poddaje się przed gongiem. 

CZOTtelr (W) i Spodenkiewicz (Ł). 

Polus (W) i Woinlakiewicz (L). Do walki tej Karph\skł fltanę,ł nł8~y~ 
Mistrz Polski Jedynie w partjach de- Ikle stremowany, to też Łodzianin nie 
fenzywnych przewyższał przeciwnika, miał trudneg() zadania, aby pokonać 
nie mógł jednak wytrzymać tempa, p!l"zeciwnlka wysoko na punkty. 
jakie Łodzianin narzucił we wszyst- Doroba I. (W) i Pietrzak (1.), Wal
kich trzech starcIach. Zwyciężył Woź- ka nieciekawa. Obaj zawodnicy . zdra
niakiewicz, zdobywając pierwsze dzaję. braki techniczne. Wars2lawianin 
punkty dla Łodzi, co publiczność po- walczy nie czysto i wy,nik remisowy 
witała z entuzjazmem. byłbY naj odpowiedniejszym mierni-

Jańczak (W) i Durkowski (L). W kiem sił. Sędziowie przyznali zwycię
walce tej obaj zawodnicy byli równi. stwo Dorobie. 
Pierwsze dwa starcia przechodzą przy Mizerski (W) i Kłodas (L). Kłodas 
zmiennej przewadze obu zawodników. d() zawodów wystą.pił bez treningu. 
W trzeciem DU1'kowski zapomina o I Nie mógł sprostać przeciwnikowi, od
kryciu, co wykorzystuje Jańczak, tra- dają.c dwa dalsze punkty Warszawie. 
fiają.c kilka . .raJZy przeciwnik który W ostatniem starciu obaj zawodnicy 
idzie na deski. W rezultacie wygrywa rozcięli sobie brwi. 
Jańczak na punkty. Publiczności zebrało się 3000. 

I\.arpiński (W) i Chmielewski (L). 

Nieznaczne zwycięstwo "Warty" 
w Warszawie 

"Zieloni" pokonali stolec~ną "PolO'liję" ~ .. 1 

strzelony z 30 metrów przez Bułan()wa 
wspaniale ~bronił Fontowicz. "Polo
nia" coraz bardziej naciera, wyka 7uje 
jednak rażącą. niezaradoność. Ataki jej 
są bezplanowe i chaotyczne i końc:~ą. 
się na obronie 'względnie pomocy "Zie
lonych". 

Po zmianie pól obraz gry jest nie
mal ten sam. "Warta" gra ładnie i 

~ ftll]lepł8j @ipisalf się S<>bk()wiak, Olf&-> 
rzyński, który zastąpił kontuzjowanego 
PaMa.ka, nie był gorszy ()d Kubalezaka. 
Fontowicz wykazał znów reprezenta.
cyjną formę.. 

W "Polonji" cała drużyna zł\Służyła. 
sobie na uznanie, grała. bardz.o ISm-bit
nie, jednak ~~yt ostro. 

ogoń - Cracovia 3: f (211') 
L w 6 w. - M cz ten Z/lkOl\ezyl si~ 

niesłu~lInie porażką "Cracovii", która 
grała bardzo ładnie l naogół miała. 
choć lekką., ale widocznlJ! przewagę. 
Wyróżnili się przedewszystkiem Kos
sok i Pawłowski. W "Pogoni'· najle:p
szymi byli Obaj skrzydłowi Borowski 
i Niechcioł. 

Wszystkie trzy bramki dla zwycięz
ców strzelił Matjas, w tern pIerwszQ. 
i ostatnią z karnego. Jedyny punkt 
dla "Cracovii" s.trzelil Kisieliilski. 

Wisła - Ruch 0:0 
Kra k ów. - Mecz powyższy wy

w<>łał w Krakowie duże zainteresowa
nie. Wynik nierozstrzygnięty nie od
powiada przebiegowi gry, bowiem "Wi
sła" zasłużyła, jako lepsza drużyna, na. 
zwycięstwo. Tylko dobrei grze ()broń
ców zawdzięcza "Rmh" szczęśliWy ten 
wynik 

"Wisła" przewaźała bowiem przez 
cały czas i jako całość górowała wy
raźnie nad Ślązakami. Zawiodła jed
nak pod względem strzałowym trójka 
ataku "Wisły", która jednak wyraźnie 
przewyższała w umiejętnościach sweg() 
przeciwnika. W "Ruchu" poza obroną 
i bramkarzem nie wyrÓ'inił się nikt; 
reszta drużyny wypaą.ła blado, szczegól
nie renomowanyatak. 

I Tabelka rozgrywek ligowych 

Spodenkiewicz. nie mogą.c dosięgną.ć 
przeciwnika w dystansie. idzie do 
zwarcia, gdzie otrzymuje cale ~erje żo
żą.dkowych i przez to traci punkty we 
wszystkich starciach. Czortek zapre
zentował się z jak najlepszej strony i 
wygrał zaslużenie. 

Kozłowski (W) i Michalak (Ł). War
szawianin przewyższał swego przeciw
nika o całą. klasę, Michalak otrzymuje 
nieprawdopodobną iloŚĆ ciosów i we 
wszystkich starciach jest bliski k ,o. 
Wreszcie w trzeciem starciu sędzia 
przerwał walkę. Zwyciężył przez tech
niczne k. o. Kozłowski. 

Mecz warszawski r~>zpoczął się w 
atmosferze lekkiego p<>dni~enia, "P<>
lonia" nie miała nic do stracenia, chcia~ 
ła jednak za wszelką cenę wygrać. Już 
ostatnie spot.kanie z "Ruchem", które 
"Polonia' przegrała również bardzo nie
znacznie wskazywaro, że drużyna st<>
łoozna jest zdoolna do sprawienia nie
spodzianki. Zespół "zielonych" z diOl ał 
jędnak po pif;'knej i dżentelmeńskiej 
grze, coprawda po zaciętej walce. wy
wieźć dwa cenne punkty. Zwycięstwo 
było nieznaczne, jednalt wpełnie zasłu
żone i gdyby nie ostra gra przeciwnika 
oraz lepsza dyspozycja strzałowa na
pastników, "Warta" wygrałaby mecz w 
st.osunku wyższym. 

pIlInowo, "Polonia" nadrabia braki 1. 
technicz,ne silą i ostrożnością, przy- 2. 

"Pogoń" 23 p. (17, ł7:23). 

czem pomocny im jest nierzadko sę- 3 

k
dzi.a. S~erbeg ata~ków WOb~ósdtron~lye? 4: 

"Warta" 22 p. (18, U:27). 
"Ruch" 22 p. (17, 34:24). 

onczy SIę ez wym u. 51 mej ml- 5 
nucie Scherfke wypuszcza Lisa. W G' 

"Legja" 18 p. (17, 31:31). 
"L. K. S," 17 P. (17, 24:29). 
"Garbarnia" 16 p. (16, 27:25). 
"Ślą.sk" 16 p. (17, 27:38\. 
"Warszawianka" 15 p. (16, 25:30). 
"Wisła" 14 p. (15, 30:33). 
"Cracovia" 13 p. (17, 29:31). 
"Polonja" 8 p. (17, 16:ł3). 

mor;nencie lstrzał~ fędżia ~tgWi7.d~ł 7: 
uroJo~y ~pa ony. a sz3; czę bgrYt- me 8. 

Była ona zespołem zdecydowanie 
lepszym. Już pierwsze minuty wykaza
ły wyraźną jej przewagr:; ataki szły 
sldadnie i planowo, brak im było jedl
nak wykończenia. Zresztą nie było to 
łatwe, 00 grano przeciw dobremu trio 
obronnemu gospod.arzy, z Bulanowem 
i KalIerem na czele. 

przymos:a poza szeregiem () liS ron- 9 
nhyc~l' kFornetró~ bramb~i. W pewnej 10: 
c Wl l on OWICZ wy lega z nonsza- 11 . . 22!2223 

Pił 1(" Nn't" 11 lancjl;t do piłki i puszcza ją.. W ostat- . 
niej chwili, kiedy zdawało si~, że pU-

AnglIa I IrlandIa 3:t. L o n " '!!t. -
epotkanie o rozet1'ranie w ramach drugIej 
kolejki rtlzgrywek o mistrzostwo po!'"zczn
J!6lnvch czpści krniowyrh Wielkiej Bn'
tanii. Anglicy byli drutyną lepszą i wy
grali zasłutenie i pewnie. 

SowIety pok()na~J' TurcJ., 2:1. Spotlm
nie międzypań~hvowe mięrlzy ze~pola:nj 
tych krajów odbyło 'się w Istambule i za
kończyło się nieznarzDą, wygraną Sowit,
tów. Gra byla wyrównana przez culy 
rzas, przyczem drużyna sowiecka. nie
znacznie tylko górowała jako całość nad 
dru~yną gospodarzy. 

Spotkanie ml!'\dzy reprezentac.ia. polską 
&. tydow.sJu\ w Wal'Szawie zakończyło się 
zdecydowanem zwycięstwem pod każdY1l" 
wzg!~(lem lep.szej drużyny polskiej. któ· 
ra. pokonała żydów wysoko 6:3. 

"Nlllłrz6d" (Lipiny) bawił w niedzielę 
w Gliwicach. gdzie rozegrał z okazji 2:;
lecia istnienia miejscowego klubu VfB. 
mecz towarzyski. który wygrał zdecydo
wanie w stosunku 4:1 (2:0). 

Wśród strzelców llgov.:ych pierwsze 
miejsce zajmuje Matjas, który w dotych
czasowych spotkaniach ligowych stl'zelił 
17 bramek. Drugie miejsce zajmuje Kry· 
szkiewlcz z 16 bramkami przed ScIler!· 
kem 13 i Nil'chciolem 12. Dalsze miej;;~a 
zajmujq KrólI God i Kopeć po 11 oraz Pa. 
zurek 10. (c.) 

ka znalaZ'la się już w siatce, wybił on 
ją. na r6g. Krótko potem Scberfke kon
tuz;owany przecllOdzi na P07.yc!ę le
wego skrzydłowego, a mie:sce !ego na 

Już w szóstej minucie lnterwenj<>- śTodku zajął Szwarc, który na tei po-
wać musiał Fon towlcz, popisując się zycji okazał się bardzo produktyw
efektowną obr<Jną. Gorzej natomiast nym graczem i sprawił niemaIo kł,o
pow;od"'o się nieoo później brarnkarz<>- potu tyłom gospodarzy. "PolonIa", do
wi "Pol<lnji". Pierwszy bowiem strzał pingowana przez zpubliczność, prze 
"zieI·onych" na braml,ę "Polonji" przy- naprzód, priycz~m zaczęła grać coraz 
niósł .. Warcie" p;~rwszy punkt, Seherf- gorzej, widząc brak reakcji u sędziego. 
ka po l'adnym wybieg"u. przeJąwszy p<>- Gospodarze wobec tego cofnęli Lisa do 
danie Kryszkiewieza, ulolwvl'ał nie- pomocy. Mimo to atak "Zielollych" 
uchronnie piłkę w. sialce ... Warta" prze-I prżeprowadzał częst~ i niebezpjeczll~ 
'waża dale!, gra.:ąc płasko i ce!owo. Za~ ataki, które jednak psuli niedyspono
znaczyć przytem wypada, że miała wani strzaJowo napastnicy, a 7.wła· 
opró;cz jedenastl{i przeciwnika przeciw szcza Kryszkiewicz i Słomiak. 
sobie również silny wiatr. To też "Polonja" w tym czasie bronna się 
opt~cznie wydawaćbv si.ę }nogło, że ra: zawzięcie, u~iekając si-ę nawet do nie
cte) prze.vazała "Polonja! która." tez regulaminowych i niedozwolonych me
CZ?st? zagrażała bramoee "zle}on~ch . W t.od obrony, które niestety tolerował sę-
21 mm., po ładnym ataku l Plęknyc~ dzia. Największą jednakże krzywdę 
podaniach ,Scherfke spryt~ie wystaWIł wyrządził prowadzący spotkanie p. 
Sł·(}miaka, który st.rzałem me do obrony Rutkowski "zielonym" w 38 min., gdy 
'Uzyskał drugą bramkę. strzał Cisz.ewskieg-o z lewego skrzydlA 

Zko]ei znów atak "Warty" zakoń- odbił się od poprz~zk.i i poszadł 'w P<>
czył się rogiem, zresztą' niewyzyska- leo Gracze "Warty", oozekując na gwiz
nym. Kilka minut później wolny dek sędziego. nie próbują piłki obronić, 

która chwil-ę potem grzęźnie w siatee, 

Lekkoatleci Warszawy remiSUją w Łodzi 
po główce Kuli. Pozostałe minuty gry 
nie przynoszą. już zmiany wyniku. 

:\-a zawodach ~dly a rekordy okręgowe 
Noji na 800 m do Maszewskieg.o i Wró-

Ł ó d ź. Na boisku "Wimy" odbyłY blewskiego. 

"Warta" na m~zu wykazała niezłą 
formę i grą swoją zyskała sobie z,upeł
M sympatję publiczności. Napastnikom 
"Warty" brakował() tyl,ko skuteczności, 
któraby im pozwoliła odlnieść wyż.sze 
cyfrow() zwycięstwo. Jest to w.ynik 
braku kondycji fizycznej .która od sa
mego począt.ku rozgrywek tegorocznych 
jest słabym punktem "Warty", Ponad 
poziom wYlbijał się ScherCke, w pom<>-

Sensacyjna poratka 
m\strIa P\O\SK\ 

p() z n a ń, 20. 10. - W czasIe d~y
dującego spotkania () drużynowe mi
str7.ostwo okręgu poznańskie,~o między 
"Wartą" i "Sokołem" największ~ nie
spodziank.ą, był.o poddanie się mistrza 
Polski MisiurewicZ'!t z "Sok()ła". Pod
danie si~ nast~,piło w drugiem starciu, 
prawdopodobnie z powodu odnowienia 
się kontuzji f\}ki. Niespodziewanym 
zwycięzcą jego został reemigrant Kru
szyna. 

OST T .IE DEPESZE 
. Pierwsze wyni'ki z F'rancji 

P a l' y ż. (PAT) D.otycł«:.zasowy wy
nik pierwszej tury wyborów sena<:kich. 
Mandaty uzyska.ło 2 niezależnych, 13 
republikanów, 8 republikanów lewic<>
wych, 2 radykałów niezależny<:h, 8 ra
dykałów socjalnych, 1 republikanin so
cjalista, 1 socjalista niezależny, i sooja
lista francuski, 4 socjalistów i i komu
nista. Ogółem łO wybranych. 67 man
datów zostanie rozdzielonych podczas 
wyborów ściślejszych. 

się bardzo ciekawe zawody lekko-atle- W poszczególnych konkurencjach 
tyc7.ne miQdzy reprezentacjl;t Łodzi i ZWYCiężyli: 100 m Lada (W.) 11.4, 400 
kluhem wnrszawskim. które nieocze- 1ll Maszewski (W.) 52.4, 800 m Maszew
kiwanie zakończyły się wynikiem nie- ski 2:36, 5.000 m Noji (W.) 16:08.8, 
rozstrzygniętym. Walka była bardzo 4XI00 m Warszawa 44.9 przed Łodzią 
wyrównana i prowadzenie punktacji 46.9. K~la: SiedleckI (W.) 13.54. I?~sk: 
zmienir'.ło l"ię po każdej konkuren~ji. Siedlecki (W.) 42.12; oszczep: Bobmskl 

Padly trzy nowe rekordy okręgowe. (Ł) .54.78; w ~al: ~{ujawski (1:) 669; w 
Sensarjf,). był wynik skoku o tyczce A-I ~vyz:. Szczerblńskl (W), OśffilelB:k..<Ł) 
nikijewu, który uzyskał wysokość 352. l !{uJawski po 168; tyczka: AmklJew 
Dalszą. niespodżiankę. była porażka 352. 

Legja drużynoWym mislrzem Polski 
W tenisie 

1 DAK zwyciez(~ zawodówkonny(h artylerii mi~~:!f:: ~::r.~[·;:;·t.:isled;::,~r~~ 
War s z a wa. - W niedzielę za

kończono zawody kone o mistrz.ostwo 
artylerii. W ostatnich konkurencjach 
na cz.oło wysunąl się zd~ydowanie 
7 DAK z Poznania, który też zwyciężył 
w ,klasyfikacji drużynowej przed 
1 dak'iem z Wars'lJawy. Trzecie miej
lCe zajllof 10 da.k - Rzeszów. Indywid1u.a.l. 

nie zwyciężył por. Mickunas z 1 dak'u, drużynami "Legji" i "LKT" zakOllcZyło 
przed! por. Zagórskim z 7 dak'u. się sensacyjną, bo wysokocJ'frową 'Wy

Poza tem rozegrano konkurs ()twar- graną tenisistów stoł,ecznej "Legji". 
ty, w którym trzecie miejsce, za zwy- Największą niespodzianką. spotkania 
cięzcą por. Sikor"kim (12 dak) i por. hyły porażki Hebdy, który przegrał oba 
Niemiarowskim (1 dakl. zajął por. no- ,-potkania, z TłoczyfIskim i Witmanem. 
iańowski (7 dak). Konkurs ciężki w . , lJwowianie pozatem nie Wygr&li żadne-
grał por. Korbet z 14 dak'u., fe<> spotkania. 

Wyniki były nastę.pujące: Witman 
i Hebda 6:3, 6:3; Tł<lczyński i Kolez (L) 
- Hebda i Stencel 6:4, 6:3. Tłoczyńsld 
i Hebda 6:i, 6:1; Witman i Kolcz 6:2, 
6:4; Jędrzejow:,ka (Legja) i Orzechow
ska 6:4, 6:2; Jędrzejowska i Witman -
Orzech()wska i Hebda 6:0, 6:0. W ogól
nym stosunku wygrał "Legia" w sto
sunku 7:0, zdobywając temsamem po
nownie tytuł mistrza drużyn()we~ 
Polski. 



.S'pełnIenIe marzenIa Juljusza Veme 

1 g odzin przez pół św· a a 
Lotnictwo po tamtej stronie oceanu - 7 towarzystw lotniczych - Pół mili. pasażerów 

N o w y Jor k, w październiklu. 
. W cię,gu ostatnich kilku lat amery

kański ruch lotniczy nabrał ogrorpIle
go rozmachu. który, rzecz jasna. jest 
w pewnym określonym stOSUnku do 
ogromnego obszaru północJlo-amery
kańsJriej części świata. Tutaj. wzoro
wy teren dla ruchu lotniczego, na któ
rym ośrodki gospodarcze są od siebie 
bardzo oddalone, przedst.awia idealne 
warunki dla l'O:nvoju lotnictwa. Pow
stały wi~c wszędzie Towarzystwa lot
nicze, z których niektóre zrobiły fia
sco, większa część jednak, przy s"ilnem 
poparciu jeżctżQcej publiezności i przy 
państwowej pomocy. zdnbyła sobie 
trwałe stano·wi.sk,"} przez przewożenie 
poczty i przesylek w amerykańskiem 
życiu gospodarczem. . 

W Amery,ce niema, jak u nas, jed
nego Towarzystwa lotniczego. lecz 
jest ich duża ilość. Największe Towa
rzystwa są: "United Atr Lines~', w 
przybliżeniu z 640ÓO km, "American 
Air.\vars", w pl'zybliżeniu z 48000 km, 
"Trans·continental and 'Vestern Air", 
z. ca. 32000 km, .. Pan American Air
ways" z ca. 17 600 km i "Eastern Alr 
Tre.n",port" z ca. 16 000 km dziennej 
sprawności czyli przelotu, za. który o
trzymują one, załatwiają.c przewóz po
lzty i przesyłek, zapłatę z Department 
Q/f Commerce, czyli z ministerstwa 
handlu. 

Te pań"twowe SUbwencje stanowią 
właślde w tym roku jabłko niezgody i 
wytwarzają. wiele kwestyj nierozwią.
zalnych, wobec czego nawet lotnictwo 
wojSkowe przejęło czasowo przewoże
nie poczty. W roku 1929 otrzymywały 
Towarzystwa lotnicze za każdą milę 
lotniczą (1 mila - 1,6 km) 1,09 dolara, 
jednak zapłatę tę obniżano sŁale w na
stępnnych latach, aż wreszcie w r. 1934 
norma ta doszła do 38 centów. Spraw
ność lotnicza jednak nie zmalała przez 
to. gdyżwz.rosła z 16340017 km w r. 
Hl29 na 58400000 km w r. 1934. 

Gdy przed kilku latami jeszcze la
tan() na wielk.ich, niezręcznych kilko
motorowych samolotach., to od zeszłego 
roku zmieniła się sytuacja, gdy na 
rynku ukazał się samolot nowego ty
pu Boeing Transport 247. Jest to dwu
motorowy, cały z metalu aparat o głę
bokich płaszczyznach, na 10 pasaże
rQw, 1 stewardesę i dwóch ludzi ob
sady technicznej (2 lotników, lub 1 lot
nik i 1 radjotelegrafista). Z pojawie
niem się tego aparatu. który wszyst
kieinne typy pobił, zaczęła się nowa 
eta dla lotnictwa amerykatlskiego. 
Teraz dopiero osiągnięto 100-pl' ... 'renk't
\ve beZlpieczeństwo ruchu przy tych sa
mych warunkach, do jakiCh przyzwy
czaJony jest All1f'l'ykanin w swych PIJ
dl'óżaf'h, "rygoda w podróży, komfort, 
połączony znsŁał z nieznaną dotych
czas s:-.ybko5cię,. 

Osiatni typ amerykallsk iego wodnosamo
lotu wojskowego. 

Pojawienie się dwumotorowego 
Bopmga 247 stało się podnietą i dla il1-
nych wielkich towarzystw ameryl{ań
sk och do wprowadzenia u siebie l.bli
żC'nycl! typów samolotów, W eiągn 
jednego l"oku wprowadzono 120 sLtuk 
samolotów poclo·bnych do pierwsLe~o 
typu, który {'If·;jąg-nął taki sukces. Za
kIedy l10einga wpl'owad;dły wkrótce 
na rynrk ulep,czony typ 247-A. Zald(j.
dy Lo('khceJ. jako wytwórni~ sam,;
lotów pospieszny!"!1. zbudowała rów
nież typ apa.ratu. zbliżonego do Boe:n
ga. Charaktl\l'ys~ycznQ. cechlJ- tych r •. )
wych amerykańskich typów postpi~Az
oych jest zag;!~bin.iące się podwo:de. IV 

celu uniknięcia czołowego Opot'U; 
wszystkie te aparaty zaopatrzone są w 
chtOd'lllle powietrzem motory o gwiaz
dowym układzie, systemu Pratt anJ 
Whitney Wal-tp lut Wasp Jr. i calg sę. 
zbudowane z metalu. W tych samolo
t.ach ll1<J!Żna palić, po::;iadajlj. one ULI. 

Od własnego korespondenta "Orędownika" 
n1iel1i E:. warkotu systemu .Sparry, 
zmniejszającego hałas motorów przez 
ojpowiednie gumowe ułożyskowllOle 
ich. ;zolację kabiny zapomocą warstw 
kapoku i korka itp .. wobec czego mo~ 
na f1'lwet p,rowadzić rozmowę. rak w 
każ Jym im;ym środku lokomocyjnym. 

! r.ieli(:7nemi lądowaniami. ~\loźna, 
więc wieczorem zjeść kolaCję w No
wym Y.)rku, a na drugi dzień ohla·l w 
~an ,,'ranClsko lub w Los Angeles. 

Rzecz zrozumiała, że przy nocnym 
locie muszą być zachowane wszystkie 
te warunki. jakie są konieczne do bez· 

-ponad śniegiem pokrytem! górami i 
buchającemi żarem pustyniami środ
kOWO-La cb odn i emi. 

Linjt sli podzielone na odcinki. dla. 
lepszej i prędszej kontroli. Każdy z 00-
cinków posiada swą centralę .zgło
szm), w której każdy przybywający i 
odlatujący samolot musi się zgłosić, 
gdy przeby-wa daną przestrzeń. Stąd 
otrzymuje on biuletyn co do pogody, 
jak również ważne wiadomości natury 
ogÓlniejszej. Na międzystacyjnych po
stojach podlega motor i samolpt szyb
kiej':koI;ltroJi, otrzymuje paliwo i - da
lej w podróż nocną. Lampy, wpus·zczo
ne na skrzydłach, posiadaję, siłę 
świetlną o 2 miljonach świec. Zasięg 
sŁacji telefonicznej pokładowej wyno
sj 150 km. 

Trzym.otorowy samolot pasa~erski kursuja.cy na linji Nowy Jork - Los Angeles 

Punkt węzłowy amerykańśkiego ru· 
chu lotniczego stanowi Chicago. Tu
taJ krzyżuje się 13 wielkich Hnij sied
miu różnych Towarzystw lotniczych. 
Amerykanie przedłużyli sieć swoją lot
niczą z jednej strony dp Seattle na 
Alasce. a z drugiej - do Buenos Aires 
i Santjago. Sieć ta obejmuje kontynent 
północno-amerykański, Środkową i 
Południową Amerykę. Lin.ie krzyżuję, 
się wielokrotnie, a wszędzie J)<)wiewa 
flaga amerykańska i ŚWiadczy o postę
pie amerykańskim w innych krajach. 

Szybkość dochodzi do 336 km/godz. piecznego jego wykonania. A więc o
przy f.ypie Lockheed Elektra, nato· świetlenie linji i lotnisk, służha mete
miast BOBiog i Douglas posiadajlJ. orologiczna i rad.iotelefoniczna etc. W 
szyhkość meco mniejszą. Oczywiście. Ameryce sieć lotnicza obejmuje obec
że na dług'ich dystansach szybkości te nie 40 proc nocnych lotów! Tow Uni
SG\. kl}ll1ec2.ne, szczegÓlniej na przfistrze- tej Air Lines wykazuje dokonanych 
ni New-York - San Francisko - Los dotycllcza.~ nocnych przelotów długo
Ange,~es wpoprzek lądu amerykań:,ld~- ści ogó1em 45720000 km. 

Za.leżnie od krajów i okolic, w któ
rych założono lotniska. prezentują si~ 
gmachy stacyjne albo zimno i trzeźwo, 
albo miękko i ciepło. w stylu hiszpań. 
skim, lecz zawsze praktycznie. Amery. 
kanie mają następującą dewizę dla 
swego lotn ictwa: "Linja lotnicza jest 
najkrótszem połączeniem pomiędzy 
d\','oma punktami" Ludzie po tamtej 
stronie Atlantyku zrozumieli ją nal&-
życie, gdyż w roku ubiegłym korzysta
ło z usług lotnictwa 550000 pasażerów. 

go. Ta linja lotu obsługiwana jest Załogi i aparaty muszą być do noc
re~ularnie dniem i nocą przez Tow. nej służby o()dpowiednio pl'zygotowa
,.1Tltited Air Lines". Gdy w r. 1:13::1 prze ne. Z punktualnością, innych środków 
lot na tym dystansie trwał 30 godzm, l<ornunikacyjnrch przelatuję. te samo
to dZjgiaj rałą tę drogę przelat'.lje ~ię loty pospieszne swe linje ponad mo
tylka w 18 godzinach i 30 min~ltn.ch, rzem domów w wielkich miastach, 

Z 8. k o p Ił n e, ł9 październIka. 
Prasa donosi o postępach przy bu

dowle kolejki linoWf!j na Kasprowy 
\ I iereh, nIe nie wsporni na zupełn ie o 
dewast.acji i zniszczeniu przyrody w 
związku z budową kolejki. 

Budowa tej kolejki realizowana jest 
wbrew opinji kulturalnego spolaczell
stwa i dlatego wskazanem się wydaje 
społeczeństwu temu, które przeciw bu
dowie kolejki protestowało, podać do 
wiadomości szczegółowy i grozą przej
mujący obraz zniszczenia, spustoszenia 
i beozplanowej dewastacji, jakiej się do
pUSJzcza "Towarzystwo Bud,O'wy i Eks
ploatacji Kolei Zako'pane (Kuźnlce)
KaSlprowy Wierch" w tym przepięk-
nym zakątku naszych Tatr. . 

W KiIźnicach zniwelowano teren i 
roz;poczęto hudowę fundamentów pod 
~budowania stacji. Stą.d w p'rostej li
nJ! na szczyt Myślenickich Turni wybu
dowano drogę, po której jeżdżlJ- auto
mobile ciężarowe. Na tym odcinku roz
chodzą. się od ws.pomnianej drogi booz
ne rozgałęzienia, prowadzące bę,dź do 
słupów, na których ws·pierać się będzie 
kolejka, bądź też do licznych miejsc w 
lesie, skąd wydobywane są kamienie 
i mater,lał drzewny (n. p. na Starych 
Szałasiska.ch). Na tej lin.Jj k();pie się 0-
becnie głębokie doły 2.5X2.5 m.) po czte 
ry na jeden slu.p. dla ustawienia trzeCJh 
wysokich wież betonowych, na których 
zawiśnie kolejka. W każdym z tych 
punktów znajdują. się obecnie drew-o 
ni~ne baraki i schrony dla rohotników, 
ktorych pracuje na tym odcinku <lIkoło 
500. Nadmienić wypada, że z narusze
niem ustawy sanitarnej dla robotni-

h'''JYlieniołomy i budowa wief dla knlE'iki 
pod szczytem Kaspro\\eg() Wierchu. 

• a ni zez r 
ków pracują·eych na trasie koleji nie 
zbudowano ustępów, wskutek czego 
nieldóre mieJsca zwłaszcza saJn szczyt 
Kasprowego Wierchu są. w najwyż
szym stopn"hl zaniecz,r."zczone. 

Na tymże odcinku Kuźnice -Myśle-

strony Hali Gę,sienicowe.i wykonano 
wielkie ro,boty niwelacyjne, założono 
kamieniołomy. Roślinność uległa . tu 
zupelnej zagładzie. Na odcinku Ka
s'prowy Wierch-Hala Gąshinicowa od
bywa się transport materjałów budowoi 

. Zniszczenie przyrody d t' b d po ~z~zy e~ haaprowego Wierchu w związku z rozpoczęciem 
.• . u owy koleIlmowej w Parku Nal'ollowym w Tatrach. 

n.!Ckw ~ltrOIe na .zbo'~z~ch ,tw'n! wy- lanych, dow<J~onych autami i wozami 
CIęto dWIe szerokIe hnJe Jesne: Jedna przez Psia Trawkę oraz przez Boczań. 
~f:;~l~~~~~~~~i ~:UgS~UPY z ?rZeWdOdtam

l 
i Ścieżki te' na pewnych odcinkach ule-

. '.. .na przew(), ~ e (l- gły zupełnemu zniszczeniu. 
CODlczne. Te dWIe hnJe schodzę, SIę po- . .. 
niżej szczytu Myślenickich Turni w .. Po:śPlech, z ~aklm udzielono ~once-
jeden szeroki wyrą.b, na który zsypy- 5JI, zlgn{).r?~aI?le prywatnych mtere
wan)' je,st zgóry kamień. wydobyty s~w Wł~clcleh, przeprowa.dzenie defi
przy niwelowaniu środkami wybuch{)- n~tywnych r<;"bót, . aczkolWIek zezwole· 
wemi. W wieh] miejscaCh w lesie ko- n;e ~?dano JedYl1le dla. prac przygo~o
pie się bezplanowo. doły dla wydoby- \'\>B:'" czrCh', .wykon~~vanle. p:ra.cy .w me
wania kamienia i piasku. przyczem dZ.lele ~ św I~ta razlc musI. JUZ metylko 
wycina się las gniazdami, a kamienie mlłoś~lka! atr, ale kazdego prawo-
sLl"Qcane z gÓl'Y niszcz.ą. drzewa. rzą·dnle m) slącego ohywatela . 

Na szczycie Myślenickich Turni 
wznosi się kamienny budynek Olhrzy_, "-
miej s.tacji. Wszędzie widać bezładnIe Miła'" 
powycmane grupy drzew, oraz wynl- . . . . 
szczoną kosodrzewinę, limby i las - NIe. bOI się pam, gdy maltonek odby. 
świerkowy w górnej jego granicy. Pod wa. dabeloe podrót~ aute~? 
szczytem Kasprowego Wierchu od .- ni~. ubezpleczyl Się ·na du~ą ~um,. 

,Le HU'~) 



Dzieją się 'rzeczy nłesłycl1ane 
• 

Zv zi fabrykantami dewocionalii 
Pr.awie cały handel dewocjonaljalni' w rękach żydowsk:ich - W Warszawie, Często

chowie, B·ialymstoku i Krakowie ... - Czas z tern skończyć 
. PoważnQ. gałęź przemysłu krajowe
go, poważniejszą. aniżeliby się zdawa
ło.. stanowi fabrykacja dewoGjonalij 
ws~elkiego rodzaju. Wyroby to zazwy~ 
czaj drobne, krzyżyki, medaliki. figur
kJ., różańce i t. d., leoz masy, w jakich 
się one rozchodzą rokrocznie po licz
nych odpustach, a szc:wg6lnie w Czę
stocho.wie.. Krakowie, Wilnie i innych, 
stanowią., że to przemy,sł krajowy wca
~e pokaźny. 

mi nie jest tak bardzo opanowany 
przez Żydów, którzy SQ. natomiast 
głównie hurtownikami i zależnymi od 
tychże ich wytwórcami. Ale detaliści 
chrześcijańs'cy, ulegaję.cy niestety zna
nym metodom konkurencyjnym ży
dowskim, u Żydów przeważnie zaopa
trują się w swój twora - nie baczQ.c na 
to, że w tym przypadku o wiele gorzej 

Przeważnie zaś wykonuje się go LIST Z ABISY'N.'" 

posrtępuj~, niż handluJQ.CY jakimIml
wiek innemi towarami. 

Ten stan rzeczy nie pownien się u 
utrwalić, & na razi-e byłby może 
do wytłumaczenia przez to, że spole
czeństwo jeszcze niespostrzegło, w ja
kiej znalazło się sytuacji. W takim 
razie jednak czas już największy, rie
byśmy zabrali się zdecyd()wanie do od-

ly4łzenła. wy{w6r~o!d dewocJonaIiJ. 
W b. Kongresówce przedewszystldem 
ł Małopolsce duchowieństwo powinno 
dołożyć wszelkich starań do zmienie
nia. teg<> stanu rzeczy, który poprostu 
jest ska.ndaliczny. 

A polscy wytw6rcy i hurtownicy, 
którzy zapewne przyjmą taką akcj~ 
z wdzięcznością, chociaż nieIiczni je
szcze, powinni być gotowi do zrzesze
nia się i zastanowienia. nad krokami, 
mającemi doprowadzić do sprowadze
nia przemysłu i handlu dewocjonaJja.
mi w Polsce w ręce chrześcijańskie. 
Może to być praca wielce uci~żliwa i 
na. dalekę. metę, ale musi ona być do
konana konie,cznie. Wystawilibyśmy 
,gobie chyba świadectwo ubóstwa. jak 
nigdy, gdybyśmy tej sprawy nie zdoła
li postawić należycie! 

8posobem chałupniczym. Liczne drob-
n~ ~arsztaty, zaopatrzone w sztancę i W. . , 
~~W~~ed~a;:~~:I~~ej zi~~c~p~~~ I lęZlen dzmy - grupUją SIę dokoła JakIejŚ 
hurtowni, wydającej im formy i 
materjał, z którego dla. niej potem 
pracowicie .,nowocz.eśni niewolnicy" 

\II złoły[h kajdana[h 
~~~rart~ą k~~~~~~Jje ~~ar'pr~:J:: Nieudałe uprowadzenie z TadjU'ry - Zagadkowa rola pl·k. Law're11ce'a - Czy syn 
w~zyst;riem w Warszawie,. Częstocho- więźnia odzyska tron? 
WIe. BIałymstoku, KrakowIe, Przemy- . • 
ślu, a uprawiają. go przeważnie - Ży
dzi. 

Wierzyćby się nie chciało, ale tak 
jest w istocie: 

ŻY'dzi głównie fabrykują. dewocjo
nalja, nabywane przez pobożną lud
ność chrześcijailską. i po ich poświęce
niu w kościele ze czcią przechowywa
ne P<l domach! 

Ostatnio w miesięczniku poznań
skim "Tęcza" ukazał się na ten temat 
interesujący artykuł Wiktora Newida, 
w którym stwierdza się, że 80 proc.· 
hurtownictwa dewocjonaljami znajdu
je się w rękach żydowskich. Nielicz
ni zaś wytwórcy i hurtownicy chrze
ścijal'lscy są tak przez konkurencję ży
dowską. osaczeni, że naogół trudno im 
się tamtym przeciwstawiać. 

W!()si Mus$oliniego ()kazuJII< się P<>
jętllymi UJCzniami Anglików, udzielają
cych Europie od lat lekcji zdobywania 
kolonij. "lhtelligence Service" jest 
kwintesencją brytyjskiej mą;dr<l<ŚCi rzą
dzenia innemi narodami przez umiejęt
ne wygrywanie dla celów politycznych 
Wielkiej Brytanji słabostek. tarć we
wnętrzny~h, ambicyj indYWidualnych 

Jeszcze nied,awno - za czasów ro
syjskich - nie. było wolno Żydom wy
rabiać, ani sprzedawać dewocjonalij, 
przeznaczonych dla chrześcijan. Dzi
siaj niestety przepis taki już nie ist
nieje. panuje bo\\'i~m swoboda w upra
wianiu wsz€lkiego przemysłu, więc 
?;ydostwo w lot zrozumiało, jaki to dla 
niego może. być interes z wykorzysta
nia pobożnych uczuć chrześcijańskich 
ludu polski€go i zagarnęło już w ol
brzymiej mierze wyt\varzanie" jak i 
hurt. handel de,voc;ionaljami. Żydow
skie ręce wyhvarzają. medaliki z Mat
ką Boskę., krzyżyki, jako ;,pamiątkę 
pierwszej Komunji św." i t. p. - jak
kolwiek z drugiej strony Żydzi są nie- Lidji Yassu podług folografji z 1:. 1916. 
przejednanymi wrogami świata chrze
ścijański,ego i I{ościoła katolickiego. 

Najwięcej hurtowni dewoojona-
lij grupuje się w Częstocho-
wie, gdzie dewocj-rmalja od.c J1.odzą 
masowo wzamian za tysiączn.e. sumy, 
pozostawiane na miejscu przez poboż
ną ludność polską. I ciekawe są spo
strzeżenia, jakie poczyniono tam na 
miejscu. Ludność miejska, przybywa
jąca z pielgrzymkami do Częstochowy, 
częstokroć niebardzo dba o to, u kogo 
kupuje 'dewocjonalja, w przeciwień
stwie do chłopa polskiego, który ma 
bardziej . rozwiniętą śWlad0mość te~o, 
że to jakoś nie uchodzi kupować u Zy
da przedmiotów kultu chrześcijańskie
go. 

To też drobny handel dewocjonalja-

Słoń wyrośnięty na szklanej płycie. Pew
nemu technikowi amerykańskiemu udało 
się wynalaźć spooób hartowania szkła., 
wytrzymującego napór nawet takiego ci~-

taru, jah kilkotonnowy słoń. 

i zbiorowych. Holdtują też Anglicy sta
rorzymskiej maksymie. że niema tak 
wysokiego muru, poprzez który nie 
przedostałby si ę osioł objuczony worka
mi złota. Wł.oohy faszystowskie przy
swoiły soQbie część angielskiego kodeksu 
postępowania politycznego. 

Kilka próbek działania Włoskiej de
fensywy za.demonstrowano podczas 
ofensywy na północną Abisynję Kupie
nie sobie de·djamacza Gul<:sy jest przy
kładem t.yoh metod. Działano na ambi
cję odstępCy, obiecując mu zarząd pro
winoji Tigre, a na wszelki wypadel" ja
ko rzecz calkiem pewną - zapłacono 
250 tysię.cy dolarów. które - według do .. 
niE'..sień prasy angielskie.j - zdepono
wano na nazwisko zdrajcy w jednym z 
banków szwajcarskich. W Guksie spo
dziewano się ponadto zjednać dla inte
resów włoskich pretendenta do tronu 
Abisynji. osobę rozpalającą spory we
wnętrzne. 

vVydarzenia ostatnich dni na tere
nie francns.kiej Somalji · poz\",'alają 
mniemać. że włos·ka defensywa porzu
ciła już racbuby na Guksę jako preten
denta' do tronu. 

W Tadjura (Somalja francuska) mie
szka wraz z ma tką, mahometanką, po.
ohodzącą. z Harraru, wnu.k pogromcy 
WłoQchów pod Aduą - Menelika II. Je
>ro to próbowali jacyś ludzie w tych 
dniach uprowadzić. Jest to syn byłego 
regenta abisYl1skiego po śmieroi Mene
lika, zdetronizowanego Lic\!ji Yassu. · 

Dzieje tego czlm"'ieka to I'ozdr-iał 
sam dla siebie w bistorji ostatniego 
ćwierćwiecza Abisynji. 

Z małżeń,gt\va Menelika z pię.kną Tai
lu urodziła się późn iejsza cesarzowa 
Zaoc1itu. Przyrodnią jej :"iostrą była 
Sza.gardi, oórka jaldejś pięlmości ze 
szczepu Wollo. którą ła::;1,awy los ze
tknął z Menelikiem r:od<cz85 jegQ podró
ży po tej części kraju. Córkę tę odnalazł 
Menelik j.u:ż jako kilkunaiitoletni€ 
dziewczę. Wydał ją za mahometańskie
go rasa Wo),lo, Aliego. który za namową 

cesarza. przeszedł na chrześcijaństwo. Z 
tego małżeństwa. urodził się w rokiU 1895 
syn, Lidiji Yassu. 

Wnuk stał się bo~ySzcZelll starzeją
cego się MeneUka, nie posiadają~ego 
męskiego potomka. Małego Lidji Yas
su wychowywano na PTzys~łego władcę 
Abisynji. Schorowany Menelik, mimo 
gorących protestów oesarzowej Taitu i 
córki Zaoditu, ustanowił też czternasto
letniego IAdlji Yassu w r. 1909 regentem. 
Menelik sam usu.ną.ł się w zacisze swe
go ghehbi (pałacu), ju.ż w roku następ-

. nym; cała władza przeszła w r~e nie
doświadczonego regenta. U boku jego 
stał d<lwódc.a straży pałacowej, młody 
ras Tarari Ma!<;onen, który rozważnem 
postępowaniem jednał sobie coraz wię
cej przyjaciół. 

Młody regent nie posiadał charakte
ru swego dziada. Zrażał sobie kolejno 
najznakomitsze osobistości. PopadIł 
wnet w konfli.kt z klerem abisyńskim, 
kiedy dla uję.cia jednego z przecjwni
k,}w politycznych wtargllal dQ si.edziby 
ahunr. którego przytem znieważył. 
Wkrótce odczul skut.ki niech.ęei kleru. 
Osiemdziesiąt tysięcy duchownych 
przeszło otwarcie do' obozu przeciwni
k.ów regentą, agitują.c namiętnie prze
ciw.ko jego rz<~,dom. Najwię.ksze napię
cie niechęci do Lidji Yassu przypada na 
pierwsze lata wojny światowej. Regent, 
nieorjentujący się w wydarzeniach eu
ropejskich. sprzyja państwom central
nym. Liji Yassu daje posłuch podszep
tom niemieckich agentów, nakłaniają.
cych go do wszczę.cia wojny na granicy 
S udlanu. Przez to byłaby Anglja zmu
szona do przerz,ucenia części wojSk, na
ciskających na cesarstwo otomańskie 
na teren airykań~ki. Co ulżyłoby będą
c:vm w opresji państwom centralnym z 
Niemcami na czele. Plan był sprytnie 
pomyślany. "Lecz "oczy i uszy" arab
sko - afrykaóskie "Intelligence Service" 
w osobie nieuchwytnego pŁk. Lawren
ce'a nie zaspały sprawy. 

Szczę:ś1iwy !()s przyszedł znakomite
mu wywiadowcy angielskiemu z nie
spodziewaną pom<leą. Liji Yassu poje
chał na inspekcję do Harraru, którego 
gubernatorem - rok 1916 - jest ras 
Tafari Makonen. Tam żonaty regent 
poznaje i zakoo·huje się w pięknej ma
hometance, córce ku~a Abudakara. 

Liji Yassu porzuca 1A>n:ę; te.ni si~ z eór
k:ą. harrarskiego kupca. Deeyduja się na. 
porzucenie wiary chrześcijańskiej i na. 
przejście na islamizm. W ehrześcijań
skiem ()di pi·ętnastu wieków cesarstwie. 
wre. Dawno tajona niechęć rozpala. się 
i przemienia w nienawiść do oo.stępcy· 
Taitu i Zaoditu spiskuj/\, przeciwko in
tru40wi. 

Małżeństwo Liji Yassu i przejście na 
islamizm nastąpiło za namową Lawren
ce'a, który w tym ozasie nie odistępuje 
lekkoducha na tronie. Angielski agent 
w długich rozmowach przekonuje re
genta, że powinien całemu krajowi na
rzucić mahometanizm. a wówczas hę..
d1;ie się mógł pokusić o zjednoozenie 
wszystkich m ahometa.I1'skic h ludów 
Afryki i Arabji pod jednem berłem. 

Niedoowiad!czony polityk ulega pod
szepjtom angielskim. Lidji Yassu za
czął latem 1916 r. plany panislamistycz
ne wprowadz.ać w czyn. K<JŚCiołowi od.
bi.era świątynie i dobra, oddaj.ąe je ma
hometanom. Buł.kom somalijskich ilC>ł
nierzy wręczał stare abisyńskie sztan
dary z cytatami Koranu 

Dnia. 2ó wrześni8 1916 foku znikną'ł. 
płk. Lawrence ta,k niespodZiewanie, jak 
się pojawił. 
się pojawił. Lidji Yassu zostaje zOO-
tronizowany... . 

Regentem wybrano rasa Tafari Ma
konen. towarzysza zabaw 2>detronizo
wanego. Po krótkich walkach Lidji 
Yassu ulega i dostaje sifJ do niewoli. 

Żona - mahometanka, która stała się 
jedną z przyczyn jego li'pad\ku. ucieka 
do francuskiej Soma.lji. gdzie urodziła 
syna Lidji Yassu. Ojciec go nie zoba
czył, gdyż został osadzony w niedostęp
nvm masywie górskim Gara - Mulata, 
w twierdzy Keraua. Tam pędzi swój 
żywot były władca Abisynji, przytro
czony złotym łańcuchem do swojego 
stróża., który przez dzień i noc jest z 
n.im skuty. 

Na syna Lidji Yassu kierują się te
raz spojrzenia emisarjuszów włoskich, 
przygotowujących obalenie obecnego 
władcy od wewnątrz kraju przez prze
ciwstawienie mu potomka Władcy pra
wowi tego, wyznaczonego do rządów 
przez Menelika, "Lwa zpod Aduy". W 
tym człowieku pokła.dają teraz Włosi 
wielkie nadzieje. 

Praktyczna., nowość samochodową. zademonstrowano o'becnie na wielkie; wystawi& 
~ąf!10chQd'~\\: ('.i w Lonclynie. P.raklyrztloM j~gO poleg~ na ter.n. te złożony jest z 
dwoch CZęSC1 , łatwo rozłączalnych, co ułatwlC ogromn ie .~p ra\\'i; \\6zclkich l'epal'ó:cyj 



Kronika Częstoc!:z. 
kazanie narodowc6w. Jak donos\li

śmy, w ub. czwartek zostało zatrzymanych 
kilku narodowców. Zatrzymanym zarzuca 
lilię wypisywanie na murach haB~l anty~y
dowskich. Z zatrzymanych zasłalI zwolme
ni kol. Frąckiewicz. Koza i Kendra. K.ol. 
Frąckiewicz i Koza za zarzucane 1m 
przestępstwo zostali skazani wyrokiem 
slłdu starościńskiego po 10 dni bezwzględ
nego aresztu. 

Z Teatru. W niedzielę, 20 b . m. ostatnie 
przedstawienie znakomitej komedji Fre
dry .,Sluby panieńskie". W pierwszych 
dniach przyszłego tygodnia premjera an
gielskiej komedji Dualeya p. t. "Wiosenne 
sprz9;tanie". 

Samob6jstwo. W fabryce Peltnerów 
popełniła s8lmobójstwo przez powieszenie 
8ię 61-letnia Katarzyna Putel, robotnica. 
Desperatka od dłutszego czasu nosiła się 
z zamiarem samobójstwa. Powód nie
znany. 

Kronika Mazowsza Płockie o 

Czerwony kur pod Gąblnem. W mająt
ku Koszele, który jest własnością p. Stai
na, wybuchł w stodole potar, a wobec sil
nego . wiatru oraz braku wody przybrał 
wprost w blyskawicznem tempie olbrzy
mie rozmiary, zagratając powatnia są
siednim zabudowaniom. Na miejsce po
taru przybyly strate potarna z Gąbin.a ! 
G<lstynina oraz okolicznych wsi. WySiłkI 
jednak nie mogły jut opanować rozszala
łego żywiołu. dlatego telefonicznie wezwa
no straż ogniowa, z Płocka. Wytętona ak
cja ratownicza nad opanowaniem ognia 
trwała kilka godzin. Straty bardzo wiel
kie, bo sięgaj a, około 30.000 złotych. Po
dejl'zewa s ię podpalenie. ponieważ eto
doła stanęła prawia momentalnie w pło
mieniach. Śledztwo nad u~taleniem przy
czyn potaru I wyk"} cia ewentualnych 
sprawców prowadza, odnośne władze. 

Porachunki rcf'l2:inne na tle majatko
wem. Zamieszkali na przedmieściu Ploc-

. ka w Radziwiu Władysław Byliliski, z 7.a
worlu tOKarz, oraz szwagier jego Jasiński 
tyli z Boba, w ciągłej niezgodzie. Pomię
dzy szwagrami na tle rodzinno-maja,tko. 
wem często dochodzilo do gorszących kłót
ni i awantur. Ostatnio wpadł Byliński 
do mieszkania Jasińskiep;o t po krótkiej 
utarczce słownej począł demolować mie
szkanie, broniącego się zaś Jasińskiego 
sUnie pobił l poturbował. Kres porachun
kom położyła poliCja. 

WyrOdna matka. W korytarzu domu 
przy ul. Kolegjalnej (róg Tumskiej) pewna 
kobieta podrzuciła spore zawiniątko, po
czem rzuciła się do ucieczki. Przychwy
cono ją jednak. W zawiniątku znaleziono 
parotygodniowe niemowlę. Przytrzymanl'\ 
jest Zysia. Gla~man, lat 23, pochodząca z 
Lukowa, a obecnie pozostająca bez stałe
go zami~zkanja . Winowaiczynię przepro
wadzono do komtsal'jatu policji. 

I« """"''';=01 blet ka 
RepM:tuar khu Kino Apollo. lnelf1\K(): 

"Ucieczka". - Kino Rialto, Bielsko: "W a
cuś" 

Znchwl'la kradzłez. W nocy na 17 bm. 
nieznani dotychczas sprawcy skradli po 
wyb1ciu szybY wvst'lwClwej PernerstorCe
ra Ferdynanda. w Bielsku (pasat Kl\O) 
aparaty fotorzraflczne marki .. Lelca. ... ,.Ko
dak" ł .. Vi~lea"der". Szkoci a. wyno!'!i oko
ło 600 zł. TrzebIt !':Ilzn'tczvć, te skład po
sZKodowane!!'o mi eści sip w samem centrum 
miasta. gdżie ruch odbywa si~ prawie 
cal" noc. 

Kredzieł. w łomu starc6w w Białe'. 
Ostatnio włamali si~ nieznani sprawcy do 
knneeJarjj kierowniczki domu starców w 
Białe;. p. Feliksv M!ltUl';Z03W~ldei, '1~ąd 
skrRdli rzeczy wartości około 600 zł. 

CZVD podnv naśladowania. Ciche mia
stec7;ko I{pt:v (miejsce urodzenia św. Jana 
Kantego) było do niedawnA. ogromnie za
tydzone. Dzięki pracy jednostek uświa
domienie narodowe rośnie l budzi się duch 
wyzwoJf'nia z pod pa.nowanill, tydowskieg'o. 
Powstają coraz to nowe SKlepy katolic
kie, ktÓre doznai" poparciR . Dotkliwie dał 
się orlczuwa6 bra6 sklepu błnwatnego. lecz 
I temu l'.aradzono, bowiem burmistr:r: m. 
Kęt, p Zajączek sam zalotył taki sklep, 
bv zarlnwolnić mies7.kańców miai'lte('zka, 
oraz aby nareszcie odciągnąć sZahesgoiów 
od kupowania u Żydów. Szczęść Th)2f'! 
nowej placówce. 

K .. .,,,ik=- śla~ka 

Sprzenlewfqrzonle składek Da rzec:2 
Czerwone~o Krzvfo. Zarząd P<Jl sld ego 
Czerwonego Krr.v:ta w Chor?:ow ie doniósł 
do policii, te Józef Śluba z Chorzowa, za
mip!~7'kl1ly pr7.V uj . Podgórne.! 10. sprzeni!'
wierzył zainkneowane składki w sumi r 

16R :rl. 
Wł~mnnłe do klosk1l. W nocy na RO 

bot~ dol{nn/tno wln.ml1nla ~o kIosku Po 
wIa S?T,~lj1{n w Chorzowie Tlr. Niewykrv
ci dotychczas sprawcy zrabowali opr6c7. 

Wspaniała manifesta(ja narodowa 
w Zgierzu 

Ł 6 d Ź, 21. 10. Wczorajszą. niedzielę 
odbyła się w Zgierzu imponująca uro
czystość poświęcenia sztandaru "Pra
cy Polskiej". ° godz. 8,30 rano zebrały się na. 
pl. Marsz. Rocha delegacje różnych or
ganizacyj oraz ilczne tłumy publicz
ności. Oprócz władz naczelnych 
związku bYły również reprezentowane 
okoliczne placówki Stronictwa Naro
dowego. Po uformowaniu pochodu, na 
którego czele kroczyła orkiestra Ochot
niczej Straży zgierskiej, udano się na 
uroczyste nabożeństwo do kościoła pa
rafjalnego św. !(atarzyny. W pocho
dzie odznaczała się duża ilość sztanda
rów oraz karne szeregi Młodych S. N. 

Piękny kościółek zgierski zapełnił 
się tłumami wiernych. Przez środek 
kościoła Młodzi S. N. utworzyli piękny 
szpaler. W czasie uroczystego nabo
żeństwa, które odiprawił ks. Ciesioł
kiewicz. dokonano poświęcenia sztan
daru. Z tej okazji ks. prałat Cesarz 
wygłosił niezwykle piękne i głębokie 
w swej treści kazanie, podkreślając 
znaczenie i- rolę organizacji narodowej 
"Praca Polska". W przemówieniu 
swem czcigodny kapłan podkreślił róż
nice, jakie dzielą "Pracę Polską." od 
ró:imych klasowych socjalistycznych 
zwią,zków i organizacyj. Stwierdził, 
że robotnik, prawdziwy Polak, tylko 
w "Pracy Polskiej" powinien znaleźć 
swoje miejsce. Kazanie ks. prałata Ce
sarza wywarło na słuchaczach potężne 
wrażenie. Nabożeństwo zakończyło się 
odśpiewaniem hynmu "Boże coś Pol
skę". 

oP nabozeństwie odbyło się przy
rzeczenie na nowy sztandar oraz wspól
ne zdjęcie. Następnie uformowanO po
chód, Uczący przeszło 1.000 osób, któ
ry przeszedł ulicami miasta Zgierza 
na. plac przy ul. Marszałka. Focha, po
czem odbyła. się defilada. przed wła-

dza.mi organizacyjnemi, której przy
glądały się tłumy publiczności. 

Zebranie, odbyte na pięknie przy
branym placu, zagaił b. wiceprezydent 
miasta., p. Leopold Zajączkowski, bę
dący również honorowym prezesem 
"Pracy Polskiej". Wniósł on na za..
kończenie okrzyk na cześć Rzplitej Po)
skiej. Po nim zko)ei powitał wszyst.
kich zgromadzonych prezes placówki 
Chojnacki, poczem nastąpiły okoUc!
nościowe przemówienia, które wygło
siU prezes zarządu głównego sekcji 
włókniarzy, p. Bąkowski, prezes zarzą
du głównego "Pracy Po)skiej" z War
szawy, prezes zarządu głównego Uży
teczności Publicznej, Górecki, przed
stawicie) górników Sosnowca, redak
tor Tralla w imieniu redakcji "Orędo
wnika" i kpt. Grzegorzak w imieniu 
zarządu okr. S. M. w Łodzi. Po prze
mówieniach nastą.piłó wbijanie gwoz
dzi i uroczystość zamknięto. 

R10clnlca Stron. Narodowego 
Łódź - Południe 

Ł ó d ź, 21. 10. W dniu wczorajszym 
Stronnictwo Narodowe koło Łódź- po
łudnie obchodziło uroczystość trzeciej 
rocznicy założenia. Koła. i pierwszej 
rocznicy poświęcenia sztahdaru. ° go
dzinie 9,30 rano odbyło się uroczyste 
nabożeństwo w kościele św. Anny, a 
następnie na sali Tow. Śpiew ... Jed
ność" przy ul. Senatorskiej 26 odbyła 
się uroczysta akademja, w której wzię
ło udział przeszło tysiąc osób. 

Na program akademji złożyły się 
zagajenie prezesa Koła. Adamca, 
"Hymn Młodych" w wykonaniu Mło
dych koła Południe, recytacje, sprawo
zdanie, przemówienie kpt .. Grzegorza
ka, popisy wokalno-muzyczne oraz 
sztuka w jednym akcie p. t. "Na wy
cieczce". 

70 zł gotówki, rótne towary wartości Amler6. Po upływie mniejwięcej pół go-
200 zł. dziny bezrobotni koledzy wydobyli z dołu 

Powrót roemlgrantów. W sobotę przed- jut tylko zwłoki nieszczęśliwej ofiary. 
południem powróciło z Fra.ncji dalszych Krwawe porachunki pomiędzy prze-
123 reemigrant6w, którzy po przekrocze- mytnikami. W dniu 19 b. m. o godz. 18,30 
niu granicy w Łagiewnikach Śle,skich na ul. Janasa w Rudzie SI. obok domu 
udali się do Chorzowa, kąd PO posiłku narodowego napadnięty zostal Teodor 
i załatwieniu formalności w ciągu dnia SingIer. zamieszkały przy ul. Mielęckie
udali się do swych dawniejszych miejsc go 1, prze czterech osobników. którzy 
zamieszkania. wybiegli z bramy wspomnianego domu. 

Oszust w roli instalatora światła. Przed Napastnicy pobili go tak dotkliwie. :te 
kilku dniami zgłosił się w mieszkaniu musiał się uda6 pod opiekę lekarza, któ
właścicielki domu, Pauliny Olejnik, za- ry przekazał go do 8~pltala w Goduli. 
mieszkałej w Chorzowie III, pewien nl~- Wśród napastników posz:kodowany roz
znany mętczyzna, który prz:edstawił SIę' poznał trzech, a mianowicie Józefa Szc:!r8-
za montera Śląskich Zakłlldów Elektryez- pańskiego, Edward!l. Woszczynkę I Jana 
nych, mający rzekomo pOlecenie zalosta- Chorobę - wszyscy z Rudy Śl. Napad ma 
lowania św.latła. w przyb,!dówce .. O.lejni. podło:te porachunków o~obistych, powsta
kowa poleCiła przybYSZOWI zakupIenie po- łych na tle konkurencji pomiędzy prze
trzebnego materjału, na co wręczyła mu mytnikami. 
14 zł. Odtąd rzekomy monter znikł jak 
kamfora. I(rnnika Zawłercla 

Drogie pozdrowienia z tamtej strony _ 
granicy. Kilka tygodni temu pewna nie- Repertuar kin: Promień: "Dla ciebiC' 
znana kobieta odwiedziła. niejaka, Annę śpiewam" z Janem Kiepurą. _ Ste11a: 
Sikorę z Chorzowa IV oraz Annę Lempę ,.Poszukiwaczki złota". 
w Swiętochłowicach, którym przyniosła. Z życia K. S. M. w Zl1wierclu. W nie
pozdrawienia od ich córek, zamieszkałych dzielę pod wysokim protektoratem J. E. 
po tamtej stronie granicy. Ucieszone te~ I k.g. bLskuja dr. Teod Kubiny, Katolickie 
niewiasty z całem zaufaniem odniosły Się I Stow. Młodziety Żeliskiej w Zawierciu ob
do gościa, poniewat opowiadane szczegóły chodziło 15-lecie swego załotenia. Uroczy
zgadzały się ze stanem faktycznym. Tym- stości jubileuszowe połączone były z po
czasem' wkrótce przekortały się, te padły święceniem sztandaru, Ufundowanego 
ofiara, sprytnej oszustki, która od jednej przez miej.scowy oddział K. S. M. Ż. Po
wypotyczyła 15 zł rzekomo na. wykup ba.- święcenia sztandaru dokonał J. E. ks. bi
gatu, tłumacząc się. że ma tylko pienia,- skup dr. Kllbina na urorzyatej IIU!?!y św., 
dze niemieckie. zaś u drugiej skradła odpra:wlonej w kościele farnym przez ks. 
wszystkie pieniądze i ulotniła się. Obec- prał. H. Zimniaka z CzęstOChowy. W 
nie policji udało się przytrzymać oszustkę dniu jubileuszu otwarto wystawę robót 
w osobie Jadwigi Wieloch, ostatnio za- ręcznych K. S. M. t. w Zawierci u przy ul. 
mieszkałej w Bytomiu, którą nie minie Sienkiewicza 12, która trwa6 będzie do 
l.a!'<łutona kara. dnia 26 bm. Eksponaty z wystawy będą 

Znalazł śmierci przy poszultlwanl1l do sprzedaty po cenach bardzo przystęp
opału. Bezrobotny Alfons Klima, lat 38, nych. W,stęp na wystawę za dobrowolną 
zamieszkały w K<Jńczycach przy ulicy oplatą. 
Wilczka 2, jak wie-Iu innych, których Słłd okręgoWY w Zawterciu. przY.ie
dotknęła. klęska bezrobocia, udał się w dn. chał do Zawiercia na sesję sąd okręp:owy 
18 b. m . na hałdę of>ok szybu "Mikołaja" z Sosnowca. Komplet sędziowski składa 
w Rudzie SI. w celu zbierania miału wę- . się z Wiceprokuratora P. GórSkiego i sę
~lowego na opal. W ścianie hałdy wvk<Jpal I dziego sądu olcręgowego p. Ign. Polaka. 
lól głębOkości 120 cm., z którego wyrW- I Sesja sqdu okręgo.wego, na której będzie 

cal miał. W pewnej chwili osunęła się rozpatl'ywanych szereg powatnych spraw 
podkopana ściana hałdy I Klima zasy- z terenu powiatu zawierckiego - potrwa 
pany zostal w dole, w którym poniósł w Zllwierciu do dnia 26 bm. 

~ ~em]a wYJ)Mla naaspoiłzfew~ 
nie piękni. 

ensacyJny wynalazek 
Ł 6 d Ź, 21. 10. - Wielka, sens8Gję "V!. 

łAxlzi wywołały próby wynalzku Brom
sława Hessa z Łodzi, który skonstruo
w-a.ł aparat, z .pomocą, którego ustala ~iQ 
miejsce za.kopania. złota, srebra lub in
nych metali. Prńby, dokona~e na tere
nie powiatu łódl-kiego, łaskI~gO oraz 
radomsz,czańskiego doprowadZIły do o~
-nalezienia monet, zakopanych w cZB:sle 
powstania 1863, bą.d1Ź też w czasie w()Jny 
światowej. 

Bandycki napad 
Ł ód ź, 21. 10. - Na ruJ. Szpit.aln~j 

dwaj awanturnicy, Jan Balcerek I MI
chał Kral(owiak, napadli 36-letniego 
Kazimierza Lewandowskiego z ul. Kre
S()wej 12, łamiąc mu żebra i r~niąc w 
głowę. Odwieziono go w stanIe . nie
przytomnym do szpitala. ' Napastmków 
a.resztowano. 

Kronika Lodzł 
W składzie chustok WarszawskłegG 

przy ul. PiotrkowsldeJ 18 wybuchł potar, 
który strawił znaczna. iloŚĆ chustek, wy .. 
rządzając strat na 5.000 złotych. Przyczy
ny potaru nieustalono. 

Rowerzysta, 18-letnl Ignacy Pścluk, z 
, ul. Nowozarzewski.ej. 29, j~dąc na row~l·.Z. 

na ul. PiotrkowskIej z WIelką szybkoscll~, 
wpadł na wyjeżdtający z bramy samoch~d 
i rozbił sobie czaszkę Rannego w stanie 
agonji odwieziono do szpitala. 

Na tle nieporozumień majątkowych ....... 
W Kruszynie 35-letni Antoni Wydra wtar .. 
gnąl do mieszkania swego szwagra, Ka .. 
zimierza Zabiełly, gdzie dwoma wystrza
łami z rewolweru polo tył go trupem, po~ 
czem zranił swa, siostrę, J.adwigę, w głow~ . 
Po dokonaniu tego czynu Wydra udał SIę 
do swego mieszkania, gdzie strzalem w 
usta. pozbaWił się ró',,:ni~:t życia. R~nnl\ 
Jadwigę Zabiełło odWIeZIono do szpitala. 

IiiK .. RiiiiiO_N.iiliiiiKiiiiiiA ..... K_AIIIIIIL_I~ 
·Z wystawy misyjnej. W krutg.ankach 

kościoła 00. Franciszkanów nastąpiło uro
czyste otwarcie wystawy misyjnej ekspo
natów 00. Franciszkanów, Polaków z Ja
ponji, pionierów katolicyzmu na drugi~j 
półkuli. Do licznie zebl'anych przemÓWIł 
ks. gwardjan Mirochna, zapoznaja,<: słu .. 
chaczy z dziejami pracy 00. FranCIszka-< 
nów W Japonji. Po przemówieniu na.s~ą, .. 
piło otwarcie wystawy. Wstęgę przeCiął 
ks. prałat M. Janowski w otoczeniu lic~
nych przedstawicieli samorządowych, wOJ
skowych i miejskich. Eksponaty el\ bar
dzo piękne. 

NleszczęśUwy wypadek. Robotnik Jan 
Ballasiak, zamieszkały przy ul. Szope
na 25, zatrudniony w pluszown! p. Gaed~
go przy ul. Szopena, podczas pracy uległ 
nieszczęśliwemu wypadkowi poszarpania 
dwóch palców u lewej ręki. Banasiaka 
w stanie dość clętklm przewieziono do 
szpitala św. Trójcy, gdzie pozostał na ku
racji. 

SPORT 
KOLARSTWO 

Druźynowy wyścig kolarski odbył si~ 
w niedzielę na torze kolarsldm stadjon'l 
Wojska Pol'skiego w War.szawie na dy
stansie 4.000 m o puhar P. U. W. F. i P. W. 
Startowało 7 dru:tyn. Do finału zakwati
fikowaly się drużyny WTC. z czasem 5.36 
sek., AKS. 5.446,2 sek., Fort Bema 5.46,3, 
Iskra 5.53,6 sek. Bieg finalowy rozegra
no na nieograniczonej przestrzeni na do
gonienie, przyczem drużyna dogonioQ.8 
schodzHa z toru. W finale osiągnięto na
stępujące wyniki: 1) Fort Bema (Napiela ... 
ła, Michalak, Wasilewski. Domański), eli
minując AKS. i Iskrę oraz doganiając 
WTC. Czas ZWYCięzców na dystansie 14 
km wynosi 19.36 sek. (PAT.) 

LEKKA ATLETYKA 
W dzieSięcioboju o mistrzostwo Pomo

rza w Grudziądzu pierwsze rqie.isce zajął 
Kalinowski (Łódź), uzyskując 4.491 p., 2) 
Kwiatkowski (GrUdZiądz). (Pat.) 

TENIS 
Borotra zdobył po raz 8-my z rzędu ty

tuł mistrza tenisowego Anglji na kortach 
krytych. 

Co futro - to Edmund Ry~hfer - co palto - t.o Edmund Ryc:hłer - co ubranie - to Edmund Rychter, Poznań, OilŁrów Wielkop. 

P d ł t na m!e<>ią,c listopad 1935 r. wlącznIe ItsIąd:kowego dodatku powie- O ł e· a na .tronie S·Iamowej 16 wr, na stronIe 4-lamoweJ prz, końcu tekstu r 2' e p a a ·cI·omego. W Pomo.niu w ek.8pedycJ·i 211 , .OS. w IIIgancjach 211 2.201 z od- g o s z n l rellakcyjneio 80 gr, na .tronie cawartej 50 gr. na stronie drugiej flll gr. " n~. h j Ż Q Przed wiadomo/iciaml potocznemi 100 gr od 1-1auwwl!110 wilimelra. 
n9n

t'niem ~o .domq zł ~.20. n3 pr0'khncjllna, .POOf8i~v l)lls~e o zln~~. Ogloszeni. skomplikowane z zastrzeżeniem miejsca od poszczególnego wYP811ku 20'70 nadwyżki 
nie.m ~ol dkom~1 fW~f\taJo ·ep 7:01'7 mV;i'I~)~~~i;;;' t~~odgi~~o ąk~zr~j~CZb~ęrlown~k" miesiAicz: Drobne oglo zema (najw)';\ej 100 s/Ow w. lem 5 .nolr/Owkowychl . słowo .nRlftOwkowe ftlu~le) 
w mmc I rUJar l 2l 'O. . . rzY"'lIlw . < Ik d I "'1 I. przeszkód la gr kutde dalsze .10'110 10 gr OglOlfzel"a do bleżHcego wy,JHnla prZYJllIllJemy do go,Jzmy 
n:e 2·13·t, zJI .hez °tdn.ok"ózI'n;lltrlo c1~~~~W'ni~~~~ ~?~P~p~:i:~~wzon °rl~::rir~:c':{l: ~i:;;;"':.ą·a abonenci 10.30: .. do ""d8.ń aiedzieln'y(lb i Awiąteczl\ych do godz. 10.15 rlUlo. Z" różnice !Uiedzy ~t8-
w zac ~r zle. a rad

J w. '. p. I ._-, tarc . h erOn. lub -.ł--'·odowania wem • wYllokośClą og/enema. powstala wskutek matrycowania, wydawnictwo Ole odpowlllda nie mają prawa omaganla 8 ę nh.uos zon) c num" VUC>'..... • 

Redaktor odpowiedzialny Andrzej Trella I Poznania. - Za wszystkie władomałcl I art,kulJ I m. Łodsi odpowiadl Leon Tren • . L6dS. Piob'lu~w8k. 111. - Z. owloezeni. I reklamy 
odpowiada admi.nistracja w _osobie p. Antoniego Leśniewleza w Poznaniu. - N\ezam6wionJch rekopll!Ow reda.lt:cJa ~le .zwraca. . 

. .. . d d . ń t Naklad I czclonJn: Drukarnia Polska Sp61k. Akc"jn. Wychodzi codziermie z wyjąJ1l~lem niedZiel I !lwIąt uroozy!l1:yeh 2l BItą na Zje nas ę.pny. • Poznań. św. Marcin 70. 

Telefony: łł-61, 1ł-76, 33-07, 3.')-2ł, 35-25, .0-72 w niedzielę, święta l p6~Il,m wieczorem łył!1to łO-'12. .... P. K. O. PO>Zllail nr. 200 149. 



Tak wygląda na codzień 

bohater ,;Wypraw Krzyżowych", ° których 
pisaliśmy ;uż obszernie w naszym dziaLe, 
Henry Witcoxon. Poprostu bawi się ze swym 

ulubieńcem. 

"Sen nocy letniej" 
- na ekranie 
Przeniesienie na ekran "Snu nocy let. 

niej" Szekspira pozostawało w sferze ma· 
rzeń do czasu, gdy tCi:hnika tworzenia fil
mów dźwiękowych doszła do całkowitej per· 
fekcji i stanęła na wysokości zadania. Chwi· 
la ta nadeszła właśnie obecnie. 

Dla dokonania tak wielkiego i trudnego 
przedsięwzięcia i dla osiągnięcia właściwego 
efektu konieczny był nietylko genjusz reży· 
Berski Maxa Reinhardta, ale jak najdalej 
idące doświadczenie największego personelu 
technicznego, jaki kiedykolwiek był skom· 
pletowany w historji filmu. 

Preliminując fantastyczną sumę przeszło 
3 mil jonów dolarów na produkcję szekspi. 
rowskiej arcykomedji wytwórnia Warner 
Bros. uczyniła niemający s~bie równego wy
siłek: zmobilizowała conajlepszy materjał 
ludzki, techniczny i artystyczny. Chodziłd 
przecież o to, aby nieśmiertelne arcydzieło 
Szekspira zostało nieśmiertelnem również 
na ekranie, aby oddane zostało na dźwięko· 
wej taśmie w całem swem fantastycznem 
pięknie, aby odzwierciadlało prawdziwego 
ducha sztuki i jej potęgę. 

Na czele afisza "Snu nocy letnier wio 
dnieją trzy sztandarowe nazwiska': Szekspi· 
ra, genjalnego dramaturga, Reinhardta, ge
njalnego reżysera, i Mendelsohna, genjalne. 
go kompozytora. 

Czyż możemy mieć jeszcze wątpliwości, 
ze film ten, stworzony zbiorowrm wysiłkiem 
3 tak potężnych indywidualności, którym 
pomocne dłonie podali wielki kapitał ame· 
rykański i sztab najlepszych techników i ar
,tystów, że taki film otworży nową kartę 
w dziejach filmu? 

Na skutek specjalnego życzenia Maxa 
Reinhardta premjera "Snu nocy letniej" od· 
będzie się jednocześnie w Ameryce, jak i w 
"tolicach wi~lkich pa,ń8tw europejskich, nie 
wyłączając Polski. 

" Cz .t,o ~eł~i aktor pracuje 
W nowym filmie niemi~kim "Niezapo. 

minajka", wytwórni Itala, rolę małego chłop
ca, syna słynnego śpiewaka, Enzo Curti, r;ra 
czteroletni Piotruś. Jest on naturalnie ulu
bieńcem clIłego studjo, . wszyscy jego dorośli 
koledzy i współpracownioy. nawet . mecha
nicy i garderobiane, zn01lzą mu łakocie i roz
pieszczają go niemożliwie. Mimo to jednak 
Piotruś gra 8woją rolę znakomicie. 

Do najukochańszych jego scen należy 
moment, kiedy, jak wynika ze scenarjusza, 
jedzie kurytarzem hotelowym , na maleńkim 
samochodziku, specjalnie ,dla niego zamó
wionym, i spotyka Magdę Schneider. Naj
większą uciechą chłopca było, kiedy się oka· 
zało, że tę scenę trzeba było powtarzać_ 
Decyzję reżysera przyjął Piotruś nie tylko 
bez szemrania, ale z uciechą. 

Gorzej było, kiedy srogi reżyser kazał 
powtórzyć zdjęcie i innej sceny, w której 

I 
niestety "nie grał" mały samochodzik. Chłop · 
czyk odrabiał swoją rolę, ale widać było, 
że myśli jego są gdzieindziej. I wreszcie 
w momencie, kiedy scenę, przygotowaną już 
do najdrobniejszych szczegółów, zaczęto na- ' 
krqcać na taśmę, Piotruś całkiem niespo
dziewanie odzywa się do swej partnerki: 

- Ciociu Schneider, kiedy ja się będę 
mógł jeszcze trochę pobawić moim 8a' 
m~hodem? 

Naturalnie zdania tego nie było w sce
narjuszu, i mechanik musiał wyciąć cały 
kawał zniBzczonej taśmy. 

Było dużo śmiechu, ale dziwna rzecz: 
nikt się jakoś nie gniewał na małego Piotru
sia, nawet srogi reżyser nie powiedział mu 
ani słowa. Nakręcono jeszcze raz tę scenę, 
tylko już bez tego rozbrajającego dziecinne
go pytania o ukochaną zabawkę. 

C:teroletni bohater 

nowego filmu niemieckjągo "Niezapominajl'a", loytwómi !tala, Piotru8 Bosse, w scenie 
.'I:e :nanq aktorkq niemieckq Magdq Schneider. 

UD pastuchów 
Ciekawe są cyfry, dotyczące Dbrazu .. Pod 

,palącem niebem Argentyny". Zdjęcia ple. 
nerowe wykonano w Argentynie, na skraju 
słynnej pustyni Gran Chaco. 

Ekspedycja filmowa utrzymywała komu· 
nikację ze świa,tem zapomocą stacji nadaw. 
czej i własnego samolotu. Codziennie prze· 
syłano do wytwórni przez radjo raporty 
o postępach w zdjęciach, co 2 dni samolo· 
tem odsyłano sfotografowaną taśmę do Bue· 
nos Ayres, skąd zdjęcia statkiem przesyłano 
do Hollywood. W drodze powrotnej samo· 
lot zabierał dzienniki, pocztę i zapas ży.wno· 
ści. Jl1 obec fego, że zdjęcia na pustyni trwa· 
ły około ,6 tygodni, koszt tej k()lJlunikacji 
lotniczej przekroczył. 100 000 dolarów. Mię· 
dzy innemi"odesłano do szpitala Warnera 
Baxtera, . który ' zachorował . tydzień przed 
ukończeniem zdjęć. 

Operatorem ekspedycji był jeden Jl naj
lepszych specjalistów w tej dziedzinie, Bert 
Glennon. Nakręcił on 18000 mtr. taśmy 
scen plenerowych. Wiele z tych zdjęć nie 

I włączono do obrazu, ponieważ wybrano tyl
ko najlepsze. 

Ekspedycja miała bardzo ciężkie warunki 
pracy. Dokuczały jej palące słoneczne pro· 
mienia, brak było wody. 

Do niebezpiecznych należały zdjęcia w 
słynnych pampasach argentyńskich. Zaan· 
gażowano mianowicie 427 "r;auchos" (pastu. 
chów1, którzy występują w kilku scenach. 
Powstał między nimi zatarg na jakimś tle 
i odmówili udziału w zdjęciach. Nie pomo· 
gły żadne perswazje, więc zwolniono ich 
Jl pracy. Gauchowie zaprzysięgli zemstę 
.i wawa,ło się, że wybuchnie wojna między 
.ztabem ekepedyeji, aniedyscyplinowanymi 
.tatyBtami - synami bezkresnych stepów 
argentyńskich. Zatarg jednak zlikwidowano 
po dłuższych pertraktacjach. 

-

Film egzotyczny 

Paramountu, ostatnio wykończony nosi ty
tuł "Szanghaj", a grają w nim glówne role 
tahie gwiazdy, jak Loretta Young, słynny 
amant francuski Charle& Boyer i Warner 
Oland. Tych dwu ostatnich widzimy na 

zdjęciu. 

I Jack Bołt pracuje dla Universalu 
Wszyscy pamiętamy sukces, odniesiony 

przed kilku laty przez filmy: "Łódź podwo. 
dna S. 44" i "Sterowiec". Pamiętamy rów
nież bohatera tych filmów ~ brawurowego 
Jacka Hołta. Niedawno Holt podpisał kon. 
trakt z wytwórnią Universal, w ramach któ' 
rego nakręca obecnie film lotniczy p. t. 
"Burza w powietrzu". Główną rolę kobiecą 
odtwarza w tym filmie Mona Barrie. 

FUm reżyserowany przy pomocy 
maszynowego karabinu 

Na największe Dlebezpieczeństwo byli na· 
rażeni nieustraszeni aktorzy i operatorzy, 
filmujący obraz "Tygrys Pacyfiku". Grają 
w niej "mistrz mailki" Edwaro Robinson, 
Richard Arlen oraz... rekiny. Ale nie te 
rekiny z zoologicznego ogrodu, lecz gro:ine 
potwory, przebywające na swohodzie, na nie
zmierzonych wodach Pacyfiku. Filmowanie 
scen walk rekinów z ludźmi kosztowało życie 
2 operatorów i 3 miejscowych rybaków, p6' 
magających przy zdjęciach, nie. mówiąc 
o 8'l:ere~ ciężej lub liej nnnych. 

Uzbrojony w najnow-ocześniejszy, szybko
strzelny mauzer, kierował r.eży6er Ildjęcia
mi. Za nim karabin maszynowy z obsługą. 
a obok 3 działa, wyrzucające specjalne har
puny. 

Najgroźniejszym podcza8 filmowania 
"Tygrysa Pacyfiku" był ata'k kilkudziC8ięciu 
potworów na łódź, z której dokonywane były 
t. zw. ,,~zenia". 

William. Powell W filmie z iycia 
ludzi podziemi 

William Powelł naldy do rzęda najpo
pularniejszych bohaterów ekranu. Również 
w Polsce ma ten artysta olbrzymi zastęp 
zwolenników i wielbicieli. 

Pamiętamy kreacje tego artysty w fil
mach z życia ludzi podziemi, gdzie wystę
pował obok Clive Brooka. 

W sezonie 1935/36 Universal zaprezen
tuje Powella w wielkim filmie sensacji 
i emocji p. t. "My Man Godfrey", zrealizo
wanym według nagr~zonej p-owieści Erioka 
Hatcha. Film ten zapowiada się jako prze
bój większy od "Szarego d()lJlu" i "Jestem 
IIbiegiem'" 

Anna""li, Marynarze na lqd 
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~ -- c Keith i Tom Brown. 

~(lią Się. ~ 'ZłJlupa pełna rłIIedyclr. chlopców pnybils Cło "abrzria POI"ta. 
tI1ojennefo. Scena z fjl1JłłJ "Annapoli&", wytwórni Paramount. 




