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Wtorek, dnia 22 lutego 1938
&

nad ciężkim
gospodarczym Niemiec,
brakiem ziemi i przeludnieniem, a na~
stępnie począ,ł omawiać nader negaty~
wnie Ligę Narodów, oświadczając, że
Niemcy nigdy nie wrócą, do tej insty~
tucji. Przy sposobnOŚCi kanclerz Hitler poinformował zebranych, Ż~ Niemcy postanowiły uznać Mandżuko i aczkolwiek nie należą, do Ligi Narodów,
nie są izolowane ani gospodarczo ani
politycznie. Z jednym tylko państwem
nie życzą. sobie utrzymywać stosun~
ków, a mianowicie z Rosją, Sowiecką,
którą, rzą.dzi cienka warstwa żydow
Niemczech - oświadCZYł nie ma skich inteligentów. - Jesteśmy nieróżnicy pomiędr,y paIlstwem, partią, i
przejednanymi wrogami
Sowietów,
armią.. Wszystko jest narodowo-socjaktóre chcą. kulturę w świecie zastąpić
listyc7.lle, każdy żołnierz nosi na gło chaosem - brzmiały słowa Hitlera, na·
wie odznakę hitlerowską. i każdy żoł grodzone hucznymi oklaskami i okrzynierz bQdzie występował bez wahania kami "Heil".
i z całą. energią, w imieniu i obronie
narodowo - socjalistycznych Niemiec. Przeciw czerwonej Hiszpanii
W związku z wojną. w Hiszpanii
kanclerz Hitler oświadczył, że Niemcy
nie mają. tam terytorialnych zainteresowań, ale nie dopuszczą., by pallstwo
to stało się sekcją, moskiewskiej cen·
trali bolszewickiej i naruszyło równowagę Europy.
Dalej kanclerz przeszedł do stosun·
ków Niemiec z Francją, i Anglią. Pod~
kreślił on raz jeszcze, że Niemcy nie
derz Hitler

rozwodził się

położeniem

fIlIO Iinni mowa ID[ 2fla i era

Ataki prasy zagranicznej "zmuszają" Niemcy do powięk szenia Reichswehry - Porozumienie z Austrią było koniecznością - Pełne popar cie dla Japonii i uznanie
Mandżu-Ko
B e r l i n . (Tel. w1.) Wielkie przygotowall ia do ni.edzielnego posiedzenia
Reichstagu zakończono dopiero w gocałym Berlinie,
d zinach rannych.
podobnie jak We wszystkich miastach
w Niemczech, ustawiono na placach i
w lokalach publicznych głośniki, a ulicami krążyły samochody, mają,ce za
zadanie również transmitować mowę
Ftihrera.
Są,siedztwo Opery Krolla udekorowano bardzo bogato, a fronton gmachu
przybrano zielenią i sztandarami.
VI południe w operze KroIla zebrani byli w komplecie wszyscy posłowie
w 1i clbie 741 oraz kilkuset gości, w
t~' m, por.a dziennikarzami w
liczbie
200 (w czym 100 zagranicznych), liczni reprezentanci korpusu dyplomatycznego. Nad mównicą, zawieszono na
olbrzymiej czerwono-złocistej draperii
stylizowanego orła hitlel'owskiego, wysokiego na 10 metrów.
Punktualnie o godz. 13, wśród powszechnej ciszy, premier Goring otworzył posiedzenie, wezwał zebranych do
uczczenia przez powstanie pamięci

"r

kiedy to myślałem o troskach i przyszłości 68 milionów moich rodaków tym twierdzeniem kanclerz Hitler zakończył ten ustęp mowy.

Statystyka dowodowa
Teraz, przez prawie półtorej godziny, kanclerz Hitler - wbrew dotych-

mają, żadnych roszczeń ~ytorialnych

w stosunku do Francji. Niemcy nie
mają również i z Anglią, żadnych sporów, chyba byłyby nimi nasza postulaty kolonialne.
Co do Japonii, orzekł Ftihrer, iż po.
raźka jej w Azji byłaby tylko korzyścią
dla Rosji.

sześciu członków R~ichstagu, zmarłych
oddał glos

P .. asa przyczyną
powiększenia armii

w międzyczasie, po czym
kanclerzowi Hitlerowi.

Nadzwyczaj gorą,co kanclerz Hitler
przedstawił rozwój
stosunków niemiecko-włoskich, po czym przeskoczył
znów na działalność prasy zagranicz-

Przyczyny
opóźnienia Reichstagu
Kanclerz Hitler oświadczYł na
wstępie, że posłowie spodziewali się
zwołania Reichstagu w pią,tą rocznicę
przejęcia władzy przez narodowych socjalistów, ale zwołanie Reichstagu w
dniu dzisiejszym - powiedział FuhreI' - tłumaczy się dwoma powodami:
1) uważał za rzecz właściw~ dokonać szeregu zmian personalnych nie
przed, lecz po dniu 30 stycznia, 2) palącą. koniecznością jest udzielenie wy~
jaśnień w pewnej dziedzinie niemieckich stosunków zagranicznych.

Historia

"objęcia władzy"

Następnie Hitler rozpoczą.ł bardzo
szeroko omawiać wydarzenia sprzed
pięciu laty, kiedy to prezydent Hindenburg nadał jemu stanowisko kanclerza
Rzeszy. Dzień 30 stycznia 1933 r. by}
punktem zwrotnym w dziejach narodu
niemiecki~go. Przed tym dniem Niemcy były "najgłębiej poniżone" i stanoWiły obiekt "międzynarodowego
sadyzmu". Hitler oświadczył, że był 0statnim, którego wezwano, by ratował
naród niemiecki. "Za. mn~ nie było
nikogo!" - orzekł (oklaski).
Następnie mówca przedstawił pięt
nastoletnią. h isŁorię powstania partii
hitlerowskiej i szeroko rozwodził się
nad tym, iż w partii tej gromadziły się
nie tylko masy, lecz również ludzie
energiczni i zdolni. gotowi do przeję
cia ,".'ładzy . .,Bezkrwawa rewolucja"
z roku 1933 nie może być porównana
ani z rewolucją. francuskę. ani z rewolucją. bolszewick:;t.
Zdaniem mówcy
przejęcia władzy przez rz~d narodowosocjaiistyczny i sprawowanie jej pr~ez
lat pięć. nie pocią,g-nęło za sobą, ofIar
wśród przeciwników hitleryzmu, na,,' et w połowie liczby członków partii
hitlerow~kiE'j zabitych w
Niemczech
przed r. 1933.
\V ponurych barwach przedstawił
mówca dalej sytuację Niemiec przed
r . 1933, kiedy to było przeszło 6 milionów bezrobotnych i przeszło 15 milionów czlonków 1'o(1zin bezrobotnych, a
3- i 4-letnim dzieciom nie wyrastały
zęby 7. powodu niedożywiania.
- 'Vszystko to uległO radykalnej
zmianie w cią.gu ostatnich pięciu lat,

,
l

Operę Krolla w Berlinie, gdzie przed Reichstagiem przemawiał wczoraj kanclerz Hitler, ozdobiono girlandami oraz sztandarami i symbolami hitlerowski mi.
czasowym zwyczajom - począł cyto- Tak jak armia jest ślepo posłuszna nawać dane statystyczne, mające wykarodowo-socjalistycznemu państwu, tak
zać, iż dzięki rządom hitlerowskim bezsamo partia narodowo-socjalistyczna i
robocie w Niemczech zmalało do mini- państwo są. dumne i szczęśliwe z pomum, że produkcja przemysłowa i rol- siadania armii. W dalszym ciągu Hinicza uległa wielkiemu powięks'zeniu, tler, poruszają,c stosunek do Reichsże warstwom robotniczym i urzędni
wehry podziękował tym, którzy pomoczym nigdy nie powodziło się w Niem- gli stworzyć ten "cudowny instruczech tak dobrze, jak obecnie Hd. Z ment" i wymieni! generałów Blomberdumą. kanclerz Hitler podał cyfry, maga i Fritscha, którzy oddali mu do dysjące dowieść, że gdy dochód narodowy
pozycji swoje stanowiska w "najszlaNiemiec wzrósł o prawie 50 pct, w sto- chetniejszej intencji".
sunku do okresu przedhitlerowskiego,
Jesteśmy'
to koszty utrzymania powiększyły się
.
S· t'"
wrogiem oWle OW
tylko o 4 pct, a produkcja stali zwięk
szyła się w stosunku do 1933 r. aż o
Przedstawiając sprawę konieczności
167 pet, stawiają,c Niemcy na drugim posiadania przez Niemcy kolonij, kanmiejscu w produkcji światowej za 8t.
Zjednoczonymi A. P. Podane też zostały dane statystyczne, clotyczą.ce produkCji namiastek, m. in. dowiedziano
się, że wyrób "wełny" z drzewa wzrósł
o stosunkach z Polską. kanclerz Hi-,
z 4.000 na 100.000 t. Podane zostały też tler powiedział, co następuje:
szczegółowe dane, dotycz~ce wzrostu
"Napełnia nas szczerym zadowoledochodów Rzeszy, które wobec 6 miliar- niem fakt, iż w piątym roku, po pierwdów marek w 1932 r. oblicza się na S7.ym wielkim zewnętrzno-politycznym
przeszło 17 miliardów marek w roku
układzie Rzeszy możemy
stwierdzić,
bieżącym.
iż właśnie w naszym stosunku do tego
państwa, z którym mieliśmy może najNie ma zatargu z armią
większe sprzeczności,
nastą.pilo
nie
Po bardzo długim wywodzie staty- tylko odprężenie, lecz w ciągu tych lat
stycznym, wykazującym obecny roz- coraz przyjaźniejsze zbliżenie. 'Viekwit gospodarki niemieckiej, oraz my bardzo dobrze, iż zawdzięczać to
wielką. poprawę bytu tuclności niemiecnależało w pierwszym rzędzie okoliczkiej, kanclerz Hitler pr7.eszedl na te- ności, że był wówczas w Warszawie
maty woj~kowe i międzynarodowe, nie parlamentaryzm typu zachodniege,
przeplatając poszc7.ególne kwe~tie nadlecz polski marszałek, który, jako wyzwyczaj ostrymi i c7.ęstymi atakami bitna ponad miarę osobistość odczuna prasę za.gran i czną, zarzucając jej, wał ważne z punktu widzenia europejiż celowo szerzy w świecie
fałszywe
skiego imaczenie tego rodzaju niemiecwiadomości,
dyskredytuję,ce pokOjoko-polskiego oclprężenia. To dzielo
przez wielu wówczas podawane w wątwość i stabili.zację stosunków niemieckich. Mów~a zaprzączył, ażeby istnia- pliwość wytrzymalo w międzyczasie
ły
jakiekolwiek rÓŻnice
pomiędzy
swą próbę i mogę chyba powiedzieć,
Reichswehr'ł i partilł hitlerowską.. W
że od chwili gdy Liga Narodów zanie-

nej, której kampania antyniemiecka
spotka się teraz z silną, i natychmiastową reakcją, ze strony Niemiec. Mówca przytoczył szereg wiadomości, które miała podać prasa zagraniczna, m.
i., iż 40 zbuntowanych generałów nie~
mieckich uciekło do Pragi i uniosło ze
sobą. zwłoki gen. Ludendorffa, oraz że
on sam - kanclerz Hitler - stracił
całkowici-e zdolność mówienia
i że
"sprytny" Goebbels szuka sobowtóra
Hitlera, który by go imitował. (Głośny
śmiech wśród posłów).
- Podła kampania prasy zagranicz~
nej, pchają, ca świat do wojny, zmusza.
rząd niemiecki do przeciwdziałania i
powiększen ia obronności. W tym tei

celu rozpoczęło się od dnia 4 lutego poinformował z.ebranych podniesionym
głosem kanclerz Hitler - powiększenie
Reichswehry i akcja ta będzie szybko

I

ukOl'1czona....
..
Ustęp mowy, pOSWlęconeJ Anstnl.
przepleciony został dygresją o stosunkach normalnych względnie przy jaznych, łączących Niemcy z są.siadami.

"Przvjaźniejsze zbliżenie" z Polską

chała wreszcie swych cią.głych usiłowań mącenia w Gdańsku i gdy w oso~
bie nowego komisarza desygnowała.
człowieka o własnym ciężarze gatunkowym, ten właśnie najbardziej ni'e-

bezpieczny dla pokoju europejskiego
punkt wyzbył się całkowicie zagraża
jącego pokojowi znaczenia.
"Państwo polskie respektuje narodowe stosunki w Gdańsku, a Wolne
Miasto oraz Niemcy respektują, prawa.
polskie. W ten sposób udało się wyrównać drogę ku porozumieniu.
które
wychodząc z Gdańska, potrafiło obec~
nie, mimo prób pewnych mę.cicieli pokoju, ostatecznie pozbawić pierwiastków, tl"1lją.cych stosunek między Niemcami a Polską i zmienić g>O w szczerą

pl'Zyja~mą współpracę."

S h
c uschnlgg został
zaproszony

Co do sprawy austriackiej, oświad...
kanclerz Hitler, iż prosił kanclQot

czył

an da mOstrzelTl świata~w hok ju

Mowa kanclerza Hitlera

DOKOŃCZENIE Z1': STRO. ICY l-ej,

\V nieclziel(! dobiegły l,ollca trwające
od pl'Zeszlo tygodnia emocjonujące zwa"
w naród niemir'ch i w j0go wewnr;:ll'I.- Kania l i rCIJl'C'zC'ntacyj pallst\\'owych w
,,'alce o t, (ul mislrza ~\\'iata w hokeju nu
no wartości i In'Mi Doga, by w pł'Zr 10dziC',
Do finalów z:1k\\'nliIikowaly- się,
szłości hło2;oslnwil "nasze decyzje i dnł
,iak już po(lali~lny, cztcry zespoły, Z ponam od\\'uA",,", (;c!y lIt'ichly okrzykl śród nicll XiclI1cy i Czechoslowacja za"U<,il", IH'('llliel' (;til'ing, który l)clnil k\\'alifiko\\'nly się w sohotę do wulki o
fUlIkcjo jH'zcwodniczQcego, po\\'iedzial, Inecie JIliC'j 'CC' w tll!lC'll, no rówllocześnie
iż 11:"lysz<\11o najw-;pnnial"ze
spruwo- o tytul Wil'(,]lIislrza Ellropy, Spotkanie to
zdanie, jaki ldedykolwiek zdawał ja-\ ollłl~'lo się \\' 11 iedziclę po poludniu, .J~l k
ogólnie pl'ze\\'idywano, zawody le przyl1lok i ś pl'zy\"ólll'a lub m:!ż stanu, po czym
~ly Z\I'YCięRh\'o drużynie gospodarzy tegooś",iatlczyt, że zamyka posiedzenie, rocznych mislrzostw, r.zechoslowacj~ więc
Zebrani posłowie odśpiewali "Deuiscb- :wjęla ((efinily\\'nie na minionych mIstrzo:
lund, DcuLschland liber AJles",
sl"aclt świata trzecie miejsce w ogólne]
czając, iż ulal sprawozdanie ze swopięcioletniej dzial::t1ności, że wierzy

jej

rza Schuschuigga o wizytę, TlO czym
mu podziękowanie za wysikk
szukania rozwiązania , ]pżoc<,g'o w interesie całeg<J narodu nicmirr.kirgo,
Hit lerowcy austriaccy I1H1SZ:). m i ('(t te
same prawa, co inni ohywntele tego
wyraził

państwa,

Zdaniem Hitlera porozumienie Rz<,S7.y z Austrią pr7.yc7.ynia si(' do \v7.mo('nienia pokoju C'uropl'jsldeg-o, Zagmnicy nie podoba się ten fakt, wi<;:c
Niemcy mQgę. przyjQć, iż uC7.yniony został dobry krok.
Dla mocurstwa Ili('mieckiego tJylo to na dystuns nieZlloś
nym, iż rodakom poza granicami Rzeszy dZieje się,krzywda, ITiel1lcy ujmą
się w każdym wypadku za rodakami.
przebywającymi poza gran icami pailstwa,

Apel do ni emieckiego Boga

wskazówł;;a

sic~

Gdy
zegara zhJi:i.ala
do wsl<.azó,,'ki 4, kanclerz IIitler pocz:}!
kończyć swoje pl'zcmówicni<" oświacJ-

Tr~ns m isja

na

c ały świat

1\lo",c kanelerza tl'an"mito\yano na
wszrstl<le ł'{Hliostal'je niemi('('kie, [1\1striackie, \\'('giel'slde i wlosl,ie, lIn IeJ
na Szwajcarię, stacjo w Londynie, \V
l'\o,,'ym Jorl,u, hiszpa.J'l'::J;::;t stację w
Te-nrryfie i w 11oludniowei Ameryce:
w l(O]Ulllhii, Chile j Urugwaju, Poza
tym n<lrla",allo ją. przez niemiecką ultl'a-kl'ótkofalo\yą stacje kierulll<o\yą ,

I

DEMONSTRACJE PHOtllTlEROW KlE W NIE 'lU
\V i e d e 11. (1'"\ T) Wkrótce po z.akol'lczeniu mO-\,T, Hitlc!'a na. ulicach
\Viednia zaczęly' się gromadzić ty~iącz 
ne tłumr, które z Okl'z~'Jmmi na cześć
Hitlera i śpiewując hrmny niemieckie, zdążał~" do posel:-l\\'a nielllieckirgo, Pouwójne ko!'(lon~" policji u"ta,,'ił~
się na wszystkich ulicaclI, prowarlz ą ercb do p08(']"t\\'a, nic dopu<:zczaj<}c
demonstrantów,
\V cal,n11 sz('rC'gu
okien wywi('.::zono flagi z i'wa..;t~ ' ką,

-

nieklól'z'" zaś mie::zkallcy z otwartych
okien \"ltuli tłumy pozdl'owi:mi'lm hitlerowskim"
\ ,"czoraj wicrzorem zostala z1i\'olana
konferencja naczelnych
redaktoró\~'
gazet austriackich u szefa prasy puł
kownil{u Adama, celem wydania oclpo\\'iednich inst1'u]{C'\,j i inspirowania
art~'J\U16w, mają"'~'ch komentować mo\\'Q Hitlera, a specjalnie ustęp, dr,tycZQ cr A u>,tri i.

- -

klas~' fił'acji.

Czechos ło wacj a i

NienI cy 3:0 (1 :0, 2 :0, 0:0)
Za \\,0(1 Y te oclhyly się pr7.y \\'ypelnio-

wi oddvchanie, Po chw ili jednak Ślązak
stanąl clo clals7.r,i \\'nlki. zdobywając pierwszy punld. ella Polaków,
,
Waga r()J~eNlnia: Schnpff~r pod~vó]
nym lI('l<;o]lC'Jn zw)'cięż~'l IV 8 mm, Sza!cwRklPgo, TecllJ1icznie clwukrotny ml,strz
Europ,\' znacznie gÓI'o\\nl nad Polal~lc,m ,
\\'a~a śrp<!nia:
Scllroede>r zwycJęz~"l
na punk'" l'f\'smal"kicg-o, ,,'oga ta hyJa Rlahyni j1un'ldC'm repl'('zpntacji :Ki C' m i('(:
i \\'sz\'sC\' liczyl i się ze z\\'~'cip's(\I'C'm KrysmaI. l(ipgo, chwilami Polak byl lep zy od
Ni(:IIlUl, jl'dnnk l'ul~rJlow[1n~' Schroedr'r
ostniecznie zwvrieżrl na punki y 2:1.
\\'ng:a pó!dężiw:
Doskonaly Sch\\'cikel't JUŻ w 4 min, pC'lożył na obie lopatki
.'akuho\\'~ki('go ,
Kirllliec ",'~Taźnie górowal nart Polakiem pod każ(lvm wz);lęrlt'm,
\V wadze ciężkiej GwÓźcl:f. stawił nil'"
S[lor1zirwany zncięt~' opór Sl1reto\\'1, Nil'micr, lf'p:-;zy technicznie, \vygral jNlnak
nu 1Hull<ty,
\V r('zuHacie Niemcy wygrali w stosnllku '20::1.
S~tł;dq b~'l Czech i l\1('n~il{ z Pragi. Punldo,,'ali zr strony Polski Bain, z.... strony licmiec Steputat.

Zapaśnicy na ! nie !"Oąil si,ę teslCZE I

zmlerzyc z niemiec mi

mislrza r\j'nko\\'a _ J,gl'ina, Polak przez
'\V ~'ił'le wieczore'n w hn]i ol(r,;'!O\\C'
go OŚI' Hil,i w, f. (o(ji,:'!\' się w l\ra'{('I\',C' calI' czns znaczni~ przeważaJ, ale popelnił
mit;,ll\'m'1'odo\\'p t;'l'\\\,Hly z:J.paśnicz ~ p'l' jrcf(,11 blf\u, wyzyskany natychmiast przez
_"iC'l1lca,
miętlz,'" }el rezentac i <\ :'ielllie>c \\',.;cho IlliC'11
Sęozio\\'a ł Czech p , _ ft'l1sik z Pragi.
1 Polską Zachodni)" i':.tl.Ollczonp spo,lz:,punktowali Ul';' _'il'miec Slrpuiat i Polak
wanynJ z\V~'cięstweł'}1 :\If?mców w sto,:.1'1
Gal uszka, \';;;zy"tl'ir wHlld zapadly jednok u ~\',2,
glośną dpcyzJ<\ sę<lzió\V_ za wyjątldcm wa!Zaworl~' poprzNlzi l y uror7.y'\loRci TO',,,italne, :Kastępnie orlegrnl1o llymlly 1l'11'0- ki w wadzo ::n'dn il'lj , !Hll.j{> Galuszl,a pr zv do\ve Dbu pal1st\\', przy czym puhlir7.ilOŚC; zna l 7.\\'yciqsln'l') Bajol'J'o\\'i. ~o w konse},"
polska, w Hczhie p0l1;1rl'1000 oMh, orl;r,;"- ,\\'encji 7,I1IipI1ilQ slo~lIllel" punktów na 2:1
dl:1. _'jemea, a nie> 3:1, jnl~ przypada Zil
wała l"ówllocze~llir hymn polsl,i, ,'n 7ftwodach ohrcn~' hyl p1'rzC's l'olf'ldeg'1 jcrlnoglo'ną decyzję,
Związku Atłelrcznego, pl'e7.~'d('l1t l\n(.11\'ic
K a 1 o'" i c C' - \ ' I1j(,{]ziC'J~ ,,, Chol'zodr Kocur oraz przcd~ta\\'iC'icle mirjsco\yie odhvlo sjp nic>n\'''zp mic{lz,'pallst\\'owe
wych wladz,
,
\\'ysokie zwy, rięsi\\'o ~icmró\\' h~'lo zu- srofk~lIie zapR<'niczp Pobl,n - . 'iC'mc\',
peln ie zflsluiollC', a Iho\dl?m gÓI'n\\'nli oni Zal,(\llCZOlle zrlcry<lowanym zwycięstwem
nad Polakami zrlec\'dowuni<' iak r.aprn\\'q ?\iC'mi('(' \I' sio unku 20:;1, Porażka ta nil,
hyln nicsporlzianb1- zp względu na dui~
techniczną, jnk ró,,'nipż l\'fllMami fiz>'rznvmi 1 w>;zC'clls!t'onno';;cią, ,'fljlC'llipj z Po- l'óżnic~ l, Ins~' pOJlli~(jz" Pol"ką a naszym
l aków !'pi.l'It się rniRlrz Pol!'-ki w w:ldzr ko, przec iwllikipll1, ZI'P:,;ztn, z3uaśnicy nasi
11:\1'<11.0 ambitnie, ale rutynowani
guciej T\lIchlfl ol'ar. Dajorek. b, l,!łl~akl'ot: \\'nlr/,~'li
ny misirz Polsld w \\':1r17.e !4l'ct!IlIPI, Ohn l i tC'C'ltnicznip lC'PRj z:l\\'orlniry niemi('ccy
roz~1 rz~'gn(:ll \\'szystkie> \\'all'i na swoi'].
przpgrali RI\'P \\'alki nn pUlll,(\", przy C1\'111
l,ol'Z\'''ć,
nadmien.ić wypadn, że Bajort'k ulpgt harZ;ll\'o(l~' I'OZpoczr,to
rl\\'oma wallwmi
dzo nieznacznie • 'iemcm\'i Ila punkt~', wR!ępn)'mi, flO czym orlhyla się pl'ezcnlaOgło«zenie 7.\I'ycięstwa _'jrm('a nar!, Dnrja za\\'odników i powitanie przez prezesa
jorkiem publiczno';;ć przyjęla clll\'llo\l'ą P , Z, A .. prrzydenta m, li:ato\\'ic dra Kodemonstracją,
cura, Pn orlegraniu h~"ml1ów nicmieckie\ Vyniki jp{'lmic7.nc hyły następlljące: go i polskkgo, ldóJ'{,~o licznie zebrana pu\ V \\'a(jze lwgllcip.i Mllt'llC'r (mi!'1rz hliczno!4ć rÓ\\'!1oczrRnie orgpiewala i wvNiemipC') pol,onal nn punki\' mi<;ll'za ,Pol- miani{' proporc7.yków, rozpoczęto zawod'y,
ski I{uchl.'ę, \V \\'n rlze piórkowc'; m I:o\t n:
l'rzpllj{'g' walk b~'l nal'itępująC)":
olimpijsld z Los Angr'los i mi..;lrz ('111'0"'ag,l, kogucia: !\furlclr 110konal w 1;)
pejski z ul1, l'oku, Bn'nrlpl polM,yl n~l !o- min, Holdtę, Hol.;:ila walczyi barclzo ampatld w G milluci.(' mic;lrza ŚIf\<:),:1 1If:u- hitnie i chwilami hyl nawet przeciwnicoka: \V wadze leJ,k iPj Eln'l hl'icł'mi,.;ll'7. kiC'nl równorzp'rln~'m,
olimpijł'<ki) zwyciężyl w 5 m,in, wieemi.'tl"Z'1
\Vaga piól']wwa: DI'<,nrlt'l \V 19 min,
Polsld J\lIsza, \ V półf"l"eonirj lDisll'z Ellro- konll'.'ltakiem po!oż~'J na ohie lopatki
py'Schaef('r pokonnl w fl min, mi"lrzn Ślf\ Swięlo, łn\\'skiC'go, Brcndel mial niezwyska Pirl.'łI'Z:l, \ V \\'adze śl'etlniC'j wicC'mj,;!rz kle dt;ll;ą prZt'Jll'3.\\ ę z dzi('lnie bronią
Schroedpr sloczył z:1cir,trt wnlkę z Bajol'- cym się Polakiem,
kiem, wygry~\'ając bardzo niezllnczl1ie na
\\'aga lekl,a: Ehrl zwyrit;żyl na punkpunl,!y,\V wadze pólciężldt'j mi"lrz olim- ty Ślązaka , Niemiec mial przez caJy czas
pi.iski Europy Schweickert położ~'l \V j
walki przewagę i wyraźnie górował nad
min, na topatki MasnC'!w, \V oslatniC'j wal- <:Iqzakif'm, \V 8 min, walkę przerwano,
ce w waelze cięż]-jC'j \\'icrmi,;(I'z • 'i('mi~c gdyż Niemiec w trakcie walki tl"Zymal
Ehl'et pokonał niespodziewanie w G min, Polaka za głowę, unicmożliwiając Ślązalw-

Polacy ule gli I:" rancuzom na
L i II e - W nic'rlzielę rOZl'gTam w!'lalo
tu j,a j micdzynal'or)O\ye spotl,nnie pill·ul'-.
skie poroi~(I7.y T(')ll'e7.l'ntacjllmi Francji
północnej i Pol 'ki Z:lchollni,'j, Z\\'yci~7.yli
Frnncllzi w stosunlm ~:O (LO),
Zawody \\'~'wolfll~' olbrzymie znintercsowanie, jluhliclllOś(- zapełnila stndion do
ostatni{>go nrit'j,.;c;l, eo mimo wsr.Y8tkQ bylo
niespodziaukA, dIn, 0l'ganizator6w, ])oclló(l
ze spolkan ja wynió!'<t ląŻ 1:,0,000 fl'ankó\\',
J est to 1'e1, orlI no. terenie Lille,
SpoH,anie odh~'ło gi~ w harr!7:o nirl\Or7.y 'tn~'rh \\'aJ'lmkacll tf'l'('nQwy ~1. Doi,.kA,
na którym Il'żat ut! kilku dni f;niq;', bylo
rozmokle i blutni"'Ie-, t3k ze pilkT-\l'7p t}lko
ztrnctpm mogli l\i~ na tym tt'l'pnie porU,7,ać ,
\V Polsce w podobnych warUlll,acll żadrn ędzia nie zgodzilby się Ila
pro\\'ac1zen ir zawodów o mistrzostwo,
Rzrcz o('zywista, o zwycięstwie dec\'rlowala
k.01J(jY(',l~, fi;t;yctaa, a ponieważ ł"ranclIzi

zna.jdują się

Kana d a - Anglia 3:1 (3 :1, 0:0, 0:0)
Spolkaniu pl'zyglądaIo się przesz~o 12
tyS, \yidzó\\', Kanadyjczycy wyg~'all, zaR'lużp])iC',
\Valczyli I1Iczym lwy I mImo
l'ozpaczli\\'ycll wysill~ó\,:, Anglik~w, potrafili utl'z\'lllaĆ zwycięskI wY11lk l tym ,samym zape\\'nić sobie tytuł mistrzowslu,

I

:w_.

ŁYŻWIAR ST WO

Mist rzos two ł,O<'~i \Y jeździe fi~qrow('j pań
l{,,"pI'ZakÓ\\Jlll dl'1h~lC lUlelsce zRJęl!l
~ll~lltcl"wlla,
Ogółem slurtl>wato 20 zawodl1lczc>k,
'
' t rzos t,
' ata ,
Ile rl;er - ,Raler
7.,10 J1y l' mis
"O ś W1,
'" J,erlillRkim Palncu !"porLr,wYIll rozegra.ne, zostaly zawody jyiwil11',kif' ,) mlst.TlWstwo s\V1at!l
W jf'z,lzip pal' 'mi. l'ien~l<' lllle.lSCe ) t,Ytu! "k:1F:t,'za ~\\ iota zdoh,!n ':110\' u parli, l1Je,m,le~ ~
7,<loJ)yl~

.:\In,-; lIpl'ber i
,,·icf'mi. tl'zo~two

l'allsin

EJ'Il~t l}a,pl',

VruglC mle,j8CC, l

~win!ll

(AURtl'J:I) , H)

zdoh:-;Io rDdz~nst" o
1'Io.och - I\oack. (NIemcy),

lll!ll;icliRt\\'O Clirr (An!!'li,,) 51 r'}dzell5two Sz~
kl'enVE'R>y (" "1';::1''').
61, ro(lzenst,~,.o
DubOls
(~z":"Jcal'in). ,) Ilolh ,\ niter (. IPml~Y), dl
01':1."'(7. - \\'pi • r~JeJllC)'), 91 Fnulhaber r
j.,igl (Austria), 10) l'odzeJlslwo Cattanco (Wło-

,j)

cli;iiislrzowska para Pol,s~i rodzeństwo Katlus
zajQla przedostntnie 12 lUle,sce,

Hep - Flota 10:6

Po n z n a 1'i, - \ V nipclzirlę wieczorem
Poznaniu w !'nli cyrku "OJim]"Ja" spotl"anie powyż;;zych clr1l7yn z cyklu rozgn'\I'ek o drużynowI! mi"tl'zosh\'o
Pol.'ld, Za\\'orł,,' zaknllrzyly sip. z\\'\'ciętWe>111 gopoc1arz~- , k!ór7~" wyst~pjłi do
walk hez St I11plllC'\I'icza i Kolecldej!o \V
druż~"nie .. Floh'" brak bylo \\'ęgrow"lde
go, klól'C'go sl,utNznic zaR1ąpil Saclowski.
Poziom walk. za wyjąlkie>m wclg i pół
ci ężl;;i t'j , Iw! nbki i nie mógł 7adowolić,
nleliczniro Z1'esz1ą zebranrj publiczności.
\'~'njki poszczególnych waU~ były na"
oc1I1~-Jo s:ę w

Niemc y Z a cho dnie bij ą Polsk ę Zachodni ą 2 0:2 - R e p r ezenta cja P olski uległa w identyczny m s t o sun k u

Fatalna p zegrana

nym stad ionie, Kilkunastotysięczny t I um'
dopingowa l graczy czesldch fana tyczlI ie!
rozczarowany sohotnia porażką własl1<!}
dl'użyny z AII~llą, \V pIerwszych dwór,h
lercjflch Cze"i byli drużyną zdecydowanIe
lC'ps'zq. gdy IV O. tatniej' terc.ii przeważali,
a tnkuJą zawzięcie, choć hez cyfrowe~o
skutku, :\ic1l1cy, Bramki dla zWyClęzCOIV
Rtrzelili C"tkoY::iki Kucel'a oraz l\Ialecek,
Była to jedyna hl'amk~ ~lalecka, strzelona
podczas Inl'ania tUl'l11t']u,

stęJ1U]ąc(>:

'V wnrlze nHI."zpi l;:nguciC'j
Iw '1skipmn rF'):

l\'
LiscJlka Ol,
C, PJ 'PokonnI G\Ylwlzil'a '(F); w piórko\\,pi \ Yalkowiak mr:rl z\\'yciężyl Pasturczaka (Pl a \\' wndze> l e\dd<, i Szymczak
(HCP) wyzrnl z Plucikiell1 (Fl,
W wadze póFt rodniei Bla, zezyk (TlCPl
prz l?rnł dQ \Vasiaka (F), ww adze śred
'liej SZlllcz~'il~ld iHep) \\~'P\lnl{to\\'al Piec!1ot'ldL'g'o (F): w \\'n(lu pólci~żl\i"j T\lin1ecld (HCP) zw~'clęźyl I\aro lalm (F) a w
ciężldei Aclamcz\'j;;
Hep) pl'zegral z Sad(:\\,:"k Im (Fl,
(al.)

Ruch - Warta 10:6
W i C' l l, i C' H a j d u ld,
• 'ierlziC'lne
Rpolkunic o r1t'uż~'no,,'e mistrzostwo Polski
w pięści a rst\\'ie zakOl'lczyło się wielką niespo<lziankil, Zwyciężył bowiem "Ruch" w
stosunku 10:6,

PIŁKA NOżNA
y; p i ątej kolejce walk o puchar Anglii. slynny ArsPl1al zo~tat pokonany przez zCEzloroczn€'~o fil1uli. (e> ::mch s I'U , Pre"lton 1:0, Na zawodach
1ych 11,,10 obeC'JI)'ch 72121 widz6w
O~i8lmieto
I'l'kol'do\\'y do"hc'it1 w \I'ysokoSci 7214 funtów, -

si~ 1)I'Z)' t)'111 , że nie by! to rekord PlllI1iczn(;~('i, gdy,;, w tym sam)'lTI dnin na Sj)l)tk1niu pomiN1z)' CharltollC'lu i A~icm \\'iIllI, z3kol1-

Okazato

rzonym \\'~'nikiem remisowym 1:1 ouecnych uylo
76 (1:\1 \\'i(lz6,,',
Z innych zawodów o pllchar Anglii wymieni"
nalcży nip~poclziewal1 a kl~,lm kl\lh'l pierw~zej
Jigi. l\Iid(lll'shrougll 7. l<luhem tTzeriei ligi York
w 'to~unku O:], Klnb York iest nlljwięk~z~ r(>",cladą tegoToczpvch walk o 1>tlchar An~lii i
ma ju,;, 7.a soh'l. (lwa zv.r:\'(:ip~t\\'a nart klnhnmi
pierw~zp.i ligi i jedno E\\'ycii''ltwo nad kluhem
d,'ng-jl,j ligi. D'deki o,ta(mcll1ll zwvcie,-t,yn York
zakwRlifikował si" if'l p,~If1"ac,j\\,:
Og611'1ll na 8 sJ}o1kania<'h o pIlchlIr Anglii 0hrcny('h hylo 3flfl tv,",_ wi,lz,jw, 'Vl11,,\\'y k3So~'e
wyniosly przeszlr, 768001 zł.
-

piłkarzy al

błotnistym

w lJeJnej fOl'l11ie,

boisku w

odnieśli. tC'ż

zrlt'cydo\\'ane 7. \1~'cit:,.I\,'o, Tnel.la zn7l1R-1
l'1.yć, że Fl'anl'u:d gl'uli nil'7,\\'yl,le nrubitnir,;r, wi~lkf\ ofiarności:, i wnlą 7.wycil::o\['\'a, rlążąc za wszelką C('llę do zrcwanżowania się Polakom za popl'wdnie pol'ażl,i. Polacy W{lI'Oi"t pl"zcC'iwlli<:> g'l'ali bnl'dzo słabo, bez amhirji i tnk ch:1.Ot~'cznie,
że trudno było się closzul,:ar' w PQsunię
('iacll naszeg'o 11(1 pod u jakipjko l\\'iek myAli. Polacy nie potl'-afili Ill'Z"JI]'o\\'[)(lzió ani
jedn{'j rozumnej akcji, 1,tónlJly odciążyła
na!\7e linie ohronne, (;1'(\ w"kul( 1, lt'go t0cz~'I:l. się wciąż 110<1 l)]'arllką POIfIl ÓW, Z
catl;');\u z.. ~pullł Jlluźna \~~ lui.nj« I~'ił,ll liJdl'i"l;,it>go w hramce i l',I'lz,'t no ś1'pcłkll
pOl1l0CY, \V ntalm najlcjl, zym J,:d l'iąlPI"
ale mając sla hyclI partnerów, II ie polrafi!
sohie poradzić z n t kami przcciwlI ikn,
llruiymt franclH;ka. niC' mialn żHc1I1~'rll
~labych
punktów, Prowadzenie zrlohyll

'Vięcl aw (HCP) uleQ'ł

Lilie

słDslInk' u

0 :4

Francuzi w 18 min, JH'ZPZ \\'~gl'a Sikl0,
\V l'il\l'ill~ pol(,1ll F1'ancuzi rnj('li ol(:1z.i<:
pocll\'~'Ż"',l'l1ia \I'~' nikll, nIp kil napastnik
nil' lrafił do bl'am1,i, \ V 3G mili, \\"ęg-il'1'
1\a lo(',;u l y.llaJazł się znowu pod J)rnmkrt
pobki\ i j('g'o .'ll'zał z 5 nwll'ÓI\' minąl słu
pek o cClItymetry,
Po zmiani(\ pól w fl min, Bigot slrzr 1i1
Llla Francuzów druga, hl'uml,ę, Po krótkim
okl'c"ic 13ł"ze\Y~g-i Polf\k6w w 8 min, \ Vosłal poll hl'amką Francuzów, jloclal piłkę
Piet'o\\'i. li.lól'ego 'trzal Olll'Ollił hra WIII'Owo bramkarz, :\:1;;1 ępni(' FrUllCl17:i pl'zC'jęli
%IlUl II illicjaiy\\t; i już dn km"l('u zn\nHlów
II i., CCllOd:r il i 'I.
p(jI(J\\,~
lIa ~'Z('gCl hoi ska,
(HlalJlit' cl\\'il' JlI'iłjJ1ki dla FI',)ll('UZÓ\\' '1.110był, wnJezf\cy w dl'użynio ligi półno('])rj
Francji, Polal{ Stnnis7.,
\V poniedziałek w uns odhr,(ln się zaworly rr\\'flI1ŻOWC, Doisko w Lens jest
wacznie lrpsze,

P IŁKA

''I

RECZNA

r

t

Zydów P 'ITaql' lIf a.l':oiski w
Krakowskim Ohe;;!l ' Pi'k i HPf7.·lcj, ""8 I n~mu
z~,nJ)l:łflzpnjlT !""nknw:o:ki'"':ro O%pn przy udzlAle
df'II',!"t(jw ]3 kI 111)1; ,,' nl'z~\\'orli\iczvl P 1'0 f, Lnho,yi('c-Id ,,'o,,"" wIc 'Jze \\';:bl tll1Q z {]yr, PaschaIskim na C;Z:C,I',
"
,
Dlu"; <'7.n8 (le>batow'Ino narl WnJ~bl0nyml
PI'ZPZ ;:}'r!..?in. l'op1'3W 8prl',i')\\'~ki('11 i lU~ Dębnj
l\I i mo nrotp< ln

paJ',,~rafu ory,lskip~I) , Dl'leg~t :\lalwbi .,( Ini(,,-!. ż" (]yskn':J:\
nad 1"1ll' \\'nir,"knmi jp 1 ~111'Z"(,Z1l:1 Z ostatnllll

ki \\,llio"luuui ;) ,\ PI'O\\'!:.dZlIllP

za rzarlveniplll 1'1' \ \'1' \l j .. J,I,ak , l;l'zewouniczaey
zehrR nia 0::{"'inllc~" ł. 7e Z,\\"'l7.!C :--nn7'to,,'{? G1J )·
\\'iazn;;J j("lynie rozJ1or7.lldz'.l':lin 7."', P,/l<:klch
7,','iqvkó\''- Rp I'tOIYYCJ'>, k "rv Jr'z"ze ,,' tl') 8p r ~
wie rozporz",17poia rlla zw' azk6w "'p"rtow:vrh
nip """Ir/. \\'iell~zo~('i;j 9 p,z,~('i\\'ko :~ ~loo01"1.
prze~,Zr(\ ~z("reg- 'VlliC':-:.ków 'VD~'o\Y:1d7.ajar\ ch \v
zwiazkn Jłar~'!I'Ar Ilr)·j .. ki. \Vni,'l'ld ((O ),l'f"l'mvaG
hl;rla delegaci ckn:gu na wnlnym zcU"aniu F, Z,
p , n,

prf.śCIARSTWO
C " "S -

Rlella 122, W ~. not\' prlll"llIrlnil1 od-

h,lo ,ip w \\'~l', ~ :l",ie Rl1fltkanie I)Ollli~rt,.y J;:n1eznie1isl'a 8("lIa i \\'ar~7n\\'~kim C\\'~, Z\\'y\'i~
żył CWf; w stosunk,;, J2:2, ' Vyniki bJ'ly na~tc: 
pnj1(,p:
Rzeu.-nicld poJwnal DobrzYli~kiego (S), Rf)-

,"vg'l'~l przcoz techniczny k, o, z Birlziń
:;kim (f;), Rll~zr'zy'-iski prl.< I!'ral z Zykiem (,),
Ahramrzyl; or111W"ł zwycicostwo nar1 1-(aczmarkipm rf':) , nrzó,'ka znnknlltowa/ w rlrul!'im F;tarciu Sikor"ldcf'o (1':), Calka wygrał z Sobiera;-

mpk

? Ciflżela znokautował
SyU\:o,,·~ld(,'!fJ (~!~

Rkim (S),
st2rC' ł ll

Repre7 ~mtlłcja ",«inr
tn1llt(>j~z('.i l'''vrez('nta<"ii

stosunku lo'lO,

R óżNE

KIISfiei{'~Kj

u1 .. gla

Ti'),ir'ji

w pierwszym

w

B'lImbur~tl

Hamuurga w

7.ł16w w

IV \\'c"or'hd ..
<,ian,ld ill"

l""

S7.1litalll,
,T ak wil\domo
ZlTT/!';llli7.",,·;·nv zoshl obóz n3r'l",t(I\\' ("l\\']?-u,
Ob6z tl'n nie

szczpśr'ia, gd)''' lIil'da\\'no ul!'gl t:>lll "":-'1'311ko\\'i nnJ nailp,wzy ~kifl.tll Ro/!'er YCJ'P~'. One,dai ,l" "':ll',za\\')' ]1o,,"I'lieit również z "'prochty z p')"':1in:1 k'lnluz.i' J10.r1 KusociTi~ki, -C1~A'ł
on l'ó"mip7. wypa'lknwi no,lohnie j;lk Y",rpy w
.,iegu l1a1'eiar'Rldm na 10000,t1'7'"cy, I\il'zwlocznie
00-) p:Z\'I,yC'iu (lO \Yal'nl1\\'v Kn.'lo,..ió~ki
udal 6i~
ci,> fzpitalfl im, JI{III'.z,.:ka Pil~\1,l.-kieJl:o pod 0')i~l:e ,lrl1 Le>"itoux, któ!'y '" tym ~'lmym F?:pit,,11I l('~7.~'1 .. K\1~p~o" 11;'zc,l .1\\'oma lntl', Kontuzia K1IRl)cili"k;('~" l A ~z<:YI'Ń'i(' nic )('81. TlO",,,żna, jak lo ,t,,'ipr,]zi! (II' L"I'itollx, ]' uoodrl~'d ule!!1 Jl~d\\'YI'Pżr,,jll t01'l'l,Ji R111\\"U slwkowcao i u"inznnin n(lho~zn"~go RtAwu kolall(lwP!XO Je ..
"'e>j ,nogi.
Ku, a('ju potrwa olwlo cztercch t y-

ma

gonnI.

SZERMIERKA
Trzy ZWYCieRtwlI R7.l'rmierz:v ś l ąSKich , 'V Lo,174 rm,!lol'z"ly sip mi('rlzy,,;il ~lo,,'e zawo,ly Łód2
- K3\0"', i"I', l'i"r\\'~z('!!O Ilnia rozegrano walki
we flOl'('I'il', Ih"żyn;' ś],lsk~ WYRt'IJlila hel' SołJikfl , w

I'-"I~kit-j III "kow;Jlo DOTJln,iskiego,
y(·it·sf\\"o ollni{,sl 7.pspół ~lfl~ki 'v ~to~nnku
jJlln]{t(I\V ,] , a Lol1z1 7.l1olly[ llanag w)'i:n:"':li,ll' tl'>." ~notkania, Prze~l'al tylko
cło ża('zyk:l,
\\' rll'll7.Yll:" Hh""ki~.i nnjwieC<!j
punktó'" llzysl,1li ŻUl'zyk l Pa~zrk, wYi:l'r"'ld~()
~

!l:7,

Nn i" il'l','j

po trzy '1101k:l',i,1 !"cnsuej I meczu
z MiI'( ',,'~kin1,

ŻUI'7.:vkn

była porażka.
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Zegzotycznej Polski: "kenesa" w Łucku
Napisała Elżbieta Zaleska-Qorożyń_a
wstała
rzechadzając się
po Łucku - tym

ongi
.,Rzymie
wot:n1skim"
trudno sobie wyobrazić, że ong'iś

był

to gród ruchliwy i bogatr,
~
strzelający
w
niebo
wieżami
licznych koś~ioló,y i basztami potęż
nego zamku. ze rOlł się różnobarwnnn
i różnojęzyczn~- m tłumem, że gości{ w
s'y~'ch murach monarchów \Vschodu
i Zachodu, jak np. w XVI w .. I:"'-ally• w ce:u porozu.nllcnta t11lQclz~' Jagiclłą. i \Vitoldem z.l~('I!al cesal'z niemiecki Z~' g
m.unt, kSHp:ę ~loskie,,-:-;ki, Twer",l.;j,
~Ja7.a11Ski i ,,-ielu. wiciu il1n~' ch . D :dś
Jedlle ~ościoh- zni"7.cz~· 1 ogiell i przemoc. mne bezm'- ślna chciwo ś t:· kościół Baz~- lianów' został rozebra;w do
f.undamentów, a cegła r07.sprzeclana
ZydO~ll; podobll~' los ",potkal lwś c iół
1 n ' nltarski, ocala!.I- jed~- nie mUl'\' klaS7.tOrJ;e, w któr~- ch obecnie znajdtije się
sąd. Została .lecl,l'lla w mieście śwint,,
nia ka~oli::ka: katedra. pi~kn~' bar~ok,
stano" ląC~; z gmachem kapituly dawny klasztor jezu ick i_
Dzili więc Łucka .,Rnl11em Wołv
nia" nazwać nie można, I;rędzej chyba
panteonem wszelkich "-yznai1 i obrząd
ków. Poza cerkwiami i katedra katolicką. jest tu ciekawa synagoga, 'fundo,,:ana przez Z~' gl11unta Starego; jest
klrcha ewangelicka, wzniesiona na
funda men tach kościoła Karmelitó'v
wielka, przestronna j brzydka, ale u~
trz,rmana wzorowo.
Jest też kenesa Karaimów - do niej
to z ciekawością pośpieszam_
l

' "
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Na

uboczu. ledwie dostrzegalna
drzew, prze!Ś,yieca szarą patYllą
drewnianych ścian, nakrytych gonto-

wśród

z protestu przeciw}{o talmudowi i wszelkim dodatkom i naleciało
ściom żydowskim, które w ciągu wieków tak bardzo spaczyły myśl Bożą.
Nasze Pismo św. ?..awiera czystą i nie-

mi są plemieniem z rasy ludów turkoma11skich, osiadłym przeważnie na
Krymie ..
-- Jak pewnie pani wiadomo, Karaimi przybyli do Polski w XIV wieku
sprowadzeni przez Witolda po jego
wyprawie na Krym. Zacytuję Pani slo-

ełebyeh i pożytecznych przybyszów. Po tych nieszczęściach Karaimi na Wołyniu skupili się już tylko w Łucku, zmuszeni

trow '(;ontr, przemebtly

I

porzucić znaczne obszary ziemi, na
których pierwotnie osiedlali się w okolicach miasta, zajmując się rolnictwem.

*

CZ-as mija, zniecierpliwione Karaimki otwierają i zamykają drzwi,
skrz~- piące zardzewiałymi zawiasami,
skażoną naukę Mojżesza.
a gdy to nie przerywa naszej rozmoZawsze Karaimi podkreślali swą
wy, przechodzą ostentacyjnie przez pokój, szorując wymo"mie butami po
podłodze. \Vidać, są w dobrej komitywie ze swym hazzanem. Nie ma rady,
trzeba skOJlczyć pogawędkę\\' chodzę do kenesy, rzęsiście oświe
tlollej. \\' ła\ykach nieliczni mężczyźni,
przed każdym gruba księga biblii. Siadam w ostatniej ławce i rozglądam się
ciekawie. Skromnie tu i prawie ubogo.
Pamiątki i zabytki zniszczyła wojna,
a właściwie Żydzi, którzy, korzystając
z chaosu, dopomogli zniszczeniu wojenuell1u, dając upust swej niechęci,
a nawet nienawiści do Karaimów. Oł
tarz, spiętrzony w trzech kondygnacjaCh, podtrzymywanych przez korynckie kolumienki; w dolnej części
ma szafkę, w której przechowywane są
zwoje Pisma ( rodały) z ozdobnymi tablicami.. Przed tym ołtarzem (hechałem) hazzan, odziany IV biały płaszcz,
recytuje po hebrajsku wersety Pisma,
mężczyźni chórem odpowiadają mu.
~łucham
monotonnej psalmodii.
pl'zc:>biegam wzrokiem po skupionych
"I{enCi3a" karaimska w Lu-dku.
twarzach, po białej sylwetce hazzana,
odrębność od Żydów_ Świadczy o tym
wa pieśni, głoszące sławę księcia li- klęczącego ze wzniesionymi rękami
przed ołtarzem i dziwuję się, że taki
międz~' innymi memoriał, jaki złożyli
tewskie.
egzotyk w swej czystej formie mógł się
na Sejmie Czteroletnim do Deputacji
Słucham dziwnie a.rtykułowanvch
Ułożenia Projektu Reformy Ż~-dów. Na dźwięków, w niczym nie' przypomlna- zachować przez długie wieki aż do nazadokumentowanie swej odrębności jących języków europejskich. W pol- szych czasów. Ale też "Synowie Zakonu" są niezmiernie przywiązani do
podają tam szereg przykładów, że:
skim przekładzie brzmi to tak:
swej religii, strzegą też swej odrębno
ści rasowej, żeniąc się tyłko między
'Vlasne mamy osobne swoje bóżnice,
Podobny burzy w letni rI:deń.
osobnych swego obrządku duchownego.
Zjawił się bohater Witold.
sobą; dlatego ilość ich jest tak znikoTrefu żadnego nie znamy. prócz krowy
Piorunem uderzył na chana,
ma, ale tak skol1czona w typie. WierWnet go pokonał
cielnei. tei nam bić i z takowej zarżniętej
nie zaChowują tradycje i obyczaje, a te
mięsa jeść nie godzi się. Po polsku choOgarnął chana wielki strach,
najwyraźniej wskazują na bliski ich
Dusza jego drzy_
dzimy. trunków tych wszystkich co 1
związek z Turkami. Np_ nie wolno
chrze ś cijanie i naczyń uŻ~' wamy, na faPo naradzie z ulemami
nadawać
nowonarodzonemu dziecku
brykach robimy, w zakordonowych miaDo Pana prośbę śle . ..
imienia ",-cześniej jak po 8-miu dniach,
stach IIaliczu i Kukizo,de grunta siejemy i obrabiamy, u chJ"Zcścijan służymy,
Dobrze się działo Karaimom w no- zupełnie tak jak u Turków, W jesieni
pisma hebrajskiego tylko do religii uży wej ojczyźnie . Królowie darz~- Ii ich ła suszą surową baraninę i przechowują
wamy. a między nami tureckił'go języka,
w workach na cały rok. Nawet nazwy
okopiska osobne zaklallamy, w (rumnach skami i przywilejami, bo też w pełni potraw są podObne do tureckich, tak
na nie zasługiwali swą rzetelną uczcisię grzehiemy, słowem we wszystkim od
jak i język karaimski, którym się powością i lojalnością. Stare akta świad
Żydów się różnimy.
sługują w potocznej mowie. Ulubioczą. że "przez wieki całe nigdy l{aPatrz!) na wąski owal twarz~' "haz- raim nie brł za r.brodnię karanr. Ża nym przysmakiem icb są pierogi z sur.ana", na sr.1achetną linię brwi, na dne nagrod~' ni namo"'~' nie skłoniły row~-m mięsem tzw. "kyb)-n", albo też. ~~
zgi.ęt~- łuk długiego nosa_ na całą sylich nigdy do szpiegostwa" . Ale [nimo placek z serem "jajma", przyrządzany
na pogrzcby i na dzie11 zaduszny.
wctkę o wybitnie odr<:hn~- m w;:;rhorl-l opieki królów i rządów pol!"kich. cif,'ż
nim typie. Nauka dowiodła , że Karai- kie klęski jak zaraza i rz:ei hajclama-

*
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lvwcem pogrzebany
Niezmiernie wirlkie wrażenie wywopozornej śrn icrci. który wydarzył
się
w mirjscllwości Lokva Rogosnica, w pobliżu Splitu, w Dalmacji. W
mi ejscowości
tej mieszkał 50-letni wi eś nia!" nazwiskiem han Kovaczić. który
b~' ł chory na a s tmę
Lekal'ze wróżyiJ
mu rycll1ą śmierć. Pewnego dnia chory
Ko\'aczić nie podniósł się jut z łoża i nie
dawał znaku życia.
Urządzono
w trzecim dniu po rzekomej śmierci pogrzeb.
P cchowano go w grobowcu murowanym.
miejscowym zwyczajem,
to jest 'bez
trumny.
\V . pierwszą noc po pogrzebie przechodzJli obok grobowca mieszkalicy tej
wlOski i urzędlJicy celni. W pewnej chwili usłyszeli głos z grobowca, wzywający
pc·mocy. .Wieśniacy myśleli, te to duch
Inł w~-parlek

4

Chan Seraju cha ch nn Bc. Szapszal najwyższy dOBtojnik du chowny Karaimó<w
w Polsce_
wym, raz w załamaniu spiętrzonym
dachem. Zbliżam się do grupy dzieci,
ba,,- iących
si~ w pobliżu; wszystkie
mają czarne, błyszczące oczy i smagłe
cery. Na zapytanie, czy będę mogła
zwiedzić
ich świątynię,
informują
mnie bardzo uprzejmie, najlepszą polszczyzną, wskazując mieszkanie "hazzana...
Już IV pierwszym zetknięciu z dzieć
mi, a teraz w rozmowie z duchownym
pozb~-wam siQ tych mylnych poglądów,
j.akob~ ' Karaimi mieli coś wspólnego z
Znlami. Nie znając nawet twierdzCl1
naukow~- ch. które wyraźnie temu przeczą, dość popatrzeć na Żyda i Karaima,
abr przekonać się, że to zupełnie różne
t~-py. Charakter ich łagodny, spokojn~
i uprzejme wzięcie utwierdzić musi w
t~' m pewniku,
że poza wspólną podsta,,'ą religijną w księgach Starego Testamentu żadnYCh związków być mię
dzy nimi nie może.
Ponic" ' aż kcnesa otwarta zost.anie
dopicro pod wieczór na sobotnie nabożCllst,,- o, korzys tam z uprzejmości gospodarza i za:-iadam do pogawędki.
Karaimów w ł.., ucku jest zaledwie 80.
Jak \"iadomo, w Polsce prócz najstarszej gllljll~' łuckiej znajdują. się jef'zcze
ogniska w Haliczu, Trokach i \Vilnie,
gdzie od czasu przewrotu w Rosji zamieszku.ie najwyż s zy duchowny, t7.w.
"hachan". 7.muszon~' uchodzić ze swej
rezydencji w Kale pod Bakczyserajem
na Krymie.
- Nie manw - opowiada - nic
w~pólllrgo z Ż) tJ<lll1i :-\asza religia po-

pomoc~- i ze strachu uInnego natomiast zdania byli urzędnicy celni, jak zwykle podejrzliwi w
każdym wypar'lku . Przypuszczali oni mianowicie. ;i;e (o są przemytnicy. gdzieś w
pobliżu ukryci i chcą im w ten sposób
IlDPGdzić strachu. Zatrzymali s i ę i pitnj(>
słuchali, czy się wołani e o pomoc powtórzy. Wołanie o pomoc jednak już się wi-:cej nie powtórzyło. Po tygodniu celnicy
doszli do przekonania, że o tym wypadku
należy zawiadomić policję.
Tak też uczynili. Przyb~-ła na miejscc komisja sądo
wo-lekarska stwierdziła, te Kovaczić zosŁał żywcem pogrzebany. Usiłował odchylić on kamienne drzwi grob(\wca. jrdnak
nie mial już siły i zmarł wskutek wyczerpania i głodu.
zmarłł'go wZ~' \\' a

ciekli.

••
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"Hazzan" zaprezentował mi swoja
dzieci. Naj!'tarszego srna oddał do
szkoły rolniczej przy liceum krzemienieckim, bo, nawracając do dawnych
tradyc~- j. pragn ie, ab~r dzieci jego znów
pracowały na roli. W małym, znikomym ilościowo ognisku karaimskim
w Łucku roz,,,jja się życie samoistne,
,,· ydaję. swój organ pt. "Karaj A wazy"
- "Głos Karaima" ; mają swoją biblioIrkę. s"'oje stowarzyszenia. Dzieci ich
chodzą cIo polskiCh szkół, są miłe i
zdolne.
Pochod~eniem
Karaimów zajmowali się i do dziś duia zajmują historycy i antropologowie polscy, niemieccy i rosyjscy, jak również i uczeni karaimscy, którzy utrzymywali styczność
ze światem nauki w kraju i za granicą. I dziś bada się przeszłość Karaimów. W III-im Roczniku WołYl1skim
ukazała się źródłowa praca Ananiasza.
Zajączkowskiego pod tytułem "Karaimi na \Vołyniu". Korzystałam z niej
wiele. Zainteresowanych czytelników
odsyłam do tej pracy, nie kusząc się
sama w impresyjnym szkicu wyczerpywać tematu.
Kto zbJiży) się do tych łagodnych,
mil~- ch ludzi. kto spojrzał poprzez ciąg
,,,'ieków na ich postawę historyczną.,
na ich lojalny stosunek do otoczenia
i władzy, ten musi nabrać szacunku
dla tej małej społeczności. O rzetelnej
prawości Karaimów świadczą wymownie ich liczne przysłowia i sentencje,
Choćby np. talde: "Nie wybieraj się
w drog-o bez laski, na tamten świat bez
dobn-ch uczrnli:ów", albo: "Stój na.
sło,,,ie, jak ziemia w posadach"_ MaJą
su.bt~lną r~fleksję i wnikliwość, gdy
mowlą: ,,(Trzech do wilka podobny:
zanim por,,-ie, chowa zęby"_ "Jeden
karu iell służy do ukainieniowania i do
budowy". Mają też w duszy wschodni
s~nęt~k i zadumę: "Z radością w żr
ClU, Jak z wodą w studni' bez wiadra
się nie napijesz, a wiadJ.:o się gdzie.~
zapodziało" _

K s iążę

Bernartl. i królowa holellUel'.:i l,a W ilh rl n1iul1, witani
!uu 11ll '; Ć,

entuzjastyczllie przez
l\:

l'

z c 11l i e u i e c.

Teruel

okrążony

Paryż: (PAT). Havas donosi z
Barcelony, że wojska powstal1cze natarły na Sierra Gorda na północny
wschód od Teruel, w odległości kilku
kilometrów od tego miastu. Na skutek
gwałtownego natarcia wojska rządowe
wycofały się na stanowiska dl'ugiej
liniI. Dzięki silnemu poparciu lotnictwa powstailCY przerwali front wojsk
rządowych. Walka trwa. Wojska rzą
dowe w op·arciu o stanowiska pod
Santa: Barbara stawi.ają. z.aci<!ty opór,
przecl\vdziałaję.c olu'ą.żeniu miasta.
'V północnej części prownicji Guadalajara trwa ożywiona kanonada artyleryjska. Kilka patroli powstal'lczych dokonało wypadów, które zostały odparte.
Cztery okręty gen. Franco ostrzeliwały m. CuIlera, usiłując uszkodzić
most kolejó\vy. Około południa 6 sam?lotów bombarclow·ało Sagonte, zaś
wIeczorem Tan'agonę. Ponadto samoloty gen. Franco ostrzelały kilka drobnYch miejscowości na wybrzeżu śród
ziemnomorskim.
P a ryż. (PAT) Havas donosi z Saragossy, że natarcie wojsk gen. Franco na froncie pod Teruelem weszło w
nowę. f.azę· Odniesione w piątek Z"vycięst"... o wojsk gen. Franco spowodowało otoczenie Teruelu i zmusi wojska

I
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Czyżby

.

Eden
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miał ustąpić?

L o n d y n. (P' T). Posiedzenie gabinetu, które rOt J-częło się w sobotę
o godz. 15 zakOllczone zost.ało po przeszło 3-godzinnych obradach o g. 18,15.
'vV tutejszych dobrze poinformowanych kołach politycznych utrzymują,
że na sobotnim
posiedzeniu gabinetu zaznaczyła się w toku obrad hardziej wyraźna niż dotychcz,as różnica
poglądów na zagadnienia polityki z·agranicznej.
L o n d y n. (Tel. wł.) Po posiedzeniu rady gabinetowej, która obradowała nad stosunkami angielsko - wloskimi i sytuacją. międzynarodową w
związku ze zmianami w Austrii, rozeszły się w kołach politycznych pogło
ski, że min. Eden podał się do dymisji.
L o n d y n. (P A T). Minister Eden
przybył w niedzielę o godz. 13 na Downing Street i odbył konferencję z premierem Neville Chamberlainem przed
posie-dzeniem gabinetu, które rozpoczę
ło się o godz. 15.

'dowego w LOUZ"l auw. Francisze~
Szwajdler, który w blisko godzinnym
referacie uwypuklił wpływy politykI
żydowskiej na szerokiej arenie polit)'ki śW'iatowej, Sl,,,ierJzając, że żydo
S u l' a g o s s u. (PAT.) 'V sobotę o stwo działa solidarnie wszelkimi elezachodzie slollca \\"ojska gen. Varela mentami rozkładowymi, chcąc w ten:
zajęly Valdecebro i Mansueto.
Są to
sposób rewolucjonizować spoleczeń
lduczo·we pozycje Ila wschód od Teru- st,,'a,
a po tym je ujarzmić i p.anować
elu. \\Tojska gen. Franco przystąpily
nad
nimi.
\V d.alszym ciągu adw.
do ataku na gÓ1'Q Santa Barbara, staSzw'ajdler
oświetlił przyczyny upadku
llowię,cą, ostatni szaniec ohronny wojsIc
rządu narodowego w Rumunii, kł.adąc
rządowych nu wschód od Teruelu. ll'lusiano jeclnal{że przerwać atak z powo- winę na karb zorganizowanej mafii
żydowsko - masoI1skiej, która na znak
du zapadlych cIemności.
Na górze Mansueto zniesiono całą. protestu przeciwko narodowcom 1'Ubrygadę "'ojsk rzą.dowych.
'V ręce mUlIsk im chci8ł,a nawet Rumunię wyglodzić. 'N zakollczeniu mówca zajął
zwycięzców dostał siQ obfity materiał
::,ię ostatnimi wypadkami w Wilnie. .
wojenny i wielu jeIlców.
Obu mówców nagrodzono hucznymI
S a I a Ul a n k a. (PAT.)
Według
komunik.atu lny,atery głównej wojsk okl,ask,ami. Po odśpiewaniu roty zegen. Franco, na odcinku Teruel zacla- · Jw,ani zaczęli wznosić entuzjastyczne 0krzyki na cześć Polsld Narodowej i
no nieprzyjacielowI poważne straty. Wojska rządowe ustąpily z wIelu waż Romana Dmo\vskiego, po czym rozeszli
nych pozycyj, pozostawiają.c na polU się spokojnie do domów.
_ bitwy przeszło 500 zabitych.

ze wszystkich stron

rządowe do ewakuacj i miasta oraz do
cofnięcia się o parę kIlometrów w kie-

runku Sierra deI Pobe. Natarcie odbvło się na odcinku 10 km szerokości, 11a
ldórym wojska gen. Franco posunęły
się o 8 km w głąb.
·W edle doniesieJl
(lowódzhYa wojsk gen. Franco, w wa1kach tych została rozbita 67 dywizja
międzynarodowa oraz 3 brygady międzynarodowe.
S a r a g o s s a.
(PAT.)
Podczas
walk, które rozegrały się wokoło Teru~lu, wojska gen. Franco wzięły do niewoli kiJk.a tysiQcy jeńców. Straty
przeciwnika są bardzo znaczne. '\Tojska rzą· dowe ustępują, na całej linii.
Część zaczęła wycofy\vać się w kierunku \Valencji. Odwrót jest jednakże
utrudniony z powodu zajęCia przez
wojska gen. Franco miejscowości Mansueto.

Zwolnienie kursistów S. N.

Sprawa wyborów wPoznaniu i Łodzi

,\T a r s z a wa.

(Tel. wł.). Na sobotposiedzeniu sejmowym poseł
S w i a t o p e l l( - l\{ i r s k i refesował
rządowy
projekt
ustawy
o odroczeniu wyborów do rad miejskich
w Łodzi i w Poznaniu. \\Tybory mają
się odbyć w Poznaniu \v kwietniu, a
w Łodzi prz~' padają na lipiec. Rząd
proponuje odroczyć wybory, ażeby
mogły być przep}'owadzone na zasadach zgoc1nyc11 z !lowym projektem
w;vborczym. Komisja samorządowa
wniosła o przyjęcie tego projektu ·wraz
z rezolucją wzywającą rząd do przedłożenia ustawy zawierającej szczegółowe przepisy wyborcze do ciał samorządu terytorialnego, a więc wiejskiego, miejsldego j powiatowego. Ustawa
tal{a miałaby być przedłożona ciałom
ustawodawcz~:m w
takim terminie,
żeby nadchodzące wybory odbyły się
już na jej podstawie.
Przemawiał przeciwko temu wniol~im

Ł ó d ź, 20. Z. J,a k już donosiliśmy,
na zarządzenie starosty grodzkiego
Mostowskiego, w nocy z czwartku na
piątek, wkroczyła Jo loka,lu, ętr?nn~c
twa N.arodowego Koło Łodz-Srodnue
ście po'licja śledcza i mundurowa, p~z~

skowi pos. K o p e ć ze Śląska, który
stwierdził, że projekt nowej ordynacji
wyborczej został zredagowany, bez zasięgnięcia opinii Związku Miast oraz
organizac~·j zawodowych i gospodarczych. S~' tua.c.ii Polski w niczym się
nie osłabi, g-clv oclbQdą się wyhory w
tych dwu mia tach na zasadzie ordynacji dotychczasowej, a będzie w opinii publicznej plus taki, że Sejm nie
jest tu po to, żeb~' regulować rzeczy
specjalnie ella usuwania trudności admi nistracyjlJ~'c h, gcl~'ż mamy tworzyć
prawo z punktu widzenia normalnego
bytu państwa.
Następnie przedyskutowano budżet
emerytur, rent inwalidzkich i pensyj,
a wreszcie budżet długów pa1lstwowy ch.
Na tym Izba obrady swoje zakOllcz~r ła.
Ja następl'l~'m posiec1z0niu. ,ye
wtorek, omawiany będzie budżet Ministerstwa Rolnictwa.

prow.adzając
szczegółową.
rew1zJę
wśród
uczestników skoszarowanego

kursu ideowo-gospod.arczego. Zbudzonych ze snu dziewiętnastu członków
Stronnictwa Narodowego zabrano do
aresztu i lokal organizacyjny opieczę
towano.
Po przeprowadzeniu doraźnego do-:
chodzenia, wszystki ch aresztowanych,
w asvście policji, odwieziono karetką.
do Sądu Okręgowego, gdzie sęd~ia
Śledczy polecił natychmiast wszystkICh
zwolnić.
Aresztowanym
odebrano
wszystkie notatki z wykładów, a także
różne bezwartościowe
drobiazgi osobiste.
l\Iimo przeszkód kurs b~dzie trwał
n,adał. Lokal Stronnictwa Narodowego Kolo Łódź-Śródmieście w d,a1szym
ciągu jest opieczętowany.

Obchód 15-lecia Młodzieży Wszelhpolskiej
Na akadeutii

'W

Echa napadU
na redakcję "ABC"

Krakowie obecni byli: rekto'r U. J., 'Inetropolila SalJieha i 1.l,lacbe S. N.

w a l' s z .a wa.

(Tel. wI.)

"ABC"

oo-losiło zawiadomienie, które redakcja

I{ l' a k ó w. (Tel. wł.). 'vV sobotę i czyja miejski dom w~rcjeczko\Y}', gdzie pisma otrzymała z sekretariatu prokuw niedzielę odbywały się w I{r.a kowie kwaterowali studenci z ośrodków za- ratury. Mianowicie prokur.ator SądU:
uroczystości z ok.azji 15-lecia l\Iłodzie- miejscowych i po rewizjiaresztowala Okręgowego postanowieniem z dn. 13
ży Wszechpolskiej w Krakowię. Na t~ 14 studentów ze Lwo,,,a i \Varszawy. stycznia umorzył dochodzenia w spraurocz~'stości przybyło kilkaset osób z Zost.ali oni rano zwolnieni. Poza tym wie przeciwko Antoniemu Iwano~v
innych ośrodków akademickich w doszło na posterunku do incydentu, skiemu i innym wobec braku dowodow
fałszywy
Polsce.
który znajdzie epilog w sądzie.
winy. Chodzi tutaj o najście na l?~al
,;V pierwszym dniu odbyło się wiel..
,.
redakcji "ABC", dokonane 25 wrzesl11~:
kie zebranie w sali St.arego Teatru, na
\~ ~led:~e~ę PO~w1ęcony z~s~ał szt.an- Tego dnia weszła do lokalu redakCjI
R z y m. (P AT) Charge d'affaires które przybylo ponad 1.500 osób. Prze- • ~aI Mło~lzlezy \\ ~~echpol.skleJ: Na u- grup.a ludzi, która zerw~:vszy. telefony
Sowietów w Bukareszcie Butenko wy- mawi.ali dr T,a deusz Bielecki, mgr Jan l oczyst~J a~ad~mll w salI Ur:lwer~yte pobiła członków redakCJI. 'Y.l~czorem
Matłachowski, adwol):at Stefan Kli- t.u JagJellon~loego zgrol11adz~ło SIę o- tegoż dnia redakCja "ABC l redakgłosił w sobotę wieczorem w r,adio
rzymskim krótki odczyt, w którym po- m~c~i ~ Stef.aD ~abilL W. c,:asi~ prze- kolo !.OOO ~~o~: ?b:c:le ~ylo llczne g~o. cje niemal wszystkich pism :v,arszawwtórzył oświadczenia
złożone
przed mOWlen zehram zgotowalI zywlOłową .~'\O pl oIesol ~kIe z I.eldol.em U. J., ks.ą. skich otrzymały pismo na fIrmowym
dwoma dniami w prasie włoskiej i za- owację naroclowemu \Vilnu. Przed z~ metJ'o~ollt.a S.apJeha l, ",Jadze Stron- papierze Związku Młodej Pols.ki, . zagranicznej. OśwIadczeni .a te miały gmachem Starego Teatru stały liczne lllct"',a Narodo,,·ego .. r-;,a studen~ó~v opatrzone datą i numerem. dZlenmka,
charakter wywiadu. Butenko odczyty- patrole policyjne, które rozpraszały ~ychodząc~-ch z U. J. natarła pohcJa z podpisem "Z. R. Szef druzyn ochrontłumy wychoclzą.ce z zebrania. Na mie_II aresztowała kllkun,astu.
wał swą odpowiedź w języku włoskim.
nych okręgu stołecznego nr 1". Komu~
Przez całą nieclzielQ krążyły po mie- nik,at ten zawiadomił, że Zw. MłodeJ
R z y m. (P AT) Wobec zakwestio- ście doszło do incydentów.
Około godziny 2 w nocy policja oto- ście auta pelne policji. (bi)
nowania identyczności Butenki prasa
Polski "ukar{ił redakcję ABC".
(w)
zamieszcza fotografie jego legitymacji
z Rumunii wraz z fotografią dokonaną.
wpadł
SZkoły
w Rzymie. Legitymacja wystawiona
jest przez rumUl1skie ministerstwo
B r z e ś ć n/B u g i e m. (Teł. wł.)'
spraw zagranicznych.
Nielada wypadek wydarzył si<;l we wsi
R z y m. (P AT.) Po wywiadZie BuKnaje gminy telech.al1skiej.
denki, nadanyeh w sobotę przez radio,
We ·w si bawiły się na drodze dzieci
b. charge d'affaires sowiecki w Buszkolne, gdy nagle wpadł między dziatŁ ód ź, ZOo Z.
'vVczoraj w niedzielę odbudowaniem Pallstwa Polskiego i wę wilk, który będąc zgłodniał~r, zapę
kareszcie przyjął dziennikarzy, którym oświadczył, iż odmówił przyjęcia odbyło się w sali kina przy ul. Chro- 1 ,~k )est obecnie w WOlnej Rzeczypospo- dził się za psem aż do wioski. Chlopcy,
sekretarz.a amb.asady sowieckiej, któ- brego 10 wielkie publiczne zebr,anie 11teJ. Motorem, który pobuclz.a żydo nie bacząc na niebezpieczeństwo, rzurego uważa za przedstawiciela swych Stronnictwa Narodowego, na którym stwo d~ jednolitego dzialania jest tal- cili się na wilk,a z kijami, nauczyciel
wrogów. Budenko dodał, iż gotów jest referaty na temat ,;Wpływy polityki mud. Zydzi cho( są rozproszeni dzia- zaś, pOChwyciwszy broll, zranił wilka.
żydowskiej" wygłosili
prezes zarządu łają solidarnie w celu rozbicia tych
przedstawić wszelkie dowody, pozwaHanny wilk popędził w stronę
okręgowego Stronnictwa Narodowego
społeczellstw, wśród których mieszka- szkol)', wpadł do ogródka szkolnego,
lające na stwierdzenie poza
wszelką
wą,tpliwością, jego tożsamości.
Gotów w Łodzi adw. Franc. Szw.ajdler i red. ją, przy czym wielką pomoc w tej ro- skąd przez otwarte okno skoczył do bubocie okazują im socj .aliści, komuniści dynku. Vi' śród dzieci powstał ogromjest np. spotkać się z przedstawiciela- Leon Trella.
Już przed oznaczoną godziną wieI·
i tak zw,ani demokr,aci.
mi dyplomatycznymi państw obcych,
ny popłoch, niebawem jednak dziatwa
z którymi spotykał się w Bukareszcie. k,a s,al.a zapełniła się tak, że wiele osób
Drugi z kolei przemawiał prezes za- uspokoiła się , gdyż ranne zwierzę zaspośród publiczności nie mogąc się rządu okręgwoego Stronnictwa Naro- k0l1CZyło swe ż~r cie w klasie.
dostać do wewnątrz musi.a lo zrezyWolał śmierć
gnow.ać z udziału w zebraniu.
L
W pobliżu lokalu, w którym odbyniż misję
walo się zebrania patrolowały w kilku
P.a ryż. (Tel. wł.) Według wiado- punktach posterunki policji śledczej i
Nadto zaś na samym
mości nadeszłej z Barcelony przez Bil- mundurowej.
War s z a wa. (Tel. wł.). Krwawy sJ)-szeli nagle wolanie: "Stać, policja!"
bao, w T.arragonie popełnił samobój- zebraniu obecni byli również przedstastwo sowiecki konsul generalny Kogan. wiciele wl.adz bezpieczeństwa publicz- handyta Nikifor l\f.aruszeczko, który
Maruszeczko dostrzegłszy wywiaOdwiedzili go ostatnio agenci GPU i nego i starostwa. Zebranie odbyło się m·a na sumieniu kiU<a morderstw, sta- dowców rzucił się do ucieczki, za nim
wezwali do wyjazdu w "specjalnej mi- w harmonijnym nastroju i wykazało nie przed Sądem Okręgowym w \~Tar popędził Kaszewi.ak. Uciekającego l{a·
sji" do Moskwy. Na przygotow,anie do nadzwyczajną zwartość organizacyjną. sz.awie 'we wtorek dui,a 22 bm. B~dzie szewiaka schwycił jedn.ak wywi,aelowObr.ady zag.ai! kierownik Stronnic- on na razie oclpowi,ac1ał z·a z.abójstwo ca Bąk z,a płaszcz, wobec czego bandywyja.,;du pozostawiono mu hardzo krótki okres czasu, przy czym przejazd twa N,arodowego Kolo Łódź-Raclo wywiadowcy śp. Henryka Bąka, doko- ta z,av,'-olał Maruszeczkę, który strzelił
miał nastąpić na sowieckim statku. goszcz Ciechallski, po czym odśpiewa nane w grudniu r. ub. na ul. ŻMawiej
do wywiadowcy i ranił go śmiertelnie,
w \Varszawie.
Żyją.c w bardzo zażyłych
stosunkach no Hymn Młodych.
co umożliwiło bandytom ucieczkę.
Jako pierws?:y zabrał glos red. Leon
J\.I.aruszeczko wraz?:e swnn towaz Butenką., Kogan obawi .ał się, że bę
Maruszeczko i Raszewiak po dokodzie musiał odpokutować za tę zn,ajo- Trella. M6wca lla podstawie f.aklów z rzyszem bandytę. l\:aszcwj,akiem przy- :lanej zbrodni ucieklI z \Varsz-awy, ale
mość. Dlatego zamierzał uciec.
Gdy .historii i doby współczesnej wykazał, brli do stolicy, śeigan i za zbrodnie w Ich po pewnym czasie schwytano. l(ajednak nie znalazł na to sposobu, po- IŻ żydostwo jest zorganizowaną. siłę. Krakowie i na Ślę . ku.
sz~wiak podczas pościgu za nim polipolityczną, wpłY"',ającą na bieg wydaKrytycznego c1n La ball dyci przecho- CJ l został ranny i zmarł, Maruszeczk()
pełnił samobójstwo, by ujść losowi, ja·
rzeń w całym świecie. Tak bylo przed
dzili o godz. ~3 ulicQ- ZÓl'awi~, gdy u- zaś stanie przed sądem
ki go czekał w Sowietach.

Prawdziwy czy
Butenko?

Wpływy

Wilk

lydów

do

omawiano na zebraniu S. No w Łodzi

do Moskwy

•

We wtorek Marusze[zko staje przed s~dem
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zdawało mu się tylko.
To ten stary, dobry Wacek
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i
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ZOFIA REUTH-WITKOWSKA

Trudno, pan nie przyjdzie, nie potrzebuje go. I Sa·
mum nigdy już nie ujrzy toru i nie".
Odwrócił

głowę

w

KUBECZEK

stronę płotu,

za którym przy
kilkla smukłych,
pięknymi siakami okrytych koni. Straszliwa nienawiść zapłonęła w jego oczach. Tak, nie pokaże tym
pyszałkom, kim jest. Odwracają się od niego pogardliwie, jakby był starą, obitą hetkią doróżkarską, I za
to jeszcze musi wywozić mierzwę po nich. O, gdyby
mógł zmierzyć się z nimi na torze. Pokazałby im, kto
i kim mógłby pogardzać!
czyściutkich,

białych żłobach

stało

W tej ch"vili zaskrzypiały wrota. Samum zarżał,
mury zatr.zęsły. Do stajni wszedł pan z kilkoma oficerami. Poklepał go przelotnie i zatrzymał się
przy tamtych koniach,
- 'Wysłałem je tu na kilka tygodni dla zmiany
powietrza, Łąka, lasy, jezioro - tego nie zastąpią im
nasze miejskie, chociażby najbardziej lwmfortowo urządzone stajnie. Kosztowały mnie dużo, Przyniosły
jednak już dwa razy więcej. Słyszeliście napewno o
ich ostatnich sukcesach w Berlinie i Budapeszcie. Ten
pierwszy, to olimpijczyk, dalej Burza, potem Hetman
i n~jlepszy z wszystkich". - Wacek, gdzie Walkiria?
- Jaśnie pani kazała ją sobie osiodłać i wyjechała na spacer.
- Hm, macie innego pod r~l(ą? Jest nas przeaż się

cież pięciu.

..:.... Tak, Samuma, proszę jaśnie wielmożnego
pana.
- E, co tam Samum. Za stary, Nic dotrzyma tamtym kroku.

Parowoz dyszał czarnym pióropuszem smutku.
eszalonowy, Maluśka stacyjk.a. Puste pola,
wydmy tęsknoty po wszystkim, co było . I po tym, co
się nigdy nie ziści.

Pociąg

Kłąb

ludzki, żywy szmat zbiorowego cierpienia,
w wozy, rozkawałkowany po klatkach
przedzialików. Udręka serc - i bydl~cc utrudzenie
ciał, które działa, szczęściem, jak l<'Urara. stępia ży
wość odczucia moralnej tortury,
Toteż Ł\,yarze podróżnych są, przeważnie, powleczone gipsem zobojęt
nienia, Jadą maski. Po za którymi przyczaili siC byli
ludzie.
wtłoczony

Boć to są, cbyba, wszystko jacyś ludzie, którzy
tak czy inaczej skoilCZy1i. - Starszy, dostoJny pau
pod oknem, z suchą subtelną twarzą ascety, ekstatyka: otężała w siateczce zmarszczek, jakl'l narzuC'lC
musiała znienacka lodowata ręka grozy.
Oczy zblakłe, Naprzeciw młody pan, w szynehl. \V fil 'zc-::: iwległym rogu postać kobieca w nieokreślonym wieku.
I jeszcze jedna l<obieta samotna, inna. Obok matka
z trojgiem dzieci. Ta przecież nie skończyła się! Wiezie ich troje. żywycb, wymizerowanych. ale zdrowych! Małżeństwo lat średnich, z przyjaciel em
się

Na starcie
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domu,

Dom zrównany z

ziemią,

Tylkl()

przyjaciel

przetrwał,

Mieli już dawno czas, wszyscy, po opowiadać sobie wzajemnie każdy swoją. historię, I przemilczeć tę
część biografii, którą. każdy chowa dla siebie najbOleśniejszą,
albo najpięJmiejszą. Koła toczyły się
długie mile, obracane rytmiką nieśmiertelnej krzywdy ludzkiej, od której nie uciec i pociągiem: "znamy
tę bajeczkę, znamy!" - Krew, Po7.oga. Pierwszy atak
czerwonej gorączki, Pienvszy raz mściwe ręce ukrzywdzonych braci sięgnęły do trzew ludzi. ' od wieków
sytych, Głodni bracia myśleli, że nakarmią cały głod
ny świat,

"A mnie oni zabili., w oczach, córkę" " i
i czworo wnuków" - kOI1czył starszy pan

zięcia,

•.

powieść

o swojej nędzy, Już mniejsza, że mu spalili pałac
i wycięli parlc I rozrabili wszystko, co piękne i drogocenne sercu od wieków.
"Życia nie wzięli. I nic w7:1ęli - ot, tego kubeczka" - uśmjechnął ~ię łagodnie, pokazując sąsiadom
porcelanowy kubeczek ze złotym rąbkiem, A na kubeczku sielska pasterska scena w stylu Watteau.
Urocza dama w .ienwabn~i krynolinie pasie owieczld.
wsparta na. smuldpl lasće, Jej ka~raler-pasterz słod
ko przygrywa na lutni.

S

"Od dziecka pijałem w nim, mleko'·' ,

,..
Teraz na postojach, bywa, starszy pan dostaje do
swego kubeczkta wody g'or::,lcej na '· herbatę, czy też jej
parodię, Dość, że niebiosa i ziemia odmieniły się, ale
pan pija nadal z umiłowanego . pOFcelanowego kubeczka,

z

Gdy pociąg staje. starszy pan cicknie się . nagle
drzemki i automatycznie woła: "Kubeczek", gdzie
.. , kubeczek 1'"

-
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czeka pan, wtedy zerwał si<:, zapomnjał o bólu, o cię
żarze dżokeja i runął naprzód, samotny już i niedości
gły, Potem ludzie biegli za nim, ohrzucali go kwiatami. trybuny huczały od oklasków, orkiestra grała,
pan pocałował go przy wszystkich, a potem,.,
Koń zatrzą.sl się, jakby w dreszczaeh i jeszcze bardziej opuścił głowę, Coś, jakby ból, czy wstyd malo·
wały się w oczach,
IUedyś przegrał. Klacz, którą wymijał na zal:,rę
cie, kopnęła go w kolano, Zakulał i za to jeszcze dżo
kej zbił go w stajni. Pręgi na szyi i noga<!h zginęły
przez noc, ale gdzieś w głębi, tam paliło jeszcze i bolało długo, Ukarano go przecież niewinnie, Zemścił
się więc na dżokeju w następnym wyścigu,
Prowadził od startu,
Nagle. tuż przed ostatnią
przeszkodą zarył się kopytami w ziemie i w obliczu
trybun dżokej wyleciał z Riodła. jak z procy, Nadbiegli ludzie. przyjechał samochód, a potem przyszedł
pan Spojrzał na niej:w dziwnie. inaczej, niż zwykle,
po,..' iedział do t.renera. skończył się, trzeba f:!0 wyco·
fać i odszedł,
Od tego dnia nie ujrzał ,.... ięcc.i toru, SkOllCZył
się,

Pan ma nowego ulubieilca. trybuny ol<lasknlja. inne t\Onie, on 7:a~ stoi t.u w folwarcznej stajni, zużyty,
zapomniany, nippotrz('bny. Bo przecież tak łatwo zapomnieć o czym~ co się skończyło,
Tak. to nie bylo potrzebne, Mógł był rn.czej,.,
tal{, kiedy", uderzenia d7.okeja paJiły tal, mocno. tak
długo, że zapomniał o panu i o tym,
co mu kiedyś
oczyma powiedział.
Chciałby teraz wrócić na tor i ścierpieć dla pana,
chociażby jeden raz, Dałby 7: siebie wszystko, by wygrać i zmyć tę winę. która pali. jak uderzenia dżol,eja,
a nawet mocniei, Wygralhy napewno, Przecież nie
skończył się jeszcze, Tak, ale •••

.

Ta ea lote
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Tabelę

Drogocenny k.rzyż
uchodził za .imitację
PHl s k. (Tel. wł.). Kiez\Yyklego
odkrYCia dokonano tutHj w katedrze
piilckiej, gdzJe stwicrdzono, iż krzyż
biskupi, znajdu.i~cy si~ od szel'cgu lat
\\" jedncj z szuflad w z,aln'~'stii i uchodzący za imitację, jest z platyn~', w której osaozonfl zostu1r bl') lallty bczcel!-

nej

wartości.

Krzrż te na]n'ł podobno

w :\fillSku
podcza's l'e\yolucJi l101,::zewkkiej śp. biskup ŁoziJ.'lski, \Yó,<;cz,as ordyll:lriu~z
piiu'ki, b~dąc prźeświndczony,. że nabytek ten jest ze srebra, wysadzany imitacją brylantów.
ZI tawszy bi"-kuJlem pil'tskim, zakupił pil~lmy złoty krz~-ż bi.skupi z ła(~

euch!'m, rzek<Hni'.!- zaś imitacj0· polenł
w zal<rr~tii, gdzie tcż w zapO"!1nieniu c:.pocznYflla L1łUg i C latu.
Aż oto zajl1tcl'<,"-O\\'ał <:i\: zapollHlinn\"ln krZYl Cm kicl'o·\Yllik Stacii Harlo,,:ej i Pr'z<,ciwrako\,;cj w PiJ't,,-ku dr
\\"ięcko"",,ki, podLl,al go badaniu przy
pc':IOCy pl'omicnt rHclon-ych_ i ~~\\"i{'ł'
dzil, te mylono si{. 20 lat. J ['zyz olw.zal<ir bowiem nie ze srehra, lecz z platyn)·, 'wysacizan-:!i hrylantami o w~el
kiej ,ral'łości. Odk,'ycic to ""\ wolal0
umiehć

zrozumi.al~ senS3.~ję 'N mieście,

Prze d p ł a·k
ta
Orę d OWO. a

KRONIKA

5it

157032

Wygrane po 125
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12021 13942 14542 650 15323 445
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76565 77284 484 78551 79215 80652
82727 78 .'352 995 84138 540 85056 81
454 86068 88282 581 806 89478 7óO
95176 96145 421 913 97262 349 562
1<01 98133 99179 484 968 100463 971
102195 776 91 103319 465 708 104~5
244830 105677 106100 107709 109241
111881 112050 113419 769 115520

loterii

państwow~j

ŁODZI

Kotoniarze z "Pracy Polsldej" przeciw

słrąjkowi.

\V niedzielę odbylo się zebranie robotników i robotnic przemysŁu kotono,,'o-pończoszniczego, zrzes'>:onych w zw.
zawodowym "Praca Polska". Obradom
przewodniczył prezes zarządu związku kotonowo-pończoszniczego "Praca
Polska"
Leon Bednarcz~'k. który przedstawil nieclclę- kotoniarzy i sil pomorniczyćh. zutl'udllion~-cll w tym przenw!:iJe.
!llówca
,,·~-pG~·i,p&zjał się przeciwlw
zalat\\'iC'niu
[JJ'u,,-y obecnego zatl\rgu o placę na dro((ze strajku. Sira';l. t,>Q ol eenie idzie na
l"f;l\~

przemysłowcom·Żydom,

posinufI .ią·

cym napelnion<' !<kla<1.\' i majĄc~·1I1 mozno';· na wypad,·k slL"<ljku pozbycia się
ram3ZÓW.
uchwalonej rE.'mlucji z;rruma . .1Z(·ni doma~aj.-, :oię nflt~'chlTlia5to'.... ('.i
in(erwrncji w spr~wir. po\\"slal!'!<o zatargu o plac~ z.e strony :\Iinbierstwa Opieki
Spol('('znej i pou-:zęnia 7.C sh'ony tej in·
stancji ok!'egowe~c in5pektora pracy w
Łodzi () konic{'zno6('j równegD ira1k0wunia
w;.zy"lltich związk ów za ",r;dowych. 'V
7!1.TOJJwdzeniu wZH;b uuziat 110nad 700

'V

o~ó h.
j·U

zł.

zp])l'nnin kotoni.'l!"7.'". n"olaIWlTI r6 ·
\\"ni,';!: \\"("Z,,1"[1 i ,rzC:"z "0l'.faU~ł \"("7.n~; zwiF\zl'l;: kln"o\\ ~', UCh\\·'l i"nc )11'01, lamować
"'I rn.ik. 0 iJ!' de sIr;, iku Qojdzj,>, fabrykauei Żnizt <10bI'7" mcgą na tym znl'obić.
~n ztbnmill socjali,.t.,-cznym
\\"rloniono
l,omi;;ojo;- ;:.{ rnjkowa,. ktAra ma Pl'Z"juć kicl'n"\vnich\"(l nad akl'ja ",Crajk':,\\'i\..
Z"branie kUllC~'W rynkowych. \V nicdzit?l<: odbyło się w l&kalll .. Pł'1.lcy Pol sl,iej"' ogólne informacyjne zC'b1'3nie kup-

577 705 151088 153310 457 813 73
154044 98 155250 64 74 415 716
156?14 472 157339 158238 749 159804
-

IV ciągnIenIe
Wygrane po 125

zł.

1:1 2921 3478 3027 %28 5158 5342
5342 5531 5653 5'788 7566 7815 8244

ąZ74 10179 11581 13471 14242 519
883 15?54 737 83 17577 964 19186

214 6-g 2303? 104 23 341 931 25136
8?6 9~8 27414 289'>7 30564 31053
33029 796 Bol 34306 23 901 35277
38367 40100 43592 670 44029 78 136
503 982 46765 47725 49382 651 50208
48 53374 874 54287 410 643 55543 87
_
5/380 59185 348 509 919
60411 996 61532 76 826 62080 81
378 731 64369 65001 66217 67030
102 24 71 68127 532 787 69441 70274

6611 71335

m

'TU.n: 73 MeJ 'l3M

74265 625 896 75061
76736 77967 78785 80340 962 81679
822()7 14 762 83228 950 85779 87453
88336 91898 9..j206 95081 96407 714
97568 98485 622 100044 540 101964
103115 472 580 701 105413 107642
108115 462 856 110634 111685 112796
114606 116044 117471 120010 333
122267 123127 124062 912 125821 54
132395 414 135939 42 136235 370
142268 486 143689 897 936 145466
146463 147023 280 763 55 149728
150097 151146 152770 800 153940 80
154802 155321 491 156210 709 157241
159051 75 472

Wygrane po 62.50 zl.
422 692 997 1099 1435 1672 1852
1956 2581 2959 3464 3770 4656 5060
5460 6198 6561 7109 47 7246 7530
7704 6 7924 8140 8438 9974 10067
670 870 11088 389 953 12342 607 846
13586 735 815 14014 898 911 31
15018 508 78 856 16686 17509 947
18386 919 48 19115 446 550 84 648
20127 283 920 21207 22700 881 231K"
534 714 892 24117 396 889 25025 422
27040 76 28426 631 29090 294 30325
665 31844 904 32119 7Z8 998 33409
34514 616 35704 85 911 36166 261
787 37006 38112 453 549 696 39381
562 40056 279 994 41343 595 42715
87 864 940 43701 968 44Z88 583 671
7CD 951 45086 172 324 441 674 46132
47811 68 48251 605 94 50498 991
51469 52650 60 750 812 53177 498
84{) 912 54459 55139 852 50062 792
57055 321 583 58358 ~7 845·59220
372 403
.
60486 607 772 948 6107 603 766
627i0 966 63233 83 99.3 64036 299
851 65868 937 66057 192 282 48:&
566 78 714 66 67185 95 252 350 98
539 727 821 54 555 68043 22 67 74
138 326 514 26 753 69181 493 948
95 70317 510 61 63 72085 709 870
928 58 73242 381 830 74374 455
75134 588
76113 71 746 47 77022 476 782
944 78004 359 486 714 79222 38 41
528 917 80107 311 847 81100 75 82848
83120 40 786 84258 85231 531 86151
386 486 87176 633 803 920 99 88017
342 89380 802 90149 608 713 72
91335 80 923 92040 217 507 82 702
93746 57 94187 488 509 95234 71 60~
707 874 96143 522 651 757 97006 28
90 98074 739 938 72 75 99330 54
100044 453 94 856 74 101202 64 553
102095 198 103142 86 297 335 468
104354 510 g03 998 105007 31 3z5
658 88 106588 107106 335 897 108063
537 797 109629 'i50 110174 271 362
583 111186 381 454 719 112158 7511
918 113870 114144 550 769 115095 120
254 638 907 116021 466 951 117460
542 118006 118 658 987 119490 64~
702 64 8~2 120194 537 92 121677 77~
122156 241 56 87 585 601 54 717
123485 124061 987 125449 89 126445
737 127468 557 913 128323 777 129011
129262 92 130553 1310~4 132584 788
833 133221 833 62 134218 74 448 724
922 135174 95 273 M:3 136596 762
137601 138037 265 507 57 659 773
879 139127 540 910 140250 570 141657
14266D 143112 245 363 144824 145631
146263 445 147327 481 564 148070
603 149075 243 150369 405 637 943
151149 152129 41 972 153077 58)1
649 1.')4231 491 815 155332 617
156242 784 157151 327 946 158282
340 624 96 861 969 159165 788 2J4

podajemy tiez gwaranci'

ców rynlwwych z t<'fenu cale>J Łodzi pod
przewodnictwem Ale>ksandl'a Stolal"l,a. mI
kiórvm doszlo do zaloże>1l ia Zl'zl:'f'z,'nia
chrześeijallskich kupców rynkow~·cJl. • 'a
czele komitctu organizacyjnego stOWrtl'r.y
szenia stanął lmpiec H enryk Kl'zemil'uik i.
W uchwalonej jednomyślnie rezolucji
zgromadzeni żądają jak najsz~'bszego uruchomienia Zielonego Hynku (placu Boe1'nera) i oddania go tylko chrześcijaliskim
straganiarzom.
Strajk WQźniców odroczony. Komisja
strajkowa woźniców odbyła wczoraj narad~ i stra.ik. który mial być podjęty z
dniem 21 bm .. postanowiono ocił'ocz~'ć do
25 bm., a to z tej racji, że na 2ft, bm. wy·
znaczona .iest pr1:ez inspektol'a Jlrac~' je!!,zcze jedna Konferencja. Isinieie możli
woM zawarcia tHnowv i zlikwidowania
sporu na droJze polubownej. W razie nie
osj''lJwięcia porozumienia dnia 2.3 bm. ma
być podjęty strnil: przez woźniców_
Ko·
misja oświadczyla. że podtrzymuje wszy sU,ie żądanin. w szczególności podwyższ('
nia plac o 30 pct i wprowadzenia 8 godzinnf'go dnia prnc\'.
Ratunek w ostatniej ellwili. Na ulicy
Piolrkow;;oldl'j pJ"7.y r.hif'g-u uliev Z\\"ll"l,i ,
~amochól' "lJrownclzony
pl'zez \I ł;"lśeiciela,
inż . St('fań~ki('/!o ,omal n ie na ie cha ł na
l;:arelkę po~o(owia Pol!'kiC'go CZf'f,,"OIlf'go
Krzyża. ldórn 7.n(rz~·rnala sip,. skręcając
do a.mlJllln(orill~n. ]~a(u .!ąc się .przed z(~erzemem, ldrro\'.<;a sl,rP':11 w plawo, na]echał lla choclmk, rozblł przód samochoduo uderzaiąc \\" slup tramwajowy i za.
trzymlil się na iezdni, już TIft ul. Żwirld.
Szczt;śli\\"ie unik1 prz? tym r07.hicia Ido·
sku. Kiel'O\"\"ca odniósł lekide obrażC'n;jl.

Centrala

Szczęśliwym

zbiegiem okoliczności nikt z
[I1·7.ecJlOclniów nie zostal ranny.
Krwawa niedziela. \Y domu przy ul.
THl"go\\'ej 67 między Edmundem Langem
i j7·lf'(nim Auguslem Ulricllem (Ta rgowa
nr. 15) wynikla bójka, w czasie którcj Lange rozpruł nożem bl'zuch Ulrichowi, powodując wypl~'nięcie jelit.
Rannego. \V
stanie nieprzytomnym odwieziono do szpitala. Lange zostal zatrzymany przez policję.

1\u ul. Wierzbowej w nocy napadli nieznani osobnicy na ZZ-letniego .lana Rzymkow8kiego (Sukiennicza 15), zadając mu
szerf'g ran glowy, powotlu.iac pęl,nięcie ciemienia. Rannego w a:::onit nrlwieziono do
szpitala.
W siedmiu innych h6jhach i napa~("iach
ulicznych poranionych zostalo ponad to
9 osóh.
Pożar w fabryce.
\V fubl'''cP firmy
Gerszon i Margolis (Sil'l'ako\\·~ldego 25)
od wadliwego kominn wybuchl pożar w
drewnianym jednopi ętrowYln hudynku,
mieszczącym jadalni ę ella robotników oraz
sldady. Ogień po godzinip ll!!<'!:<ily dwa
plutony straiy pozarnej. Slrat nie obliczono, Zniszczone zostało roclda2te i
dach budynku.

I

ży

'"

towca
a
,V pobliżu wyhrze-

Szczątki' wndnopł'
\.1 .

R z Y" m. (PAT.)

Sardynii
niedaleko od Oristano
.'"
.•
'
natrafl~no na .7czą.tln .~~t1nopła1owca, kt?1 y k~lrsmvał ni!- hnl1 Rzym-Ka-

dylcs

l

zag-lllął

w 11lm.' glym tygodniu

wraz z 12 pasażcrami.

mie •. iecznie (7 wydań tygodniowo). z odbiorNl! w agentu~aeb 2.35 zl. Za
L'o:&Il1lń. Qw. Marcin 70. P. K. O. Poznan 20U 149. Poczt. konto rouaehl1nl<owe
,).llJtlszf'oie .lu <IQlllU Gdl'O~Vle"A!8 _rlopl:lt:l. Na ".Ol:ztach I u J.t~t~noszów
POZllal' al lłt karłoteki 03. Te~ f'follY t'e,," al!: 40·72 t4-76 3:1-07 44 -61· 35·2J a525.
miesiecznie 2 ~4 Itw'lI·talnle zl 6.80>. ['Dezta przYJlOuJe zamÓWlenl3 tylllo
po iO/łz. 111 orH' w n;N1l1cle 1 3w1 ela: 41172 14-76 11307.
..... ..
na li \~)'dai\ tY~;ltJllio,,"o {!~Z PQlłie11..!slkowiljQ).. - {-'\tri Opask!l w ł~oIR(,~
Redaktor od[lowierlzialJl, An<1r?eJ Trelle fl ['oznania :"8 wisriomo§ei j artykuły II m
113.00 17 wydań). - ZagraniclI ort ll.OO zl dl) zł 0.40 (zalezl1le od kraJU).. Nnkła.d 1 cZC;hmkl.
Ladzi . OlillO\"yj~ WJsrh'slaIY blaciu. L6J.ź. Piotrkowska 91 - Za ogłoszenia I rekJ.J.IDY:
Drukarnia Polska, ~pólka Akcyjna, Poznań, św. Marcm 16. RekoT>lIlÓW ftI11zamówJonych
AntollI LeśllIewlcz z Poznania
redakcja ni-e z~raca_
d
·
W r3zie ,,'ypąuków 8powodowanych silą Wytszą . przeszk6d w za kładzie. strajków itp. wydawnictwo nie odpow\alja al oetareze nie pisma. I a60nenel nie mdą prawa .d omaganla &141 nleiło.t<
staTe2:on~ch tlum~r6w lub odszkmW!"WtI.nll.

.' .

Wśród

najnowszych fi m~w

'W koiioo ub. roiku uikońozono mm pro· emo.cjo\llUijącY'Ch 1I'CeIl waJki deteiJt.tywów
duIkcji Iliemiookiej pt. "Strz.3Jskane skirzy. ze światem J)lI'zu·tępczym., łączy 0IIl w ",me
dła", obraa: 'pnlledstawiający pmeżycia jeńca dużą d'ozę zdrowego humoru i poci_yeh
woj6l!lJ[lego i jego walkę między miło.ś cią sytuacyj. T6lIDlpo filmu trzyma widza w nt·
pięciu od pierwezej do O<&1atniej 8c~n,..
a obowiąlZik1em.. Czoł~we role odtw3'l'zają:
Mathias WiemllJll, nazw,runy europejski m GaWWIZ pnlleŻJ'wa chrwile zgrrozy po to, hy
ry Co,operem, oralZ c'Łołowa gwia1Jda Lida
w na.stęplllym momencie uśmiać się do łez.
Ba.a.rova, :mIana z filmów "BarkarolIa" W roli słaWlJlego detektywa ujNymy Haonu
i ,,,Zdrajca''. Film t6l!l o alktuao}'nym te.macie, . Albersa, wytlwnawC>ę ' ról ohal'a;k;terys'lyil'Znagrodzollly d~ięJki plI'o.stolinijnemu ujęciu n}"C'h. Two,rzy 0I!l or}"gina1ny duet z komikiem Heilll'Zl6\lll Riiłmnan,nelm, Ictóry W)"Btę
łlła i a/kIcji med,wl'e m "Grand Prix" na Mię
dzyn3Jro,dowej Wystawie w Paryżu, wzbudiZił puje w rOtli dra Walts'ona,_ Siegfried Sch&-enogólone zailllteres'Owa'n ie.
berg i Hilde Weis.s'n er tworzą parę pr1!Y'WódOdmi6lllnym w zało·żeniu o,brazem, które- ców bandy przestępozej, Han.si Knoteok zaś
go pojawi6'lllie się na polski,ch elkranach za- i Ma<rie Luise Claud~m! illzupdm.iaill tę plejadę old twórców rói w tym fiJlmie.
powiadają wa l"SZ a wskie koła filmowe, jest
..sherJ.o~k Holm618 i dr Walsolll". Oprócz

!

Po spr!llec%ce ...
z komedi.i filmoweJ pt. ,.Nic iwj.ętego" (Nothing SOOroo). WMZhmr tu Cmrolę
Lmnba,r d, Frederic Ml1!rcha i Wałtera ConoMy.
Fot. NationaJ Film 00rlI.
KillJka kaP'i<1:a'mych OOEm!!lk z tego :t:iIlmu., W,&:.on81!1!e!g'O w kolwadh 1118 t'1lJralliIl'Y'Ch w AJrugln, za-
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mieśo~ldśm'Y
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~lJl!im
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Jak film frantuski przed lat,
utr1łtynływal

k,ontakt

41

public~noscią

Don()Siliśmy w swoim ~asie o zarządze
twat'·s y je4netgo ze s,trOlllnikÓ'W Legen i I'Mniach, jakie ukazały się we Funcji w celu dlarciem dCJImej ca:ęś'ci gatrderooy kltóre.gOti
po.d·n iesienia wa.rtości wychow3Jwczych filmu
z ,,.na'd'l'eall is'tów". Dopiero policja !MoMa
i zabrawiający wyświetlania obrazów, kotóre z truJ'em spa.cyfJko.wać WlZbllJl'ZOOlą Htera11n·
mogłyby '""Płynąć ujemnie na zdmwie morę, lllProwaid,zaj'ąl() ze sobą p<rzywiiił,eę ,.,.nad.
ral,ne młodzieży.
rea,}istów", A_ Brelo'na.
Troska Fra,ncji o poZ'iOtm etyczny filmu
Tak ot~ skończyło się niedługie istnienie
damje się ju'ż od dawna. Przed kilkn la.ty, kilutbu, kltóry mógł wywl'2llCĆ dltlcydUJlą>CY
a mianowicie w r. 1925, dla zalCieśnienia
W1pływ na po~om produilreji filmowej_ Niewęzlów, łączący·ch publiczność z kinem, zastety, klu<h zlikwidowany został prZlClll komu.
ło,żo<no "Wolną Trybunę Kina" (La tribu1l1e
ni'Z'1lją,cą p 'O części grupę "n.a·d,rea.!is<fów".
libre du cinema), kiero,waną przez Kairola
Legera. Dawała ona co dwa tygodnie jeden
se'ami, po którym odbywała si" dYdkusja nad
wyświetlanym filmem.
Przybierała Il'na nieraz bardzo ostry chara·k ter. Publicz.ność domagała się produk~ji
dobrych filmów i za,ka'zania wy-świetlania
J ed6l!l tZ nalSzych Ca:yte\.ników w nawiąlla.
()Ibr8lzów nie.mo,ralny~h. Mniej liczwa g.r upa
niu do dziejów "Motytla hi-slZIpańsikie.go", ~8!
wolno,myślicidi op onowatla.
mi e S'li oz o,n y ch w pO'p rzednim nrze, podaje
Mialo to na przykład miejsce prz'e d d.zie.
nam cie,k a wy s,z czegól. Oka.zl\lje się mianosięciu laty, gdy odbywała s'ię demonstracja
wicie, że s'ztutka Rudo,1.fa FrilmJla zawędJro"nadrealistów", najba.r d.z iej radyk8'!nej gru- . wala do Pol,slki zale,d wie rok po p<reJllllie·m)
,
py literackiej we Fra·ncji.
Publicz'no· ść
nowo'jol"sikicj (1913) i grana b~a w Tea,t,n;e
i "nadrealiści" wymyśla,li sohie w sposób Polskim w POZ'llaniu po·d 'liIj1ieniolllym tytu·
imponująco n·i eparlamentarny. Ta bezcelołem "HisZ1pa~1ISka mu·cha". Główną ro'lę 0\1·
wa zresztą demonstTacja zakończyła się o·rtwa,rzała znana po.dówcZ'alS atkto,r ka po,k;.ka
dynamą bójką, uwieńczo,ną na·hrzmielUiem
Janikow6ka.

"Motyl hiszpański"
grano wPolsce już wr. 1913

Do najlepszych portretów fotograficznych
Lion el Barrymora, świetnego a,Tf.tora fiLmowego. wys·tępu ..
jqcego we filmach wy'twómi Meiro-Goldwyn-Mayer. Wyko,nal j,e amtys·ta-f()tografik
Willi'nger.

należy powyżSZ!e zdjęóe

Nowinki filmowe
świe'tna aktorka fra,ncuwystępująca we filmach
amerykański ch, zachorowała nagle na za'pa-

Simo.ne Simon ,

ska od kJilku lat

lenie pluc_ Choroby tej na·baIWila się podobno podi)zas nalk'l'ęcaluia najl!lowszego jej
filmu "JooseHe". Przebieg cho.roby jes·t według zapewnie.l1 lekaTzy po,wa'7my.
Przypomina nam się pl'lZy tej otk'azji Lon
Chaney_ Zachor .o,wał on podc.zas dolkolllywania zld.jęć do swego os-ta.tniego ni,e stety filmu. Gr.a,t wtedy rolę kierowcy Iokomotywy,
k,t óra m1lJsiała przebyć przez terllln na'wiedz,i o'llY po,wod,zią. Scena wypa,d1ła nie'z wykle
reaiisty o~nie, ale LOln Cha,n ey odwa'gę przypIacH wkrótce żyi)iem: Zachorował na zapa.l enie płuc i umad. Iluż wtedy było takich, którzy twicTdlZili, że cho,rOtba i śmierć
Cha'ney'a, to tylko niesmaoz'n a rek'lamll'! .••

•
Po·d reiyscrią 8a'm Wooiła na,kJręc'a &ię
obe'CInie film z życia młod'zieży ame·rykań
skiej_ W filmie tym ujrzymy Flo.r6l!lc·e Rice,
James Stewarta i Roherta Younga.

•

Norma Shearer wystąpi we filmie "Maria Antonina", o·praco<wa.nym wedłu.g powieśc i Zweiga.

•

Znakomicie zgranq

trójTcę

aktorską

tworzq (od lewej) ] ohn H oward, Louise
Campbell i Reginald Denny. Sq on: bohaterami niezwyklych przygód we filmie
.. W pulaike"·
Fot. Paramount

La'urel i Hardy nakręcają nowy film.
Metro-Go.Jd·w yn-Mayer prz,ez·naczy\.o na produkcj ę tego obrazu dwukr01'nie wYŻ>say budż e l niż zazwyc,z aj. Partnel'ką ma być Del·l a
Lind, wi e,del],ska pięknoIŚć, niedawno pray'
b yła do Hollywoo,d.

Za

kolumnę filmową od'p owia,d a
Ludomir W lichowiak w Po,z naniu .

Zwierzęta . jako aktorzy filmow:,

występujq. w_ S'zeTegu filmów,: których _akcja toczy. się w lcrainach egzo t rcz.nych.
Vp. we fllm~e ,_Płynne z.łoto . zapr;:;ą~ntęto do wspolpra-cy mnós,t wo slo.nL_ Tworzą

one 7l!1a/'-omrte 110 do barwne] akCl'1 filmu. Wśród a,k torów widzimy tu m . I
ę
Dunne, Rwndolpha Scotta i Dorothy LaT/wur.
Fot r' L- r e n
. al'umoun

t

