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OSi tnie depesze z fronlu ablsvnskie20
Wa,l ki o

Aduę

(PAT). Donoszą z Asm ary' że samoloty włoskie zaobserwowały
dwie silne kolumny wojsk abisyńskich,
podą·żaj ą-ce na front Adui. P<Jzycje wło
skie zajmują około 10 klm. W pobliżu
Adui, stl"aŻe przednie wł<Jskle docierają do bram miasta.
Addis Abeba. (PAT). Ras Sejlum ogłasza, że Włosi zaj ęli posterunki Wageta i EngueIa. Po obu stronach
jest wiele onar. Włosi stracili 4 zabi-/
tych oficerów. S a m<J lo ty włoskie unoszą się nad prowincją, niektóre z nich
zostały podobno trafione prz;ez Abisyńczyków. Takty,k a abisyńska polega n a
wciąganiu Włochów na teren
opró ż 
niony, poczem następuj,e kontratak abip a

ryż.

sy;ński.

na wielkich bulwarach manifestację na
rzecz ścisłej neutralności Fra:ncji. Manifestanci, do których przyłączył się
tłum przechodniów, dali się spokojnie
rozproszyć przez policję.

d

DemonsłrLacja anitywłoska

w

on yn e

Londyn. (PAT.) W dniu wczorajszym wieczorem kilkaset osób usiłowało demonstrować pod ambasadą
włoską przeci~ Włochom. P~licja rozprosz:ył.a .m~mfestant.ów, ktorzy gro~adZlh Się. Jes~cze klika razy w okolIcznych dZIelmeach.

Azaua

się

wypiera

M a d ryt. (PAT.) Były premjer
Azana ogłosił zaprzeczenie wiadomo-

le lotnictwa opór wojsk nieprzyjacielskich, umocniony w Daro-Tade, przesunął się na południe, zatrzymując się
wieczorem poza tą miejscowośCią.
Na nizinie wschodniej lotnictwo
silny oddział ' zbrojny suł
tana Teru w okolicy Aussa. Lotnicy
wroscy zbombardowali Amba-Birootam,
która była strzeżona prze zbrojne siły,
d<Jwodzone przez Rasa Buru. Gen. de
Bono donosi, że wszystkie oddziały wło
skie dały dowód wytrzymałości w obliczu trudów, wywołanych trudnościami
terenu, długością. marszu i wysoką. temperaturą. O gooź 5 rano ofensywa została dzisiaj podjęta na nowo.
Na odlCinku zachodnim oddziały nasZe zajęły Dolo oraz inne miejscowo§ci
rozproszyło

I

Przy bomba,r dowaniu Adui zginęło
40 !kobiet i 32 dzieci. W bitwie na linji Akmm-Adua zgi nę ło 45 Abisyńczy
ków i 21 Włoohów, 65 Włochów dostało się do niewoli.
W koncentracji sił zbrojnych wło
skich pod g ó rą. Muss ala bierze udział
50.000 ludzi z 70 tankami i około 100
samolotów.
L o n d Y n. (PAT). Agencja Reuten
donosi z Ajis Abeby, iż zapewniają
tam, że Adua i Adigrau ,.:ą jeszcze w rę
ka.ch Abi.syńczyków. Na północ 01
Adui toczyła się niesłychanie 7.acięta
w alka na bagnety, lecz żn,dna ze stron
nie osią;gnęła znaczn iejszych korzyści.
Straty są. duże. Na froncie Ogadenu
dokoła GerJogubi w odle głości 550 mil
na północno-wschód od Gorahia . toczą
się walki partyzanckie.
P a ryż. (PAT) "Paris - Soir" dor" si : Adua w dalszym ci ą gu zwycięsk<J
odpiera wszystkie ataki włoskie, które
tnva ją już oc] trzech dni.
Wojska regularne ahisyńskie w il<Jści 15.000 ludzi
zdążają forsownym marszem
z Adis
Abeby z pomocą dla Rasa Sejuma. PaOBRAZEK .z OBECNYCH GORĄCYCH DNI W ADDI,S ABEBIE.
nuje ooa~a, że posiłki przyjdą za §ci o tern, jakoby podpisał manifest w sąsiednie. Eskadra, złożona z 6 aparapóźno.
obronie narodu abisyńskiego.
tów "Caproni" (typ aparatów bombarWłosi tłumni.e opuszczają
Addis-~bebę

Addis Abeba. (PAT.) Wszyscy
obywatele wł.oscy oprócz urzędników
poselstwa i konsulatu opuścili wczoraj Addios Abebę. Wyjechał<J 3 lekarzy
,ze szpitala wło'skiego, 8 księży i kilkunastu kupców z Dodekanezu, ogółem
56 osób.
Niektórzy oświadczyli, ż~
wrócą. za parę dni.
Koła włoskie mówią, że poselstwo
włoskie pozostanie w Addis Abebie.
P.oselstwo korzysta z opieki władz abisyńskich, a pozostaje w stolicy w celu
wznowienia rokowań, gdyby Abisynja
sobie tego życzyła. Włosi mówią., że
w cię,gu miesię,ca armja włoska dojdzie do rzeki. Takkaz, a wówczas rozpoczną się układy ,;

Wycofywanie

eu~pejskich

insłrukłorow

Urzędowy

komunikat

włoski

R z y m. (PAT) Ogłoszono tu następujący komunikat ministerstwa prasy i .pr<Jpagandy:
'\" ciągu <linia 4 hm. oddziały nasze
ze zdwojonym rozmachem i entuzjazmam posuwały się naprzód. Pierwszy
korpus WłlOS.ki, oraz kOorpus, złożony z
wojsk tubylczych, osią.gnęły oddziami przedniemi Addigrat i Entiscio,
gdZie ludJność, wywiesiwszy biał-e chorą.gwie, oddała się pod opiekę Włoch.
Na prawem skrzydle drugi korpus
włoski, przełamawszy przy wspóluctlzia-

dJującycbJ), przeprowadziła akcję

bardują.cą

boffi:-

nad miejscowością GorraheI.

R z y m. (PAT) *Miasto Adigrat, zawczoraj przez pierwszy korpus wło
ski, położone jest na wysokości 2.4~7
metrów i posiada poważne znacze.n~e
strategiczne dzięki temu, że całkOWICIe
wczoraj przez Włochów, zajmowana
była części<Jwo przez straże włoskie już
od r. 1910. Obecnie Włosi wyparli Abisyńczyków z całego terenu do miejscowości okolicznych.
Miejscowość Gorrahei w Ogadenie,
zbombardowana przez samoloty wło
skie typu "Caproni", jest punktem koncentracyjnym wojs.k abisyńskich, zmobilizowanych przeciw Somali włoskiej.
panuje nad okolicą. Miasto to po klę
sce Włochów pod Aduą w r. 1896 było
oblegane przez Abisyńczyków. Załodze
włoskiej przybył wówczas z odsieczą
gen. Baidissera z korpusem 17.000 ludzi.
Miasto Entiscio położone jest na wysokości 2.800 metrów i znajduje się w
połowie drogi między Adligrat a Aduą·
Odległość od Adui wynosi około 30 km:
Miasto to zaj ę te zostało przez w łosk l
.korpus, złożony z wojsk tubylczych.
Miejscowość Amba Biroutan, zbomł>ardowana p zez Bamoloty wlo.skie, jest
punktem koncentracyjnym wojsk Rasa
Buru.
j'ę.te

Zwołanie

Zgt"Omadzenia L. N.

G e n e w a. (Tel. wł.). Plenum zgro·
madzenia Ligi Narodów zwołane zostało na środę
przyszłego tygodnia.
Liga Narodów ma na posiedzeniu ·tem
wybrać komisję koordynacyjną. dla 0mówienia sankcyj, wynikających z
paktu Ligi Narodów, J)Tzyczem komitet ten opracować ma program i sposób zastosowania i przeprowadzenia
zarządzeń s·ankcyjnych.
G e n e w a.
(PAT) Zgromadzenie
Ligi Narodów zwołane zostało na godz.
16 w śrooę, dn. 9 bm.

A'meryka twierdzi, że jest już wojna
Was z y n g t on . . (PAT.)
Prezydent Roosevelt umał, że istnieje pomię-dzy Włochami i Abis ynją stan wojenny i wobec tego ogłosił dekret, zakazuJący sprzedaży stronom wojują.
cym sprzętu wojennego. Sekretarz
stanu Hull w komunikacie, zawierają.cym dekret prezydenta ogłasza, co
następuje: Obywatele, które będą. zawierać tranzakcje z jednę, ze stron wojUją.cych, uczynią. to na własne ryzyko.
Prezydent Roosevelt trzyma się sta-

I

nowiska ŚCisłej neutralno§ci i żadnej
ze strony wojujących nie uznał doątd
za napastnika.
Za wykroczenia przeciw dekretowi
prezydenta grożę, kary do 5 lat więzie
nia i 10000 dolarów grzywny. Możli
we jest, że zakaz wywozu będzie roz·
szerzony w następstwie i Obejmie oprócz sprzętu wojennego surowce, jak
np. bawełnę. Dekret wszedł w życie
od dzisiaj.

Nareszcie zwyciestwo 1:0 nad

Austrj~

w Wiedniu 2:5 (1 :3) -

S z t o k h o l m. (PAT). - Ministel'
rewanż
przegraną
Zwycięską bramkę strzelił
wojny co·fnął zezwolenie na dalszy pobyt w Abisynji 5-ciu oficerom szwedzKilsielińs'k:i, Albański
kim pnebywają.cyrn od dłuższego czaS'U w Abisynji w charakterze instrukWar s z a w a. - PiętnClŚoie tysięcy rażki. Długie minuty wyczekiwania grom okla,.s.ków. Na boisko wbiega H
torów. Jeżeli oficerowie ci pozostaną, widzów zaległo w niedzielę betonowy wypełniło przygliłdanie się Z'awodom Austrjalk ów. Zadziwiają tężyzną fizyw Abisynji, to b ę dą mu s ieli opuścić owal warszawskiego stadjonu. Wszę hokeja na trawie mię-dJzy p<>znań,skim ozną, a ponad! wszystkich wybija się
szeregi armji szwedzkiej.
dzie tłok, na trybunach, na miejscach WKS-em a gnieźnieńsltą "Stellą". Pa- wysoki Havlice.k oraz Geschweidl, a
Misja wojskowa bel gijska opuszcza stojących, w krzesłach dostawionych, trzono z dużem zainteresowaniem. Był przedews zystk,iem olbrzymi Binder. OrAbisynję 7 wyjątkiem kpt. Dauthee,
na torze kol,a rskim. Tłok i upał, bo to debiut tej gałęzi sportu na. terenie kiestra gra hymn Austrji i wbiegają
który zostaje jeszcze parę dni.
Inna rzecz, czy się u.dał, Polacy w białych koszulkach i czerwosłońce przygrzewa stale mocno, a niebo stołecznym.
nych s podniach. Słychać ryk tłumów
' rozpo starło nad! stadjonem błękitny bal- czy pozyskał zwolenników. Poziom boPrawlic·~ francuska
dachim. Te ty s iące przyszły na mecz wiem spotkania. nie był szczególny. i huragan braw. Okrzyki milkną. przy
za Włocham·i
reprezentacji Polski z Austrją, spra- Zwyciężyła drużyna grodu Lecha w sto- dźwiękach mazurka Dąbrowskiego. Brawa witają także pu~kGwnika lotewP aryż. (pAT.) Na wezwanie ko- gnione nietylko pokazu dlobrej sztuki sunku 3:i.
skieg.o, arbitra spotkania., poczem stają
mitetu frontu na1"odowego :prawicowe piłka.rSlk,iej, ale przedewszystkiem 7:WyPOO~.ł.'1'EJ[: PUNKT 12-sta
na. śrGdku boiska kapitanowie drużyn,
organiza cje polityczne zorganizowały cię.stwa. barw biało - ezerw()Ilyeh, które
Punktualnie
o godz. i~ zerwał się .prawoi obroooy Reiner i Martyna. Powczoraj wiecwrem na Placu Opery i od dłuższego ozaS'll odnosiły jedlynie po-

Udany

za
w 32 min. -

li Martyna bohaterami dnia

Matjas

Wasiewiet i Dytko grają coraz lelak wybiera i obiera polow~ polud,nio- si~, Raz za ra-zem sun~ na bramkę
piej, osłabł jedynie K<Jtlarczyk. W aa więc ze słOl1cem
A1bań soki ego, który zdaje się tN>ić, udataku pracuje Gemza, lecz Malczyk psuł,
remniając wszelkie zakusy goeei. Już
SKLAD DRUżYN
P&uJ i psuł. Ponadto mało wykorzyzdawało się, że padnie wyrównanie. Austrjacy wystąpili w następu.jącym Pod nasZ4 bramką bowiem PQwstałQ stywano Pieca, który był bardzo groźny
składzie: HavIicek; Reiner (obaj Vin- kłębowigoko nóg, ale Ma'l'tyna ra.tuje da- dla przeciwników. Róg w dalszym cią
na), &hlauf (Horitsdorf); Lebeaa (Li- lekim wy·kopem. Kisieliński znajduje gu gry nie przynosi dla nas żadnej kobertas), Urbanek (Admil"a), Skouffilal się w rewelacyjnej formie, przeChodzi rzyści, a gwizdek sędziego coraz czę
(Rapidl);
Brousek
(Libertas) ,
Ge- przez przeoiwni'k6w, jak przez masło, ście.i przerywa grę. To faule AustrjaschweidJl (Vienna), Stoiber (Admira), lecz zamiast odd8.ć wolnemu Matjas<>- ków - to znów Polaków, Od czaf'U do
Binoor (Rapicl) i Holetz (Vienna).
wi, strzela ponad p()pr~eezkę. A m()gła czasu zaś jakiś gracz pada na boisku.
Skład Polaków: Albański; Martylla być
bramka,
Austrjacy zdobywają
i Doniec: KotlarczY'k II, Wasiewioz i wp.r.awdzie zkolei róg, ale nie wykorzyBEZSKUTECZNE ATAKI
Dytko; Piec, Gemza, Matyas, Malczyk stują dobrego po&nia Brous,ka. PolaPublicznoŚĆ znów zagrzewa naszych
i KisieliIiski.
cy znów przeważają, ale nIemoc strzagraczy.
SłUChaj" ... i zaczynają przeć
łowa. naszych napastników jest wprost
"POLSKA, ALLEZ, ALLEZI"
naprzód, Ale nic im się nie udlaje. Gdy
z·astraszająea. Tak mija pierwsza część
Gwizdek i Austrjacy rozpoczynają gry.
minęła 25 minuta, napięcie na boi&ku
grę.
Jest 12.05. Piłka zrazu wędruje
zaczynało się potęgować.
Na trybupo środku boiska, nagle Brousek pod- PO PRZERWIE ZMIANA POZIOMU nach byłQ nie lepiej. Goście zaczynają
ci4ga niebezpiecznie i centruje. Albań
GRY
walny 8Itak, grają, kombinują i strzeski je"t jednak na mieJscu, Obronił
Po przerwie poziom meczu ~mienU lają. Ale na nic to wszystko się zdało,
"pewnl\" bramkę. Polacy rewąnżujć\ ai. mocno na niekorzyść, Obie dlrUŻY" bowiem nie zdoła.li przełamać naszej Qsię z,kolei atakiem, ale Havlicek broni,
ny grały ostro i nerwowo, przyezem ze brony. Kilka obustronnych rogów wywpra\ovdlzie wykazuje przytem pewną smutki,m podkreślić trzeba, że ostrą wołało wprawdzie lekkie zamieszanie,
nerw()",óść, ja'k w\>góle całe trio obronĄ'rę zapoczątkował Ma.lozyk. który był ale rac~ej dały one poje do popisu bramne gości, u któr~'ch 7!ato .pomoc i ua{.lad bozn8d~iejny i nie pod ..ł dOlllow1'lle ani karzom, MalcZY'k nadal fau)ujf.l. ~bie.
.pracują jak w zegarku, przyczem Ą'<)ŚCie
jednej PQną.dnej piłki. Sytuacja Pola~ raj,ąc n'Sdal gwl:lldy z mieisc • to.iaeych.
zd<lbywają lel{ka przewagę i spokojnie
ków byłą. I'roźna, gra).1 bowiem pOd W 43 min, na tfi'puje groźny rnQment
zdoby\','ają. metr po metrze. Znów Kt·
~dotJce, CO umiejętnie wytkony:sŁywali pod na za bramk~. Wasiewioz zawinił
sieliński odaje bardzo ostry strzał, ale Ausł!rjacy.
Martyna popisywał się da- rękę i Binder stnela wolnego z linji z
Havlicek w~'ciąga się w robinS<lnadzie i leliiemi wykopami. .Jeden ze wspania- i6 metró~:- Pachnie mocno bramką·
wybija pUkI;' na. róg. Publiezność jest łych przeoojów dalszych psuje fatalnie p()lacy tworv:ą. mur, pada ~lrzał I pUka
rozpalona do białego i rozpoczyna chó- Malczyk. W pią.tei minucie nowy wy~ przelałuje lekko n'a d bramką. Wszyscy
ralny dQping naszej dlruiyny okrzy- pad! nMzego )ewe~o skrzydlowego Lu. znów odetchnęli. Jeszcze ldlka obu.
kiem "Polska allaz. allez", Austrjacy dzie wstaje, z mieJsc. bo Polak p~d~zi stronnych ataków i rozlega się końcowy
zd.ob~'\\·aji1 kornera, który mija bez ej<ł.K hura.gan. ~res:l:cie błyskawiczny gwizdek sęd'zielr~ płk. Redllieh~, któ~y
cha, Zwol na zaczyna się uwypuklao ~tr2:QI, Gol.. nIe, pił,~a muska PQprze- mecz po p row f).c).z l l w,-;orowo. rnun() , ~e
nierówność naszego zesp<>lu, tyły prac~kę i od,bij-a się w Dole,
mial doŚĆ trudne zadanie. Rozentucują beznagannie. ala pomoc ezwlłnku~
je. Napad zas rozpada się zupełnie.
Mątjas znwinia rzut wolny, piłkę er
trzymuje Binder. p.rzebija sl~ ale w ()0statnim momencie hamuje go Kotlar.
czyk Wasiewi{'z wda,je Matjlł5Qwł,
J e~d.cy niemieccy "dobyli tlrJ,l.oie miejsce
ładna a koCja pra wą stroną, p-otem ~trzal
i. róg. Mimo niezdecydowanego obllo!!l,
War s ~ a w /l. (Tel, wł.), Na torze w naszej drużynie rotm. Szosland, któatak polski zagraiJa bramce austrjackiej hippicznym w Lazienkach rozegrany rego koń w pierwszym nawrocie trzywcale powa;i,nie, w prowadzaj.ą(l na ty- zQstał w njed~ielę naj wazniejs~y kon- krotnie wyłamał, tak, że zawodnik ten
łach gości spore
zamieszanie. Znów
kurs drużynowy O puhar narQaÓw. Za- w drugim nawrocie nie startował. Z
ładny na,'z wypad wśród oklasków puwody te poprzedził konkurs im. św. Je- pozostałych 2 zawodników polskich
blicz!1<Jści.
Główka Gemzy jednak mirzego dla pań i cywilnych jeżdż~ów. nieźle wypadł por. Czerniawski. który
ja się z celem.
W konkur le tym pierwsze miej~ce za. mia.ł 8 p. k. Pogrzebal natomiast do
reszty nasze szanse rotm, Skupiński,
FATALNA SYTUACJA
jął p, Odesca)schi (Wę,gry) w i,23,2, druktóry zrobii aż 26 p k,
ga
pani
Baudoin
(Be)gjal
w
i,28,2,
3
I
4)
W 11 min. serca przestały nam bić.
Po konkursie 3 najlepsze ekipy.
Brousek mln,ął kHku Polaków, ślicznie Iwanowski i Grabianowski po i,28.6.
prowadzone przez najlepszego jeidźca
j płasko scen tro\Yał, nadbIega Binder i
O 1(. 14,30, p() odegraniu pań
konkursu, maj. Lewickiego, puedefiwydaje się, że bl'arn'ka murowana. Alę wych hymnów rozpocz~ły lę r,awody, lowały przed trzybunami. Nłlsrody
,olbrzym fatalnie chybia piłkę, która. w których wyniku pierw 7:(IJ mIej es ~a~ wrocJl)'1 zwy<'f~sklm "kipom premJI;'r
przachod.;d obok niego w aut. OdetehQę~ jęły W ł oc h y (12 plJl,1~t6w karnych), Słnw&k
MIIJ. l.ewlckl zdoJ)yl jako
liśwy, Binde.r jest wyraźnIII zły na aie. 2) N l 8m Q y (t6 p. k,), 3) WftoKr.v ISO f/4
nailęp~zy jatd/lec konkursu nI~l!rorłę
bie. Austr.1acy mają. pewną minimal· p. k.),ł) Lotwa (32 p, k.l t 5) P I ka ~J'M:)'denta l\zphteJ '-8, najlepszy wyną przewa"'ę. Świetnie się ustawiają, (34 p, k.\,
nik dnia.
wspaniale główlw.ią, atak idzie za ataNastąpiło
zaltonC7:enie konkunu
Polsoy ~awodntcy j~(lh/lH z peebem,
kiem, a. piłka w~dru.ie od nóg do nóg, Jedynie mjr. Lewicki na .,Klklmo!'zn'· mlst\'zowski gO w sltokacb T>l.'ze~ lirzejecJmak do strzalu ni6 doch<ldzi. Mar- uzyskał pelny sukces, robi~c oba. Mzkody TyŁuł mistl'7:a Polski na rok
tyna i Doniec bowiem rozbijają. naj- wroty czy to, be~ punktów karnyr.h 1935 zd~hy, ppłk. R6mmel na. "Sllhapr;!:emyśln!ej:;UI l~Qmbiuac.ie pewnel11i i DziękI temu ~ajął on w indywidualnej l'Z~", 2) 1"otm. SokołowekJ nil "Zbje~ll
dłu~iemi wykopa.mi. posyłają.c .piłl<l~
kla8yfikacj! konkursu bazapelacyjni/3 lI", 3) por, Cr.el'nfawskl na. "Dłonie", 4)
t>Ol~. Albań·ski bront dwa stl."zaly StO!- piłfWSr.e miejl5ct\,
Najgorzej wypacJ) maj, Lewicki ua. "Kikhnor:l:f)",
bera. A1Jstraey wicll;!:llc, ~e to nie przelewki. Z/lO~yna la zwiększa.ć terrn')Q j gr8.ill ()Strzej. Ale to na nic, bo polacy nie
dają się przygnieść i sami Inicjuji\ e.aty
szereg ataków. 1;wtaszcza lewą stroną
Strzał Gemzy z i8 m pnechod7:i tuż
W i e l ,k i e H a j dl u k i. - Mecz ten doskonałej obronie bramk,arza gości
nad bramką. Chybia. także Klsieliński. odbył (3IQ w ramaeh uroczystości jubi. Niemcy nie zeszli z bois~a ~ wię-kszą
Po chwili ptrzela MartYlla. wolnego za leu,szowych "Ruclnj.". Gospodarze wy- pora..iłką. Bramki zdobyli Pterek i Wło
faul na Piecu. Ostry jego strzał z 60 stapil! ~ a-ci<Jwa reze,rwowymi. Mifl10 darz. PllJbliczności ze.bra!<) się ok. 12
metrów sprawia sporo kłopotu Havlic- tego o łablenia ,,Ruch" był drutyną lep- tys. osób. Zawody odbyły się na nokowi Kisielillski pięknie wystawia Mal- ĘiZIl i wygrął zasłużenie, Tylko dzięki wym stadjonie ,.Ruchu", (Pat)
czyka, którego strZlał broni Havlicek na.
!2!QE!!&l krywką, Znów daleki strzał Gemzy bez
efel~tu, a w 22 !l1 in. M!\.tjas munuJfl
wą,

I

Puhar Narodów

przypadł Włochom

t;;

zjazmowane tłumy wpadają na boisko
i wynOS1Ja bohaterów spotkania: Martyhę, Kisielińskiego, Albańskieg<l i Matjasa na plecach. Zasłużyli sobie na tę
owacje.
ZWYCI:t:8TWO RACZEJ NIEZASLUŻONE
Przechodząc do oceny
spotkania,
trzeba je podzielić na dwa okresy. Mianowicie na pierwszą połowę, która
stała

na bardzo dobrym pOZiomie, oraz
która raczej przypominała
zacięte spotkania ligowe o punkty. Czy zwycięstwo nasze było zasłużone,
trudno powiedzieć. Przy takiej grze
ataku, raczej nie, tembardziej, że Austrjacy przewyższali naszych gracly
techniką, opanowaniem piłki j wogółe
wszelkiemi arkanami piłkarskiemi. ELJOT.
na

murowAną,p<>zYCJę,

ł'rzebija. si'ę

b.p.

wiem przez obronę i z,aJuiast pUke podać Mlllczyl\owi, strzela sam w.,. out.
Faule AUl!ltrjaków w tym O;llafJie poty~
ikają się ż gwizdami P'UbllcznoścL
WYRÓWNAN.E GRY
Gra jest Iladal wYrównana, To lła·
vllcek broni strzał Kisielh'lsktogo. to
znów A lbat'lski udarem.nia przebó,j Stoi.
bera. Ślicznie strzelony korner Binder
przegłóv,k<J\Yllje Austrjacy zaczyni.ljl\
cor,az częściej grać dobrze usposobionemi , krzydlumi. ale nasi <Jbrońcy są. na
miejfC!.l , Widzowie zaczynają się dlomagać gola, widząc, że drużyna. nalilz.a
jest. nal'u;;:ie I'Ówl1oł'z~dtnj'm pr~eciwll1~
kiem. Ale okrzyki nle pomagają, gd:yz
wszyst.kie uobre pociągnięcia psuje Malcz:yk, C( n tl'.V za \ skrzydłowych wyłapu.
je Havlicek. TrÓjka naszego ataku Jest
ta.k rozen"una, że pod bramką, mimo
liczn)'ch okazyj niema nikogo, ktoby
mógł ~doby~ braJllk~, a st·rza1y Ge-mzy
padają z takiej odległości, że nie SIł
groźne

MATJAS STRZEL",I

W
Pędzi

iłZ min, dostaje pn~ę ~isieliń8ki.

ku bramce, mija jednego, drugie.
go Austrjakla, a będląc w opałach, po.daje Malczrkowi, który ~nów ptlokę
sklar~}\o\'uje lekko ku. tyłtl\vi do Ma.tj/ł.~a.
Krótki suchy strzał i pUka pła "'ko wpada w prawy rug bra.mki a.usb'jackiej.
Eqtllzj,&Zm nł{lbyw~łl, wt<J~Wił 3Z"~
lęją. z ragc.śet. Al~ g~ie nje ~ł ..mp.jl!t

'z OS1 AT'NIEJ CHWILI
Wczorai Wło

i zdobVIi

MłfssQllni telefo»lc~nte ~awltulomil
włoskiego

a ~ ., m, . ('.l'el.

wl,) W niedZiel, w

który.
jak wiadomo,
eliminacyjnym drużynę, która walczyła z
Polską, zaledwie 1;2, spotkał się z Wę
grami w meczu, rozgrywanym wrą.·
mach turnieju o puhar środkowej Europy. Spotkanie było niezwykłe zacięte.
Już w 5 min. Węgrzy zdobyll
prowadzenie przez Toldiego, zaraz jednak wyrównał środkowy Bica.m. Krótko potem ponownie prowadzenie dla
Węgier zdobywa Vincze, Wyrównanie
pada. w 11 minucie znowu, ze strzału
Bicama. Gra się wyrównuje, lee21
przed upływem połowy Węgrzy zwięk.
szaję. tempo i zdobywają. dwie bramki
przez Sarosiego i Vinezego. Po pr7:erwie Austrjacy poprawiają. się j zdo.bywają strzałami Bicana w 14 t Hofruana. w 21 min. wyrównania. Public2jn<>Śoei zehrał<> się na, wiedenskim s~
djoni~

pohldnie miubtęrj'lllP woJny potwier.
ddło Oficjalnie wiado ość o jl;ajęę1a
Adul przez wojska włoskie. Natych.łast po otrzymaniu odpowiedniej de.
P.8~ od głó'łiVDodOwodz,Cego w A.fryCI, gen. de BOl\o. MllllloIlnl POl,C~fł
.t~ tel.łoniotnle z kr6lem włos klin,
który przebywa w swej rezydencji letnioj w Salł 0880r8,
)lussolini OSobiście z a komllnlkowal kr610wl ,..t.doQJClśt o zajęciu Adul,

Sr:• •góły
R z y m, (Tel,

zajęcia
wł.),

Adui

W ciąg.u połud,
nIa wyc\any został w Rzymie 14 z rzędu
k<lrnuni~at o sytqacji walk na fronoie
abisynskim. KomunikAt stwierdza, że
<Jddziały w!os~h'l w dniu 6 Pażdzierni
ka ro~pwzęł;V nad! raneo, r6wł\9CZeśl}i~
~a. pornuą dwooh grUD operacyjnYch
dalszy mar;;;: w kiorunku Adui l frontu
sąsiednieao. Około godb;, 10,ao obie arwJe wJaiktę ;QAl~~łf $ię p~ I1lią.sW~,

wojek

40

tysięcy.

Jędrzejowska zwycięża

wMeranie

M e ran. - W turnieju tenisowym
w Meranie Jędrzejowska odJniosla dwa.
dalsze zwycięstwa. Najpierw pokonała.
ona Wł-osz;kę SandlOmino 6:0, 6:2, II. na~
st~pnie Niemkę Zehden równie łatwo
6:0. 6:1. W grze pojedyńczej panów
Witman przegra.ł swoje spotkanioe z Tar<Jnim, odpadając od dalszej konkurencji. Wygrał Włoch w stosunku 7:5,
4:6, 6:3. (pa.t) ,

ŚląSk

Lwów -

Opolski 1:0

B y t (} m. ~ Reprezeą~l!.e.ia Lwowll
pok<Jnala w Bytomiu jeden/lstk~ SLlłska
Opols.kiego niezna.eznie ale zaslu~~l1ie
1:0 (1:0) Lwowianie zademonstrowali
hard?;o ła.dną grę. Jedyną bl"amk-e stnel1ł Ztmmer z "PQg.()ni", PubHczn<>l4ef
zebr&ł-o się 5 tysięcy o ób.

"Polonja"

mJstrzem W kosZYkówce
K l' Ił. k ó w, W rozegranyeh tu mi·
str,:ostwaeh Polski w ko,zyk6wce tytnł
mistrza zdollyła dl'utyna. "Polonii" war8zaw!<kioj. Pokonali.. ona w finale "IKP,"
(L6dł) w sfosunlm 20:12, w drugim fina·
l", .,AZS." (Warszawa) wygrała z "Makahill." (I<rak6w) 35;6 (18:5), "Polon.la" zajęła piel'w~ze miej.sce tylko dzf~ki lepszomu od "AZS." stosunkowi koszów. Trze.
cie miejsce zajęła drużyna łódzkiego
uII<f\".

lt:KKA ATI ETYKA

Wa r slE8wiall.ka l StadfpD (Chorzów)
W ramach tego @potkanja Wala,slewic2l6wna, ponowiła BWOjf\ prÓb!) pobi-

5S:5~.

nleofio.i!\.lnego rel(Qr!lu

światowego w
powiodła.. WI\uzyskał
ezal

hieA'U na 500 m, próba si"

llWJlewiczówna

° sukcesie "'-rdl,"

~t6re 06 kr~tkłm 0I'H)!'ze

4:4 (2:4)

p6ł a.ustrjacki,
pokonał w meczu

Pierwezy ze

elą,

Aduę-

Węgry

Austrja -

:v

"quch" bile "VfS-Stuttgart" 2:0 (0:0)

drugą,

abisy~

Slkleh został-o zajęte,
Naprzeciw wojskom włoskim wYszła
delegacja cLostojników duchownych f}raz wł.adz miejs'kich.
Abisyńezycy usiłowali pOd mlejscowo-ścla, Debra-Sinna pon<Jwlć atak, który j(l.dnak rostał odparty. Na eałym
<Jdcinku frontowym w tej części operacyj wojskowych WIo 1 zdołali uZYIIl\ać
pOłączenie strategiczne ze wszystkiemi
walozącemi tam odd!z"iałami.

.
ZaJŚ cia wRadomiu

R a dJo m, (Tel. wł.). Wc~oraj w
nleetzi&lę, z okaz.ll ~wl~enia !lztanda.

l'U Stronnictwa Na,r odowego, do~zło tutaj do zajść,
POl'lI.nionYtlh i poturbowanych rostało kUkanaśeio o~ób, Ol. ł. dra Zal w·
ska f p. Kolendow kil, Stanisław Jaku~
blak z Turoa gminą Pu.;ytylł Icipi'ko\ i
. " '" W'j' 'k' k'
"1 ,: ł S
F ral1C1S~e1\
o et "
ler()WnJ ~ 1"0.8. ,
N. w Z/tmłynte (oł~$ko),
Ar ztQwaM kJlkatłfhł~dą.t _bo

bowiem

1:17.4 lepszy o O,ł tlek. od wyniku zawodniczki sowieckieJ Bykowej,

PIF~CIARSTWO
W ~~nnaeh lubJleusm "Ruoha" odbył
w Wielkich Hajd~kach czwórllleez, \V
l;;t6ryJ,n wzięly udr;iał INP. zLodzi, Cuia.via 2l Ipowrollławla. Naprz6d (Lipiny) erap)
pi~ściaJ'zo ~o,spodarzy.
Czw6rm!lczwy,
grał IKP., ktÓry pokon:tł Clliavię w stoolunku 9;7 oraz Naprzód (Lipiny) 12:2, ~
Cuiavia ule~ła Ruchowi w stosunku 13:10,
Sensacją były zwycięstwa $wierl;:a, który
wygrał wszystkie swoje walki jut w pierwszem starciu przez k. o. (Pat.)
8i~

flU ~(I\ ",n'NĄ
Krak6w i

Łódź

':1 (3:1).

Pl'Ze~ cały

C1;as Kraków mial wyraźną przewa~ę,
przyczem strony nie potrafiły wykorzyetaĆ szereg dal. zych dogodnych !!ytuacyj.
U zwycj~z(l6w wyl'6tnHli się Szumilas w
bramce, Pająlt " nhl'onie i Bajorek oraz
LeMiak w pomoc\', W d"użynie łÓdzkiej
najlepszym by! l~iasecki w bramce goś::t,
(Pat.)
S~kocja - WaHa 1:1. Spotkanie to odbyło stę w CardItf w ramach zawodów o
mistrzostwo \'Vielklel Bry t aI\i i.

TFNIS
-

•

"L,!,ows!,i Kl~b .Ten!s0WY" p~kon~! we
LWOWIe .. hntO\\'łck.l, l !ub ~cmsowy
w
' lInku 4:3, kwallfll'!l]ąc Się tern samelU
J sto
do finału, w którym grać będzie z ubiegłorooznym mistr."m dr\l~ynQw~'m Pol.kł
..Luia....

(JJlocbółIJ'

kieska
DrPrzypomnienie
2 historyczne
walk

włosko· abisyńskic·h

Rozpoczeta r:A iron e ,e al iSY11b\: o wło
skim wojna przywodzi nam na pamięć
wydarzenia afrykańskie z przed lat okrą
gło czterdziestu. Coprawda pierwsze wło
skie oddziały wojskowe pod wodzą płk. SaIetta wyla,dowały w Erytrei w marcu 1885
r., a więc pięćdziesiiąt lat temu. (Wylądo
",:ane nastąpIło w porcie Massana, odstą·
plOnym \Yłochom przez Anglję na. drodze
~ypl<?mac.ji. Lecz ,,:łaściwy podbój Erytrei
I sąsIadującego z nIą. niezależnego Tigru,
rozpoczął gen. Oresie BaJ'atieJ'i w r. 1894
zw,:ci~ż~ il1,<' pod I,<oalit i Semafi oraz zaj~
DlU.JąC s\'O'/ęte ,mIasto Azum i sąsiednią

nami. Tegoż dnia rozegrała się pierwsza
bitwa. pod Amba Alaghi, zakończQna zwycięstwem Abisyńczyków pod wodzą "rasa"
(wódz plemienia. Mangascia).
Włosi rozpoczęli odwrót w kierunku
północnym, ku wybrzeżu. Osłonę odwrotu
cofającej się armji powierzono płk. Gallia-

odparł

5 ataków w

ciągu

ostatnich

z przed 40 laty
ośmiu

oblężenia.. Mimo to musiał kapitulować 15. 1. 1~96 r. Abisyńczycy w dowód
uznania ich męstwa, pozwolili Włochom
wycofać się z bronią w ręku i z taborami.
Odwleczenie ostatecznej klęski nie było
jedna.k równoznaczne z. jej uniknięciem.

dni

Arll}, ktol'~ wo~ez~s była stolicą Tigru.
(Oslem dm drogI pIeszo od wybrzeżR roo-

rza Czerwonego).
.Tako powód wojny podali wówczas
V.-łosi fakt zabicia. ich
przedstawicieU
VI państwie :\leuelika. \\'losi oczywiście
r?wnież nie byli be~ winy. Ich dyplomacJa. ze sIynnym CrIspim na czele, prze~ręcała celowo tekst 17 par. układu pokoJowego _.lwłosko-etjopskiego w UtchiaIi z
a. 5 1~9 r . . 'a tę kombinację dyplomatrczul\ zwróciła Menelikowi uwagę FrancJa w przesIanej mu t. zw. ,.Zielone; k~ię
dze" (.,Livre Vert").
. ~ kon~ek\Vencji tych wszystkich posunlęc wynIkła wspomniana. wojna, która
mimo, że zapowiooała &ię dla Włochów
tak pomyślnie, skończyła się niebywałym
pogromem armjl gen. Baratiery.
Kiedy bowiem generał. będący równocześnie gubernatorem za.garniętej Erytrei,
zostal na pewien czas odwołany do kraju,
Men-elik' (ściślej Menilek czyli Emanuel)
lioszedł do ostatecznego porozumienia z
szefa.mi poszczególnych szczepów i 20
września 1895 ogłosił apel mobiliza.cyjny
do napadu, nakazując zbiórk~ wojowników
na 6 października nad brzegami jeziora
Ascianghi o 60 km. od Amba Alaghi.
Przybyło około 270.000 wojowników z żo-

•

Premja dla zbzikowanych

I

W ADDIS ABEBA POD

KOŚCIOŁEM

SW. IERZEGO -

no, który też przez trzy tygodnie bronił się
w forcie Makalle przeciw dwudziestokrotnie liczebniejsze sile Abisyńczyków pod
dowództwem "rasów": Mangascia, Makon,
Olle i MikaeI. Fort Enda Jesus (na
wzgórzu Jezusa). W Makalle płk. Galliano

PATRONA ABISYNJL

Do ostatecznej rozgrywki doszło pod Adua,
29 lutego 1896 r, (Adua leży nad rzeką Tesam i liczy dziś 5.000 mieszkańców). Siły
włoskie liczyły 17.000 ludzi Abisyńczy
cy (Etjopowie) mieli do dyspozycji 120.000,
z czego samej kawalerji było 14.000. Klęska

Wszystko co abisyńskIe - rozchwytywane

B

8

r J f n, w

październiku.

z dziel.
- Wyczerpane! W tych dniach jednak otrzymamy nowe wydanie. Zapotrzebowanie okazało się w ostatnich
czasach zbyt duże.
Pytam się dalej 1 dowiaduje się, że
dokładnie co czwarty klient kupuje
lekturę ahisyliską.. Trwa to już od
dwóch miesięcy, od chwili, kiedy konflik,t włosko-abisyński n8Jbrał charakteru chro.nicznego. Księgarze zorjentowali się natychmiast w konjunkturze
i nastawili odpowiednio swój handel.
Za szybami wystawowemi przeważają.
dzieła, traktujące o Abisynji. Podróżnicze, geograficzne, reportaże, d~ła
obraz~owe i t. p. W księgarniach zaznaczyło się z tego powodu dawno niewidziane ożywienie. Ukazały się noWe wydania dawno wyczerpanych
dzieł, rzucono się do. przekładów.
Ba, żeby ta ko.njunktura obejmowala. tylko. księgarstwo. Ale kto raz zaczyta się w nabytej książce, chciałby
np. wiedzieć, g;lzie leży owa Adis Abeba, Dżibuti, Ual-Ual, Harrar, jezioro

Tana i te wszystkie miejscowości, o
których prasa co dnia donosi W wia.domościach. Okazuje się, że ,,konjunktura abisyńska" objęła również kartografję. W cią.gu krótkiego czasu wykupione. wstały w. Be~!i~ie niem.al
,,:szystkie mapy ~lsynJl l przeds~ębIorstwa kartografIczne. przfstlłDlły
do nowyc~ wydań~ ?dpOWIedmo ulepszonych l bardZIej
szczegółowych.
jeśli to jest możliwe przy małej jeszcze
znajomości dalekiego cesarstwa afry-,
k. ańskiego przez Europejczyków. W tej
chwili np. wielkim popytem cieszy się
popularna mapka Abisynji, wydana w
małej podziałce 1 :2,5 miljona. Towar
tani, idzie od ręki. Sprzedawcy zacierają ręce. Tylko patrzeć, kiedy zabiorą.
się do niego sprzedawcy uliczni.
Taka jest konjunktura.
I tak jest we -wszystkich dziedzinach, które w jakikolwiek sposób dotykają spraw abisyńskich.
Ot, filateliści. Jeszcze nigdy nie
mieli tak licznych zapytywali o marki
abisyńskie. Pomarańczowe jednogroszowe, czy ultramarynowe dwugroszawe marki abisyńskie znajduj~ bardw
chętnych nabywców po cenach wyższych od normalnych. Konjunkturę
bowiem trzeba umieć należycie wyzy-

skać. Gdy się konflikt skoliczy . marki

abisyńskie znów będą· leżeć w albumie
i czekać długo na nabywcę, który dziś
płaci za każdą. markę pocztową. abisyńską. srebrnę. markę niemiecką..

Powiew tworzą.cej się w Afryce historji wdziera się i do numizmatyki.
Talary Marji Teresy, nietylko te oryginalne z roku 1780 ale i p' 'nieJ'~ e
a n _.
'.
?z . - z ,
Ab. awe.t. naJno~sze, ~lte specJalme dla
lSY~JI - o, ~ro~jo. - w ,mennicach
WłOS~ICh,. są. pIlme P?SZuk.lwane. P?",

k.ryCI~ zap~trzebowama ~)e n~trafla

naraZle na za~ne trudnoścI, gdy~ zapa.sy omogę. • byc łatwo uzupełm?ne. z
Wł c~. NIe br~ nawet, przynaJm,mej
narazI.e, srebrnyc~ ~onet z .podoblZ~ą.
MenelIkl'!- II, ~dyz me przYJą.wszy. SIę
w san;e} Ab~synji. zna!azły pomi&szczeme w zbIOrach numIzmatycznych
u. handla!,zy. Długo SpoczY'Yały za
wItryn~ml l .w szufladach, az doczekał~ SIę konJunkt"!Tf' Ale w innych
kraJa~h podobno JUZ zb~akło monet
Menehkowych: W o~ec du~ego .l?0P~u,
a małej, al1?O zadnel po~azy, coz dZIWnago, ze. me.da~no. polIcja. ru~uńs~a
odkryła. 1stmenIe "konsorCJum , ktore
fabrykowało l puszcza!o 'w handel [ał
szywe monety ~enehko~e. Oto d?

!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cze~d~~~~k@~nhluraab~
syńska.

Ale to nIe wszystko. Wszyscy dzieri właściciele kin domA.gaję lilię
od swych dostaweów wycinków z filmów .• a.bisyńskich" do swego przeglą,
du tygodniowego. W tych dniach powrócił do Berlina wysłannik Ufy. prof.
dr Marcin RickIi, obładowany mma-'
mi, które nakręcił w Abisynji. Wła
ściciele kin nie mogą. się doczekać. ldedy otrzymają, pierwsze odbitki tych
filmów. Narazie ukazują. się one w pismach ilustrowanych, które z tego powodu mUi'iały podwyższyć swój Z'\'\'Ykły nakład. Nawet ta, pubHczność, która zwykle poprzestaje na lekturze prasy codzienne.i. chętnie poszukuje i na.bywa obf'r.nif' t~r~ooniki ze zcłjęcia.mi
z Abi1"~'I1ji.
W ksi~garni nakładowej, której specja.lno~cią są dzieła dramatyczne i która zaopatruje również teatry w szuki
przed ich 'I\'rdaniem w druku, złożono
w ostatnich czasach 28. słownie dwadzieściaosiem dramatów, mających za
temat. czy za tło Abisynję. Gdyby to
wszystko miał.o isć na scenę, to w tej
chwili wszystkie teatry berliliskieda.w.ałyby tylko "sztuki abisyńskie",
Oto, co może konjunktura!
żawcy

Pod znakiem Marsa. Powyższy 7-letl11 lrvł<n Kenncy z St. Lewis (Waszyngton), naj.
uczestników amerykańskich zawodów strzeJeeldr.h. dóry pewną, dłooią
i okiem bystrem bierze górę nad do~wiadcwl!ymi
-

młodszy &

poniesiona przez Włochów była straszna.
Oficjalny komunikat głosił: ... "Niema wia.domości od brygady Dabosnida., ani od generałów Arimondi i Albertone ..." Rzeczywiście, nie mogło być \\iadomości. skoro
wszystkie
trzy brygady zostały wycięte w pień.
Włosi stracili wtedy 70 armat. Od pogromu uratowały się jedynie rezerwy li
gen. Ellena i gen. głównodowodzącego Baratieriego, którego po powrocie do kraju
oddano pod sąd wojenny. O wrażeniu i
demorlflizacji, jaka, wywołała w armji
włoskiej klęska pod Adua, świadczy najlepiej to, że w swej ucieczce zatrzymała się
dopiero w Addi Cuala «Adii - Caie), o sto
kilometrów na północ od miejsca pogromu.
W samych Włoszech niepowodzenie
afrykańskie wywolało oczywi:,cie wielkie
wrzenie. Padł gabinet Crispiego, a na jego
miejsce przyszedł markiz Antonio di RlJdini. ~owym gubernatorem Erytrei miano\':ano gen. Baldissera. Stworzono też nowe ministerstwo spraw kolonjalnych. n!!.
którego czele stanął gen. Ricotti. Po~ta wił
on sobie dewizę, przyjętą zdaje się przez
MU!'lsoliniego:
nNajpierw odwet, a potem pokójJ"
(J. p.)

"Koniunktura a isvńska"w Berlinie
Pi'ągnęc dokładniej zapoznać się:r;
terenem Abisynji, udałem się do pobliskiej księgarni, aby się zaopatrzyć w
abisyńskę. lekturę. Zapytałem o jedno

pod Aduq

. Przed 7 taty fundacja Rockefe11ara.
wspólnie z tówaQ'!Zysl7wem Mayo wyznaczyła nagrodę w wysokości 70 000 dolarów
d·la osoby, która pll"Z6'Z 12 lat potrafi po'lloBić największe ofiarry osobiste. Do współ
zawodnictwa zgłosiło się 432 osób. Obecnie
po 7 latach, 79 osób już nie żyje, a więk
szość pOlmJstalych ~uciła swój spartań
ski sposób życia. Dla uzyskamia. nagrody
wchodzi w rachubę, jak się zdaje, tylko
trzech współzawodników. Pierwszym jest
Anglik Morris Walten w Live<rpooIu, odży..,
wiaja,cy się od siedmiu lat samemi tylko
pigułkami. W czasie tym, nie jadł on ani
mięsa, ani chleba, ani jamy·ny i nie WYJ1ił
też ani kropli wma lub piwa.
Lekarze
utrzymują, że po ukończeniu 12 lat okresu konkUJrsowego będlZie 00 musia.ł w ten
sposób odżywiać się jeszcze cona.jmniej
przez pięć lilt, zanim OTganizm jego zdolny
będzie przyjmowat pmywienie normalne.
Zoładek jego nietylko skurczył się 8.tlOl'J
malnie, lecz nie reaguje już zupełlnie na
zwykle pożYWienie.
Dru~ilJll kamdyda;tem jest 'Karnadyjezy'li
Jack RICMrds z Winnipeg, który od 7-miu
lat sypia w pozycji stoją.cej, oparty G
szaf~

Trzecim "rspólzawodnikiem jest Am.ery..
kanm F.ra.nk Fielding z Min.nesta., który
sypia na stole, lecz codziennie zmienia
miejl"cB pobytu, Przebył on w tern sposób
w Ubiegłych siedmiu latach pt'Zeszło 126
tYSięcy klm.
Towarzystwa, kt6re ufundowały tę nagrodę, są zdania., ~e konkure ten posiada
p'owa~ne znaczenie dła. nauki.
W i P

A'meryka tańczy
"Cobra-tango"

Rok~ie odbywaje, się w Ameryce
wszelkiego rodzaju konkursy. Kookursy te
posiadaj" dla całego społeczeństwa rume.
rykańskiego duże znaczenie. Są. jakby stuprocentowym sprawdzianem najwytszej
klasy w danym dziale, które repre:zentujlt~uż pO konkursie na najlepszy film. odbyt
SIę konkul'\!l na. najle~ze ta.ngo. Do %a\V004
d6w, które odbywały się w o1.ht'llymich,
ma,rmurowych salach hotelu - pałacu
"Waldorf - Astoria" stanęło 180 PM', przedstawicieli 30 n'arodow{)ŚCi Do konkursu
stawać mogli, według ustalonych uprzed..
nio w&runków tY11ko te pSJry tMlecme, ktÓo<
re jut J)r.zedtem otrzymały pierwszą n~

d.,

tańca..

Dzień ta.ńea.,

który odbywa

wym J<>rku gromadzi

się

w N.,.

tłumy najwytwo!'UleJ~ej publiC7mOŚci Zakończeniem
j6elf,
wszecbgwiarowy konkurs t.ańca.

Dzied konkursu zapisa.ł się w kronika.ch
jako. niebyw3Jła rewelacja.
Na 1.8 ?Złon~ów JUTY, 16 głooów padło na
pa.rę hH~zpanska, Veloza i Y'<lolaudę za mistrrowskie ta,ng>o "CoMa", odtańorone w
lllmie "Pod p3l1ące:m niebem ATgentyny".

·ameryka.ńskich,

Hodowla wina wChinach
Im'Port wina do Chin jest prawie UJliez pO'Wodu wysokioh OIplat, po_
bIeranY'oh przez urzędy celne i akcyzowe.
Wpra\yja. to w nielada kłOlpot misjQnarzy,
k~onY.!Ole moglJ, obyć si~ bez wina., k()mec:mJe potrzebnego )1łl'zy od'Prawianiu
~f?z:y ś~·. Dlate~ od kilku już lat hoduj~
wmorosl w kraJU. J ag{)da winna w China,o~ ma pię!lmy ksztalit i jC6t smaczna.
Po 11eznych .próbach zaaklimatyzowały się
tam gaturnkl. ",prowadzone z EurO'py. Kilka lat t.emu O. La1llJa.&3e wY'hodował w
Ma~dżulJ"ji sz;czepy winne z pQd Bordeaux.
a WlDO muskatowe udaje się bardzo doorz.
w ~kolicach Pekinu. Znanv jest w China-eh krz;ew w~nny.. ,,faJa złata", 'Z któreg{)
owoców w:y1!'a!l:)1a Sl~ wyborne Wlino.
D?:ażli~·iony

go Anglja Jest po stronie bis
napisał

Związek afrykańskiej sprawy zatargu abisyńskiego znawskroś europejskiemi sprawami bezpieczeństwa i
możliwości zawikłań tutejszych uwydatnia się coraz bardziej. Iluż było począ.tkowo takich, którzy patrzyli na
starcie nad Nilem, czekają.ce. póki deszcze nie ustaną, jak na zajmująoo
zdarzenie z dalekich światów, a nawet
i na narady nad Lemanem, jako na
jednę. jeszeze młóckę słów na szczęście
o odległych od nas sprawach. Tymczasem raz jeszcze okazuje się, że świat
jest mniejszy, niżby się wydawało, a.
gdy gdzieś kamień w wodę rzucić, koła na powierzChni rozpoŚcierają się
szybko dalej niż wzrok sięga.
Pod wpływem uparcie dąż.ą,cego do
rozgrywki zbrojnej stanowiska Włoch
z jednej strony, a niemniej upartego
postanowienia Anglji, by nie dopuścić
do zajęcia przez nie Abisynji z drugiej
strony, zaczęła się latem r. b. coraz
wyraźniej zarysowywać możliwość uruchomienia przeciw samowolnemu
napadowi zbiorowego wystąpienia Ligi Narodów, do której należą oba pań
stwa: Włochy i Abisynja.
Wówczas
jednak zjawiło się pytanie: dobrze. 0becnie, gdy Anglji to dogadza, mają.
wszystkie państwa w Lidze Narodów
stawić czoło zamvsłom Włoch w obT()nie Abisynji, w leżących dość na uboczu od głównego nurtu cywilizacji
współczesnej obszarach Afryki, ale jak
będzie, jeżeli niebezpieczeństwo napadu zjawi się w Europie?
Pytanie to nie było niewcz.esne i nie
zrodziło się z przywidzeń, boć wiadomo, że dotychczas, na ciernistej piętnastoletniej drodze wysiłków, by z
paktu Ligi wydobyć rzeczywiste i SkU-,
teczne rękO'jmie bezpieczeństwa i działania zbiorowego przeciw napadowi,
stały i główny O'Pór szedł od strony
Anglji, niechętnej przyjmowaniu jakichkolwiek zobowiązań, któreby w
danym razie wymagały od niej wkroczenia nie dlatego, że tak postanawia.,
ale dlatego, że się zgóry związała.
Nie pominęła tej spo~obności wyjaśnienia i ustalenia stanu zobowiązań
w Lidze polityka Francji, wspierana
+upełnie takiemi
samemi dążeniami
Małej Ententy. Porozumienia Bałkań
skiego, Związku Bałtyckiego i Rosji.
Wyraziły się one w stanowisku, jakie
państwa te zajęły, wobec zatargu afrykańskiego, w tegoroc:mych wrześnio
wych obradach Ligi. a także w rokowaniach poufnych.
Na tle tego przebiegu spraw Francja skierowała ostatecznie do Anglji
następujące
pytanie, przedstawione

prof. SI. Stranskl

przez jej ambasadora. w Londynie, p.
Corbin'a stałemu sekretarzowi Foreign OWce sir Robertowi Vansitta~
dnia 10 wrze.'3nia r. b.: .,Czy można
mieć pewność, że w przyszłości, w razie pO'gwałcenia paktu Ligi i napadu
w Europie, Anglja zastosowałaby natychmiast i skutecznie wszystkie za.rzą.dzenia karne, przewidziane w a.rt.
16-tym paktu 1"
Odpowiedź Anglji nie była doraźna.
Poprzedziło jQ. osobne pO'siedzenie rzą.du, pod przewodnictwem p. Stanleya
Bałdwina, dnia 24 września r. b. List
ministra spraw zagranicznych Wiełkiej ~rytanji sir Samuela. Hoare do
ambasadora Corbina, podany do wiadomości 29 wr~eśnia jednocześnie w
Paryżu i w Londynie. O'kreśla stanowisko Anglji następuję.co:
1. Uchyla podejrzenie, że w spra.wach eurO'pejskich mO'głaby być mniej
wymagająca, oraz bardziej się ocię.g8.Ć.
niż w obecnym zatargu afrykańskim..
2. Oświadcza się za eałkowitem zastosowaniem art. 16 paktu, zajmują.c&go się działaniem zbiorO'wem w razie
napadu. Zastrzeżenie. że nie dotyczy

to innych przekroczeń prawa mi~zy
narodowego. mniej ciężkich. ale wła
śnie i tylko napadu, jest prawnie słu
szne, zarazem wzmacnia. ono stanowczość działania w razie napadu. Artykuł 16 nie je8t doskonały i niemało się
nabiedzono nad bIiższem określeniem
jego treści. W każdym razie, w ustę
pie pierwszym, postanawia on, ściśle i
niespornie natychmiastowe zerwanie
stO'sunków handlowych i gospodarczy ch z napastnikiem
ze strony
wszystkich członków Ligi. oraz mniej
stanowczo, w ustępie 2-gim, zbrojne
wystąpienie zbiorowe przeciw niemu
dO'pierO' według uchwał Rady Ligi, co
jednak rozwię.zuje ręce odrazu działa.
niO'm sojuszniczym i osobnym urnowom wzajemnym pomocy.
3. Uwydatnia osobno, że nie jest to
stanowisko chwilowe jednego rządu
brytyjskiego, ale trwałe już całego narO'du.
Oświadczenie brytyjskie
oznacza
pewien krok naprzód w zapewnieniu
z~iO'rowej obrony pokoju przeciw napastnikowi

Brytanja. niezrozummiała stanowiska
Włoch w sprawie abisyńskiej . Muss.olini nie może pogodzić się ze zdamem
Anglji, iż dla uzgodnienia umO'wy z
AbisynjlJ koni oczna jest zgoda sameg()
cesarza abisyńskiego. Mussolini zazna~
cza dalej, że PO'd żadnym względem nie
działa przeciwko PO'stanowieniom paktu Ligi Narodów, O'Puści tylko wtencza'3, jeżeli zostanie do tego zmuszony..
Teg.:> zamiarem jest nierozszerzenia.
O'becnego zatargu na dal'5zy teren, natO'miast obecnę. akcję wojenną. pragnie
ograniczyć do pewnego rOdzaju ekspedycji kO'lonjalnej.
Według ,,Press Association" mini~
ster Hoare ze swej strony zwrócił ambasadorO'wi Grandiemu uwagę na to,
że Włochy niezrozumiały interwencji
brytyjskiej w sporze obecnym, wyraża.
j~c przytem przekO'nanie,
że
obecna
akcja. wojenna. Włoch uniemożliwiła, a
przynajmniej znacznie utrudniła dalszy pokojowy rO'zwój zatargu.
Bez odpowiedzi pozostawił mini3ter
1;Ioare propozycję włoskQ. w sprawie
równoczesnegO' wszczęcia rO'kO'wań i
cO'fnięcia zarzę.dzeń interwencyjnych;
pO'czynionych prze? Wielkę. Brytanję·
Równocześnie,
jak słychać, minister
dał do zrO'zumienia, że AngIja nie godzi się na rozpoczynanie na nowo 1'0kO'wań, a. zwłaszcza. w ramach konfe-rencji trzech mocarstw. Zdaniem b0wiem Wielkiej Brytanji zatarg znajduo!
je się w rękach Ligi Narodów, w któMisJa GrandiegtJ spaliła na panewce
rej ramach musi być rO'zstrzygnię~y.
W kołach dO'brze poinformowanych
L o n d yn. (el. wł.). W S'prawie Od-I ambas8Idor włoski przedstawił min. Hobytej staraniem ambasadora włoskiego are telegram Mussoliniego, w któ- twierdzą, że formalna O'dpowiedź na
w Londynie konferencji z ministrem rym wódz faszystów włoskich, Musso- propO'zycje włO'skie ze strony brytyjHoare donosi "Press Association", że lini PO'dkreśla z na,.ciskiem, że Wielka. sklej nie nastąpi.

I

Londyn negatywnie odpowiedział
Mussoliniemu

Czy grozi Polsce przel dnie 'ie 1

Na świecie robi się coraz ciaśniej.
Ludność wszędzie wzrasta, a ziemi nie

Ale bezpodstawne są również obawy co do przeludnienia.. Na całej kuli
ziemskiej przypada przeciętnie na - l
km. kwadr, powierzchni 15 osób. Aby
się przekonać, czy nie grozi nam przeludnienie, porównajmy tę przeciętnę.
z gęstO'ścią zaludnienia w PO'szczególnych krajach.
W Polsce gęstO'ŚĆ zaludnienia wynO'si 86. Znaczy to, że na jednym km.
kwadr. zamieszkuje 86 osób; Polska
zajmuje przytem 11 miejsce. Gęściej
od nas zaludniO'ny jest Egipt, gdzie na
1 km. kwadr. żyje 431 osób; drugie

przybywa.. Powstają st.ą.d przypuszczenia., że ludzkości grozi przeludnienie,
a w swoim czasie obawiano się nawet,
że ludzkość kuli ziemskiej przestanie
się powiększać, gdyż produkcja środ
ków żywności nie wystarczy na wyży
wienie wszystkich ludzi. Z doświad
czena własnego wiemy, że obawy były conajmniej prze4wczesne, a spadek
cen rO'lniczych tłumaczy się między
innemi tern, że produkujemy więcej,
niż ludzkość mO'·że skO'nsumować.

miejsce przypada Belgji z 274 osobami,
dalej idlJ.: Holandja - 241, Anglja 190, Japcmja - 174, Niemcy - 189,
Włochy - 135, Czechosłowacja - 107,
Szwajcarja - 100, Węgry - 94. Inna
kraje SQ. zaludniO'ne znacznie rzadziej.
np. we Francji na 1 km. kwadr. powierzchni wypada 76 mieszkańców, w
Hiszpanij - 48, w Chinach - 40, w
Stanach Zjednoczonych - 16. w RO'sji
- 8, w Argentynie - .I, a w Kanadzie
i w Australji tylko 1 człowiek.
Z przytoczO'nych cyfr widać 'wyraź
nie, że różne kraje zaludnione są bardzo niejednakO'wO', wówczas bowiem,
gdy w jednym gęstość zaludnienia
jest bardzo duża, to w innych olbrzymie przestrzenie sę. prawie zupełnie
niezamieszkane.
PO'lska. pod tym w!:ględem zajmuje
miejsce środkowe i, jak dotąd. przeludnienia nie odczuwamy. Ponieważ.
jak mówiliśmy wyżej, gęstość zaludnienia na całej kuli ziemskiej wynosi
15 osób, tj. przeszło 5 razy mniej, niż w
Polsce, przeto ziemia nasza mogłaby pomieścić pięć razy więcej ludzi niż 0becnie, zanim gęstość ta zrównałaby
się ze stosunkami, panujęcemi u nas.
Innemi słowy; zaludnienie całego Świa,..
ta powinnoby wynosić nie 2 miljardy
ludzi. jak O'becnie, lecz przeszłO' 10 miljardów O'sób. A więc zaludnienie powinnoby się jeszcze powiększyć Q 8
miljardów.
Jak prędko to mO'że nast~pić? Według O'bliczeń, zaludnienie ziemi naszej
wzrasta o 20 mill osób rocznie. Aby
ludność wzrosła o 8 miljardów, trzeba
PO'czekać jeszcze 400 lat.
A przecieli
Polska nie należy dO' krajów naigęściej
zaludnionych i gdybyśmy obliczenia
nasze oparli na stO'sunkach np. Japonji, która jest dwa razy gęściej zaludniona, t.o trzebaby czekać 800 lat.
Chcęc zaś doprowadzić do gęstości zaludnienia Egiptu, wypadałO'by czekać
aż lat 2.000..
Oczywiście, wszystkie te obliczenia.
są tylko przykładowe, ściśle tego O'bliczyć niepodobna. W każdym razie 0becnie przeludni'enia obawiać się nie
potrzebujemy. Zresztę., mO'~1). zajść w
tym zakresie nieprzewidziane wypadki,
jak wojny, Choroby i t. p., które
wszystkO' mOlrą zmienić. A gdyby nawet było kiedyś naprawde ciasnO', tO'
ludzie zacznę. budować domy coraz
wyŻ"sże, zajmują.c nie ziemię. lecz woln, przestrzeń powietrzną.. a wynalazki
mo~a. zmieni6 całkowicie spDsób odży_
wiania.

(o się dzieie Wcelach klasztoru mariawitów1
żyd

Feldman wraz z "braćmi i siostrami"

Wiadomo powszechni~, czem jest 0sławiona sekta marjawitów, która "zaslynęła" zwłasuza przez proces "arcybiskupa" I{owalskiegO' PrO'c6'l ten. którego przebieg w SWOIm czasie referowaliśmy
na lamach "Orędownika",
odsłonił całe bagno ohydy i zgnilizny
moralnej. I pomyśleć, że "duszpasterze" w rodzaju KO\';alsklego zapędzali
do swej cuchnącej "owczarni" otumaniony ludek z,vłaszcza w b. Kongre!"ówce. _
Jak wiadomo, w O'statnim czasie na,..
stąpił w sekcie marjawitów
rozłam.
który rzucił jaskrawe światłO' na intrygi, wzajemr.e kłótnie i niesłychane stosunki, panujące za murami klasztoru
marjawickiegO'.
"Arcybiskup" KO'walski skazany został, jak wiadomo, za czyny niemoralne wyrokiem są,du na karę 3 Jat wię
zienia. Mimo, Źi> wyrok uprawO'mocnił
się już przed trzema
laty, KO'walski
przebywa nadal na wolnO'ści i pisuje
listy, pełne naprzemian gorszę.cych
bredni, bluźnierstw i O'skarżeń pod adresem "odstępców", a swych dawnych
towarzyszy i pomocników.
Ostatnio ogłosił on nO'wy list. no
"byłegO' swego pomocnika i
biskupa
Bartłomieja Przysieckiego", świadczę.
cy raz jeszcze, że sekta marjawitów
jest zbiorowiskiem O'sobników docna
zepsutych i siejących powszechne zgorszenie, których działalność w jaskrawy'
sposób koliduje z mO'ralnościę. publiczną..

OtO' urywek z cytowanego listu:
Powiadasz, Bracie. te "w oeza.ch
SWO'ich wielbicielek jestem bez srz~

.0
J

urządził

chu". Tak jest z pewnością, bO' gdyby
widziały w mnie coś złego, podłego, nie
czystego, toby z pewnością nie trwały
przy mnie, gdyż same są czyste, świę
te, nieskalane. Sę. tO' SiO'stry, którym
Wy, z calem piekłem waszem plugawem, ani cienia, nietylkO' nieczystości,
ale nawet kokieterji zarzucić nie możecie, choć niektóre z nich przez Was
były kuszone. Bo czy możecie zarzucić
choć cień nieczystOści takiej Siostrze
Przełożonej,
mojej małżonce najmiJszej, Izabelli Wiłuekiej'l Albo wielu
innym? Te zaś, co za wami poszły,
dzielą się obecnie na 3 chóry. Pierwszy
chór składa się ze starych babek, które już kuszO'ne być nie mogą. Drugi
chór stanO'wią wasze żO'ny, także ni~
pierwszej młodoki, które wam O'brzydły, a dla przypodobania się wam kuszą. młodsze i dOPO'magają swym mę
~om do zachowania. "celibatu" w rodzaju celibatu Feldmana, Próchniewskiego, Buchalca, KaczyńskiegO', Jarzymowskiego, Furmanika, no i TwegO'.
Bracie. Trzeci chór składa się z młod
szych i przystojniejszych dziewczY:l
i ten wydany jest na pastv"Q waszych
"braci", zwanych templarjuszami. Gdy
słońce zajdzie i mroki zapadną. korytarze, cele i różne zakamarki tak zwa,..
negO' "Trzeciego Domu", czyli Domu
Braci w Płocku, rojQ. się od par "braci'
i sióstr". Gdyż Feldman zniósł tyranję
i niewolę KowalskiegO', i wszyscy "zakonnicy i zakO'nnice",
mieszkańcy
"zreformO'wanego" klasztoru,
mają
wolność. mogę. z sobą. i między sobą.
obcować zawsze i wsz~dzie, jak im 8fę
podO'ba. PO'nieważ, powiada. Feldman,

sobie dom rozpusty

"utwierdzeni się. w łasce i wolni od
pokus zmysłowych". A co się dzi je w
środkowym klasztO'rze, gdzie Feldman,
Próchniewski, no i brat BartłO'miej zamieszkują. tO' już się można. dO'myślić.
Wiemy, że przystO'jniejsze dziewczyny,
niechcące ulegać Feldmanowi, sę. za'
chęcane do tej wolności, a raczej "wolnej miłości" prezentami od niego w
PO'staci zegarków, biżuterji (być moż~
w monstrancji). Tak jest! KlasztO'r Marjawicki w Płocku, stał się domem rozpusty; słusznie więc, jako taki, pO'winien być zamknięty, a Feldman jako
.zyd uzdolniony do geszeftu, ze swą. ŻO'.
ną. .zydówką. niec~ sO'bie założy sklep
lub jaki inny proceder handlowy.
Próchniewski niech przeniesie swę.
królikarnię i psiarnię gdzieindziej. Ty,
zaś Bracie z Feliksę. i Wiarą, z któremi
gorszyłeś parafję i Felicjanów, zamieszkaj u swej teściowej i zajmuj się raczej pO'lowaniem i grę. w siatkówkę,
niż polemikę. religijną" bo nie masz do
tegO' ani głowy, anl żadnej wiedzy potrzebnej.
Zdumienie i oburzenie ogarnia, że
wladze dotychczas nie zlikwidowały
tego domu rozpusty, gnieżdżącegO' się
w klasztorze marjawickim i używa
jącego bluźnierczO' imienia Boga i Matki Najświętszej dO' swego haniebnego
procederu. To, że marjawici od PO'cząt
ku popierali "sanację", wydając nawet
w okresie wyborów w r. 1930 odpowiednie odezwy "Do sióstr i braci", nie
może być chyba okO'licznością. łagodzę.
cą. Czas już najwyższy położyć kre.~
publicmemu zgorszeniu.

-----
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"Obro:ńca" robotników i be~dom,nych, wu~skuJe S'Wo'ich

Piotrkowska 91

prQ;coumików

Godziny przy J~ dla ulłOJeaeatów

p a b j a n i e e, 5. 10.

od 10·-12

już sprawę żydowskiego

!!!!!!I!IIIIIIIII!I!IIIIIIIII!~-~-~!!I!!'!!!'III!I~~&"---

KRONIKA KALISZA
-

Zmiana oskarżycieU publicmych. W
sądzie grodzkim z!lJSzla zmiana na ata-

nowisku oskarżycieli publicznych, a roianowicje: dotychczasowy P'fzodownik p.
Lapsz zóstal przeniesiemy do kaneelarJi
w komisarjacia PP., a miejsce jego obj~
~t. pl'zododwnik p. Lisenko.
Kłótnią rodzinna ~powodowała b61JlIt.

Szczepan Nadarzyń.skl. lat 21. zam. we
wsi Warszówka, podcza.;o kłótni ze swoImi
braćmi oraz teściami, został w dotkliwy
sposób pobity przez tycMe młotkiem. co8powodowa~0 cIężkie uszkodzenie ciała, tj.
g~owy. O!Ia'Fę rcdzinnego niepafOZqmie'
ma pr~ewlezlono w stanie bardzo ciężkim
do szpItlJ,la ~w. Trójcy.
'

D ." k
llen

Łódi

Sz

r

ł

powszechnych

O

7 10 Wczo,ra: odb ł i
Ł()dzi d.~r~czny. dzień J pr(')~a:a~d~
szkolnictwa z racji tygodnia. ~zkOły l"Qwszechnej. Młodzież -szkolna źarówno
s:p;kół p(}wszechnych, średnIch jak i zawodowyeb zgIlomadziła. się rano w kościołach; a po ną.bożel\stwacb wyru.
SzYła pochodem pr7!ez ulice miasta
W celu prQ'p agandy bUdownictw'a szkói
p()ws~eehnych odbYły się popisy młt>d!ieży szkolnej na ulicach. Na. w(,..
!~Ch, ub:rana w stroje narodQwe, pr~eCIQ,gały «,-bÓfY SZko.l.n!'l . .W parkaeh oraz
ogrodach odbyły si, koncerty, równ().,.

chowskieg'o Jakóba, właściciela sładu
obuwia przy pl. Dę.browskiego 8, który
jest radnym w Pabjanicach i na każdem posiedzeniu przy najbłachszej nawet sprawie zabiera głos i _ o ironjol
_ staje w obronie polskich robotników, zatrudnionych na. fooot.ach ll1iej- aern, ja.k jęet istotnie.?
ski ch Zą.rzQidu Miejskie.go t na. roboCzy Żyd Obuehowłlkt w)'lStQ.pil prz.,~
t&ch Ur~~du DroS'0~gQ' powta.tll la.- eiw wyzysldwĄe~Qwi MaxkusowU Ni.!
ski ego.
W llrMn'lÓwieniaeh swYCh Dla.ez~o?
»obrQJlca roootnika" domaga się, by
W~l!Itarczy dla. przek()na,nta, trcn
ra.da. mieJ'~kA poloiył,g. k.re~ U1V~ytki- wszystkich naiwn l l ch, którll v wierJaą,
.. "
~"
Ć
waniu robotników. któny nlejedno- w żydowskiego ..obrońcę", pr~ytoezy
krotnie podąiają. do pracy głodni i tut, że ten Sł).J.n Juób ObuebQwski
bosi po ltUka. ldlometrów za. miMtQ, a j"st winien I!wym cz.ehtdnikoIn należ..
ta.m zarabiają zaledwie po parę groszy nQści z.a WYkonanę, pracę. mimo, rie
dziennie".
płaci im od pary obuwia. pQ kilka groKiedy omawiano sprawę podatk6w BZy. Czy to nie jest wyzysk. i przyczymieszkaniowycn, pO$zczególne ugrupo.. nek do sypia.nia. pod golem niebem
wania pNlwadziły na. t&n temat J'ze.. i na. J)lU'łogu'
~zow~ ~yskus.Je, by nie oba.r(l~yc! ~~ duA ilu jest takich czeladników szew:
zo naJb~ednieJs~ych 1 by budtet mll~jskt eów. któny przed roldem WYlion~~a~l
był odp~wl&dnlo uchwalony. jak FUip dla Obuchowskie.go robotę i d? dZlsle~
z konop.l wYl!Jkoezył krzykao!l Zyt} Obu- I5zego dnła n!~ ot!zymaU r:a. mą nal~
chowsk~, domagając si •• abr r.a.<la miej.. nC!ści, mimo. ze Clągle się JeJ ~OI?ag~Ją
sk.? zajęła. sifJ f:u;~~l'obotnyml, któny i ze tyj Q. w nęd\!fY?! Czy to me Jest zyŚPIą na bar~gu i zyJQ. bez dachu nad dows4 obłuda' Ejże, panie łak~~ek,
głową.. Zdanie wypowiedziane wów. lepiej nie podszywM się pod plOr~a
c~as przezefl., dobrze zapamifłtaU~my t r~ekom~go obrońcy robotmka PO.ISkl~
dosłownie Je tutaj cytuję.my:
80 wt~r, gdy sa.memu 1\1etniłoSlerme
.,,- $:!;a.nowne Rade Miejsko! Mi ale- ich slO krzywdzi 1 okrada.
dZlmy tqtaJ t nad takle głupie spra.w,
----------------

Ponura wizia

Podobna zbiórka odbyła gJę w loka.
lach publicznych, w kinach, ka..wla;r~
nlach, restauracjach i t. p. Poza tem
w kinach przed rozpoczęciem pr~ed
stawień specjalni prelegenci wygła
szali krótkie przemówienia, nawohijąc
do ofiarności na cele rozbudo-wy szkół
powszechnych. Odbyła się równIeż
rozsprzedaż wywieszek, nalepek okiennych, tudzież akcja, mająea na. celu
jednanie nowych członków toWłU'~y
stwa Popierania. Budowy IIzkół powszechnych.

Ł

6 d t. 5 patd;dernłka

Nie tak dawne !IQ. jeszc,e ozasy, kiedy na ulicach t.odd lała się krew po)..
ska w bratobójCZYCh w lkach, Nit) za.tarły się jeszcze w pamięci łQddan ponure wizje mordów. dokonywanycb.
według brzmienia. oficjalnych rapor.
tów, na tle różnie prze.kona.Jl politycz.
nych. Jeszcze mogiły robotników podziurawionych kulami brauningów nie

·

t. 6 d ił 7. 10. Na. polu J)l'~ wsI Zadzfwio pod Lod~fą. lna.le,złcmo flwło~j
znanego kłu!!ownlka. Jllna. Klłnkowskiego. Ustalono. te KUn1c.owski f!lPorzą.dzU własnym po!!obem fuzję, k.t6.
1'a przy wyatrzab~ roterw~l& lIię, pl'zyezem wybuch roz~rwa.ł mu 'Praw,. dłOll
wybił ok!,') oraz uszkodr;. 1ł Kllnkow. skiemu eZ8}Jzkę. Z braku pomocy kłulłownik zmarł.
.
,I I

-

2idą.żyły się zapaść, jeszc~e, zdawaćbY
się moglo, nie wywietrzał J; bruków
łódzkich zapa.ch krwi przelanej, a oto
ostatnie wypadki, jakie miały mi.e-jsce
w Łodzi. wskrzGlSuję. w um)'słach lo-

dzian tragedJ~ Z lat ubiegłych.
\IV jednym z poprz.edniąh numer6w
naszego pisma podaliśmy onapad7!ie
bojówki pewnego ugrupowania p.olitycznego na Młodych Stronnictwa Narodowego w Radogoszczu, W piątek,
dnia 27 wrześniil,.., dokonanych zostało
kilka napadów na. narodowQÓw przez
niepoznanych spraw~ów. Za.raz na.stępnego dnia., i. j. w sobotę 28 wrze-

l

-

Olbrz,mia afera kolejowa
""ukł"l/fa

(łrs~tf,wi~

w W

Władze kolejowe wykryły ol))1"7iYm14 afert ol!l~ukanezfł., które,f bohaterami byli, PO':łJa, kasjerami kolejowymi
na dworcu GłównYUl w Wąrszawie,
służba kolejowa. na linjach lX>dmlej"
ski ch, hurtownicy t dostawcy.
Policja wszczęła natychmiastowe
śledztwo i ustaliła, że afera oszukańcza była prowadzona nietylko w War.
szawie, lęcz r6wnłeot na terenie ł6d~·
kiego okręgu drogoweg·!). Po ol5adz:e..
niu w wię;!:ienlu kilku kasjerów dwor
ca Warsza,wa.Gł6wna, osadzono też łlL
czelnika Qddz!alu drogowego w ŁQd~i,
Dąbr'Owski08'o, Qł"az głównego ma.ga,..
zyniera, U:onratowfc~a. .
Z popełnionych ną.du~yd b. ufzQ.dnł.
cy kolejowi ezerpal1 olbr71ymll} zy~ld,
kupowali maję.tki :Ilom!lkie, kamł8f1ice
i t. d. Władze poHeyjne arei!!7\towa,ły
w dalszym cłę.gu, poza głównymi
sprawcami icb wspólnlk6w, Są to
przeważnie kupcy żydowacy, ktÓl'ZY w
kilkunastu
wypadkach,
pl'ze!mplli
urzędników kolejowych.
Straty dotych czas nIe są. ustalone. \Vedług po..
bieżnych obliczeń wynoszą. okolo ml~
ljr..na złotych.
Sędzia śledczy przy sądzie okręg&-.
w

Co futro - to

Przedpłata
,

l

Łodlli

wym w Łod!t. p. Delnłh, OBtLdzU w
więzieniu w!aśl;iela fabryki ,.Pra.. taJ 1\
Lejbę Mil n era, który na stacji w Widzewill pod Lodził otrzymał w nie!egalny
sposób kilkanaście wagonów tizyn ko-

L4nła na udaję.oyoh sie wieczorem na
iłebranie na. R8Idogo8l!;C~U
członków
Stronnictwa Narodoweg'C) po.sypał się

sęJ,ł;

,Trudno wiedzieć, komu JlaJeży
pr~i~a6 t9 wiarQłomstwo, najpewniej
była to pr(lwokaeja jakiejś trzeciej
strony", ~ Dziś wiemy dokładnie. kto
by} tą "trzecłł stronQ,"1

*

Wobec ostą.tnich napadów rewolwf>rowych na członków StrQnnictw" Na,.
rodowego nasuwa się pytanie, komu
zależy na, tem, .aby znowu lała się nie.winna kręw polska?
Łódź ~ mia~to. w kt6rem najwięeej
dał i daje się odczuć wyzYsk obcych
żywiQłów, żerują.cych na polskim robotniku, Łódź, któ~ oora~ bardzi~j
uprzytamnia sobie gro.zę całkowitej~
leżnoaci od ła.ski i niehu!ki wrogich
polskiej sprawie czynnik6w. Łódź, któl'ą. myśli t czuję narodowo i pod tymi
I'l~tandarami pragnie wyzwoli~ .i~ z
jarzma wyzysku, ta Łódź. O kt6rej pisał
rosyjski dzi.ennikarz TemkoW$kij-Kostin w swej broszurce P" t. "Miasto prole.tarjuszów", że "zaChowuje si, wraż
liwie I całkiem świadomie wzgltdem'
szerszych spraw społecznych" ta
Łódź żywiołowa nie pozwoli się sprowokować i nie dopuści do tego, aby
powtórzyła się wizja wypadków przeszłości. Robotnik pol·s ki w Łodzi jest
na tyle silny; moralnie i uświadomiony
społecznie, ze podszepty sił wrogich
odrzuci z pogaIldą! Pr~eciwnicy tej narodowej Lod",i nie,ch o tem wszystkiem

grad kamieni. Zaatakowani narodowcy udali się do lokalu i zawiadomili
O tem reaztę zebranych narodowców.
Kilkunastu członków udało się na
mtejsce napadu celem wykrycia sprawców. Nim. narodowcy doszli do celu,
nagle 2l poza pobliskiej szopy posypały
się na nieh gęste strzały rewolwerowe,
poc://em wyakoczyło z S7.0py kilkunastu
UZbrojonych napiUltnik6w i zaatakowali e~ynnie narodowców.
W wyniku napadu owej bojówki p~młętają..
pięciU Młodych s. N. ~o ta]o rannych,
nożowca
przyczem dwaj z: nich ulegli ciężkim
ranom 'postnałowym. Polieja,. zaalart 6 dl i, 7. 10. Na. przedmieściu t::ymowana strzelaniną., przycbwyciła kil- gank,a, przy ul. Lutomierskiej jakiś ~
ku sprawców na.padu i wdrożyła śledz sohnłk na.pacl!ł na Longina. Kowalski~
two.
z·am. przy ul. Soloo 6 i nożem przeJak się dowiadujem.y, stan postrze- ~.
bił go dwwkl'otnłe, Kowalskiego w stalonycn narodowców jest gl'Oźny. Jeden nIe
bezna,dl1Jłejnym prze.wieziono dJo
z nich, Pl') dokonanlu operacji wyjęcia
szpitala.
SIl'l"awea napa.du zbiegł.
kul, znajduje się w stanie ciężkim, stan
zaś dfllgiego, który. wskutek różnych
kompllkMYt nie mD*" być qperowanr.
budd powAzne !,')baW)", ezy uda $t~ gn
t 6 d t, "l. 10. Przy ul. Włd.71&W 6
utrzymać przy ży~iu.
w (\~Mie libacji wynikła krwąwa bójleżeli oofniemy się wsf,ae~ do wyka, w eza.!!i& której poraniony został
p.adMw. jalde się rozg'l'Ywały w T. 1905, siekierami 42~letni Jan Florezak. któto nietrudno jest teraz, na podstawie rego w stanIe agonji przewIeziono do
zeJmmych materjałów i dok1.lmentów, s!llpitala..
stwierdzić. komu zal~iało na wywQła
Sprawc6w Leonarda Klokę, Józefa
nlu pJ;,atobójczycn walk, aby w tEln l\uberę, Gustawa Jeskę oraz braci Hensposób osł,abić i 2idezorganizować ro- ryka 1 Wawl'zyńca Studziennych zabotnika polskiego. Wiemy dokładnie, tr~ytnl\no.

Wyczyn

Slek1ery n,8 zabawie

..

lejowych. Po wykryciu afery Milnera
on do sp6łki
.
.
z tamtejszym magaZ;Ynierem, którego
równid MeaztowaM. Rewizja pr7.eprowadzona. w K,oUl!lkJOh, gdzie znajdllj, lIię główne $kład,y Miłńera, wyep wykttMalo dpchodalenie 'U' sprawie kradftejy nasion burakr)'ł4 kUka wagon6w 61yn kradzion)'oh, ttóro skQóttskowa.n().
~anych
p., znalezieniu §~yn i po ustaleniu,
It al t a Jl. 5. tO, Do śpiahl/M'~!l m·lI.- natki orll.~ Antoni Klibe,r , ~!lm. 'W Kaliile Młln81' okradł kC)leJe państwowe na
knkad7:i(!$i~t tyalęey ~łl)ty~h, wladze jątku. Btem{l.tkf, M-m, Tyniec, posiadło. szu.
Nl\jsensa.oyjnłej$z/l. sprawą, jednak
lS'ł-dowft .{ polotyły aro"zt na fabrykę ci p. Deut!l(!hmana, do1«>n/JJlo w tAjemnio~ych Qkol!Oil:nOŚn\Mh zuohwalej kra. był fakt, że policja odnaluła ea,łkowity
,.Pra~tar\ wa.rto~el 80 t)"s. ~łotych.
Oprócz Milnera. do wtę~łenia d Oli' ta- d~te*y 20 m~trów na,łon buraezanyeh! skrad/ziony łup u bardzo. oogat~eh Ży
lo slO rówpie1: kUku kupców drzew- prze~nacronyeh do zasiewu. og6lne] d6w kallskic.h. właŚ<lł~leli w!elkich
składlów ze zooźem. a mianowicie:
n)"ob, kt6r~y :popełnUi nadużycia przy wM~l .około ty~ląea. złotyeh.
Po paru dn.iach intensywnych po.. KUnglerfl, Uszera, znm. pr~ pl. Kiliń
dQetawach kolejowych, Całkowite zako!\czen!e śled~twa spodziewane jest sz'ukiwań przez IPOsterunek pol, pa,ństw. skiego ~ i Buliki loka, zarn. przy Rynku
na Tyń(lU (przedmieŚCie KaJisza), na· Deke.rta nr. 4. Dwadd~Ś<lla metrów naw cią.gu najbllbzych kilku tygodni.
trat!ono na. ślad, i wykryto sprawo6w, slon został.o zwróconych poszkooowaOskarienł, t. j. b, urzędnicY koJe\ jowl i kupcy, w liczbie 18 osób, za- którymi okazali st.ę braela Paweł t Ta. nemu. a całą. dobranl\ kliką. złodziei i
stęQQ. np. ławie ollkarżonych przed sądeus~ RosiakowIe, zam. We wsi Poddę· Żyd6w-paserów zaj,ęla się prokuratura.
dem okręgowym w Waraillawie.
biny. Józef Awl!\t~zak, Stanisław Bała
WśrM ~dostwa kaliiskiego fakt
i Al.oJzy Mar(lbuak. "am. we wsi BleT- ten wywarł g.lębokle pX!lygnębiente,

Edmund Ryc.hter -

łcio\Vll~o!

przeszłości

władze ul5tallły, iż działał

Bogaci Zvdzi z Kalisza paserami

-

co palto __ to
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Edmllnd Rychter .... co ubranie .... to Edmund Rychter,

na miesiąc I'Ił~d~lel'nlk lDlłll r. wll,\llllllle k$łtt6kowego dodątku powiew P0M18niu w elt.ped:!'l1jl .,1. l,DIi, w 8.geIlQjlu"b III 11,20. iii od·
nou81'\1N» ~o domu II lUD, nil prowincJi nil p6C)J!ltlleh ju~ • od nosze·
niem do domu IIw:Irtftlnie 7,01, mle$llIIoznle 2.34. pod opult!l .ml~,lłłllll!illll' w Pollloe zł 5.00.
w inny ch krajn(!h zl ~.UO, Przy 'l·mlq wydall!ae" 1)'!I'odflfowo ~1lS.tujl! .. O'lldO\\ll'\i,,1I miesięcznie 23'5 1.1 uaz otlno~zl!llia do '<\<\OIU, W f'/i.le w,p811k6w epowodowao,.cll !I11ą Wl'BSIII\, przeszkód
w za'klarlzie, strajk6w i t l p. w;rdawnletwo IIle odpowl8 f\1ł ta do tare~eflhl ~i8m .. a abanenci
nie mają prawa uomogarull.
.Ie ,nl-dOllteTOlOnfcb Rl1m,r(lw Jlłb odll~odow~l,"

-

godomy, ale panowie rado nie widzum,
że od tych bidak6w. 00 sze chce piniudzę, my nie powinno brać, bo uny samy
nic nie majumI"
Po takicb krzykliwych wypada.ch
Żyd dostaje zawsze lekkie bra.wa od
socjalistów. którzy wierzą. w żydowską.
obronę robotnika polskiego. Tymcza-

I

~~~:~:~~!;~i~ n~i9c~: ;~~e:;~ ~::~

Los kłusownIka

Poruszaliśmy

radnego Obu-

za. czyją. inieja.fywą oosW wprowadzo.ny w czyn tragiczny lok a u to skaz ujQ,cy przeszło sto tysięcy robotników
Polaków na straszne widmo głodówki
śmierci. Wiemy, że główną sprężyną
tego posunięcia byli żydzi z potentar
tem finansowym Poznańskim na czel~
który przebywa w Paryżu.
. Zaczęła się podziemna krecia robota, która w rezultacie wydała: krwawy:
i obfity plon. Polała się krew bratnia.
Robotnicy łódzcy, podzieleni na dwa
wrogie obozy: na.rod?wcÓw. i socj~li~
stów strze,l ali do sieble w bIały dZleu
M uiicaCA mi.a,sta. Po domach IITę.żyły
,.wyrQki śmierci", pisan~ na. ~artkach
wydartych z zeszytów szkolnych, a wyroki te skrupulatnie były wykonywa.ne.
Zabiją.no niewinnych przechodniów,
kobiety i dzieci. Bruki łódzkie lepiły
sili od krwi. Par1;je oskarżały się w~
jamnie o wiarołomstwo w sprawie rob-otniczej. I tu znów przytoczymY sło
wa rosyjskiego dziennikarza, który pi-
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Wyprawy
Dla ulatwienia orientacji na$%ych Czytelników pO'dajemy tu treść nO'wegO' arcy·
dzieła historycznego Cecila B. DeMille,
..Wyprawy krzyżO'we".
Rysza'r d Lwie Serce, król angiel!rki, chcąc
.za wszeIką cenę złamać O'bietnicę małżeń·
stwa daną Alicji, siO'strze króla francuskiego
Filipa, przystępuje dO' wypraw krzyżGwych,
gdyż wO'jna święta zwalniała ze wszystkich
ślubów i Gbietnic.
W drodze do Ziemi Swiętej Ryszard
wraz ze' 8WGjem wojskiem zatrzymuje się
w starym porcie francuskim, Marsylji. Ry.
cerze Ryszarda umierają z głodu i król Na·
warry wyzyskuje sytuację, zgadzając się dO'·
starczyć mu zapasów żywnO'ści pod warun·
kiem, że poślubi on jegO' córkę, Berengarję.
Sytuacja zmusza Ryszarda do wyra~enia
zgO'dy. Rysza,r d pO'Ślubia Berengarję i zabie·
ra ją ze sobą dO' Ziemi Świętej. Gdy rycer·
stw~ przybyło do Akry, twierdzy Saracenów,
Saladyn, władca Islamu, przybywa na nara·
dę królów chrześeijańskich i ostrzega ich,
by wrócili do swojej ojczyzny. Ryszard z py.
chą odrzuca jego propozycję. Saladyn do·
strzega Berenga,rję, której uroda wywiera
na nim wielkie wrażenie.
Wojna krzyżowa rozpoczęła się. Ale
wśród rycerstwa i królów powstają intrygi
i spory. Berengarja rozumiejąc, że ona jest
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W JerozO'limie w pięknym ogrGdzie Sa·
ladyn wyznaje Berengarji swą miłość i prGsi,
by zGstała jego żoną. Berengarja ocenia jegO'
ulachetność, wyznaje mu jednak, że kGcha
tyI.kO' Ryszarda. Wysłannik zawiadamia Sa·
ladyna, że Akra padła i, że Ryszard znaj·
duje się w drodze dO' Jerozolimy. Na polach
pod Jerozolimą wywiązuje się zadęta bitwa
między chrześcijanami i niewiernymi, któ·

,e Ehwile pod ziemią

Populamy aktor filmO'wy Victor Me. t •.
glen twierdzi, że już nigdy w życiu nie zgo'
dzi eię wystąpić w 'roli górnika. Przeżył bO'·
wiem ni61!amowite chwile podczas zdjęć dO'
filmu p. t. "Ludzie w tunelu". Od kilku lat
reżyserzy filmO'wi Ameryki ogarnięci s'ą ma·
nją realizowania filmów w sposób możliwie
realistyczny, t. zn. w sposób, oddająCY z jak
największą rea,lnością przeżycia oraz tło, na
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główną przyczyną klęsk krzyżowców, błaga

Ryszarda, by ją porzucił. Ryszard jednak,
który pokO'chał bez pamięci piękną Bereu·
garję, koronuje ją na królowę angielską. Be·
rengarja, szukając śmierci, wydostaje się po·
za obręb O'bO'ZU i dostaje się w ręce Sala·
dyna. Na ratunek porwanej śpieszy Ry.
szard wraz z rycerstwem. PO' długiej mor·
derczej walce krzyżowcy wdzierają się na
mury i Akra zostaje zdGbyta. Ryszard do·
wiaduje się Gd jedneg,O' z jeńców, że Sala·
dyn umknął do Je.rozofimy, zabiel'ając ze 50"

jakiem SIę rGzgrywa akcja. Victór Mc. Laglen uważa ~iehie za ofiarę tego realizmu.
Nie on jeden zresztą, bo i Edmund LGwe.
jegO' partner, przeżył również niesami)wite
chwile na dnie szybu, w którym tGczyły się
zdjęcia do tego filmu •
,,,Ludzie w tunelu" to niezwykle drama, tyczna opowieść filmowa z życia rGhotuików, budujących z narażeniem życia i w naj·
straszliwszych warunkach wielki tunel. Tru'
dności, na jakie napotykają podc-zas swej
pracy, chciał reżyser przedstawić możliwie
najprawdziwiej. W tym celu wywiercono
dwa szyby na głębokO'ści 8 nvtrów pGd zie·
mią i urządzono główny korytarz, w którym
, rO'botnicy wiercą tunel. W podziemiach tych
zainstalowanO' oświetlenie elektryczne, uło·
żonO' tory kolejki, zwiezionO' wózki do wywiezienia ziemi, słGwem urządzonO' szyb tak,
jak powinien był wyglądać naprawdę, gdy·
by tam przeprowadzonO' roboty tunelowe.
Obok 2-ch aktorów, których wymieni.
liśmy w 'rolach robotników, występuje kilku·
dziesi,ęciu statystów. Podczas nakręcall1ia
masowej sceny, 2 statyści, kt6rzy mieli ode·
grać scenę montowania żelaznych przęseł
konstrukcji, podtrzymującej tunel, przez
nieostrożność spO'wodGwali usunięcie się jednego z drewnianych filarów. Masa ziemi
runęła na znajdujących się w dO'li aktorów.
Zgasły św'illtła, słychać było okrzyki prze·
straszonych statystów. Na powierzchni zie·
mi zauważono, że w szybie zdarzył się jakiś
wypa,dek. Natychmiast pospieszono zasypa·
nym a,ktO'rom z pO'mocą. DO'piero po 4·ch go,
dzinach pracy udał() się wydobyć na po·
wierzchnię artystów, którzy przez ten cza8
odcięci byli od świata zewnętrznego.

bą Berengarję·

Greta wciąż króluje
1tO'n1wrsie filmowym te Wenecji, 1ttóry O'dbył
się w lecie tego rO'ku pierwsze miejsce zdobył film Metra p. t. "Anna
Karenina", z Gretq Garbo w roli tytułO'wej.

Na

międzynarodO'wym

rym udaje się jednak powstrzyma~ atak na·
Rys-zard przybywa
do obGZU Saladyna i tu za namową Beren·
garji zawiera z nim pokój pod warunkiem,
że uwolni on wszystki~h jeńców chrześci·
jańskich i, że będą oni mieli wolny wstęp
di) Jerozolimy. , Wyprawa wkracza w mury
Jerozolimy, zaś .Bel,"engarja składa na , Gro·
bie Chrystusa złamany -miecz swego męża,
który dotąd dzielił ją i Ryszarda, jako mało
cierających krzyżowców.

żonków.

Wyprawy krzyżO'we,
nowe arcydziełO' Cecila B. DeMilla wyświe.
tlają już wielkie kinoteatry EurO'py. BO'ha·
ter filmu WilcO'xO'n, i jego twórca B. DeMille
oglądają pierwsze zdjęcia obrazu.
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Kierownicy ekspedycji Fon dO' Abisy.
nji ustalili już, że główna kwatera ekspedy.
cji znajdować 'się będzie we francuskiem So·
mali, na pograniczu Abisyl!ji. Tam ekspedy·
cja założy swoje laboratorjum, gdzie będzie
wywoływać zdjęcia, nadchO'clzące z terenu
walki. Poza tem część 'ekltpedycji uda się
do Erytrei i włGskiego SomaH, gdzie doko·
nywać będzie zdjęć po stfon:ie włoskiej.

B D h a t e r " a "P i e li: ł a"
Clai.re TrevO'r gra głównq rolę W nowem
arcydziele FO'xa, nakręconem według poematu Dantego "Piekło",

Z Nowego Jor"ku donoszą, że wyświetla.
ny w kinie "Rivoli" film Foxa "Piekło" po·
bił wszystkie dotychczasowe rekordy fre·
kwencji. Podczas pierwszych dwóch tygodni
wyświetlania -obraz ten obejrzało tyle osób,

Helena Crossów" ..

przy pracy

.4twill tA! ~ obrazie ~ni !
-

ile bywa zwykle w ciągu mIesIąca. Jest to
rekord nie no'towany nawet w okresie przed·
kryzysowym.
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