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Komuniści

M e t z (PAT) Na zebraniu komuw Strasburgu sala, do której na
nistycznem odbytem w sobotę w Pała niedzielę wieczór zwołano mityng kocu Kryształowym, doputowany Thorez mustyczny, jest od wczorajszego wieprzedstawił program stronnictwa
w czora okupowana przez komunistów,
obecności okolo 600 słuchaczy.
przy czem wejście strzeżone jest przez
W czasie przemówienia Thoreza oddziały gwardji lotnej, celem uniezgasło nagle światło elektryczne, lecz możliwienia starcia między nieprzyjapo chwili zdołano naprawić uszkodze- znemi ugrupowaniami.
nie. Zebranie bez incydentów zakoń
czyło się o godz. 22,30.
P a ryż. (Tel. wł.) Wobec zdecydoW międzyczasie tysiące kontrmani- wanej postawy miejscowej ludności,
festantów przeciągało ulicami miasta, która gwałtownie wystąpiła w Alzacji
wznosząc okrzyki przeciwko Thorezoprzeciw wiecom komunistycznym, rząd
wi 1 śpiewając ;,l\Iarsy1iankę".
francuski zakazł odbycia komunistom
Kordony gwardji lotnej nie donuści 42 zapowiedzianych w Alzacji wieców
ły manifestantów
do okolic Pałacu p<Jlitycznych. 'Wiece, zapowiedziane
Kr~·ształowego.
na niedzielę, nie odbyły się i dzień
S t r a s b u r g (tel. wl.) W miastecz- wczorajszy minął w Alzacji spokojnie.
ku Barr oddziały gwardji lotnej rozproszrly komunistów, którzy mimo zaPrasa francuska, szczególnie dzienkazu usiłowali tam odbyć zebranie. niki umiarKowane i prawicowe, z za'Między godz. 20 i 22 oko'ło 400 osób, dow01eniem przyjęły wiadomość o
przybyłych z okolic, usiłowało zorga- podporządkowaniu się partji komuninizować kontrmanifestację na ulicach stycznej zarzą·dzeniom rządu.
miasta. Aresztowano 15 osób.
"Matin" pisze, że odwrót ko~uniW miasteczku Bitschwiller paręset stów w ostatniej chwili jest ciosem dla
osób zorganizowało kontrmanifestac.ię M<Jskwy, która z każdym dniem traci
późnym wieczorem w okolicach gmawe Francji coraz więcej terenu.
chu, .gdzie odbywało się zebranie koEcho de Paris" uważa że nauczka
mU~ll~t.,·czne dozwolone przez władz;. I jaką dostala Moskwa od <Jpinji francu~
PolIcla dokonała szeregu aresztowano . k"
. t
b t
'
Słab ść
YV miasteczku Merwiller około s lej. Jes.
.n~z Y wyrazna.
o
400 komunistów, pomimo zakazu, od- Mosk\V~ l Jej s~rach. I;>rzed zupełnem
było krótkie zebranie pod golem nie- zerwa'mem z .1l~n('usklm f~<Jn~e~ lu~
bem.
dowym zmUSił Ją do ustąpIenIa l po\V mieście Romanswiller komuniści godzenia. się z zarządzeniem rządu
zebrali się w jednej z sal publicznych, francuskIego. .
. .
lecz zaalarmonani chlopi okolicv.ni
"J<Jur" wyraza przekonanIe. ze rząd
przybyli na mieJsce i powybijali ka- francuski, który potra,fił zakazać odmieniami wszystkie szyby. Zebranie bycie 42 wieców komunistycznych w
rozwiązano.
Alzacji, z równem powodzeniem mógł
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Nowi mistrzowie armii wtenisie

P o z n a ń. - W niedzielę zak<JńGra podwójna: kpt. Herchold i ppor.
ezony zo::.tał 3-dniowy turniej o mi- Czarnecki - kpt. Moschler i kpt. Pisański
strzostwo armji, organizowany na wła- 1:6, 6:4, 6:1; por. Ropek i ppor. Gacki snych 'k ortach przez WKS-Poznań. por. Henzel i por. Zniszczyński 6:1, 6:3.
Kpt. Niedziałkowski i por. de Latour Turniej, rozegrany przy licznym udzia. por. Cemirski i por. Jarosz 6:0, 6:1; kpt.
Je oficerów a słabem zainteresowaniu Herchold i ppor. Czarnecki - por. Ropek
podoficerów, wykazał znaczne wyrów~ i ppor. Gacki 9:7, 6:4; kpt. Kral i por. KaMnie się klasy. Po raz pierwszy w czorowski - kpt. Ziembiński i por. Barciwiększej liczbie do walki o tytuł sta- szewski 6:2, 6:0; kpt. Konopacki i kpt. Sunęli młodsi oficerowie. Narybek ten, chorzewski - kpt. Sułkowski i ppor. Pę. k
.
d
ski 3:6, 6:3, 6:1.
acz k olWIe nie jest Jeszcze ostatecz.
Półfinały: kpt. Herchold i ppor. Czarnie liczny, rokuje duże nadzieje na necki - kpt. Niedziałkowski i por. de LaPI'~szłość. Pod nieobecność dotychtour 7:5, 6:4; kpt. Kral i por. Kaczorowski
czasowego siedmiokll"otnego mistrza - kpt. Konopacki i kpt. Suchorzewski 6:1,
armji kpt. Przybylskiego z Po~nania 6:1. Finał: kpt. Herchold i ppor. Czarnecmistrzostwo zdobył świeżo "upieczo- ~i - kpt. Kral i por. Kaczorowski 3:6, 6:3,
ny" oficer ppor. Gacki z Jarosławia 9:7, 7:5.
'(DOK X), który w finale po niesłychaGrupa podoficerów.
nie ciężkiej walce pokonał dotychczaGra pojedyńcza - finał: sto sierZ. Dra.
. t
.. (
b' ł
pała sto sierZ. Ziółkowski 7:5, 6:1, 6:1.
SOwego WlcemlS rza arm]I w u leg ym Gra podwójna: st. siert. Drapała i Galiroku mistrzostwa się nie odbyły) kpt. · kowski - plut. Ketz i sto siert. Ziółkowski
Krala z Rzeszowa (DOK VI), któremu 3:6, 6:4, 6:4. Finał: st. sierż. Drapała i
nie wystarczyło "gazu" na pięcio- sierż. Gali~owski - chor. Adamczak i kpr.
Koralewsk.l.. 6:0, 6:1, 6:3. (wz)
setowe spotkanie.
W gTze podwójnej triumfow~ła pa- J
Wiśle
Ta. warszawska kpt. Herchold l p p o r . ,
.
T o r ~ n (tel . wł.) . W . porcIe drze~nym
Czarnecki nad parą. kpt. Kral i por.
Kaczorowski którzy wyeliminowali w odbyły SIę tuta] w n~edzlelę poraz pler.w.
."
K
szy zawody teglarskle z udzlałem łodZI z
p6łfmal.e mI~trzów Warszawy ~pt. 0- Bydgoszczy, Włocławka, Grudziądza i Tonopacklego l kpt. Suchorzewsklego.
runia. Ogółem startowało około 15 łodzi
W grupie podoficerów bezkonku- w warunkach dość niesprzyjających. Wyrencyjnym okazał się st. sier:iant Dra- nik i .był~ następujące:
pała ze Lwowa, który wygrai grę poBleg ~achtów o pow. ~O ID. k~.. tagli.:
jedYl1czą oraz razem z sL sierż. Ziół- BydgoskI Jachtklub, stermk. Kra]ll1ewskl.
kowsk~m bardZ<J słabo obsadzoną; gt.ę ::e~~\k ~ra~~e~Wj~c~~d:00~~ k~~c~~~~~
POdWÓJną.
ski Klub Żeglarski. stt"rnik Prass. Jachty
Wyniki gier przedstawiają. się na- ~ m. kw.: Toruilski Klub Żeglarski, sterstępują.co'
nik kpt. m·ozda. Jachty o pow. 25 m. kw.:
Toruński Klub Żeglarski - łódź LMK pod
.
sterem Rupińskiego. Bieg kajaków tagloGrupa oHcer6w.
. Gra poj('dyilcza: l<pt. Kral - kpt. Her- wych typu P 7: Toruński Klub żeglarski,
chold 6:4, 6:1; ppor. Gacki - kpt. Sucho- sternik Ramczykowski. Bieg pocieszenia:
1'2ewski 6:3,6:1. Finał: ppor. Gacki - kpt. XVI dr. harc. z Bydgoszczy, sternik Pueia..
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Nowy rekord lotniczki Batten
pomiędzy Ang:lją i Australją

P o r t D a r w i n, półn. Australja
(tel wł.) Lotniczka nowozelandzka
zostały
Jean Batten przybyła tu o godz. 1,13,
odbycia bijąc uprzedni rekord szybkości o 24,
był
zakazać
komunistom
wszystkich zapOWiedzianych zebrań godziny i 16 minut przelotu z Anglji do
_ Australji.
public~nych.

, Dopiero, gdy powstała ludność - wiece komunistów

Knl 2:6, 2:6, 6:2, 6:3,

Wtorek, 13 października 1936

POŚWltTECZNE

zakazane

WIEŚ(I

ZFRONTOW HISlPAHSKICH

BURGOS donosi:
B u l' g <J s. (P AT) Generał Franco
przeniósł główną kwaterę do Salamanki, aby łatwiej mógł osobiście nadzor<Jwać wojSka, będę.ce pod jego rozkazami. Junta techniczna oraz sekretarjaty wojny i spraw zagranicznych
pozostają w Burgos.
R a b a t. (P AT) Według komunikatu głównej kwatery w Burgos lotnictwo powstańcze bombardował<J w
sobotę ponownie tor kolejowy na linji
Madryt - Aranjuez.
W okolicach Ovied<J oddziały rzą
dowe, ciągnące od strony Gredo. usiłowały wejść do miasta, lecz zostały
bez trudu odparte.
W rejonie C<Jrd<Jby miasto Andujar
było ponownie zaopatrzone w żywność
przez lotników powstańcz?,ch.
.,
Radjostacja w Valladohd donOSI, ze
20 samolotów powstańczych bombardowało w sobotę gwałtownie lotnisko
w Madrycie.
L a C o l' u n a . (PAT) Radjostacja
tutejsza komunikuje urzędowo o zajęciu wioski El Tiemolo na odc~nku
Avila. Wojska rządowe COfnęły SIę w
popłochu ku Madrytowi, pOZ<Jstawiając na polu bitwy zgórą 40 zabitych.
Linja frontu ciągnie się obecnie bez
żadnej przerwy od Naval Peral do To:
ledo. Łączność między wSl':ystkieml
.kolumnami, działają.cemi na zachód
od Madrytu, jest obecnie zapewniona.
Na odcinku Cordoby zajęcie mia.sta
Villavicioza, którego broniło ok. 2000
milicjantów, jest dotkliwym ciosem
dla wojsk rządowych, które straciły
tam 4 armaty i 140 zabitych.
T e n eryf a. (PAT) Na odcinku
Montoro strąc<Jne wstały 3 samoloty
rządowe. Samoloty pow.stańcze bombardowały w dalszym ciągu Bilbao.
Grupa mjr. Castejon, która zajęła
Almorox, posunęła się dalej o 10 km w
kierunku Madrytu. W rejonie San
Martin de Valde Iglesias wojska rzą
dowe, które usiłowały przerwać pierścień, otaczających je wojsk powstań
czych zostały odparte.
Krążownik "Almirante Cervera" zatopił dwie kanonierki rządowe.
S e w i II a. (PAT) Przemawiając
przez radj<J, generał Queipo de LIano
ol':najmił, że do kwatery jego przybył
z wizytą. wielki wezyr Maroka. Generał stwierdził, że na odcinku Oviedo
wojska rządowe nie weszły do miasta
i obecnie zajmują tam tylko górę Maranco.
Po przemówieniu generała jedna z
osobistości, towarzyszących wielkiemu
wezyrowi, wygłosiła po arabsku przemówienie, zwrócone do Marokańczy
ków.
B a j o n n a. (PAT.) Kontrtorpedowce
angielskie "Exmuth" i "Esk" przybyły w
niedzielę rano z Bilbao do Saint Jean de
Luz, przywożąc 123 kobiet i dzieci, zatrzymanych od 2 miesięcy w St. Sebastian
i Bilbao jako zakładnicy. Osoby te przewieziono następnie ambulansami do Hendaye, skąd od transportowano je do San
Sebastian. Zakładnicy ci zaWdzięczają
swe zwolnienie interwencji komitetu Czerwonego Krzy ta.

Madryt. (PAT) I<:omunikat oficjalny, wydany w niedzielę rano, gło
si, że na froncie północnym i póln<Jcno - zachodnim sytuacja nie uległa
zmianie. Na froncie aragońskim arty~
lerja i samol<Jty rządowe bombardowały Huesca.
W<Jjska rząd,owe, operujące na odcinku Don Benito, w prowincji Badajoz, na froncie p<Jłudn iowym zajęłY
pozycje powstańców, zdobywając 2
działa, moździerz oraz 2 samochody
ciężarowe i bi<Jrąc do niewoli 32 jeń~
ców. W części zachodniej okolicy
Castnera. również w prowincji Badajoz, doszl<J do kilku starć między od~
działami rząd<Jwemi i p<Jwstal'lcami.
Na froncie środkowym trwała w
nocy ożywiona strzelanina na odcin~
ku Paredes De Buitrago. Na froncie
Guadarramy nie zanotowano nic szczególnego. Artylerja rządowa ostrzeliwała kilkakrotnie skupiające się oddziały powstailcze na odcinkach Na~
val Peral i Cebreros w prowincji Avila.
M a d r y t. (PAT) Toczą się gwał~
t<Jwne walki w okolicach Siguenza,
która w ostatnich dniach zdobyta była przez powstańców, a następnie odebrana wstała przez wojska rządowe.
Oddziały rządowe bronią się skutecznie na swych pozycjach, pomimo
gwałtownych
ataków pawstańców,
znacznie lepiej uzbrojonych, jak również pomimo niesprzyjających warun~
ków atmosferycznych.
M a d ry t. (PAT) Trybunał ludowy skazał na karę śmieroi za ';1dział w
pOwstaniu generała Jose GarcIa Aldave majora sztabu generalnego Antoni~ Pellicier, ppłk. Osida, kapitana
.sztabu gen. Jose Mesaromero i trzech
poruc~ników.

Madryt. (pAT) Donoszą z Oviedo, że górnicy zajęli "Plac Amerykań
ski".
Koła rządowe uważają, że powstań~

cy będą zmuszeni okopać się w części
miasta, gdzie znajduje się katedra, koszary Pelayo i fabryka br<Jni. Prz&strzeń, ograniczona temi gmachami,
wynosi plfawie piątą część całego mia~
sta Oviedo.
Samoloty rządowe bombardowały
grupy posiłkowe, złożone z <Jddziałów
legjonistów i Marokańczyków, które
wyżsoze dowództwo powstańców usił()
wało przetra.nsportować z Galicji dla
wzmocnienia załogi w Oviedo. Lotnictwo rządowe zatrzymało silny oddział
powstańców,
podą.i:ający do Oviedo.
Za oddziałem tym szło 60 samochodów
ciężarowych, wiol':ących żywność i amunicję. Bomby, zrzucone przez 1<J"tników. zniszczyły prawie zupełnie
ten odd'zi'ał.
W walkach w Oviedo odgrywaj"
decydującą rolę auta pancerne, obsadzone przez górników. Za samochodami, najewnemi karabinami maszynowemi, posuwają się górnicy, uzbrojeni w bomby i naboje dynamitowe,
wypierając grantami rręcznemi i rzucanemi ładunkami dynamit<Jwemi powsŁańców, ukryty~h w poszczególnych
domach.

Warta

zwyciężyła Wisłę

- . Niedzielny rewanź
obIecywała sobie pomścIe wysoką porażkę,
poniesion'ł z
Wartą w p,i erwszej kolejce na własnem
boisku, nie powiódł się.
Zwycięstwo Warty było może wię?ej szczęśliwe jak zasłużone, przyznać
~ednak trzeba, że była ona naogól druzyną lepszą i bojowszą.. Pod względem
technicznym może jako całość lepiej
zaprezentowała się, zwłaszcza w drugiej części gry, Wisła, która, przetrzymawszy okres słabości w pierwszej
części, zmusiła zielonych do wydania
z siebie wszystkiego, by móc utrzymać
zwycięski wynik.
. Obie drużyny jednak zaprzepaściłY
hczne dogodne sytuacje podbramkowe,
wykazując bardzo niezwykłą niezaradność p.odbramkową. i brak strzelców.
Początkowo lepiej pod tym
względem prezentowała się Warta, która więcej strzelała. Wisła natomiast
w pierwszej części gry oddała wszystkiego zaledwie dw.a do trzy strzały na
bramkę.
Warta zagrała z Scherfkem na
środk~ p.omocy, co wywołało pewnego
rodzajU
zdziwienie na trybunach.
S~herfke jednak spisał się na tej pozyCJI wcalę zadowalająco, mądrze roz-

.p o z n a

WIS~~,

ń.

która

dzielał piłki, starając się utrzymać grę
przyziemną, pamiętał o skrzydłach

oraz pilnowaniu przeciwników. Pod
koniec jednak wyraźnie opadł na 8iłach, pozostając więcej w defensywie.
Pierwsza część gry należała bezapelacyjnie do zielonych, którzy grali
skuteczniej, szybciej, żywiołowo parli
naprzód, dzięki wyraźnie młodszym
siłom swego na.padu, kierowanego
dość przytomnie przez młodziutkiego
Genderę.

Na wysokości zadania stanęły w
tej części również tyły, w których dobrze zagrywał szczególnie Scherfke. W
obronie wybijał się Twórz, który wyrabia się coraz bardziej. Mimo licznych pięknych zagrań i szeregu podbramkowych pozy-cyj brak wykończenia w a~jach i zbyteczna kombinacja
wszerz nie pozwoliła zielonym wyzyskać przewagi cyfrowo.
Dopiero w 43 minucie najniespodziewaniej padła pierwsza bramka. Po
rogu, bitym piTzez Słomiaka, piłka wylądowała nad bramką, ,gdzie Madejski

usiłował ją chwyciĆ równocześnie

z

podskakującym Kryszkiewiczem. Przy-

trymał ją, padając, legł jednak wraz
z napierającym Kryszkiewiczem w
bramce. Energiczny protest wiślaków
nie pomógł i sędzia uznał, zresztą zu-

pełnie słusznie, bramkę.

Po zmianie stron, początkowo znóW
lekko Warta, następnie
jednak do głosu przyszła Wisła, która

przeważała

potrafiła opanować się

z.agrywała

bardzo niebezpiecznie.
.. Wybitna niedyspozycja strzałowa
ich napastników pozbawiła gości upragnionej bramki. Gdy w 18 minucie
znów Warta strzeliła drugą bramkę
przez Genderę, który przejął podanie
Słomiaka, gościom wypowiedziały posłuszeństwo nerwy. Reklamowali i to
w bardzo nieodpowiedni sposób, jak na
ligowych graczy, nieodgwizdany przez
sędziego rzut boczny. Twierdzili, że
Słomiak zdobył piłkę z autu. Sędzia

IKP - Ha'koah 11:5

SKutek kontUZJi swego oDrońcy SeHerSędziował p. Rutkowski. Widzów
około 2000.

2:1 (1:0)

ta.

WaPszawian'ka-Dąb

był jednak innego zdania, a
arbiter, p. Romanowski, uznał
w rezultacie bramkę, upominając przytem graczy gości, których z trudem utrzymał w karbach kapitan drużyny
p .Kotlarczyk.
W 28 minucie po kilku niewyzyskanych akcjach Artur zdobył dla "W isIy" pierwszą i zarazem ostatnią. bramkę dnia. Błąd taktyczny obrońców
Warty był tutaj zupełnie rażący. Mimo obustronnych ataków, więcej miała ich Wisła, która atakowała czę
ściej i zacięciej, wynik do końca nie
uległ już zmianie.
Wyróżnili si~ u Warciarzy Twórz,
Scher.fke na swoJej nowej pozycji, Gendera l Nawrat. W Wiśle najlepiej spisal się Art.ur i Szewczyk w ataku, oraz
ChabowskI w pomocy. Jezierski lepszy od Kotlarczyka, w obronie . łatwo
dawał sobie radę z przeciwnikiem
Sitko.

linjowy

ł główny

L. K. S. -

Ruch - Legja 6:0 (3:0)
K a t o w i c e. - W Wielkich Hajdukach Ruch rozgromił Legję stołecz
nI} 6:0 (3:0). Ruch grał słaoo, ale mi~
mo to miał olbrzymią przewagę nad
przeciwnikem. Legja nie potrafiła ani
prze zchwilę ~grozić bramce mie.jscowych.
Bramki dla zwycięzców zdobyli: Peterek (4), Wodarz i Wilimowski. Zawody prowadzłi p. Kuchar. Widzów
(lkoło 3500 osób.

Garbarnia 1:0 (0:0)

Tabelka

Kra k ó w. - Mimo, iż Garbarnia
była lepsza i przeważała zdecydowanie w drugiej połowie zawodów, Ło
dzianie zdołali wywieźć z Krakowa
dwa cenne punkty, których utrata pozbawić może Garbarnię szans na wicemistr~ostwo ligi w roku obecnym.

3. Wars'zawianka

Ślqsk

4.

Pogoń

5.

Wisła

6. Warta
7. Ł. K. S.

ZWYCIęstwo Łodzian było szczęśliwe,

-

22 p.
19 p.
19 p.
17 p.
16 p.
15 p.
15 p.
11 p.
10 p.
6 p.

1. Ruch
2. Garbąrnia

8. Ślą.sk
9. Dą.b
10. Legja

a n.awet przypadkowe. Zadecydowała
o mm llramka, strzelona w 4 min. drugiej części zawodów w zamieszaniu
podbramkowem przez Herbstreicha.
. Z~wod~ stały na bardzo niskim IX>ZlomIe. P16rwsza połowa była nieciekawa i prowadzona chaotycznie. Po
zmianie póJ Garbarnia nie schodziła
z połowy przeciwnika. Mnóstwo dogOdnych sytuacyj nie zostało wyzyskanych przez napastników Garbarni.
Rzut karny w 37 min. przestrzelił Skóra, ~arnując ostatnią okazję wyrównama.
Błotnisty teren wpłynął również na
obniżenie poziomu zawodów. Zawody
prowadził p. Muszkat. Widzów 2000.
Pogoń

1:0 (0:0)

War s z a w a. Jedyną. bramkę
zdobył w 30 minucie po przerwie Piliszek. Warszawianka grała słabo, zawiódł zwłaszc'za atak. Ślą.zacy walczYli ambitnie, ale nie umieli wyzyskać
szeregu dogodnych sytuacyj podbramkowych.

43 :27)
27:17)
25:19)
32 :24)
19:19)
34:29)
30:27)
21 :33)
22:37)
(15, 19 :4(})

(15,
(15,
(15,
(15,
(15,
(15,
(15,
(15,
(15,

owejście do ligi
Brygada 2 =0

Cracovia -

C z ę s t o c h o w a - Spotkanie rozegrano wobec 6 tysięcy widzów. Cracovia miała przez cały czas lekką przewagę nad bardzo ambitnie grającym przeciwnikiem naogół jednak nie wykazała specjalnej 'klasy. Bramki dla niej zdobyli Szeliga i
Korbas. Po przerwie Brygada miała kilka okazyj do zdobycia honorowego punktu, ale atak jej nie umiał tych sytuacyj
wyzyskać.
Sędziował p. Wiśniewski.

AKS -

4.: I (I :0)

Śmigły

6:1

Ka t ow i ce W Chorzowie wobec
5. tysięcy widzQw rozegrany został mecz
fmałowy o wejście do ligi. AKS zademon~~~~'ie~ł piękną grę, wygrywając zdecydo-

L w ó w. - Pogoń wygrała zdecydowanie i zasłużenie. Pierwszą bramkę z.dobYł dla Śląska Cebula. Pogoń
wyrownala przed przerwą z rzutu karnego przez Matyasa. Po pOłowie Matyas w 51 i 60 ·min. strzelił dalsze dwie
bramki, przyczem trzeci punkt padł
znowu z rzutu karnego. Wynik dnia
ustaW Nahaczewski w 80 min.
PO.gOll miała przez .cały czas gry
wyrazną przewagę nad Slązakami, którzy od 3~ min. grali w dziesiątkę na-

Bram~i

dla

zwycięzców

zdobyli: Pia,tek

(2), Morcmel{~ Marsze], Wostal i Pytel.. Dla

pokonanyc!,\ Jedyn1 pUnkt

uzyskał

HaJdul.

Tabelka
1. A. K. S. (Chorzów)
2.. Cracovia
3. Brygada (Częst.)

4.

Śmigły (Wilno)

5 p.
4 p.
2 p.
1:p.

(3, 10:2)
(3, 3:1)
(3, 2:5)
(3, 1 :8)

Mistrzostwa Polski whokeju na trawie
P o z n a ń. - W medz!elę odbyły się
d.wa spotkania elimina.cyjne w turnieju
fmalowym o mistrzostwo Polski do którego za~nvalifi!>-owały się cztery' dru:tyny.
Po CIekawej grze prawo do walki o
pierwsze miejsce, która odbędzie się w
nadchod~a,cą nie~zielę,
wywalczyły sobie
W.a~ta l Czarm, podczas gdy o trzecie
mIejSCe grać będą: długoletni mistrz Polski WKS i Zuchowaci. Wyniki obu spot-

z niezadowolęniem graczy WKS, z których trzech za nieodpowiednie odezwanie
się zostało przez p. Zielińskiego wyi;!tawionych. Prowadzenie dla Zielonych zdobył
ThaUlm, poczem w drugiej wynik dnia
stalił Kadłuhowski bardzo ładnym strzałem z pr~edboju.
Przeciwko watności
spotkania WKS założył protest.

u-

CZARNI -

kań były następuja,ce:

WARTA _ WKS 2-0 (1'0)

.
.'. .
Spotkame Odbył? Slę w menormalnych
warunkach, albOWIem pr?wadzone. b~~o
ty~ko przez Jedne~o .sę~ZIego, p. Zlelmsklego. Rozst.rzygmęcla Jego spotkały się

L 6 d ź - Zawody pięściarskie o drut ynowe mistrzostwo okręgu łódzkiego, do
którego zgłosiły się tylko dwie druzyny,
zakOllczyły
się spodziewanem zwycię
stwem dotychczasowego długoletniego miWar s z a w a. - W sobotę i niedzielę
strza Lo,lzi II(P. Zawodnicy klubu mistrzQwskiego zaprezentowali niezwykłą na; stadjonie Wojska Polskiego, odbyły się
ambicję i
odnieśli zwycięstwo pomimo mIędzynarodowe zawody lekkoatletyczne
~kładu . rezerwowego. Hakoah poza zacię z udzIałen: doskonałych biegaczy - Fina
I~o-Hollo l Szweda Ny. Zawody odbyły
tością nie wykazał innych walorów. Wyniki poszczególnych spotkań przedstawia- SI~ pr~y. dużyUl chło~zie i nie licznej pują się następująco: W wadze muszej Po- bhc~noscl (około 2 t~s~ące).
. ~zcz~gółowe wymkl z soboty przedstapielaty (I) zmuszony strenować wagę, muwlaJa, SIę następuJąco:
siał się zadowolić wynikiem nierozstrzy200 .m: 1. Zasłona (Jag.) 22.6, 2. Trojagniętym w spotkaniu z Liebermanem (II).
-:w koguciej Bartniak (I) mimo nieznacznej nowskl (Warsz.) 23.2, 3. Lopuszyński (Pol.)'
przewagi, uznany został za pokonanego bieg australijski na ó km: 1. Głuszc~
przez Gottfryda (H). W wac17.e piórkowej (PZL) 16:34.4, 2. Kujawa (Zagiew) 16:36.8;
Czesławski (I) wypunktował po ładnej wdal: 1. Hanke (Warsz) 689, 2. Hoffman
walce Fagota, (W). W wadze lel~kiej Spo- (Pozn) 675, 3. Roslan (L) 650; sztafeta
denkiewicz (I), walcząc w wyższej wadze, szwedzka: 1. Legja (Maszewski, Kemp
:eokonal wysoko na punkty Białegostoka Downarowicz, Pajsker) 2:04.9, 2. Warsza~
(H). W półśredniej zamiast Durlwwskie- wianka 2:07.8; 3000 m: 1. Iso-Hollo 8:40.8,
go wystąpił Woźniakiewicz (1), zwycięża 2. Noji - w tym samym czasie, 3. Wirkus
jąc z brzydko , walczącym Wdowillskim (Warsz.) 9:09.8, 4. Jankowski (Zag). Od
(H). W średniej zamiast rekonwalescenta startu prowadził Iso-Hollo, mając tut za
Chmielewskiego wystawiono Banasiaka sobą NQjęgo. Na. poc~a,tku ~rugie~o kilo(I), który wypunktował wysoko Lipszyca metra prowadzeme objął NOJI, po jednem
(H). W półciężkiej Pietrzak (1) pokonał o~rążeniu jednak na czoło wysuna,! się
na punkty będa,cego blisko k. o. Wahl- Fmlandczyk. Na początku ostatniego 0manna (H). Wreszcie w wadze ciężkiej krą:/:enia Iso-Hollo niespodziewanie zwolHakoah zdobył dwa punkty bez walki, nił tempo, wobec czego na ostatnich 200
m Noji doszedł przeciwnika, lecz na ostatgdyż II(P maja,c zwycięstwo zapewnione,
nich 80 m Iso-Hollo rozpoczął finisz i
zrezygnował z wystawienia surowego Kupierwszy na taśmę o pół metra
Maka. W ringu sędziował bardzo dobrze wpadł
przed Polalnem.
p. ,W!oeła~ki, na punkty p. ~cki.
JN.. ];de~u ~a. 800 ID łatwo zwyciężył
P:ułrłicznośC1 ponad 1000 osób.:
-

Kucharski

I

~UCBOWACI

2:1 (1:1)
. Za~łużone. zwycięstwo. odnieśli techmczme lepSI Czarni. pierwsza, bramkę
uzyskał Lewandowski dla Zuchowatych
poczem wyrównał Bzowy. W dru ie' o~
łowie zwycięSka, bramkę dla czar~yjh puzyskał równie z Bzowy. Sędziowali
.
Gołębiewski i Kadłuhowski. (wz)
pp

pokonał

biegacza Ny

Kucharski w czasie 1·517 zed N 1
3. Ga,sowski (AZS Po~ni 1~l6 6 4 YM:5f'~
(Skra). Prowadził Kuchar~ki 'd '.' u a
pierWSZYCh kilkudziesięciu m~tr op~ero po
wadzenie przejął N
N
ac
progiego okra,żenia tem~~ wz~a;t~C1ą~ku20~ru
przed metą Kucharski łatwo w c a. . m
czoło, odrywa się od przeciwni! I:t0dZI na
cie jest o ą m pl'zed Ny. Czas K~;h~~s~:=
go zaledWIe o 0.1 sek. gorszy od własnego
rekordu Polski.
W.niedzielę zawody zgromadziły mimo
dot:kl~wego chłodu przeszło 2000 widzów
NaJwIęl<sZą sensacja, była porażka fawo~
ryta. !so-~01l0 na 5,000 m. Od startu pro-

wad~lł FlI~n przed Polakiem. KOlejność

ta. me uległa zmianie przez 4 km. Dopiero n.a pocza,tku 5 km. Noji zaatakował Finna, l wysunął się a czoło. Na. ostatnich
400 III .Iso~Hollo rozpoczął finisz, ale No'}'
przyśpIeszył kroku i pierwszy przerwił
taśmę o 20 In przed Finnem w czasie 14'50
(czas Iso-Hollo 15:02, 3) Wasilewski (80kó.ł Brze~ć) 15:51, ł) Jankowski (Żagiew)
1~.15. MIędzyczasy Noji i Iso-Hol1o na
pIerwszych kilometrach były następujące'
1000 m - 2~54, 1500 m _ 4'21 2000 m .
5:51, 3000 m - 8'58 4000 m' '1204 k Zwycięstwo P~la:k
d 1- H: II se.
żać nale:ty za n . . ak na
sko- o o uwa".
ż·
~]Wlę szy su ce$ VI jego
k arJerze yClOweJ.

Na 1500 m Kucharski zru:J,Kcentowal ponownie swoją przewagę nad Ny, bija,c go
zdecydowanie i prowadząc prawie od początku do mety. Jedynie ;na pierwszem
okra,żeniu Ny znajdował się na czele. Kucharski łatwo . go mina,ł i skończył bieg nie
zagrożony zupełnie o 30 m przed Szwedem: Wyniki: 1) Kucharski 4:00, 2) Ny
4:05.6, 3) Mulak (Skra) 4:18.2.
' Trzeci~ sensację przyniósł bieg na 500
m, gdzie Ga,sowski (Azs-poznań) pobił na
tym dystansie rekord polski, uzyskując
czas 1 :05.5. Drugi z lwlei Maszewski osia,gna,ł wynik 1 :05.8, również lepszy od rekordu, 3) Szefler (Warsz) 1:07.4 sek.
100 m: 1) Zasłona przed Trojanowskim
w czasie 11.2, 3) Lopuszyński (polonia)
11.5. Wwyż: 1) Hoffman (Poznań) 180 2)
Chmiel (Kat) 180, 3) Prusak (Żag.); 4><100
m: 1) Sztafeta kombinowana 44 przed Legją 45.7 i Orkanem 48.4. (PAT)

Pięś'ciar~e

Warty

wGdańsku l Gdyni

G d a ń s k - W sobotę wieczorelll odbyły się VI Gdańsku zawody pięściarskie
pomiędzy poznańską Wartą i gdańskim
"ABC". Zwyciężyła Warta w stosunku
9:7.

WARTA -

BAŁTYK

11:3
~\

GdYn i a W drodze po\rrotne,i z
Gdańska Warta walczyła w GdYI\i z robotniczym Klubem Sportowym Bałtyk, odnosza,c zwycięstwo w stosunku 13:3. Poszczególne walki dały następujące wyniki
(na pierwsze mmiejscu podajemy zawodników Warty):
Barwnik zremisował z Sowińskim,
Wolniakowski wygrał z Mozeja" Koziołek
pokonał Kostkę, Frankowski zwyciętyl
Wawrzyniaka,
Sipiński
wypunktował
Juchniewskiego, Jarecki oddał zwycięstwo
Lubecldemu walkowerem, Florysiak odniósł zwycięstwo nad Budzewiczem, wr.eszcie Szymura pokonał Michalaka.
Zawody wykazały, że młody Robotniczy
Klub Sportowy posiada w swoich szeregach kilku obiecuja,cych pięściarzy. Spotkanie wywołało w Gdyni duże z;;l.interesowanie i zgromadziło ponad tysiąc widzów.

CIĘżKA

ATLETYKA

Pillciobój atletyezny o miJ;trzostwo Łod!l.i.
który obejmował rówmeż k-onkurencje lek·koatletyc!MIe, zakoń·cz('ny został w niedziele. W
ogólnej klasyfikacji piocwsze mi~jl!{)e i tytuł
mistrza zdobył pOOJownie Lędziewicz (Zj.), -osillgajQ.c 1444 punkty 2. Hinz (Wirna) 1127 p., 3.
Kawal Wl. (Wima) 10U P.

t YżWIARSTWO

I 6ztucZnycn
W Londynie. otwarty zosta.'
lodowiS1kaeh.. W

już

./lwn na

pok~zowej .je~d&e

parami w Queans CI,uble uczestmczyl mm. Samuel Hoare z łyżwiaJl'kQ. eoUedge.

KOLARSTWO

Długodystansowy wyścig na 50 km •
mistrzostwo Polski, odbyty w niedzielę
na torze dynasowskim, mial dramatycwy
Jl1:z.ebieg. Po wygraniu dwócq finiszów
musiał się wycofać, z powod u defektu,
Olecld, wobec czego na czoło wysun.ął się
Starzyński. Zainicjowaws!llY ucieczkę, wy.
s~na,ł się on o okra,żenie, lecz na 44 km ;
powodu pęknięcia gumy spadł na trzecie
miejsce. Zwyciężył
Popończyk (Iskra)
2.f) p. w cza.sie 1 g. 23:16.8, 2. Napierała
(Fort Bema) 20 p., 3. Starzyński (F. B.)
20 p., 4. Schmidt (Lódź), 5. Hofszmtjder
(Lódź).

PIEśCIARSTWO

Gedania - Gryf 9:7. Spotkanie odbyło lrilt
w Gdalls-ku () mistrzostwo p"morza Ciekawsze
wyniki: W piórkowej Bianga (G) zrem,isowąt
z Krzemińskim, w pólcięM,jej Han.,ke (G) zre,m16o wa'! z 'Vezenerem, a w c'ężkiej Choma (G)
zwyciężyl bez walki z powodu braku pr1;eciwntka.
Louis pokonał w Nowym Jork!u w S sta.l\ciu
przez k. o. Brescia (Arg.).

PIŁKA NOŻNA

W wczorajszych rozgrywkach o mistrzo&two
klasy A okręgu łódzkieg·) uzyskano następujące
wy.nhld: LTSG - Union-Touring 1:1 (1:0). Widzew - Sokół Pabianice 2:0 (0:0), WKS - LK:S
I b 5:0 (2:0), GTC - SKS 2:0 (1:0),
Gryf toruński pokonaJ w niedzielę na boisku
wła.snem GoplaJ\jf, z Inowrocławia w ł!Potkaniu
o mistrzostwo kI. A Pom. OZPN w s,toounlm
1:0 (1:0). Gra byla po obu stronach chaotycwa.
i nieciekawa. Jedyną bramkę dla zwy{)i~zc6w
strzelił WietzelewskL Sędziowal dość energicznie, ale niezawsze słusznie p. Ko.rueczka. Widzów zebrało się okolo 800 osób. W przedmeQZu
rezerwy Gryfu l'rzegrai'y z K. S. "Gazomierr."
z Tarunia w Iltosunku 3:·6 ~(}:2). (tl)
Niedzielne spotkaDia o mistrzostwo
lwowskiej ligi okręgowej przyniosły nę.
stępujące wyniki; Czarni - Ukraina 1 :0.
Hasmonea - Czuwaj 1 :0. Pogoń B - I{orona 2:0, AKS - Lechia 3:2.

TENIS
.

W MerlInie w turnieiu Austria - WęgryWIochy. Austrja zajęla pi·~rwsze miejsce. bi·

jąc ostatniego dnia Węgry 3:0. Wło&i sklasyfJ·
kowali się dopiero na :I miejscu ..

ZAPAs' NICTWO

Skład. reprezentacji Łodzi na mecz z War·
szawą, po rozegranych elimi·na{)jach zapaAniczych, ustalony został na mecz z Warszawa
w dni·u 18 bm. w War5zawie, jak następuje:

Pawlicki, piórkowa ~ Oz,
W!. Kawal. półśredniaJ Hmtz,
~redn.ia - Jakubow5ki,
pólci~tka ....
Fłedler li cię21ka - Cymer.
.
.
waga

K:twał.

kogucia lekka -

.
zvn
Z 20 rokiem

,

.

szczęSClana

dno upadku

div~ - Przyjaciółka ekskróla - Trzy rozwody Smiert głodowa bogatej żebraczki

Roztrwoniony

Od 20 lat old Kathi stała, przy>lepiona dzy na powrót do Anglji.
Tak więc old Katru stała: zimą i latem
do muru, przy jednem z wejść do londyń
Starzejąca się Katarina nie zdobyła si~
na swem stanowisku przed stacją kolejo.:lkiej kol ej podziemnej, dzięk ując uprzej- już na tyle energji, by wydobyć się na po- wą Aldwych, aż ją zabrano do szpitala,
mie za każdy zlożony na jej zgrzebialej wierzchnię. Przez peWien czas utrzymy- Przyczyną śmierci było niedożywienie. Po
dłoni miedzil1 k. Od pe\vnego cza,su jednakwała się ona jeszcze ze sprzedaży przedśmierci znaleziono u niej puszkę blaszaną,
że miejsce żebraczki było puste. Funkcjomiotów, powstałych jej z dobrych czasów. w której znajdowało się 22 starannie zlonarjusz Armji Zbawienia, w której przyPóźniej przyjaciółka ekskróla stała się
żonych banknot6\v stufuntowych oraz spo·
tułku żebraczka nocowata, zdolał stwier1'0 monet srebrnych. co ogółem przedJstażebraczką uliczną.
dzić, że znajduje się ona w szpitalu dla
bezdomnych. Dni staruszki były policzone. Znalazła ona przecież jeszcze tyle sily, by poczynić obszerne
zwierzenia co do swej przeszłości.
Są to fantastyczne dzieje szczęścia i świet
ności, upadku i nędzy.
Kathi była jedyną córką pułkownika
amerykańskiego Houstoń Lee, który odznaczył się w wojnie między stanami pół
p e c s, w październiku. ,giersku, niż po polsku. No i może nie
nocnemi i poludniowemi Ameryki. Jej
Istnieje
podObno przepowiednia, spodziewał się tutaj, na poluri niu, na
skończona piękność i przepiękny głos aldotyczę,ca Węgier, którę, wygłosiĆ miał
śamem pograniczu \Vęgier, odwiedzin
towy zwrócilly uwagę s,ławnego manegera zakonnik-Paulin, a brzmi ona w języ- Polki. Wprawdzie Polacy przy.ieżdża
.Jerzego Edwardt:;a, który ją kazał kJształ ku polskim tak: - O Węgry, ojczyzno ją tu niekiedy, nawet niedawno, przed
cić dla sceny.
moja droga! Bez Pauli.nów zginiesz, a paru tygodniami - opowiada Ojciec
Pierwszy jej występ w Nowym Jorku
z Paulinami rozkwitniesz!"
Michał myli w Pecs stu-Ifmri Polaskończył się niesłychanym triumfem
Wierzę, w to Węgry mocno,
zwłacy
na
praktyce,
Oprowadzał
ich po
dwudziestoletniej divy.
szcza, że podobno od d,vóch lat - to winnicach znajomych sobie właśeicie
Zachęcony tem powodzeniem' młodej artystki, Edwards postarał się jej o angage- jest odką,d zakon O. O. Paulinów po- li, nawet fotografował , się z rodakami,
Olent do "Gaiety - Teatru" w Londynie, wrócił zno\vu na Węgry, widoczria jest na tle przepysznych krzewów wingdzie stała się niebawem ulubienicą pu- poprawa ekonomiczna na \\Tęgrzech.· nych.
Lud twierdzi, że zawdzięczać ję, naleJest tutaj już półtora roku Obecnie
bliczności. B yło powszechnie wiadomem,
ży Paulinom. NietYlko zresztę, lud. pracuje nad wzniesieniem kościoła. Z
że jest ona przyjaciółką ekskróla portu·
galskiego Manuela, który obsypywał ją Kobiety węgierskie z inteligencji dobre ciekawością .udajemy się na burlowlę.
podarkami.
part jotki \'VierzlJ. w to również. I dla- Zwiedzamy wszystko, gdyż ob.ocnie jePewnego dnia w Londynie wielką sen- tego, kiedy przybyłam do Pecs, posta- szcze nam wolno. Za kUkanaście dni
s8;Cję wywołała wiadomość, że pokryjomu
nowilam onwiedzić klasztor Paulinów, odbędzie się poświęcenie kaplicy dla
odbyły ,się
istniejący tutaj zaledwie
od półtora zakonników i wówczas iuż we .jść tam
zaślUbiny pięknej aktorki z Pewnym
roku, o którym w roku ubiegłym O. nie będzie można: - klall7,ula
o 30 lat od niej starszym, lordem,
przeor Izdebski z klasztoru bllda11 października, w owym rlni1.t pojl"c1nym z najbogatszych właścicieli ziem- peszteńskiego tak wiele mi opowiadał. święcenia kaplicy odbędą. się równo",kich Anglji. Lecz już po p6Ił roku lady W roku ubiegłym było tutaj zaledWIe cześnie jeszcze i inne uroGz\'stości klal\.u.tarina postarała się o rozwód, by wy5 braci - dzisiaj jest ich już 30! 1)0- sztorne: paru braci składa \V L\' m duiu
dać się za pewnego dyrektora teatru. Lecz
i to małżeństwo trwało niedługo. Lady wodzi to, jak bardzo garną się \Vęgrzy ślUby zakonne, kilku' będzie miało
Katarina w}"S2'Jła po raz trzeci za,mąż, tym do tego zakonu, jak bardzo dbaj~ o obłóczyny, to też na dziell ten musi
kaplica być gotowa. ChodzilIJ\' po burazem za Wielkiego przemy>słowca. Zwią jego rozwój.
Droga ku klasztorowi wiedzie stJ'o- dowli, oglądają.c wszystko l ciekawozek ten trwaJl najrUużej. Po 10 latach nastąpil rozwód, i to II jej wła,snej winy. Rozmo pod górę. Widok roztacza się cu- ścią i wzruszeniem: oto, ja.k z niczego
kochała się ona bo'w iem... w konjaku, a
raz pięknieJszy. Powietrze czyste, nie- powstają. dzieła wielkie. Przechodzą
kiedy razu pewnego po pijanemu wywo- bo błękitne, ciepło, nawet gorąco. cy robotnicy i dzieci pozd ra .,viają
łała awanturę uliezną i przez 48 godzin
Idziemy we dwie z jedną. z tych pań Przeora po węgiersku, widać, ,j ak bm'osadzona została w areszcie, mąż jej stra- węgierskicll, które mocno wierzą, że dzo jest lubiany.
I'i't wreszcie cierpliWOŚĆ i po<staraJł się o
obećl1a zaznaczaj lica się' zwolna, ale
Kościół zzewna.trz jest z kamhnia,
j 'c17 wód.
stale poprawa ekonomiczna w kraju wewnę,trz zaś wyłożony czerwon i.~ ce'Wszyscy jej mężowie obeszli się z nią
- to skutek powrotu Paulinów na głę" co, jak zapewnia O. Przeor, jest
bardzo hojnie.
Odprawy, jakie od nich otrzymała, wyno- Węgry. Zdala widzimy budowlę kościoła.
'
,iły razem przeszło 5 milj. złotych, nie liWchodzimy przez małl;!. furtkę w
cząc oczywiście podarków w klejnotach
itd. Lady Katarina próbowała wystąpić murze i znajdujemy się przed dużym
znowu na scenie, lecz stała się tu niemoż budynkiem, Jaśniejącym bielI:'!. i pogo\V Chinach zapada bardzo wielu ludzi
litWą z powodu swej słabości do alkoholu.
dę,. Jakaś cisza i spokój biJe z tych oPrzepiękna jeszcze wciąż kobieta łatwo
kien pozasłanianych białemi firanecz- na chorobę ócz, która się zwykle kOl1cZY
całkowitą ślepotą· Najwi.ęcej ofiar znaj·
dostała engagement, lecz zdarzyło się kil- kami, jakaś błogośćopanowu.ie czło
duje ta nie,szczęsna. bo nagminna choroba
kakrotnie, że na otwartej seenie usnęła i wieka, który tu wchodzi.
wśród wal'stw pracujących.
zaczęła głośno chrapać.
'
Towarzyszka
moja dzwoni. Po
Jeden z misjonarzy Dolskich, k.s. Szu·
W dodatku
chwili zjawia się braciszek, któremu niewicz w Shuntehfu, ma przeważnie z
ogarnęła ją jeszcze namiętność do grY.
chorobą ócz do czynienia, jako specjalista
objaśnia cel naszej a raczej mOJej wiW karty i na wyściga@ przegrywa,ła 01- zyty. Pragnę zasięgnąć informacyj, lekarz i okulista. Od roku 1924 istnieje
liga dla zapobie!ł'ania
brzyrrnie sumy. Pewnego razu pojechał.a ~ pragnę dowiedzieć się, jak rozwija l'<ię ,.~fjędzynarodowa
ślepocie w Chinach". Twórcą i założycie
tO'WarzystJWie 18 panów i pań wątph weJ owo zbożne dzieło, o którem opowia- lem
jej jest wybitny katolik, kawaler or·
l'eputacji na Rivierę. Całe towarzystwo ty- dał mi O. IzdebskL - Jestem Polką, deru św . Sylwestra. dr. Lossouam. Wielka
to i grało na koszt lady Katariny. Innym chCiałabym mówić z Ojcem Przeo'.-em,
ilość wypadków kompletnej ślepoty i czę
razem stawiała ona w ka,synie przez 8 który podobno jest Polakiem (jak stej choroby ócz skłoniła go do podjęcia
dni stale maksymalne stawki. Po każdej
walki z straszliwą plagą. Po porozumieniu
przegranej wychylała szklankę konj~ku. mnie już uprzednio objaśniono).
się z władzami kościelnemi i świeckiemi,
Braciszek
z
twarzą.
rozjaśnioną
poKiedy zupełnie nieprzytomną od:s ta 'Y10 ?0
celem otrzymana pomocy pieniężnej i medo hotelu, nie po,siada/la ona n3lWet plemę· godą skłania głowę na znak, że wie, dycznej, Zabrał się do dzieła.
o co mi chodzi. Wprowadza nas do
Pierwszą siedzibą Ligi był szpital .. Pei
malutkiego pokoju, rodzaju rozmów- Yang" w Tsientsinie. Dwaj lekarze chilInicy. Po krótkiei chwili wchodzi wy- BCy', również katolicy. dr. T'souen i dr.
soki zakonnik, ubrany w biały ha- T'ien objęli dyrekcję dwu klinik w mie·
ście. CodzielI przed poludniem leczyli darbit.
mo licznych chorych. z których większa
Immigracja Japończyków do ~razyłji 1'0,
Niech będzie pochwalony Jezus część odzyskała całkowite zdrowie. Liga ta
śnie z każdym rokiem, zamkmęŁo 1?rz~~
nimi Stany Zjednoczone, tem ~orlnyleJ Chrystus! - odzywam się po polsku. ma za cel nie tyłko leczyć a'l e takiE' zaprzeto szukają nadających się do. kolC!mzaPrzeor mówi świetnie po 'węgier po'biegać chorobie ócz. I tu napotkali lecH terenów w Ameryce poludnlOWe].. 0- sku. Dwa lata zaledwie przebywa na karze na największą trudność. Robotnik
statniemi czasy skierowała uwagę eml~ra 'Węgrzech, a niemal zdawaćby się mo- chiński nie myśli tracić nawet pół dnia
roboty, ażeby iść po poradę lekar,:;ką.
cja japońsl<a na Brazylję, g'~zie .nie buk
o1brzymich ,obszarów zupełl11e me zalud- gło, że łatwie.i mu już mówić po wę- Dlatego dr. T'souen podjął się odwiedzać
robO'tnik9w po fabrykach i warsztatach
nionych. Si':niej'szy na'pływ .żółtych zazna.Darmo rozdawał lekarstwa, i na miej,scll
czył się zwłaszcza w stam~ S,ao Paulo,
dawal wskazówki z higjeny. Wreszcie
gdzie istnieją dobre w::r~nkl kh~~tyczne~
sporządzono film naukowy i propagandozwłaszcza vr pólnocne] Jego częSCl. Tuta J
"';y: którym dotarł lekarz do sze:r<szej pu·
powstało nowe miasto, z~miei3zkal!-e wybliczności i poucza ludność o chorobach
łacznie prawie przez Japonczyków l prz~z
ócz ,i środkach przeciw chorobie oraz sponich założone. Brazylijczycy nazywaJą Je
sobie leczenia.
żóltem miastem.
Od roku 1930 Liga przeniosła swą sie'
ShiO'amoto zostało w tych dniach ~ro
dzibę na terytor]um koncesji francuskiej
CZyści; ;poświęcone. Historja miast!! S]ęl2'a
i jest odt.ąc! zupełnie niezależna. Do pr e.
zaledwie kilku lat; na początku ISLmalc
zydjum Li!ł'i należy J. E. ks. de Vienne,
tutaj małe osiedle ja;p06skie. gdzie. rolę
wik. apost. Tsientsinu, dwóch misjonarzy,
domów pelrily baraki z blachv: falls.t~J
oraz cały szereg lekaJ'Zy europe.:skich i
&topniowo przybywało cora.z VY1ę?eJ zol:
chińskich; wszyscy są katolikami z wytych, dzięki wygodnemu po1oze1111;l ~ żYZ~~J
jątkiem jednego. Do r. 1936 Liga bbudowaokolicy osada rosła COll'az bardZIeJ, mIeJ'
la i potworzyla cały szereg szpitali. klinik
sce baraków zajmowały murowane d·omv .
i przychodni. Wreszcie powstał w TsienDzisiaj jest to już spore miasto z 25.0.00
tsinie, dzięki bezinteresownej pomocy dwu
mieszkańców, pobudowane nowocześn.le, NOWY SPORT W ARMJI ANGIELSKIEJ
gdzie każdy dom ma własny .ogrt?ct, OŚWl~ wprowadzono Jako nowy system ćwiczeń innych lekarzy chiń'skich &zpital dla cho·
tlenie elektryczne i wszystkIe lllstalacJe fizycznych, i to tak wielostronny, że za- rób wenerycznych, które w bardzo wielu
nowoczesne. Wszystkie sklepy w mieście stępuje w zupełności, a nawet skuteczniej, wY'Padkach są przyczyną choroby ócz. W
ćwiczenia na poręczach, na koniu, na draciągu jednego roku 1936 8,000 chorych
należą do Japończyków, japoński jest też
teatr. W Shigamoto wychodzi dziennik w binie i wciąganiu liny. Sport tf'n jest lE'c7.~·lo gię w szopitalaoeh Li~i. Środki na
Clplacellie kosztów olbrzymiego przedsię
języku japońskim. Shigamoto j~st pierw- o tyle jeszcze praktyczny, że c,: l~' jego
szem miastem w Ameryce, zamIeszkałem i!lprzęt. gimnaRt.y('.zn~r l'Ikłada i'ii~ tylko hi or~f wa. płyną z gmmy fl'ancuskiej w
z ci ,,-óeh ci !'R.gów jpsiollowych.
Tsien!sinie, ~ dwócb loteryj 1''JcZDych j dn
v;-ylącznie P" Zf>Z żól!.ycll .
Ol'.

majątek

wiało
wartość przeszło 60 tys. złotych.
Dawniejsza mal'lJotrawczyni
.
na starość stała się sknerą
i zebrała byla, gIlodząc się, w ciągu lat z
otrzymanej ja~mużny zno'w u spory mają
tek. Wolała wszal<że umierać z głodu niż
go naruszyć.

i tańsze i trwalsze, gdyż w ten sposób
tynk nie będzie mógł nigdy odpadać
.... ~koro go niema! Kościół powstał
ze składek, które O. Zembrzuski zbie-ra na Węgrzech. Jak już zaznaczyłam.
zakon Paulinów .iest "oczkiem w gło-:
wie" Węgrów, to też nie szczędzą nau
ofiar Zmarły niedawno fabrykant mebli Schmidt:' człowiek niezmIernie bo..
gaty, zapisał w testamencie olbrzymie
dobra ·klasztorowi Paulinów na siedzibę dla Ojca Generała zakonu.
Klasztol' w Pecs przypomina nieco
J asnę, Górę. Jest również wziesionYi
na wysokiej górze, z które.i odsłania
się przepyszny widok na leża.ce u stóp
miasto, otoczony murem, w którym
będą umi.eszczone Stacje Męki Panskie). Również i budynek klasztoru,
siedzibę obecną. zakonników rozbudował Ojciec Michał. Dzięki ofiarnośd
arcybiskupa z KaJocsy, hr. Zichy,
dawniejszego biskupa w Pecs, zakon
O. O. Paulinów otrzymał szmat ziemi
z małym domkiem, obecnie mieszczą.
si~ w nim już z łatwością. mieszkania
dla 30 zakonników, refektarz, kaplica,
kuchnie i t. p. Jest tu nowicjat i kle-rykat.
Ojciec :'lEchał zorganizował w roku
bieżącym pielgrzymkę
do Częstocho
wy, która powiodła się doskonale_
Wzięło w niej udział około 30 osób, to
też na przyszły rok
projektuje rozszerzyć
nieco ramy pielgrzymki i
przyjąć już więcej uczestników.
W ten sposób, pracuje z całem poś\vincenien.l dla Węgier, nie zapomina
O. Zembrzllski i o Polsce: szerzy jej
znajomość wśród mieszkańców
dalekiego słońca prastarego miasta Pecs!
STELLA OLGIERD.

"Bez Paulinów zginiesz,
·z Paulinami rozkwitniesz..."

Walka z ślepotą wChinach

I

bl'owolnych datków przyjaciół dzieła.
Promotorom Ligi nie wystarczyła dzIałalność za.kro,iona na tak wielką skalę;
weszli bowiem w kontakt. z 600 misjonarzami, dzięki którym ich działalność humanitarna promieniuje na wielką część Chin.
Cd 1'. 1930 Liga wy'slała na ręce misjonarzy
100.000 da ,,,ek szczepionki. Są one wprost
cudowne w s\yoich sktukach mimo 6..J!lliesięcznego nieraz transportu. \V ciągu pierwszego półrocza 1936 r. wysłano w głąb
Chin 150 skrzY!'l lekarstw, które dotarły dG
miejsca przeznaczenia mimo zamieszek i
wojny domowej. Dr. Lossouam bawi obecnie w Francji. aby zjednać większą pomoc
dla swego dziela.

I
EKSPEDYCJA HIMALAJSKA
l!od przew. Pa"vła BaueJ'a (siedzi) z udziałem elr. Karola Wiena, Adolfa Gbttnera
i dr. Heppa - pierwsza zdobyła szczyt
niebezpiecznej góry Siniolchu (wys. 6890 m)
na terenie loclo"'ca Zomu. Dzięki temu
stanęła noga ludzka poraz pierwszy na
szczycie tej góry.

. Robią to zresztą nie tylko psy, zwyczaj
lIzania ran zaobserwowano również u innych zwierząt. Prof. Dold z uniwersytetu
w Tubingen przeprowadził w związku z
t6m ciekawe doświadczenie, które wykazało, że dodanie trochę śliny do kultur
bakteryj, wstrzymuje ich rozwój. Pies i
inne zwierzęta, wiedzione niezawodnym
instynktem, lizaniem nietylko usuwają
brud z ran, ale zabijają bakterje, dla których i'ikrzepy krwi, tworzące się przy 1'a11(\('11. stanowią lioskonałą pożywkę.

(oraz m(niejszą stopą stają Japoń(zy(y wChinach

wola to od'dźwięk w mocarstwa'Ch za,.
interesowanych na Dalekim \Vschodzie.
M. B.

Rzym dodaje Chinom odwagi

R z y m. (PAT) - Agen cja Stefani w
Nad Dalekim W~chodem unooi się n3idejod:zie ten moment. "Może za lat łej pr8J8ie chillskiej 3Jpel zarówno do
znowu gl'oźba krwawego 7.atal'gll Chin kilka, może za dziesięć, a może za mieszkańców Chin jak i Japonji, na- depeszy z Szanghaju podaje oświad
z Japonją W Szanghaju, którego dW3idzieścia" - oświad!czył mi przed wołujący obydwa narody do "zachowa- czenie przedstawiciela chil'lskiego M.
niedawnym czasem ministe'l' chiński w nia s'p okoju celem uniknięcia wielkie- S. Z., zaprzeczające inf'Ormacjom ja.ludność pamięta je~zc7e pożogę wojenWarszawie prof. Cbang Hsin-Hai, go niebezpieczeństwa, które mogłoby pońskim o wręczeniu marsz. Czangną w 1932 roku,
zapanował popłoch
stać się początkiem zagłady Dalekiena wid'Ok nowego d~santu floty japoń gdym go zagadnął na ten temat.
Kai-Szekowi 6 żądań.
g'O
Wschodu".
Japonja
jednak
przez
skiej, a banki wywiozły swe kapitały
Przedstawiciel chińskiego M. S. Z.
Tymczasem wszystkie względy i
d'O Nankinu. Japonja wzmocniła też o koliczności posuwają właśnie w stro- swego ambasadora Kawagoe domaga dalej oświad c za, że rokowania mogą
swoje garnizony w Tjensinie i Pekinie n ę Chin Japonję, od'Osobnioną na razie się stłumienia i kontroli nad rucbem być prowadzone z chil1skim min. spraw
przywróceuia przy- zagranicznych jedynie na p·odstawie
Na razie to-czą się perlraktacje amba - na arenie politycznej. Swój nadmiar antyjapońskim,
sadora japoń&k i ego w Nankinie min. ludności "Kraj Wschodzącego Słońca" jaznych stosunków między Japonją i równości i sprawiedliwości ,a także uKawagoe (Kałagoje) z rządem chiń (przy rocznym przeszło miljonowym Chinami oraz rozwiQ-zania wszystkich szanowania praw suwerennych i n ieskim, lecz osiągnięte porozumienie u- przyroście), musi lokować zagranicą. niezałatwion}"Ch jeszcze spraw na dro- naruszalności administracyjnej i teważać należy za prowizoryczne.
Wy- Nie chcą żółtych immigrantów Stany dze porozumienia.
rytorjalnej Chin.
starczy drobny nawet nowy incydent, Zjednoczone, wyprasza ich Austraija,
Do tego oświadczenia agencja SteWedług dotychczasowego prze,b iegu
by zostały zenvan e.
a w Brazylji, dokąd obecnie najliczniej rokowa1'1 przypu.sz.czać należy, że tym fani dodaje: P-o twierdza się coraz barZa bezpośrednią przyczynę obecne- emigrują Japończycy, nie mOŻe Japo- razem nie dojdzie do krwawego zatar- dziej, że dzięki coraz dalej idącej unigo zaognienia stosunków między Ja- nja nad swymi poodanymi roztoczyć gu, jak w r. 1932 w Szanghaju. Wiele fikacji, porozumieniu osiągniętemu
takiej opieki, jak w Chinach. Tu więc okoliczności WSkazuje na to. że Ja- przez marsz. Czang-Kai-Szeka z połud
ponją a Chinami należy
przyjąć zabój1stwa, dokonane na obywatelach i byłoby dla nich najbliżej i najbezpiecz- ponja wykorzystując nadarzającą. się niem i w wyniku zobowią.zania Nanniej.
sposobność,
pragnie jeszcze silniej kinu do przeciwstawienia się napastżołnierzach japońskich w ciągu ostatnikowi, Chiny są obecnie mniej skł·on
Władze chińskie ukarały śmiercią
ugruntować swą pozycję w Chinach a
nich dwu mieSięcy. I tak: 20 sierpnia
ne do ustępstw wobec Japonji, niż poprzy
tern
zbadać
bliżej,
jaka
będzie
na
zabójców,
wyraziły
ubolewanie
z
porzucon'O do hotelu japońskiego w
Szanghaju bombę, od wybuchu której wodu incydentów, a rząd ogłosił w ca- jej żą;danie oo'powiedź Chin i jaki wy- przednio.
zginą.ł Japończyk, 25 sierpnia w CzengTu tłum wdarł się do hotelu, gdzie
mieszkało kilku Japończyków i zabił
dwóch dziennikarzy
japońskich,
3
września w Pakh'Oi
zamordowano w
czasie demonstracyj kupca japońskie 
g'O Nakano, 12 września w Szanghaju
urządzono
manifestację
i zbiórkę
władza
Rozwiązanie
uliczną na rzecz partyzantów mandżur
skich t. zw.
"Feoderacji Zbawienia
półwojskowych
Całkow'ite usunięcie
Chin" a przy tej sposobności rozbito
kilka sklepów japońskich. 18 września
L on d y n (PAT) Reuter donosi z zować milicję frontowa na zupełnie pod wodzą ks. Starhemberga.
na stacji kOlejowej Feng-Taj w pobliżu "'iednia:
nowych podstawach.
Takie poł'Ożenie domagało się gwał
Pekinu do'szło d'O starcia między wojKanclerz Schuschnigg stal się w
Kanclerz Schuschnigg, który już townie wyjaśnienia. Tarcia pomiędzy
skami chińskiemi i japońskiemi podob- ciągu
nocy
jedynym
dyktatorem wczoraj wieczorem miał wyje..:hać z ks. Starhembergiem i b. wicekancleno na skutek czynnej zniewagi 'Oficera Austrji.
Wiednia, odleciał dziś rano o godz. 8 rzem Feyem były dla Schuscbnigga
japol'lskiego przez wartownika chiń
Objął on władzę niemal nieogranido Budapesztu na pogrzeb premjera pożądanym momentem do wyciągni ę
skiego, 19 września w Han-Kou został czoną W drooze dwóch nadzwyczaj do- Goemboesa.
cia ostatecznych wniosków ze swego
zabity policjant japoński Tejdziro J 0- n iosłych zarzą.d zeli. : . l) rozwiązanie
Po
W
i
e
d e ń. (Tel. w1.) Nocne posi~ dotychczasowego postępowania.
sika a 23 września grupa Cb ińozyków Heimwehry; 2) zaprzysiężenie wszystrozbiciu się rokowań w ciągu Ubiegłej
dzenie
rady
ministrów
ma
niewątpli
w Szanghaju napadła na kilku mary- kich członków gabinetu, w tej licznie
nocy, Starhemberg odwołał swoich
narzy japońskich, zabijając jednego z byłych członków Heimwehry, którzy wie historyczne znaczenie. Równole- ministrów.
wicekanclerza Baar-Barengle
odbywaly
się konferencje
z
ks.
nich a dwóoh ciężko ranią.c. Poza tem z'Obowiązali się do loj alności wobec
Starhembergiem, nie dały one jednak fels i dr. Draxlera z rządu. Zastanaw dniu 18 września jako w "dzielI osoby kanclerza.
pozytywnego wyniku. Osobistość, któ- wiano się wówczas nad wydaniem użałoby narodowej"
w piątą roc"lnic<;l
W i e d e ń . (Tel wł.). Rada mini- ra od dziesięciu Jat odgrywała dużą stawy o przymusowej milicji. Ustawa
oderwania od Olin Mandżurii prawie strów debatowała nad żadaniem ks
we wsz)'lStkich miastach urządzono Starhembel'!ra. który domagał się u- rolę w Austrji. k s. Starhemberg, zosta- ta nie miała formalnie likwidować
,.Heimatschutzu". Wskutek dalszego
ła wyeliminowana.
burzliwe demonstracje antyjapońskie.
znania jal<o Jodyną organizację pół
Rozwią.zanie
organizacyj półwoj rozwoju wypadków zdecydował się
wojskowa uh\'orzoną. przez siebie i skowych uderza wyłącznie w Heimat- jednak kanclerz Schuschn igg po kilOczywiście te fakty zmusiły Japonję
do wystąpienia w obronie swych oby- związana z jego osobą. milicje fronto- schutz, pon i eważ zlikwidowanie for- ku godzinach rozwiązać "Heimatwateli, przebywających w Chinach. Jak wą· Po długie.l, chwilami dramatycz- macyj kanclerza SCbuscbnigga, .,Ost- schutz" po przekonaniu b. ministrów
wiadomo Japonja wzmocniła tam swo- · ne.i dyskus.ii postanowił rza.d rozwią maerkiscbe Sturmscharen" i "Frei- z ramienia tej organizacji, Baarwszystkie organizacje pó\"ojsko- heitsbund'·. nie ma praktycznie żad Barenfelsa i dr. Draxlera o konie·cznoje garnizony i wysłała kilka okrętów zać
we,
ponieważ wysiłk~ pogodzenia skłó
- wojennych. Jest to forma wystąpienia conych obozów w Heimwehrze "pełzły nego znaczenia. Ich czlonkowle wstą ści ich pozostania w rządzie. Obaj odzbyt silna, jeśli się zważy, że rząd chiń na niczem.
pili prawie wszyscy do milicji frontu łączyli się od Starhembel'ga, co jednak
ski, skłonny do ustępstw, z pewnością
ojczyźnianego, utworzonego w maju.
nie zmienia faktu, że podstawy rzą
Rekonstrukcji rZ9-du austł'.iackiego
udzieliłby zadośćuczynienia i zapłacił
du
zostały ponownie zwężone.
Decyzje
z
soboty
rana
są
właściwie
nie będzie. Coprawda min. o~wiaty dr.
by żądane ods"lkodowanie rodzinom Pertner. min. finansów dr. l>raxler, zakollczeniem rozwoju wydarzeń. zaW obawie demonstracyj Heimzabitych.
oraz wicekanclerz Baar-Barenfels u- począ.tkowanych w maju przez zmu- webry policja, żandarmerja i armja
Inne więc jeszcze i to ważniejsze stąpili ze ~wY.3h stanowisk. lecz zosta- sże.nie Starhemberga do ustąpienia z są w pogotowiu. Bliższych szczegółów
względy kierują ostatniemi posunięcia
li na nowo powołani na swe stanowi- l'Ządu, oraz przez stworzenie ochotni- o nowej organizacji milicji fron towej
mi Japonji w stosunku do Chin. Prze- ska przez prezydenta pa11stwa. Z ca- czej milicji frontu ojczyźnianego, do do tej chwili niema. \Viadomo jedydewszystkim należy z8Jznaczyć, że Chi- łym naci.;:kiem stwierdza si~, że tych któreJ zapisać się mogli wszyscy człon nie, że we wszystkich sprawach organy pod rządami Czan-Kaj-Szeka po- trzecb ministrów nie łę.czy obecnie nic kowie organizacyj półwojskowych. nizacji, uzbrojenia i wyszkolenia muHeim wehra n ie skorzystała z tej ofer- si mieć jak najściślejszy kontakt z arwoli, lecz wyt.rw8Jle zdążają do konso- z or!!anizacjami półwo.iskowemi.
Rada ministrów uchwaliła 'Jrgani- ty i prowadziła swoją. politykę dalej, mją· Zarząd sprawować będzie minilidacji kraju. Praca wre ostatnio na
ster obrony krajowej. Nowa organizawszystkiCh odcinkach żyCia państwo
cja jest powołana do dalszego zachowego i społecznego. Narodowa Rada
wania tradycyj ochotniczych towaGospodarcza wykonała już w dużej czę
rzystw półwojskowych. Komitet miści program zakreślony jej przed kilku
nistrów, który ma opracować szczególaty. Sieć dróg w tym okresie zbrudoły nowej organizacji winien przedstawanych wynosi przeszło 100.000 kilowić wynik swej pracy na radzie mimetrów, założono lienne WZ(){l'()we go- 1200 fabryk przem-yslu wojennego procuje gOJ'qc~kowo, do
60 god~in w tygodniu
nistrów w dniu 14 bm.
spodarstwa i rolnicze stacje doświad
czalne, rzeki Han-Ho i Jan-Cee-Kjan
R z y m. (PAT,) Agencja Stefani stek wojennych. Armja w dalszym
otacza się wałami, by uchronić okoli- podaje: Wczoraj rano odbyło się po- ciągu regularnie otrzymuje nowe urozwiązaniu
ce od klę.ski żywiołowej, pospiesznie siedzenie rady ministrów, na kŁórem zbrojenie. Akcja ta zostani~ zakollczOW
i e d e ń. (PAT). Po południu
rozbudowuje się sieć kolejową, a łącz puce, jako minister sił zbrojnych. po- na w ustalonym terminie. Co się tyna długość szlaków powietrzny.ch wy- mformował radę o rozwoju przygoto- czy armji kolonjalnej, to organizaCja ukazała się odezwa naczelnego konosi 10.000 klm. Wreszcie ustabilizo- wania wojskowego w ostatnim czasie. jej jest w toku. Liczba zgłoszeń ochot- mendanta Heimwehry księcia S tarhemberga do członków Heimwehry,
wano kurs chińskiego d'Olara ('Obecnie
Komisarjat generalny do spraw fa- ników do dywizji grenadierów sa- w kt6rej zawiadamia on o rozwiąza
około 1,60 zł) i ooiągnięto aktywny bibrykacji materjału wojennego sprawu- baudzkich, która tworzyć będzie garnilans handlowy. W czerwcu ogłoszono je kontrolę nad 1200 fabrykami prze- zon w Adis-Abebie, przekroczyła już niu tej organizacji, zaznaczając jednocześnie, że idea jej żyje nadal. Równową konstytucję a w połowie wrzemysłu wojennego. Wobec tego, że nie26 tysięcy. 30 bataljonów •. czarnych
nocześnie
wzywa w imieniu dobra ojśnia wprowadzono pobór rekruta, co które dostawy są pilne, komisarjat z~ koszul" wcielanych jest do armji koloczyzny i w imieniu poległych kolegów
jest przełomem w dziejach Chin, zda- zwolił niektórym zakładom, poświęca njalnej.
do zachowania rozsądku i zimnej
nych dotychczas w tym względzie na jącym się głównie fabrykacji materjaR z y m (PAT) Według stanu z dn. krwi i ostrzega przed stawianiem opołu lotniczego i marynarki, na zwiększe
łaskę gubernatmów i generałów, któl stycznia 1936 r. znajdowały się w burzy rozporządzali tylko najemnym nie liCZby godzin pracy do 60 tygodnio- dowie na stoczniach włoskich nastę ru wobec organów państwowych. Według informacyj korespondenta PAT,
wo
maksymalnie.
Co
się
tyczy
spraw
żołnierzem. Zażegnanie zaś w sierpniu
pujące jednostki floty wojennej: 1)
konfliktu zbrojnego mię.dzy Nankinem lotnictwa, rada wyasygnowała na ro- dwa okręty Iinjowe: Littorio i Vittorio w Heimwehrze toczą się obecnie w goa Kantonem, który groził {]'ługołrwałą boty ziemne 140 miljonów lirów, które Venetto o wyporności 35.000 ton każ rączkowem tempie prace nad prz&przeznaczone zostały na budowę nowojną domov,'ą, było niewątpliwie wiel2) dwa krążowniki drugiej klasy kształceniem jej na organizację kulwych lotnisk wzdłuż mórz Adrjackie- dy;
turalno-polityczną.
W tej sprawie w
ką zasługą rzą.du nankińskiego i Czan(o
mniejszej
wyporności i słobszem uKaj-Szeka, który potrafił w krótkim go i Tyreńskiego oraz Sardynji i Sy- zbrojeniu) łącznie 15.748 ton; 3) cztery poniedziałek ma odbyć się narada
czasie zmUiSić d'O uległości oporny Kan- cylji. Prace te rozpoczną się w bieżą kontrtorpedowce o łącznej wyporności przywódców Heimwehry.
ton i rozprawić się ze zbruntowanymi cym miesiącu. Budowa samolotów o- 12.030 ton; 4) 18 torpedowców o łącz
siągnęła liczbę zadowalającę., ale jegenerałami.
Zwycięstwo to przyczyniszcze nie wystarczającą weLi lug usLa- nej wyporności 12.030 ton; 5) 16 łodzi
ło się do konsolidacji Chin i ppdniosło
lonych planów. Wielkie nowe fabry- podwodnych o łącznej wyporności
autorytet rządu c entralneg'O.
ki dokonUją. przeróbek, aby poświęciĆ 13.197 ton.
Te poczynania centralnego l'lz.ą,du się całkowicie budowie motorów lotW chwili obecnej 10 łodzi podwodmmuńsko-jugos lowiańs
chińskiego, który dąży do zjednoczenicZych. W roku bieżącym podwoiła nych, które miały być wybUdowane w
B i a ł o g ród. (PAT.) Rumuński
nia całego kraju, nie uchodzą uwagi się liczba wych'Owanków akademji lot- okresie krótszym od roku, są już na
minister
spraw zagranicznych AntoJaponji, bacznie śledzącej przy pomo- niczej. Personel lotniczy w dalszym wykończeniu. Przed paru dniami ponescu ?Ostał przyjęty na audjencji
cy swych misyj dyplomatY'Czny~h i ciągu systematycznie wzrasta. Na mo- dano również do wiadomości o włącze przez
księcia Pawła, poczem
wojtskowych, co się dzie-je w Chinach. cy powziętych przez radę ministrów niu do floty 10 łodzi podwodnych o regent regenta
podejmował ministra śniada
Rozumieją też dobrze
JapollczyCY, że zarządzeń, personel marynarki rów- mniejszym zasięgu o wyporności 600 niem. Po poludniu min. Antonescu
przyjdzie CZ8J8, kiedy nie będzie można nież się ZWiększy do przeciętnej licz- ton każda.
przyjął przedstawicieli prasy i oświad
tak łatwo urządzać desantu w Chinach by 60 tys. ludzi, zgodnie z obecnemi
W budowie znajdUją się poza tern cZY.ł im, ~e przybył do Białogrodu, aby
i swobodnie zmieniać Czv transl()lko- planami budowy jednostek morskich. 4 kanonierki o wyporności 800 ton każ zł~zyć WJZ~tę regentowi i odpowiewać
garn.izonów japoński-ch w mia- W stoczniacb włoskich znajduje się 0- da i ok. 20 motorowych kutrów torpe- dZleć na WIZytę premjera Stojadinowietach chińskich. Nie wiadomo, kiedy becnie w budowie kilkadziesiąt jedno- dowych.
cza w Bukareszci~.
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War s z a w a (tel. wł.)· Komisja
dewizowa uchwaliła skreślić w okólniku nr. 5 z dnia 1 maja rb. ustęp l-szy
w całości, wstawiając w zamian ustęp
następujący:

Komisja dewizowa upoważnia odBanku Polskiego i banki dewizowe do rozpatrywania i załatwiania
we własnym zakresie wniosków o zezwolenie na przekazywanie zagranicę
środków płatniczych oraz zapisywania
sum na rachunek zagraniczny wolny
w następujący ch wypadkach:
a) na zapłatę zobowiązań, wynikających z przywozu towarów z zagranicy do wysokości zł 3000 za przedstawieniem dokumentów i udowodnieniem istnienia zobowiązania;
b) na pokrycie kosztów ekspedycji,
ubezpieczenia i transportu sprowadzonych z zagranicy towarów, jak przewozu, przeładunku i t. p. - za przedstawieniem odpowiednich dokumentów do wysokości zł 1000, jeśli koszty
te zapłacone zostały zagranicą, ponadto przy wnioskach tego rodzaju, zarówno załatwianych we własnym za-

kresie jak i przedstawianych do decyzji komisji dewizowej, winno być udowodnione, że powyższe koszty uboczne
nie są objęte fakturą za sprowadzony
towar.

dział y

SenS3CY jny proces
o fałszerstwo
K a t o w i c e (tel. wł.) Przed sądem
w Katowicach rozpoczął się sensacyjny proces przeciw obywatelowi angielskiemu Anthony Charles Danielowi i
adw. Samuelowi Markiewiczowi, oskarżonym o fałszerstwo
zezwolenia
na wywóz z Polski 3.500 funtów szterlingów.
Na rozprawie oskarżony Daniel, odpowiadający
z . aresztu śledczego,
twierdził, że do przestępstwa namówił
go adw. Markiewicz, przebywający na
wolności na skutek złożenia kaucji w
wysokości 5 tys. zł. W obec tego, że
zaszła potrzeba wezwania na rozprawę
rzeczoznawcy - sąd odroczył sprawę
do dnia dzisiejszego.

Oszuści W roli
"uci,ekinie~ó'w Z Hiszpanji"
W a r s z a w a (tel. wł.) W Warszawie ukazało się ostatnio mnóstwo
"uciekinierów z Hiszpanji", którzy uratowali rzekomo przed rabunkiem drogocenne brylanty. W roli. ofiar hiszpańskich występują t. zw. farmazoni
warszawscy, zajmujący się sprzedażą
fałszywych brylantów.
Ostatnio padła ofiarą oszustwa "uciekiniera z Hiszpanji" niejaka Glukowa z Będzina, która przybyła do
Warszawy na swe zaręczyny, przywoią.c z sobą 1.500 zł.
Gdy Glukowa znalazła się na ulicy
Dzielnej, podszedł do niej oszust, proponując jej nabycie broszki z brylantami, pochodzącemi z "hiszpańskich
pałaców królewskich".
Glukowa dała
się oszukać na szkiełka, tracąc 1000 zł
na tej tranzakcji.
Po oszuście ani śladu.

Bóźnica

~ upoważnIen w wyzeJ wymienionych punktach a i b banki dewizowe
mogą korzystać tylko wówczas, jeśli
całkowite zobowiązanie klienta nie
przekracza sumy zł 3000 z tytułu należności towarowej, a zł 1000 z tytułu
kosztów ubocznych i tylko do wysokości tych sum w ciągu jednego dnia na
zlecenie tego samego klienta.

•

terenem bójki lvdów

War s z a w a (tel. wł.) SymchasTora, ostatni uroczysty dzień Szałasów
(Sukos), zakłócili Żydzi warszawscy
bójką, której terenem była bóźnica
Szumnesa przy ul. Środkowej 32 na
Pradze.
Utartym zwyczajem, nabożni Ży
dzi, ukończywszy modły, urządzili sobie ucztę, podczas której uraczyli się
aż nadto alkoholem.
Gdy zaczęto 0-

mawiać srpawę

wyborów do nowego
komitetu bóźniczego, zdania obecnych
na uczcie Żydów podzieliły się, w rezultacie czego doszło do bójki, zakoń
czonej poranieniem kilku Żydów.
Powiadomiona o zajściU policja
przybyła natychmia~t. n.a miejsce .wypadku, nie zastała lUZ Jednak wOJow:
niczych Żydów, którzy czmychnęlI
przed jej przybyciem.

Konkurent Kiepurv przed sądem
War s z a w a . (Tel. wł.) Przed są
dem grodzkim w Warszawie stawał
jako oskarżony o obelgi i opór władzy
Jerzy Sztumpf, podający się za barona. Sztumpf dopuścił się tego przestępstwa w czasie śpiewu Jana Kiepury z balkonu Opery w Warszawie, usiłując się przedrzeć przez kordon policyjny, aby ... zaśpiewać lepi-ej niż Kiepura, utrzymywał bowiem, że ma lepszy głos od "chłopaka z Sosnowca".
W sądzie zjawił się oskarżony z
szeroką szarfą na piersiach, podając
się za senatora Rzplitej. Oświadczył
on, że Kiepura chciał go przekupić za
25 miljonów złotych, aby mu nie robił
konk1lrencji. To oświadczenie Sztum-

Tydzień

rzył.

Wlistopad:zie pr'oces
O nadużycia w Gdyni

L ód ź, 12. 10. Wczoraj odbyła się
z racji rozpoczęcia propaG d y n i a (tel. wł.) Głośna sprawa
gandowego tygodnia L. O. P. P. Miasto udekorowane zostało flagami o o nadużycia w Towarzystwie Budowy
barwach narodowych i flagami L. O. Osiedli w Gdyni znajdzie się niezadłu
go przed gdyńskim sądem okręgowym.
P.P.
O godzinie 9-tej rano w kościele ka- Termin }'ozprawy został już wyznatedralnym odprawiona została uroczy- czony na dzień 6 listopada.
Na lawie oskarżonych znajdą się b.
sta msza św. przez J. E. ks. biskupa
Jasińskiego, poczem złożone zostały dyr. T. B. O. Jeziorowski, Karol Filar i
wieńce na płycie Nieznanego Żołnierza inż. Prohaska.
i następnie dekoracja złotemi, srebrnemi oraz bronzowemi odznakami zasługi L. O. P. P. 7 osób.
Po tych uroczystościach uformował
się pochód, a więc zarząd ligi, poczty
sztandarowe, P. W., szkoły powszechK a t o w i c e (tel. wł.) Sąd w Katone, średnie, organizacje byłych woj- wicach rozpatrywał sprawę Nikodema
skowych, sokoli, cechY, straż ogniowa, Miki, miejskiego kontrolera podatkodrużyny ratownicze na samochodach
wego, oskarżonego o sprzeniewierzenie
i motocykle stawające do konkursu. około 8 tys. złotych pieniędzy podatkoNa placu Wolności przed zgromadzo- wych.
nymi przedstawicielami władz i zarzą
Mika, który od dłuższego czasu nie
du L. O. P. P . odbyła się defilada.
wpłacał do kasy magistrackiej Kato'V godzinach popołudniowych w wic podatków pobieranych od imprez
różnych punktach miasta, na placach
widowiskowych i restauracyj, tłuma
publicznych urządzono pokazy dla czył się na rozprawie tern, że w magiludności miasta.
stracie nie było wcale kontroli pienię
dzy wpłacanych w kasie miejskiej.
Sąd skazał Mikę na 1 rok więzienia
bez zawieszenia i utratę praw na przeciąg 5 lat.
uroczystość

Skalanie kontrolera
podatkowego m. Katowic

..Niech Żyją Lwy Alkazaru'"!

War s z a w a. (Tel. wł.) Bohaterstwo obrońców Alkazaru, które odbiło
się głośnem echem w całej Polsce, spowodowało, że młodzież Wyższej SzkoIy Budowy Maszyn im. S. Rotwanda
i H. Wawelberga urządziła samorzutny wiec, na którym dała jednomyślnie
wyraz swego uznania dla walki, podj.ętej w imię najszczytniejszych haseł
przez powstańców hiszpańskich. Na
wiecu tym uchwalono wysłać do bohaterskich obrońców Alka.zr.ru nastę-

pującą depeszę:

welberga i S. Rotwanda w Warsz.a wie,
Bohaterom i Budowniczym Nowej Wielkiej Hiszpanji, serdeczne i braterskie słowa uznania i zachęty, byście walkę podjętą w imię
najszczytniejszych haseł, z czerwonym
zalewem komuny, doprowadzJli do

Niedz'iela W Łodzi

ślemy Wam,

końca.

Walczycie o ideały, bliskie całemu
młodemu, polskiemu pokoleniu, walczycie o Wielką., Nar·odową. 1 Katolicką. Hiszpanję.

Niech Bóg i Matka Jego BogurodziHiszpanie, Lwy Alcazaru!
c.a. pozwoli odbudować Wasz Wielki
Gorąco przejęci Waszym l()sem i 10Kraj.
sem Waszego Narodu, my, studenci ł
Niech żyje Wielka, NarodO'Wa i KaPaństwowej Wyższej Szkoły Budowy
told.cka Hiszpanja!
Maszyn i Elektrotechniki im. H. WaNiech żyją Lwy Alcazaru!

Śnieg z deszczem.
Wczoraj w godzinach rannych spadł w Łodzi i okolicy
pierwszy śnieg. Temperatura znacznie
spadła, mimo to śnieg, padający z deszczem, topniał już w powietrzu.
Zwolnienie robotników. Zarząd miejski wypowiedział pracę pierwsze.i partji
robotników sezonowych w liczbie 1000 osób. Zwolnieni zostaną oni z dniem 17 bm.
Redukcja obejmuje tych sezonowców, którzy przepracowali 26 tygodni i nabrali
prawa do zasiłków .

Wystawa

spółdzielcza.

Odbyło

wczoraj

B e r l i n. (PAT.) Do Frankfurtu
nad Menem przybył Prymas Polski,
ks. kardynał Hlond, który bierze t;tdział w międzynarodowym kongresle
muzyki kościelnej,
'V czoraj Prymas Polski celebrował
w katedrze frankfurcldej mszę pontyfikalną, podczas której pienia religijne wykonał poznański chór katedralny pod kier. ks. Gieburowskiego. Chór
odśpiewał kilka kompozycyj polskich
z 17 stulecia. Akompanjował na organach pro f. Rutkowski z Warszawy.
W ramach kongresu odbę!izie się
specjalny koncert starej religijnej muzyki polskiej.

o zajś'cia W Krasnymstawie
Lublin. (PAT). W d.a lszym cią
gU pr,ocesu o zajścia w Krasnymstawie
przesłuchani byli świadk()wie, których
zeznania obciążają oskarżonych C~e.
ślaka, Lipniewskiego i innych. ŚWla

pfa wzbudziło podejrzenie u sądu, że ·
oskarżony jest niepoczytalny, dlatego
też na rozprawę zostali wezwani psychjatrzy.
Podczas
badania
lekarskiego,
Sztumpf, aby przekonać sąd, j:e ma
lepszy głos od Kiepury zaśpiewał donośnym glosem arję z "Toski", co ś<;ią
gnęło na salę sądową tłumy publiczności. Na rozprawie posługiwał się
kilkoma językami naraz, przechwalając się, że zna bliżej Hitlera, który powierzył mu nawet opiekę nad Zydami
w Polsce.
Wobec .opinji lekarzy, że oskarżony
jest niepoczytalny, sąd sprawę umo-

l. O. P. P. w Łodzi

Ks. J(ar,tlynał Hlond
we Frankfurcie

się

otwarcie wystawy spółdzielczej,
urządzonej w parku Staszica.
Poświęce
nia dokonał, w obecności przedstawicieli
władz spółdzielczych i licznego społeczeń
stwa, J. E. ks. biskup Jasiński.

dek Leon Studnicki wskutek złożenia.
na sprawie zeznań sprzecznych zasadniczo z zeznaniami złożonemi w śledz
twie pierwiastkowem, bądź też wyraź
nie mijającym się z prawdą, na pole.
cenie prokuratora został aresztowany.
Aresztowano również żony oskarżo
nych Pomianowskiego i LLpniewskiego,
oraz jeszcze dwie inne osoby, a to w
związku z zeznaniami
niektórych
świadków oskarżenia. Chodzi mianowicie o namawianie do fałszywych zeznań, względnie groźby w stosunku do
świadków, którzyby zeznawali na niekorzyść oskarżonych. Zeznania więk
szości świadków
()dwqdowych były
mętne i często przeczyły sobie. - Na
wniosek jednego z obrońców z zeznań
kilkunastu świadków zrezygnowano.
W godzinach połUdniowych rozprawę
przerwano. Dziś, w niedzielę, nastą
piły przemówienia stron, a w godzi-:
nach wleczornych oczekiwany jest
wyrok.

WycieCZka
prawnik,ów rumuńskich
L w ów. (pAT.) Wczoraj w południe
z Bukaresztu przybyła do
Lwowa, jako pierwszego etapu podróży po Polsce, złożona z 17 osób wycieczka rumuńskiej grupy porozumienia prawniczego polsko - rumuńskiego.
Na czele wycieczki stoi prezes grupy
rumuńskiej p. Jan Parieteanu, b. minister komunikacji i wiceprezes izby
poselskiej, a w skład delegacji wchodzą. m. in. minister sprawiedliwości i
sze.f partji radykalno - chłopskiej depo
Grzegorz Iunian, b. minister pracy
Grzegorz Trancu-Iiasi, prokuraror generalny przy sądzie kasacyjnym p.
Konstanty Viforeanu i inni.
pociągiem

Komunik,at meteorologIczny
Na. zachodzie i północnym zachodzie
Polski było wczoraj na ogół dość pogodnie.
W pozostałyCh zaś dzielnicach utrzymywała się pogoda pochmurna z drobnemi
gdzieniegdzie opadami. Temperatura o
godzinie 14-tej wynosiła: 1 st. w Wilnie
i Zakopanem, 2 w Suwałkach i Białym
stoku, 3 w Mławie i Łucku, 4 w Warszawie i Lwowie, 5 w Tarnopolu, 6 w Poznaniu, 7 w Pucku.
Grubość
szaty śnieżnej na terenach
górskich wynosi 11 cm w Zakopanem, 15
cm w Krynicy, 44 cm na Jaworzynie, 24
cm na Hali Gąsienicowej, 36 cm na Chochołowskiej, 52 cm przy Morskiem Oku,
około 60 cm na Kasprowym
i 20 cm w
Siankach.
Przewidywany przebieg pogody do wieczora dnia 12 bm.: VI' całym kraju przeważnie chmurno
i opady, zwłaszcza w
dzielnicach północnych. Po nocnych
przymrozkach temperatura około 8 st.
Umiarkowane wiatry zachodnie. Rankiem miejscami mgły.
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ORĘDOWNIK
WYCHODZI CODZIENNIE Z
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Centrala: Poznań, św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200149
Telefony centrali: 40-72, 14-76, 83-07, 44-61, 35-24. 35-25

NA DZIEŃ NASTĘPNY

W niedziele,

święta

t p6fnym wieczorem: 35-24, 40-72

Red8/kt..or odpo~iedzlałn:.t ~drzeJ Trella z Poznania. - Za _ystki~ wiBJdomoścl ! artJ*nły 8 m. Łodzi odpowiada Leon 'Th-e11a. Udt. f'lotTkowsJta 111 •• - Z. 08'109ZeJlla I reklamy Ml)()Wiada
Ant<mi LeśmeW\lcz z Poomama.
R~op.Wów n.Iezam6w.iDnTch redaikcja nie aw..aca.
_Przedpłata: miesięcznie PJ"Zy 1-m.iu wl'd8.llila.c.h tygc>dn1<YWo • od.I>WIrem w agenturach
Ogłoszenia
Na stroll'le ł!-/a.m(JW~ 16 groszy, na IJtirrulll8 4.IIL':ll~ej przY
______ 2.85 zI . Za odnoazenle do dOOlu ooPow. dQPI-ata. Na pocztach I u Llst~
końc~ tek6.tu redakcyjnego 30. gr., . na 8troJ!1e f ·teJ 50 gr., na
..
. 2
-,
-''lM
P
.
'
O ' __ 1
'k
strome 2-ęleoj 60 gr .• na !i1trome Wla.domoścl lokalnych 100 gr
mles~ ęCZIue
.34 lfA. kwart......l.
oczta przYJmuJ. ERm Wl",wa ty.· ~
od j~dnolamowego milimetra.. Ogł<>szania s1(.omplklwwa.ne ora,z C". 1Ila.rtrzi;żeniem ~jsc 2U%'
na 1\ wydali tYJ<'()dn!QWO (bez wniedzW,]rowego). - Pod opaską w Polsce 5.00 zł 8 wydań
mWwyll;kI. Drobne og,loezenia najwyżej l{)() s/ów, w tem 5 1Ia.g/6W1kow.vch (drll'kow~ych
tygodniowo. - Zam6wienia pocztoil:e nalety o.SJroteczn4a~ do !5 katde1lO m~eIrlac. '" 1IJI'IZęda.cb
t/usto}: sł()~o n~e U gr.. ka.tde da,w,ze l'Iowo 10 grosz:!'.:. Za ,r6ż;n:c~ lD ięil~y zl'stawem
pocztowych lub ~l'OOt w cen:tral:i Ol'edownJ,ka.
~gi'~~~~~ ~art:ne Z/l6r,..Pf1WIlta1ą wskutek mlllbryoowawa, wy,da'WJli-ctwo nie odpowiada.

i reklamy:

.v...

N81clad i c:zeioOll!k.i: Dro.klll1'Aa Polska SpOtka A.k.cyjllla.. Poznal\, h. Maa-cin 70.
W rlUlie w,padków . 8powcx:!()wlI.nycb liii/a wywa. przeszkód w za.kladz.ie., straj'kÓ'w itp., wyda"I'V\I\ictwo nie oopowjs.d. aa d08'ta.rczeni., pisma, a a,bo.nenoi nie maja pl' n~,'J
d03ta.rczon)'M numer6w lu.b odBlllkoo<YWa.uła.

!'''il \~ •. ".:! c;it
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Wystawa brylantów wAmsterdamie

mowa, znika, a po ehwftł wyeho~
I s"tróż
z pękiem kluczy. - Proszę lJillJ:::Łwo
na
...

Bajka z tysi'ąca j' jednej nocy
Z okazji 25-Jecia j;deldy djamentów w
:Amsterda,mie otwarta została tam świe~()
wystawa brylantów, która zgr0madziła
najpiękniejsze i najcenniejsze okazy świa
ta. Nie mniej jak 146 czołowych firm, szl!fierzy i jubilerów wystawiło tutaj na pokaz swoje skarby. Wartość eksponatów, umieszczonych pod wytrzymalem na kule
szkła, ocenia się na przeszło 30 milj. zł.
Największe djamenty,
jak Cullinan.
'jonker, regent i inne, owe ze swych romantycznych dziejów powszechnie znane kamienie, reprezentowane są na wystawie
wprawsIzie tylko w doskonałych imi Ła
cJach. Lecz i inne kamienie przysłane w
oryginale na wystawę, są tak fantastycznie piękne i cenne, że budzą najiywsze za
interesowanie szerokich mas publicznoścL
Stara firma amsterdamska B-ci Ascher
st.awiła się m. in. z olbrz)-mim djamentem
Q niebieskawym ogniu. wagi 133 karatów
Firma Gronsenheimer wystawiła krzyż z
jednego brylantu, wartości 1 milj. złotych.
Amerykańska firma B-ci Goud wis reprazentowana jest kolekcją brylantów o zabarwieniu: żółtem. ciemnem, niebieskawem i różowem. Niema tam okazu o wartości poniżej 100 tys. zł. Znana firma amsterdamska przysłała na wystawę zestawiony z brylantów napis: giełda dla handlu brylantami. Oromny podZiw wywołuje
atoli swem wykonaniem artystycznem bukiecil(, którEgo kwiaty. liście, łodygi i owijająca go wstążeczka wykonane są z
samych brylantów. Do tego arcydzieła
sztuki jubilerskiej potrzeba było 1786 kamieni. Ogromny natłok publiczności panuje koło witryny, w której spoczywa jeden
jedyny kamień o zabarwieniu r6t.owem.
Obok niego widnieje tabliczka z napisem:
wartość 1 milj. złotych
\Vobec tych niesłychanych skarbów zrozumiałem jest, że napływ publiczności je~t
ogromny. Liczni urzędnicy policYJni. pelniący służbe na wystawie. niełatwe mają
zadanie do spelnienia. jeżeli się zważy. że
publiczności nie wolno schodzić z czerwonych chodników, zbliżać się do witryn i dotykać ich rekomu. R7.ecz oczywista że największy odretek zwiedza jących
stanowią
kobiety. Tęsknym wzrokiem przy/!,Io.daią
się one wszystkim
tym lśniącym djademom. butonom, naszyjnikom, oierście
niom.
Wystaw:ona jest tał{że pewna j\,1ŚĆ dawniejszych klejnotów koronnych rorlziny
carskiej. Szczególne zainteresowanie budzi
legendarny pierścień ostatniego cara .
Ol'ganizatorzy wystawy maj,l nadzieję,
:lI' uda im :-:ę znowu ożywić zaintel'eROWahie szerszej publiczności dla kamieni szlachetnych. Krvzys bowiem szcz"gólnie w tej
dziedzinie znaczne spowodował zobojętnie
nie. Podczas gdy w latach prosperity wartoŚĆ sprzedanych brylantów w"r!osiJa roczn:e około ~::O milj. zlotych. suma ta sparlla

NilC nowego pod, słońcem
I u nas, w stolicy stanąć ma w nieda·
Jekiej przyszłości pierwszy dom na betonowych słupach. Idea ta wysunięta na
jednym z ostatnich kongresów architektów paryskich, nie jest wcale nowa.
Mniejwięcej przed 450 laty,
genjalny
Leonardo da Vinci przedłożył w 1495 roku
księciu
medjolaIlskiemu Lodovico Moro,
plan miasta budo\yanego w dwóch kondygnacjach. Górna kondygnacja miala być
;przeznaczona dla pieszych, podczas gdy
do'lna służyłaby wyłącznie dla ruchu kołowego. Domy wtem uItranowoczesnem
mieście, którego vvizja ukazała się wielkiemu mistrzowi pendzla i gen.jalnemu wynalazcy .już przed pół .tysiącem lat, budowane
być mialy na palach. Leonardo da Vinci
zamierzał dla wypróbowania praktycznej
wartości swego projektu przebudować jedno z przedmieść Medjolanu. VV tym celu
należało zburzyć 500 d O'IIlÓ w, zami eszka·
łych przez 30 tysięcy ludzi i przebudować
Je według jPgo planów.
- Należy, pisał wielki artysta i genjusz
tł'O księcia,

rozproszyć

tę

zwartą mac;;ę

ludzką,

ktćra
dziś ścieśniona na małej
;przestrzeni, gnieździ się w brudzie i oddycha zu tęchlem powietTzem, przesyco

nem bakterjami chorobotwó1'czemi". Miasto Leonardo da Vinci miało mieć kanallzację dla odprowadzenia nieczystości. Plan
ten wydał się księciu "zbyt szalony".
Szkatula książęca pozostała zamknięta dla
"ponętnych ale nieziszczalnvch pomysłów".
Dziś pomysł ten, jak i wiele innych idej
J;eonarda da Vinci, tego najgenjalniejsze/!,("
człowieka okresu renesansu, jest bliskim
realizacji.

Bog.acze amerykańscy
Jak wykazały ostatnie dane statY'styczne, U. S. A. Hczą 58 rodzin o roc7.nym dochodzie ponad 5 miljonów dolarów. Morgan, Rockefeller, Andrew. Mell~n i Ford
posiadają w czwórkę 70 proc. ogolnego dochodu tej kategorji. 36 tysięcy rodzin ma
dochód roczny przekraczaja.cy 3~)() tysięcy
dolarów 600 tysięcy rodzin posiada dochód
ponad 50 tysięcy dolarów. Wśród mniej uprzywilejowanych statystyka wykaza!a 2
miljony rodzin z dochodem rocznym 25 tysięcy dolarów, 20 miljonów rodzin z 13 tysiącami dol., 12 miljonó~v rodzin z 7.500 dol.
j 6 miljonów rodzin z 5 tys. dolarów dochodu rocznego.

zróżniczkować opłaty

Już
łamach

niejednokrotnie zabierano na
prasy głos w sprawie zróżnicz
kowania opłat za korzystanie z radja,
nie odniosło to jednak dotychczas pożę.danego skutku, w dalszym bowiem
cię.gu obowię.zuje jednakowa
opłata
za korzystanie z aparatów lampowych
jak i kryształowych.
Wprawdzie dwa lata temu ministerstwo poczt i telegrafów obniżyło
drobnym rolnikom opłaty radjowe do
jednego złotego w stosunku miesięcz
nym, nie pomyślało wszakże o podobnych ulgach dla mieszkańców miasta.
A takie ulgi należałoby wprowadzić
również koniecznie dla !udności miejskiej.
Wielu mi.eszkańców miast, nie mogę.c uiścić 3 złotych
za abonament
miesięczny, albo nie korzysta z radja
wogóle, chOĆby tego pragnęło bardzo,
bę.dź zwiększa szeregi radjopaJęczarzy.

W. Brytanja

rad,owe

Nie znamy liczby radjopajęczarzy,
ale zdaje się, że jest ona poważna.
Aby unikną.ć radjopajęczarstwa i
zwiększyć ilość radjoabonentów,
należy zastosować opłaty radjowe
do
stopnia zamożności radjoabonentów,
biorę.c za podstawę rodzaj posiadanego przez nich aparatu.
Że dałoby to dobry rezultat, o tern
świadczy wzrost ilości aparatów na
wsi z chWilą. obniżki opłat. Trudno doprawdy zrozumieć, czemu właściciel
detektora, a więc mogą.cy korzystać
tylko z miejscowej stacji względnie z
drugiej pobliskiej, ma płacić trzy zło
te, a wi ęc tak samo, jak posiadacz
aparatu lampowego, mają.cy do dyspozycji szereg stacyj zagranicznych.
Jeśli naprawdę pragniemy, aby radjofonizacja kraju weszła na właści
we tory, musimy zróżniczkować opła
ty radjofoniczne.

wysyła

nowe transporty wojsk do lndyj. Przed wyjazdem
nierze otrzymują. spe cjalne hełmy tropikalne.

żoł

Jak to nieraz bywa ...
Państwo X się przeprowadzają. Trudno
- Jak ktoś mIeszkał przez sześć lat zgórą
w czterech pokojach na trzeciem piętrze,
to dlaczego nie miałby się przeprowadzić
do - np. pięciu na parterze? Albo do
dwóch - część mebli na przechowaniu -

w "komfortowej willi z ogródkiem i psem
do wynajęcia"?
Państwo X wrócili właśnie z miasta;
kupili numer Orędownika dzisiejszy i jeszcze dwa pozawczorajsze, na wszelki wypadek. Pan X wsadził monokl do prawego
oka, umiał patrzeć "bez jedno szkło" - jak
mówiła Kasia, taka "do wszystkiego" (z
wyjątkiem pranie) i co tydzień wychodne.
Więc pan X włożył monokl, a pani X zaczęła -wodzić małym palcem po gazecie.
- Ogłoszenia drobne... sprzedate dwa łótka i płachty nieprzemakalne sprzedaje narzeczonym Chwil... ach, nie to obrączki ... dalej ... kupna - SYPIalnia
orzechowa, pólbalowa, wyścigowa ...
- To rower, kochanio . - przerywa
mąt.

- Alet, rozumiem... dalej... Matrymonjalne stęskniQny poszukuje blondynki, 100000 gotówką ... widzisz, Hipciu,
gdybym była za ciebie nie wyszła ...
- Szukamy mieszkania, kochanie orzerywa mąż.
- Ależ wiem ... dalej ... majątek 650
mórg - acha, to dzierżawy ... zguby zgubiono pieska, fox podpalany wabi się
l\!icuś... ach, Hipciu, poszukajmy tego
pieska, patrz 20 zł nagrody ...
- Alet my szul';9.my mielOzkania, kochanie! - przerywa po ruz trzeci - jut
wściekły, ale jeszcze cierpliwy mąż.
- Ałeż, rozumiem ... mieszkanie ... ot,
i są... do wynajęcia - ośmiopokojowe,
komfortowe, czynsz 200 zł, zwrot kosztów. " Hipciu, to oni nam czynsz b,:rlą
7,<) wsze co miesiąc zWJ'acl.' 11?
- l\osztów renowacji J;cchanie - wyjaśnia :zrezygnowany mat..
- Acha. Pięciopokojowe, Matejki, piece ... Grunwaldzka, kolo hotelu, powatnym, bezdzietnym ... Hipciu, a może my
schuwamy Adasia i Zosię na stryszku,
)ak ty będziesz kontrakt podtJisywał?

zobaczyła

- Czy t}' chcesz, żehym ja w krymi
nale siedzi:::.:?!! - grzmi zrozpaczony mąi:,
przyczem m .Lokl wypada mu z oka. wi ... c
po(lr.osi go i. chuchnąwszy, wkłada prz~~
r"'zlargnienie za u,t.o.
Ostatec?nie pan X wypisał sobie w notesie kilkauaście ogłoszeń i nazajutrz od
wczesnego południa rozpoczęli wędrówkę.
Mieszkanie l-sze. "Komfort, centra.lne
wygodami." Dzwonek u stróża. P,.kazuj~
siQiakaś głowa.
- Proszę pani,

ja w sprawie tego1 miO!so:kanill, co to na drugiem piętnG j o:entralne ...

na schodach pa,

jąka.

-

Hipciu - wracajmy I
Dlac?!ego, kochanie! -

~~

obecnie do niewielkiego ułamka. da.wniej"I a djament 'Pozostał bądź jak bądź doskoszej swej wartości. Syndykat djamentowy nałą lokatą kap'it&.łu. Wystawa w Amsterzapobiegał gwałtownemu
spadkOWi cen daglie ma robić propagandę dla nowej
przez ograniczenie pr0dukcyj i sprzeda'Ży. "ery djamentowej".

Trzeba

górę

Ale pani X

protestu~

.,
HlpCIU

ee . .."

Zaledwie państwo X weszli do mieszka...
nia, uderzył ich jakiś dziwny, niemBy ~a
pach, jut w przedpokojU. Pan X pOClą-,
gn4ł nosem, a pani X zaniepokoiła się.
- Panie, co tu tak pachnie?
- A bo tu, to wczora jeszcze niebo-o
szczyk letał ... - objaśnia stróż flegmatycznie.
Państwo X stanęli jak wryci.
_ Nieboszczyk? zdołała wyj~k~~
pani, chwytając się za głowę, a właŚCIWIe
za nowy kapelusz.
- Ano... Tu się zmarło lokatorowi_
Wczora go wynieśli. Tera t? tu be~ziem
dezinfekcjom robić... A mIeszka SH~ tu
ładnie. . .
I do śpitola blisko... i na.
cmentarz ... - machnął ręką w nieokre ..
ślonym kierunku.
- Słyszysz, Hipciu? Nieboszczyk,
cmentarz Boże I
i my tu Jeszcze
stoimy? ..
Mieszkanie 3-cie. "Słoneczne, centralne,;
II piętro ... "
Państwo X wchodzą po schodach. Id!\,
idą - zatrzymują SIę na II.I I?iętrze,. ale
informator (sam gospodarz) ldzle dale]. Jeszcze wyżej, proszę państwa ...
_ Jakto? - denerwuje się pan X, który.
ma trochę astmy i podagrę. - Ja~to, pa...
nie? Przecież napisane było: III pIętro I
- No, tak; jest też trzecie ...
_ Przepraszam, ale pan idzie na IV-t.e:;
Wpierw było jedno pię~ro, P?t~m dNgIe.
teraz trzecie, a pan IdZle wyze]...
.
Pan X się zasapał i zirytował wskutek
tego. Gospodarz stoi na schodach i wyjaśnia:
.
_ 'Wpierw był parter, potem pIerwsze ...
Tu pan X mu przerywa: - Jakto,. par"
ter? Przecieź to było takle same plętro,
jak to, najformalniejsze jed~o ~iętr?! ...
Co pan mówi? Że parter SIę me lIcz~!
Chciałbym wiedzieć, dlaczego? Pan mme
chce nabrać? Panie, to ... to jest ...
Tu pan X sapnął, ostentacyjnie odwrócił
3ię plecami i zaczął schodzić z powrotem.
Czwarte mieszkanie było za daleko.
Piąte wymagało zbyt wiele remontu. Szóste było za drogie. Do siódmego d.oj~chali
tramwajem, pl'zy jedenastem WZH}h ta]csó\rkę, \\' cztel'nu·stem były pluskwy, a
przed piętnastem pani X znów zobaczyła
pająka ...
Wtedy pan X powiedział: - Jeszcze jeden taki dzień, a pożegnasz mnie na cmentarzu ...
Na to pani X dostała spazmów i p~
wrócili do domu. A wieczorem zadzwomł
do nich szwagier.
- Podobno szukacie mieszkania rzekł zaraz na wstępie. Czytałem wczoraj o jednem ... istne cacko! Centralne
. ogrzewanie, komfort, słoneczne, bez remontu, drugie piętro ...
- Prawdziwe? - przerwał mu pan X;
któremu się coś przypomniało.
- Co znaczy: prawdziwe? Naturalnie.
Obok ogródek. Łazienka kaflowa, d~ie
kuchnie, trzy balkony. Pozatern - tamo.
Pozatem - bez podatku. Czysto i cicho.
Tylko ... - Tylko? - powtórzyła groźnie
pani X.
- Tylko, że ... już wynajęte! ...
H. KORYTOWSKa.
I to racja
o Persji, a nie był pan
nigdy w tym kraju.
- Cóż z tego, Dante też nie oglądał na
własne oezy piekła i pisał o niem.
("Le Rire")

= Pisal pan

Ptaki szybsze od samolotów

Ornitolodzy stwierdzili, że niektóre gatunki ptaków osiągają w locie szybkość
niekiedy znacznie więk,szą. od samolotów.
Naj,większe szybkości zanotowana przez
angielSkiego ornitologa Thompsona, wynoszą. dla kruka 50 km. na godzinę, dla
kosÓIW 75 km. Niektóre gatunki ptaków
podzwrotnikowych osiągaja, szybkość dochodzą.<:ą do 350 km. na godzinę, .odbywają.<: przytem długie przeloty od 3.000 do
5.000 km.
J eden z angielskich miesięczników naukowych podaje ciekawe doświadczenie
pilota angielskich linij lotniczych "Imperial Airways", który próbo,wał przegonić
ciąg jaskółek. Pilot nastawilI motor samolotu na m.ał,;symalną szybkość 250 km. na
godzinę, nie zdołał jednak dogonić jasl,ółek, które leciały nie wyŁężaja,c się zbytnio.
Również wysokość lotu poszczeg6.1nych
ptakÓW jest dość znaczna. Ktoby myślał, że
nasza ociężała wrona potrafi tak przynajmniej twierdzą ornitolodzy, w7.bić sip. na
wysokość 3.700 metrów. Czajki wzbijają
się od 700 m do 2.800 m, a dzikie kaczki
do wysokości 3.000 m. Jask6llki lecą często
na wysokOŚCi 3.500 m, c. kosy trzymają się
najchętniej ,.pułapu", nie przekraczające
go 1.000 m. Sławny ornitolog '\'alla'ston,
który na szczytach Himalajów urządził
.·pecjalną

stację

obserwacyjną,

widział

~

- Zobaczyłam pająka!
- _
nie mogę ..• Ja nie jestem przesądna, ale
pająk rano ... i w dodatku na schodach ..•
Nie idę za nic w świecie. Tam napewna.
będą pluskwy, albo grzyb ... Wracajmyl
Na nic się zdały perswazje. Państwo X
zawrócili z połowy I-go piętra i poszli
d~~.
.
Mieszkanie 2. "Czyste, słoneczne, pl&-.

niektóre gatunki ptaków, r6wnież posp~
tych w Europie, na wy'sokości 5.000 d~
6.500 m. Stwierdził on, że liczne ptaki, ip()-<
dobne do naszych gatunk6w ptaków wo~
nych, przelatywaly łańcuch Himalajów;
kilkakrotnie w różnych kierunkach.
Ob.;,erwacja ta obala przekonania wielll
uczonych, którzy przypuszczają, że ptaki
wędrowne nie mogą przebyć zapór gór-.
skich i wybierają dlatego naj chętniej szla-<
ki ciągnące się nad wodą. Obala je zresztą,
sprawozdanie kongresu ornitologów szwajcarskich, którzy stwierdzili, że wędrowne
ptaki w przelocie ponad Alpami znają bar..
dzo wiele szlaków.
Ptaki znużone stopniowo zniżają sw6f
lot. Na wodach angielskich często zaob~er
wowano zjawilsko, że ptaki leciały nocą.
znacznie niżej niż za dnia. Kiektóre ptaki,
oślepione bla.skiem latarni morskich ude..,
rzały z siłą o szyby i rozbijały się. Obecni~
władze angielskie poleCiły umieścić wszę
dzie sprcjalne grzędy, na l,tól'Ych ptaki
mogłyby wypocząć. \V okreRie wędrówki
ptaków, grzędy te są formalnie oblepione
ptactwem. Założenie grząd przy latarni morskiej kosztuje 100 funtów, do czego
dodać trzcba 20 funt6w rocznie na OCZysz,c zenie i utrzymanie grząd w należytym.
porządku.

