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TANKI !\V'LOSKIE PRZ'EDŻIERAJĄ SIĘ W ABISYNJI PRiZEZ ZAROŚLA 
KAKTUSOWE. 

. Powyższe zdJjęcie, przestane specjalnym samolotem z pÓłnocnego frontu w Abi
synjri., wskazaje, jakie szakl.ne tl'udn~i terenowe mają Włosi do zwalcz-enia. 

ES 

BUDOWA PKO W POZN ANIU Z PRZESZKODAMI 
Przy budowie fundamentów pod gmach PKO w Poznaniu zawaliła się w so
botę popołudniu piętrowa oficyna, sąsiadująca z placem budowy. Na szczę
ście, jeszcze w ostatniej chvyili, zdołano ewakuować mieszkallców tej oficyny, 
której szczątki widzimy na zdjęciu. Wobec zagrożenia dalszy~h kamienic, 
'znajdujących si·ę w pobliżu, władze nakaz-aM' wstrzymanie prac przy budowie 

gmachu P. K. O; iwdroj;yły dochodzenie. 

• • • • 

aoy J~ nO[IUn~ Dl! W~lm ·D 11ft U W ~an [IBl 
Sekretarz stanu tJull zasłania sie niedawno uchwaloną ustawą o neutralnośc:i 

Waszyngton (PAT). W O'dpo
wiedzi na otrzymane przez departa
ment stanu od Ligi Narodów obszerne 
memorandum w sprawie sankcyj go
spodarczych przeciw Włochom z pro
śbę" aby Stany Zjed'D.<lczone wypowi&
działy się w tej sprawie, sekretarz de
partamentu stanu Hull przesłał dziś 
do przewodniczącego komitetu koor
dynacyjnego następującą notę: 

stWom przeludnionym. .,Śledziłem - rem włoskim Ceruttim, następnie od
rzekł płk. House - wzrost Ligi od był przeszło godzinną rozmowę z am
dnia jej powstania. Wiem dobrze, że basadorem W. Brytanji. Rozmowy te 
krytycy nieraz uważali ją za umarłą, otoczone są tajemnicą. 
i że 'zawsze powracała ona do życia." W każdym 'razie wydaje się, że po-

Z b" " k' czątkowa propozycja włoska w sprawie a legi po oJowe uregulowania kO'Ilfli'ktu włosko - abi-
'Paryż, (PAT) PomiędJzy Paryżem, syńskiego napotk'ała na poważne za

Londynem i Rzymem toczy się w dal- strzeżenia ze strony Foreign Orfice. W 
szym ciągu żywa wymiana zdań w spra" , kołach politycznych podkreślają, że za
wach afrykańskkh. Premjer Laval od- równo Hoare, jak , i Eden, energicznie 
był dJłuższą konferencję z ambasado- nalegają na to, aby dalsza wymiana po-

Wieści z frontów abisyńskich 
D.~iś ro~poc~nie się ofensywa wt.o.ska. 

"Rząd Sła,nów Zjednoczonych z ty
wą sympatją obserwuje wysiłki indy
widuahie' I wspólne na rzecz ułnyma
nia pokoju lub przerwania * wojny. 
Stany Zjednoczone trzymać się muszą 
wobec porus~onych w Lidze zagadnień 
ściśle zasad neutraIn~ści w myśl nie
~awno uchwalonej ustawy. Stany I . p a ryż. (PAT). ~edług in.forma- na bitwa rozegra się w pobliżu Makalle. 

• ••.. CYJ, nadeszlych w medJzlelę rano l popo- Na froncie południowym dowódz-
ZJednoczone SłosuJ~ SI., do htery l dn- ludniu sytuacja na froncie włosko-abi- t\"vo oddziałów abisyńskich przygoto
cha paktu paryskiego i drl~łają za· syńsl il~ 'przedstawia si,ę następująco: wuje się dO' stawienia oporu wojskom 
WS2:e i wszędzie na rzecz pokojn na Źródła francuskie sygnalizują z Adis włoskim. Szasmacz Afte Wolde, do-
całym świeoie." Abeby, że władze abisyńskie oczekują· wódca fortu Gorahai, zawiadomił abi-

Czvniac aluzję do różnych umów i w.zno:vienia o.fen.syw~ włoskiej w I;lo- syński sztab generalny, że lada dzień 
paktów p'l'Zeciw wojnie, Hull oświad- medzIałek, ~ b m., t. J. "':'i4-tą roczmcę oczekuje ataku włoskiego 
cza. że' sy!?n8.tarjusze tych umów i marszu fasz~ stów na Rz) m. . . Według doniesień francuskich, ra
paktów wzięli na siebie uroczyście zo- . Ras. SeluI?' naczelny .wodz oddzIa- djostacja w Gorahai zamilkła od 24 go
bowią.zania, które winni wykonywać i łow .a~lsyr;tskICh na f:oncle. pÓłnocnYI?' dzin. W kołaoh abisyńskich przypu
żadne PGillStwo nie może polJła.żliwie zaWIadomIł ~eg:~sa, ze ",:o.J~k.~ włoskIe szczają, ii, samoloty włoskie zniszczyły 
spogladać na naruszaniE' tych zOlbo- ppz.egrupowuJą SIę wzdłuz .hnn Aksu.m- stację. RadjostacJa w Gorahai była, 
wiąZ'lń AdIgrat - Aclua. Ruchy wOJsk włołskIch jak gdyby centralą meldunkową z fron-

•. . zdają się zapowiad1ać rychłe natarCia: tu południowego dla Adis Abeby. Za

N O w Y Jor k. (pAT.) Płk. House, 
swojego czasu dor8.dca prezydenta 
Wilsona i współputor paktu Ligi Na
rodów. Wygłosił tu przemówienie 
przez radjo, w którem wyraził uzna
nie Lidze za uchwalenie sankcyj prze
ciw WłO'chom, a następnie zwrócił się 

Ras Kassa, dowódca straży przedniej znaczyć .należy ,że Gorahai jest wa.żnym 
prawegó skrzydła wojsk abisyńskich na ł punktem strategicznym, do którego 
północy, poszukuje styczności z nie- obi'!! walczące strony przywiązują wieI· 
przyjacielem. Przewidn1j'!! się, że głów- kf!, wag-ę. . 

Major Karpiński przebył Zatokę Perską 
z gorącym apelem dO' stanów Zjedno- W niedzielę mial dotr~eć do Indyj 
czonych, aby przystąpiły do Ligi Na- J 
rodów. . War s z a w a. (Tel. wł.) Major Kar- nieczności nieznacznej 'naprawy silnika, 

Płk. HO'use wyraził zdanie, że tylko pińskj,. ~tórego "Niebi.~ski Ptak" leci I ~ajor Karpi~sk.i zatrzymał się do chwi
potężna Liga Narodów mogłaby na- sZczęsllwle dO' AustraI)l, wysta,rtował 11 uskuteczlllellla naprawy, poczem l'U
kłonić narO'dy, mające nadmiar kolo- w sobotę z Ba,gdadu, przebył zatokę per- szy na. Djask i Karach.i do Indyj. 
nij, dO' ustąpienia części ich pań- ską i przybył 00 Bushire. Wobec ko-

glą,dów od/bywała się w ramach genew
skich przy współpracy Rady Ligi. 

Jutro sankcje 
Lon dyn. (PAT.) Jak podaje agen

cja Reutera, sankcje finansowe prze
ciwko Włochom wejdą w życie w W. 
Brytanji 29 października. Wszelkie po
życzki i kredyty dla Włoch zostają w 
ten spO'sób zabrO'nione. Skarb brytyj
ski wybrał ten dzień, jako datę, którą 
prawdopodobnie ustalą inne ośrodki 
finansowe świata tak, aby akcja zbio
rowa była - o ile możności - najsku
teczniejsza. 

Sjam musi czekać 
B o m b a.i. (PAT) "Times of In

dia" donosi, iż między rządem Sjamu i 
rządem włoskim od.bywają się rozmowy 
w sprawie okrętów wojennych dla Sjn
mu, budowanych w stoczniach wło
skich. 8jam zamówił we Włoszech iO 
łodzi torpedowych i 2 stawiacze min. 
Wobęc możliwości komplikacyj na Mo
rzu SródJziemnem, sprawa "przydziele
nia'· tych okrętów do floty włoskiej, zda
niem dziennika. może być aktualna. 

Radjo Adis Abeba 
p a ryż. (PAT.) Agencja Havasa do

nosi z Adis Abeby. że tamtejsza radjo
stacja stała. się dla Abisynji powain"ffi 
źródłćm dochodów, g-dyź czysty dochód 
miesięczny wynosi okolo miljona fran
ków. Przypominają tam. że w swoim cza
sie negus upoważnił pewnego iniynienl 
francuskiego do zain:'lto.lowania stacji. -
Wob~c powodzenia, jakiem cieszyła się 'a 
stacja. jedna z firm wJoskich rozpoczęlI!. 
w 1935 r. eksploatację drugiej stacji. Je
śli jednak poprzednio przeciętna nacla wa
nych dziennie słów nie przekraczała 500, 
to obecnie dochodzi do 100 tysięcy. Tl'zy 
aparaty nadawcze pracują bez przerwy. 
Personel tych stacyi złożony jest wyłĄczme 
z. Abisyńczyków, wy,szkolonych na spe· 
cJalnych kursach w Adis Abeba przez in. 
żynierów europej,skich. Cesarz bada co
dziennie osobiście funkcjonowanie sIut
by rajdow~j, która stanowi znakomity 
przykład, Jak łatwo Abisynję może się 
przy'8tosować do postępów nowoczesnej 
nauki i kultury. 



,,(ra(ovi " ni u(hronnie pada z ligi 
rozegrania mecz Włochy - Węgrfo 
który zadecyduje o zdobYciu puharu. 
Większe szanse mają. Włos~, gqyż Wę
grzy musieliby spotkanie wygrać co
najmniej różnicą 4 bramek. (c) 

tKS remisuje z C'raoovlą - Nieoczekiwana porażka Pogoni w spotkaniu ze Sląskiem GRY SPORTOWE 
Ł ó d i, 27. 10. - Ostatni w tym 

sezonie mecz ligowy odbył się wczoraj 
na. stadjonie Ł. K. s.-u. Gospodarze 
bardzo szczęśliwie uratowali jeden 
punkt. który niewątpliwie zapewni im 
pozostanie w lidze piłkarskiej. 

Obie drużyny wystąpiły do powyż
szego meczu w swych najlepszych 
składach. "Cracovia" z Kosokiem na 
czele. W drużynie łódzkiej zaszŁy 
zmiany o tyle, że na lewej stronie ata
ku grał Król, na lewem skrzydle obok 
Sowiaka, a · Wolski na prawym łączni
ku. Poza tern w obronie' wystąpił 
Fliegel z Karasiakiem i Wełnic w po
mocy. 

Mecz mial przebieg bardU) intere
sujący, szczególnie w pie'rwszej jego 
cz-ę...~i, przrczem przeważali cz~ciej 
Jł"o~l')o(hm:e. Lotny atak Ł. K. S.-u 
stwarzał dużo kłopotu trio obronne'
mu gości, które z tej opresji wywin
zyv.'aJO Się bardzo dobrze. lecz zbyt 
defenzywna jednak gra pomocy n ie 
PO"".'·ńma na wykorzystanie gospoda
rzom swej przewagi. Poza tem 
droJ)tly d(\~zcz l zimny wiatr oraz roz
mokły teren utrudniały w znacznym 
stopniu planowe i często przemyślane 
akcje obustronne. Drużyna gospoda
rzy lepiej dostosowała się do cię);
kiego terenu i temu zawdzięcza swoją. 
przewagę. 

\V pierwszym kwadransie gry czę
sto musiał interwenjować bramkarz 
.. Cracovii" Pawłowski. który bronił 
przytomnie, niekiedy zaś bardzo szczę
śliwie. Pomagali mu w tem sku
tecznie obaj obroilcy gości Pająk i 
Doniec, którzy wyjaśniali wszystkie 
niebezpieczne sytuacje. Goście w tej 
części ograniczali się do rzadldch w)'
padów, jednak zawsze groźnych. 

Po zmianie stron obraz gry zmienił 
się nfeoo i był mniej intt:'resująoey, jak
kolwiek zadecydował on o wynilm. 
,.Cracovia" z miejsca ruszyła do ataku, 
uzyskując z miejsca przewagę. Ataki 
jej jednak nie kleją się, przyczem zbyt 
powolny Kossak marnuje szereg dogod
nyoh s~iiUacyj. W przoci ' .. ieństwie do 
tego jeden z nielicznych wypadów go
spodarzy już w czwartej minueie przy
n()08i im bramkę. Z podania Lewandow
skiego Król umieścił piłkę nieuchron
nie w sia.tce przeciwnika. Utrata bram-

Zg!O" prezesaSamulskiego 
Jeszcze wczoraj, z racji 25-lecia 

Zwię.zku Fabrykantów w Poznaniu, 
donOSiliśmy o zasługach społecznych 
i gogpod1ł.l'Czyeh prezesa tej or.~aniza
cji. !enjora przemY5}owcÓW wielkopol
skich, p. Seweryna Samuiskiego. 

W ostatnich dniach p. SamuIski 
1łył chory i nie był w 8obotę obecny 

S. p. Seweryn SamuIski. 
na jubileuszowej akademji Zwią.zku 
Fabrykantów, na której jednogłośnie 
podniesiono jego zasługi. 

W niedzielę iałobna wieść obiegła 
Poznań. Rano o godz. 6, w szpitalu 
Sióstr .Elżbietanek, gdzie przebywał na 
kuracji, prezes Samuiski d.okonał życia. 
Zgon, spowodowany osłabieniem sar
ca, nastąpił w 68 roku życia. 

. S. p. Seweryn SamuIski był od ro-
ku 1922 prezesem rady nadzorczej 
S. A. H. Cegielski w Poznaniu, a od 
roku 1930 prezesem Izby Przemysło
Wo - Handlowej w Poznaniu. 

Cześć Jego pamięci! 

ki deprymUje nieco "Cracovię", która 
poczyniła pewne przegrupowania w li
nH ataku. Kisieliński bowiem przeszedł 
z lewego skrzydła na pozycję łą~znika> 
zaś Kossok zajął miejsce kierownika 
ataku. Zmian ta wyszła na dobre go
§eiom. Ataki ieh odtą.d były groźniej
sze, jednak bralwwało im wykońezenia. 
tKS niemal do końca meczu ograniczył 
się do defensywy, usiŁując utrzymać wy
nik. co mu się tylko w ez~ści udało. W 
16 minucie bezpośrednio po rzucie z ro
gu Zembaczyńskj zdQbył wyrównującą 
bramkę. ..Cracovia" wszelkiemi silami 
zacz.ęła nacierać. Już w minutę póżniej 
Zembaczyński zrnarnował dogodną sy
tuacj·ę., pUka bowiem odbiła się o słu
pek. 

Do końcu meczu. mimo obustron
nych wysiłków. w~'nlk nie uległ zmia
nie. g~ziował p. Krukowskl E War
szawy. 

Publiczności mimo niepogody ze
brało się około 2 tysiące osób. 

Ruch. Garbarłl1la .:0 (O ;0) 
Wielkie Hajduki. Gra toczyła się 

na cięzkim terenie, który lepiej odpo
wiadał gospodarzom. Mecz był typo
wą walką o punkty i poziom jego był 
bardzo niski. Szczególnfe blado wy
padł atak "Ruchu". Pierwsza połowa 
meczu była wyrównana pr:IJy lekkiej 
miejscami przewadze "Garbarni". Do
piero po przerwie teren zdobywa 
"Ruch". Jedyną bramkę strzelił w 40 
min. Peterek głową po kornerze. Sę
dziownł p. Seman. (c) 

Śląsk. Pogoń 2:' (0:0) 

i wreszcie w 20 min. iWencek zdobył 
zwycięską bra"lIlkę dla Śląska. Jeszcze 
w ostatniej minucie gry .. Pogoń" mia
ła okazję do wyrównania, lecz Matjas 
przestrzeliwuje rzut karny, przyto
mnie obroniony przez bramkarza To
mana. Sędzia p. Rettig. Publiczności 
3 tys. osób. (c) 

Warszawtanka-Legja 2:1 (2:') 
War.s z a w a,. - Derby warszawskje 

zg.romadziło na trybunaCh 2 tysiące pu
bliczności. Warszawianka wystąpiła 
PO raz pierwszy po jej powrocie z ob
jazdu zagranicznego i odniosła w pełni 
zasłużone zWYQięstwo. Gra w pierwszej 
części gry była chaotyczna. a pO prze
rwie w dodatku jeszcze brutalna. Sę
dzia p. Rutkowski wykluczył w rezul
tacie z gry Przeidzieckiego z Legji.. 
Pierwsza bramka była samobójcza, .,u
zyskał" ją obroIlca Szczotkowski. Drugi 
punkt dla zwycięro6w zdobył Pirych w 
28 min., a jedyn.v· punkt dla Legji padl 
w 43 min. ze strzału Nawrota. (e) 

Wisła. PoIOPia 8:. (5:') 
Kra k ó w. - Mimo beznadziejnej 

sytuacji drużyny wars'zawskiei oczeki
wano z jej strony zaci~tej walki. Zdo
była ona tet prowadzenie ze strony 
Bułanowa III. Później jednak sytuację 
opanowała całkowicie Wisła, która. 
przeważa zdecydowanie, Bramki dla 
niej uzyskali: Art·ur i Kopet pO trzy, 
oraz Chabowskl i Ł.yko pO jednej. U 
gospodarzy wvróżnil się Kotlarczyk Ol'IUl 
powracają.cy d.o formy Artur. S~dzia p. 
Posner. Puhliczności 1500 osób. (e) 

Tabela ligowa 
ł. Ruch 
2. PogOli 
3. Warta 
4. Legja 
5. L. K. S. 
6. Ślask 
7, Warszawianka 
8. Wisła 
9. Garbarnia 

10. Cra{)ovia 
H. Polonia. 

24 p. (i8, 35:24) 
2a p. (18, 48:25) 
22 p. (i8. 44:27) 

W lpotkaniach międzvszkolnycb mię
dzy reprezentacjami Lodzi i Wan~zawy VIP 
szczypiorniaku wygt'ali Łodzianie w sto
sunku 6:3, w hazenie natomiast \Var8za~ 
wa 2:1. (c) 

Wladomo§ć o przejŚCiU znanego w Po
znaniu pięściarza śląskiego Świrka do 
obozu zawodowców okazują się niepraw
dziwe. 

Fort Bema - CWS 8:4. Spotkanie to
warzyskie zakończyło się nieoczekiwanepl 
zwycięstwem Fortu Bema. (e) 

PIĘŚCIARSTWO 
Losowanie mlędzyokregowyoh, dTuty

nowych rozU1')'wek o mistrz. Polski odb.ę· 
dzie się w sekretarjacie P. Z. B. w dmIJ 
16 li~topada o godz. 19. Na..stępnle o ~o
dzlne 20 odbQdzic się zebranie pelnego 
zarządu P. Z. B. z udziałem delegatów 
wszystkich olo'ęgowych związków. 

Pierwszy mecz o drużynowe mIstrzo
stwo Polski rozegra .. Warta" w dniu 24 
listopada, przyczem wystąpi prawdopo
dobnie -w następującym składzie: w mu" 
szej - Sobkowiak lub Koziołek, w kogu
ciej - Wirski lub SobI~o\Viak. w piór
ko\\ej - Rognlskl, w lekldeJ - I(aj!lar. 
w półśredniej - Sipińslti, w Średnie! 
!(ruszyna, w· pólclt'l~kiej - Szymura i w 
eiętkiej - Piłat. I\ruszyna w.alczyć ~ę
dzie w wadze średniej, przecIw Cbmle
l!,wskiemu "Warta" go prawdopod?bnie 
nie wystawi. 

Wobec odwołania meczu Pomań
Śląsk w Katowicach "Ruch" nadesiał 0-
fertę dla "Warty" I na 2 listopada z Ru
chem w Wielkich Hajdukach i 3 listopada 
z Policyjnym K. S. w Sosnowcu. Propo
zycję tę kicl'ownict\vo Warty rozpatrzy. 

\V dniu 3. 12. Warta. II walczyć bę
dzie li: Gryfem w Toruniu, Warta III z 
Sokołem w Gnietn1e. 

W dniu 16 listopada Warta walczyć 
będzie z Legją w Warszawie. 17 z repre-
zentac}q BlalegCtstoku. W dniu 30 listo
pada Warta FOścić będzie w Poznaniu 
,Heros-Ejntracbt" E Hanoweru. z którym 
~ roku ubleglym Warta pt'ZelZrala 5:11. -
8 grudnia Warta I walczyć będzie z re
prezentacją Lwowa we Lwowie. 

ZYCłE ORG "'ZACY JNE 

Lwów. Przyjazdu .,Śląska." ()Czeki
wano z wielkiem zainteresowanIem. 
Przebieg meczu bYł nadzwyczaj cieka
wy, zakończył się jednak zupełnie nie
zasłuż,onem zwycięstwem Ślązaków. 
Gospodarzr. przeważali przez całą 
pierwszą połowę oraz przez ostatnia 
pół gOdziny drugiej połowy. W tej 
części meczu, gra chwilami wygląda
ła na trentng na jedną bramkę. Pro
wadzenie zdobył już w pieI'wsze,; mi
nucie Matjas. Minutę później )ednak 
nastąpiło wyrównanie prZez, Fgjczylta 

. ._ ....,.. ----_._-_ ...... ' ----_ ... , -------

t8 p . (18. 32:33) 
18 p. (i8, 2:1:30) 
18 p. (i8, 29:39) 
17 p. (i7, 27:31) 
16 p. (16, 38:34) 
16 p. (17, 27:26) 
14 p. (18, 30:32) 
8 p. (1.8, 1.7:51) 

W nleclziclę odbyło się w Krakowie 
nadzwyczajne walne zebranie Związku 
Związków. Obrady zostały poprzedzone 
;!:wled&eniem wystawy turystyczno·spor
towej. Reprezentowane były 22 związki 

'sportowe, które obradowaly pod przewod-
nictwem płk. UJrvcha. Na. posiedzenj~ 
przybył równiet b. dyrektor P. U WF l 
pW pIk. ChyHński. Jedynym punktem 
porządku dnia byl nowy statQt Z. Z .• 
oparty na bliskiej współpracy Z P. U. WF 
i PW i dający równ{)cześnie związkowi 
większe pełnomocnictwa., nii dotyeheza
eowy e.tatut. (e) 

lekko.atleci "WarSzaWianki" zwy(i~iyU 
lA ÓQIŹ, Z7. 10. - Trójmecz lekko

atletyozny z udziałem stołecznej .. War
sZ(lwianki" i łódzkIch drutyn "Wimy" 
i "Zjedl1ocz()nJ'ch" zakończył się zwy
oięstwem go'ści, którzy ~ajęli pierwsze 
mie.jsce, zdobywaj~e 100 ~nkt6w 

puJące wynlki: 
100 m Łukaszewicz (Warsz) 12 a. roo 

m: Zawieja. (Warsz.) 53 s. 4Xl00 m: t) 
"Warszawianka" w składzie Zawieja, 
Maókowia.k, Lokajski i Lukaszewic2; w 
czasie 46.6, 2) "Zje<l.noczone". 3) "Wima". 
5.000 til: Karoz&w&kf 16:50.6. Sztafeta DzIś znowu niepogoda 

Drugie mie.i~e zllj~ło "Zjednoczone" szwedzka: t) "Warszawianka" 2:1t.4 2) 
().i pkt. przed "Wimą" (61 pkt.). "Zj.e d I?ocz one ','. 3) ."Wlma". Tyczka:' 1) 

Przewidywany przebieg pogody: 
Przeważnie pochmurno i miejscami 

de.szcz, chłodno, umiarkowane wiatry 
z kierunków zachodnich. 

AmkiJew (Wlma) 3.20 m, 2) Kluczewaki 
Mecz rozegrano na. stadjonłe "Wi- (Warsz) 3 m. Oszcze.p: Loka.,isld 555 m. 

my". Dysk: Glerutto 38.25 m, 2) Lange (Wima) 
sa 50 m. Kula: Gierutto 1298 m 2) La.n- * Wyniki wskutek niepogod~' i roz- ge (Wima) 11.35 m. Skok w wy t: Glerut

mokłEJo,.,"'O terenu były słabe. Jedynie l'"~ to .175 cm. .W dal: LOkajski 623 cm, 2) 
sztafecie 4xl00 m "Warszawianka" uzy- I{uJayvski (;Zjedn.) 61.2 cm. W zeszłym ty~ 
skała. dośc dobry czas. Poza tyczką. godmu KUjawski mIal wynik 679 cm. 
wszystkie miejsea zajęli Warszawianie. I Wslmtek niepogody zebrało się pu
PoszJ.::zególne ,konkurenCje dały nastę- hlicznośei niewiele. 

Na całych Kaszu1:J.aeh spadł wozorai 
niezwykle obfiele śnieg, b~dąey niejako 
zwiastunem wczesnej i ostrej zimy. 
Śnieg po kilku godzinach stopniał, po 
ulewie, jaka przeszła nad Kasz.ubami. 

Dąb gnHni Czarnych 6:1 (3:0) 
K a t O w i c e. - Wszystkie trzy dru

żyny, grające w finale, zdobyły w do
tychczasowych swych rozgrywkach po 
dwa punkty i identyczny stosunek bra
mek Oczekiwano więc. że niedzielne 
spotkanie będzie ' bardzo wyrównane. 
Tymczasem •• Dąb", grająoy na swem 
boisku. przeważał zdeCydowanie, :qzy· 
skując bramki przez Kłodę 4, Kesnera 
i Hermana. Honorową, bramkę dla Lwo
wian strzelił Smagowicz. Woł>ee 2500 
widzów sędziował p. Szneider. (c) 

Głowacki AKS - Wa,rszawa 
zdobywa puhar tKS 

Ł ó d ź. Po raz trzeci skolei odbył 
się tutaj na trasie 25 km. kolarski 
wyścig o puhar przechodni .. Łódzkie. 
go l{]ubu Sportowego". Po raz trzeci 
też zwyciężył w WYŚCigu Głowacki te 
stołecznego "AR S". Przebył on trasę 
w czasie 1 g. 04:5, 2) Szyc .. Bieg" 
1 g. 04:8, 3) Jaskółski "Wima" 1 g. 
05:8, 4) RostsznajdeJ." (ŁKS) l g. 06:2. 
Tak więc puhar przechodni przeszedł 
ostatecznie na właąność Głowackiego. 
Startowało 17 zawodników. 

W kategorji kojarzy, nie posiada
jących' licencji wyścigowej. startowało 
7 kolarzy. Pierw~ze trzy miejsca za
jęli zav'ioduicy .,Bi eg u", Zwyciężył 

Bulak w czasi~ 1 g. 05:5, 2) Wójcik 
1 g. 08:2.6, 3) Roth 1 g. 14::5.5. 

Traglczny wypadek 
przechodnia 

Ł 6 d Ż, 27. 10. - W Rudzie PabIa
nickiej przy końcowym przystankU 

C h ło r.,,-w - pod zegarem w czasie manewrowania 
leC OS wacjW" lochy 2:1 kolejki dojaZdowej rudzkiej, wydarzył 

8ię śmiertelny wypadek. 
P r a g a. W meczu, rozegranym w Przechodzący ul. Piłsudskiego 35-

ramach turnieju o puhar śrOdkOWej' letni Antoni Poros, znajdując się w 
Eul'opy niespodziewane zwycięstwo stanie podchmielonym, potkną·ł się i 
odnieśli Czesi nad prowadzącymi do- znalazł się pod kołami kolejki, która 
tych czas w tabeli Włochami. 'W ta- obcięła mu obie nogi, zmiażdżyła klat
beli turnieju prowadzą nadal Włosi kę piersiową i czaszkę. Zmasakrowa
z 10 punktami przed Austrją 9 p., ne zwłoki wydobyt.o z pod kół wagoUlL 
Węgrami i CzechOSłowację. po 8 p. i Karetką pogotowia przewieziono 
Szwajcarją '3 p. Pozostał jeszcze do zwłoki do szpitala. 

B. B. zmienia sz Id 
War s z & w a. (Tel. wł.) W ostat

nich dni.ach odbywały się zebrania re
gjonalne ~słów i senatorów, na któ
rych nastąpiło ukonstytuowanie się 
grup regjonalnych. 

W ten sposób następuje niejak() au
toma.tyczna likwidacja B. B. 

likWidację. Równocześnie nastąpi H
kwidacia sekretarja tu genralnego B. B. 
W. R. Nie znaczy to bynajmniej, żeby 
ramy organizacyjne tego ugrupowania 
politycznegO były całkowicie znil,ły, 
eho:dzi raczej o przemalowanie szyldu i 
wymianę osób. Prawdopodobnie będzie 
$ię ta nowa organizacja polityczna na

W bieżącym tyg.odnlu odbędzie się ,ywała Związkiem Pracy Społecznej. 
zjazd sekretarja.tów wojewódzkich oraz Zresztą mniejsza o nazwę która jest 
p<>słów: w czasie, k~ór~go preze~ Sła~ek ł rzecz& drugorzędną Zmi~ny mają na 
wygłosl przemaWlenIe, rekapItulUjące (' f.! 1 u tylko pOzbycie się ludzi mniej 
dz1~je i działalność B. B, i zapowie jego zd-o]u.lch", to 



spadek 15 milia ela! a alka 
, 
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POLSCY SPADKOBIERCY HR. STRZELECKIEGO ŚPIESZĄ SIĘ Z PRZEDSTAWIENIEM SWYCH PRAW DO BAJO~
SKlEJ FORTUNY, BO W ROKU PRZYSZŁYM MIJA OSTATNI TERMIN 

Prasę poliJką obiegła ostatnio 
nadzwyczaj ciekawa wiadomość o 
czynionych obecnie stal·aniach. ma
jących na celu rewindyl,;ację ol
brzymiego spadku. pozostawionego 
przez Polaka, PawIa Edmunda hr. 
Strzelcc1dep:o (1i9G-1873) slawnego 
podróżnika i geografa. 

W ostatnich dniach uwagę opinii 
pol.,;ldei po raz drugi skierowuje .j~ 
na odległy lwntynent australiJhi. 
Po starcie majora I{arpińskicgo 110 

lotu Polska - Australja, do\viadlJ
jemy ~ię teraz, o próbie odzysl<aniR 
dla Polski miljardowego spadku !lO 
hr. Strzeleckim, spadku. które);!'o 
lwia częM znajduje się w Australjl. 

W najbliższej przyszłości b~dziemy 
świadRami wielkiego procesu spadko
wego, ja.ki toczyć się b~dzie przed sę,
dami angiclskiemi. 

Proces wytaczają skarbo'\\i Anglji 
Ilpadkobiercy wielkiego uczonego pol
skiego PawIa Edmunda hr. Strzelcc
kiego, który zmarłszy W Londynie w 
roku 1873 bezpot(}mnie poz<Jstawił 

Paweł Edmund hr. S~rzeleck1 
według starej litografji 

olbrzymi majątek, obliczony wówczas 
na 17 miljonów funtów szterling6w. 
i"ortunę tę Ilrzejął na. Ilollstawie lal
szywych dokumentów, osobisty I!Ckre
tan naszogo rodaka, lohn Lamps Sa
wel". 

DWA PROCESY PRZED 59 LATY 

Trzy lata. po śmierci hr. Strzelec
kiego, w r. 18 iS, odhył ~ię przed SIl
dem admi'ralicji w Londynie głośny na 
I"ały świat proces, który przyznał for
tun~ hr. Strzelecldego polskim spadko
biercom, reprezen towanym p'rzez 
adwokatów z b. zaboru pl·uskiego. Wy
ro:; ten obalił sąd II instancji i uznał, 
że Anglik J. L. Sawer przedłożył wła
dzom oryginalny testament, na. pod
stawie którego sekretarz hl'. Strzelec
kiego nabył w 'zystkie prawa po swoim 
chlebodawcy. 

Według pozostałych w Polsce do
kumentów, hr. Strzelecki nigdy nie 
myślał ofi;u-o,""ać swego mają.tku oso
bom ob~ym, a temmniej PQlakQID. 
Bolało go bardzo, że nie może jako wy
gna.niec wrócić dn kraju i rozporzą.
dzi~ maj~tknmi, znajdujęcemi się 
głównie na tC'I"cnie b. zaboru pruskie
go. 

Jest olbrzymia i wynosi 630000.000 fun
tów szterlingów. Cyfra ta bierze sIę 
stą.d, że dotychczas z kopalni welling
tońsldch wydobyto kruszcu, którego 
wartość wyraża się w przybliżeniu tak 
wielką sumą. Prawo do eksploatacji 
kopalni srebra i miedzi w okręgu Wel
lington przyznała w roku 1851 Pawło
wi Edmundowi hr. Strzelckiemu kró
lowa Wiktorja za Jego odkrYCia. Oso
by, roszczące sobie teraz pretensje do 
apadku, chą żądać zwrotu tej sumy. 
która w złotYCh wyniesie 15 miljar 
dów, od dominjum Australji. 

do guberna-tora stanu, Gippsa, ten prf)- ległe zalewa pastwiska, Zwiedził on prz~ 
sił Strzeleckiego, by o swem odkryciu laty część ouszczy No\\ej Holandji,· i 
nikomu nie mówił: Gubernator oba· zdjąwszy plan, wyp.racowal dru.gi podług 
wiał się, iż gorą.czka złota może wy- nie~o o oznaczeniem przrszl~o miasta, 
wołać wśród wszystkich mieszkańców gościńców murowanych, kanałów irY!la-

cy jnych, ()raz pOje-dyńczych fc>] wa,rk ów. 
niepożądane odruchy. Do prośby tel Plan jego przyj~tym I \\ykonanym zo6taŁ 
zastosował siQ Strzelecki nawet wte- Prze.;;lano go jakQ ciekawość i arcydw>!o 
dy,gdy wrócił do Anglji. Wydał 011 znakomitego in~yniera do Londynu .. Ma
dzieło, opisujące w niem swoje zdoby- Jętny Gbywatel z Sid,ney - pIsze aU'tl}t' 
cze naukowe, ale ani slowem nie notatki - z którym podróto\'I,:alem, mó
wspomniał o istnieniu zł.ota w Austra- wił mi o panu Strzelockim z wielkim sza
lji. cun.kiem. J e.st on., ile słyszałem, rodem 

Mimo to wkrótce wieść o złocie do· z W. P()lski." 
tarła. do wszystkich. Dziejopis koloni, A oto szczegóły z życia bliskich 
zacji Austl'alji pisze, że w paster&Łwie, I hr. Strzeleckiego. . Aczkolwiek niewiadomo jeszcze, 

kto finansuje i finansować będzie 
wznowienie tego olbrzymiego procesu 
o objekt wartości 15 miljardów zło
tych (dla JlQrównania: rQCZlly budżet 
państwowy Polski wynosi 2 miljardy 
zł), pretendenci do spadku, w razie po
myślnego zakończenia procesu, zamie
rzają. większą część schedy przezna
czyć na umożliwienie masowej emigra
cji do Australji i założenie tam kolo 
nij polskich. 

w rolnictwie, w rzemiosłacb zabrakło Brat wielkiego odkrywcy, Piotr, oze
rąk do pracy, bo wszyscy woleli złoŁo nil się i miał dwóch synów, Wład:r
kopać. I(olonja Wiktorja pozostała cał- sława i Bolesiawa, Władysław w pa
kiem bez policji, bo wszyscy policjan- wstaniu styczn\pwem w r. 1863 zostal 
ci cpuścili swe posterunki, aby StU- zamordowany, a Bolesław zmarł w sta
kać złota. Z tego samego powodu o- nie bezżennym, zapisując cały swój ma
k'ręty w portach australijskich pozo- ją.tek na cele naukowe. Piotr hr. SŁrze. 

. stały bez marynarzy. lecki zmarł w Trzemesznie w r. 1869, 
Na podstawie pracy Strzeleekiego gdzie dotQrl jego prochy spoczywają.. 

opartej na ścisłycb badaniach porów: Siostra hl': Strzeleckiego, .Izabella, 
nawczych z pasmem gór Uralu, wyszła zamllz za Józefa. ŚWlatopełk~ 

!YCIORYS HB. STRZELECKIEGO 
stwierclzono, że Australja ofituje \\o I' 
cenne kruszce. 

Zanim przystąpimy do omówienia 
tła procesu spadkowego, który jest POBYT BR. STRZELECKIEGO 
traktowany zupełnie poważnie, przyj- W ANGLn 
rzyjmy się niezwykle ciekawej postacl, Dorobiwszy się znacznej fortuny, 
jaką był Paweł Edmund hr. Strzelecki, hr. Strzelecki wrócił do Anglji, gdzio 
wielki podróżnik i odkrywca. szczegółowe sprawozdanie o pracach 

Rodak nasz był wielkopolaninem. geolQgicznych złożył w kró1ewskiem 
urodził się bowiem w Kiekrzu pod Towarzystwie Geograficznem w Lon
Poznaniem, w roku 1796, z rodziców dynIe. W dowód u7.nania otrzymał me
Wątróbka-Strzeleckich, herbu Oksza. dal złoty i godność członka honoJ'owe-

Już we wczesnej młodości okazywał go. 
chęć podróżowania i rOZSłaWiania/ Kopalnie oddał hr. Str7.eleckl do 
im~enia Pols~i. Sł.uży~ przymuso~v? w uY::1pozycji r7.~ju brytyjskiego. przy
~oJsku pr~"klem l oSiągnął ,stoplcn 0- czein otrzymał od kró;owej Wikto)rJJ 
flcera. Słuzba ta tak mu Jednak 'J- w dowód uznania za pracę naukową. 
brzydła, ż~ uciekł przez granicę pru przy vilej wyclobywama lue1a16\\ 
sko-rosyjską i dostał się na \YO!yll. . . , . 
Tam zakupił niewielki majątek i pra- . W LondY~le hr. StrzeleckI. z~brclł 
gnął oddać się wyłącznie pracy 11a\1- Się dl? dal~zeJ prB;c~ naukowe], me u-
kowej chylaJą,c SIę rówmez ou pracy w orqa-

. nizacjach społecznych W roku 1847 
W r. 1830 wybuchło powstanie li- wybuchła w Irlandji klęska głodu. W 

stopadowe, w kt~rem hr. SŁr7.elc~kt Londynie utworzyło się tmvarzystwQ 
WZIął czynny udZiał, za co mu grOZiło pomo-cy dla dotkniętych klęską. Jedn:.. 
z~słanie na ~ybir. :Uciekł ~ ięc zagL'l;l- z czołOWYCh miejsc w te.i orga~lizacjl 
mcę do Anglll, gcl'T.le na umwer!'yteele otrzymał hr. Strzel~cki i z tej raCji jako 
w. Oxfo~dzie ul~ończył studja geolo komisarz rządowy wysłany został do 
glczne l geograftczne, rozpoczęte swego hrab~tw irlandzkich Sligl) i Mayo, '" 
czasu w niemieckiej uczelni w Heidel- okolico najwięcej dotkniętych klęską.. 
bergu. Niebawem oznaczony został przel'l 

W kraju pozo ·tawll brata PIOtra. królową. WiktorjQ dwoma najwyższe
pUłkownIka wojsk napole0l1skich i mi oznaczeniami, a. mianowiCIe ord~ 
adjutanta króla Joachima, i siostrę rami "Podwią.zki·· i św. Michała. Od 
Izahellę, wychowankę prymasa Raczyń- tego czasu datuje się jego WIelka przy· 
skiego. Z rodzinfJ. prowadził stale ko- jaźll z króJowę. i wybitnymi członkamI 
respondenc:ę, w której wyrażał nieu- rzę.du brytyjskiego. 
koioną. tęsknotę za swoimi, jaka go na Do końca swego życia - zmarł w 
obczyźniec pożerała. Bard7.0 serdeczno Londynie (J października 1873 r. - byt 
stosunki utrzymywał także z będ~cQ, niezwyl<le czynny we wszystkich 01'
w kraju Andyną. Turno z Objezierza ganizacjach naukowych i społecznych. 
( pow. Oborniki), w której się kochał. Wszystkie czołowe instytucje naukowe 
Była to miłość obopólna. Do małżeń- zasięg-ały u niegQ rady. PQ dziśdzień 
stwa. jednakże nigdy nie do!'zło. Strze- jego dzieła naukowe nie straciły. na 
lecki nie m6gł przekroczyć grani~ swojej wartości. Darwin. w n'iektó
niemieckiej w obawie kary za dezercję, rych wypadkach powoływał się na pra
s Andyna Turno obiecywała sobie sta- ce hr. Strzeleckiego, 

Izabella hr. Strzelecka 
sio tra sławnego podróżnika. Od niej 
wywodzą się obecnie pretendenci da 

padku. 

lupskiego. Zmarła w roku 1868, w 
osiem lat po śmierci swego męża. Z 
małżeństwa tego znano \V Wielkopol
sce dwie bard'lO popularne postacie, a 
mianowicie Zygmunta Swiatopełk
Słupskiego. wybitnel!'o krajQznawcę, 
puhlicystę i rysQwnika. z!TI(lrłego przed 
kilku laty, - oraz Feliksa Światopełk
Słunskieqo. arty>;t~·lIlalarza, obecnie 
zamieszkałego w Warszawie. Przez 
lzabellę ~wla lopełk-Słupska, z domu 
hr. Strzelecką. spokrewnione zostały z 
sławnym odkrywcą. rOdziny Douglasów, 
Putjatyckich i Szydlarskicb. 

Wedłu~ twierdzeń nieźyj~{'ego Zyg
munta Światopełk - Słupskiego, po 
śmierci Role"ława Strzeleckiego wyga
sła gałą.z rodu Wątróbka-Strzeleckich. 
Dziwnem się wobec tego wydaje, że na 
liście spadkobierców znaleźli się - jak 
nam donoszą. - pułkownik L Strze-le, że pojedzie do Anglji. Co stanęło 

na przeszkodzie jej zamiarom - nie
wiadomo. Oboje więc do końca życia 
przeżywali cichlJ. tragedj~. Na pamiąt
kę swojej narzeczonej Strzelecki na
zwał w Australji, jeden ze szczytów 
Gór NiebieskIch, s~siadujący z Górll
Koś.ciuszki, Górą Andyny. 

N.A.JBLTżSZA RODZINA BOGACZA lecki, ks. BoIesIa",:, Strz.elec~i .i hr. Mie~ 
I JEJ POTO~tsi"WO I cZfs.ław Strze,l~ckl. !{ol.lgacJEl Ich z. wla,..., 

śClclelem mIljardowe] fortuny me sę. 
nam bliżej znane. Możliwe, że są. oni 
potomkami inkie~(lś !'Itryie{,7nc~o bra
ta, PawIa Edmunda hr. Strzeledn~go. Proces, wytoezon· w Londynie 

przez spadkobierców hr. Strzeleckiego, 
kosztował około mil 'ona złotYCh. Nie-
jeden krewniak hr. Strze1e~kiego utra Strzelecki, chcąc ukoić swój ból, za-

brał się z pasją. do podróżowania. 1 

Najwcześniejsza drukowana wiado
mość o naszym rodaku ukazała się w 
'Wielkopolsce w r. 1844, w "Przewodni
ku Rolniczo-Przemysłowym", wyda
nym w Lesznie. Pismo to tak pisało 
o hr. Strzeleckim: 

Z 17 MILJONÓW FUNTóW 
15 MILJARD",~W ZŁOTYCH 

eił pr2lez to cały swój majątek. Z po- P'l'acy naukowej. Zwiedził obie Amory- Spadkobiercy, jak pisaliśmy, doma-
wodu elbrzymich kosztów spadkobier- ki, Indje Zachodnie, wyspę Jawę, In- "Imię jego znana j9fJt w Am~ce ł w gać się rhcą we wznowionym procesie 
ey w Polsce ttezygno'wali wówczas z d Ch' E f t i A t l' ,... Nowel Holandji ia,kQ najz.nakomit6zego zwrotu 630 miljonów funtów szterlin-
daJ r,-, zerro do~ho"zenl'", !<wol'ch praw. o!!tnn, my, g p us ra Ję· IV • ~ u ... A Ó I l . . - '" '" '"' .... - ow' t d" t k mtymcra. rz'"\'UZIJ. teraz w Vandiemen- g w, co w po s och złotych wynieSIe 

nT przyszłym rol<u miJ'a 1>_)0 lat O" ym czasl(~ - czwar y zlesłą. e 1 d . k' . ló b I 15 il' Ó n n '" XIX A t I' bł ' ! san plę one IrygacJe, a g wny zro i re- m Jard w. Jakkolwiek majątek. po-
ch\vI'II' lrrzy\v(lz"c.ce".'o orzeczenia S", .IU • w. - us ra Ja y a Jeszcze n e- e od 'l któ . S ' , . c.) ~. ,,,u znaną dla reszty świata. TajemnIce z rwuar p .' anopureau, rym przy- zostawIony przez hr. trzeleckie~o obli-
an3'iclskieg-o. Jeszcze tylko rok czasu, jej odkrył _ prawdę rzekłszy _ jako 1'7.0nv był na 17 milionów flintów szter-
a pretensje spadkobierców będą n:J. pierwszy nasz rodak. \V roku 1840 zb~ lingów, to fortuna ta urosła z tej racji, 
l.aWR7.e przodawnione. dał i wymierzył pasmo gór Niebie- ,SI.';etł!CIot. .że wlicza. się do niej obecnie zyski. 

JACY SA SPADKOBIERCY skich. Najwyższy ze szczytów austral-- T te osią.gni~te z przywileju, który wyraźnie. 
W POLS-t:E? sklch, wznoszą.cy si~ 2,241 metrów naa •. a si~n~YW~l'odltlt na&~~ kłtlr~gj) mówi. iż hr. ~t1'7.f'lerki rni1'lł pr::m'o 

Ohernic żyją~y w Poll;oce SpallkD-1 poziom morza, nazwał: .,Mount. J{o- ~ tmłę :łna~ek~ '!I>1,łIleJ)'~e1 i, ~ ~u~'~j pierwszeństwa wydobywania kruszców 
hl'crc", " J'~st I'cll' J·c". ZC~,h około trz"- StiOllRko". t. zn. G6r!> Kościu zki ~Qla~dyl j I) lIjljząak0!,DltSzegu mq- z kopalń wellingt0l1skich. 

. J .... , • "n . ;r ... metą, truąiJza Wraz W \' ~łlldiem~t1$łanĄ 
dziestll, 'la pośrednictwem ar! vokata . k . ł" 10,'. . ł.'. Jak Polska - Pol!'ką i świat -
warszawskierro Stanisła", a Malewskie I POLAK OnXRYL ZŁOTO ilU: lIe lt)'gacye,' a"g [Wn)' z"o"ll :re- światem nie bYło jeszcze nigdy pro-

~ X;f!I'W()~U' pud )'.fa~IHI~au; ktł;1}'11l pl'r.)' , d k ~ k t· 
go, po uzy~l{ani~! ?dpowied!~ich doku- W AUSTRALJI / le~ł~.,,,..I('\\. ł'ł)~ ... t~4<l!k'l •• ~wied~~,}ott ~e~u o spa e o a zawroneJ warto-
ment6w r: AnglJI l AU~~l'aIJl, d~~yczą- W pracy hr. Strzeleckiego w A.u- prr-e~. kll~i. ~t);:P.~~~jJ plłflliOZ,t ~,<-\łąc; , eJ. 
c~CI~ !J1'ot'esu. }lostu~o\vlh wznowIe st~- stralji pomągaIi mu rodacy, którzy tundr.') Y'~ł~wl'lzy J,łIłUiW}'pl<~CU\\5Ąt, Premje!" AustraSji nie wie 
ranm u ",ł~dz an~.lcll'kiCh o obalcmc również zmul'zeni byli do przebywa- ~.lUgl ptjIJł!Jgnl/:g~) z Ó~lJaCZ4;IH("1Il Jlrit~... L o n d y n (teJ. wł.) 
wyroKu II 1I1stancJ!. nia na obcl':yźnie i w rOKu 1839 podró- t l" ki L Premjer au-

Do spadkohiercó\\ nRlez8 rodzim': ' 'r]' , ł-" j' , ~, . s ra It' rous, 7.apytany w parla,-
Światopełk - 'łupskich, Douglasów, ~~~:Cile gZ e!I~~neJlnm OdukZrvww~z'\y\ Cl.b~:at\~ meónb~le w <:aubkerr~; oświ.adczył, że o 
P t , . . h ~ dl . k' h . l b'ó o·,,, Vi5 't: pr le rewmdy aCJl rna]ntku pozo-

u Jat}Cklc, 8zy rus IC I 1ra I w kopalnię złota hr Strzelecki eksploa- Pierwsza pol,:;ka druko\\'ana wzmianka o t . h S 1'·" . Strzeleckich ' . ~. s aWlonego przez r. trze eckle"'o mc 
. . . tował drogccenny kruszcc na własny I hr. Strzeleck!m, zamle8zcz~na .. w r. 18ł4 nie wie i że niema odstaw d~ te"'o 
PI~TNAŚCIE MILJARDÓW rachunek z to'\':arzyszami niedoli, ~ leszczyńSkIm "Przewodmku. Aust~lł ' aby w'erzyć 'nf p. "i\T o' 

"; '. IJę nazywano wowczas "Nową HOlandią'" I I .. ormacJ0",1 z \' a; za-
Z ..,OTYCHI . HistorJ~. o~krycla pok~adów zlota z tej racji, 1.e teglarze holenderscy od· wy ~ pretens~l. spadkobIerców SIęga-

Suma, której rlomagac sIę })edą w Australjl Jest bardzo CIekawa. Gdy kryli ten kontynent w podrótach z la& ją.ce] olbrzymiej sumy 630 miljonów 
sr":fl"l>irrc,v <ltl KQrony Brylyjskit>j, wiadomość o istnieniu złota dotarła 1605 j 1644. _ funtów. 



Epl og zajść w 
, 25 p a ź d z i e r n i k a, 

Oso,bJJwy jest los poslów, i tych no
~ych 1 tych st.arych. Pierwsi blą.kają 
S1ę, d,rudzy zaś nie umieją. si~ od:naleźc, 
bo nIe mają gdzie się ruszać. Klubów 
żadnych niema, W pierwszych dniach, 
p.rzy. pIerwszej sesji, eichaczem przy tu
hl SIę dawny lGub Ukraiński w daw
nym. lokalu, ale rY<lhło usnięto go stam
tąd l, nie P~z\V<llono kursować po gma
chu Jego seKretarce, gdyż klubów parla
mentarnych nielJ.1a w Sejmiel To sarno 
spotkało i K<lło Zydowskie. 

SzczegÓły sensacyjnego pfl0100SU --- Zeznania świadków - Wyrok 

~le nieco się odmieniło teraz. Mia
nowICie przy pokoju wicemarszałka 
Mudreg<l. który jest jednocześnie preze
sem klubu "Unda", udzielono mu osob
nego pokoiku "przyjęć", w którym zna
r.~zła schronienie ukraińska reprezenta
cJa parlamentarna. 

* , Nat~miast posłowie polscy nie mają 
gdzl~ Slę podziać, ani hż poznać. Za
powIa~,a.fą, że nie~awem powstaną gru
py rełnon~lne, WOjewódzkie i one otrzy
maJą SwoJe pol\oje. Zacznie się w ten 
sposób tworzenie pewnych klubów. Bo 
n/lr~zie to się posłowie urządzają. ina
czeJ, 

Np. w lokalu jednej z resurs urzą
<lzon;> "poufne" zebranie pewnej grupy 
~osłow; w pewnem mieszkaniu posła 
zebrali się jego zwolennicy; to znów w 
pewnej instytucji społecznej odbyła się 
,,~erbatka" posłów. członków tego sku
plenia. Powstają więc pewne ośrodki, 
~wiązane sympatjami, interesami. daw
nami przeźyciami itd. Człowiek, wia-
4) mo, jest bestją towarzyską, na wet 
gdyby został posłem z wyborów 1935 r. 
Szuka sobie oopowiednich i sobie od
powiadających. 

Ale kryteria ugrupowań nie są natu
ralne. Nie wiąża ich względy ideo~ e, 
czy wspólność poglądów. A już tern
bardZiej w grupach regjonalnych. któ
rrch tworzenie napotyka na duźe sprze
elWY n-awet w łonie najbardziej prawo
myślnych. 

* Ale się pocieszają, że wszystko Jest 
eksperymentem. Takim eksperymentem 
był i nowy regulamin, który przeszedł 
przez chrzest na posiedzeniu czwartko-

_ wem. Nawet sarni autorzy projektu po
czuli. że szwankuje Co więcej: w nie-

" których pismach ultralojalnych pojawi
ły się głosy krytyczne i żądania dokona
nia zmian. To jaskółki niezadowole
nia. Niebawem pojawią się ł inne Żą
dJania zmian i ordynacji wyborczej i 
opa.rcia Sejmu o Inne podstawy. 

* Jak sobie tłumaczą milczenie Sejmu 

Ł 6 d ź. (Tel. wI.) W pią.tek onla 
25 bm. odbyła się na sesji wyjazdowej 
są,du okręgowego w Kaliszu rozprawa 
przeciwko członkom zarzą,du powiato
wego Stronnictwa Narodowego w Ko
le. Na ławie oskarżonych zasiadł szereg 
działaczy z p. Mieczysławem Rutkow
skim na czele. Ponadto byli oskarżeni: 
Władysław Wiśniewski, Józef Mielca.-. 
rek, Zygmunt Szyndler, Edward Krze
pielucha i Stanisław Frydrych. Jeden 
z oskarionych, a mianowicie Jan Hyb
ki, student Uniwersytetu Poznallskie
go, nie stawił się, gdyż odbywa powin
ność wojskową. w szkole podchOO'ą.
żych. 

Działacze Stronnictwa Narodowego 
zostali oskarżeni o to, że w znanych 
zajściach w dniu 25 sierpnia b. r. w 
Kole rzekomo podżegali tłum do opo
ru przeciwko policji, która rozwiązy
w.ala nielegalny pochód uliczny, zorga
mzo~any przez zarzą.d Stronnictwa 
Narodowego w Kole. Obrony oskarżo
nych· podjęli się pp, mec. Konrad Zbo
rowski z Warszawy, adw. Władysław 
Rutkows'kl z Koła i adw. Kazimierz 
I{owalski z Łodzi. Na przewodzie sę.do
wym zeznaniami funkcjonarjuszy po
licji zostało ustalone, że w dniu kry
tycznym, po zebraniu S. N. w lokalu 
Stronnictwa, członkowie tegoż udall 
słę, jako w dzień świąteczny, na sumę 
do miejscowego kościoła parafjalnego, 
do fary. Lokal Stronnictwa jest odda
lony od kościoła o półtora kilometra. 
Członkowie Stronnictwa szli chodnika.-. 
mi spokojnie, przeważnie w dWójkę. 
Policja obserwowała członków Stron
nictwa od samego lokalu. ':Vtedy, kie
dy byli w pobliżu rynku, około 100 m 
00 kościoła, w bardzo '\'\-ąskiej uliczce, 
drogę zastawili idą,cym funkcjonarju
sze policji z przodownikiem Opolsltim 
na czele i zażą,dali okazania zezwole
nia na pochód. Idący na przedzie oskar
żeni Mieczysław Rutkowski oraz Józef 
Mielcarek odrzekli, że zeZ\\"olenia nie 
potrzebUją, gdyż nie prowadzą. żadnego 
pochodu, a idą sobie do kościoła. 
Wówczas przodownik Opolski, jak 
stwierdził świadek Paszyński. po we
zwaniu do rozejścia się, zaczą.ł przy
gotowywać się do rozpraszania tłumu. 
W tej wą.sklej uliczce członków Stron
nictwa było zebranych około 500. 

Wobec postawy czlo·nków S. N. za
wezwano pomoc policyjnę.. która też 
nadeszła z powiatowym komendan
tem policji państw. Kwiatkowskim 
na czele. 

W trakcie przewodu sądowego 
stwierdzono, iż na członków S. N. 
rzucili się m. in. Żydzi. 

Akt oskarżenia zarzucał p. Wła
dysławowi Wiśniewskiemu doko
nanie czynnej napaści na starszego po
sterunkowego Stanisława Józefowieza, 
którego pobić miał po głowie i plecach. 
Na rozprawie świadkowie posterunko
wi policyjni ustalili, że Józefowicz był 
w ubraniu cywilnem i poszedł pod lo
kaI Stronnictwa obserwować zachowa
nie się członków Stronnictwa. W tłu.
mie brał również udział w ogólnej 
bójce. Swiadkowie ob-rony ponadto 
stwierdzili, że tenże JzefoWlcz, bior~ 
udział w zajśdach, krzyczał: "Hurra 
na policję!" . 

Główny świadek oskarżenia Opol
ski stwierdził, te wiedział, że Stronnl!
twa NM"odowe zadnego zez","olenia na 
pochód nie posiadało. chodził jednak 
pytać się członków Stronnictwa, czy 
takie zezwolenie posiadają.. Na pyta
nie obrony nie mógł jednak wytłuma
czyć, dlaczego pi'zystąpil do rozprasza
nia wtedy, kiedy członkowie Stron
nictwa byli już blisko kośeioła i szU 
spokojnie po chodniku. Tłumaczył się 
jedynie rozkazem komendanta powia
towego i tem, że członkowIe Stronnic
twa zachowywali się agresywnie, gdyż 
mówili: ,.My chcemy iść do kościoła." 

Świadek Paszyński zeznał, że tłum 
nie mógł rozejść się i spełnić w cało
ści żądania policji, gdyż uliczka była 
tak wę.ska i obstawiona policją., ze u
chodzić nie było gdzie. 

Po zamknięciu przewodu sę.dowego 
i przemówieniu prokuratora zabralt 
głos obrollcy, wykazując w mocnych 
i dobrze zbudowanych pod wZ8'lędem 
prawniczym obl'Onach. Że żadnego po
chodu nie było. że na. tego rodzaju 
przejście chodnikiem zezwolenia nie 

potrzeba i że oskarżeni zachowywalt 
się bez zal'Zutu, a odwrotl1le, komuś 
zależało widocznie na wywoływaniu 
zajścia. 

Po przemówieniach obrońeów są.d 
ogłosił wyrok, mocą którego wszyscy 
oskarżeni zostali uniewinnieni. 

Przebywaj~cy w areszcie Włady
sław Wiśniewski został natychmiast 
zW<4lniony. Reszta oskarżonych odpo
wiadała z wolnej stopy. Przebywall 
oni w areszcie przeszło 3 tygodnie, lecz 
później zostali zwolnieni. ._-
Konstytucja Ud,emska, 

a praktyka w,ł.adz 
G d a ń s k. (PAT.) Gdań·ska policja I}O~ 

lityczna zaaresztowała wczoraj prezesa "'0-
cjalistycznego z\vi&zku robotn iczego. po<
sła do sejmu gdańskiego Karola Toepfera. 
AresztowrJ:nie nastąpiło. mimo. że sepU 
gdań.'ild Toepfera nie wydal sądom. W 
czasie aresztowania Toepfer stawiał opór 
wywiadowcom, powolując się na swą nie
tykalność poselską. Obecni w biurze tt)~ 
warzysze oraz ludnoŚĆ .. która zebrała -i!ę 
przed domem. usiłowall Toepfera obrom~ 
siłą. musieli jednak ustąpić, gdyż a~encl 
zagrozili utyciem bl'oni palnej. Toepfer 
odpowiadał wczorai· jeszcze przed sądem 
w trybie przyspieszonym. Akt oskartenia 
zarzuca. że jako odpOWiedzialny re
daktor organu związku .. Dle Arbeit· .. Toe
pfel" dopuścił się rozpowszerhnlani~ nie
ścisłych informary,j oraz sabotowama za
rządzeń senatu. Sąd uch\ ... alil przekaza6 
sprawę zwykłemu postępowaniu. pozosta
wiając jednak oskarżonego nadal w aresr:~ 
cie. 

Sejm 
War s z a wa. (Tel wł.) Marszałek 

Sejmu Wyznaczvł posiedzenie Sejmu na. 
wtorek. godz. iL (w) 

Reforma podatkowa a urzędnicy 
War s z a w a. (Tel. wł.) Duże po

ruszenie W świecie urzędniczym wy
wołała zapowiedi zniżek płac pracow
niczych. Płace najniższe, XII katego
rji. byłyby obniżQne o 8 proc. Analo
giczna obniżka byłaby zastosowana do 
XIV kategorji urzędników kolejowych 
i pocztowych. Dla XI lrategorji urzęd
niczej obniżka wynosiłaby 10 zł ze 130 
na 120 zł, tem samem dla XIII katego-

rji kolejowej obniżka wynosiłaby ze 
125 dQ 115, a dla pocztowców ze 110 do 
100 zł. Dla kat. X urzędniczej obniżka 
wynosiłaby 15 lub 20 zł, co równałoby 
się obniżce ze lGO do 14,5 lub HO. Dla. 
IX o 11 proc., co wyni-esie obniżkę ze 
210 na 187 i pół. dla VIII _ o 12 procent, 
z 260 na 230, dla VII o 12 proC., z 335 
na 290. dla VI o 14 proc., z 450 na 390, 
dla V o 15 proc. z 700 na 595, w IV ka~ 
(dyrektor departamentu) ' obniżka wy-
niesie z tysiąca złotych na 840. 

pod.czas spraw ważnych? Każdy' nie
uprzedzony wie. 00 to znaczy. A tu tym
<lZS.sem znajdUją. się publicyści, którzy 
mUczenie posłów pod!noszą jako objaw 
dodatni. Bagatelal Gdyby słyszeli, co 
TDOsło~fe mówią na u<lho, w bufecie, 
przy kieliszku czystej tub szklance ma-

Kiedy wolno używać broni palnei 
Pensja premjera wynosić będzie 

4.800 zamiast 6.450, ministra 3.250 zł 
zamiast 4.000. Wiceministra wreszcie 
2.500 zamiast 3.000 zł. 

Urzędnicy prywatni będą płaciJt 
pooatek od uposażeń zwiększony o 20 

to, aby unieszkodliwić napastnika z proc. Dla wyższych poborÓ'w podatek 
jak najmnlejszę. dla niego szkodą· Pod- będzie zQacznie większy, 

orga,wm ochrol'l,y kolei 

łej czarnej I . 
Dopiero powoli, gdy przeczytali ga

zety i ogólnikowe choćby kornentarie, 
za.częli się orjentować w odezwie pre
mjera do społeczeństwa. Ktoś dowcip
ny powied~iał. że, () ile ordynacja wy
borc~a nie liczy się ze względami c1emo
kratycznemi, o tyle o-rdynacja podatko
wa jest wybitnie demokratyczna i obej
muJe wszystkich. 

I Ty, Szanowny Czytelniku. byłeś 
tym, do kogo apelował premjer i wice~ 
premjer. Płacić, i to jak najszybciej! 
Podatek nadzwyczajny dochodowy bę
dzie bardzo demokratyczny i będzie 
obejm<>wał bardzo szerokie koła.. I obej
mie w krótkim czasie. już od i grudnia. 
O eicbie chodJzi, siary człowieku ... 

* Jest Jedna rzecz. która winna być 
podkreślona. Rząd p. Kościałkowskiego 
powołu.le si~ nieustannie na swoich po
przedlnik6w i uważa się za eiągłość jego 
prae. P.amh;tajmy o teml 

WARSZA WIANJN 

Ministerstwo komunikacjf wydałO 
ostatnio tymczasową. instrukcję o uży
waniu broni palnej, przez organ 0-
chrony kolei. Określa ona dokładnie 
te w&zystkl& wypadki, w których wol' 
no funkcjonarjusżom kolejowym po
sługiwać się bronią.. 

I ~ak dozwol&ne jest jej użycie 
w raZIe osobistego niebezpleczefJstwa 
dla życia, niebezpiecznej napaści lub 
zamachu na pasażerów i USIłowania 
pozbawienia lub ograniczenia. wolno
ś~i osobistej funkcjonarjusza. upraw
Olonego do noszenia broni. w celu 
przeszkodzenia w wykonaniu czynno
ści SłUŻbowej. 

Również mogą organa ochrony kc
l~i pos~u~i"ać się bronią. gdy napast
Olk USIłUJe pozbawić wolności podróż
nych, a to dla dokonania czynu wy
stępnego. W powyższych wypadkaCh 
należy przed użyciem broni wezwać 
wprzód jednorazowo napastnika do 
zaniechania czynu, chyba żeby zwłoka 
groziła niebezpieczeilstwem życia dla 
napadniętego. w6wczas bowiem wolno 
strzelać odrazu. 

O ile chodzi o zagrożenie mienia 
D.tt. d I i FOd °l kolei (za mac b na budynki kolejowe, 
r'ul 'mw ,en ie z wysp I' Z tabory, mosty, telegraf, telefon, sygna-

K at o w i c e. (PAT.) Redakcja. cza- ły i t. p.), napad lub zamacb w czasie 
sopisma harcel'skiego "Na tropie" 0- katastrof lub klęsk żywiołowych ra
trzymała z wysp Fidżi (na Oceanie Spo- bunek ł kradzież dokumentów 'pań
kojnym) wiadomości od barcerza pol- stwowych. ładunków z magazynów I 
~kiego Wagnera, który, jak wiadomo. wozów kolejowych, woJno użyć bron! 
przepłynął przed dwoma laty Ocean po trzYkrotnem wezwaniu napadają('e
Atlantycki na jachcie .. Zjawa I". W go do wstrzymania się od czynu wy-

- ub. roku w grudniu Wagner wyjechał stępnego. 
samotnie z kanału Panamskiego na Instrukcja zezwala na strzelanie 
jach<:.ie .. Zjawa II". kontynuując swą tylko w. tych wyp~dkach. kiedy po wy 
podt·Óż dool~oła świata. Obecnie na czerpamu .wszelk!cb rozporządzalnych 
wyspach Fidżi naprawia, swój jacht. f środków ,me mozna przeszkodzić ~ 
Wagner donosi, że czuje się zupełnie I wykona!lJu czynu. Wrazie gdy zacho 
tdrów. Podróż jego potrwa jeszcze dzi komeczność strzelania, należy mie 
około półtora roku. nyć '\IV ręce lub nogi, chodzi bowiem o 

czas napadu na pociąg w biegu, 1unk- Wielkie poruszenie wywolała. pi~t
cjonarjusz kolojowy winien oddać kowa zapm.viedź wicep,remjera Kwiat
dwukrotny strzał ostrzegawczy w gó· kowskiego reorganizacji administracjl 
rę. Z uwagi na bezpieczeństwo osób i zredukowania. zbędnych urzędów i 
trzecich, wskazana jest w myśl in- redukcja etatów. Rząd przystąpi do tej 
strukcji, ,jak najdalej posunięta ostroż-I reorganizacji jeszcze w ciągu b. roku. 
ność przy strzelaniu. W tym celu po- Żony urzędników i pracowników 
winno się unikaĆ, o ile to tylko możli- przedsiębiorstw państwowych zostaną. 
we, więltszych skupień ludnOŚCI usunięte. Redukcja ta. miałaby dać o-
względnie zabudowań. (sk) koło 50 milj. złotych. (w) 

Reforma podatku od lo" ali 
Obecnie coraz więcej się mówi o re~ by przedsięŁiorstwom, nie jest słuszne. 

formie podatku od lokali. Wynika to I Jeśli już dziś nie mOŻna rałkow:l"ie 
stąd. że rzeczywiście ministerstwo skar- zwolnić tych lokali od podatku. to wy
bu opracowuje obecnie projekt doko- daje się slusznclll obniżenie sŁawki. 
nania zmian w tym podatku. aczkol- Myśli się również o zmianie pod
wiek jeszcze nie ustalono. co i jak ma stawy wymiaru w podatku od lokali. 
być zmienione. Pewne wskazówki znaj- Dotychczas wymiar pocatku opiera się 
dujemy w przemówieniu sejmowem na ustawowem komor.nem z 1914 r. Nie
premjera Kościałkowskiego. za\vsze to ustawowe komorne oclpowia-

M6wi się przedewszystkiem o zwoJ- da komornemu rzeczywistemu Ułatwia 
~icniu od podatku od lokali mie~llkań jednal< nievyętpliwie wymiar podatku, 
Jedno- i dwuizbowych. Przemawiałoby przyjęcie zaś rzeczywiście płacQnego 
za tem ciężkie położenie finansowe tej komornego mogloby prowadzić do nad
kategorji płatników oraz wynikające użyć i fikcyjnych umów, a w każdym 
stąd trudności ściągni'ęcia podatku. W razie skomplikować wymiar. 
miastach, liczących powyżej 20 tys. Wysuwane są również projekty ob· 
mieszkańców. ilość mieszkań je1no i nlżenia '"tawki dla większych miesz:{ań 
dwuizbowych wynosiła w 1921 r. 484 w wysokości 8 proc. Nie w~-daje się to 
tysięcy na ogólną ilość mieszkań 7'49 słusznym. gdyż pewna. istniejąca lGiś 
tysięcy. Zwolnienie ich zmniejszyłoby progresja jest w zasadz;;: słuszna. Ra
znac~nie wpływy z podatku od lokali. czej wydawałoby się wska~anem ie'ino-
Drugą z.mianą., o jakiej się mówi, jest lite obniżenie stawek od wszystkich' 

ulgowe traktowanie lokali, będącycb mieszkań. 
lokalami przedsiębiorstw. Byłoby to W ten sposób przedstawia się nara'de 
całkowicie słusz.nie. Podatek od lokali projektowana reforma podatku nd lo
Jest przocież swojego rodzaju podat- kall. Najbliższa przyszłość pokaże. jnką. 
kiem spożywczym. Dlatego pobieranie przybierze ostatecznie formę. J. K 
podatku od lokali, służących za i'iedzi-
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Szajka komunistów przed sąde~ w 
Częstochowie. W lipcu b. r. policja czę
i!ltochowska dokonała szeregu aresmowań 
wśród miejscowych działaczy i prowcd-y
rów komunistycznych. Aresztowani wów
czas mieszkańcy Często·chowy StaniBł~w 
CyrU!il{, Marjan Pytlas, Szyja Josek Ho
rowicz, Kazimierz Dudek i TUAleusz Jan· 
kowski, wszyscy członkowie K. P. P .. sta
nęli za działalność antypaństwową przed 
sądem okręgowym w Cz~stochowie. Jak 
wynik,a z przeprowadzonego śledztwa ~ 

. ZeZna!l świadków dowodowych, oskaftem 
wykazali wielka. ruchliwość w świecie ko
munistycznym. 

Po przewodzie sądowym. który trwał 
niemal cały dzieli, sąd skazał pytlasa i 
Hllrowicza po 4: lata. więzienia. Stanisla
wa Cyrulika na 2 lata i 6 mlesi~cv wię
zienia. Dudka i Jankovvskieg<l po 1 roku 
i 6 miesięcy więzienia. \Vszyscy l'iosta:li 
pozbawien i praw obywatelskich na prze
ciąg lat 5. Nadto Franciszka Cyrulika, 
brata. Stanisława, który w dniu 15 lipca 
b. r. przeniósł z - dworca kOlejowego do 
mieszkania brata walizkę z literaturą 
kOoffiunistycmą. wiedząc o jej prz:eznacze
niu. sąd skazał n..'t 1 rok więzIenia z za
wieszeniem wykonania wyroku na lat 3. 
- W tymże samym dniu odbyła się w 
sądzie okręgowym sprawa przeciw Ma
rjanowi Ba.lsamowi, znane-mu na terenie 
Częstochowy komuniście. Balsam oskar
tony by} o przechowywanie literatury 
komunistycznej wydane,i przez Centralny 
Kom. K. P. P. Sąd z braku niezbitych 
dowodów winy wydał wyrok uniewinnia
jący. 

Wręczenie proporca S. N. w Pankach. 
Zapowiedziana na niedzielę 27 bm. uro
czystość wręczenia proporca S. N. placów
ce w Pankach nie odbyła się z powodów 
niezależnych od organizatorów. 

Za Okrzyki antyżydowskie. Oskarżeni 
o wznoszeńie okrzyków antyżydowskich 
mieSZkańcy Częst.ochowy Władysław Ba
jllr i Marjan Kowalczyk zostali skazani 
prze-z Sąd Okręgowy po 2 tygodnie are
sztu. Spra;wa ich znalazła się w Sądzie 
Okręgo.wym naskutek odwołania od wy
roku sądu starościńskiego, któl'Y skazał 
ich po 2 miesią.ce arooztu. 

Zamach samobójczy. Józefa Kowalska, 
bez stałego miejsca zamieszkania, .z bra
ku środków dD życia usiłowała popełnić 
samobójstwo przez wypicie wi~kszej do· 
1.y esencji octowej. 

Kronika Radomia .. .-
Adres "Orędownika" w Radomiu: :te. 

rumskiego ~. 
Sprzedaź sacharyny. W sklepie No

rymberskiej Chai, Rynek 8. organa poli
cyjne przeprowadziły rewizJę, w czasie 
której wykryto pewną iloŚĆ sacharyny, 
sprzedawanej nielegalnie. 

Apel do społeczeństwa mIasta Rado
mia. W celu zasilenia. kasy na ciepła" 
od.zież dla dzieci w wieku szkolt\yom, Sto
warzyszenie Pań Miłosierdzia św. 'Win
centego a Paulo w Radomiu będzie S'}Jrze
dawało lampki i świece na groby, przeto 
zwraca się z prośbą do spoleczenstwa, 
aby czyniło zakupy u Pań Ml!osierdzia.. 
Sprzec1at odbywać się będzIe na cmenta
r1!ach kościelnych i na. omentarzu grze
balnym.. 

Kronika Zawfercla 
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Repertuu kłn. "Promień": "Siostra 
Ma.rta. jest szpiegiem", .. Stella": ,Czarny 
kot" i .,Jej Czar'. 

Święto "Chrystusa Kr6Ia". W nie
dzielę, 27 bm .• zWycza.jem lat UbiegłYCh, 
zarząd ParaJjalne.i Akcji Katolickiej w 
Zawierciu urządził święto "Chrystusa 
Króla". Po zbiórce stowarzyszeń i miej
scowych organizacyj o charakterze kato
lickitn na boisku obok Domu Ludowego, 
nastąpił wyma.rs·z do kościola na uroc~y
et" sumę z wysta.wieniem Przena.jśw. Sa
kramentu i okolicznoaclowem kazaniem. 

. Na. zakończenie święta "Chrystusa I{róla" 
odbyła się wieczorem w Domu Ludowym 
uroczysta akademja., na której program 
zło~yły się: słowo wstępne. referat p. dr. 
Bilika ~ Sosnowca, śpiew .,Liry", dekla
macja i sztuka p. t. "Dla Chrystusa ... któ
rą odegra.ły członkowie K. S. M. :t. w Za.· 
wlerciu. 

trkaranło no!ownika. -Na ła.wle oskar
tonych sądu okręgowi3"'O w Sosnowcu na 
sesji wyjazdowej w Zawierciu zasiadł w 
dniu 25 bm. 22-letnl A. Łobodziński, mle. 
szkanlec tarek. Akt oskarten!a zarzucał 
Łobodzińskiemu, te w marcu ub r. ude
rzył niej. R. Zborow!>kiego no~em w rę
kę, powodując w ten sposób cię~kie u· 
&zkodzenie cIała. Łobodzlńskl, mimo swej 
dotychczasowej n! e·k a ra.l n oścl , ska.zany 
został z art. 236 k. k. nn. karę 1 i pół roku 
bezwzględnego więzienia. 

Ukarnn}' za op6r l znfewa!enle poHclL 
23-letni Jan Klich z Zawiercia, pracujący 
w Zagnm1s1m. wyrokiem sądu okręgowe. 
go na sesji w Zawierclu. sl{azany został 
na łączn(\ karę 6 miesięcy więzienia z 

tgd nabrał robotników' i inspektorat 
W8~1łstkó obiecał, poc~em ~"""knąl fabrykę i c~mychnąl 

- - ~ag~nicę 

I:l (> d Ż, Z7 lO. - Nowej afery d<lpu· mysłowe!l, robotnicy z.godzili się przy
.§cH się Żyd, fabrykant Abram Drezner, stąpić d<l pracy i <lpuścili mury fa
wŁaściciel fabryki "SUl'ówk.a'· przy ul. bryczne. 
P<lłudniowej 52. P<l dwóch dniach jednak d<l wypłat~' 

DT(~zner wstrzymywał złośliwie wy- nie d{}szło, gdyż Drezner w nooy zlikwi
płatę płac robotnikom, tak, że powsta· d<lwał swą fabrykę., pozamykał drzwi i 
ły znaczne zaległ{}ooi. d!och<ld,ząee do znikł. Przybyli do pracy wbotnicy za-
800 złotych na poszczególneg-o r-Qootni- sta.li zamKnięta fabrykę i \\'oboo takie
ka. Celem zabezpieez;nia sW~'ch należ· go stanu rzeczy zgł{}sili si~ na policję, 
noooi robotnicy zastrajkowali. okupu- kt6ra wszczeła poszukiwania za Zydem. 
jąc mury fabryezne. Dreznar, wezwany Według naszych inf<lrmaeyj Drezner 
na k<lnferencję w inspekt-<>racie pracy, I naciągnął również s\~ych dostawc?w. 
przyrzekł ureglulować należności robot- Prawd{}p<ldobnie WYjechał zagramcę, 
nilwm w cią.gu dw~h dni ratami. gdyż już poprzedni<l starał się o pasz_o 

W<lbec takiego oświadczeni,a prze· port. 

Przez 10 lat pobierał rente za zmarłego oica 
Nieco.,ulienne w6dlo dochodu m.aUeństwa Balcark6.D 

C .h o r z ów, 27. to. - Przed sądem 
okregowym odbyłe. się rozprawa karna 
przeciw małż.onkom Janowi i Marji 
Balcarkom z Świętoohł<lwic, którym za
rzuco się. te od foku i9Z5 do i935 f. po
bierali za zmarłego ojca Balcarka mi'e
sięczną rentę \V wysokości zł 34, przez 
co poszk<J-d<lwali zakład ubezpieczet) na 
kilka tysięcy zł<ltych. 

Zmarłemu, któremu przyznan<l ren
tę, również było imię Jan, w<lbeo ezego 
przy (}dbi<lfze renty na poczcie nikomu 
nic nie ·podpadło. 

Nieoodzi9nna uroczystość 
Ł ó d Ź, 27. 10. - Na terenie v od

działu straży pożarnej odbYła się uro
czystość poświęcenia pierwszej w 
Polsce straży pożarnej chłopców. 

DopIero po iO lata.ch zajE;'ła się tern 
policfa.. której donies!ono, że Balcarek 
pobiera zn.Mzną rentę. 

Oskarżony do winy się nIe pocZ'uwa, 
twierdząc, że przed rokiem i925 wniósł 
prośbę o przyznanie mu renty wojsko{)
wej i kiedy po śmierci ojca .otrzymał za
wiadomienie o przyznaniu renty, są· 
dził, że ch<ldzi w tym wypadk·u <l je.go 
rentę woJsk<lwą. 

Hoz.pra wę odroozono celem przesłu
chania dalszych świadków. 

danŁowi młodocianych strażaków, 
Scheiblerowi, 34 młodych strażaków 
przedefilowało przed zebranymi przed. 
stawicielami władz, duchowieństWa j 
strażaków. 

Z rynku pracy ~ Na zaimprowizowanym ołtarzu od
prawił uroczyste nabożeilstwo J, E. 
:t-.s. biskup sufragan, który dokonał Ł ó d Ź. 27. 10. - Wczraj odbyło się 
także poświęcenia sztandaru, a na- posiedzenie delegatów związku prze
stępnje przemówił do mlodocianyeh mysłu włókienni{'zego, poświęcone 
I3trażaków i wzywał ich do pracy nad sprawie wypowiedzenia umowy zbio
krzewieniem poczucia wśród młodzie. 1'owej w przemyśle włókienniczym i 
ży obowią.zku walki Z żywiołem w o- wszczęcia akcji ? podwy.żkę płac. 
bronie mienia, zdrowia i życia bliź· Posiedzenie przecląg-nęło SJę J osta
niego. I tęc~na decyzja zapadnie w dmu dzi-

Po wręczeniu sztandaru kom en- sielszym. 

zawieszeniem za opór poHcj\ i ~nie.wa1e
nie wladzy. 

Kto zamordował Sk~wrońską? Jak się 
dowiadujemy ze źródeł miarodajnych -
mordercą śp. M. Sk<Jwrońskiej Jl!5t Jej 
zięć. 23-letnl Mnrjan !\fn.j. Do popełnle. 
nia zbrodni morderstwa na swej teścio· 
wej Maj przyznał się w toku śledztwa. 

chciała oddać kosz z towarem swemu 
mlesięcv więzienia bez zawieszenia. Lu
bos skazany został poza tem na 100 · zł 
grzyw:ny. 

Zajście o przemyt przed sądem. W 
dniu 20 lipca br. podczas targu w Cho
rzowi} doszło do zajścia pomię.dzy han
dlarką Gertrud"" Kawową l jej mę~em, a 
funkcjonarjuszem policji, który zamie
rzał oclebra,ć ha.ndlal'ce pn;amycony to
wa.r. Po drodze na komlsarjat Kawowa 
chc!ał", odda.ć kosz z towarem $wemu 

Młody Doiowuik ',"ad sądem. Dnia mętowi, do czego nie dopu~clł posterun-
13 kwietnia br. wieczorem prMchodnie kowy. Wówczas to Kawa nucił się na 
ul. MarjańskieJ w Chorzowie b:\-"li świad- PQlicjanta, którego uderzył w twarz. Obaj 
kam! krwawElglo czynu, dokonaneg-o przez ma.lżonkowle zasiedli w piątek na. lawie 
pijanego no~own!·ka. Ulicą szli Eryk I oskarżonych Sądu Okręgowego w Chorzo
Hojka i Antoni Czaja, zamieszkali przy, wie. Podczas gdy Kawowa sJ\azana zo
ul. Pudlerskiej, w towarzystwie kilku stala na 5 tygodni aresztu, mąż .fej otrzy. 
znajomych. \V pewne.i chwili podchmie- mał 6 miesięcy wi~zienia bez zawieszenia. 
lony Czaja oświadczył, te musi dziś ko- DYŻ11r j't·pte<k w Chorzowie. \V polu d
goś poturbować i Jednocześnie wyj~ł z nio\vej części minsta w niedzielę, cały t y
kieszeni nóż. którym niebezpiecznie pora- dziel! i dyżur nocny do soboty przyszłego 
nił II<ljkę. W wvnlku postępowania do- tygodnia pełni apteka św. Marji przy ul. 
wodowego młodocia.ny nożownik !\kazany Woln~ścl. W północnej części w niedziel~ 
został na 7 miesięcy więzienia z warun· - apteka pod Orłem przy ul. 3-\-Taja, zaś 
kowem zawieszeniem kary na 3 lata. służbę nocnf\ od po-niedzlalku do soboty 

-Pcx:iąg·wystawa w Chorzowie. Na dwo- apteka św. Barbary pr.zy Placu Mickie
rzec w Chorzowie przybył w czwartek po· wic:o:a. 
ciąg wystawa. Otwarcia dokonana w Okradziony przy wyknpywaniu biletu 
obecności prezvdenta miasta. p. Grzesika kGleJowcgo. Szymonowi Nowalwwi z 
i etarosty powiatu świętochłowickiego p. I{atowlc sl{radzlono przy okienku bilet.o
dr. Szal!ńskieg-o. Wystawa otwarta co- wyro w Chorzowie pugllares z pie.nlędz. 
d~lennie od 10-21. mi. 

Ukarani włamywacze. W grudniu ub. Skazanie nieludzklej machochy. Na 
roku dokonano wła.mania. do składu kup- ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w 
ca JahlQwlna w Wielkich Hajdukach. Chorzowie, zar;iadla w piątek Anna Bo
Sprawcy skra.dli róine towary wartości chene·k z Chorzowa. III. oskartona o znę-
250 zł Po klIku miesiącach przytrzymano canie się nad swe-ml trzema pasierbami 
żlod.izei w os~bach Romarna Strutyny i w wieku 3, 5 I 13 lat. Zdarzały się wy· 
Alfonsa Szywa:lskiego z Wielkich Hajduk, padki, te machocha wypędziła dzieci w 
których sąd Okręgowy Wydział zamie.j- czasi(t snne~o mrozu do sieni. gdzie przez 
acowy w Chorzt>wie sl<azał po 12 miesięcy dłuższy czas musialy przebywać. Poza 
wlęzienia bez zawieszenia.. tem w mieszkaniu oskarżone.! słychać by-

Teoder Mikołaiewkz z Chorzowa wJa- ło często głośny płaez bitych dzieci, na 
maI slę w dniu 13 stycznia br. do składu których twarzyczkach zauważono potem 
Abrahama I<Ieinmanna. skąd skradł 130 sińce. Oskarżona do winy się nie pt>czu· 
par pończoch. Pewną część sprzedał nie- wa. twierdząc, te biła dzieci tylko wted", 
Jakiemu FlorjlUlowl Lubo8owi. Złodziej kiedy na. to zasłutyły. Klika sąsiadek. 
i paser zasiedli na ławie oSkartonych Są· przesłuchanych na. rozprawie. obcil\~yło 
du Okręgowego, Wydział zamiejscowy w znacznie nleludzkq machochę. która wy-

. rokiem s!\du sk~Zltni.l. została nit fi mie!l1ę
cy więizenia z zawieszeniem na 2 lata. 

Włamania. W nocy z czwartku na. 
piątek dokonano włamania do kasyna 
Państwowej Fabryki Azotów w Ch.orz~ 
wie, skąd nieznani sprawcy skradli ra.
djoodbiornik wartości 350 zł. . . 

Tej sa.mej nocy wlamano Się na stryc!l 
domu Wolfganga Magiery przy ul: ~ZPl
talnej w Chorzowie. Łupem 2:1odZlel pa.
dła bielima wartośoi zł 80. 

Kronika Lodzi 
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Podatek ... od nieboszczykÓW! Na wy
padek śmierci członlm UbezPiec~al. ni Spo
łocznej. lub kogoś z jego rodzllly.ka,ss 
Ubezp. Społecznej wyplacn w zależnosci 
od zarobku tygodnio'wego 01\010 60 proc. 
zarobionej sumy z ostatnich czterech ty
godni. p'oniewai więltszość robotni~ów 
łódzkich pracuje pl'Zewa:!:nie 3-4 dm w 
tygodniu, przy głodowych placach suma 
ta zaledwie wynosi okolo 50 zł. Pienią
dze te nie wystarczaj o, nawet na. naj
skromniejszy pogrzeb (pogrzeb takI ko
sztuje okolo 200 zł). Robotnicy, widząc, 
że Ubezpieczalnia Społeczna nie gwaran
tuje im możności zabezpieczenia na wy
padek śmierci, po·stanowili bronić się. W 
tym celu na. terenie fabryk w caiem wo
jewództwie łódzkiem powstały robotnicze 
samopomoce pogrzebowe pod opieką spe
cjalnego komitetu robotniczego. zaś rOQ 

botnicy skladają na ten cel 5-15 gr ty
godniowo. Tymczasem z Urzędu Skarbo
wego przyszly nal~azy płatnicze, by od 
zelll'anycl1 groszówek opłacić podatek. 
Jak tald podatek wygląda, świadczy na
stępujący fakt: W fabryce I-Iaehlera. ul. 
Dąbrowska 23-25. gdzie istnieje taka sa
mopomoc robotnicza, urząd skarb. cb!!
CZYI podatek w wysokości 506.66 zł, pod
czas gdy sta.n kasy pogrzebowej wynosi 
700 złotych. 

1(lf'Cnika Im·łiska "!I!!!!PWJDff.. ,; 
Co na to cZYJl.nikl młarodalne7 Od 

dwóch tygodni odczuwać się daje dotkli· 
wie chlody I de.szcze. We wszystkich 
biurach I instytucjach lokale są opalane, 
natomiast w szk'olach powszechnych, 
które w dodatku mieszczą si~ w nieodpo
wiednich lokalach, ta.kowe są n!eopalane. 
Czynniki miarodajne zapomniały widocz
nie d()Starczyć opału. Błagalne prośby 
kierowników szkół o dostarczenie węgla, 
pozostały dotYChczas bez skutku. W wie. 
lu klasach zanotowa:no jut po kilka wy
padków zachorowali dzieci z powodU 
przeziębienia. Nic dziwnego, bo w lwiej 
części dziatwa jest bardzo nędznie doty
wiana, jak równie:!: i odziana. Chorują 
także i nauczyoiele. Co na to Wydział 
Oświaty I Kultury miasta? Szkolnictwo 
powszechne na terenie Kalisza. traktowa
ne jest po macoszemu, a Zar.zl\d miejski 
zamiast intet'wenjować przymyka oczy na 
tQ bolączk~ i czeka. 

Zml .na t~rmlnu odsłonięcia pomnika. 
Jak nas informUją. odsloni~eie pomnika 
ku czci poległYCh tQlnlerz:l1 29 .l' . S. K. hie 
odbędzie się w mies listopadZie br. lecz 
dopiero w maju 1936 roku. Na uroczy
stość tę przybędą przedstawiciele rządu. 
Sejmu i Senatu. 

O Pań!;tw. O~Mkę .Teźddeckll. W dzień 
św. Huberta tj. dnia 3 listopada br. Koło 
sportu konnego dorocznym zWYC7.:!I..fem u
rządza imprezę hubertowskl\. Wpisowe 
dla biorących udzllJ,ł w próbie o P. O. J. 
wynosi 5 zł na Ligę Morską. i KolonJalną, 
platne na miejscu JJblórkl. która odb~dzie 
si" o goodz. 11 w koszaraICh na Majkowie, 
przy ul. Piskorzewie. 

Stopnie oficerskie kaUszaD. Po pro
mocjach w szkołach podchorążych. stop
nie podpOl'uczników otrzymali następują
cy kaliszanIe: Łukasiewicz JÓ1:ef z przy
dzialem do 1 d. a. k. w Warszawie, Ma,.. 
cio·szek Edward do 23 p. a. 1.. Juszczak i 
Slarkiewicz Marjan do Ił pUłku ułanów 
we Lwowie. 

.Tak Żydzi popieraja L. M. l Jt. Lo
kalny obwód Ligi MorskIej I KolonJalnej 
posiada 2200 cl':lonków chrześcl.fan, a '1:.y
dów aż dwóch. Biorąc procentowo, win
no ich być przeszlI() 700. Ows.zem rolal 
miejsce jedyny wypadek w lutym b. r., 
że dyrekcja gimnazjum żydowskiego zgło
siła 35 członl{ów, lecz niestety po oplace
niu l-1miesięcznej składki, dotychczas się 
namyślają, co robić da.lej. 

Nowy gmach szkQlnv. Szkoła nr. ·10 
uzyskała nowy gmnch przy ut. Urzęd.pi
czej 2, który przerobiony zostal z domu 
czynszowe~o. naletące'l'O do miasta. 
Gmach składa się z 12 sal klasowych i 6 
pokoi pomocniczych. w których pt>m!eści 
się 681: uczni Poświęcenia nowego gma
chu dokonał ks. prałat M. Janowski przy 
licznym udziale przed1'ltawlciell władz na 
czele z p. starostą H. Ostaszewsklm i 
miejscowego spoleczeństwa. Przemówie
nia wygłosili pp. prezydf}nt SUllstrowski, 
ks. prałat M. Janowski, insp. szkolny J. 
Borzęckl I w. in. Następnie dzieci wyko
nały śpiewy chóralne I deklamacje . .Test 
to dopiel'o czwarty włnsny gmach szk{)l
ny. pozostałe nrutom!a8t szkoły m!,\;;zczą 
eię w niewygodnych lokalach wynajmo
wanych. 

Co futro - to EdmuDd Rythter - co palto - to EdmuDd Rychter - co ubranie - to EdmuDd Rycht:er, Poznań. Ostrów Wielkop. 

P d ł t na mlesląe listopad 1933 ", wlącznle ksląl!JkoWE'go doda.tku powie- O ł . a ni ,trolllę 6-hllnoweJ 1& I'r. na lItroIlIP 4-Iaul\Jwej prz)' końcu t~kdlu r7 e p a a &ciowe~o. w POllnsmiu w ek1!pedre.H 1211 1.95. \V ll4fealcjaeh fl! 2.20. z od· g OSZenl re,IRI{(~yjłlelr(J 30lfr na dtronte czwąrlej Sil gr. na elroni .. tlrUglej l\łl 1fT 
nosZClntl)ll1 do domu Gl 2.211. na prowi.ncJI na .poemtaoh jut e odno.~ze· - Przed wlll,lolllościami potocznemi WU gr otl l·llłlłlIJW"IlO mmm .. ' ra . 

ni d d k tal ie 7.01. miesiecmtie 2.34. pod OP8.S1t\ miesięcznie w Polsce zł 5.00. OgloSlenl. skomplikowane II .aaslrz"żl'nieID mi .. j~c8 011 IJUtOzCZtllIÓlrll'ao wy"nrlku :lU'~ na.hq· żki 
\!!D • Oh ~m!l hW~1' <508 Przy 7-'1Iliu wNanilch tygodniowo osztuje .. Orędownik" mieslcc!:· 'łroblHł Og!o-z .. nllł InaJwyteJ lilII ~ł6w w ' .. m II .nlllJ!/lwknwychl . RIo"",, .nnlllń"'kowp Itlu~teJ 

"( ~_c l bruJgsll1osz.m;a·cIo domu \V ra~e'w1padk6w 6powodoWUJl)'ch silą wyuza. przeszkód la "r. kat,le dalsze ~Iowo 10 gr. Og!oszeJ"a do bll'żneego wy,ląnlll prZYJłuuJl'my tlo gO'kny 
me 'ki~~zieezstra~k6\V i t. p. wyd:l\V'I\,:ctwo nie odpowiada za dostarczenie pisma. a abonenci lU.SO. Ił do ~y(jań nled~leln.l ... b i ŚWląlet'ZlIych do J:odz 10.15. rano Za ~ilt.IJlce m iedzy 1I!,~18' 
:iIlZ':nają pr'awa dom~gania sie niedostal'Cl5Qnroh numer(lw lub od$llkodowa.nJa. wem a wYtlokością Ollo'!osllenla. powstałą wskutek matr,cowanla. wydąwntelwo ",p O<lpowI~tlA 
Redaktor odpowłedllialn,y Andrzej Trella • POInania. - Za \\'8178tkle wiadomoAcl I artykuł)' II m .. Lodzi odpowia~a Leon Trel.la ŁOdt. Piotrkowska 1/1. - Za O~IOfIIze"i8 j rekl~mJ' 

odpowiada adm~ni6trllcja w osobie p. Antoniego Le!§niewicza 'I\" PoznanJU. - Nlezam6wlOnycll rekopl!!6w redakcja ~Ie ~wraca. 

W h--'-: cod' . Z WvJ·_ ...... ,- niedziel ł świąt llrocz--h z da.tc na dzień na8tepny. Nakład I czClOnlC1: Drnk:irnla Pol.ska Sp6łka AkcJ'Jnl YC U<.UoI lilelllllle .... u .... ""'" .. eL.~.. Poznań. aw. MarCIn TO. 
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• ••• • • a o gle SlęZDlczce 
Turan~ot - t.o ~i~k~a chi?~ka księ~nicz- ry posiada podobno hardzo artystyczny eee

k~ .. T~k. pIękna, ze Jej plęk~osc stała SH~ dla narjnsz, a gra akterów atoi na bardzo wyao
Dl~J • cH~za~em:. wszyscy kSlążę~a starali ~i~ kim poziomie. 
o J~J rękę· ~~ękn~. Turando~ Jednak ~y~eJ W każdym razie będzie to obraz I tak 
cenIła 'M)lnosc, nUl wszystkIch zalOtDlkow ubogiej dzi'siaj kategorji: ftlmów-bajek. 
i dlatego schroniła się za chiński mUT trzech -
zaga'dek. Rękę IIWą przyrzekła temu, kto 
rozwiąże trzy zagadki. Kto zaś podjął się 
rozwiązania zagadek, a nie potrafił tego do
konać, tego czekała śmierć, a głowa jego 
wbita na włócznię i zatknięta na murach 
miasta miała być postrachem dla następnych 
zalotników. 

Ale piękność Turandot była tak wielka, 
że perspektywa rozstania się ze swą głową 
nikogo nie odstraszała, zagadki były jednak 
tak trudne, że Turandot wolno~ci nie traciła, 
a głów na murach przyhywało. 

Żaden z zalotników nie mógł rozwiązać 
zagadek Turandot i okuć jej w kajdany mał
żeń~kie. Aż wreszcie przyszedł Kalaf, ptasz
nilt . " Oto treść baśni chińskiej, która już 
nieraz była tematem dla artystów. Ohecnie 
wytwórnia niemiecka Ufa nakręciła film pod 
tym tytułem. Główne role grają znani arty· 
ści ekranu, jak np. WiJ.ly Fdtsch, Kaethe 
von Nagy. Niemiecka prasa filmowa ohie
cuje sobie hardzo dużo po tym obrazie, któ-

Amerykański aktor murzyński Paul Ro
beson uchodzi za najlep8zego M świeeie 
odtwórcę roli "Otella". Gd,.,by jednak Ro
beson nie był murzynem, lecz białym, na 
pewno hyłby dzisiaj adwokatem, scena zaś 

e na ekra o e 
t ekran nie poznałyby tei wybitnej indywI" 
dualności i potężnego talentu. 

Pani Robeson ukończył uniwersytet 
i otrzymał dyplom doktora praw. Był je
dnoezcśnie znakomitym sportowcem i zdo
był szereg nagród w zawodach lekkoatletycz
nych i piłkarskich. Kiedy jednak zamierzał 
rozpocząć praktykę adwokacką, okazało się, 
że odwieczne amerykańskie przesądy rasowe 
stanęły na drodze jego karjery. Adwokat
murzyn nie miał szans powodzenia. 

Robeson rzucił więc prawo i został akto
rem. Okazało się, że tutaj dO<piero wykazał 
prawdziwy talent. Najlepszym filmem Ro
besona jest film "Napad na Kongo", w któ
rym gra on rolę wodza Bosambo. 

Nawet przeciwnicy literatury sensacyjnej 
muszą przyznać bezstronnie, że książki Wal
lace'a należą do bardzo emocjonujących 
i trzymają czytelnika w stałem napięciu do 
ostatniej karty. Powieść Wallace'a "San
ders, król rzeki", przerohiona została na 
film p. t. "Napad na Kongo". Jest to pierw
szy film egzotyczny, sfilmowany w centtum 
Afryki, który łączy autentyczność zdjęć 
z akcją dramatyczną· 

Nł~" MNłE 
NIE. 

P O KONA 

Egzotyczny ',wiat, 
Nina Mc Kinney, bohaterka wielkiego filmu Nationalu pod tytułem 
"Napad na Kongo", gra w nim młodziutką murzynkę Lilonko, uko

ehanq wodza Bosambo. 

Doktor praw 

amerykański murzyn Paul Robeson nie zo
,tal jednak adwokatem, ponieważ wytłuma
czono mu, że murzyn-adwokat w Ameryce 
nie miałby puwodzenia. Został więc aktorem 
i 'wkrótce już zrobił karjerę. Gra on głównq 
rolę łł1 nowym filmie Nationalu "Napad na 

Kongo". 

Elma Bulla 
nowa, wielka znako'wtość aktorska 

Joe Pasternak - niestrudzony produ
cent filmów z Franciszką Gaal - "odkrył" 
nową, wielką znakomitość aktorską. Jest to 
piękna Węgierka - Elma Bulla, która przy· 
etllpiła już do gry w filmie europejskiej pro. 
dukcji Universalu. Jak głoszą wieści, Elma 
,Bulla zaćmi niewątpliwie sławę wielkich 
,j popularnych artystek, nawet amerykań
(!ki~h. 

Nowinki 
Na ukończeniu są zdjęcia filmu "Dzięki 

.miljonom", Obraz ten powstał rzeczywiście 
dzięki olbrzymim miljonom. Będzie to naj
większy film muzyczny, jaki kiedykolwiek 
powstał w Hollywood. Ujrzymy w nim Annę 
Dworak, obecne bóstwo Ameryki, następnie I 
Patsy Kelly, Freda AlIena, dwóch niezrów
nanych komików, Beetle i Dottle oraz słyn
nego Pawła Whitemana z jego imponującą 
orkiestrą· 

• 
Wszystkie samochody dźwiękowe Foxa, 

które wyruszyły już na zdjęcia do Abisynji 
otrzymały specjalne uposażenie. Samochody 
te będą miały dachy pomalowane na jaskra. 
wy kolO'!" oraz otrzymają u góry napis "Fox 
NeW! U. S. A.", któ-ry ma 05trzegać lotni
ków włoskich i abisyńskich przed zrzuea· 

B a j k a "fi e kra n i e, 

Wytwórnia Ufa nakręciła ostatnio film według znanej baśni o pięTmej chińskiej księżo 
niczce Turandot, która starających się o jej rękę młodzieńców skazywała na śmierć. 
Oto scena:: tego filmu: po lewej księżniczka (Kaethe tlon Nagy), po prawej ptas:mik 

~alal (Willy FritschJ, Kkoehany MI niej po w::y. 

niem bomb. Podczas wOJny §wiatowej przez 
omyłkę zrzucono bomhy na poeiągi Czerwo
nego Krzyża, nic więc dziwnego, że w ten 
sposób zabezpieczono wozy reporterów fil· 
mowych. Ekspedycja Fon do Abisynji jest 
wyjątkowo liczna. Składa się z 7 samocho
dów oraz 12 o'peratorów, 12 mixerów, 10 
szoferów i pomocnik-ów azoferskich, apecjal
nej stacji radjowej nadawczo-o'dbiorczej oraz 
trzech radjotoohników. Ekepedycję uzupełni 
oddział, złożony z 10 motocykli. 

• 
Eug. Ford kompletuje zespół do DO

wego, sensacyjnego dramatu Foxa "Morder
stwo w wielkim hotelu". Obraz ten osnl1ty 
będzie na tle autentycznego zdarzenia, które 
miało miejsce dwa miesiące temu w Chicago. 

• 
Film "Zmierzch blondynek" został ukoń

czony. Bohater jego - John Boleli, spędzi 

miesl'ąc urlopu na wy'brzezu kalifornijskiem, 
a jego partnerka w tym filmie, Dhde Lee. 
spędzi wakacje wraz ze swoim mężem, Bing 
Crosby, w Nowym Jorku. Po miesiącu wy
pOC1:ynku sympatyczni artyści staną znowu 
do pracy • 

• 
Claire Trevor ukończyła zdjęcia w fil

mie "Piekło" według Dallltego, w którym 
obok niej grają Mice Faye i Spencer Tracy. 
Praca nad tym obrazem trwała 3 miesiące. 
Będzie to jeden z najwspanialszych filmów, 
jakie pokaże nam Fox. 

Polski film morski 

,R.a..p .~oóia. Bałtyku" u~aże się. w tych dniach na naszych ekranach. G~ówne .rola 
,?r?Jq JluTJu !1uIJda, Bask~ O~Wl~, Adam Brodzisz, (po prawej) Mieczysław Cybulsk~ 
J 14. Na zdJęc~u w glęb, widae gmach duwództwa marynarki wojennej w Gdyni. 




