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~wałtowne walki na Jóloo[ o~ ~af[elonJ 
ehodźców, skł.a.<tają,ca się z około 3 ty
sięcy ludzi, prz·eważnie żołnierzy, prze
kroczyła w kilku punktach granicę 
francuską,. 

Do Saint Laurent de Cerdan przy
była grupa uciekinierów złożona prze
ważnie z kobiet i dzieci, pochodzę.ca z 
Lamug,a oraz Rio Major. Coraz więcej "czerwonych" uchodźców przekracza granicę francus'ką no Portvendres w dwóch szalupach 

nierów wojska gen. Franco dotarły już przybyło 50 marynarzy w mundurach, 
do m. Port es Vicll. I wchodzą,cych w skład katalońskiego 

S a l a m a n k a. (P A T) Komunikat 
głównej kwatery wojsk gen. Franco po
d.aje, że wojska narodowe zajęły na 
froncie katalońskim w strefie północ
nej miejscowości: Org.ana, Montmayor, 
Figuols de Org,ana; ,w strefie środko
wej miejscowości: Avinyo, San Juan 
de 010, Wila de San Calders i Tala
ruanoa, jak również po~ycje w Sierra 
P il1eda. 

W strefie południowej wojska gen. 
Franco dotarły do najbliższych okolic 
Arenys deI Mar i z.ajęły wszystkie miej
scowości w t-ej strefie. Poz.a tym zdo
brły miasto Granollers i wszystkie 
miejscowości, położone pomiędzy tym 
mi.astem a wybrzeżem. 

nalej komunikat podaje, iż wzięto 
do ni,ewoli wielu jeńców i zdobyto ob
fity m"teriał wojenny. 

Na froncie Estramadury wojska na
rodowe nie tylko odparły natarcia nie
przyjacielskie, lecz nawet poprawiły 
swp, pierwsze lmie. 

M a d r y t. (P AT) Hadio Norte ogło
siło następują,cy komunikat: 

Na froncie katalońskim, po ewakuacji 
Barc,elony zarzą,dzonej w celu oszczę
dzenia ludności okropności bombardo
wania, w,alka toczy się nadal w okręgu 
Mataro. Nieprzyjaciel podją,ł gwałtow
ne natarcie na 'południe od Granollers. 
Natarcia te zostały jednak całkowicie 
odparte. Na froncie Estramadury nie
przyjaciel odp.arty został na odcinku 
Blasquez, gdzie poniósł wielkie straty. 
Na pozostałych frontach nic s2;czegól
nago. 

W sobotę lotnictwo gen. Franc_o bom-

bard<>w.ało miasta Granollers, Figu~ras 
i Gandia. 

G e r o n a. (P AT) Komunikat Mi
nisterstwa Obrony Narodowej podaje, 
że na froncie katalońskim wojska rzą
dowe ,st.awiają, opór bardzo silnym na
tarciom nieprzyjacielskim na wsch6d 
od Manresa, jak również na odcinku 
Mataro. Na froncie Estramadury woj
ska rzę.dowe odparły wszystkie ataki 
nieprzyjaciela w strefach Fuente Ove
juna i Monterrugio. 

Znaleziono ważne archiwa 
B a r c e lon a. (P A T) J.ak donosi 

korespondent Rav,asa odnaleziono ar
chiwa wszystkich ministerstw prz,ewie
zione z Madrytu do Walencji, a na
stępnie do Barc~lony. Archiwa z.awie
raj~ dokumenty z okresu przed wojną, 
domową or,az dokumenty z czasów woj
ny ;aż do zajęcia Barcelony. 

Fala uchodźców 
płynie do Franc; i 

p r a t s d e M o I l o. (P A T) Oko
ło 500 żołnierzy wojsk barcelo11skich 
przekroczyło w sobotę wieczorem gra
nicę fr,ancuską, i zost.ało po uprz,ednim 
rozbroJeniu internowanych w obozie 
koło Prats de Mollo. 

Jak oświ.adcz,ają, uchodźcy w odle
głości kilku kilometrów z,a nimi cią.gną, 
jeszcze liczne grupy, składające się za
równo z ludności cywilnej, Jak i ze zde
zorganizowanych oddziałów armii re
pUblik,ańskiej. Według zeznań ucieki-

p e r p i g n a n. (PAT) Grupa u- korpusu ochrony wybrzeża. 

Kreską, przerywaną, oznaczony je st front kataloński w dniu 28 bm. 

Morder(a księdza zawisł na szubieni(y 
~i.a! . '-, I P o z n a ń, 29. 1. - Morderca śp. 'jjolski,ego z przydziałem do Zambrowa. pagowania komunistycznych haseł i chęt

ks. proboszcza 8treicha 48-letni Wa- }t30Isze\,:ickie zasa~y i idee, jakim~ nasią~ł nie opowiadał sw~ wspomnienia z bolsze-
wrzyniec Now,ak został stracony ,W ~OSJl,. pobudzają ~? do , 0rgall1zowall1~ wickiego "raju". Jak zeznał na rozprawie 

Podczas ćwic 
m . Łodzi sanitariuszki odpowiednio 
ubrane z poświęceniem tral1spoTtowoaly 

rannych. . - ~~~ 

. . aktow l11esubordynaC,l1 wobec władz wOJ- w I instancji - nie uznawał żadnej religii, 
w ,sobotę. ~ godzmle 23 n,a po- 'skowych, za co wytoczono mu dochodze- a zwłaszcza katolickiej, uważając ją za 
dworzu wlęzlsma karnego w Pozna- )1ia i Nowak przesiedział 3 miesiące w a- "źródło niesprawiedliwości ludzkiej". Te 
niu przy ul. Młyńskiej, gdzie był. zam- reszcie wojskowym w Warszawie. zapatrywania pchnęły go wreszcie do 
knięty od chwili aresztowania, tj. od W 1920 roku poszedł na wojnę bolsze- świf:tokradczej zbrodni w dniu 27 lutego 
27 luteEZo r. ub. wieką i IV maju tegoż roku dostał się pod ub. r. - kiedy to trzema strzałami z brow-

'Wawrzyniec No- 'Bobrujskiem dobrowolnie do niewoli, z ninga zabił po mszy św. w parafialnym 
wak urodził się ,której wrócił do kraju w październiku, po kościele lubońskim proboszcza, śp. ks. 
dnia 5 sierpnia ! ukończeniu wojny. W wojsku dosłużył się Stanisława Streicha, a następnie postrze-
1890 r. w Luboniu, ', mimo wszystko stopnia sierżanta. lil chcącego go obezwładnić, kościelnego 
pow. Poznań, z oj- Po powstaniu górnośląskim w 1921 r. Krawczyńskie~o. Dziwne fatum prowadzi-
ca Jana i matki Nowak został wySłany na kresy wscho- ło rękę zbrodniarza, który dokonał po-
Katarzyny z Au- dnie, jako agent tajnej policji politycznej, twornego czynu w miejscu, w którym się 
mi.illerów. Skończył lec!': po 3 miesiącach zwolniono go, gdyż urodził i do którego wrócił po burzliwej 
cztery klasy szkoły nie nadawał się do tej służby. Osiadł na- tułaczce życiowej. 
powszechnej, póź- stępnie w Brodach, gdzie się po raz pierw- Wyrokiem Sądu Okręgowego w Pozna-
niej dokształcał się szy ożenił. Zorganizował tam wkrótce ra- niu Wawrzyniec Nowak skazany został za 
sam. Trudnił się dykalny Związek Zawodowy Robotników popełnioną zbrodnię w dniu 21 marca ub. 
murarstwem. W . Budowlanych, z którego jednak wyrzuco- r na karę śmierci, oraz utratę praw pu-
1914 roku poszedł ~ no go za sprzeniewierzenia. Należał rów- blieznych i obywatelskich praw hono1'o-
z armią niemiecką ' niei do PPS-lewicy. Stykał się z komuni- wyeh na zawsze. P oznallski Sąd Apelacyj-
na front WSchodni stami, głosił hasła bolszewJckie i występ 0- ny wyrok ten zatwierdził w dniu 19 sierp-
i w padzierniku'Stracony morderca Nowak wał agresywnie wobee władz. W 1935 r. 'nia ub. r. Wreszcie Sąd Najwyższy w War-
tegoż roku dostał napadł na rynku w Brodach na starostę szawie dnia 20 grudnia ub. r. odrzucił ka-
się do niewoli rosyjskiej, w której Kaczkowskiego, inwalidę bez nogi i pobił sację zbrodniarza, v.aś Prezydent R. P. od
z~stał go p~·zewró.t rewolucyjny. W l{wiet- go za odmówienie przyjęcia do pracy. Sta- rzucił pro śbę skazanego o ułaskawienie. 
Dm 1917 r. wstąpll do korpusu gen. Dow- nął za to przed sądem i zo~tał skazany na Nowak, który podczas rozprawy apela
bór-Muśnickiego, w którym pozostawał aż rok więzienia. Nie chcąc ' odbyć tej kary oyjnej symulował chorobę umysłową. po 
do jego rozbrojenia, a następnie wstąpił zbiegł z Brodów w kwietniu 1936 r. i wró- wyroku Sądu Najwyższego pisa ł z więzie
do jednego z oddziałów bOlszewicl{ich, cil do rodzinnego Lubonia. W międzycza- nia różne listy, m. in. do matki zan1l'1l'do-
gdzie pełnił funkcje dowódcy kompanii, a sie, po śmierci swej pierwszej tony, ożenił wanego ks. Streicha z prośbą o pl'zeharze
później doszedł do rangi komisarza bol- się dru. gi raz z Rosjanką. Przed powrot. em I nie, z. aś do 1:wego obroń,cy - ze ... skompo
szewickiego. do Lubonia. Nowak miał już dość bogatą nowanymi przez siebie wierszami o wol-

Niedługo potem uciekł wraz z czter-ema przeszłość kryminalną., był bowiem 5 razy namyślnej i bezczelnej treści. 
tow~rzyszami d? ~ols~. W 1Q18 1'. kał karany n. kradziete, OSZu.'!two 'i napad na Mimo to w ostatni ej rh,,-ili odm-ówił 
udZIał w rozbrajanIU Nlepxow w Warsza- starostę· przyjęcia kaopłtM.a i 'zgina l nie pojednaw-
~~a P9. .czlQł IO$t~l ,",cielony. dQ wojska: ~ Luboniil, ~o\V~ nie zaniechał prQ- ~ ~i~ ~ )3ogie.n. \ . 
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.Obrazy grozy z "czerwonej" Hiszpanii Strit:zne rozmiary trzesienia ziemi w Chne 
Santiago de Chile. (PAT) 

J,ak obliczają. szkQdy wYJ:'zQ.dzone pr~ez 
Qstatnie trzęsienie ziemi wynoszQ. pół
tQra miliarda pesos. 

szeze Qbliczyć. Wulkan Llaima wzn<>
wił działalność, a sytuację pogarszają. 
jeszcze ulewne deszcze, które utrudnia
ją nies.ienie pomocy. Z Cuelemu don<>
szą, że z 400 dzieci, będących na kolo
niach wakacyjnych, zginęło PQdcz-as 
trzęsienia ziemi 300. 

B u r g o s. (KAP) W miarę jak zwy
cięskie wojska narodowe generała 
Frenco uw,alniają ' spod czerwonego 
terroru ziemie Ka t,alonii, coraz nowe 
uzyskuje się szczegóły o niesłychanym 
barbarzyństwie i mrożących w żyłach 
krew okrucieństwach, cechujących 
hiszpal'lskich komunistów. 

wiecznej". \Ynętrze katedry zostałQ po
w,ażnie zdew,astowane prócz pięknego 
romańskiego wielkiego ołtarza. Więk
szość zabytkowych arcydzieł sztuki za
ginęłoa zrabowana, część pozost,ałych 
z,ar,azpo upadku Teruelu wywieziono. 
Obrabowano także muzeum diecezjal
ne, z,abr,ano archiwum katedry, wiele 
rzeźb w drzewie i obrezów, nawet sar
kofagi. 

Nadeszły tu wiadomości, że mIeJ
scowości Florida, Qualqui, Tome zo
stały całkowicie zniszczQne. 

W prowincji Maule liczba zabitych 
sięSla 500. Hannych nie zdołano je-

Dowiadujemy sie np. z oficjalnych 
komunikatów pras owego biura Hisz
panii narodowej, że w niedawno oswo
bodzonym mieścia Cervera komuniści 
przeszło pięćdziesięciu z,akonników z 
miejscowego kl,asztoru N. Serca M,arii 
z,amordowali w ten sposób, że uderze
niami noży cj,ała ich niem.al dosłownie 
podziurawili jak sito. Innych dwu
dziestu zakonników wystrzelano wr,az 
z całą ukryw,ającą ich rodziną rolnika 
katalollskiego w wiej skiej zagrodzie 
tego rolnik,a. Nie oszczędzono również 
dziewiętn.astu chorych z,akonników 
umieszczonych w szpitalu, w tym 
dwóch zgrzybiałych starców i kalel\:ę, 
których po prostu w łóżl\:ach zastrze
lono. Niektórych spośród z.akonników, 
jak superiora i lek,arz,a opielmjącego 
się lazaretem, podd,ano przed śmier
cią strasznym torturom, 

Otwarcie wystawy sztuki brytyjskiej 
War s z a w a. (Tel. w1.) W sobotę 

w południe odbyło się w salach Instytu
t';1 Propagandy Sztuki uroczyste otwar
Cle wystawy współczesnego malarstwa 
brytyjskiego. otwarcia dokonał protek
tor wystawy marsz. Śmigły Rydz w 
obecności min. Świętosławskiego, kor
pusu dyplomatycznego i przedstawicieli 
władz. 

Marsz, Śmigłego Rydza powitał amba
sador Wielkiej Brytanii Kennard. 

Wystawa obejmuje H7 obrazów olej
nych, 120 akwareli i rysunków i około 
150 eksponatów grafiki wszystkich 
wspólcześnie uprawianych technik. 

Reprezentowane są wszystkie najwybit
niejsze nazwiska. 

Ze względu na odrodzenie w Anglii 
techniki czysto sztycharskiej została 
włączona do wystawy niewielka. ilość 
sztychów z XVIII i XIX wieku. 

Eksponaty zostały wypożyczone przez 
następujące galerie i zbiory: The Tate 
Gallery, The Imperial War Mwseum 
(Królewskie muzeum wojny), Contem
porary Art Socip.ty (Tow. sztuki wspól
czesnej) w J~ondynie oraz ga.lerie pro
wincjonalne w Leeds, Liverpoolu Br-ad
ford i Glasgow. 

Przywódc,a komunistów w Cervera, 
notoryczny zbrodni.arz Juan Padros, 
chełpił się przy tym publicznie, że wy
nalazł specjalnie okrutne męczarnie. 
Ofiary swoje owij,ał w słomę oblaną 
benzyną, którą następnie podp,al.ał, by 
- jak cynicznie oświ,adcz.ał - dłużej 
trwał strach śmiertelny i widzowie 
dłużej napajać się mogli widokiem 
męki. W tym niewielkim, około 4 ty
sięcy mieszkańców liczącym miastecz
ku k,atalońskim, w jednym tylko dniu 
powafiono wykonać trzysta wyrQlków 
śmierci. Wśród ofiar znalazł się tak 
karlista Luis Comorera i bardzo wiele 
sióstr ze zgromadzenia miłości chrze
ścijańskiej. 

Polscy robotnicy we Francji 
(Od własnegQ koroespondenta "Orędownika") 

Równie nieludzko zachowywali się 
komuniści także w Tarragonie. Usta
lono, że w okresie swego wbadania w 
tym mieście czerwoni uwięzili okrą
gło 3 tysiące osób, z których połowę 
z,amord o wano, przy czym w jednym 
tylkQ dniu poniosło śmierć 350 osób. 
Na krótko przed opuszczeniem miasta 
czerwoni wywieźli z niego do Bar-
celony dwustu więźniów politycznych. 

Prewie wszystkie świątynie Ta'lTa
gony zostały zniszczone i z.bezczeszczo
ne. Dziwnym trafem ocalała ty'lko -
przynajmniej zewnętrznie - miejsco
wa katedra, którą. jednruk czerwoni 
.z,amienili na "muzeum sztuki średnio-

Konferencja bałkańska 
B u kar e s z t. (PAT). Konferencj,a 

porozumieni,a balkal'lskiego rozpocznie 
swe obr,ady w Buk,areszcie 15 lutegQ. 

N. S. D. A. P. W Czecho
Słowacji 

B e r l i n. (P A T). Cz€sko-słowac-
kie min. spraw zagr. przesł,ałQ posel
stwu niemiecki,emu w Pradz.e notę 
werbalną, zawierającą zawiadomienie, 
że Niemiecka Partia N,arQdowQ-Socja
listyczna i j€j organiz,acje moi.e bez 
przeszkód prowadzić swoją dzi,alalność 
na terenie Czecho-Słowacji. 

K'Onferenc ja 
okrągłego stołh 

P a ryż, Z6 stycznia. 

(d) Według oświ,adczenia sam.egQ 
ministra spraw zagranicznych, Francja 
gości obecnie 3.200,000 cudzoziemców. 
Co najmniej kilkadziesią.t tysięcy Qsób 
- bądź z Niemiec, bądź też z Hiszpanii 
- pragnie w każdej chwili przekroczyć 
jej granice. W tych warunk,ach dziwić 
się nie można, że społeczellstwo fran
cuskie z CQraz większym niepQkojem 
Qdnosi się do obcego żywiołu. Wie bo
wiem doskonale, że pomiędzy owymi 
przybyszami są ludzie rzetelni, dobrzy 
pracQwnicy, ale nie brak tam również 
żywiołów niepożądanych pod wzglę
dem społecznym i politycznym. W do
datku obca prQpaganda czyni co może, 
by wśród tej masy rObotniczej, wznie
cać fermenty, które w ostateczności 
skrupIają się na samych robotnikach, 
wpmwadzonych w błąd prz.ez agItato
rów. Takie właśnie wypadki były we 
wrześniu ub, r. wśród górników pol
skich VI' płn. Francji, .a później w dniu 
30 listopad,a, gdy ogłoszono strajk ge
ner,alny. 

Nic więc dziwnego, że tutejsze spo
ł,eczellstwo chce być dokładnie poinfor
mowane o nastroj·ach, panujących w 
różnych osadach robQtniczycb, Naj
liczniejsze bodaj tworzą nasi górnicy, 
Znajduje się ich bowiem wr,az z rodzi
nami w departamencie Nord i Pas de 
Calais prz.eszło 177 tys. Do tej właśnie 
tzw. "małej Polski", udał się Renć 
Rousseau i poświęcił jej na łamach 
,,1'Epoque", cztery bezstronne i wyczer
pujące artykuły. 

* Autor przypomina, na wstępie, że 
kop,alnie węgla fr,ancuskie, w których 
obecnie pracują zwł,aszcza polscy gór
nicy, w czasie wojny zostały całkowi
cie i rozmyślnie zniszczone przez 
Niemców. Polacy przyczynili się w du
żej mierze do Qdr,estaurowania t"ch 
kopalń, a gdy Francj,a zajęła zagłębie 

r: o n d y n. (Tel. wł.). Do Londynu Ruhry, właśnie górnicy z Westfalii naj
przybywają już d€legacje na konferen- wymowni€j okaz.ali jej swe sympatie, 
cję w sprawie Palestyny. Data kQnfe- odmówili bowiem przyłączenia się do 
1'encji nie została jeszcze ust.alona. _ ogólnego strajku, zorg,anizowanego 
Obrady rozpoczną się prawdopodob- przez Niemców. 
nie w pierwszych dniach lutego i tQ- Czemu więc należy przypisać nie-
czyć się będą. w pałacu św. Jakuba. przychylne nastroje wśród robotników 

Ogłoszenie daty otwarcia lwnferen- polskich ' we Francji w cz.asie p.amięt
cji nie nastąpi, dopóki sprawa udziału nego kryzysu wrz,eśniowego? 
delegatów Arabskiej Partii NarodQw~.i P. R~ne ~ous~eau zazl~acza przede 
Nasz,azibiego nie będzie ost.atecznie za- wszystkIm, ze wI,adomoścl na ten te
łatwi ona. ł ~nat były przesadzone. Dla pewności 

Udział lotnictwa włoskiego 
w wojnie hiszpańskiej 

Jednak przeprQwadził ankietę na miej
scu i poinformQw,a,ł się w Lens w re
dakcji "Narodowca". Tam dowiedział 
się o gwałtownej prop,agandzie kQmu
nistycznej wśród polskich mas robot-

R z y m (PAT), Ogłoszono tu ofic,ial- nic~ych, kier<>wał tą prQpagandą zrazu 
ne cyfry, obrazujące udz1ał lotnictwa "Dziennik Ludowy", wydawany po 
włoskiego w ofensywie katalońskiej, w polsku, Kiedy jednak został zakazany 
okresie od 20 grudnia do 26 stycznia, przez rząd Daladiera, rozPQczęł,a się 
tj . do chwili zajęcia Barcelony. wówczas na wielką. sk,alę akcja slow-

W tym czasokresie w ciągu 8 tysię- na. Dochodziło nawet do toago, że agen
cy godzin lotu, strącono 67 samolotów ci "czerwQni" terroryzowali formalnie 
myśliwskich i bombardującycl). prze- robotników, nie mogli ich jednak wy
ciwnika. Straty wolskie wynoszą: 5 a- prowadzić z równowagi. 
paratów myśliwskich, 5 lotników zabi- Po chybionym strajkU z 30 listopa-
tych i 1 wziętego do niewoli. da 200 górników PoLaków, którzy ule-

Zrzucono milion kg bomb i wystrze- .gli terrorowi, zostało wydalonych z 
10no 100 tysięcy sztuk nabojów. l Francji. Władze miarodajne postąpiły 

- .słusznie, twierdzi p. Rousseau, alę j.e-

steśmy przekonani, źe ci Nbotnicy n.8,
leżąc do Gen. Konf. Pracy wykonali 
tylko jej rQzkazy i n.apewno nie wie
dzieli/ za co ich spotkała taka ostra 
kara. 

"Polscy górnicy, - pisze dalej p. 
Rousseau - żyję. w płn. Francji w dQ
brych stQsunkach z miejscową ludno
ścią. Nie QdczuwajQ. prawie, że są na 
obc,ej zi,emi, z.achowują bowiem swoją 
wiarę i rodzime tradycje. 58 nau
czycieli wykłada po polsku dla 14 
tysięcy uczniów historię i geogra
fię poza godzinami lekcyj w szkQ
ł,ach francuskich, a Qkoło 40 księży 
zajmuje się nauczaniem religii. Gór
nicy w czasie· wszystkich wielkich u
rQczystości śpiewają. Dymn polski, a 
PQtem "Marsyliankę". 

Jedn.ak rozwija się tam również 
propaganda hitlerowska i komunistycz_ 
na. Francj,a powinna czuwać, by ten 
obcy żywioł, potrzebny jej, uchronić od 
niebezp..iecznych z.akusów, inaczej mó
wiąc, musi prowadzić rozumną polity
kę emigracyjną. W przeciwnym bo
wiem r,azie, te obce skupiska mogą. w 
pewnych warunkach, być dla ni.ej nie
bezpi,eczne. Poniew,aż jednak bez tych 
polskich pracowników obejść się nie 
możemy; ponieważ na ogół ich współ
życie z Francuz.ami jest dobre, przetQ 
obowiązkiem rządu byłQby zabezpie
cz€nie Polaków od szkodliwych udręk 
administracyjnych. Prz.ecież chociażby 
np. z.a poświ,adczenia tożsamoścj i in
ne formalnOŚCI muszą. oni pł,acić około 
400 fr, rocznie. 

* W konkluzji swej inter.esującej an-
kiety stwierdza p. Rousseau, że PQU
tyka imigracyjna powinna odróżniać 
niebezpieczne żywioły od pQżądanych, 
W prz.eciwnym bQwiem razie nie może 
być mQwy o asymilacji, a z pracowni
ków, którzy byli i są jeszcze przyjaciół
mi Francji, uczyni się jej wrogów. Je
go zdaniem Polacy winni być specjal
nie tr.aktowam j,ako dodatni element. 

"Twi,erdzę - kończy - razem z ty
mi wszystkimi, którzy od lat znają, ich 
pracę, że wysiłki czynione przez wła
dze polskie, by z,achować W sercach 
tych mniejszości ducha polskiegQ i 
przywiązania do swej odległej ojczy
zny, mogłoby stanowić dla nas Francu
zów prawdziwe niebezpieczeństwo chy
ba tylko w tym wypadku, gdybY kraj 
nasz popadł w anarchię i zaparł się 
swej prz.eszłQści oraz swych tradycyj." 

J. B. 

Straszna śmierć misjonarza 
belgijskiego w Chinach 

B r u k s e l a. (P A T) Otrzymano tu 
d.epeszę z Dalekiego WschQdu, donoszą
cą. o śmierci misjonarza Qjca Dangre
nau i 96 Chińczyków-chrześcij,an. Jak 
przypuszczają" misjonarz oolgijski i 
Chińczycy zginęli w ubiegłą niedzielę 
w mi.ejscowości Siaonoor podczas walk 
pomiędzy Chińczykami i lapończyka
mi. 

Ministerstwo Spraw ZagNLnicznych 
otrzrmało d~pesz~ z Tientsim~, podają.
cło, ~ zwłokI z.abltych znaleZiOno zwę
Klon .. 

... 

Codziennie do strefy dotkniętej ka
tastrofą. wysyłanych jest 4,000 kg 
chleba. 

Rada Ministrów, obradują.ca pod 
przewodnictwem prezydenta 1'epublikt 
Aguirre, postanowił.a podziękQwać 
wszystkim narQdom, któr€ okazały po
moc ofiarom trzęsienia ziemi. 

M e d i o l a n. (P A T) Obserwato-
rium San DomeniCQ w Prato pod FIQ
rencją zanotow,ało w sobotę wieczorem 
po godz. 21 wstrząsy podziemne, któ
rych Qgnisko znajdow,ałQ się w odległo
ści 900 km. 

S a n t i a g o d e C h ił e. (P AT). O
bywatelka angielska Helena Rawton, 
która odbyła podróż samochQdem po 
obszarach, które ucierpiały z powodu 
trzęsienia ziemi, opowiada, iż naj
większą. ilość ofiar stanowią dzieci, 
Prawdopodobne trzecia część wszyst
kich dzieci w mieście Chillan zginęła.. 

Prezydent Aguirre, który również 
odwiedził nawiedzone przez katastrQf{l 
miejscowości, oświadczył, iż miasta. 
Sancarlos Chillan i Bulnes są całkowj~ 
cie zniszcZQne. 

We wszystkich krajaCh południo
wo-amerykańskich zorganizowano pod 
protektoratem władz zbiórkę fundu
szów, ~tóre mają być przeznaczont' 
dla ofiar katastrQfy w Chile. 

Mandaty komunistyczne 
wygasły 

P ra ga. (PAT). Najwyższy trybu
nał administracyjny ogłosił orzecze
nie, stwierdzają,oo, że mandaty wszyst. 
kich posłów i senatorów komunistycz
nych, wchodzących w skład zgroma
dzenia narodow.egQ, wygasły z dniem 
28 grudnia 1938 r. 

Orzeczenie dotyczy ~ posłów i 1ł 
senatorów. 

Przymusowe imiona: 
Izrael i Sara 

B e r l i n. (PAT). U stawa ' o zmi-a
,. nię nazw i imion rozciągnięta została 
obecnie i na Austrię oraz na Sudety. 

W myśl tej ustawy m. i. wszyscy 
Żydzi austriaccy i sudeccy przyjąć 
muszą obQwią.zkowo dodatkowe imię 
Iżrael względnie Sara. 

Metrowa powłoka śnieżna 
w Alpach 

. Berlin. (PAT). Z Alp donoszQ, 
o silnych opadach śnieżnych. Warstwa 
śniegu w Algau dQchodzi do jednego 
metra. 

Trzy wyroki na szafocie 
B e r l i n. (PAT). Wykonano tu 

trzy wyroki smlerci: ścięto bandytę, 
który napadł na t~ksówkę, oSQbnika, 
który zastrzelił policjanta i groził 
śmiercią dwom funkcjonariuszom 
partyjnym, wreszcie mordercę, który 
z,amordQwał własną. żonę. 

Komunili,1ł meteorologiczny 
w dągu dnia wczorajszego cała Pol

ska miała pogodę przewatnie pochmurne, 
z drobnym gdzieniegdzie śniegiem. Tem
peratura o godzinie 14-tej wynosiła od 
minus 4 stopni na Wileńszczytnie i Wo
łyniu do plus 3 stopni na Pomorzu. Na 
Kasprowym Wierchu notowano minus 8 
stopni, a w Zakopanem minus 2 stopnie. 

DoŚĆ głębo]{i ni2, którego ośrodek znaj
dował się w sobotę nad I{arpatami,prze
~una.ł. się n~d Rosję południową, tal<, te 
Jut me wywlera on prawie tadnego wpły
wu na stan pogody w Polsce. Za. nim na
tomiast postępuje obszar wysokiego ciś
nienia z nad Europy północno-zach. 

Przewidywany przebieg pogody w dn. 
39 b~. Chmurno z większymi prze,iaśnie
maml na północy. Gdzieniegdzie jeszcze 
drobny opad. W dzielnicach wschodnich' 
i w górach l~kki mróz, na pozostałym zaś 
obszar~e kraJU temp~ratura. w ciągu dnia 
w po~htu ze!ą. stOplll. Słabe wiatry pr:z:e
w~t!lle ~ kierunków północnych. Rano 
miejscami mgły. 

Grubość polirywy śnieżnej 
w górach 

. Szata śnie~na w górach wynosiła w 
l1ledzielę rano: 18 cm w Wiślo i w Żywcu 
11 w ~abce. 14 w Zakopanem, 32 przy 
MorskIm 9ku, 16 na Hali Gąsienicowej 
23 na H!'lb Chochołowsk~ej, 58 na Kaspro~ 
wym ~lerchu,.8 ~ .Szczawnicy, 33 na Ja
wo}'zyme KrynICki"'] i w Worochcie 17 ' 
na. Zaroślaku 1 20 lia Popie Iwanie. ' 



Nareszde spadł śnieg w Zakopanem I Walny zjaz(J delegatów , 
Polskiego Zw, Kajakowego 

(sp) W Warszawie odbył się walny 
,;jazd delegatów Polskiego Związku Kaja
koweg-o pod przewodnictwem wicemini
stra Bobkowskiego. Po odczytaniu spra
wozdania zarządu i obszernej dyskusji u
dzielono absolutorium ustępującym wła
dzom przez aklamację. 

Pokrywa śnieżna w dolinie m ierzy już 30 cm grubości - Wczoraj odbyły się skoki 
na Krokwi - Stanisław Marusarz skocz~ł 73 m 

(sp) Z a k o p a n e. - Warunki śniet
no-terenowe w Zakopanem jak i w Ta
tra ch dzi~ki dal szym opadom śnieżnym, 
trwającym 'już od piątku po południa, do 
tej pory, znaczni e się poprawiły i z godzi
ny na godz inę są coraz lepsze. Warstwa 
świeżo sp~d{ego śniegu wynosi już ponad 
30 cm. Silne zachmurzenie przy niskiej 
stosunkowo temperaturze pozwala oczeki
wać dalszych opadów, a tym samym usta
leni a sip. war unków zimowych na P odh a
lu i w Zakopanem. W związku z tym za
równo nasi zawodnicy, przebywający na 
ośrodku treningowym. jak i przybyli do 
Za kopanego zawodnicy francuscy i wloscy 
rozpoczęli treningi. 

Skoki t r enin gowe na Krokwi 
W niedzielę o(lbyły się w Zakopanem 

n a Kl'ohvi skoki treningowe, w których 

Ostatnie zdj ęcie Stanjsława M.arusar:N\ 

uczestniczvlo 4() skoczków. Najdlutszy 
ustalony skok uzyskał Stanisław Maru
sarz - 73 m . 

Wśród młodszych skoczków bardzo 
dobrze spisali się Jan Kula, GutL-Szczer
ba i Czerniak oraz powracający do formy 
po chorobie Kolesar. 

J ednokierun kowy ruch w Zakopanem 
na czas F. I. S. 

Wobec przewidzianego dużego ruchu w 
okresie FIS, wojewoda krakowski zarzą
dził na czas od 1 do 28 lutego ruch jedno
kierunkowy dla wszelkich pojazdów w Za
kopanem: a) na., ul. Krupówki od poczty 
do u l. Mickiewicza, b) w czasie zawodów 
na ul. Mar:!'z. Piłsudskiego z ki.erunkiem 
jazdy na stadion, c) na ul. Marsz. Rydza
Śmigłego z kierunkiem jazdy do u I. Za
mojskiego. 

Zagr aniczni sprawozdawcy ' radiowi 
(sp) Wśród radiosłuchaczy, interesują

tych się 'sportem, największe zaciekawie
nie wywołują transmisje mistrzostw nar
ciarskich w Zakopanem. Zagranica przy-

syła do Zakopanego swych najlepszych 
sprawozdawców. 

Vi'ęgrzy przysyłają St. Plugara" który 
przeprowadzi transmisję jedynie z mI
strzostw lyżwiarskich Europy w jeździe 
parami. 

Finlandia i Niemcy delegują po 3 
sprawozdawców, Norwegia - 2, Szwajca
ria, Jugosławia i Szwecja po jednym. 
Najwcześniej, bo dn. 8 lutego, przyjeżdża
ją do Zakopanego Finnowie, po nich zja
wia, się Szwedzi, Norwegowie i Niemcy. 

Sprawozdawca szwedzki Sycn Jerring 
będzie miał chyba najtrudnicjsze do wy
konania zadanie, Podczas biegu 50 km 
przeprowadzi 5-goclzinną transmisję. Co
prawda radiofonia szwcdzka ma swoje 
tradycje i nie wymaga od sprawozdawcy 
nieustannego mówienia podczas reporta
ŻU. Długie chwile ciszy w mikrofonie, 
poprzedzone zapowiedzią - .,obecnie nic 

I się nil> dzieje" - są uwatane za normal
ne. a radiosłuchacze szwedzcy czekają, 
nie zamykając aparatów. 

Narcia12e U państw 
(sp) W sobotę definitywnie została 

zamknięta lisŁa zgłoszeń do 11 narciar
skich mistrzostw świata organizowanych 
przez PZN w Zakopanem w dn. 11-19 lu
tego rb. 

Ostatecznie w zawodach FIS startować 
będzie łącznie z Polska, 14 zwia,zków pań
stwowych zrzeszonych w międzynarodo
wej federacji narciarskiej, a mianowicie: 
Anglia, Finlandia, Francja, Jugosławia, 
Kanada, Norwegia, Niemcy, Polska, Ru
munia, Szwajcaria, Szwecja, szwedzki 
zwia,zek narciarski w Finlandii, Węgry i 
Włochy. 

Poprzednio zgłoszone państwa: Amery
ka, Czech o-Słowacja, Bułgaria, Holandia, 
Łotwa i Estonia nie nadesłały imiennych 
zgłoszeJl względnie wycofały się z zawo
dów. 

Z . państw tych: Ameryka, Bułgaria, 
Łotwa i Czech o-Słowacja reprezentowane 
będą przez oficjalnych przedstawicieli, 
którzy wezmą tldzia~ w posiedzeniu mię
dzynarodowej federacji narciarskiej, ma
jącym się odbyć. w Zakopanem z ol,azji 
zawodów FJS. 

, Sokół lwowski mistrzem Polski 
w siatkówce panów 

L w ó w. - W soboŁę w drugim dniu 
mistrzostw P olski w piłce siatkowej dru
żyn . męskich rozegrano dalsze ' spotkania 
eliminacyjne. 

Wielką niespodzianką bylo wyelimino
wanie obu druzy n wileilsk ich, w szczegól
ności zeszŁorocznego mish'za Polski dru
tyny ,AZS~ która wykazaJa bardzo slabą 
formę. , pruga, niespodzjanka, byla, znako
mita postawa drużyn kresowych: Pog-oni 

-z Brześcia nad Bugiem i Cresovia z Grod
na. 

W grupie trzeciej toczyla się zacięta 
walka ' międz~' mistrzem Lwowa. ..Soko
łem Il'·. a ' mistrzem Śląska, J{PW Kato
wice. Spotkanie tych drużyn odbywało 
się w niez~vykle zacięt~j i podnieconej at
mosferZe i przyniosło w rezulhlde zwycię
stwo drużynie lwowskiej. 

Wyniki szczegótowe sobotnich elimina
cyj przedsta wiają się następująco: 

POgOl] z Brześcia !lad Bugiem - AZS
Wilno 2:0 (15:10, 15:10); CrCi';ovia-Groc\no 

Śmigły-Wilno 2:0 (15:10, 15:12); CWS
Warszawa . - KPW 0187-a (J{raków) 2:0 
(]5:12, 16:14) : Sokól JI (L\vów) - KPW 
Katowice 2:1 (13:15. 15:8, 15:7): AZS-Wil
no - I{PW Pomorza,nin (Toruń) 2:0 (15:12, 
16:14): Śmigly-'Vilno - Znicz-Łódź 2:0 
05:11, 15:9). 

\V godzinach wieczornych rozegrano 
pierwsze gry finałowe. 

C'''S (Warszawa) - Pogoń (Brześć n . 
Bugiem) 2:1 (13:15, 15:9, 15:9; Sokół II 
(Lwów) - Cresovia (Grodno) 2:0 (15:12, 
15:11). 

W spo~kuniach o dalsze miejsca w o
gólnej klasyfikacji osiągnięto następująco 
wyniki: AZS (Wilno) - LWS (Lublin) 2:1 
(15:7, 14:16, 15:7); KPW Olsza (Kraków) -
Śmigły (Wilno) 2:0 (15:6, 15:10). 

Drużyna łódzkiego Znicza nie stawiła: 
się do dalszych rozgrywek, oddając w ten 
sposób swe punkty walkowerem druŻł'
nom I{PW (Katowice) i KPW Pomorzanin 
(Toruń). 

2:0 (15:11, 15:9); Olsza (Kr a'ków) - AzS/ 
(Wilno) 2:1 (15:13, 14:16, 2'():18). 

NiedziClleme decydu1ące spotkania od
bywały się w bardzo naprężooej a.tanosfe
l"ze. SzczegQlnie zacięty był mecz CWS -
Sokół: SpotJkanie ·to było nieofi!cjalnym fi
na łem mistrzostw. Podom. gry był bardzo 
\\'}".soki. niemniej jedrnaJ\: obie drużyny g!'a
ly nel'WOWO, przy czym. widownia lw~
ska zachowywała się prze7; cały czas, bar
dzo krz\-kliwie. 

\V n'iedzielę wieozo-rem tutmiC'j zostal 
zakOllczony. Ze względu na wycofanie się 
z turnieju 3 drużyn (Znicz-Łódź, KPW-Ka
towiee i L WS-LabHn) w niedzielę wieczo
rem roze~Ta no tylko cztery s'Potkania z na
stęllującymi w.l'ni'kami: 

Sim~l~' (Wilno) - AZS (Wilno) 2:1 
(13:17. l3:lJ. 13:13); Sokół (Lwów) - Pogoń 
Hl'ZOŚ'; n /B ) 2:0 (lfl:14. 15:8); Pomorzarni!ll 
(TOl"Uli) - KP'" <nadom) 2:0 (15:13, 15:7); 
nyS (W,rf;ZR\YH ) - Creaovia (Grodlllo) 2:1 
(12:1j. 15:13. 1::;:9). 

Decyd ują.ce o mistrzostwo s'pot;krunie 
między Sokołem a Pogtonią przyniosło za
"tużone z\Y~-cięst\Yo drużynie lwowskiej, 
któl'a Jedynie w 1 secie stoczyla bardzo 
ciężką walfkę. wy.ka,zując w se.cie 2 jut 
z,nl! rzną przewagę. 

\V os ta tecznej klasyfikacji tUl'11i eoju 
1 m iejsce i mistrzostwo Polski zdobył So
kót II ze Lwowa. Wic'emistrzem została 
Cl'('so"ia z Grodna. ktÓ'l'a wraz z Pogonia, 
(Brześć n / B.) była rewelacją t'Ulmieju. 
3) CWS-Warszawa. 4) Pogoń-Brześć n/B., 
5) Olsza-Kraków. 6) ŚmIgly-Wilno, 7) AZS
Wilno, 8) LWS-Luhlin . 9) Pomorza,nin-To
l'Uli. 10) KPW-Ra,d()lm. 11 ) KPW-Katowice, 
12) Znicz-ł.ódź. 

Międzynarodowe zawody 
konne w Berlinie 

B e l' l i n . - 'V sobotę wieczorem roze
([rano w Berlinie na międzynarodowych 
zfł.wodach konnych trzecią serię konkursu 
otwarcia dla koni powyżej lat 11-tu. 

W niedzielę przed południem, w 3 dniu (Pierwsza i druga seria tego konkursu od
mistrzostw Polski w siatkówce panów, ro- była się w piątek i wyniki już pocla1iś-
zegrano dalsze s:potkalllia finałowe. I my). 

Wynj'ki szczegółowe przoolStawiają się Startowały w trzeciej serii 93 konie. 
następująco: Pierwsze miejsce zajął por. Brinckmann 

Śmigły (Wi!lJrlO) - LWS (LubUn) 2:1 na koniu "Baron", drugim był kpt. Gonze 
(15:10, 15:8); KPW (Ha.d<ml) - KPW (Ka- (Be lgja~ na "Ba~etteu, na trzec~m miejscu 
towice) 2:1 (12:15. 20:18, 15:13) ; Cresovia sklasyftkował SIę kpt. ConfortJ (Włochy) 
(Grodno) - ' Pogoń (Brześć nlB.) 2:0 (15 :13. na klaczy ",Saba". . . . 
15:12) ' Sokół (Lwów) - ews (Warszawa) Z Polakow najlepszy wymk oSlęgnął 

, rtm. Komorowski, zajmując na "Zbiegu" 
---~-'------------- czwarte miejsce przed Francuzem por. 

Dłuższa dyslmsja wyłoniła się nad spra
wą zatargu pomiędzy zarządem głównym 
PZl{ i okręgiem l;:rakowskim. Na walnym 
zebraniu znalazł się wniosek okręgu kra
kowskiego o zniesienie dysl\\"alifikacji na 
działaczy kajalwwych z okręgu krakow
skiego. 'Vnios~k ten został przez walne 
zebranie odrzucony 1~2 głosami, przeciw 
jednemu. Okręg krakowski i zarząd głów
ny PZJ{ wstrzymały się od głosowania... 
Warto zaznaczyć że wiceminister Bob
kowski pn:yrzeid 'j ednak poprzeć starania 
o rewizję całej spra\vy przez nowy zarząd 
główny Polskiego Związku Kajakowego. 

\ V wolnych wnioskach uchwalono 
z,vrócić sie do władz o przyznanie kaja
kowcom u'lg kolejowych za okazaniem 
książeczel, kajalwwych oraz o bezpłatny 
przewóz skltl daków na kolejach. 

Nowy zarząd wybrany zostal w nastę
Plljącym składzie: prezes - wiceminister 
Bobkowski, członkowie zarządu - dr Gra
bowski, Dzięciołowski, kpt. dr Grodzki, 
Heinrich, Slawiczka, kpt. I{urletto, Om
bach, Olszewski, Podhorska-Okołów, mjr 
Sekunda, Szeronos i Szymborski. Kapita
nE'm związkowym został p. de Lo.rna. 

Wniosek okręgu poznańskiego o wpro
wadzenie paragrafu aryjskiego zostal 
przez zebranie odrzucony z uwagi na za
rządzenie Państwowego Urzędu WF i 
PW. Stanowisko okręgu poznańskiego 
zasługuje na pelne uznanie; sprawę od ... 
żydzenia sportu polskiego należy przypo:
minać na wszystkich walnych zebraniach. 

LEKKA ATLETYKA 
(sp) Kobieee mistrzostwa WarszawY w hap 

odbyły się pod nieobecność czołowych zawodru
czek'i przyniOsły wyniki przeciętne. Jedynie 
Zborowska uzyskała na 500 m ·nowy rekord 0-
kręgowy z wynikiem 1:31.2. 

t YZWIARSlwo 
(sp) Nowy rekord świata naŁa1i1 E~nestan/teJl 

w biegu na 1500 m na zawodach w Davos. Re
kord ten, który dotychczas wynosjł 2:14.9, :po
prawil najpierw Balangrud (Norw.) na 2:14, a 
nastę~mie Egnestangen (Norw.) na. ~:13.8, zdo
bywaJąC tym samem pIerwsze mIejsce przed 
Balallll'rudem i Staksrudem (Norw.) 2:14.4. W 
ogóln(>] pllnktacji pierwsze miejsce zajął row
nież Elgnestangen z 1 9 R.240 (2 zwyc.) przed Ba
langrudem 138.007 (1 zwyc.) i SŁaksrudem 
l39.390 P. 

(sp) Mistrzostwo Enropy w je~dzie figurowej 
panów. rozegrane w Davos, zdobył w nieobec
ność wiE'dellczyka i ubiegłorocznego mistrza 'Ka
SP ara, Anglik Graham ' Sharpe nota 7 i 404.380 
punktów Pl'ze-d: 2) 'l'omlins (Anglia) nota 11 i 
~ (łll .l"'łI4 P .. tli Pader (N.) n. 12 i 390.924 p., 4) Ra
da (N.). 5) Gerzwiller (Szwaje.). 6) MoŁhander 
(Szwecja). 

PIŁKA NOzNA 
(sp) Niemcy - Belgia 4:1 (%:1). Pierw8ze w 

sezonie spotkanie międzypaństwowe Niemc6w 
odby10 sie w Brukseli. U gospodarzy wyróżnił 
sie Braine i Buyle a w drużynie gości najak
tvwniejszymi byli 18-letni ArIt i Schlin. SEtdzio
\val p. Elcklund. Następnymi przeCiwnikami 
:Niemców bedzie Jugosławia - 26 lutego w Ber
linie, oraz \V!ochy - 26 marca.. 

PIĘŚCIARSTWO 
Niemcy - Szwecja 12:ł. 'gpotkanie -od ... 

było się w sobotę wieczorem w Hambur .. 
gu . Niemcy wystawili tę samą drutynęj 
jaka walczyła przed tygbdniem przeciw
ko Finlandii, jedynie Limbacha zastąpił 
w koguciej Wilke. 

ZJAZD JEźDźCóW WOJSKOWYCH W BERLINIE 
Fressonem na "Tafan de Tulipe", 

HOKEJ NA LODZIE 

Wyniki spotkań były następujące: _ 
W muszej Obermauer (Niemcy) poko

liał nieznacznie Stiga Kreugera; w kogu. 
ciej Wilke (N) uległ zasłużenie P. Alm .. 
sl'omowi; w piórkowej Graaf (N) zwycię
;i;ył rezerwowego Larsena Rydla; w lek
kiej Nurnberg (N) zmusił do poddania się 
w trzecim starciu Stiga Johnssona; w pół
średniej Murach (N) po wyrównanej wal .. 
ce uznany zostal zwycięzcą Oskara Agree-
na; w średniej Baumgarten (N) wypunk
tował rezerwowego A. GranelIiego; w pół .. 
ciętkiej Schmidt (N), który w pierwszym 
starciu był już na deskach, uzyskał nie
znaczne i niezbyt zasłużone zwycięstwo z 
Per Anderssonem: wreszcie VI' wadze cięt
kiej Runge (N) przegrał na punkty z 
Tandbergem. 

(sp) Polonia warszawska wygrała w LubH
nie. W niedziele odbyło ałę w Lublinie towa
rzyskie spotkanie pomiędzy stotel'zną Polonia l 

PrzyjęCie uczestników międzynarodowych wojskowych zawodów hippicznych 
w Berlinie przez głównodowodzę,cego .a:rmią lIiemie-ck·if ·gen. v. Braucbitscha, 
któreyo widzi~ 'na. zdj~ciu ~drugi od lewej}, gd~ ,wita. sifo,i jeźdźcami polskimi. 

• 

Sparta (Praga) - B. C. Davos 2:1 (1:. , r1rużyna lubelską !J. W. S. Zwyciestwo odnie~li 
11:1 8'0) Dec:yduJ' '' ce o trzecim mieJ'scu I o?kser:cy warszawscy w: stOSlll.lku. 9:7. Zawody • .'. , ., . . nie stały na or]powledJllm POZIOllllP. 

w mlędzynarodowym turnieJu "czterech (sp) W 'Wilnie orihyto ~ie spotkanie pomiędzy 
I państw" w Garmisch-Partenkirchen sp ot- lwowska I~e<)hią a. wileń skim .Ellektrit"m, zakoń-

kan ie odbyło się w sobotę wiec7.orem. czone wymlnem nlero~strZYlrl11ętym 8:8. 
D • k • k ó' ił ł d B (sn) Syrena - 'VIsla 11:5. 'VystE'P Kolczy-ń-ruzyna ryDle a sp zn a s e o U· skiego wywołał w Krakowie duże zainteresowa-

dapesztu, gdzie w sobotę wieczorem mia- nie. gromadząc rekordową liczbę publiczności. 
lo się odbyć spotkanie z drużyną F. T, C. pr~eszło 1500 osób. Wyniki spotkań były nastę-
y.'i.nę ponoszą koleje. Krynic~anie wy~a- pUJ{\fe~uszej Btlśkiewicz (8) znokautował w 
JęlI nawet samochody w poblIŻU gramcy 1 starciu Juszczyka. W kogu<'iej - Sobkowiak 
czes~iei, ale mimo to nie zdążyli na czas. (8) nierozstrzygn~ł walki z łJę('ZY11skim: orze-

( J'. . d . d .. M' t· czenie to krzywdzi Sobkowiaka. VI' piórkowej -
~P) ~szcze le n,a _,!mlana eC),ZlL. '. '~ I!,.o~ Koztow"ki (8) wygra! przez technic:z;ny k. o. w 

~twa OkH:~,! poznallsklego prze<;hod~B, ~a,k_ Jąz ;; st. z Bałuckim. \V lekkiej - 'Vasiak (S) wy
lIlf9rmowahsmy, szczegó\ne ~ol.eJe. Wer, flka(pIl punktowal Ohlipkiewicza '" pół " rerlniej _ KoI-
zWlilzku okregowego ulllewazm! PZHL. pome- v' k' t , · ' j'd . "~I I k' 
waż w r1ruży-nie \Varty grał rzpkomo nieupraw- cz_ns I wygra r przez pq( anie sle .L> o!,zwws le-
niony gracz ślaskiej Pogoni. Całka. Później oka- go po 2 st. _'" ~rerlmeJ - .Most~wskl .(Ęn ~rze
zalo ~ię j~dlls k. że CnTka był prawidłowo ?,g!o- g"r~t na punkty z Kow.alsklm. " drull",eJ v. alce 
sz<>ny a dla odmiany J:'ZHL zacleeydowal. że w zas Doroba II, (S) wygl.n~ PZ;Z0Z terhlllczl1Y k. o. 
,lrUŻYllie W,KS grat meupraWniOllY I:racz K~- ?:. l;\.5!It!t.eUJ · .v o!,tatmt',l v. al_re. w w3(1 3e p_ńr
dzierZ"YJi~ki (ostntnio grał w pozna(tskiej POgO- cl~zkleJ ~,,::nsz~ k (S) zost nl rOkntHIP Y J1a punkty 
nil. SfJotkania \VKS zostały zweryfikowu.ne bez przez zblka. 
gry (lIa PJ"Ze('iwników. Na skutek wyjasnieli TENIS 
prze~lanych do PZHL przl'Z \VKS. obecnie 
zwi"zek uwiarlomil ten klub, że równie';; Klldzie-
rZY-l\ski mstał potwierdzony rlla wojskowyclJ., (sp) .Ćwierćfina!:v mistrzostw Aust.ralii dały 
wohec czego nastapi jeszc7-e' jedna - przy- nastę·pu.lI\Ce wymkl: Crawford pokonał świetnie 
pURzczać nal(':i;y, że już chyba ostateczna - we- zapowia<lajn(,f'll"o się' m!o(lego teni~'iste Gil Chri
ryfikada mistrzostw okręgu poznaliskiego. (wz) RI'" 4:6. 6:4. 2:6, 6:3, 6:4. Quist - Brorne 6:3, 6:2, 

(sp) Arbitrzy miedzynarodowi. Polski Zwią- 11:8, 6:3. Bromwich - Turnbull 7:5. 6:1. 6:0. 
zck nokpj" na Lod7,ic zgłosi! do międz)'narodo- "Mac Grath - Hopmann 6:4, 4:6. 6:4, 6:3. 
wej ligi hokei.owej jako "edziów ~iędzYnarodo- (sp) 'V mistrzostwach Francji w Paryżu ro

',,:ye!t nastllPuJąclch sędzl6w polskIch: Strzelec- zagrano pólfina1 w grze poiedyńczej panów: ,Pe
kiego (Lw6.w). :::.awarYl1a (Lw6w). oraz prof. lill.~a (Francja) niespodziewanie pokona1 Henkla 
Paruszew:;k!ef\"o (\yar~,=,a~a). . (Niemcy) 8:6, 10:8. 6:3. R. Men:>;el (Niemcy) ZWy-

Do. tur!lleJu ol!mpl.łSiQego w hokeJU. kt6ry l' ci~7.v! :Rowdrna (SL 7,j,) 9:7, 6:3, 6:2. 
odhp,dzle Się w,cSt. Montz 'Y 19~O r. 1!I<'loszony .. " fmale panów P"lizza (Fr.) pokona! gładko 
7,o:<l.nl pr7,PZ l ZBIJ tylko Jeden SQdl!lR - p. C\lelll ea JI[rllzln 4:1i, D:2, 11:2. 6:1, u nai; 7.D Ś I'an-
Wadaw Ruchar ze Lwowa. neWer (Fr.) zwyciGzy!a Mheeler 4:6, 6:2, 6:1_ 



MIWi [~am~~rla~na na I~i~~li~ lłotni~~w i iu~iI~rów 
Premier brytyjski mówił dość ogólnillowo o sytuacji międzynarodowej 

L o n d y n. (Tel. wł.). Premier samych celów zmierzają. nie tylko do zrozumienia, że nie uważamy ich 
Chamberlain bawi od pią.tku popołu- Włochy i W. Brytania, ale również za potencjonalnych wrogów, lecz że 
dnia w Birmingham, swoim okręgu Francja, Niemcy i każdy kraj na pragniemy z nimi porozumienia na 
wyborczym i mieście rodzinnym, gdzie świecie. warunkach równości, zawsze gotowi 
w sobotę wieczorem na dorocznym "Nie wykluczamy możliwości - do zrozumienia ich punktu widzenia i 
obchodzie prastarego cechu jubilerów mówił Chamberlain - że tego rodzaju do zaspokojenia w miarę możności ich 
l złotników wygłosił doniosłe przemó- uczucia narodów nie zawsze podzie- słusznych aspiracyj , o ile nie stoją one 
wienie. lane są. przez ich rządy, a uznajemy tę w konflikcie z ogólnymi prawami in-

W przemówieniu F;wym Chamber- rzeczywistość, że musimy traktować z nych narodów, prawami, zmierzają
lai n poruszył sytuację międzynarodo- rządami, a nie z narodami. Mimo to cymi do wolności i sprawiedliwości. 
wą.. Ustępy mowy, dotyczące sytuacji jednak kultywujemy w dalszym cią· "Tylko na tej dł'odze usuniemy te 
międzynarodowej, były bardzo ogólni- gu przyjaźń z narodami, co może być wieczne podejrzenia, które zatruwają. 
kowe. Jak ;>rzypuszczają" Chamber- dokonane zarówno przez; jednostki, międzynarodową atmos~erę i przy
lain pragnął zarezerwować sobie swo-' jak i przez kupców, jak i przez bar- wrócimy bezpieczeństwo umysłów i za
bodę ewentualnej repliki na mowę dziej oficjalnych przedstawicieli. ufanie, będą.ce podstawą wszelkich 
kanclerza Hitlera, jeżeli zajdzie teg,) "Dajemy więc narodom wyraźnie slmtecznych interesów handlowych. 
potrzeba, podczas debaty w Izbie 
Gmin w przyszły wtorek. 

Stwierdzając, że w chwili obecnej 
istnieje naprężenie polityczne w sto
sunkach międzynarodowych, co ni.e~ 
wą.tpliwie ujemnie odbija się na ży~ 
ciu gospodarczym, premier przystąpił 
do obrony porozumienia monachij
skiego. Chamberlain nie widzi nic ta
kiego, czego miałby żałować, ani też 
żadnych argumentów, aby przypu
szczać, że zajęcie innego stanowiRka 
byłOby bardziej korzystne. Wojna jest 
dzisiaj w swoich skutkach dla tych, 
którzy biorą w niej udział, tak strasz
na, że nie należy nigdy zezwolić na 
rozpoczęcie działań wojennych, póki 
nie zostaną wykorzystane wszelkie 
kroki, mogące im zapobiec. 

Zachowanie pokoju we wrześniu 
możliwe było jedynie wskutek wyda
rzeń, poprzedzających wymianę listów 
między Chamberlainem i Mussolinim 
w lecie 1937 r. oraz przez zawarcie po
rozumienia włosko-angielskiego w li
stopadzie r. ub. Bez dokonania popra
wy w stosunkach między W. Brytanią 
a Włochami nie byłOby nigdy możliwe 
uzyskanie współdziałania Mussolinie
go w kryzysie wrześniowym. Bez tego 
wspóldziałartia uratowanie pokoju 
nie byłoby możliwe. 

Stwierdzając, że wizyta w Rzymie 
krytykowana ' była przez ludzi, pra~ 
gnących utrudnić i przeciwstawić się 
wszelkim usiłowaniom wykonania te
go, czego wyraźnie pożądały narOdy 
obu krajów, a mianowicie współżycia. 
na warunkach przyjaźni i wzajemnego 
porouzmienia oraz załatwienia sporu 
drogą dyskusji, a nie przemocy, pre
mier wyraził przekonanie, że do tych 

Rumuńska Wizyta 
w Białogrodzie 

B u kar e s z t. (PAT). Agencja Ra
dor donosi, iż min. spraw zagr. Gafen
cu uda się z oficjalną wizytą do Bia
łogrodu 1 lutego. 

Port na Rzece świętej 
Kowno. (PAT.) Prasa donosi o 

przygotowaniu projektu i prelimina
rza rozbudowy portu na Rzece Świę
tej. Port ten ma nosić charakter ha,n
dlowego portu pomocniczego (ella stat
ków o zanurzeniu do 3 i pM mtr.) 

Projekt przewiduje m. in. rozbudo
wę mola portowego oraz budowę od
nogi kolei żelaznej. Prace mają po
trwać około 3-4 ],ata. 

-Rekonstrukcja gabinetu brytyjskiego 
Zmiany ~as~y w ministerstwach obrony i rolnictwa 

L o n d y n. (Tel. wł.). Premier Cham-I ster z tym, że będzie on pomagał lor
berlain dokonał rekonstrukcji swego dowi Chatfieldowi. 
gabinetu. Dotychczasowy kanclerz księstwa 

. .. Lancaster lord Winterton wychodZi z 
Doty~hczas~wy mm. koordy~acJl o- gabinetu, pozostając na trzeciorzęd

brony ~lr I~skJI? opuszc~ sWÓJ .posw- nym stanowisku głównego płatnicze
ru.n~~ l o~eJmuJ~ stano~Isko. mm. do- go. 
mlmow. SIr Inskl~ ~~a2'.any' Je~t. ~rzez Dotychczasowy główny płatniczy 
znaczny odłam opmll brytyjskIej Jako lord Munster mianowany zostal par
jeden z tych polityków kons-erwatyw- lamentarnym podsekretarzem stanu 
nych, który ewentualnie desygnowany w Min. 'Wojny na miejsce dotychcza
być może na przyszłego wicepremiera sowego parlamenta.rnego podsekr. sta
lub premiera. nu lorda Strathcona, który z powodu 

Znamienną jest nominacja nowego nieporozumień z min. Hora Belisha u
min. koordynacji obrony, którym za- stąpił. Lord l\funster liczy zaledwie 33 
stał szef sztabu admir. brytyjski-ej w lata. 
st. spocz. adm. lord Chatfield. Był on Najciekawszę. jest jednak nomina-

cja nowego min. rolno Został nim 39-
szefem sztabu floty brytyjskiej od 1933 letni posel konserwatywny sir Rogi-
do 1938 f. i liczy obecnie 65 lat. Jest nald Dorman Smith, który po odbyciu 
to nomin,acj,a wybitn-ego fachowca, a dłuższej służby wojskowej w Indiach, 
nie polityka. osiadł na roli. Dorman-Smith był pre-

Min. rolnictwa Morrison opuszcza zesem Nar. Zw. Farmerów i uchodzi za 
swe stanowisko i obejmuje synekural- najbardziej energicznego przedstawi
ną. godność kanclerza księstwa Lanca- ciela interesów farmerskich. 

Konferencje posła Kundla 
w naJbli~s#yc1ł dniach #awarty #osta'llie układ »tięd#y r#l{

dem praskim i Niemcami c#eskimi 
p r.a g a. (PAT). Biuro prasowe ne ,aktualne zag.adnienia i z.ast.anawia

Niemieckiego Urzędu Pracy w Pradze no się, w jaki sposób mogłoby zostać 
donosi: ur-egulowane prawn~ położenie mniej-

Pos. Kundt przeprowadził w cią.gu szości ni-emieckiej w Czecho-Słowacji 
ostatnich tygodni informacyjne roz- we wzajemnym interesie wewnętrzno
mowy z czeskimi przywódcami poli- politycznym. 
t~znymi 2'.arówno Stronnictwa Jedno- Należy oczekiw,ać, że już w najbliż
ści Narodowej, jak i Narodowego Str. szych dniach zostanie zawarta mi~dzy 
Pracy. rzą.dem czesko-słowackim i przewód-

Wczoraj odbyła się dłuższa rozmo- cą ni-emieckiej grupy narodowościowej 
wa. między min. Chvalkovskim i pos. w Czecho-Słow.acji umowa w sprawi",! 
Kundtem. Omówiono wszystkie waż- merytorycznych rokowań. 

Lataj~[e hotele na szlaku Europa-Ameryka 
Wodnopłatowce na tej regularne.1linii »Wgl" ~abrać ';'5 pa

sa.~e,·ó'lf) 

L i z b o n a. (P AT.) "O'SecuIo" do
nosi, że w pierwszych dniach marca 
rb. oczekiwane jest w Lizbonie przy
bycie pierwszego z serii sześciu wod
nosamolotów "B. 314", znajdujących 
się obecnie w budowie na zamówienie 
"Pan American Airways" a przezna-

czonych do obsJugi linii lotniczej po
między Ameryką Północną. a Europą. 

Samolot będzie ważył 41 ton, roz
piętość skrzydeł aparatu wynosi 46 m, 
wysokość 9 m. Będzie on mógł prze
wozić 75 pasażerów, w podróżach zaś 
transatlantycldch 40 osób. 

Rząil praski uznaje 
rząd gen. Franco 

P r a g a' (PAT.) Urzędowo komu .... 
nIkuję.: . 

Rząd republiki czesko - słowackiej 
powzię.ł uchwałę uznania de jure rzą.
du gen. Franco, który dotychczas zo
stał uznany przez republikę czesko~ 
słowacką de facto. 

Krążownik francuski 
w Casablance . 

Casablanca. (pAT.) W sobot~ 
rano zawinął do portu kra.żown~k ,,~
mil Bel'tin". Na pokładzie krązowm
ka przybył admirał Darlan. 

Pr'led poJud niem adm. Darl:=tn ~~y
jęty był przez sułtana na aUdlen?Jl.. Z 
okazji pobytu adm. Darlana przeWIdZIa
ny jest szereg przyjęć oficjalny.ch i 
uroczystości. 

Król B'orys zwiedza 
Guidonię 

R z y m. (PAT.) Król Bory~ bułgar
ski w towarzystwie króla Wiktora E
manuela udał się do doświadczalnego 
centrum lotniczego w Guidonii. 

Na lotnisku powitał obu monar
chów pod sekr. lotnictwa gen. Valle. 

Królewscy goście zwiedzili urządze
nia centrum doświarlczalnego i zapo
znali sie z urolotvnami nowych samo
l()tów. 

W rocznicę założenia 
milicja faszystowskiej 

R z y m. (PAT). Dnia 1 luteg? o~
chodzona będzie rocznica 2'.alozem.a. 
milicji faszystowskiej. W. progra~lle 
uroczystości prz~widziana Jest d-ehl~
da 20 tys. czarnych koszul przez VIa 
Nationale. 

U stóp pomnika Nieznanego 1:oł-
nierza Mussolini wręczy 60 odzn~creń 
wojennych legionistom oraz r?dzll10I?
legionistów poległych w ostatmch wOJ
nach. 

Po śmierci prof. Cristescu 
B u kar e s z t. (Tel. wł.). Zabity w 

walce z policją. prof. Cristescu był 
profesorem liceum Lazar w. Bukaresz
cie oraz lektorem na wydzlule hum,;~ 
nistycznym uniwersytetu bukareszten-
skiego. . C 

Aresztowany równocześme 21 o-
dreanu na wiosnę 1938 r. i osadzony. w 
obozia koncentracyjnym zdołał UCiec 
w czerwcu ub. roku z pociągu, którym 
wieziono go na rozprawę sądową i u
krywał się. Wraz z nim ucie~ł wów
czas słynny działacz "Zelazne] Gwar
dii" ks. Cantacuzino, aresztowany 
przed kilku tygodniami. Pyof. Crist?
scu skazany został następme zaoczme 
na 7 lat więzienia.. 

Eksplozja cystern z naftą 
B u k ar e s z t. (PAT). Na dworcu 

kolejowym w Plo-esti pociąg z trans
portem nafty wjechał na inny pociąg 
towarowy. C~r sterny z benzyną i r?pą. 
naftową rozbiły się i wybuchł poz.ar. 
Spaliło się ok. 20 wagonów. 

Jeden kolej,arz poniósł śmierć,.a. 
dwóch jest ciężko rannych. Straty 0-

ceniają. na kilkadziesię.t milionów l-ei. 

W sowieck!ch fabrykach 
M o s kwa. (PAT). Ślusarz z Jed

nej z fabryk moskiewskich Morozow 
zwolniony ~ pracy za naruszenie no
wej dyscypliny, z.adał kilka ciężkich 
mn narzędziem ślusarskim naczelni
kowi cechu Grygoriewowi. 

Podstawy polityki zagranicznej SI. Zjedno(lony(h 
Morozow został pociągnięty do od

powiedzi,alności karnej z art. 58 ko
deksu karnego. Grozi mu kara śmier
ei. Proces rozpocznie się 1 lutego 
przed trybunał-em moskiewskiego 0-
kręgu wojenn-ego. . 

Powódź W Anglii 
L o n d y n. (Tel. wł.) . Sytuacja po

wodziowa w hrabstwach Suffolk i Es
sex przybiera coraz poważniejsze roz
miary. Kilkaset kilometrów kwadr. ob
szarów nizinnych jest zalanych. Cała 
zachodnia dzielnica miasta Ipswich 
jest pod wodą. Kilkaset ludzi schroniło 
się na dachach domów, gdzie oczekuje 
ratunku. Dotychczas ewakuowano na 
łodziach około 500 mieszkańców. 

Również miasta Deccels i Bungay 
bardzo ucierpiały wskutek powodzi, 
Komunikacja kolejowa jest Da łdI1tu 
liniach przerwana.. 

Podsekretarz stanu Welles ujął je w 5 punl(tów 
Was z y n g t o n (PA T) Zastępca 

sekr. stanu Welles wygłosił na. dorocz
nym zebraniu Nowojorskiego Tow. 
Prawniczego przemówienie na temat 
podstaw polityki zagranicznej St. Zjed
noczonych. 

Celem polityki St. Zjednoczonych -
oświadczył na wstępie Welles - jest za
chowanie w każdym wypadku zup~łnej 
swobody działania, przy jednoczesnym 
rozbudowaniu sił obronnych w takich 
rozmiarach, abyśmy mogli zawsze prze
ciwstawić się w łączności z innymi na
rodami Ameryki atakowi na wolność 
kontynentu. 

St. Zjednoczone dążą do zacieśnienia 
swych stosunków gospodarczych i kul
turalnych z innymi państwami amery
kańskimi, do przyjaznej wspólpracy ze 
wszystkimi, którzy tę współpracę umoż· 
liwiają, oraz do współdziałania wS!lelki
mi możliwymi sJ)osobami w likwida ::..ii 
ograniczeń w dziedzinie handlu. jak 
również w ograniczeniu zbroje~ 

W obecnym, ciężkim położeniu mi~
dzynarodowym polityka St. Zjednoczo
nych - ciągnął Welles - da się scha
rakteryzować w 5 nast·ępujących za.sad
niczy::h punktach: 

l) Na kOiuynencie ameT7Jlcańskim 
udało się ostatnio osiągnąć jedno
myślność w sprawach, dotyczących 
interesów wspólnego pokoju oraz 
solidarności kontynentalnej, 

Jl) TV Chinach obywatele St. 
Zjednoczonych posiadają traktatowo 
zabezpieczone uprawnienia. Rząd 
st. Zjedn. nie przyznaje nikomu 
prawa do samowolnej likwidacji 
tych uprawnień, natomiast skłonny 
jest przedyskutować wraz z Japonią 
i Chinami projekty, zmierzające do 
nowego uregulowania. tych upraw
nień. 

j) Jeżeli choazi o stosunek (lo 
"l\'owej Europy" - to, respektując 
wewnętrzną formę rządów, będzie-

my zmuszeni zmienić nasze przyjaz
ne do wszystkich w zasadzie naro
dów nastawienie, jeżeli narody te 
prowadzić będą "politykę nieludz
ką", zagrażającą naszym usprawie
dliWionym interesom, traktatowo 
zastrzeżonym uprawnieniom lub też 
naszemu bezpieczellstwu. 

4) W dziedzinie handlu zagra
nicznego jesteśmy przeciwnikami 
autarchii. 

~) Slo Zjednoczone - prowadząc 
politykę neutralności, pragną być 
możliwi.e z daleka od niebezpieczeń
stwa WCIągnięcia ich do wojny, pro
wadzonej przez innych. Jednakże 
prez. Roosevelt, zgodnie ez swym 
noworocznym orędziem, rozumie 
neutralność nie w sensie "ustawy 
sztywnej", z góry odmawiającej po
parcilli ofierze napaści, a przez to. w 
gruncie rzeczy, pomagającej napa.
stnikowi. 



; 26 lutego wytiory w Kole 
Koł o. (P A T) Władze nadzorcze 

urzą.dziły wybory do Rady Miejskiej 
w Kole, które odbędą. się w dniu 26 lu
tego rb. Powołano już główną. komisję 
wyborczą oraz siedem komisyj okręgo
wych. 

Nabożeństwo za spokój PrezYdent R. P. 
opUŚCił Krotoszyn 

śP. Romana Dmowskiego Kro t o s z y n. (Tel. wl.) Prezydent 
R. P., po trzydniowym polowaniu w 
okolicznych lasach wyj·echał w niedzte
lę o godz. 18 specjalnym pocią.giem z 
powrotem do Warsz,awy. 

'1 luty wolny od nauki 
War s z a w a. (PAT.) Min. W. R. 

'i O. P. przypomina, że dzień 1 lutego, 
jako dzień imienin Prezydenta R. P. 
jest wolny od nauki szkolnej. 

N'owy związek "inter
wencyjny" 

War s z a w a (Tel. wł.) Władze po
licyjne rozpisały listy gończe za dwo
ma oszustami Stanisławem Grzeszczu
kiem z Warszawy i b. kierowcą. auto
busów miejskich w Warszawie Szymo
nem Krynickim. 

Ł ód ź, 30. 1. W niedzielę o godz. 10 
w kościele Przemienienia Pańs'kiego 
przy ul. Rzgowskiej z inicjatywy koła 
Stronnictwa Narodowego im. ROJllana 
DmowskiegO', ks. prob. Sochańs'ki od
prawił uroczystą. mszę św. za spokój 
duszy śp. Romana Dmowskiego. 

Podni-osłe przemówienie o RO'manie 
Dmowsikim wygłooił ks. Ciesielczyk. Po 
nabożeństwie poozczególne koła ze 
sztandarami i proporcami udali się dO' 
sali na ul. TuSZYllskiej 17, gdzie odbyła 
się uroczysta akademi,a ku czci śp. Ro-
mana Dmowskiego, zorganizow.ana 
przez koło Jego imienia. Na powyż
szą uroczystość przybył zarząd okręg{}
wy Stronnictwa NarodO'wego, ks. Och
nicki oraz zaprQ1Szeni goście i delegaci 
poszczególnych kół Stronnictwa N,aro-

dowego w Łod.zi ora.z przedstawiciele 
Pracy Polskiej. 

Po zagajeniu akademii przez preze
sa koła p. Olej n i'ka, zebrani przez po
wstanie i jednominutowe miilezooie 
uczcili pamięć Wielkiego Zmarłego. 
Następnie chór sumowy przy k"OŚCie.le 
św. Anny pod pnzewodnictwem p. Kró
likowskiego odśpiewał killka pieśni. 
W dalszym cią.gu akademii wiceprezes 
zarzą.du okręgoowego Str{}nnictwa Na
rodowego kpt. Grzegorz.ak w pięknej 
mowie przedstawił postać Wodza Na
rodu polskiego, Jego dziabalność i 
czyny. 

Z kolei nastą.piły deklamacje wy
głoszone przez członków koła. Na za
kończenie akademii zebrani odśpiewali 
Hymn Młodych. 

W niedzielę Prezydent R. P. Wraz z 
otoczenie.m polował na jelenie w nad
le.śnictwie państwowym Jasnepole. 

(j. k.) 

Marsz. śmigły-Rydz 
na Radzie Ministrów 

Warszawa. (PAT.) W sobotę w 
O'becnO'ści marsz. ŚmigłegO' Rydza od
było się pod przewodnictwem premie
ra gen. Sławoja Składkowskiego PO'sie. 
dzenie Rady Ministrów, na którym za
końezono obrady, rO'zpoczęte w dniu 
25 bm. w sprawie potrzeb gospodar
czych C. O. P. i województw południo
Wo-wschodnich. 

Obaj oszuści założyli związek inter
wencH, który za rzekome wyrabiane 
posady pobierał od 1.000 do i.500 zł. 
Oszuści obstalowali sobie blankiety 
różnych firm, na których zawiadamia
li zainteresowanych, iż zostali oni 
J)rzyjęci na służbę. Grzeszczuka are
rz towano w W01"ochcie, a Krynickie
go w Otwocku. Obu osadzono w wy
dziale śledczym w Warszawie. (w) 

20 rocznica Nagroda dla milionera 
radiowego próby oswobodzenia Chełmży 

Następnie odbyła się defilada n.a 
rynku. Po defiladzie, w s.ali "COl1cor
dia", odbyła się uroczysta akade.mi,a, 
podczas której wYll'adki sprzed 20 lat 
przedstawił uczestnik mjr Michalski. 
Programu ak,ademii dopełniły de1kla
macje oraz śpiew chóru ~w. 'Cecylii z 
towarzyszeniem orkiestry. Akademię 
zakończono odśpiewaniem Boże coś 
Polskę. 

War s z a w a. (Tel. wł.)' W nie
dzielę o godz. 13,20 w studiO' PO'lskiego 
Radia nastą.pil uroczysty akt wręcze
nia nagrody 4.000 zł milionowemu abo
nentowi Polskiego Radia p. Czesławo
wi NO'wakowi, wójtowi gminy zbioro-
wej spod Stanisławowa, oraz po 1.000 zł 
abonentowi nr 999.999 p. Wacławie Sob
czyńskiej z Łodzi, abonentowi nr 
1.000.001 p. Stanisławowi Lipowskiemu 
z p<>w •• wołkowyskiego i dwO'm naj
starszym abonentom pp. Cezaremu Pa
włowskie.mu z Radomia oraz KarO'lowi 
Wykuszyńskiemu z Sambora. 

Powtórne uniewinnienie 
Kiepury 

War s z a w a (Tel. wl.)' W wydzia
le odwoławczym Są.du Okręgowego w 
Warszawie toczył się w sobotę proces 
Jana Kiepury i adw. Hofniokl-Ostrow
skiego ojca, o zniesławienie adwoka
tury. Kiepura nie stawił się na roz
prawę i dlatego trwała ona bardzo 
krótko. 

C h e ł m ż a. (Te.}. wł.) W Chełmży 
odbyły się uroczystości z· ok,azji 20 rocz
nicy wystą.pienia zbrojnego w styczniu 
1919 r., kiedy to Chełmża wystą.piła do 
walki z najeźdźcą. i kiedy tO' poległo 
siedmiu mieszkat'lcÓW Cllełmży. 

W niedzi~lę ll'roazystą. mS'ię św. w 
kościele pokatedralnym odp:mwił ks. 
prob. Tretkowski. Po mszy św. udano 
się pochodem na cmentarz, gdzie odby
ło się odsłonięcie i poświęcenie pomni
ka na grobie poleglych, ufundow,anego 
ze składek społeczeństwa chełmżyń
sikiego. 

Chełmża w dniu tym przybrała od
świętll1ą szatę. W uroczystościach, poza 
dawnymi uczestn~kalffii Czynu Zbroj
nego, licznie brali udzi,ał tai.kże po
wstańcy z różnych stron Pomorza. 

Po zreferowaniu sprawy i prze
mówieniu obrońcy Kiepury, Są.d Okrę
gowy zatwierdził wyrok pierwszej in
stancji, uniewinniają.cy śpiewaka z za
rzutu zniesławienia powiedzeniem: 
"gdybym nie był śpiewakiem, to zo
stałbym pastuchem, albo adwoka
tem". (w) 

Nim zdołał wykazać siłe padł martwy 
KRONIKA ŁODZI 

WoJew6dzki Komitet Dnia Polaka za 
granicą i zbiórki na szkolnictwo polskie 
za .granicą, urządził w sali Towarzystwa 
:;;pIewac.zego przy ul. 11 Listopada nr 21, 
akad.e~Ię, na której byli obecni przed
st~wIc!el.e władz państWOWYCh, w osobie 
wIcemmIstra komunikacji Piaseckiego, 
prezesa zarządu głównego Towarzystwa 
~omocy .Polonii za granicą, przedstawi
clele w?Jska, wladz samorządowych oraz 
duchOWieństwa. Przemówienie o Pola
k~ch z.a granicą wygłosił wiceminister 
PIaseckI, po czym nastąpiła część wo
kalna. 

Skarb w śmieciach 
s a m b o r. Tel. wł. ) Do żydowskie

go domu nocleg'owego przybrł na noc
leg wędrowny żebrak Mendel Wajtuch 
z Tarnopola. PQ1Siadają, c dużą. lcwotę 
pieniędzy, ukrył je w kamizelce, którą 
w o}).awie pl'Zed kradzieżą ze strony 
prz~rgodnych komp,amów schował 
wśród śmieci na PO'dwórzu, nie wie
dzą.c, że może się to źle skO'ńczyć. 

P r z e m y ś l. (Tel. wł.) - We wsi 
Maćkowice PO'd Przemyślem zdarzył 
się niezwykły wypadek, który zakoń
czył się śmiercią. jednego z wieśnia
ków. 

W domu Pauliny Pyż odbywała 
się zabawa, w której uczestniczył rów
nież Michał Lusio z żoną. Gdy zaba
wa zbliżała się ku kO'ńcowi, Lusio za
pragnął p{}kazać obecnym swą. siłę. 
PodszecUszy do siedemnasto letniego 
Mikołaja Górala, chwycił go lewą rę
ką. w pół i chciał przerzucić sobie 
P'l'zez ramię. 

W chwili, kiedy nachylał się, syk
ną.ł z bólu, puścił Górala i zerwał z 
siebie marynarkę, kamizelkę i koszu-

lę . . W tym mO'mencie z lewej piersi 
buclulęla silnym strumieniem krew. 
Przerażeni uczestnicy zabawy podbie
gli do Lusia, który upadł na ziemię 
i ułożyli go na tapczanie, gdzie nieba
wem, nie odzyskawszy przytomności, 
zmarł. 

Przybyły na miejs'Ce wypadku po
sterunkowy stwierdził, że za.szlo tu
taj mimowolne samobójstwO'. Jak się 
okazało, tragicznie zmarły miał z so
bą sztylet, umieszczony w lewej we
wnętrznej kieszeni marynarki, ostrzem 
ku górze, który w momencie, kiedy 
Lusio chciał przerzucić Górala, wbit 
mu się w serce. 

W fabryce firmy BUhle(Dąbrowska 
2~) powstał zatarg. Robotnicy domagają 
Sl.~. aby fal?ryka. wypłaciła za postój z ra
CJI zga~zema. śWl,atła w dniach 26 i 27 bm. 
w cza~Ie ćWlczen przeciwlotniczych. Kon
ferenCJa odbędzie się 31 bm. 

Gdy rankiem Wajiluch zachoTO'WlaI 
na ciężką grypę przewieziO'no go do 
szpj,t.ala, gdzie przebyw,ał 1cilika dni, 
srodze str.a,piO'ny losem swego skarbu 
w kamizelce, poz,ostawionego [lJ8. po
dwórzu domu noclegowego. 

W tym czasie, gdy Wajtuch leŹlał 
w sZ1'>italu, uprzą.tano podwórze domu 
nO'clegowego. Podczas tych prac kilku
nastoletni chłopiec znalazł w śmieciach 
dość dobne prezeilltują.cą się kamizel
kę, którą sprzedał handlarzowi starzy
zną. ŻydO'wi SegałłO'wI, nie przypuszcza
ją.c, że w niej są piooiądze. 

Defraudant Kulczvcki 
skazany ml10 lał więzienia 

O układ zbiorowy w przemyśle koto. 
nowo. pOńczoszniczym. \" dniu dzisiaj
s~ym w Inspektoracie Pracy odbędzie 
s:e p~mowna konf~renc.ia w sprawie za
,varCla układu ZbIOrowego Vi przemyśle 
kotonow.o -. poń~zoszniczym. Robotnicy 
wysuwają ządama podwyżki plac od 8 do 
18 pct .. Fabrykanci zaś opracowali włas
ny prOjekt płac dniówkowych. a nie a
kordowych. 

PrzewiduJe się rozbi6rkę ruder. Wla
dz~ budo",lane podjęły kontrolę kwalifi
k~lJąCą do przymusowej rozbiórki ruder 
me nadających się do zamieszkania a 
szpecące ulice miasta. Rozbiórka o' ile 
pogoda dopisze, podj ęta ma być 'j uż w 
marcu. 

Wkrótce W.a.jtuch opuścił s7)pital i 
roz,po,czął poslmkiwania skarbu. Do
wiedziawszy się, że cenna 'k,amizel'ka 
zńajduje się u handl13.rZ:8. Segałła, po
spieszył tam i z.ażąd.ał jej zwrotu. Han
dl,arz w obawie aw,anturv zwr6cił bez 
sprzeciwu kamizelkę. W ,aJtuch rozpruł 
ją. z.ar,az, wydobył z niej pieniądze i 
schowawszy je w przep,aścistych kie
szeni,ach S\ve.j marynarki szybko się 
oddalił. 

B r z e ś ć/B u g i e m. Tel. wł.) Sąd 
Okręgowy w Brześciu nad Bugiem roz
patrywał sprawę Andrzeja Kulczyckie
go vel Jana Zacnego, który będąc swe
g{) czasu kiel'ownikiem agencji poczto
wej w WielkO'rytach w powiecie brze
skim zdefraudo'wal poważną sumę pie
niędzy. 

Kulczycki dopuszcz,ał się ' prze
stępstw w ten sposób, że nadawał na 
nazwiska różnych nie zamieszkujących 
w obrębie agencji Wiel'koryty osób fik
cyjne przekazy pieniężne i przy podej
mowaniu pieniędzy podpisyvl'·al dowo
dy wYllłaty nazwiskami odbiorców '\,~7_ 
mienionych na przek,azach. PopeIJli.
wszy nadużycia Kulczycki ulotnił się· 

Otruła dzieci nie/mogąc spłacić pożyczki 
C z ę s t o c h o w a. (Tel. wł.) Strasz

na tragedia rodzinna, jaka się wyda
rzył.a w jednym z domów przy ul. Ki
lińskiego, gdzie Maria Misiewicz otru
la weronal,em 18-letniego synA Kon
stantego i 15-letnią Elź!bietę, po czym 
sama popełni1a samobójstwo, została 
wyświetlona po przywróceniu do przy
tomności otrutych. 

Jak się ok.azuje, przyczyną. roz,pa,cz
liwego kroku Misiewiczowej była nie
możność spłacenia zaciągnięte.i swego 
cz,asu wysokiej pożyczki. Ponieważ 

stan interesów Misiewiczowej pogor
szył się tak bardzo, że nie widział,a SiPO
sobu spł18.cooia zobowiąz,ania, popadła 
w silrną depresję duchową, na skutek 
cze,go postl8lnowila popełni.ć samobój
stwo. Nie chcąc pozostawić dzieci bez 
opie'ki otruba .i e, a następnie dokonał,a 
z.a.m.achu na swe życie. 

Misiewiczowej wraz z dziećmi prze
bywa w dalsz~rm ciągu w szpitalu miej
skim, gdzie wszyscy troje zapad.ają co 
pewi~n cz,as w głęboki sen. 

Ogłoszenia l-łamowt milimetr łub , .. o.mie,$~ k'?U~uje: w zwrozajnych na .tronie II-Ia-
d k j . '30 mow"'bJ) II Ilr

t
08zJ'j' na Itrome redakcYJnej l4-!amowel): a) przy końcu cze§ci 

re < cy n.BJ gr~zy.. . na I ron. cżwarteJ 10 i'rOSIlY, a) na IIŁronill drugiej 60 groszy, d) na 
strome wlądomo§Cl m: eJ S .. cow.lch 1,- iti •• Drob.n.I)~os.e,nia (najwytej 100 Ilów, w tYlD li na· 
główkowych) . slowo ~lYllÓWJlow. drwuetn U_bm, Iii IęI'08Z" kaide dalsza slowo 10 groszy, 
Ogloszama włllk.sz8 ,,·ltrOd drobnJ'oh peOlJ1le.Jaa ot\ OIItatnieJ .tron,. l-lamof>" milimetr 110 gro· 
szy. OglC?8zema skotąIlHkow"".1 ••• Itr_ient.m iJU8Mc& - od poewzeg61nego wypadkn 20'/. 
n!ldw.y!kl. qglo!D!ema do blezacero "'Tdan!' prliIyim'll;emJ' do godziny 10.80. a do wydań 
medZ.lelnych l .8WląŁect'lJ'oh ~o wodziny II.BO uno. Za bł~d, drukaMłk'lo. które nie zn iekształcają 
treśct ogloszema, "d1IUnlstraCJa n~e odpowiada. Ołloszenia przy;mnjellł, tylko za oplata I góry. 

W lutym ubiegłego roku przybył on 
do Poznania i nabył domek na Dębcu 
przy al. Czechosłowackiej. Stąd wy
jechał do Krakowa. W drodze powrot
nej aresztowano Kulczyckiego w Tar
nowskich GÓr,ach. Przeprowadz{}na w 
Poznaniu rewizj,a, pozostaWionego na 
dworcu hagaŹlU defra.udanta wykryła 
większość zdefraudowanej kwoty. 

Rozprawa przeciw Kulczyckiemu 
trwała dwa dni i mkończyla się wyror 
kiem skazującym go na łą.czńą. karę 
10 lat więzienia i 10 lat pozbawienia 
praw obywatelskich oraz na zapłac~ 
nie 9.385 złotych wraz z odsetkamI na 
rzecz poczty. 

W motywach wyrokU są.d podkre
ślił, że nie zrutlazł dla 06k.arżonego oko
liczności lagodzą.cych, gdyż działał on 
z premedytacją.. 

Debiut Ladisa w La Scali 
M e d i ol a n. (PAT) W teatrze "La 

Scala" wystą.pil Ladis Kiepura w roli 
Rudolfa w "Cyganerii" Pucciniego. De
biut naszego rodaka na. pierwszej wło
skiej scenie lirycznej był nader udatny. 
Artystę przyjmowala tutejsza bardzo 
wybredna publicZńOŚĆ gorą.cymi okla
skami. 

Zmarłe dziecko przynieśli na pogoto. 
wie. Na stacJę Pogotowia RaLunkoweg'o 
przy ul. Gdański:.i, pr~ybyl Alfred Rych~ 
ter z. Z?llą, zamIeszkalI przy ul. Admi
ralSkIeJ 21 i z:Vl'óciIi się do lekarza dy
żurnego z prosbą o pomoc dla 7-letniego 
s~nka Zbigniewa, którego R:vchter przy
mosla w chustce. Lekarz badając malca 
stwierdził jllż śmierć. ' 

R~c?t~rowie wyjaśnili, te poprzednio 
Z~łOSIh SIę do ]e~arza w szpitalu dziecię
cym Panny MarlI, przy ul. ROkicińskiej, 
s~ąd z powodu braku miejsca, nie udzie
lI~szy pomocy, odesłano ich do Pogoto
wIa. Wobec tych wyjaśnień Rychterów, 
wdrotono dalsza badania 

Znachorka spowodowała śmierć ko. 
blety .. Do szpi~ala w Łodzi przywieziono 
22-1etmą, Bromsławę Pol,rywke ze wsi 
Zawady.. Pokrywka miała wewnętrzne 
zakażenIe krwi, wywolane niedozwolonv
mi op.era;cjami akuszeryjnymi, a wskutek 
op6źmema ratunku zmarła. Ustalono że 
operacji dokonała znachorka. ' 

Powiesl~ ~Ię. W mieszkaniu przy ul. 
Marynarsklej 122 popełnił samobójstwo 
przez powieszenie Stanisław Jarczyński. 

. ~ab6jst~ z zazdrości. We wsi Sl,ór
m~l.W czaSIe zabawy tanecznej do szlo do 
bÓJkI. w czasie której Kazimierz turek 
na. tl~ sporu o dziewczynę. pchną,ł dwu~ 
krotme n~terl?- rzeźnicldm 27-1etniego Ja
n&; Płaszklewlcz::\.. Ranny zmarł w kilka 
mmut po tym. Zabójcę aresztowano. 

Prenumerataw Pon • odnOlMl\IIIIi.I'_tr do domu mlesieculie (1 rll.Zy w tygodniu) 
_____ ...;._2,:50 al, .. cranlelł młe411eemlAl od 1.00 II do 6.00 zł (Ilaletnie od kTaju). 

Adres red_eJ! l .admlni.ttracjl Poanu\, Iw. Karcin 70. Telefony: 4.0·72. 14-76. 33·07. 44-61. 
-.vi 86-24, 1I(j-25, po Ifodż. 111 orll,ll w: niedziele 1 liwlt~a tylko: 40-72. R~k{}p is6w niezallló' 

onych r~akoJa .nie IIWraeL - W. raSie W;J'1P8Idk6w., epowodowanych aUą wyższą, p.~a/J&zk6d 
w laklad~lI!, et.ralk6w Itp., wyda~~o nIe odpo'Wl·ada za dostarczenie pisma, a prenume· J 
ratarzJ' me ma", prawa domagama &IIt n!edoetarozon:rcb nUlDer6-v łub od<'lzkodowania _ 
Konto P. K. O. Pomań 200 149. Pocztowe kOJlto ro.:rachunkowe: Pc·znat! B. nr kartoteki' 03 



POGADANKA DCA PA. wygląda~ na: młodeJ głCSwee o I!IZczupłe). 
pociąglej twarzy. . 

Najnowsze fryzury 
Uczesanie wieczorowe daje duto motli

wości tantazyjnych. bo wszakte wchod.z~ 
w grę nie tyllw fryzura, ale i róż;D9 do .DleJ 
dodatki jak klamry, przepaskI, kWIa~y. 
grzebienie szpilki i agrawki, a nawet PIÓ
ra które' zwłaszcza na sali balowej, wy
glądają bardzo efekto,,:nie.. . 

Sprawozdawca mody jest niejednokrot
nie w trudnym położeniu. Pisać bowiem 
musi o nowościach w tej dziedzinie, które 
uważa za wręcz brzydkie i nieestetyczne. 
Podobnie jest i dzisiaj priy omawianiu 
nowych fryzur. Moda szaleje pod tym 
względem i stwarza takie cudactwa, na 
które trudno się zgodzić. Obecne fryzury 
są takie podl<asane, takie bez wdzięku, 
takie nie polskie, iż wprost dziwić się na· 
leży, że są kobiety, które starają się przy
swoić sobie takie dziwolągi. Szkoda, że 
panie stosują. się do mody tak bezkrytycz
nie i godzą ~ię na nią, nie licząc się z tym, 
w czym im będzie do twarzy. Zgódźmy się 
na jeduo: że w nowej fryzurze z loczkami 
upiętymi na czubku głowy może być ła
dnie t Y 11,0 SkOllczonej piękności, której niE' 
zaszkodzi żadna ekstrawagancja. 

Nowy sposób uczesania sprowadza zu
pełny przewrót w tej dziedzinie, nadając 
l.obiecie zupełnie odmienny charakter 
i sprawiając jej niejeden kłopot. Prze
kształcenie główek kobiecych natrafi i na 
trudności, bo nowej fryzury nie można 
zmienić na poczekaniu. Najpierw należy 
ją sobie przyswoić, nauczyć się jak naj
korzystniejszego układania, co trwa nieraz 
dłuższy czas. 

Jeszcze jeden klopot przysparzają no
womodne fryzury. bo na każdą porę dnia 
musi być odmienne uczesanie. Zaraz te1: 
,vyttumaczymy, dlaczego. Nowa fryzura z 
loczkami, falami i przedziałkiem jest wlę
ce.i niż skomplikowana, byłoby więc zu
pelnie fałszywe używać jej na codzień lub 

-do pracy. 
Jak wobec tego ma wyglądać nowe u

czesanie? 
Istota rzeczy leży w tym, że włosy pod

ciąga się wszystkie na czubek głowy i tam 
dopiero urządza orgię .,lokową". WałeczkI. 
które do ostatniej chwili zdobywały świat 
i fryzury "Hollywoodu" z lokami zwiesza· 
jacymi się aż na szyję, są obecnie w po
gardzie. 

Twórcy nowych fryzur dowodzą, że one 
mają tę samą tendencję, co moda w ogóle, 
a więc podkreśloną prostotę dnia dzisiej
szego połączoną z kokieterią minionego 
stulecia. Niech i tak będzie. Zresztą, czy 
i o ile mają słuszność, przelwnamy się, 
przyjrz:nvszy się bliżej naszym modelom 
nowych fryzur. 

clć fryzurze na przyjęcia i herbatki, aby 
krytyczne oczy pt'zyjaciółek nie miały po
wodu do ostrzenia sobie języczka. Fryzura 
n,usi harmonizować nie tylko ze stylem 
sukni , ale i z samą jej właścicielką. 

Wiadomą jest powszechnie rzeczą. te 
b:-unetlii j szatynki muszą si!) zawsze cze-

Na pierwszym plame wIdZImy fryzur, 
z przedziałkiem i diademem z loków, za· 
kończoną girlandą z kwiatów. Fryzura ta
ka nadaje się speCjalnie do sutych, stylo
wych toalet. kt~re dz~siaj d?I?inują. 

Po omówi emu na]główme]szych zasad 
nowej fryzury dojdziemy jednak do prze
konania, że jest to nawrót do tego, co byłG 
w ubiegłym stuleciu. Czr moda ta spotka 
się z przyjęciem entuzJastycznym l czy 
długo się utrzyma - pokaże przyszłośt. 

SZTUCZNE KWIATY 

grają, jak słyszymy w kołach twórców 
mody, ważną rolę, i przypuszczać na.leży, 
że w pOłączeniu z toaletami balowymI bę
dą mialy olbrzymie powodz~nie, bo stwo
rzone są jak gdyby do sukIen balowych. 
obojętnie czy harmonizują z kolorem su
kni lub się z nim kłócą. 

Ongiś modne były. kwia.ty styliz?wane, 
obecnie zaś poleca SIę kWIaty kopIOwane 
z natury, dodając do nich nawet pędy dla 
lepszego zmylenia oka. 

R6:ta jest na razie królowa.. na ba~ach. 
ale nie mniej mają powodzeme orch~dee, 
goździki. alpejskie fiolki, a nawet mImo-
za. . 

Rysunek powyższy wyobraża stylIzowa
na, suknię tiulową, która doprasza się 

\f \~ 
,r~ ,,~~~ 
~f~ 
~~vD\. ~\~\-!:~ \~ J1'~ 

sać skJ 0ll1llJej i mniej podpadająco nit ~~ ':.,~:' 
biondYllki. .. ..... u 

tazyjne. 1\a naszym rysunku na prawo .. . 
Fryzury na p.opołudnie są bardzo fan-I ~ 

zauważymy, że loki są pólotwarte, tylko wprost przybram~ kWlata~ll .. PrzybrB:nle 
jakby naszkIcowane. Jest to może fryzura wachlar~a różamI harmoDlzuJe wspamale 
najmniej przesadna i może nawet ładnie z całoś::lą. 

Zaczynamy od fryzury sporlowej. Do 
sporlu nosi się zazwyczaj mały. bezpre· 
tpnsjonalny l<apelusz, albo ściśle sportową 
czapeczkę. Włosy, aby ~się spod niej nie 
w~'sU\'iały, spinamy rzemyldem na czubku 
glowy, jak widzimy na rysunIm pierw
szym. Sport~menka, chcąc wyglądać za
wsze p0rząclnie, musi mieć trwałą ondu 
lację. \Vówczas wystarczy lckkie przecze
sanie włosów i fryzura gotowa. 'Vidzimy 
więc, że- nawet przy sporcie uznaje się lo
kl, bo miło wygląda, kiedy kobieta. urnę
cr.ona sportem, zrzuci czapeczkę i uka~e 
gló,,·kę lokowatą. 

Jak leczono za "dawnych dobrych" czasów tych ingrediencji, warzona często publicz
nie i uroczyście, która była po prostu 
środkiem leczniczym uniwersalnym. Albo 
leczono rogiem nicistniejącego cudownego 
jednoro~ca. Końskie kuracje - Szlachetne kamienie lekiem uniwersal-

nym - M~ść na broń . Bardzo popularne były pastylki, s~ła: 

Fryzura do pracy jest specjalnie prosta. 
"'łosy, przyczesane gładko na czubku gło· 
wy, przypominają fryzury z młodości na· 
szych matek, które nosiły dla lepszego 
przytrz~'manja wałków z wlosów włosiane 
podldadki. (Rysunek 2). 

W domu lubią kobiety eksperymento
wać: próbując nowej pielęgnacji i upię
kszenia twarzy, nowego stylu sukni domo
wej, a w końcu i fryzury. A ponieważ 
w tym wypadku decydują się nieraz na ja
i'>krawe kolery i fantazyjne fasony, więc 
i w uczf'saniu głowy pozwolę sobie na im
~rowiZ:l.cję. na wycierzld w " krainę nowo
ści". r\a szkicu środkowym na lewo wi
dzimy znów włosy zaczesane 1}u górze tak 
dalece, że loki zsuwają się na czoło. jak 
Kirlanda z kwiatów. Z tyłu głowy pr7.y
trzymuje sit: loki grzebieniem o długich 
zębach. 

Dużo staranności musi kobieta poświę-

(1') Dawne, dobre czasy były dobrymi, 
ale przeważnie tyll<o w wyobraźni roman
tyków. W każdym razie pacjenci nie mie· 
II się co śmiać za dawnych dobrych cza
sów. Z zachowanych opisów pamiętnikar· 
skich wynika, że chorych poddawano daw· 
niej najoluopniejszym torturom. Posiada
my taki opis przebiegu choroby króla an
gielslde~o Karola II. I\to opis tej kuracji 
przeczyta. wcale się nic zdziwi, że były to 
iego ostatnie dni. Hozpoczęło się od tego, 
~e król pewnego poranku w czasie golenia 
dostał nagle_ dreszczy i zemd lał. Sprowa· 
dzono oczywiście natychmiast lekarz~' 
królewskich. Dzisiejsi lekarze by zapewne 
stwierdzili ciężkie zachorzenie nerek. 

Lekarze królewscy rozpoczęli kurację 
od utoczenia pacjentowi p6ł litra krwi. 

. Ponie,vnż nic dało to pożądanego skutku, 
nacięli .-amię i stamtąd wycisnęli z wiel
kim truciem dalszc '}. litra krwi. Poza tym 
zadali pacjentowi środki, powodujące wo-

MŁODY LEW MORSKI W POZNAŃSKIM ZOOLOGU 

TV Ogrodzie Zoologicznym w p,ozrwniu. z~olarto odchować .młodego lwa mo~
skiego ( ()f(li·in r·(f1i(01·ninl1n I . ktoN'(fo 11"11/:'1111.1/ 110 fOfO.')I"(lfll 1/' towarzystwu' 

malki. Jl łouy lCLn/. IIIUl!;l.:i lic;:'JJ oUct:ltll.: si<:!L1.l1t JlIW;:,I/(C/j :./jGlll, 

dające się ze sproszkowa~ych k~mlenl 
mitowanie i przeczyszczenie. Kiedy i te za- szlachetnych jak tonas, rubm, szafIr, per-
biegi nie pomogły, przypuszczano coś w ła, szmaragd, z domie~zka. !l10szus~ i am: 
rodzaju choroby umysłowej i ogolono mu bry, korali i złota. DZIałame. leczmc~e te] 
głowę. Z tego samego powodu otrzymał zupełnie niestrawnej pastylkI wynOSI pod 
pacjent proszek z 'rozmaitych korzeni, niebiosa niejaki dr Salomon do tego sto
slynnych od dawna ze swej sily leczniczej. pnia, że naprawdę trzeba wątpić w jego 
Dla "wzmocnienia" mózgu dano pacjento- zdrowy rozum. 
wi dalszy proszek I·oślinny, który wpraw-
dzie nie zaszkodzi I, ale też nie pomógł. Jako środek przeciwko obawie przed 
:\astE:pnie dano mu kolejno proszki na diabłem, zanikowi pamięci i "złym chu
uspolwjenie i Ivzmocnienie. 1\ogi pacjenta ciom", poleca oficjalny londyński alma
obłożono mierzwą gołębi, i tak upłyną! nach aptekarski z roku 1683, noszenia 
pierwszy dzieil kuracji. Następnego dnia szmaragdu na palcu, lub - co jeszcze 
dokonano w da!sżym cią.gu puszczenia działa skuteczniej. połykanie. kamienia te
kl'\vi. zadawano środki przeczyszczające, go w postaci proszku. Przy oczach zaga
uspakajające, wzmacniające, wreszcie da- slych poleca się suche, dobrze sproszko
no pacjentowi 40 kropl i "soku", wyciśnię- wane ,.zibethium occidentale", czyli po 
tego z kości ludzkich. Dnia trzeciego. gdy prostu kał. 

wszystkie te zabiegi zawiodły, elano pa- 'V wypadkach ra.ka piersi stosowano 
cjclito\Yi "ocltrutkę", po czym król umarł. stonogi, moczone w białym winie i wyci-

Skoro podobną kurację przeprowadzo- śnięte, lecz brm'! Boże nie przez prasę me
no na bólu, to jal, taka kuracja wyglądać talową. Najdziwaczniejszym atoli ze 
musiała u zwykłego śmiertelnika. Być wszystkich środków tych czasów była ZB.
wszakże maże, że gorliwość lel,arska w pewne "maść na broIl". Z mchu, tłuszczu 
tych wypadkach była mniejsza, a kuracja i terpentyny uwarzono maść, którą smaro
skuteczniejRza. Lecz przeważnie obywano wano nie r·~l11ę, lecz narzędzie. które ranę 
się bez lekarza i leczono się za pomocą tę zadało. Hana sama, owinięta szmatk~, 
proszków i ziółek z apteki. Przeważnie goiła się nekomo szybko i bez bólu. 'Voj
nie wiedziano, na co pacjent chorował. to- skow€>go zastosowania maść ta nie miała 
też zachodziło niebezpieczeństwo, te sto- prawie żadnego, bowiem na polu bitwy 
sowano lek niewłaściwy. Do tego docho- nie podobna było znaleźć broni, która ZB.
dziło jeszcze i to, że pacjent nie rezygno- dala ranę. 
wał ze zwykłego, a przeważnie szkodliwe- . Tak to wy~lądały owe dawne, dobre 
go trybu życia. czasy, prz~'najmniej dla ludzi Cierpiących. 

Tak tedy powstawały środki lecznicze, I dziwnym "j ę wnrost wydawać musi, :!;a 
jak .,znakomity theriak', mieszanina, I ludzkość pl"Zetrwała te czasy ciemnoty 
składająca się przeważnie ze stu rozmai- i zabobonu. (kk) 

Kariera angielskiego króla prasowego 
(r) - Mam dosyć zmywania butelek! ba.r~na BeanrbrCJok, a IV 1918 roku został 

nzekłszy to, młody czlowiek postanowił w I mInIstrem propaga ndy. 
1904 roku zmienić tryb życia tak, jak się 'Y. 1917 r. ba~·on Bel!-yerbrook l:.aby~ za 
zmienia koszulę czy parę rękawiczek. 'Vii- 3 .mlhon'y f~anko~v "Dally Express , dz:e~
Ham :Maxwell Aitken, ubogi jak mysz ko- mk znuJdYJący SIP'.W sth.nlC .upadku. hro
ścielna, urodzony w Kanadzie, syn pastora lGwał wo\\"C'za~ l1Iep.o~lzJelnle !la rr~lku 
szkockiego. ·od słów przeszedł do czynów. prasowym .. Dall)' Maił'. lorda :t\orthcllffa. 
W 1909 roku zdobył już w Stanach Zjedno- Beaver~rook. zakasał rr,ka.wy. s!~~lął ,do 
czonych fortunę, którą liczono na 5 milio- roboty 1.dOPlął swego: "D.ally :'IiaJI , l,tory 
nów dolarów. Doprowadził do skutku po- po zgome .lorda r\ ortllclIffa przeszedł :v 
mysł. który polegał na połączeniu w jod- r~c~ brata Jrgo. lorda ~?lherrnerc. ma dZI
na, całość pewnych banków lub gałęzi SH~] I!aklad, 1%. ml}lOna ..cg7;.~l1lpl~rzy 
przemysłu. Operacje te przyniosły mu d~lenme, ~l!-s ,.Dally Express biJe dZlCIl-
spore zyski i... udział w portfelu akcyj. me 2% mIliona egzemplarzy! 

Marzenia młOdego, ubogiego Aitkena 
spełniły się; dzisiaj jest on "królem" pra
sowym Anglii, ,vłaścicielem dziennika o 
największym nakładzie na świecie, wy
wicJ·a ogromny wpływ na opinie: puhlicr.
nf\ a również i na bieg spraw politycz
ny<:ll. 

- Pieniądze? Owszem, ale życie jednak 
jest monotonne - zaopiniował Aitken. 
Opuścił Amerykę, wylą.dował w Anglii. 
~l'l'zC'(lał tu spory pakiet swych akcyj, IV 
'n" 1" ,,1;11 znqnl \\"l"hrrlllY clo Izhv (;nJiIJ. 

, \V lUli l"ul,u llv"d ·.\ilkcil u1rz.l nlal lyluł 



48) 
Ale Jak tylko przeczytała nazwi

sko, twarz jej rozjaśniła się z radością.. 
- Proszę tutaj wprowadzić tego 

pana, rzekła powstają.c z kanapy. 
,: Pokojówka zniknęła, a za chwilę 
staną·ł w drzwiach doktor Holnis. 

Z życzliwym uśmiechem powitała 
gO piękna gospodyni. 

- Witam cię w Londynie, kochany 
doktorze - zawołała, wycią.gają.c dłoń 
:ku przybyłemu. - Co za miła niespo
dzianka. 
_ - Niespodzianka, zapewne - od
parł doktor - i właśnie muszę panią. 
przede wszystkim przeprosić, że przy
chodzę o tak późnej godzinie. Ale są
dzę, że mi pani wybaczy, gdyż przyje
chałem do Londynu przed kilkoma 
godzinami zaledwie i jutro już wyjeż
dżam napowrót. 

Miałem więc do wyboru, albo od
wiedzić panią teraz, albo też zupełnie 
wyrzec się zobaczenia pani Liebenau, 
żony mego zmarłego, drogiego przy
jaciela i protektora! 

I za to, żeś pan wybrał pierwsze, 
jestem panu serdecznie wdzięczna -
odparła Julia, wskazują,c gościowi u
przejmym ruchem krzesło. 

- No, a teraz, szanowny panie 
doktorze, - ciągnęła dalej, kiedy słu
żąca wniosła do pokoju napoje orzeź
wiają.ce, - zechCiej mi powiedzieć, co 
za specjalna okoliezność sprowadziła 
cię szczęśliwie do mnie, bo wiadomo 
przecież, że skoro doktor Holnis decy
ouje się opuścić swoją, rozległą. prak
tykę, ażeby pospieszyć na kilka go-

' dzin do Londynu, to musiały go skło
nić 'do tego ważne jakieś powody. 

- Tak jest w istocie, łaskawa pa-
-ni I - odparł doktor nie mają,c wca ... 
le zamiaru zdradzenia przed barono
wą, właściwego celu swojej podróży. 
Chodzi tu o rodaczkę moją, z dobrej 
rodziny, która rozchorowała się na po
mieszanie zmysłów i którą. chcę od

. wieźć do kraju. 
1: - Smutny cel, doktorzel - rzekła 
:rulia poważnie. 

- W istocie, pani baronowo. Ale 
pomówmy o weselszych rzeczach -
ciągną.ł dalej lekarz, starają.c się na
dać inny obrót rozmowie. - Jak się 

. pani powodziło przez ten czas, kiedy-
śmy się nie widzieli, nie potrzebuję 

' się pytać, gdyż wyglą.da pani znako
'micie, piękniej może nawet, niż daw
niej! 

- A pan, kochany przyjacielu, 
zawsze jesteś rycerskim wobec dam 
- rzekła Julia żartobliwie. - Ale 
niechże mi pan powie, co tam słyehaĆ 
u nas i co zaszło nowego podczas mo-
ZZ±!2±! 

jej nieobecności w Niemczech! 
Wkrótce rozmowa. skierowana na 

dawne wspomnienia, ożywiła się, ka
żą,c zapominać o czasie, który szybko 
upływał. 

Nagle doktor wstał z krzesła z oz
nakami żywego niepokoju. 

0, zagadałem się za długo - rzekł, 
spoglądając na zegarek - a tu czeka
Ją na mnie obowią,zki I 

- Jakto, o tak późnej godzinie? -
odpal'ła Julia, powstają,c również. -
Widzę, że pan pozostał po dawnemu 
przejęty zawsze nawskroś poczuciem 
obowiązku I 

- ChodzI tu o moją. pacjentkę -
rzekł doktor Holnis - której przeno
cowanie wprowadza mnie w istocie w 
kłopot prawdziwy. Tymczasem pozo
stawiłem ją w hotelu z wynajętą, na 
godziny dozorczynią, ale właściciel 0-
świadczył mi, że zgadza się ją trzy
mać tylko do mojego powrotu. Nie 
chcQ.c przychodzić do pani zbyt póź
no, postanowiłem złożyć pani uszano
wanie naprzód, a potem wystarać się 
o nocleg dla mojej pacjentki, ale do
prawdy nie wiem, czy mi się to uda 
teraz, bom się tu za długo zasiedział 
przy miłej pogawędzcel 

Julia zamyśliła się chwilę nad 
czymś, jakby się decydują,c. 

Czy ta nieszczęśliwa jest niebez
pieczną wariatką? - spytała wresz
cie. 

Doktor zaprzeczył ruchem głowy. - ° nie - odparł - jest ona ła
godna, jak gołąbka, a płochliwa, jak 
sarenka I Nikomu krzywdy nie robi 
najmniejszej i doprawdy nie pojmuję, 
jak można być tak nielitościwym, jak 
mój gospodarz hotelowy! 

- Zamierza pan zatem jeździć z 
nią. od hotelu do hotelu, szukając dla 
niej noclegu - pytała Julia dalej. 

Doktor ruszył ramionami. 
- Naturalnie, pani baronowo, cóż 

mi innego pozostaje do zrobienia? 
- A więc chcę partu coś zapropo

nować - rzekła Julia zdecydowana 
zupełnie. - Niech ją pan tu do mnie 
sprowadzi. Mam duży lokal i znaj
dzie się dla niej wygoclny pokój, w 
którym będzie miała wszystko, czego 
może potrzebować. 

Doktor Holnis nie posiadał się z 
radości. 

- Ach, droga baronowo, a więc 
rzeczywiście chCiałaby pani?.. Ale 
nie, za. dużo dobroci z jej strony, nie 
mogę przyjąć tej ofiary, 

- Możesz, możesz, stary przyja
cielu - rzekła Julia wesoło. - A więc 
spiesz się pan, żebyś mógł ją. tu jak-. 
najprędzej przywieźć! Tymczasem 

każę wszystko przygotować na jej 
przyjęcie I 

Doktor Holnis wywamiał się jesz
cze, ale piękna gospodyni nie chciała 
już słyszeć o niczym. 

A że chytry staruszek szczerze był 
zadowolony z obrotu sprawy, dla któ
rej właściwie przyszedł tutaj, nie było 
znów tak trudno go namówić. 

Podziękował więc serdecznie pięk
nej dobrodziejce swojej i w pół godzi
ny potem przywiózł. już Dolores. 

Julia czuła się mocno' wzruszoną 
na widok słodkiego oblicza biednej o
błąkanej, która rozglą.dała się z cie
kawością ];lo wspaniale urządzonym 
pokoju. 

- Jak ci na imię drogie dziecię? 
- spytała, podając ręk~ przybyłej. 

- Lili! Prawda, że złe duchy nie 
przyjdą, tutaj? 

Doktor Holnis objaśnił baronowej, 
że biednę. Lill trapią, od czasu do cza
su złe duchy i że jednym lekarstwem, 
jakie sobie biedaczka sama przepisała, 
jest śpiew z towarzyszeniem mando
liny. 

Julia zaczęła uspakajać nieszczę
śliwą, tłumaczą,c jej łagodnie, że tu
taj złe duchy dostać się nie mogą,. 

LiIi pod wpływem życzliwego przy
jęcia zaczęła spoglądać na piękną, go
spodynię z zupełnym zaufaniem. 

- No, LiliI - rzekł wreszcie dok
tor Hołnis, muszę iść teraz. Pozwoli 
pani baronowa, że skorzystam z jej 
łaski do jutra godziny jedenastej, 
gdyż przed tym muszę jeszcze załat
wić parę interesów. Punktualnie o 
tej godzinie zabiorę moją. pacjentkę. 

Lili zrobiła smutną., zatrwożoną 
minkę. 

- Nie bój się niczego Lili. przyj
dę jutro po ciebie, uspokoił ją. doktror, 
zauważywszy jej przestrach, po czym 
wyszedł, pozostawiają.c same obydwie 
kobiety. 

W pierwszej chwili po wyjściu le
karza Julia za1:zęła odczuwać jakiś 
niepokój, jednocześnie zaś męczyła ją 
nieprzeparta chęć dowiedzenia się, 
kto była właściwie jej pupilka obecna 
i ska.d się wzięła. 

Ale w5lzystkie pytania, jakie zada
wała obłękanej, pozostawały bez od
powiedzi, tak że w końcu dała za wy
graną i odprowadziła Liii do przezna
czonej dla niej sypialni. 

- Dobranoc, LiIi I - rzekła. 
Rozbierz się zaraz i połóż się spać, 
gdyż jutro czeka cię daleka podróż. 

Ale LiIi potrzą.snęła głową.. 
- Nie - rzekła - ja pozostanę 

tutaj, bo mi się podOba u ciebie. 
Julia roześmiała się boleśnie. 

s radzi one dziecko Pani Prudencja była bardzo poru
szona, marszczyła brwi i przygryzała 
usta. 

(76) 
- Jest prawie służącą., usługuje 

gościom, którzy czasem przychodzą. i 
to tylko dla niej . . . ' 

- Biedna Żorżeta! Co o niej mó
wią.? Czy jest uczciwa, przyzwoita? 

- Nieposzlakowa.nego prowadze-
nia. W Monthlery tak samo jak w La 
Palud słyszałem tylko pochwały, 

. wszyscy co ją, znają, kochają i szanu
, ją ją bardzo. Usposobienie nad wyraz 
, miłe, bystrą. inteligencję, pewne wy-
kształcenie i wzniosłe uczucia. 

- Ależ to wyborne! 
- Tylko nie jest szczęśliwa i nie 

będzie mogła długo pozostać w Mon
thlery. 

- 0, z pewnośGią. tam długo nie 
pozostanie? 

- RebouI swoim postępowaniem 
. zasmuca przybraną, córkę, przemawia 

do niej gburowato i opryskliwie, pod
żegany przez służącą Klarę, która nim 
rząc1zi. RebouI drogo każe płacić Żor
żecie za chleb często łzami oblany. 

- Nikczemny! 
- Nie wątpię, że Żorżeta pewne-

gO poranku zniechęcona ucieknie od 
swego opiekuna. 

Pani Prudencja dziwnie się jakoś 
uśmiechnęła. 

- Mówiłeś, żeś ją widział - rze
kła - czy rzeczywiście taka piękna 
jak w La Palud opowiadano? 

- Czarująco piękna pani Pruden
cjo, i zgrabna, dystyngowana ... figu
ra. cudowna, usta prześliczne, a oczy 
jak rzadko spotkać można, spojrzenie 

- Mów dalej - rzekła. 
przejmują,ce do głębi serca, a przy - W końcu zdawało mi się, iż mo
tym uważna, skromna, z wyrazem sło- gę powiedzieć, że niebawem oddadzą, 
dyczy niezrównanej. Perła, powiadam jej majątek, i że pozna nazwisko oj-
pani, perła prawdziwa. ea i tych zbrodniarzy, których padła 

- Coraz lepiej, mój Forestier. ofiarą. 
- 0, piękna Hiszpanka bez zarzu- - To było za wiele, Forestier. 

tul - Nie mogłem przypuszczać, że 
- Gdzieś ją. widział? psuję plany pani. 
- W oberży ,gdy wszedłem była - I to wszystko? 

sama, kazałem sobie podać piwa. - Przecie nic więcej nie wiedzia-
- Mówiłeś z nią? łem. 
- Trudno było nie mówić. - To bardzo szczęśliwie, bo niepo-
- Niedobrze, mogłeś bowiem po- trzebnym gadulstwem mógłby pan 

pełnić jakąś niedorzeczność. zniweczyć moje zamiary. Lecz i tak 
- Wiem tak mało... zaniepokoił pan dziewczynę i nabił jej 
- Na szczęście. głowę niepotrzebnymi myślami. _ 
- Jednak pani Prudencjo. - A czyż to może przeszkadzać z.a-
- Forestier, dla wspólnego nasze- miarom pani? 

go interesu nie powinieneś więcej wie- - Pan nie rozumie mnie - rzekła 
dzieć nad to, co wiesz. Coś powie- sucho - i nie może zrozumieć. 
dział młodej dziewczynie? Muszę wie- - Niech się pani uspokoi, ona. słu
dzieć, powtórz dokładnie swoją. z nią, chała mnie obojętnie. Mam ochotę u
rozmowę. wierzyć, że nie brała słów moich nr'.. 

- Powiedziałem, że ja i jeszcze serio. Oświadczyła mi, że nie pragnie 
jedna osoba żywo się nią, interesuje- bogactw, a imię Żorżeta wystarczy jej 
my. najzupełniej. 

- Domyślam się, żeś mnie nie na- - Co znowu? 
zwał? - Tak jest pani Prudencjo. WSZy-

- Niech Bóg broni I stkie dziewczęta maję. marzenia a 1:or-
- Co więcej? żetka ma. taltże swoje. 
- Powiedziałem jej, że urodziła - Więc ona nie 'jest szczęśliwa 

się w Hiszpanii i sądziłem, że m<:.'(ę przy swym ojcu przybranym? 
jej oznajmić, iż ma na imię Teresa. - Ale ona spodziewa się lepszego 

..,.. I co dal j? losu. 
- Że pochodzi z bogatej rodziny I - A więc? 

hiszpańskiej, że wrogowie porwali ją - Pannn ?'orzeta, marzy, ale nie o 
i wyprawili z kraju mnleJil{~ i porzu- . ". iclk",(n: 
cili, ażeby zU3'arną,ć jej maj~t()k. t - A o n).'l11? 

Dziwna rzecz, twarz chorej wywIe
rała. na niej jakieś tajemnicze wraż~ 
nie, coś jakby niepokój, z którego nie 
mogła sobie zdać sprawy. 
Nie mogła się pozbyć tego uczucia.. 
Patrząc na Dolores, myślała z trwogą., 
że stoi prawdopodobnie wobec serca, 
złamanego w ten sam sposób, w jaki 
jej serce rozbito. I myśl ta napełnia
ła jej duszę uczuciem głębokiego 
współczucia dla tego słabego dziecka, 
które nie miało dość sił do zniesienia. 
ciężkiego zawodu. 

Obejrzawszy stara.nnie wszystkie 
przedmioty znajdują,ce się w pokoju. 
ażeby się zapewnić, że może pozosta
wić chorą, swobodnie bez obawy ja
kiegokolwiek nieszczęścia, wyszła. ży
czyć LiIi jeszcze raz dobrej nocy. 

Drobny wypadek tego wieeźoru za
jął jej myśli tak dalece, że wróciwszy 
do swego buduaru pogrą.żyła. się w głę
bokiej zadumie, nie dostrzegają.c WCa
le jakiejś męskiej postaci, owiniętej 
w płaszcz, która stała koło drzwi, spo
glądając złowrogo. I dopiero, kiedy 
przybyły ruszył.się żywo, idąc ku niej, 
ocknęła się z zadumy i krzyknęła. 
przerażona. 

Ale mężczyzna już był tuż koło 
niej. 

- Milcz, nieszczęsna I - zawołał 
półgłosem - inaczej jestem zgubiony! 
Nikt nie powinien wiedzieć, że jestem 
tutaj! 

- Alfredzie! Na litość Boską., co to 
wszystko ma znaczyć? szepnęła 
baronowa, drżąc ze strachu. 

- To ma znaczyć, że przed pół go
dziną, udało mi się uciec z więzienia 
policyjnego, do którego mnie wsadzo
no dzisiaj. U 'ciebie szukam schronie
nia, Julio! Musisz mnie watować! 

Trwoga, która opanowała Julię na 
widok barona, ustą.piła teraz miejsca 
uczucia szalonej radości. 

- Wolny, wolny! - wołała w u
niesieniu. - Alfredzie, ukochany mój, 
jakże dziękuję losowi, że się twoja u
cieczka udała! 

Ale baron tupnął niecierpliwie no
gę.. 

- Nie czas teraz na radosne 
okrzyki - rzekł porywczo - zresztą, 
jeszcze nie jestem uratowany! Jesz
cze nie odkryto mojej ucieczki, ale Ul. 
chwilę stanie się to z pewnośsią, a 
wówczas cała zgraja agentów puści 
się w trop za mną.. Będą mnie swka
li uporczywie, dlatego też muszę jesz
Cze tej nocy uciekać. PotrzebUję pie
niędzy w tym celu i ty mi ich musisz 
dostarczyć I 

(Ciąg dalszy nastąpi) 

- ° tym, co wszystkie dziewczę
ta, o mężu. 

Matkę Pawła dreszcz przeszedł. 
- Panna Żorżeta kocha młodego 

człowieka i Jest przez niego kochana 
i on się z nię. ożeni. 

Leonia westchnęła i zbladła. 
- Ale wiadomo, co są warci mło

dzi ludzie, dzisiejsi, nie lepsi od tych 
z moich czasów. Ja widzę tylko uwo
dziciela w ukochanym Żorżety, chce 
ją zbałamucić i ... 

Pani Prudencja poprawiła się na 
krżeśle z widocznym niezadowole
niem. 

- Ani - słowa - końCZYł Fore
stier - ś1ic~na jest, a.le nic nie ma 0-
prócz urody i cnoty. Lecz żenić aię? 
0, dziś tylko dla pieniędzy się żenią,. 
Obawiam się, że panna Żorżeta jak ty
le innych da się wziąć na piękne słów
ka ... 

- Nigdy, nigdy do tego nie dojdzie 
krzyknęła pani Prudencja. 
- Podług mnie musi to nast",pjć, 

lecz jeżeli pani może przeszkodzić ... 
- Tak, przeszkodzę - rzekła. po

nuro. 
- Zatem niech pani nie odkłada 

tej sprawy. 
- Co to 7..& Jeden ten uwodziciel? 
- On Jest z Paryża. 
- Gdzie go poznała? 
- Ten chłopak, ponoć artysta. Wll-

łęsa się po Monthlery i maluje. Spot
kał Żorżetę i wziął pokój w Oberży 
"Pod Złotym Bażantem", ażeby łat
wiej zalecać się do dziewczyny. 

- To On mieszka w oberży? 
- Nie, tylko przyjeżdża od cza~u 

do czasu. 
(CiQg c1nlsz~ na"tąpl) 



'aczla lolnicza cąnlra lelegral 
(r) Ostatnie stulecie przyniosło szalo

ny wyścig w kierunku doskonalenia środ
ków komunikowania się na wielkich 
przestrzeniach. Szereg intel'esujących u
wag na ten temat znajdujemy w artykule 
sir Geoffrey R. Clarke, naczelnego dyrek
tora wielkiego brytyjskiego towarzystwa 
Telegraph, Construction & Maintenance 
Co. Rozpoczynając krótki rys historyczny 
autor podkreśla, iż rozbudowę komunika
cji przy pomocy telegrafu elektrycznego 
pozostawiona całkowicie inicjatywie pry
watnej, która kosztem setek milionów 
objęła świat siecią 350000 mil angielskich 
kabli podmorskich. Inwestycje te pozba
wione były ryzyka, gdyż taryfy telegra
ficzne utrzymano na wysokim poziomie, & 
poszczególne towarzystwa porozumiewały 
się między sobs,. I 

Wynalazek telegrafu przypada na 1835 
r . Dopiero w 1924 mamy do czynienia z 
wielkim krokiem naprzód, kiedy udosko
nalony kabel pozwala na przesyłanie 2500 
zamiast 500 liter na minutę - po każdej 
linii. Obok tego tryumfu Western Elec
tric Company, wynalazek Marconiego 
(1907 r.) wnosi dalsze zmiany i zaczyna za
grażać dotychczasowej pozycji komunika
cji kablowej. Od pierwszego kontaktu 
przy pomocy telegrafu bez drutu między 
Poldhu w Kornwalii i Glace Bay w Nowej 
Szkocji rośnie potęga komunikacji radio
wej, jeszcze silniejsza od 1927 r., kiedy za
stosowano szerzej fale krótkie. A jednak 
kabel i radio nie zwalczają się, ale uzu
pełniają, szczególnie z punktu widzenia 
przygotowań wojennych, kiedy porozu
miewanie się drogą radiową napotykać 
może na różne przeszkody. 

Nowym konkurentem jest od szeregu 
lat telefoniczna komunikacja międzynaro
dowa. Na świecie mamy z górą Ml milio
nów aparatów telefonicznych i prawie 
wszystkie mogą się łączyć, pokonywując 
największe przestrzenie. Wspaniale rozwi
nęła się ta dziedzina komunikacji w St. 
Zjedn., gdzie na przeszkodzie połączeniom 
telefonicznym nie stoją granicę państw. 
Odpowiednik linii Nowy Jork - San 
Francisco - np. linia Londyn - Bagdad 
musiałaby przejść 9 granic różnych 
państw, używających różnego materiału 
i stosujących różne przepisy prawne w ad
ministracji telefonicznej. Postęp telefonu 

Pogrzeb w obłokach 
(r) Dziwaczne są nieraz życzenia, ja

kim umierający w testamencie swym dają 
wyraz odnośnie do ich pogrzebu. Nierzad
ko zdarza się, że starzy marynarze życzą 
sobie, by zwłoki ich znalazły miejsce 
wiecznego spoczynku w ukochanych przez 
nich falach morskich. Czym dla maryna
rza jest morze, tym znów dla lotnika jest 
powietrze. Toteż nie należy się zbytnio 
dziwić, że oficer lotnictwa Douglas 
Shields, który wraz z trzema towarzysza
mi zna lazł śmierć podczas katastrofy lot
niczej, w ostatniej swej woli wyraził ży
czenie, by jego śmiertelne szczątki oddane 
zostały żywiołowi, w którym z zapałem 
służył swemu ciężkiemu i niebezpieczne
mu zawodowi. 

W tych oniach uczyniono zadość jego 
tyczeniom. Zwłoki jego spalone zostały 
w krematorium, po czym samolot wzniósł 
się z popiołami jego na wysokość przeszło 
1000 m. Tutaj, ponad chmurami, urnę o
próżniono. Obłoki, ldóre dzielny lotnik tak 
często przerzynał swym samolotem, 
wchłonęły teraz jego prochy. 

Kilka samolotów towarzyszyło tej "uro
czystości pogrzebowej" wśród obłoków, 
która odbyła się w poblitu miasta rodzin
nego pilota, Townsville w Australii. (KK) 

nie zakończył się jeszcze w dziedzinie ko
munikacji międzynarodowej, jest to bo
wiem nie zastąpiony środek do porozumie
wania się, szczególnie w sprawach han
c,llowycb, bez uzaletnienia od czasu, odle
głości, zasadniczo - granic i różnic języ
kowych. 

Od niedawna zjawia się jeszcze jeden 
konkurent: poczta lotnicza. Dawniej list 
wysłany z Londynu do Berlina, Rzymu, 
Kairu, Bombaju czy Melbourne, mógł li
czyć na odpowiedź po 5, 7, 16, 35 czy 50 
dniach. Dziś - po 2, 3, 6, 10 lub 20. Jesz
cze niedawno uciekalibyśmy się do pomo
cy telegrafu po zniżonej taryfie w spra
wach, które dziś załatwiamy z nie mniej-

szym powodzeniem - pocztą lotniczą· 
Dalszy postęp tego środka. komunikacji 
wymaga jednak odpowiedniego obniżenia. 
taryfy pocztowej. Myśli o tym równocze
śnie komunikacja telegraficzna, stosując 
jednolite stawki, np. z Anglii do Kanady 
2% sh za 20 wyrazów. Depesze nadawane 
sa z Londynu do Montralu, a dalej idą 
jako listy. Mówi się teraz o utworzeniu 
taniego listu-telegramu o jednolitej tary
fie od 100 wyrazów, co pozwoli w pełni 
wykorzystać kable podmorskie podobnie, 
jak wprowadzenie nocnych rozmów tele
fonicznych międzymiastowych po 1 sh. w 
Anglii zwiększyło wielokrotnie ruch w 
tych godzinach. 

Woina W Australii 
Ani mrówki, ani lisy, ani zatruta kapusta, ani gazy trujące 

Króliki panami sytuacji 
(r) W Australii toczy się od kilku lat 

regularna wojna z utyciem nowoczesnych 
środków niszczenia, jak gazy, bakterie 
tyfusu itp., o której my w Europie nic 
nie wiemy. 

Na szczęście nie jest to wojna dwóch 
wrogich armij. Wywołały ja, króliki, któ
re rozmnożyły się w zachodniej części 
Australii do tego stopnia, że stały się 
prawdziwą plagą egipską dla tamtej
szych farmerów. Z początku używano do 
tępienia szkodników tresowanych psów. 
Te jednak nie dały rady. Sądzono, że ak
cja przy pomocy dzikich kotów da lepsze 
rezultaty. Króliki kpiły sobie z tych no
wych prześladowców, którzy zresztą chęt
niej zaglądali do kurników farmerów, niż 
do króliczych nor. Chwycono się tedy 
nowego sposobu, sprowadzono z Europy 
lisy. 

Dziedziczna nienawiść, od początków 
stworzenia świata między lisem a rodem 

zajęczym i króliczym zaszczepiona., nie 
zdołała pokonać podstawowej przewagi 
króliczego rodu, jego fenomenalnej roz
rodczości W miejsce jednego królika 
zjedzonego przez lisa, rodziło się 10. -
Wówczas idą.c za radą jednego ze świa
tłych farmerów, sprowadzono z dalekich 
brazylijskich puszcz specjalny gatunek 
mięsożernych mrówek. Zorganizowano 
kilkanaście kilometrów od terenu opano
wanego przez króliki linię obronną, na 
której co kilka kroków roiły się gniuda 
mrówek. Jeden i drugi królik, który za
awanturował się na tę linię "mangelapin", 
ginął w strasznych męczarniach, opadnię
ty przez roje kąśliwych owadów, reszta 
jednak trzymała się doskonale, nieporów
naną sztukll, saperską podkopawszy się 
pod główną linię obronną, przedarła się 
na tereny daleko poza nią położone. Już 
na setld kilometrów kwadratowych li
czono obszar zajęty przez "nieprzyjacie-
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ZGINĘLI N A. POSTERUNKU 

Nad wybrzeżem angielskim szalała bu rza. Na pomoc tonącemu statkowi wy
ruszyła łódź ratunkowa z St. lves. Lód LI zatonęła. Z 9 członków załogi 7 zgi
nęło. Na zdjęciu marynarze, z których siedmiu zginęło na posterunku, ratu-

jąc bli źnich. 

:z BOISK A.MEBYKA.~SKICH 

Piękna studentka Gorgeous Virginia 
Crawlord rozpoczyna pierwszym ude
TZlmiem rozgrywkę w rugby swych ko-

leg6w w Miami 

la". Sięgnięto tedy do arsenału czysto 
iudzkich środków walki. 

Australijskie króliki z przerażeniem 
spostr:!:egły, te ród ich zaczy.nają trapić 
jakieś dziwne, dotychczas mespotykane 
choroby. Trafnym instynktem wyc~u~y, 
że przyczyna tego leży w podsuwane] lm 
codziennie smacznej kapu -'cie, która była 
zatruta. Gryzonie przestały jeść kapustę. 

Człowiek sięgnął już do bezpośrednich 
doświadczeń z wielkiej wojny i sprowa
dził gazy trujące. Zdawało się, że teraz 
nadszedi kres dla króliczego rodu. Gry
zące, parzące, duszące dy~y czyn~ły 
mieszkanie w lochach króIJczych me
możliwym. Zagazowana okolica nie da
wała nigdzie schronienia. Trzeba się by
ło wycofywać. Przerzedzone dobrze sz~
regi królicze pOjawiły się pewnego d~H\ 
w zupełnie innej stronie, gdzie człowlek 
nie spodziewał się ich najazdu. Ledwo 
zdołano zorganizować tam akcję obronną, 
gdy chytre, w długoletniej walce widocz
nie zaprawione szkodniki, pojawiły się 
z powrotem w strefie, skąd je niedawno 
wykurzono gazami. Ludziom opadły rę
ce. Postanowiono tedy teren już opano
wany przez króliki pozostawić w spokoju, 
a. zbudować tamy, które by uniemożliwi
ły przedzieranie się gryzoniów w głąb 
kraju. 

Tak powstał jedyny w swoim rOdzaju 
.. mur chiński" w poprzek australiiskiego 
kontynentu. Zbudowano na silnych beto
nowych podstawach, zapuszczonych do 
trzech metrów w ziemię. płoty i wały, 
które uchronić mają pozostałe tereny od 
dotkliwej plagi króliczej. Czy ten zamysł 
się uda ...... króliki pokażą. 

14 godzin w kominie 
Przy naprawianiu dachu na jednym 

z domów czynszowych w Londynie pe
wien robotnik wpadł przez nieostrożność 
do komina. Gdy zorganizowana na pręd
ce pomoc nie zdołała wydobyć nieszczę
śliwego więźnia z komina, musiano w 
końcu zdecydować się na częściową roz
biórkę domu. Po H godzinach udało 
się wreszcie robotnika uwolnić z przy
musowego pobytu w kominie. Po uwol
nieniu robotnik udał się niezwłocznie do 
łaźni. 
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NASZA NOWELKA 

Poeta z głową 
- Jak się masz, stary przyjacielu! - - Ba, żebym mógł, odparł Con-

zawołał mój znajomy Stewart Conway, way. - StIukłem sobie palec wskazujący 
wyrastając nagle jak grzyb w drzwiach prawej ręki i nie potrafiłbym wystukać 
mojego kawalerskiego mieszkania. na maszynie nawet dwóch zdań. Mój 

Conway był z powołania poetą, a u- kochany, proszę cię, wyręcz ml'ie. Pa
trzymywał się z niewielkiej renty, któ- pier listowy przyniosłem ze sobą. - To 
ra, odziedziczył po jakiejś ciotce. Wiersze mówiąc, Conway wyciągnął z kieszeni 
pisywał rzadko, ale ostatnio wydał tomik palta kilkanaście wytwornych arkusi
poezyj, który wydrukowała mu pewna ków papieru i odpowiednią ilość kopert. 
firma na bardzo długie raty. Znajomość - Co to za listy? Chyba nie anonimy 
moja z Conwayem była pobieżna. lub coś podobnego? - informowałem się· 

- Dziękuję, dobrze odpowiedzia- - Niech Bóg broni! Korespondencja 
łem -, a ty co porabiasz? towarzyska. Wiesz, że mam duże stosun-

Conway szybko się u mnie rozgościł ki wśród naszej arystokracji i pluŁokra
i znalazł nawet zapomnianą przeze mnie cji. Sława moja jako poety otwiera mi 

. niewypita, do dna flaszkę whisky. Służą- drzwi wszystkich salonów, pałaców i 
ca pobiegła na jego rozkaz po wodę sodo- zamków. Muszę przeprosić szereg pań z 
wa, i lód, a ja, siedząc przy biurku nad najlepszego towarzystwa, iż nie będę mógł 
książką, którą chciałem do końca prze- skorzystać w czasie świąt z udzielonych 
czytać, patrzyłem się bezradnie i bezsilnie mi za.proszeń. 
na jego rządzenie się w moim mieszka- - Chcesz we mnie wmówić, że szereg 
niu. pań z na.ilepszego towarzystwa zaprosiło 

Po dwóch szklaneczkach whisky z wo- cię, byś spędził święta w ich siedzibach? 
dą sodową, Conway r()zpocza,ł przedsta- - Właśnie, właśnie, coś takiego. -
wiać mi powody swojej wizyty. No, ale - prawił mi dalej Conway - nie 

- Swietnie, że zastałem dę w domu, - ociągaj się. Podyktuję ci zaraz pierwszy 
mówił. - Mam do ciebie niewielke" po- list. Oczywiście nie można tych listów 
prostu skromną. prośbę. pisać przez kalkę, chociaż treść wszyst

- Pieniędzy nie mam - odJX)wiedzia- kich będzie jednakowa. Kaźdy list musi 
łem chłodno. być napisany indywidualnie, bo inaczej 

- Ach, pieniądze - odparł. - Ja t~ adresatki obraziłyby się śmiertelnie. 
ich nie mam, ale ni!' przejmuje !lię t.rm., .w. ferworze pouczania mnie Conway 
Chodzi mi o coś zupelnie innego. Masz wyciągnął z kieszeni fajkę i rzekomo 
maszynę do pisania i chc!} cię prosić, byś 1 stłuczonym palcem wf/kazuja,cym prawej 
napisRł mi kilka prywa(n~' ch lisótw. I'f;ki nbil w niPj tytoń . 

. la - z~'na stoi tam na stoliku. 1:>1'0- Zrezygnuwałem z dalszego oporu i si a-
szę , pisz sam.. dłem nad maszyn~. 

Conway począł dyktować: 

"Jaśnie Oświecona Pani Markiza 
Hastuble - Wupshott 
Zamek Hastuble, Devonshire. 

Wielce Szanowna Pani Markizo! 
Niewymownie mi przykro, że, mi

mo najszczerszych chęci, nie mogę 
skorzystać z zaproszenia, udzielonego 
mi tak łaskawie przez Wielce Sza
nowną Pania, podczas Jej ostatniego 
pobytu w Londynie i spędzić święta 
\V Jej pięknym domu, ale niestety 
pierwszeństwo ma zaproszenie lady 
Pitman z Clerkenwell Hills. 

Czy 'Vielce Szanowna Pani otrzy
mala ostatni tomik moich poezyj? 

Oddany Stewart Conway." 

Po podyktowaniu tego listu 
podał mi dziesięć adresów pań 
szego towarzystwa i polecił mi 
każdy list z osobna. 

Conway 
z najlep
wypisać 

Ponieważ przekonałem się, że nie dam 
mu rady. uległem jego prośbom i przez 
nwie godziny przepraszałem r6ine żony 
hrabiów, lordów i generalnych dyrekto
rów, iż p. Stewart Conway niestety itd. 

Gdy listy i koperty były napisane, 
Conway umieścił na arkusikach swój za
maszysty podpis, wyciągnął z portfelu 
znaczki pocztowe, nalepił je i wypiwszy 
mi ostatnią kroplę whisky, oddalH się tak 
szybko, jRk przyszedł. Na moje pytania, 
jaki cel mają te masowe przeproszen·ia, 
odpowiedział, ~e jeteli jestem ciekawy, to 
za kilka dni mogę po niego zatelefono
wać. 

Uczyniłem to. . 
Conway był w !WeIkOftałym hwmorn. 
- Tak - objaśnił ~ - d()8WMA 

jm cztery odpowiedzi. Jedn~ nawet _ 

Szkocji, gdzie, jak wiem, nie wypuszcza. .. 
ją gości przed upływem trzech tygodni; 
i gdzie, poza wspaniałą kuchnią i piw
nice" sa, świetne polowania. 

- Zupełnie nie rozumiem. 
- Pozwolisz, że dla przykładu prze-

czytam ci jedną z otrzymanych odpowie
dzi - odparł Conway. 

- Czytaj, - powiedziałem. 
Conway zaszeleścił papierem rozpo-

czął: 
Drogi Panie Conway! 

2:aluję bardzo, że nie będzie Pan 
mógł spędzić świąt w naszym gronie, 
które w tym roku będzie szczególnie 
miłe i dobrane. Oczywiście nie mote 
Pan robić ?,:awodu lady Pitman z 
Clerkenwell Hills. Co do tomiku 
poezyj, to go nie otrzymałam, wi
docznie zaginął gdzieś na poczcie. 

Zawsze życzliwa 
hrabina Ewelina Bravington," 

- No i co z tego? - zapytałem. 
- Brak ci nawet za pensa domyślno-

ści, - oświadczył Conway. - Ciy na
prawdę nic nie rozumiesz? 

- Nie! - odparłem szczerze. 
- Widzisz, gdy dostanę jeszcze więcej 

odpowiedzi, wybiorę sobie dom najbar
dziej mi odpowiadający. NapiRzę, że u 
lady Pitman z Clerkenwell Hills - nota
be?e .istni!'jącej tylko w mojej fantazji -
dZIeCI zachorowały na szkarlatynę i dla
tego mogę skorzystać z udzielonego mi 
zaproszenia. 

- W ten sposób - zakończył poucza
jąco Conway - spędzę święta miłe 
i tanio! 

(Tlumacluue z angiel::.kiego) 




