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POŚWI4TECZNE

Drutyna pol:sk.a przegrupowała się pon O'WIli e. Kantuzjawruny i st1n.ie kuleja,cy
Szczepaniak przeszedł na prawe skrzydlo,
Matyas powrócił na Ś!rodelk ataiku. Wostal
cofnął się do pomocy a Góra zajął miej.sce
w obronie.
Końcowe minuty gry upłynęły
przy
ciągle trwającej przewadze gospodarzy.
40-tysięczna publiczność, która szczelnie wypełniła stadion Parc de Princes,
wykazała pełną obiektywność, przy czym
na specjalne podkreślenie zasługuje moment, gdy Góra - po zderzeniu ~ię z Veinante - podał mu rękę, nie przyjętą przez
tegc> ostatniego, co zostało pokwitowane
gwizdami publiczności pod adresem Francuza.
Wynik zawodów, aczkolwiek dość wysoki, uznać należy w pewnej mierze za
zasłuzony,
gdyż z sytuacyj boiskowych
bynajmniej nie wynikała możliwość uzyskania ba'amld przez drużynę polską. Może przy lepszej współpracy pomocy z napadem, wynik cyfrowy byłby nieco niż
szy. Faktem jest jednak. że na przegrana dzisiejszf\, drużyna polska zasłużyła,
gdyż ustępowała gospodarzom pod każ
dym niemal względem.

FRANCJA - POLSKA 4: O(2: O)

Piłkarzom

nie udało sie wParyżu

Za cztery bramki drużyna francuslla zarobiła 4 tysiące franków - Rewelacyjna gra
Krzyka - 50 strzałów oddali Francuzi na bramkę, Polacy kilka - Oślizgłe boisko Kontuzje Polailów spowodowały konieczność przegrupowań - Szczepaniak grał na
skrzydle, Góra na obronie, a Matyas i Wostal na pomocy

P a ryż. - Pierwsze spotkanie mię
dzypaństwowe Polski z Francją, rozegrane w. niedzielę w Paryżu, zakończyło się
dotklIwą porażką drużyny polskiej w sto-

Po przerwie

wydawało się początkowo.

że wynik ulegnie zm.j8lI1ie z uwa,gi na to,
że Polacy grali obecnie z wiatJrem, przy
paJdającyrrn
od 20 mimu t y drOilmym deszczu. Wskutek deszczu boisko stało się
t8Jk śliskie, ze ws.zyscy gracze z trudem
utrzymywali równowa·gę. Po pierwszych
kiJJkuna,stu minutach drugiej połowy gry,
które nie przyniosły ,zadne.go wyniku cyfrowego, nastąpił krótki okres przewagi
druzyny po,lS'kiej. która przegrupowała
się, gdyz kontuzjowa.ny Pion tek przesze(lI
na skrzydło. Matyas na łącznika, a na

linii zagrał Wostal. W tym
c>'kresie dwukro1me przeboje Wilimow.skiego załamały się na obranie przeciwnika,
' grające,i bardzo zdecydowa,n ie i ostro. Wynikiem tej ostrej gry była kontuzja Wostala,
Począwszy od 22 minuty znowu pil'zeważaH F'rancuzi. którzy mimo bohaterskich interwencyj KrzY'k a uzyskali w
kTótkich odstępaCh czasu da.lsze dwie
bramki przez Zatelli'ego po podaniu
Ben Barka - i Veinante. który uzyskał
bramkę b ez pośrednio z rzut.u rożnego.
środkowej

sunku 4:0 (2:0). Porażka ta jest tym dotkliwsza, że była wynikiem stosunkowo
słabej gry zespołu polskiego, który na tle
miejscowej jedenastki wypadł wręcz sła
bo.
Najjaśniejszym punktem
i zarazem
jednym z najlepszych graczy na boisku
był nasz bramkarz Krzyk, któremu doró";,uać b~ł w stanie tylko prawy łącznik
F rancuzow, Marokańczyk Ben Barek. Na
pewne pochwąły zasługują .ieszcze f~Jt·
macje defensywne, gdzie Szczepaniak i
Twórz . grali wcale dobrze aż do chwili
kontuzji S:lczepaniaka. Po części wyróż
nić można również pomoc, która rozegrała
się w miarę trwania gry. W ataku natomiast nic się nie kleiło, co było wszakże
wynikiem znacznie mniejszej szybkości
od Francuzów, , jak i kontuzji Piontka,
stolicę
który wraz z Wostalem był poc;la,1lkowo
motorel!l sporadycznych akcyj ofensywsię
nych n'::iszej drużyny. Matias zdrad?:al
wyrażni\ niechęć do osobistego kontaktu
L e r i d a. (P AT.l Kwatera główna ll.tl._ tępi. takte a '9.k od stronr morz.n.
z silniejszymi fizycznie przeciwnikami, a
Przewodniczący kat.alońskiej gen eWodarz i Wilimowski równie~ nie wiel~ wojsk powstańczych donosi, że oddziamieli do powiAdzenia, zwłas.a niemal ły wojsk gen. Yague, po zajęciu małej ralid,ad. Companys, wystosował przez
zupełnie nie cofa li się po pUk
aby od- miejscowoścI portowej Sitgos, znajdu- radio apel do ludllości, wzywają.c 00
cią:tyć silnie pracująca, pomoc.
ją, się obecnie w odległości 25 km od
st.awieni,a oporu aż do ostateczności.
\V przeciwieństwie do nas Francuzi Barcelony.
\Vładz·e francuskie z.astanawiają się
wykazali idealne zgranie, głównie w linii
Grupa wojsk gen. Garcia Valino
ataku. którego duszą był Ben Barek, ro- dotarła do miejscowości de San Sa- już obecnie nad zagadni·eniem pomiezumnie rozdzielający piłki i stale kursu- durni de Noya niedaleko linii kolejo- szczenia spodziewan:>go masowego nający pomiędzy własną obroną a atakiem.
pływu uchodźców z Kat.alonii do FranWykonawcami jego zagrań byli Zatelli i wej, wiodą,eej do Barcelony, a więc cji. "P.a ris Soir" uważa możliwość
znajduje
się
mniej
więcej
w
odległo
Heisserer w równym stopniu i obaj skrzydłowi.
Napad Francuzów świetnie uzu- ści dwudziestu kilku kilometrów od skierowania spodzi,ew.anych uchodź
ców naprzód do Bordeaux a stamtąd
pełniali: wyrównana i doskonale grająca
stolicy Katalon ii.
do Meksyku.
.
pomoc z Jordanem na czele i szybcy. zdeMiejscowośc Igualada został,a zajęta
cydl')wani i ostro grający obrońcy. Bram- w niedzielę rano. Na innych odcinB a r c e lon a. (PAT.) Koresponkarz nie był s.p ecjalnie zatrudniony. Obro- kach frontu katalońskiego natarcia dent agencji Havasa donosi, Ż.e w nienił dwa strzały. jeden odbił nogą. wykadzielę o godz. 14,30 eskadra samolotów
trwają bez przerwy.
zując tym jednak niepewność akcji.
powstańczych
dokonała nalotu
na
W
zakończeniu komunikat
glosi,
Sędziował
MZ zarzutu p. Jordan
Barcelonę.
Że
nie
ma
już
więcej
silnie
umocnio(Szwajcaria).
10 samolotów zrzuciło liczne bomby
Przebieg gry stal niemal od pocza,tku nych pozycyj wojsk rządowych przed
na dzielnicę robotniczą i port.
do końca pod makiem przewagi Fra~cu Barceloną..
zów. ustawicznie za.,,"T3iŻających naszej
B u r g o s.
(PAT).
Wojska gen.
W godzinę potem miał miejsce pobramce. Jedynie w pierwszej minucie, Franco zajęły w niedzielę miejscowo- nowny nalot. Statek angielski, który
zara.z po rozpoczęCl'U gry. 'bryw naszej ści San Quintin, Las Cahanas i La przybył do Barcelony z ładunkiem
lewej strOOly atruku ~dawał się zapowia,dać
został zatopiony.
Granada w obszarz·e P.anades i zbliża mięsa,
Od soboty liczba zabitych na skurówną walkę. ale j·Ulż cała reszta pierwszej
.
polowy stała po.d znakiem przewa,gi miej- ją, się obecnie do m. San Sadurni.
scowych. stale atakuja,cych i załamują
Na wybrzeżu morskim zajęto miej- tek bombardowania wynosi 40 i 73 rancych się jedynie na ZIIlakoonicie dy,spOlllo_ scowości Sitges, Sampedro, Sampere i nych.
wa.nym Krzyku. Ten ostatni wykazał Caserio Villa dell Con.
~ u r g o s. (PAT) ~a. środko~ y m
specjal'Ilą klasę w okresie między 9 a 15
odcInku frontu k.atalon.sklego . WOjska
Wojsk.a
gen.
Franco
posunęły
się
w
min. {!JrY. gdy kilka;krotne strzały Be.n
gen. Fr.a!?-co posunęły SIę w: CH~gU SoBarka. Hetsserera i ZatelIi'ego z bliskiej niedzielę o dalsze 8 km naprzód.
boty
f? 1? km na~rzód, zaJmuJą~ m.
odległości obromł bEllZ zarzutu.
Wy.razem
Obecnie, P'o sforsowaniu ostatniej
ustawicznej przewagi Francuzów jest linii obrony walki przenoszą się w naj- S. Qumtm de Me-rllOna na połudme od
m. Igualada.
macma ilość rogów, padających w tym bliższe okolice Bercelony.
N.a odcinku środkowym zajęto
o'kresie aż do chwili. gldy w 16 minucie
Na odcinku północnym obszar Leo
gry lewoSlk~zY'dłowy Vei:namte - otrzymaD'urgel jest niemal zupełnie otoczony
wszy długie podrunie z prawej strOlllY bez zat.rzymrunia piłki skierował ją ostrym przez wojska gen. Franco.
strzałem w TÓg brarrnki. tak że 'Die pO'lostawało żadnej możliwości Q'brollY. F ra.nC'Uz i
będzie
w ten sposób zdobyli prowa,dzemie.
G d Y n i a. (Tel. wI.) Wczorajsza niePrlewaga gospodarzy trwała w dalszym
dziela minęła w Gdyni Jl(ld znaki.em
także
ciągu. mimo że w 19 minucie
atruk I!la'lz
imponujących zebrań i manifestacyj
przeprowadził ładną ko.mbi.na;cję, z8Jkoń
B a r c e lon a. (P A T).
Praca w na rzecz Stronnictwa Narodowego.
czoną niestety spalonym Wostala. Pc>dobna sytuacja wydażyła się w 23 min., kie- przemyśle i handlu z wyjątkiem przeW śródmieściu i na peryferiach oddy ró\\'ni~ż' WQlStal stał :na spalanym. a jut mysłu wojennego i instytucji użytecz było się kilka zebrań przedwyborn astęp ne minuty st.ały pod znalIdem cia,ności publicznej
zost,ała wstrzymana.
czych, które cieszyły się olbrzymią freglych interwencyj Krzyka. ldór~: był coraz Wszyscy mężczyźni do lat 55 zostali kwencją.
c7.~śc iej zatTudniO!l1Y.
NiebezpJe·czna !SyW Halach Potargowych w południe
tuacja w 31 min. po przeboju Heisserera oddani do dyspozycji wŁadz wojskoodbyłO się główne zebranie przedwyrówniez zo,s tala wyiaśniona przez zdecydo- wych.
wany wybieg Krzy<ka. W tym mOffi!mcie,
P.aryż.
(ATE). Wedługinform,a borcze. Zebrało się blisko 5.000 osób.
Najpierw uczczono pamięć Romana
po zderzen iu się z Ma ttlerem zeszedł z bo- cji ze źródeł powst,ańczych, pięć armij
iska Piontek , który powrócił dopiero po narodowych zltajduje się oDecnie w fa- Dmowskiego, po czym ze.brani wysłu
kilku minutach. podcza.s gdy Fra.ncuzi w
chali przemówień red. Piszcza, p. Czert.rm czasie ameliE jeszcze jooną brrumkę zie koncentrycznego natarcia w kie- nika z miasta Łodzi i p. Michalczyka.
przez I-Ieisserera, który ,po podaniu Ben runku na Barcelonę.
Równocześnie odbyło się zebranie dla
Barka z ikilkunastu metrów. oddal -picYruZ Barcelony informują, że w sobotę Obłuża i Oksywia, które zgromadziło
nujący strzał tuż pod poprze.czkę.
zaobserwowano przed południ.em kilka
OstatJnie mi!Iluty pierws.zej polowy wy- powstańczych okrętów wojennych, pa- ponad 700 osób. Tu przemawiali pp.
Mazurowski i red. Matłosz.
kazały w da;lszY1IIl ci~u !pl'zewagę FraneuPo południu odbyło się duże zebraiflÓW, którzy w€Jcyldowa,uie górO'Wllll ..... &d trolujących na trasie Barcelona - Walencj.a. Można z tego wnioskować, że nie, przy udziale przeszło 600 osób w
P-olaatami szybkością ~ IlJgraniem..

Na

Ogłoszenia

25 kilometró od arcel ny

Katalonii, gdzie nawet kobiety i dzieci zmuszono do prac fortyfikacyjnych,
dokonuje
teraz ustawicznych nalotów bombowych

Barcelona
zaatakowana
od strony morza

mfo-jscowości

Lapob1.a i Pierola. Wojska gen. Franco W dalszym natarciu
zbliżają. się do m. rvlanresa.
Samoloty gen. Fr,anco bombardow.ały m. Malgroat (60 km na północ od
Barce! ony).
Ofiarą bombardowa,n ia padło 15 zabitych i 25 rannych.
W sobotę , o godz. 22 samoloty gen.
Franco ponownie bombardow.ały Barcelonę.
Ilość ofiar jest nieznana.
Pięć samolotów gen. Fmnco bombardowało m. Alcoy, zrzucając około
50 bomb . Ofiarą bombtardow,ani.a padło 17 zabitych i 42 rannych.
Około ,
20 budynków zost,ało zniszczonych.
Częściowa

ewaliuacja
Madrytu

j\,f a d ryt.
(P AT). Deleg,at rzą.dowy do spraw ewakuacji Madrytu, Erncinas, oświ,adczył, iż zostanie niezwłocznie zarządzona ew.akuacja 100
tysięcy mies~k,ańców Madrytu, którzy
zost:1nę· z·a trudnie'ni n.a robotach rolnych w prowincj,ach Toledo, Cuenc.a i
Alhacete.
Vi' a 1 e n c j a. (P AT.) Walencja byla w niedzielę trzykrotnie bombardowana przez samoloty gen. Franco.
Odłamki bomb trafiły w stat.ek angieJski "Stanholme" oraz w statek
francuski "Commandant Charles Mmerich". Oba statki odniosly nieznaczne uszkodzenia.
'

I

Gdynia manifestuje na rzecz S. N.
I

ChiIonii, gdzie przemawiali pp. adw.
Zawodny, Czernik i red. Eerezowski.
Zebranie na przedmieściu Witomino
zgromadziło ponad 700 osób. Przemówienia wygłosili ks. Mówiński, p. Tomaszewski, prezes Stronnictwa Narodowego w Gdyni i red. Matłosz.
Na wszystkich zebraniach odbyły
się spontaniczne manifestacje na rzecz
Stronnictwa Narodowego.
Kto widział te zebrania, musiał zrozumieć, Że przy nadchodzących wyborach samorządowych w Gdyni Stronnictwo Narodowe stanowi siłę nie· do
zwalczenia.
Poza zebraniami Stronnictwo Narodowe urządziło ,na mieście szerokH
akcję propagando'wą przy pomocy on:
szów i ulotek.
'
Wyb<p:" odbędą, się w Gdyni 5 lutego.
~ -~ ..... '-

s. O. S. tonące{jo na Pacyfiku wodnosamolotu I

(P A T). 76 górników ropogrzebanych podczas
wybuchu gazów w kopalni węg1.a w In.
Miyadacho w prefekturze Fukuoka.
Dotychcz.as wydobyto 5 zwłok oraz
uratowano 6 górników, w tym 3 rannych. Akcja ratunkowa trwa: panuje
obawa o los pozostałych pod ziemię. 65
górników.

Samolot lecący na Bermudy wodował przymusowo - Hydroplany i parowce na rałunel(
Załoga i pasażerowie uratowani
Nowy Jork. (PAT) WOdnO-I sobotę przymusQwo na p6ł drogi posamolot towarzystwa "Imperial między Nowym Jorkiem i Bermudami.
Airways" _ Cavaller" przymuso- Wodnosamolot jest częściowo znisz-

I I "
wo wodował podczas

lotu z Nowego
Jorku na Bermudy 1 nadał sygnały
wzywające ratunku.
. Miejsce wodow,ania znajduje się na
38 st. szerokości północnej i 70 st. długości zachodniej. Miejsce to znajduje
się w odległości
około 270 km na
wschód od przylę.dka May w stanie
New Jersey.
Sygnały z "Cavalier"
zost.ały odebrane przez sz,er.eg radiostacyj amerykaiIskich. Wyruszyły na pomoc wodnosamoloty or,az kilka statków, m. i.
statek "Essobay".
Na pokładzie wodnosamolotu znajdowało się 5 ludzi z.alogi oraz 8 poasażerów. Spo~ród dwóch kontrtorpedowców kanadyjskich oraz 4 statków handlowych, które udały się na ratunek,
trzy statki z.akomunikowały przez radio, iż znajduję. się w pobliżu miejsca
przymusowego wodowania "Cavalier".
O godz. 22 odebrano w Nowym Jorku doniesienie ze statku o nieustalonej
nazwie, it załoga i pasaż-erowie wodnosamolotu zostali uratowani.
Nowy Jork. (PAT) Statek "Essohaytown" doniósł, iż odnalazł wodnosamolot "Cavalier", który wodował w

I

zatonięciem,

Gen. Prchala u Wołoszyna

P r a g a. (P AT) Czesko-słowackie
Biuro Prasowe donosi z Husztu, że nowomianowany minister rządu Rusi
Podkarpackiej gen. Prchala odbył
przed południem dłuższą rozmowę z
premierem Wołoszynem.
W rozmowie wzięli również udział
oficer łącznikowy Min. Obrony Nar.
ppłk Lukas oraz adiutant gen. Prchali
Koroptva.
P r a g a. (P AT.) Premier· Beran
wezwał nowomianowanego
ministra
R . P dk
k'
P h l d
p~:gl i. o arpac rej gen. rc a ę o
Gen . . Prchala ma zdać premierowi
sprawę z przebiegu rozmów, które
przeprowadził z Wołoszynem i Revayem. Równocześnie gen. Prchala
ma wziąć udział w obradach rządu
centralnego w poniedZiałek i wtorek.
Przedmiotem tych obr'ad będzie sprawa udziału Rusi Podkarpackiej w czesko-słowackich instytucjach centralnych. Obrady te zakończone zostanę.
na posiedzeniu gabinetu czesko-sło
wackiego w środę, 25 bm.

a Jugosławia i Rumunia

O czym min. Ciano ro~mawial ~e Stojadinowic~e'łn
R z y m. (PAT) Korespondent dypJo- basenie naddunajskim i na Bałkanach.
matyczny Agencji Stefani podaJ' e z
R
(PA)
G'
1 d I'~
z y m.
T " lorna e
• """Białogrodu, że aczkolwiek brak
do- l'"
d
"
'' 'rc'u
la
on os 1 o zamIerzonym zaw....
l
tychczas bezpośrednich informacyj na paktu nieagresji i przyj,aźni pomiędzy
temat rozmów min. Ciano z prem. Sto- Jugosławi~ i Węgrnmi ża~owi.ad.ają.~
jadinowiczem, można być pewnym, iż zarazem
lZ zostano'ł!.
poczymone
krokI
.
,
'
•
w Belje były rozważane stosunki po- celem. p?,~rawy st.osunko~ .pomIędzy
między Węgrami, a Jugosławią i Ru- W:ęgmml l R.umumą, w. ktoz:eJ to spr.amunią.
WIe Włochy 1 JUg~ła~la mIały zaJproWydaje się teź, iż w stosunkach ponować swe PO~I edmctwo.
.,
węgiersko-jugosłowiańskich doszło w
Włochy zao.ft.ar owal y J;t~osł,awl.l
tym czasie do wyraźnego wyjaśnienia kredyty w sumIe P?łtora mIlIarda 11poglądów. Leży to nie tylko w jntere- rów, ~tó!e będą zuzyte na dostawy
sie obu narodów, ale również w ogól- uzbro]ema.·
nym interesie Europy.
"Giornale d' Italia" pisze w związDalej korespondent zaprzecza wszel- ku z tym, iż podróż min. Ciano do Biakim pogłoskom o rzekomych rozbież- łogrodu, mimo iż nie posi.ad,a charaknościach
między
partnerami
osi teru oficjalnego, obfituje w owocne
Rzym-Berlin w sprawie pOlityki w wyniki.

T o k i o.

stało żywcem

Uszkodzony wodnosamolot groził
tymbardziej, iż mone było wzburzone.
~1!:()ny.
Z powodu zatopienia kabiny pasaP asazerowIe
.
" l za ł oga są urat
'
owaD!
żerskiej pasażerowie i załoga siedzieli
z wyję.tkiem trzech osób.
na skrzydłach.
Dalsze poszukiwania trwaję..
Trzy osoby straciły przytomność
Dz.iesięciu uratowanych 10 godzin na skutek zimna i zmęczenia i zost.:>ly
porwane przez fale.
oczekiwało na ratunek.
--------------

Węgry

Wielka katastrofa
w kopalni japońskiej

I

I

Na poniedziałkowym
•••
posiedzeniu Sejmu

~111[Jin[1 I

dZiirk~~~~a;~'e~;e~iu~~~j:: ~~~~~;

rozpatrywany m. 1. w pIerwszym czytaniu wniosek p. Jóźwiaka o ochronie
przymiotnika "polski".
(w)

I

L o n d y n. (Tel. wł.) Jak donosi
agencja Reutera z Manchesteru, wykryto tam w sobotę w nieujętych
szo}Jach na przedmieściu wielki
skład materiałów wybuchowych.
W związku z tym aresztowano
i zbadano szereg osób. W mieście
wzm.oeniono ochronę policyjną. SUne patrole krążą po całym mieście.
L o n d y n. (P AT) Silne oddziały
policji pilnowały w sobotę i w niedzielę miejscowoŚCi Checquers, gdzie spę
dzał weekend premier Charberlain z
małżonką.

Dostęp

do miejscowości jest zakazany wszelkim osobom ni6'Ilależącym
do otoczenia lub służby premiera. Drogi prowadzące do Checquers są patro10wlMle przez policję, która zatrzymuje wszystkie poj,azdy.
Analogiczne środ'ki ostrożności z,arządzono w Londynie w pobliżu miejsca zami-eszkani,a ministrów Hoare i
Malcolma MacDonald.a, którzy mają
bezpośrednio do czynienia ze sprawami irLandzkimi. .
W związku z wykryciem w sobotę
skl,adu materiałów wybuchowych w
Manchesterze, aresztowano 2 kobiety,
które staną w poniedziałek przed ".ę.
dam pod zarzutem nielegalnego przechowywani,a materiałów
wybucho-

dzonych szkód oraz zgodnie z zeznaniami świadków, znajdujących się w
pociągu, szyby zostały
wybite albo
przez kulę karabinową, bądź też przez
odłamek bomby.

litwa dba o przyrost
naturalny

K o w n o. (PAT). Litewska rada ministrówpowlerzyla radzie stanu opracowanie projektu ustawy, na mocy której udzielone będą zapomogi rodzinom
o licznym potomstwie.
Opracowuje się równiez projekt ustawy, roztaczającej opiekę nad . nieś!nbnymf d?!iecmi. Ustawy te mają na
celu powiększenie przyrostu naturalnego, mimo że - jak wiadomo - Litwa
nalezy w. tej dziedzinie do przodują
cych państw w Europie.

Von Papen we Wiedniu

Warszawski AZS mistrzem Polski
w siatkówce pań

K a t o w i c e. - Zakończom) tu zo-o prowadziły stale od początku gry, jedwczor.aj rozgrywki o mistrzostwo nakze łodzianki - po ambitnej grze Polski w siatkówce poań, które zdobyła zdołały stale doprowadzać do stanu
ponownie
drużyna
AZS-Warsz.awa równorzędnego. Dopiero końcowy finisz AZS zapewnił im zwycięstwo i
przed Zniczem z Łodzi.
jednocześnie ponownie tytuł mistrza
Wyniki walk finałowych były na- Polski.
stępujące:
AZS-Warszawa Znicz-Łódź 2:0
Drugie miejsce przypadło Zniczowi
z Łodzi, który tytUł ten dzierŻYł rów5 6) ;
(1 6 :14, 1:
. .
k
b N t
.
..
Polonia \Varszawa _ Olsza Kraków lllelz w ro u ~ . . a rz~clm ~IeJscu
Z'O (1~'11 11'10 1" '10)'
. ~p asowała SIę mespodzIewame dr u.
~.,
:,,;).,
' . . zy.na KP"V. Olszy z Krakowa. PoloZmcz Łodz - Olsz.a Krakow 2.1 nia warszawska zajęła nieoczekiwanie
(1015), 15:5, 15:?);
4-te miejsce. W decydującej grze o 5.
wYch. ~
Olsza Krakow AZS Warsz.awa miejsce KPW. Pomorzanin z Toruniu
Z:l (12:15,17:15, 15:1Z);
pokonał RPW. I{atowice w stosunku
Znicz Łódź - Polonia Warszawa Z:O (15:11, 15:13). Siódme miejsce
Komunikat meteorologiczny 2:0 (15:11, 15:10);
przypadło drużynie Stradomia z CzęWczcxrai w godzinach pQpołudniowych
Azs-~rarszawa - Polonia Warsz.a- stochowy, a ostatnie drużynie AZS ze
w Wileń&kim. na Pole'Sliu. Wołymiu, Podo- w.ą. 2:0 (16:14, 15:6).
Lwowa.
lu Qraz mir.i&~ami lIla Śląsku .i w WiełkoZ uwagi na to, że AZS-Warszawa i \
Pierwszy dzień rozgrywek
pOlsce wystąpiły rozpogodzemn:.
Znicz Łódź poniosły w rozgrywkach
I{ a t o w i c e. - W dalszym ciągu rozNa poz.ostałym obszarze krajU .panowa-\ f"nało ch po J' edneJ' porażce musiano
la pogoaa pochmurna przy umJal'kownl
w ":f.
.' •
grywek o mistrzostwo Polski w siatkówce
nych wiatrach połurlniowo-wschodnich.
zarządzI.C dodatk~wą rozgtywkę. \V pań odbyły się następujące rozgrywki:
Temperatura o godz. 14 wynosiła 'Xl 8 spotkalllu decyd~Jącym A:ZS-W~rs~a:
W sobotę w godzinach porannych niest. na Śłą.<;ku do minus 2 sto w Wileńskim. wa pokónal po mesłych,ame z.aCIęteJ l spodzionką,. była poratka AZS lwowskiego
Stacje
górskie notowały:
KasprolVY emocjonującej grze drużynę Znicza w w spotkamu z zespolem Pomorzanina a
Wierch .minus 4 st. przy sil n yn1 PO<ryw!- stosunku 2:1 (15:10, 11 :15, 15:1).
następnie .porażka Polonii warszawskiej
stym Wietrze ze w~choclu. Pop I~am mISpotkanie należało do b. ciekawych w spotkamu ze Zniczem. Niespodziewanie
nus 3 st. przy umlarikowanym WleUrze ~
.
.
.,
' zacięty opór .stawiła równiet drutyna
zachOdU. W obu tych miejscowościach a lIczme. zgromadzona p~bllczn?śc gło !(PW z KatOWIC mistrzyniom Polski AZS
bylo mglisto.
śno dopmgowała obydWIe druzny. z Warszawy.
Do dzielnic zachodnich i środkowych AZS był dru~lYną równiejszą i temu
Wyniki były następują,ce:
napływa w górnych warstwach ciepłe pozawdzięcz.a swój
sukces. Łodzianki
KPW-Pomorzanin
Toruń - AZS Lwów
wietrze z p~ludn!owego zachodu. ~asa zdobywały się na piękne momenty, jeta, przed?st~Jąc SIę pl".zez góry,. C.ZęŚClOWO dnak J'ako całość ustępowały warsza- 2:0 (15:13, 15:12), AZS-Warszawa - I{PWJ{atowice 2:0 (16:14, 15:11), Znicz-Ł6dt
osusza SIę I przyozyma do mIejscowych
. k
rozpogod'leń.
WIan om.
Polonia-Warszawa 2:1 (10:15, 15:6, 15:13),
Przewidywany przeibieg pogoocly w dnJu
W pierwszym secie przewagę miał I{PW-Olsza Kraków - Stradom Często
23 bm.: w dzielnicach północno-zachod- AZS, który seta tego wygrał dosyć ła chowa 2:0 (15:8, 15:8).
Popołudniowe rozgrywki wyloniły jut
nich pochmurno. z drobny~ deszcze"f!l przy two. W drugim secie Znicz prowadził
temperaturze ktloka stopm "pOWytf>l zrra. kilkakrotnie, jednak AZS stale wyrów- 4 finalistów. Sa, nimi drutyny: AZS i PoNa pozostałym .obsza~z~ l{rał u chrnUI no z nywał ale nie potrafił tego set roz- lonia z Warszawy, Znicz z Łodzi oraz
[{PW-Olaza z Krakowa. Drutyny te w cią
rozpogodzemlLmI. MIeJscamI mgły. P o '
a
nocnych . przyunrollkach temperatura w s~rzygnąć na swą k?rzy~ć. Ostate~z- gu niedzieli rozegrają pomiędzy soba, walcią,gu dnia nieco powyżej zera. Umiarko- me set .wygrały ł~dzlankl.. W trzeCIm kę o tytuł mistrza Polski.
wa-ne. q chwilami dość silne witary s kie- decydUjącym seCIe sytuacja przedstaPopołudniowe rozgrywki naletały do
l"ll/;,OW połudnIowych.
wiała się
odwrotnie: warszawianki bardzo ciekawych. SpecjalnJe emqrjonu
stały

w i e d e ń.

(PAT). W sobotę rano
do Wiednia ostatni poseI Rzeszy w b. Austrii von Papen.
Zamieszkał on w hotelu "Imperial"
i na zapytanie o cel przybycia oświad
czył, że pobyt jego ma charakter czysto
prywatny.

przybył

Min. Csaky u regenta
Budapeszt. (PAT) Odbyło się
posiedzenie Rady Ministrów, na którym min. Csaky poinformował człon
ków rządu o swoich rozmowach z niemieckimi mężami stanu w Berlinie.
\V godzinach popołudniowych regent Horthy przyjął min. Csakyego.
.iące było spotkanie pomiędzy Pomorzaninem a Zniczem z Łodzi. gcl~' ż zwycięzca
tego spotkania wcho(lził clo finału. Pierwszego seta wygrały Łodzianki lekiw. W
drugim Pomorzanin za.wiązał równiet
walkę, a pod koniec prowadził nawet
14:10. Jerlnakte łod7.ianki zdołały wyrównać na 15:15. Mimo tego, seta. wygrał Pomorzanin. ....V ośtatnim secie Pomorzanin
prowadził 13:10, przy czym dobrą piłkę
sędzia zaliczył jako złą, co zdeprymowało
drużynp" która na chwilę zolamała się.
Łodzianki wyko.rzystały to, 'wyrównały, a
następnie rozstrzygnęły mecz na swą, lwrzyŚĆ. 'Wyniki popołudniowe:
!(PW-I{atowire - Stradom Częstocho
wa 2:0 (15:6. 15:2), Polonia - AZS-Lwów
2:1 (15:8, 14:16, 15:8), AZS-WarszawaKPW-Olsza 2:0 (15:9, 15:9), Znicz Pomorzanin 2:1 (16:14, 15:17, 16:14).

Nowe zwycięstwo
Kanady j czyków
Pra g a (PAT). W piF\tek wieczorem odw ~radzie cze ki ej nowy mecz homJ~?zy kanadyjskimi "połyka
c~aml. dymu a. reprezentacją Pragi. ZwyCIężylI kanadYJSCY hokeiści 9'1 (4'0 1'1
4:0).
.
.,. ,
by~ się
keJ{)~

TENIS

~!strzo8two Nielnie!!. rOzgrywane w konkurenCJI mierlzyna.rorlowcJ w hali w Bf('mi~ zdob?ł gracz czeskl R. Menz.(ll.• bijnc nif'8podziewnme fatwo czołowego tcmsl;:te Niemiec Henkla
6:4. 7:5. 6:4. U pal' Amf'rykanka Wh~~ler pokO~8.r1l .Wes:.lerke ROl!10gyi 6,4. fl:4. W $rrz(' pod\\6JllcJ l?RI1 para" h""lpr l Hnm!'l z\\'"C'ieżyła
l'af(~ \'.'r:2' l p 1':-:: ).-':"1 Hn lt1":::'i i l~ (J\~.[łi,.'~ 6:1, 6:3.

Polacy przytiyn 00 Monte
Car10 bez punktów karnych

I Polska walczy z Kanadą i Holandią

M: o n a co. -

Wszystkie polskie osady.
w raidzie zimowym do
Monte Carlo, przybyły pomyślnie do Monte Carlo, za wyjątkiem Zagórnej, która na
ostatnich kilometrach rozbiła wóz. Na.
szcz~ście załoga wyszła be7- s7-wan"ku. Jalfo
ostatni z polskich osad przybyli Mazu~ek
i Łubiel'lski, startujący w grupie ateńskl~j.
Zdążyli oni jednak przyjechać w czaSie
przepisowym.
Osady Borowik i Wienba na Lancii,
Bellen (Pronaszko na Fordzie oraz Marek
i Pajewski na Opplu po przyjeździe do
Monte Carlo przeszli pomyślnie pierwszl\
próbę hamowania.
Jak się okazuje, wszystkie polskie osady odbyły trasę bez punktów karnych.
W poniedziałek odbędą się dalsze ·próby
zrywu i hamowania oraz ustalona zostanie definitywna klasyfikacja.

Rozlosowanie rozgrywel( mistrzostw holCejowych świata

Litewscy dziennikarze na FIS. Dtienkowiellski ,,20-ty wiek"· donosi, że na
mistrzostwa narciarskie F. l. S. w Zakopanem udaje się do Polski wycieczka
litewskich dziennikarzy, złożona z pięci.u
osób. Będzie to pierwsza wizyta litewskich dziennikarzy sportowych w Polsce.

~ik

Dziesil:ć państw startuJe.., biegu patroli wojflltowych. który odbe(lr.ie się w dniu 17 lutego.
Udzial w biegu zgłosi/y pOli'a Polska: Niemcy,
Finlandia. };orwegia. Rumunia. Szwecjft. WOlgry
i "WIochy. Ponadto spodziewany jest ud lIi a!
Francji i Szwajcarii.
Jubileuszowe odznaki }'o1. Zw. NarelarskieJtll,
wydane zostały z okallji jubileusli'u 20-lecia
istnienia. Juhileu~li' ten posiadać bed"ie bardzo
uroc2:yste ramy, ze względu na mistrzostwa
świata FIS.
Jedul\ z DajJiezniejs7.ych repruenłacyJ b!\dzie
29 osobowa grupa francu~ka, ustępująca hczehnie jedynie Niemcom. któr2:Y prf,Jśla 36 osób.
Związek francuski. jako pierw~zy nadesłal zgloszenia imienne.
F,.ancuzi startować hedą we
wSzYstkich konkurenrjnch z wyjl\tkiem biegu na
50 km. Drużyna 'zjazdowa z I"ezerwnmi - Iwbieea: Adam. Agnel. de la Fressange. Lacaze,
Martin. Matnssif're i Villan: meska: Louis Agnel. Eruile Allais. BCSl'on. Rumet .•Tames Couttet. Maurice i Rene Lafforgue. Do skoku otwartego zgłoszpni ~a Georgp.s i James Couttet. Do
biegu :t8 km i do ~7.tafcty - Arnaud. Bouvard.
Ginure. Cretin i Mcrmoud. Drużynie towarz)'",zyć będą .Tean 111atter, prezps zwinzku, Paul
Gignoux. prezes komi~jl sportowej. GUY Mantout. Vierd. Desehienne oraz Allais .. Jako kapitan sportowy przybywa Philippe Payot i Jean
Couttet ja ko jego zastepca. Pierwsza grupa opuszcza Pan'ż 22 bru .. pozostali dnia 24 bm.
Zwill7.ek Rumunii przyjedzie z " zawodnikami i dwoma przpdstawicielami.
Barwy Kanady TE'prezentowane bp,da w biegach 7Jazdowych przez (lwóch Mwodników i jedlIą zawodniczkę.
Przybp,dą. oni do Zakopanego
razem z Szwajcarami 6 lutego.
Anl/lie rcprE'zentować b~dzie w biegach dwóch
zawodników. orar. pełnn drużyna kobieca r: jed1la
rezerwo"q zawodniczka. TOWanYRZYĆ im hedzie
prezes klubu lIa rcia I"skipgo \\' iełkiej Brytanii
.. ojciee biegów zjazdowy"h" Arnold Lunn
oraz dziennikarka miss H(>It-Xeedham.
PrzedstawicielkĄ Iwiazku amp.rylraliskiego bp.clzie miss AJiC'e DamrfJsC'h "'o\fp, przewodniczą
ca kom itptu kohiecel!'o. która obecnie przebywa
w St. Antoll w '1'yrolu.
'''!oski związek Mwi~rlomil organizator6w. ł.e
z~wodni("y WłO~(T b<:dą startowali we wszystkICh konkurencjach.
Zwiazek w('J!ierski rcpre7.<,ntowamr h~dzie
prze:>: 14 osób. W<:grzy przyjeżdżaja 8 lutego.
Finowie w ~kla(lzie 20 o.ób przybywaia 11
lute~o.
.
Droł.yna ~zwerlzlra w Filp l!l do 1,( o«ób przvh .. dzi .. ;; lutego pod kirrnllkiem p. Wilhelma StoI.
pe, dawnego trcnua rz~.

,"011.

18. /l.: Gnrharnia Polonia. "'arszawiankil - Wi~I~. PogOr1 - Cracovia. Union - AKR
Ruch - '''''nrta.
'
25: 6.: ('rn('(lvia - Rurh. Polonia - Wi_la.
Warta - Garbarnia, Union - POgOr1, AKS Wllr_zllwiankn.
29. 6.: C:nrharni~ - T'"nion.
2. 7.: ,,'i~la - "-lIrtll. 'Varsl,Rwianka
Graco·dn. Pogoi( - AKf':. Rnch - Polonia.
15. 8.: C'raC'ovia - T'o:rofi.
20. 8.: "-isla - "'ar.zawianka. Polonia _
POI:"OIi. 'Varh - Ruoh. Union - Cracovia, AKS
- Garharnia.
3. 9.: Cracovia - Wisla. "Polonia - Warsza·
wianka. PO!lOr1 - \>;Tarta, AKS' - Union.
10. !l.: Craf'ovia - Garharnia. ·Warszawian·
ka - PogrH;' '''arta - P(,lonia. Ruch - AKS.
17. 9.: 'Vi~la - AKS. Pnlonia - Garbarnia,
Union - "·Il1"ta. Ruch -- 'Yars1..:lwianka.
24. !l.: G.qrharnia - 'Yat·szaV\·ianka. Polonia
~ Craco\·;a. Pogoti \Yisla, Union - Ruch,
AKS - Warta.
1. lu.: C'racovi" - AKR ,Varszqwianka Warta. t?n;on - Polnnia. nl1('h - 'Visła.
a. 10.: Wisla _. r:arharl1h. 'Yar~7.awianka
- rninn. Pn!!ori - Hur-h. 'Yarta - Cracovia.
ARf4 -- Pnlronia.
.
1". 10.: C:lHh'lrnia - Pogoń.
22. 10.: Wi~h - Lnion. (Pat\

ŚIQsk

landią.

W grupie D Anglicy mają
ciwnik6w Węgry i Belgię.

Walne obrady ekstral(lasy

piłkarstwa

-

Berlin 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

B e r I i n. - 'V sobotę wieczorem Rli\ska reprezcntarJa hokejowa
roz"l!"nlin
drugi mpcz na mip'dzynarodowym turnieju w Berlinie. Przcriwnikipm polskiej
drutyny była t:\'Tll raz c' rn nieoficjalna reprezentacja Berlina. w której m. in. Itl'al
słynny hokei8ta Iludi BalI.
Ślązacy odnieśli
zdecydo\\ ane z\\ ycięstwo,
bijąc

Ul

prze-

Grupa A j C walczą w Bazylei, a
grupa B i D w Zurychu. Każda drużyna walczy z każdą. Najlepsze dwie drużyny z każdej grupy kwalifikują się do
dalszych rozgrywek. Najlepszych zaś
8 zespołów podzielonych zostanie znowu
na 2 nowe grupy, przy czym po 2 zespoly z każdej grupy wejdl\ do finału.
Drużyny wyeliminowane walczyć będą
w tzw. turnieju pocieszenia.
Z losowania zatem wyni~a! że P~lska ma pewne szanse zakwallflkowama
się do dalszych rozgrywek obok Kanady.

do 12

Drugie zwycięstwo
hokeistów ŚląSka

n~T7.

wraz z mistrzem świata Kltnadą i Ho-

powiększona

,V a r s z a w a. - ,,, sobotę odbyło się
w 'Yal'sza\\'i e doroczne walne zebranie
ligi piłkarsldej . Zebranie miało spokojny
i harmonijny przebieg i zostało zakOllczone od razu w sobote:. Obradom przewodnlczył clI' Ohl'ulnl.l'lsld z Krakowa. Na wstę
pie 'zostala załatwiona Rprawa trwającej
od ub. roku "wojny" między chorzowskim
AKS i lwo\\"~ką POg'onią. Po przemówieniu Rudolfa Wa ck:! klub:,>' te pogodziły się·
Po dyskusji nad sprawozdaniem zarzą
du udzielono \\Iadmm ligi absolutorium,
po czym pl'zystąpiono do rozpatrzenia zasadniczego wniosku AKS o powiększenie
liczby d rutyn l igowych do 12. "'niosek
ten został uchwalony z tym, że w latach
1939 i HHO z ligi spadnie jeden klub, a
wejdą dwa. W ten
fipos6b w roku UH1
liga będzie liczyła 12 klubów. \" następ
nych latach z lil<i spadną dwa kluhy, a na
ich miejsce w('jdą dwa inne. Za tym
wnioskiem głosowały wszystkie kluby za
''IIyjątkiell1 Ruchu.
"'niosek Lwowa w spra,,-ie podwyższe
nia okresu skrcślcnia na 2 lata został

Terminarz ligowy
"U('ln~alony pc?"? walne zebrani" ligi t..rmi/"ozl!'rYwE'k ligowych na rok bież'lcv l'u4!dstawia si ... T1aRt~Jlują('():
.
Dnia 26: 3.: Oarbnrnia - Ruch.
2. 4.: \Yisła - Polonia, \\·ar~7.Ilw1ankll. Rl1eh. ro~01\ - Garbarni:.. "'arb - Union,
.AKI-; - Crn('ovia.
16. 4.: CrllC'o\-ia - \Yar'?'lIwiankn. GRrh~r
nia - A KI-;. Polonia - '''arta, rnion - Wis/a.
Rur" - Pogoń.
2!!. 4.: Cracovia - Union. ',"ar'M1\'ianka _
Garharnin. Pogoń - Polonia, 'Tarta - "'isla,
.AKR - RUf'h.
!lO. 4.: Wisla Pogoli. PoloniA - AKS
"C"ninl1 - ,,'nr~7.nwiank:ł. RUf'h - C"aco~ia.
'
3. Ii.: Garharnia - "·arta.
7. 5.: "'i~la - Craco>;-ia. '\'ar.zawianka _
Polonia. T'oJ1;oIi - Union. "'nrta - A KS Ruch
Garharnia.
'
H. 5.: ('rnco~ill - '''ada. Polonia - Ruch,
Pog-oli .- "'arszawianka, Union - Garbarnia,
AKf'; - Wi~la.
.
18. 5.: CracoviI! - Polonia.
21. 5.: Garbarnia - Wi.la, Wars7.8.wianka
..... AKS, Warta - Po.e:Or1, Ruch - Union.
R. 6.: Wisla - Ruch.
11. 6.: Garbnrnia - Craf'ovin, Polonia _
Union, ,,'aria - "'arnawiank't. AKS - Po·

'vV grupie B: Czecho-Słowacja wytosowala na. przeciwników Szwajcarię,
Łotwę i Jugosławię.
p o l S k a znalazła się w grupie C

Bru ksela
W sobotę wieczorem odbyło się w Brukseli losowańie
hokejowych mistrzostw świata, które się
odbr.dą w Szwajcarii. Do tegorocznych
rozgrywek z bardziej znanych I?ailstw
nie zgłosiły się Francja i SzwecJa. Udział w rozgrywkach biorą natomias~
najlepsze drużyny świata Kanada 1
Stany Zjednoczone oraz najlepsze zespoły Europy.
Zgodnie z tradycją rozsŁawione wstały cztery najlepsze drużyny z ub. roku, a wi~c Kanada., Anglia., Czecho-Slowacja i Niemcy. Pierwsze dwie grupy
walczyć będą w Bazylei, a drugi9 dWle
w Zurychu. Mecze odbywać się będą
od iD rano do godz. 22 wieczorem. Ustalono, że codziennie rozegrane zostaną 4 spotkania.
Losowanie dalo następujące wyniki:
\V grupie A walczyć będą ~iemcy,
Stany Zjednoczone, WIochy i Finlandia.

Liga

biorące

I

Sto maszyn zj echalo
do Monte Carlo
M o n t e C a. r l o - N~ 119 zawodników,
którzy wystartowali z różnych punktów
Europy d{) 110nte Carlo. zje-chało tu - po
prze-byciu przecięt .nie 3300 km - ok~ą.gło
slu. Najwięcej wycofało się uczestJników,
którzy wyruszyli z Aten a mianowicie. z 35
st8Jrtujących na trasie pozostało ośmIU. Z
pośród źałóg, które obrały sobie ja,ko
punk.ty startu John O'G1'oath (Irlandia.)
nie przybYło c1.terech. z Palermo i Talliń
na - po '3. z Stava~geru (Nol"\vegia) - 1.
Nikt natomiast nie odpadł z tych. którzy
wyruszyli z Bukaresztu. Umea (Finlandia)
i Amsterdamu.

I

drużyn
polskiego

równie?: uchwalony większością głosów.
Następnie uchwalono, aby zarząd nie miał
prawa z urzędu 7-mieniać decyzji wyuziału gier i dyscypliny. Bardto ostro skrytykowano wniosek Snąskiego Okręgu o
zniesienie władz ligi. Delegaci ligi będą
się na zebraniu PZP~ domagali utrzymania obecnego stanu rzeczy.
terminarza,
przedstawiony
Projel<t
przez "Wydział Gier i Dyscypliny, został
przyjęty. ZebrfInie postanowiło wprowadzić ciekawa, innowację, mianowicie aby
drużyny przy-jeżcł'-aj9,ce na mecze ligowe
były oczekiwane na dworcach przez gospodarzy.
\V wyborach uwpelniających wybrano
na wicepretesa mjra Machinko, na sekretarza mjm Materskiego, a na członka zarządu ponownie dra Luxemburga. Do wydziału gic:r i dyscypliny weszli: pp. Cebuluk i "Tolamill.
Delel<atami na walne zebranie PZPN
wybrano pIka Rudolfa, dra Obrubal'lskiego, dra ~Iichało,,-skiego i dyr. I{orola.
(PAT)

Piłka nożna

. .
Mistrz nu~harowy NIemIec ~'iedertski Rapid
pnegral 1.. iViener SC wczoraj wobec 12 tysięcy
widzów, 2:1 (1:0).

HOKEJ NA LODZIE
Smoke Eaters, reprezentacja Kanady,
która przed tygodniem zaledwie pokonała
reprezentację Polski w I\:atowicach w stosunku 5:2, walczyła w sobotę w GarmischPartenkirchcn, gdzie rozpoczął się między
narodowy turniej sportów zimowych. Kanadyjczycy rozgromili reprezentację Niemiec w stosunku 7:0 (1 :0, 5:0, 1 :0). Najlepszym graczem na lodowisku był bramkarz niemiecki Eg-ginller.
Stany Zjedn. - Kanadyjczycy europ~jscy %:1.
Spotkanie rewanżowe odbyło sie w nie,hiele w
Amsterdamie.

ŁYżWIARSTWO

Dwa nowe rekordy polskie usta1ila u'czora;
w Pruszkowie Nehringowa. 1\"a 1500 m uzyskala 2:45 poprawiając dotYf'hczaso,,'y rekord o 22
sek .. na 3000 In zali 6:17.2. lepszy o 5 spk. od
wlasnego rekordu. Kalbarcz:vk przebiegI 500 m
w 49 sek .• a 3000 m w 5:17.
•
l,oty!.! Bl'rslnsch zwyciężył w Oslo w og61neJ
punktacji międzynarodowych zawod6w. które odhyły się PI'ZY 2 ~t. cif'pla. wobec 6 tys. widzów.
Zdoh~'1 011 19i.lOO p., 2) ":andberg (,:\'orwegia)
1!l9.8(l3 p .. 3\ Jhraldsl'n I;\orw.) 200.243 p. W
bit>gu na 1500 m Bersin~ch brł pif'rwszy w 2:22.1
rzpd Norwegami Krngił'm 2:23.7. ERl1f'~tangl'n
Harałdsenf>l1l po 2:2:>. ~1i~trz SzweCJi H. Jan~
son hyl dopil'l"o ósmy (2:25.3). mi~trz Finlandii
Ojllla - nawl't jpdena~t~' (2:2;). ;; 000 11l wYlrrnl
\\ Rnghprg \V 8:~!l.O, przed llersinschc111 8:13.1 i
8!aksrudem 8:48.6.

swcgo przeciwnika 3:0 (1 :0. 2:0. 0:0).
Bramki dla Polaków zdobyli Urson (2)
i ?\OWil"- Zawody wywołały tak jak w
piątel, bardzo duże zainteresowanie. gromadząc w Pałacu
'portowym przeszlo
10 tys. widzów.

r

Próba F. I. S. odwołana
Z a k o p a n e. (PAT) Projektowana
i zapowiedziana na 22, 23 i 24 bm. gelIeral!la próba zawodów "Fis" została
z powodu niedostatecznej pokrywy

PltKA REClNA

T,Ihra 29:18 (11 :j1). Spotk~ni" orlRydz'"
Zwyci ~stwo l'Jot~·:-: .ie~t ~
tp drU;;fll:t litewska Jest ml~t nem Europy, w koszykówce.
1,01,,'8 -

było ~ie

tyle

śllieżnej odwołana.

Warta - Hep po

ciężkiej

udział

w

5en~1H'yjri('.

walce 10: 6

P o z n a ń. - Spotkanie finałowc o Jej przebiegiem. Była to bowiem walka
dru?:ynowe nJistrzostwo pomiędzy rywa- typowo remisowa, a na wynik nierozstrzyłami lokaln:,>'mi przynioslo po ciekawych
gnięty Sobczak sobie najzupelniej zasłu
żył.
walkach zwycięstwo drużynie " ' arfy. ""nlki wieczoru stal y na dobrym pozioi wieczoru przyniosły następuje,
mie i mialy prlehieg bardzo interesujący. re Walk
wyniki:
za wyjątldem wngi pól ciężkiej, w której
znów zawiódł Klimpcld. Na cz010 pięścia
\V wadze muszej
Stempniewicz (H)
rzy, którzy spisali się nadspodziewanie pokonał na punkty Krakowskiego. W kodobrze, wysunęli się Walkowia 1,- który
g'lIciej Koziołck (Wl wypunktował Lirozgromił Skaleckiego i Sobczak, 18-letni.
"zkę (H).
W piÓl'kowej Walkowiak (H)
który doskonale rozwiązał walkę z ruty- zwyciężył na punkty Skaleckiego, mając
nowanym i reprezentacyjnym pięścia w drugim i trzecim "tarciu wyraźną przerzem Polski, Jareckim. W tej walce też wag-ę. W wadze lekkiej Ralnjak (W) wyb.,;';",I(..;,,~:.~".:,;;.!,:.,.,.,,~.,;;~ll; 7~odne z c-ral no.larinf'twalce.obusf-ronnei na punk- "' '" . ' " ~'·'1;~'::.<,.,~fP~;~:'F7e;}~/,ą::~«:. . .

ty z Szymczakirm; w pólśredniej : Jareekiemu niesłusznie pl'zyznano z\\'~'cięstwo
nad obiecu.iąc~·m ·Sobczakiem. W wadze
śl'edniej Szułcz~/Jls1,i (H) po bardzo .zaCię
tej. w niez\Vykl~'m tempie p-rzeprowadżo
nej walce, l'ozgl'omil niezwykle wytI>zy·
małego Wyrzykiewicza.
W wadze pół
ciężkiej Szymura pokonał bez. większego
wysiłku l{limcckiego (H), a w ciężkiej A·
damczyk po krótkiej wymianie ciosów,
już w pierwszym starciu został wyliczony w walce t Bialko'.... skim (W), który
tym samym zdobyl dla .,zielonych" decydujące zwycięskie punkty.

HUMOR SPORTOWY

.~~
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Bramkarz: naszego klubu
:wych mebli.. .

Preze::em honorow~ In
jest fabrykant stylo'<I:'assing Show).

-(
,

Zespoły plęsciarzy

Warty l HCP. Stoją \I ' gclt'llrm rzędzie: (od Je
zawodnicy HCP: Stempniewicz, Liszka YValkowiak, Szymczak, SobcZ-ak, SzuIczYI'I<:I,i, hlil11C'cki i Adal1lczyk. Poniżej 'Warta. Stoją od lewej; Krakowski, Ko.
_ ziołek, Skalceki, Ral<lJ.akl J<ll'eclt;.i, .\Vrrzxkicwicz) Szymura. j. Białkowski..
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Wspaniałe przyjęcie

ślubu

włos
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w Pałacu Kwirynalskim - 3000 gości w kilku salach - U Ojca Świętego - Reprezentacyjne polowanie

(PAT). Z okazji mającego stała dla książąt z dynastii sabaudzkiej
dzisiaj
ślubu
księżnicz
de Bourbon-Parma, ~ala peri i sala arki Marii Sabaudzki ej z ksi ę eiem Ludwi- rasów dla wysokich dostojników pallIdem de Bourbon-Parma przybyli do stwa i rządu. sala zwierciadlana dla
Rzymu, poza czlonlmmi wloskiej rodzi- korpusu dyplomatycznego, sala jadalna
ny panującej, król Borys bulgarsld dla członków dworu. Inni goście zgromadzeni byli w pozostalych aparŁamenwrę.z z bratem Cyrylem i siosŁrŁą księż
niczką Eudoksją. Przyjechał również b. Łach pałacowych.
król bułgarski, Ferdynand.
Król Wiktor Emanuel wraz z króW sobotę wieczorem w Pałacu Kwi- lową Heleną oraz para narzeczonych
rynalskim odbyto się uroczyste przyję przybyli do pałacu o godz. 22. Or~znk
cie z udziałem okolo 3000 osób. Goście królewski przeszedł dwukrotnie wszypodzieleni zostali na kilka grup. Tak stkie sale, przyjmując hołd obecnych,
zwana sala przyjęć zarezerwowana zo- Po pożegnaniu króla i }{rólowej. księżniczka. Maria wraz z księciem Ludwikiem Parma powróciła do sal pałacowych, aby przywitać się osobiście z gO-/
śćmi i przyjąć od nich życzenia.
Obstrzał
Pałac Kwirynalski oraz plac przed

R z y m.

nastą,pić

polityki
zagranicznej Francji

pałacem

•

mąz
Ceremoniał

były

rzęsiście iluminowane
tłumy publiczności zalegały sąsiednie ulice, aby przyglądać się
zjeżdżającym się do palacu gościom.
Obrzęd śJ llbny odbędzie się w poniedziałek w kaplicy paoliIlskiej
Pałacu

Nieprzeliczone

Kwirynalskiego. W kaplicy tej odbyl
się 9 lat temu ślub następcy tronu włoskiego z księżniczką belgijską Marią·
·Kaplica ta znana jest z wspaniałych
dziel sztuki i fresków z epoki renesansu. Po ślubie młoda para przyjęta będzie
przez Papieża, a następnie przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała
PacelIiego.
W niedzielę, w przeddzień ślubu, na
królewskich terenach łowieckich, CasŁel
Porciano odbędzie się polowame dla
przybyłych na ślub gości.

W76 rocznice Powstania Styczniowego

p a ryż.
(P A T) Plenarna debata
parlamentarna nad politykę. zagranicznę. Francji wywołała duże poruszeme z~ względu na ujawnienie w
centrum, a nawet na prawicy, opozycji przeciwko polityce min. Bonneta.
Opozycja ta, jak wiadomo, dotychczas
ogranicz.ał,a się do kół lewicowych. Nastroj,e opozycyjne ujawniły się zarówno w sprawie hiszpańskiej, j,ak również wobec taktyki min. Bonneta w
stosunku do Europy środkowej
wschodniej.

Nabo~eństtco tv stolec~łtym kościele

Pod

',rZ'y~e1n

War s z a w a. (Tel. wl.) W 76 rocz-

nicę Powstania Styczniowego odbyło
się w stolicy szereg uroczystości. Jak
co roku, uroczystości organizowało

Tow.

PrzyjaCiół

Weteranów 1863 roku.

Już w przeddzień rocznicy, w sobotę rano, odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele garnizonowym. W
środku świątyni ustawiono symbolicz-

Przeciwko polityce min. Bonneta
wypowiedzl,al się pou socjalistami
Izardem i Blanchem, wybitny przewódca ugrupowania centrowego demokratów ludowych - Pez,et, zaś spośród
prawicowców
deputowani
Kerillis,
TheJJier i Jacquinot.

ny katafalk.
Na. nabożeńs two przybyli weterani
1863 r., gen. Skierski, gen. KołłątajSrzednicki, wyżsi oficero,,,ie, delegacje
oficerskie i podoficerskie oraz żolnie-

Gdańsk ubożeje

Największe wrażenie wywołało wystąpienie depo Pez~ta,
które - wedle
komentarzy prasowych - było aktem
os~arżenia przeciwko całej polityce za-

gar'ltil1:o'ltowym.
Traugutta

rze garnizonu stołecznego. Mszę św.
celebrował J. E. ks. biskup polowy Gawlina.
Po nabożeństwie na cmentarzu
wojskowym młodzież szkolna przybrała groby weteranów, którymi się
opiekuje, kwieciem oraz zapaliła lampki. Weterani złożyli pod krzyżem pami~tkowym
wieniec. W godzinach
wieczornych społeczeństwo stolicy tra.dycyjnym zwyczajem złożyło hołd pol~głym powstańcom 1863 r. pod krzyżem Traugutta.

z własnej winy

(Od własnego korespondenta "Orędownika")
wać pieniędzy. Odpłynęli też Zydzi. któG d a ń s k, w styczniu
rych majątki stały się przewatnie przedReżim hitlerowski w Gd~l.Iisku jest ustabilizowany, silny. Z silną pozycją mioŁem najróżniejszych operacyj egzekucyjnych. Teraz przy~zła też kolej na Niempolitycżną reżimu bynaiml1lej nie Iclzle
w parze wzrastar ie zamożnoś.ci Gdarl- ców i Gclallszczan. Już bezrobocic zwalska. Wiele się ooC'wi o trudnościach fi- czono ... wysyłką ludzi na roboty do Rzenansowych Gdańskb Ale p'ospodarka pań szy. tCI"aZ staje się widocznym, że odplystwowa w ustroju "totalnym" nie podlega wają z G<laI'iska klipcy i inteligenci
Ul ice starego Gdańska pustoszeją Pokontroli publicznej Z tego też względu
brak jest wiarogodnych danych dis. oce- glębiającej się pustki nie wypełni się żad
ny sytuacji skarbu gdańskiego. WItaż· nymi przemal'szami, ani tet masowymi
dym razie trzeba stwierdzić, że dla rato- 7.sbraniami, na ktOJych wygłasza się stewania finansów ·l\'.ycono się w Gdańsku reotypowe przemówienia.
sposobów wcale orygillalny.::h. Wtajemni"Zglaj chsza8towanie"
czeni twierdzą, '~e grzywny nałożone za
doprowadza Wolne Miasto
,.nadużycia" podan·owe w ostatnich miedo materialnego upadku
siącach znacznie
przekroczyły normalne
d chody Wolnep'l Miasta.
Kurczące się żyde Gdańska niewątpli
wywrze swój WIJlyw na wypadki poliMasowa ucieczka Gdańszczan wie
tyczne. Ostatnio m(,wiono o hliskim ustą
Ustrój "totalny" jednak nie wynalazł pieniu prez, Senatll Greisel'a Czyżty nosp~sobu. na zak~n"l>irowanie 8ytua~ji m.a·
wy konflikt w roazaju rdośne~o zatargu
terlalnej szerokJego .ogółu .lu~noścJ. MI?- "Gauleitera'· Forstera z prez. Rauschnins~kańcy ~olnego MIasta, je~lJ. wyr.aźl1le f!'iom? Bynajmniej. Gl'ciser jest gorliwym
me ubożeją, to w każdym razie czuJą, że
zmniejszają się ich możliwości zarobko- hitlerowcem i nie l:..f;dzie nigdy różnic ideowych między nim a pełnomocnikiem Hiwania. Statystyka gdallska rejestruje też tl('ra - Forste:em Ale prezydent Senatu
sŁały ubytek ludności. Poszli z Gdańsl,a w Gc1allsku. sprawując S\"Ó; urząd spotyemeryci, którym Rzesza z uwagi na swoją ka
się częściej od
"Gauleitera" z praksytuację walutową nie mogła przekazytycznym życiem. ·W tym tyciu oltazuje się,
te wielki rozpęd .,uJednolicania'" Gclallska
nie daje się pogodzić z zagadnieniem zapewnionia ludnośr: dostatecznych środ
bezczelność,
ków do utrzymani~, Rządzący Gdańskiem
Senat niewątpliwie dostrzega, że taktyka
polit,liczna. ustalana j narzucana przez
FOI·stera. prz~·nosi dotkliwe szkody mate·
rialne, W tym ",łasnie ponad wszelką wą·
tpliwość tk\vi żródlo pewnych rozdźwię·
ków pomiędzy Senatem. a władzami partyjnymi. ?lIimo hr'łku różnic ideowycb ta·
kie rOl:rJź\\ięki istnieją, nie można ich zamn kować nawet t'lk gło!;nym reklamowa·
nj('m jerlności .. partii i rządu"

granicznej min. Bonneta.
Jeśli chodzi o wyniki debaty zagranicznej, to przewodniczący klubu parlamentarnego radykalów depo Chichery,
mąż zaufania premiera Daladiera, zapowiedział złożenie krótkiego, w jednym
tylko zdaniu ujętego wniosku zaufania
ella polityki zagranicznej rządu. Wyrażane jest jednak przypuszczenie,
iż
taki lakoniczny wniosek. który mógłby
zebrać dla rządu tylko zwykłą dotychczasową większość, tj. około 320 głosów,
w obecnej sytuacji politycznej byłby
niewskazany., rząd bowiem dąży dziś do
osiągnięcia conajmniej 400-500 głosów.
Lewica partii radykalnej domaga się
wyraźnie. by do rezolucji, jaka b~dzie
zgłoszona przez klub radykalny po
zamknięciu debaty nad polityką zagraniczną, dodany zosŁał ustęp,
precyzujący stanowisko rządu w sprawie hiszpaI'tskiej w sensie rewizji polityki nie-I
i t T
••
v··
. . d b' Ł
. w ._
n er" enCJl, ';1' aza.1ąc, IZ e a a uJa ~l
la tak ,.pow.azne ,ob?-~y ~o do roz:voJy
sy.tuacJl .hlsZpal1S~I~J, z~ z.nał.C~Iel1Ie
WIękSZOŚCi dla reWIZJI polltykI memterwencji nie jest wykluczone.
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Zrzucanie winy na

Polskę

W interesie Pol,oki
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leży pilna obserwa.
cjo pogłębiania SIę różnic pomiędzy SenatE'm a p:Jrtią na tle trudności ekonomicz·
nych, Jest bowiem nałogiem hitlerowców
spędzanie winy na Polskę za wszelkie nie·
powodzclnia Gdańska. Chyba kompetentne
resorty rządu pOlSkiego pilnie rejestrują
te wszy<;tkie posunięcia sterników Gdań
~ka. które są ,,,zabijaniem" jego własne
go życia gospodar:7.ego. Bo jest w Gdań·

sku publiczną tajemnicl\, że trudności eko·
nomiczne mają być podstawą do wysuwania żądań pod ack-esem Polski. Jest marzeniem hitlerowców .:dańskich zdobycie wyjątkowej p07.~· c.ii IV pOlskim
orga'litmle
Il'ospodnl·czym. Mar7C'nia tp idą w klerun·
ku uwolnienia Grlall ska od polskiej reglamentacji ollrotu to\\arowego II za granica..
cczywiście przy zare".. nieniu !lohie zupeł
nie swoborJnE'j penptracji towarów II GOllń·
~ka na rynel, polc;k:

w

I/lch dniach poczta nasza, doręczy ta Urzędou'i Parofialncmu w Slnrolęce [i.~f
z Niemiec, w1'I.w':,c::.ony w kopercie, którq pou'!JZf'j reprodukujell/lj. Zamiast
SIarolęki podano w adresie "Luisenhain".
Xźemźecka
bc:,c ,~elllośf jest 710111
doslaf ('c Zll i (' ::'l1alla, ale dlaczego por zta 'l lolsl. (( dor~cza listy w lcn sposub adra.50W ', /t.e?

Wspaniały rozwój Gdyni
przeciwstawieniem Gdańska

w Gdyni tymczasem obraz życia mi~
klll·I!'ów jf'st z!!,ola inny. Napływ lu!lnośri
jCl,.t \I pJ"R\\'r17.ie po\Vollli('j~zy, ale stuly, Na
78 mieszkań w l~owych domach mieszkal .

r

nvcn dla robotnika\\' zgfosilo się at 1600
refleIdant6w, A więc I'ueh burłowlany w
dalszym ciągu nie może zaspukoi~ oajp l ł~
niejszych potrzeb. Ludność robotD1cza jest
skazana na zamies7kiwanie prowizorycznych baraków: A akcja. l1.a budowni~;
two mieszkullIowe Gdym me uwzględł1la
potrzeb w stopniu dostateez~ym, Inwestycje miejskie na I'ok najblIŻSZY n'e ' ą
jeszcze ustalone, i to takie z braltu środ
ków pieniężnych. A przecież im bHrdziej
komplikuje, się stosunki l Gdallskiem tym
bardziej jest nam rotl·zebna dobrze w~po:
sażona
Gdvnia. M.iasto portowe WJdZI
przed sobą ·duże m, żliwości rozwoju. Po·
trzebuje ono środ I{(.\\ . Muszą się one znaleźć, bo opłacą, się z całą pewnością.
E. P.

Pomnik ks. Skorupki
w Warszawie

j

War s z a w a. (Tel, wł.)
Wśród
duchowiel'l.stwa powstał projekt posta~
wienia w \\Tarszawie pomnika bohaterskiego kapelana 236 pułku ochotniczego, ks. Ignacego Skorupki, który
poległ w bitwie pod Osowem dnia 14
sierpnia 1920 roku.
Pomnik ma stanę.ć 3 maja rb. na
placu przylegaję.cym do kościoła św_
Floriana na Pradze.
W sprawie tej zwrócił się komitet
budowy pomnika z odezwą. do duchowieilstwa o nadsyłanie ofiar, które
można. wpłacać na kt>nto P. K O. nr.
15,272 z zaznaczeniem na środkowym
odcinku blankietu: "Pomnik ks. Skorupki". Odezwę podpisali ks. Feliks
de VilIe, dziekan praski, ks. Sto Mystkowski i ks. Wł. Padacz.

WWarszawie stanie
Dom Artysty
War s z a. wa. (Tel. wł.) Organizacje artystyczne podjęły starania u
wladz mi~jskich o przydzielenie b~z
płatnie placu pod budowę Domu Artysty, gdzie byłyby sale odczytowa i klubowa, pracownie malarskie i rzeźbiar
skie itp. Prawdopodobnie dom stanie
na rozparcelowywan~-m obecnie terenie Pól Mokotowskich.
(w )

Pogrzeb ofiary lawiny

z a k o p a n e.

(PAT). W sobotę przetransportowano z Hali GąsienicowE'j do
kaplicy cmentarnej w Zakopanem zwloki śp. Kosmowskiego. ofiary lawir:.y.
Poszukiwania za trzecią ofiarą lawiny górskiej śp. Stanisławem Zarembą,
mimo usilnych zabiegów, nie dały pozytywnego rezultatu i zostały wstrzymane. Zachoclzi przypuszczen ił}, że zwłoki
wstały
przez masy śnieżnej lawiny
wciśniQfe
pod głazy skalne albo pod
kami enie, wypełniające łożysko potoku .
w którym to wypadku najbardziej nawet szczegółowe poszukiwania mogłyby
nie dać rezultatu, a spowodowałyby olbrzymie koszty. .

W19 rocznicę oswobOdzenia
Kaszub
Kar t u z y. (PAT) Na uczczenie
19 rocznicy powrotu Kaszub na łono
ojczyzny osadnic~' z Przyjaźni ("Sz,,;'ajcaria Kaszubska") uchwalili wybudować na pograniczu polsko-gdallskim
pamią.tkowy
krzyż z symbolami kościoła i godłem pallstwa pol~kie!-!o.
Krzyż stanie już w lutym rb.

Niemiec skazany
za obraze narodu
K a f o \V i c r. (Tel. wJ.) Sąd w Tarnowskich Górach r07.patrywaJ spraw p'
mies7.ka11ca Radzionkowa, Kllrta Ti~
la, b. prez('sa "Deutsche Partei ", o~kar
żoneł!'o o ohrazQ narodu rolsldrg"o.
Kurt TiE'1. jako prezes .,Dellłschp
Parte i", chciał w , ierpniu 10:JG 1"01\\1
ur7.f,ld7.ić zabawI.) (lla członków OI'gAlli7.8cji, ale nie m6g1 znaleźĆ' lokalu .
Podczas poszukiwania \,"Fnzi1 sir on
w jednej z restauracyj obraźliwi!' o
narod7.ie polskim. co spo',"0c1ow:1.10, że
przebywającr w restauracji Pola er usunęli Niemca, policja. zaś spi!"ala motokół.
Nim doszło clo rozprawy, Ti r !
uci.el{f do 'iemil"c, gdziE' przrh~- \\'al 2
lata. Powróciwszy do Radzionkowa,
został zatrzymany przez wład7.e.
. S.ąd skazał Tie!a na 7 miesi!?cy 'Yi (,'ZIenla,

"Dni wiosenne Lwowa"

L w ó w. (T€l. w1.). Odb~· 10 "i~ in taj w sali posiedzeil Rady ~lie.iskiej ZP branie bo~· watc!skie, z,,·oł./llH' pJ'Z l' Z
Związek Popierania Turyc;trl,: " . t-pJ'nwie ożywienia ruchu tun·str czne;;o.
Na zebraniu omówiono w ogólllym zarysie program imprez artrc;trcZll~· ch i
sportowych, połączollych 7.e zlotem s okolstwa. Imprezy to mają. się odbyć
\y dniach od 2i- 29 maja rb. pod ha::olem: "Dni wiosenne Lwow.a".

Klub Narodowy wstołeczne]
Radzie Miejskiej
War s z a w a. (Tel. wł.). W sobotę odbyło się zebranie Klubu Narodowego radnych m. stoł. Warszawy.
Wybrano prezydium w składzie:
przewodniczący
dr Tadeusz Bielecki,
zast. przew. ks. prob. Mieczysław Krygier, sekretarz Aleksander Górecki.
Na przewodniczącego komisji re gulaminowo-prawnej wybrano mgr. Wła
dysł.awa Kańskiego.

"Bombki"

zostaną

zniesione

War s z a w a. (Tel. wł.). Na posiedzeniu komisji budżetowej Sejmu
poruszona. została sprawa zniesienia
sprzedaży alk,oholu w
tzw. "bombkach", z.awierających l/lO litra wódki.
Wiceminister Morawski odpowiad,a'jąc na to oświadczył, że w najbliższym
czasie wydane będzie zarządzenie znosZlłce tzw. "bombki".

lyd lydowi

rozciął pośladek

Ł

ó d ź, 22. 1. - W tr,amwaju linii
nr 5 z,atrzymano Icka Grynsztajna z
Warsz,awy, który z.ami erzał kupcowi
Janasowi Wolfowi naciąć kieszeń ży
letkę. i ukraść portfel, lecz popchnięty
w tłoku zranił WoUa w pośladek.
Na krzyk Wolfa złodzieja zatrzymano.

10-letni zabójca
Ł

ó d ź, 22. 1. - We wsi Paprotnia w
cz,asie sprzeczki lO-letni Zenon Kozłowski pchnął nożem kuchennym 12letniego Zygmunta Raźniewskiego tak,
że ostrze przebiło go na wylot. Ranny
zmarł w szpitalu.

Usypiacze kolejowi

grasują

Ł ó d ź, 22. 1. - W pociągu Gdynia
-- Łódź okradł nieznany usypiacz 2
kupców żydowskich z Łodzi Icka Izra-

Wezbrane WOdy Wisły przerwały wały
Przy

wytę~onej

pom,ocy wojska udalo się waly
1.1 iner~y przy pracy

S a n d o m i er Z. (PAT) Mimo bar-I
dzo energicznej akcji saperów zator
lodOWY na Wiśle pod Sandomierzem
utrzymuje się nadal. W sobotę ~astąpiło połączenie obu zatorów w Jeden
długOŚCi przeszło 12 km.
Nurt wody skierowany wskutek
tego na lewy brzeg Wisły przerwał
część wałów ochronnych pod Kocmierzowem i Ostrołęką. Wały te, po bardzo eenrgicznych wysiłkach wojska i
miejscowej ludności zostały naprawione i zabezpieczone.
Akcja rozbijania czoła zatoru przez
wojskowy patrol minerski prowadzona
jest nadal, lecz utrudnia ją gęsta mgła,
rozciągająca się nad całym obszarem
Sandomierszczyzny.
Stan wody obniżył się do 4.46 m
ponad poziom normalny. Prace nad

Parowóz

wpadł

C h o l' Z ów, 21. 1. (A:. J. S.) Wczoraj
wieczorem na stacji kolejowej w
Chorzowie III na }?ociąg osobowy nr 538,
zdątający do Siemianowic, wpadł w poblitu stawidła nr 3 manewrujący paroWÓz przetokowy nr 332.
Skutkiem zderzenia manewrujący parowóz wyskoczył z szyn, a kierownik tego parowozu Henryk Rzychoń i palacz
Wilhelm Riem odnieśli powatne rany
nóg i głowy. Maszynista pociągu osobowego oraz palacz i jedna z pasaterek,

-

rozbijaniem zatoru trwają. bez przerwy.
12-kilometrowy zator lodowy na
Wiśle P?d. Sa?domi~rz.em, ~tórego
cz~ło z!laJdu]e .SIę u UJŚCIa ~ekI Trześmanlu, a komec pod BogorlQ., utrzymuje się nadal.
Oddziały wojskowe w dalszym cią
gu prowadzą akcję. Brana jest pod
uwagę możliwość użycia artylerii.
Odcinki wału pod Kocmierzowem i
Ostrołęką, poprzednio
częściowo uszkodzone, zostały naprawione i zabezpieczone. Most kolejowy' nie został
uszkodzony.
Poziom wód Wisły obniża się w
dalszym ciągu i w chwili obecnej wynosi 4 m. 30 cm ponad stan normalny, co łącznie ze spadkiem temperatury utrudnia ruszenie zatoru.

na

pociąg

' skutkiem, silnej m,gly i n-ieporozum,ienia
kolejarzam,i
późnym

naprawić

'm,iędzy

Hildegarda Wacławska z Klausburgu
(Śla,sk OpOlski) odnieśli lżejsze rany.
Na miejsce przybył lekarz dr Leksa z
Chorzowa, który udzielił poszwankowanym pierwszej pomocy. Rzychonia i Riema odstawiono na kurację do szpitala
św. Jadwigi w Chorzowie.
Jak stwierdzono, przyczyną. zderzenia
była silna mgla i nieporozumienie pomię
dzy dy?:urnym bloku, a nastawniczym.
Na miejsce przybyła komisja kolejowa.

I

Miesi~cznik "Wymiary"

chce sie

odegrać

. Ł ó d ź, 22. 1. Miesięcznik "wymia-Ilat pracuje z pożytkiem Towarzystwo
ry", który dał poznać się społeczeń- Polonistów, kierowane przez dr Stestwu łódzkiemu m. in. z faworyzowa- fanię Skwarczyńską i prof. Jakóbowela Herzlicher,a, oraz Jakuba Slesinge- nia autorów żydowskich, urządza w skiego, które urządza odczyty i wie:ra (Zawadzka 25), z.abieraję.c im 2 t y- dzisiejszy poniedziałek wieczór autor- czory autorskie.
sią.ce zł.
ski poety Wierzyńskiego.
Impreza "Wymiarów" ma się odPolskie połeczeństwo Łodzi osądza być w sali Teatru Miejskiego. Jest to
imprezę "Wymiarów", redagowanych
dalszy ciąg faworyzowania przez ZaRzucił się
pociąg
przez Grzegorza Timofiejewa, jakO rząd Miejski pisma, które, jak wiado. Z a ł ę ż e, 21. 1. '(CAJS) Wczol'aj próbę odegrania się opinii publicznej mo, korzysta nie tylko z poparcia miapóźnym wieczorem na stacji rozrzędo przez wykorzystanie nazwiska znanc- sta, ale i z Funduszu Pracy, oraz wielwej 'W Załężu rzucił się pod koła po- go poety, a równocześnie jako wkro- kiego przemysłu.
czenie na teren, na jakim od szeregu
ciągu towarowego ~3-letni Wilhelm
Nowak z Załęża (18 Sierpnia. 12 a) i
poniósł śmierć na miejscu. Zwłoki dco
sperata przewieziono do szpitala miej·
skiego.
Nowak cierpiał od dłuższego czasu
S t a n i oS ł a w ó w, 21. 1. (sc) Między sieci elektryczne przesyłowe i rozdzielcze,
na zaburzenia umysłu.
komunalny Związek Energetyczny Okrę a energię kupować z elektrowni, istnieją
gu Stanisławowskiego, którego celem jest cych już na terenie województwa i mogą
wykorzystanie surowców energetycznych cych tanio ja, zbywać. Zasa-da ta jest najWłocławku obficie
występujących na terenie woj. staracjonalniejsza gospodarcZD, gdyż wsz}"Stpod różnymi postaciami, Ide środki finansowe i wY'siłki Związku
w ł o c ł a wek, 20. 1. (p) - Fatalna nisła'wvwskiego
pogoda spowo~owala silne natężenie gry- wniósł do Min. Przemysłu i Handlu po- skierowane b~c1ą na budowę sied elek,
py.
Miejscowi lekarze są. przecią2eni danie o udzielenie uprawnienia elekt!.. na trycznych i przyłączenie odbiorców enerpl'arą·
Przeciętnie obsługują oni
dzien- obszar powiatów: stanisławowskiego, 1'0- gii ele'ktrycznej.
Związek zamierza sprzedawać energi~
nie 30 pacjentów. Mimo to Ubezpieczal- hatY!'l.skicgo, tlumaokiego, kołomyjskiego,
ni&, Spolerzna nie zaangażowała dodatko- horodeńskiego, śniatyńskiego i kosow- odbiorcom detalicznym po cenach nie
wyższych od 50 g!'oszy za kwh dla oświe
wo lekarzy. Najbardziej pokrzywdzony- skiego.
tlenia i 25 groszy za kwh dla silniików.
mi z tego powodu są ubezpieczeni.
Związek ten zamierza
budować tylko

pod

Elektryfikacja wwoj. stanisławowskim

Grypa szaleje we

NASZA NOWELKA

Dziś

nie

tość

bę:

- Przyznaje pan, panie Dunn, te był
pan w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej?
- Mówiłem już o tym. Jestem bez posady, czynsz niezaplacony, a :tona w szpitalu czeka na rozwiązanie. Dopiero rok
jesteśmy po ślubie.
Nagle zaczęły się walić
na nas nieszczęścia. Oszczędności
mieliśmy bardzo skromne.
,
Sierżant-detektyw Moore wtrącił łago
dnie:
- Doskonalo rozumiem pana poloże
nie. Każdy z nas przechodził podobne kło
poty. Pan PQszodł do ciołki, by pożyczyć
od nif',i pipniędzy. Sąsiadka ...
- Daj mi pan spokój z ta, wścibska, kumoszką! Tak ją nazywała moja ciotka.
- Tu kumoszka gotowa jest zeznać
pod przysięgą, że widziała cię, gdyś tam
wchodził, mój chłopcze!
Dunn oblizał zeschnięte wargi. Poprosił o szklankę wody, o papierosa. OdmOwiono mu. 'Wiedział już, co to oznacza.
Było to badanie .,trzeciego stopnia". Policjanci chcieli, by przyznał się do tego,
że zamordował. Chcieli mU .udowodnić
:winę.

Tym razem

"potknął" się

o... indyki
K a l i s z, 21. 1. (z) Prze'd Sądem Grodzkiln stanął wczoraj "stały bywalec" sądo
wy, U-krotny recydywista Wawrzyniec
Strączek.
Tym razem był on oskarżony
o kradziet sześciu indyków na szkodę
gospodarzy Nieboraka i Knopfa we wsi
Godziesze.
Sa,d uznał StrąCZlka winnym i skazał
go na półtora roku więzienia i pozb~w~e
nie praw publicznych na okres lat plęClU.

Staruszka pod kołami
samochodu
C li o l' Z Ó w, 20. 1. (A. J. S.) Wczoraj
wieczorem na skrzyżowaniu ul. Bytomskiej i Krzyżowej w Chorzowie II najechał samochodem osobowym dyr. SL Kopalni i Cynkowni, obywatel fran~uski
Max Audouard na wdowę, 75-letni& Marię
Grochowinę z Chorzowa.
Potrącona
staruszka padła na bruk,
doznając poważnego okaleczenia głowy i
obrateń
lewego boku. Poszwankowaną.
odstawiono na kurację do miejscowego
szpitala Spółki Brackiej, Stan Grochowiny z uwagi na podeszły wiek jest poważny.

Wywijasówna padła ofiarl
matrymonialnego oszustwa
K a t o w i c e, 21. 1. (AIS) Słuzą.ca.
Rozalia Wywijas, zatrudniona w Ka.towicach przy ul. Rymera 3 zwróciła
się do policji ze skargą na swego nj~
wiernego amanta, Jana Warchomego
z Wodzisławia.
Wywijasów na poznała się z Warchomym przed rokiem i w trakcie
trwania znajomości, pod pozorem 1)żenku, Warchomy wyłudził od niej jej
skromne oszczędności. Kiedy widział,
że Wywijasówna już więcej nic nle
posiada, znikł i więcej już się nie pokazał.

Echo tragicznego wypadku
w l o et a wek, 20. 1. (p) - W maj.
Siewiersk gm. Pyszkowo podczas maszynowania zboża, został uderzony szprychami koła młoc1<arni w głowę Jan Pszczół
kowski. Pomimo zabiegów lekarskich
nieszczęśliwy na drugi dzień zmarŁ
W tych dniach przed Sądem Okręgo
wym we Włocławku stanęli: właściciel
maj. Około-Kułak i jego rządca M. Kowalewski,
oskarżeni
o spOWOdowanie
śmierci J. Pszczólkowskiego.
_
Jednak biegły, inż. Ślósarski, orzekł,
it zmarły poniósł śmierć wskutek włas
nej nieostrożności, gdyż nie powinien
naoliwiać koła rozpędowego w czasie niegu maszyny. Oskarżeni potwierdzili tę
okoliczność,
wobec czego sąd ich uniewinnił.

jej polisa ubezpieczeniowa na 10.000
- Mleczarz? Czy przypuszczasz, te ten
dolarów? Czy nie mówiła, te gdyby umar-I może coś wiedzieć?
la w najl.Jliższych dniach, to pan, panie
- Czuję, że jego zeznania będą watne.
Dunn, i pana rodzina odziedziczylibyście
Sierżant-detektyw Moore nie lek cewatę wielką ilość pieniędzy?
tył nigdy intuiCji swojej tony i dobrze na
Dunn zrozumiał metodę przesłuchów. tym wychodził.
Sąsiadka złożyła zeznania i wróciła do
Teraz policjanci mieli go w matni. Był
Następnego dnia stanął przed s~dzią
siebie. Widziała wyraźnie Dunna, gdy po potrzebny zawsze motyw zbrodni. Otruł Śledczym.
południu poprzedniego dnia było jeciotkę, bo chciał zagarnąć po niej 10000
- Tutaj mam receptEj na strychninę,
szcze jasno wchodził do mieszkania
dolarów. Czyn jego powodowały ciężkie którą lekarz X wystawił otrutej przed kilswojej ciotki, żyjącej samotnie. Nie wi- kłopoty finansowe. Pot począł mu zale- ku miesiącami. Znał ją i wierzył, że trudziała go jednak, gdy wychodził. Rano,
wać oczy i kapać z t"'arzy na ubranie.
cizna zostanie zużyta w myśl zapewnień,
gdy wstała, zauważyła światło" palące się
Poderwał go gniew:
to znaczy do pozbycia się szczurów w piww bawialni. Zajrzała przez szparę w 0- Tak, mówiłem wam to wszystko, ale nicy.
kienicy i ujrzała zwłoki, leżące na kana- nie przyznałem się, że otrułem ciotkę. Mo- Czy skorzystała z tej recepty?
- Tu jest stempel apteki.
pie. !{oło zwłok siedział nieruchomo ja żona leży w szpitalu. Jeżeli zaraz nie
czarny kot.
Natychmiast zawiadomiła uiszczę zapłaty, ·to ją stamtąd wyrzuca,.
- Nie dowodzi to niczego. Dunn mógł
policję.
Zauważyła
jeszcze, że przed Gdy dowie się, że jestem oskarżony o mor- wiedzieć o tym, że posiada ona w domu
clrzwiami wejściowymi brak było codzien· derstwo - umrze! A wy chcecie, żebym truciznę i otruł ja, jej własną strychnina,.
się przyznał do zbrodni, której nie popełGdzie pan to znalazł?
nej flaszki z mlekiem.
- Pan przyniósł ciotce flaszkę słod- niłem. Nie jest~rr: mordercą t
•
- W szufladzie nocnego stolika.
kiego wina? - indagował dalej sierżant·
- Odprowadzcle go - rozkazał sler- Czyn Dunna ma uzasadnienie.
deteldyw :Moore.
żant-detektyw 1\1oore..
- Jej czyn też - odparł z powagą sierDunn wołał płaczlIwym głosem:
tant-detektyw Moore.
- Tak jest. Chciałem ciotl(ę nastroić
przychylnie, a wiedziałem, że przepada
- Nie zabiłem jej, jestem niewinny,
- Jakto? - zdziwi! się sędzia śledczy.
za malagą. Wino kupiłem za ostatnie p1J~ćcie m!1 ie !
..
- Wynalazłem mleczarza, który stagrosze. Do wina nie dodałem trucizny, ~karga Jego ut~nęła za o~utł'ml drzwla- ruszce do~t~r~zał codziennie pół litra mleobjaśniał i zapewniał nerwowo Dunn.
mI, prowadzącymI do cel wI!l,zlennych.
ka. Dla me] l dla kota, czy odwrotnie. Od
- Chemik sąclowy stwierdził wielką
W.iecz?rem, gdy sie~~ant-det~ktyw Moo- niedawna J?racuje w tej dzielnicy. Gdy nie
dawkę strychniny w jej żołądku i tę sa- re SIedZIał przy kolaCJI, tona Jego poczęła
dokonał z Jakiegoś powodu codziennej domą truciznę znalazł na dnie kieliszka.
r<?ztrząsać aferę Dunna.. SzczegÓły znała stawy, zapisuje to w swojej książce. TuDunn zakt'ył twarz dloI1mi i pochylił nIe od mę~a, lecz. z .g.a~et wieczor~1Ych, taj jego pismo. A tutaj mam karteczkę,
głowę. Jeden z drtcklywów natycll:miast kt.óre s~eroko rozp~sały .Slę o otrutej ~tan~pIsan.ą p..Izez zmarłą.
Nie ulega wąt
go wyprostował. Przy przeslucllanlll nic rUS7.ce I o zeznal11ach l dowodach wmy pIJwośel, ~e po wyjściu bratanka sama 0wolno zakrywać twarzy.
jej si08trze~ca.
"
deb,rała sobi~ życie, by ich wf'lpomóc swoją
Sierżant-detektyw
l\IIoore zajrzał do
- ~zy zona aresztowanego WIe o tej polIsą ubezpICczeniową, ponieważ nie byspraWIe? -:- zu:pytaJa.
. .
ło W ni~j klauzuli o samobójstwie.
swoich notatele
- Bron Boze. Na pewno by Jej zaszkoSędZIa słuchał z powagą i rozłożył wrę- Aha, pan zeznał, że ciotka powiedziała ' panu, iż posiadane przez nią papie,
dziło. Śędzia śledczy wydał specjalne zaczoną mu karteczk~.
ry wartościowe straciły na giełdzie war- rza,dzenia. Z kasy sądowej zapłaci się jej
Przeczytał cztery słowa:
to§ć i nie dają żadnej dywidendy.
pobyt w szpitalu. Tą sprawa, n!sch Dunn
"Dziś nie potriebuję mleka".
- Tym tłumaczyła, że, chociaż prag- się nie przejmuje.
Nie ulegało już wątpliwości :te nie bynie usilnie wspomóc nas wydatnie, nie
Żona postawiła policjantowi drugie py- ło to morderstwo, lecz samobóJstwo z premoże mi nic dać.
tanie:
medytaCją.
- A czy nio gniewała się wobec pana,
- Co mówi . ~ tym Y18zystkim. _.eleDmm był wolny.
że w przeciągu trzech tygodni traci war·
czarz?
'
.
(TłuJ&laczone z angielskiego).

potrzebuję

- tle wyglądają pana sprawy, panie
Dunn. Chociaż jestem detektywem, dam
panu dobra, radę. Tylko pan jeden mógł
wejść do jej mieszkania.
Sąsiadka zna
pana i widziała, jak pan tam wchodził. Niech pan się przyzna.
- Nie zaprzeczam \ycale, że byłem u
mojej ciotki.
oświetlony
Po,,: .erlzlawszy to Dunn,
Jaskra"'ym światłem, rozejrzał się zrozpa.czony po kole swoich gnębicieli.
Sierżant-detektyw Moore ponowił pró-

'Ceny te nIezawodnIe gpowoauja, rozpowszechnienie stosowania energii elektrycznej po wsiach, co przyczyni się do
podniesienia rentowności gospodarstw
rolnych.
Związek opracował generalne kosztorysy budowlane na trzyletni okres działalności na sumę 1 633000 złotych.
W okresie zimowym prowadzone są
prace organizacyjne szczegółowe projekty wykonawcze.

mleka
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Tabelę Cołerii Pansłwowej poilaJem~

6dy miał wracać do
P i 11 S k. (Tel. wł.) W Pińsku })Opełnił sa~l.1obójstwo obywatel gdański,
54-letni Zyd Salomon Ginzburg, wła
ściciel
wielkiej firmy drzewnej w

manii pl'2le\Ślad()wczej i w Piń
sku nawet wśród swych współwyznaw
ców widział przebranych hitlerowców.
Bez obawy i niepokoju rozmawiał dopiero wtedy, gdy przekonał się, iż ma
Gdallsku.
Ginzburg, któremu władze hitle- do czynienia z Polakiem. Podczas
rowskie w Gdallsku skonfiskowały ca- kilkudniowego pobytu w stolicy Polesia nie uczęszczał do lokali publiczły majątek, przybył do Polski i rozponych z obawy spotkania tam hitlerowczął poszukiwania metryki urodzenia,
ców. Nie chciał wierzyć, gdy mu tłu
gdyż miał jakoby pochodzić z Pohostu
Zahol'odzkiego na Polesiu, aby nastę-p maczono, że w Pińsku nie ma Niemnie uzrskać obywatelstwo polskie i po.- ców..
czynić kroki o zwrot skonfiskowanej
Gdy zbliżał się termin opuszczenia
fol'tuny. Przybywszy do Pińska poszu- granic Polski i powrotu do Gdańska,
kiwał on dowodów sv,'ego urodzenia
niepokój Ginzbul'ga wzrósł jeszcze barw Polsce, lecz w księgach wyznanio- dziej, a to tym więcej, że zawiodły go
wej gm i ny żydowskiej nie znalazł żad wszelkie nadzieje na uzyskanie obynych śladów. Mimo to starał się w watelstwa polskiego, metryki bowiem
starostwie o uzyskanie obywatelstwa mimo s~rzętnych poszukiwań nie znapolskiego, chcąc osiedlić się w Polsce. lazł. 'Uległszy silMj depresji, GinzStraciwszy majQtek i nie znalazł burg popełnił samobójstwo przez poszy nawet śladów, świadczących o wieszenie.
swoim urodzeniu w Polsce, Ginzburg
Ogłoszenia l-łam~y

milimetr hti f.o _t"ee koatut,: w IIwTczajn,.eh n.a atrooi, l-l_-

moweJ 15 rroeZT. na .tronle redaką;n,j ('-lamowe;): al prz" końcu ~
reda~cYJn.eJ 30 gr~sz)',. ~) n_ .tron!. I.WwarteJ A eroaz", e) Aa eł.ronie druriej 60 ,rossJ'. d) lIa
strome wladomo§cl m;eJ9COW1Ch 1.- si. Drobneoll'loonenla <najwyłej 100 .16w. w tym fi nagł6wkowych) . słowo nagłówkowe drukiem U_tym. li 'lUIzY, kaid. d,IaH Itlowo 10 groszJ',
Ogłos~ema w!Elksze ,.'j! ród drobnych pOI.WJllaJac od oet,tnieJ atrony. l-łunowJ' milimetr 10 groo

~

Wydalenie
z pasa granicznego

6dańska, powiesił sie
uległ

mi., -

sz)'. Ogl<!szemR flkompłikow8..'1e. Ii zutrzełenltm
od po"cser61n~o wJ'p.dku 20'/.
n!ldw.y tlo. qgtoszent.ł do blehcego. wTGani. przJ'jmujemJ' do ..oosin" 10.30. R do WJ'dań
ntedz.lelnych I .ś wląterzf!y<,h do godzlllY 11..110 rano. Za bllldy drukarRk ' ł'. ktc'lrf! nil' zni~ltutatt'~j"
treścI Oglosz~nIA. A·lm nl~trarJ8 l'le odpowla,iR. Oglos~pnia prz:yiml1jpn.y tylko Ba olllatĄ II g6ry.

bez gwarancji

D z i a ł d o w o, 21. 1. (d) Zarzl\dzeniem
wydaleni zostali z pasa granicznego mieszkaricy wsi Uzd owo Paweł i Piotr
Ż~chowscy z.a systematyczne
uprawiame przemytmctwa, a Zygmunt Jaworski
za nielegalne przekroczenie granicy.
władz

Kronika Łodzi
Z okazJi 76-1etnJe' rocnłcy POWIII.ma
8tycmiowego w sali Teatru Miejskiep;o
przy ul. Śródmie..iskiej. na akademii z udr.iałe"?l przc{]sta wicieU wla.d.1;. tymczasowy wlceprc7.ydent miasta Antoni Pącze-k
wygłosił referat na temat .,Powstamie w
r. 1863". Wysłano takie de.peszę w związ
ku z rocznica, do ostatniego łódzkiego powstańca pOl'. Ha,rde.go.
Zebranie dozorców domowych. 'V sali
Domu LudoWL'go przy ul. Przejazd 34. na
zebraniu ogólnym. dozorców domowych
omówiono przebieg i wynik rokowań o nową umowę 7.·h ioro'wa,.
Ciekawy odczyt dla wojskowych. Na
licznym z.groma<izeniu Stowarzyszonia

Dowborczyków, odbytym pod pn;&wodni~
ctwem rtm. Micherskiego. wY'głosił a:asM.
ru~zy i gruntownie opracowa.ny wykład
mjr dypl. J. Zychowski na tc-mat "Armi&
sowiooka i jej wartość".
Dozbrajanie armil. Odbyła się uroczy_
stość przekazania przez pracowników t
robotnik.ów firmy Landau i WeiIJe. przy
ul. Sterllll1ga. broni maszynowej armii. Poświęcenia broni dokonał ks. prałat J. Cesarz. proboszcz katedralny.
Z zebrania kupców rynkowych. PO'd
pnewodnic1Jwem prne.sa Henryka Krzemieflski~o odbyło się zebranie Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Kupców RYnko"'ych. na którym po przemó",iemiu red.
Zwierzewicza uczczono pamięć RomaJla.
Dmowskiego. I\astępnio omówi()l!1O aktu,
nIno sprawy organizacyjne.
Powiesill się. W komorze w 'Posesji
przy ul. Kątnej 100 pO'Pelnił samobójstwo
pl·1.eZ powieszc<nie 72-letni Antoni Grodziński. W Olszówce pod Łodzia, powio~
sil się w stodole lla sznurze 5O-Ie1iTli Sta~
ni law Dziedzic. gospodarz na 12 morgach.
Mąż poranił żonę. ~a ul. OZO'rkow~kiej
33 Jan BtażdżYJlski zadał żonie swe.i. 28letniej Zofii, szereg głębokich ran brzu ..
cha i pier-L Nieprzytomną Btażdżyńską
o-dwieziono do szpitala.
.
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cie, który mnie kochał i który moje
W chwili, kiedym się nad nim po- serce posiadał. Z jego śmiercią zochylił, ujrzałem naraz obok siebie jastanę
zupełnie
sama. Dlatego też
kieś uroczej piękności
młode dziewniech mi pan pozwoli nacieszyć się
czę, które rzuciło się z okrzykiem b6- nim choć przez tych kilka godzin. jalu na ciało nieszczęsnego pogromcy. kie mu może pozostają do życia. PoW tym miejscu opowiadania dOk-I tem już przecież nie będę miała nikotor Holnis zamilkł na chwilę, patrząc go, nikogof
nieruchomą źrenicą gdzieś w dal, jakNie miałem siły odmówić jej tego.
by za.pominając, gdzie się w tej chwili CUdne jej oczy spojrzały na mnie z
znajduje.
głęboką' wdzięcznością.
- Była to córka Don Miqueala Nazajutrz cyrk opuścił miasteczrzekł w końcu.
Z bólu zdawała się ko, pozostawiając Arabellę i jej ojca
być bliską rozpaczy.
na los szczęścia.
- Ojcze, ojcze najdroższy! - krzyOd tego czasu zacząłem ją widyczała rozdzierającym
serCa obecnych wać częściej i po kilku dniach byłem
głosem. Otwórz oczy! Zlituj się nad w niej już zakochany.
twoją nieszczęsną
BelIą i nie zostaZ cichych rozmów, jakieśmy prowiaj jej samej na świecie! O Matko wadzili przy łóżku chorego, dowiePrzenajświ..ętsza ocal go! Boże Midziałem się, że matka jej była Niemłosierny!
Miej zlitowanie nade mnąl ~ ką. Właściwie imię jej było WilPrzemocą
prawie musiano oder- / helmina. Imię Arabella nosiła tylko
wać biedne
dziecko ,którego płacz na skutek życzenia ukochanego ojwzruszał mnie do głębi, od nieruchoca, któremu przypominało ono kraj
:tnego ciała, ażeby mi umożliwić nie- rodzinny. Biała jej cera i niebieskie
sienie pomocy lekarskiej.
oczy wskazywały wyraźnie domieszkę
I jeszcze długo potem, kiedym już krwi niemieckiej.
opatrzył rany
pogromcy i zarządził
Sama ona nie wykonywała żadnych
przeniesienie go do miejscowego szpi- produkcyj cyrkowych, gdyż organizm
tala, słyszałem tę rozpaczliwą modli- jej był zbyt wątły, ażeby móc znieść
twę. W nocy nie dała mi ona zasnąć,
trudy tego ciężkiego zawodu.
budząc co chwila. Ale nie tylko dźwięk
Wreszcie, po tygodniu, śmierć ugłosu tej dziewczyny mnie prześ,ladowolniła od cierpień biednego Don Miwał.
Nierównie więcej może wzru- queala. W ostatniej jeszcze chwili
szył serce moje wyraz jej cudownych- dziękował ml za staranną opiekę i bła
wielkich, niebieskich oczu, w któ- g.ał ze łzami w oczach, ażebym cho~
rych malowała się cała jej dusza. w pierwszych dniach po jego śmierci
I kiedym usnął nad ranem nareszcie, SłUżył radę. jego biednemu dziecku.
widziałem nawet we śnie to jej spojI ja przyrzekłem mu to uroczynenie.
śt"Ie.
Obudziłem
się
bardzo wcześnie.
W istocie Wilhelmina pozostała
Ubrawszy się naprędce, pospieszyłem zupełnie samą na świecie. Nigdy nie
do szpitala, ażeby się dowiedzieć o lo- zapomnę tej strasznej chwili, kiedy
sach chorego pogromcy.
rzuciła się po raz ostatni na ciało, teStan jego znalazłem beznadziej- gnając drogie szczątki.
nym. Odzyskał coprawda przy tomPogrzeb bYł okazały. Cała ludność, ale na swoje nieszczęście c;hyba,
ność miasteczka wyległa, ażeby wyragdyż widać było, że cierpi tak straszzić w ten sposób współczucie nieszczę
nie, że śmierć była dla niego zbawi e- snej córce. Setki wieńców złożono
niem.
na, grobie pogromcy lwów.
Niestety, musiał biedak czekać na
Wkrótce jednak zap()mniano o canią d()Ść długo jeszcze.
łym wypadku 1 o pozollta.łej sierocie.
Przy łóżku chorego klęczała jego
Wilhelmina postanowiła nie wracórka..
cać już do cyrku.
Zresztą, była tam
Była tego dnia cokolwiek już spo- ; już i tak zbyteczną.
kojniejszą, ale.w rysach jej pięknej
Na skutek mojej rady pozostała w
twarzy widać było tyle bezdennej roz- miasteczku i zajęła się wyk()nywa. paczy, że mimowoli odwracałem od niem ręcznych robótek, w czym celoniej oczy.
wała rzeczywiście. Zamówienia naCichym, drżącym głosem prosiła pływały dość obficie, dzięki moim
mnie o pozwolenie pozostawania bez stosunkom tak, że od biedy mogła się
przerwy przy ojcu.
jako tako utrzymać ze swej pracY.
- Jest to jedyny człowiek na świe- Wszelką pom~c -pieniężną, jaką jej
41)
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ofiarowywano
czasami,
odrzucała
dumnie.
Tak upłynęło sporo czasu. Uczude moje ku biednej sierocie rosło z
dniem każdym. Zamknąłem je jednak głęboko w sercu, ażeby nie mącić
spokoju tej czystej duszy. Być może,
że specjalny stosunek mój do niej w
roli opiekuna poniekąd zamykał mi
usta.
Wilhelmina patrzała na mnie jako
na przyjaciela swojego ojca. Moja powaga umacniała w niej szacunek, powzięty
od pierwszej chwili. Zdawało się jednak, ze
stoi on właśnie na
przeszkodzie ku rozwinięciu się w jej
sercu gorętszych uczuć.
Pocieszałem
się jednak
nadzieją,
Że z biegiem czasu uda się mi ośmie
lić ją ku sobie i :lJlaleźć w jej duszy oddźwięk tych uczuć, jakimi ja sam się
karmiłem.
I byłoby

mi to się stało, gdyby na
drodze naszego życia nie był zjawił
się pewien człowiek,
nędznik, który
zniszczył wszystkie
moje marzenia i
złamał życie moje i biednej Wilhelminy.
Człowiekiem tym był jeden z kolegów uniwersyteckich, z którym ży
łem nawet w przyjaźni czas jakiś podC7.as studiów w Berlinie.
Zażyłość
nasza trwała niedługo
jednak, dlatego, że bardzo prędko zdą
żyłem się przekonać, ż~ Aron Hut tak się nazywał ten kolega - przy ujmującej pOWierzchowności i wielkich
zdolnościach

umys~owych
posiadał
i skłonn()Ść do
próżniaczego, wesołego życia nad stan.
Wówczas już uważałem go za stra-

niegodziwy charakter

conego człowieka i usunąłem się od
niego zupełnie. Toteż bardzo niemile
byłem zdziWiony, kiedym go pewnego
razu spotkał na ulicy mego miasteczka i kiedy nazajutrz z}()żył mi wizytę, ażeby odnowić starą przyjaźń, jak
mi to oświadczył na wstępie.
Nie chcąc się okazać niegościn
nym, przyjąłem go. Poznałem w nim
tego samego Huta, przystojnego, wytwornie odzianego, wymownego, peł
nego jednak cynizmu człowieka.
Opowiedział mi, że przestudiowawszy kilka semestrów fakultetu prawnego, miał już dosyć tej nauki i przerzucił się na wydział chemiczny, a 0becnie, po skończeniu uniwersytetu,
udało mu się otrzymać miejsce chemika w fabryce, leżącej tuż pod naszym
miasteczkiem, że więc osiedla się tu
na stale.
Przeraziłem

się

tą

że w tych warunkach niepodobieństwem byłoby uniknięcie spotkania się z dawnym kolegą tu lub owdzie w miasteczku, zwłaszcza kiedy
Hut, żegnają.c się, zapowiedzial mi
wkrótce nową wizytę.

dlatego,

Dotrzymał słowa,
niestety! I odtąd miałem go u siebie coraz częściej.

Nie rzucałem mu się na szyję przy powitaniach to pewna, ale z drugiej strony nie mogłem się zdobyć na zaznaczenie w sposób zupełnie wyraźny, że
to odnowienie znajomości nie jest dla
mnie rzeczą zbyt miłą.
Naturalnie w tych warunkach nie
mogłem uniknąć zetknięcia się Huta z
Wilhelminą.
Zobaczywszy mnie raz
w jej towarzystwie na jakimś spacerze, Hut zaczął mnie prosiĆ o przedstawienie pięknej pannie i, choć z bólem serca, zmuszony byłem mu przyrzec, nie znajdując dostatecznego pozoru do odmowy.
Zapomniałem panu dodać, że Wilhelmina zmieniła już wówczas nazwisko hiszpańskie "Soberto" na niemieckie "Szubert".
Już pierwsze spotkanie młodej pary napełniło moje serce trwogą i złym
przeczuciem jakimś, tym bardZiej kiedym 7auważył, że wykwintny chemik
bardzo się podobał Wilhelminie, a i
ona. zrobiła na. nim silne wrażenie.
- Człowieku! zawołał, kiedyśmy zostali sami. Taka cudna kobieta ukrywa się w tej dziurze prowincjonalnej, a ty ukrywałeś ją przed
moimi oczami?! - Ale rozumiem dodał z uśmiechem, który wywołał rumieńCe gniewu na mojej twarzy.
Pan doktor udaje obojętnego, a zakochany jest po same uszy! Zresztą i
ja bym był o nią również zazdrosny
na twoim miejscu.
W dosyć cierpkich słowach dałem
mu do zrozumienia, że wymawiam sobie na przyszłość podobne uwagi co
do Wilhelminy ' odpowiedział mi
.na to jednak śmiechem.
-.:.,' Bardzo to pięknie i poczytuję ci
to za zasługę, że udajesz cnotliwego
- zawołał - ale w rzeczywistości był
byś i ostatnim głupcem, żebyś chciał
oczekiwać aż przyjdzie inny i uszczknie ci sprzed nosa to piękne dojrzałe
gronko, wiszące tuż koło ust.
Cierpliwość
moja wyczerpała się
po tych jego szydtlrczych, cynicznych
słowach.
Oburzony do głębi pokazałem mu drzwi.

wiadomością

(Ciąg

dalgzy

nasł.Q,pi5

EBE±

radzi one
I

powiedzieć:
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- Straszniejszy w ~niewie od Boga samego!
- Tak.
- Uspokój się ojcze, błagam
rzekł
Paweł przelękniony
wzburz eniem starca.
- Nie bronię ci widywać się z tą
kobietą, pozwalam kochać ją. To twoja matka! - dodał głosem rozpaczy.
- Twój syn byłby taki 8ZCZęŚ1iwy! . . .
- Nie nalegaj! Ją, ują.ć ją za rękę, znaleźć się z nią pod jednym dachem! Nigdy, Pawle, nigdy!
- O, nie wymawiaj tego słowa, ojcze, gniew twój jegt sprawiedliwy, a
ze słów widzę, coś wycierpiał, lecz nie
odbieraj mi nadziei, że potrafię cię
zmiękczyć . . .
- Ani zapomnę, ani przebaczę...
są rzeczy, których taki człowiek jak ja
przebaczyć nie może...
Rana przez
nią zadana krwawi w sercu do tej pory.
- Lecz jeżeli ona żałuje, jeżeli
przyjdzie prosiĆ o przebaczenie na
klęczkach?

Nie chcę jej widzieć! - krzykLehrun z furią - niech się nie pokazuje. bo nie wiem. no czego byłbym
zdolny!
Młody człowiek
westchnął i spu·
-

nął

ścil ~łowę zniechęcony.

- Jak to - ciągną ojciec z Ironią
- skoro wi~c «musza do wyrzeczenia
lIjię szalonych
awantur, przyjemności
...'ystępnych. których użyło siO aż do
prr;esy tu. skoro okryłO się wstydem,
wytarzało w błocie, wystarcza potem

-eeko

najzacniejs2Jemu, który ją z nędzy wyciągnął.
Olśniła mnie czarem
swej
piękności
złowrogiej, Słodyczą
spojrzeń obłpdnych, kochałem ją całą siłą
duszy, całą siłą młodości niezużytej. ..
Byłem
niewolnikiem jej
pragnień, zaspakajałem wszelkie fantazje, oprócz honoru wszystko był
bym jej poświęcił. Ślepy byłem, przejrzałem dopiero, gdy już widoczna była jej podłość. gdy zmiażdżyła mnie

,,2ałuję

za przeszłość, opuszczam drogę występku, wracam do
życia uczciwego, którym przedtem pogardziłam i chcę zająć miejsce szanowane w ognisku domowym!"
Rzeczywiście byłoby to bardzo wygodne. O, nie! Nie wolno żądać ni gdy tego, co się należy tylko tym, którzy wypełnili swoje powinności, tym
co nigdy tak nisko nie upadli... A
ona, jeżeli żałuje prawdziwie, niech
idzie pokutować do klasztoru, lub
gdzie na pustyni! Kto ma na czole
piętno hańby,
unika oczu ludzkich,
nie szuka światła, kryje się w cieniu!
Lebrun przez wzglą.d na syna długo się powstrzymywał, lecz okrutne
wspomnienie przeszłości wyprowadziło go z równowagi.
. Widział bladość Pawła i wyraz boleści w oczach łzami zaszłych.
I za tę boleść sprawioną synowi
czynił odpowiedzialną Leonię.
Przestał na chwilę, żeby tchu
brać, a potem mówił dalej:

swoją hańbą!...
Cześć
moją, droż
szą mi nad życie,
zdeptała nogami I
Wtedy wypędziłem ją, słyszysz Pawle,
wypędziłem!

Młody człowiek płakał, bYł

lej:
-

-

że rozkazując.

- I nie zważając, że są rzeczy,
których syn nie powinien słyszeć. mómil dalej:
- Debiut w jej życiu była to zdrada przyjaciółki, która jej ufała bezgranicznie, czarną niewdzięcznością

I

odpłaciła

dobroczyńcy,

~,.ł~urłp~O),.,f

To moja matka! - jęknął.
nie słyszał i mówił da-

Rzeźbiarz

na-

O, ta kobieta! Nie ma na świecie niebezpieczniejszej syreny. Od najmłodszych lat nauczyła się kłamstwa,
fałszu, hypokryzji, przyzwyczaiła się
do oszukiwania ludzi.
Paweł próbował pr7.erwać ojcu.
- P()zwól mi mówić - rzekł ten-

przybi-

ty.

I

Co robiIa przez te lata, gdy kraj
opuściła? Nie wiem, i nie chcę wiedzieć.
Amatorka zbytku, chciwa uciech, zapewne dalej prowadziła ży
cie niegodne. Sądzisz, Pawle, że wtedy pomyślała o tobie ? O, nie wcale
o synu, którego dziś chce pieścić. Na
progu starości, kiedy znikła piękność,
przypomniała sobie, że jest matką!
W uniesieniu szalonym nie zważał,
że każdym słowem rani syna jak sztyletem w serce.
- Ojcze, błagam, pamiętaj, że to
moja matka!
prosił młody człowiek.
'
Ale ojciec upajał się własnymi sło
wy i tracił prawie rozum.
Nagle zachłysnął się.
- Ach, dus7.ę się - bełkotał - powietrza!
Jednocześnie ruchem gwałtownym
r:erwał krawat i rozdarł kołnierz u koszuli.
PĄwi'>ł skoczył, otworzyl oknQ, po-

biegł

potem do ojca i zdążył go jeszcze na czas pochwycić?
- Na pomoc! na pomocf - krzy-

knął.
Przybiegła służąca.

-

I

Prędzej,

wody, octut

Zwilżono skronie rzeźbiarza, lecz
nie otrzeźwiał z omdlenia.
Paweł zląkł się, że ojciec nie żyje
i że on go zabił.

-

tlspakajała go

To przejdzie -

służąca.

Trzeba biec po dokt<lra, przenietymczasem pana na łóżko ...
Wysłano w tej chwili odźwierną po
doktora Delteil.
Doktor zastosował środki, zwykłe
przy atakach tego rodzaju i rzeźbiarz
śmy

odzyskał przytomność.

Leprun powiódł dokoła oczyma
zamglonymi, wyrzekł kilka słów niezrozumiałych i wpadł w sen nieczuly, którego doktor nie myślał przerywać.

Paweł

blady jak

ściana oczekiwał

z niepokojem wyroku doktora.

Pan Delteil wziął go za rękę.
- Dobrze, żeś mnie wezwał
rzekł na szczęście byłem w domu
i mogłem na czas przybyć.
. - A więc panie? ..
- Uratujemy ojca.
Paweł westchnął z ulgą.
- Nie martw się. Mam nadzieję,
że za kilka dni znów zdrów będzie.
Paweł uścisną.ł rękę dol<tora t
wdzięcznością.

- Skąd ten atak? - zapytał pan
Delteil.
Paweł przedstawił mu rzecz całą.
(Ciąg

dalszy

nastąpi)

Na nartach po zboczach Małterhornu

'H al~ensluf(i

Cu16erl8łFII

(Od własnego korespondenta "Orędownika").
Z e r m a t t, w styczniu.
'(k) Skoro się już jest w tym Zermatt, trzeba urządzić jakąś poważniej
szą wyprawę. Pogoda, jak z bajki, góry
iskrzą się w śniegach i słoilCU jak

Tylko u nas zima figle plata. W Szwajcarii (Davos) narciarze takich zażywają
rozkoszy
realny zwid, a opowiadania tutejszych
przewodników zachęcają do z.apuszcz&nia się w dalsze okolice. Można wpr.awdzie całymi dniami wysiadywać na sło
necznym tarasie pensjonatowym i wpatrywać się w Matterhorn, słuchając
przy tym ch,arakterystycznych odgło
sów wsi wallijskiej, ale tajemnicza
głąb gór wabi nieprzeparcie.
TatrzaIlskim zwyczajem bez przewodnika, bez mapy, bez fok i smarów
"na słowie Bożym" puszczamy się w
najpiękniejszą wędrówkę w nieznane.
Złocista pogoda poranna zaczyna
się psuć.

i jesteśmy na grani, na skraju potęż
nego urwiska, kt6re wali się w niewidoczny już jar.
- Tu trzeba uważać przy zjeździe
- pomyślałam.
A potem wydostajemy się na otwarte pola śnieime nad urwiskami, wyszurane śladami desek miejscami do lodu,
miejscami zadęte i zapomniane. Wichura bije w twane ostrymi szpilkami
śniegu. Kierunek południowo-wschod
ni, byle go nie stracić! Godziny upły
wają w żmudnym marszu.
A potem kilka stromych wypiętrzeń
gr.ani, trochę borykania się z wiatret:Q
- i z sz.arej zasłony mgły wynurza się
ogromny, opuszczony, okinnicami zasłolIlięty hotel Schwarzsee. Ostry szus
- i jesteśmy w zarisznej kotlince. Kilkanaście metrów dalej k,apliczka
u stóp Hornli. Tu gdzieś, naprzeciw
nas - wznosi się olbrzymi obelisk Matterhornu. Czy to nie ironia, że nie możemy pokłoniĆ mu się z bliska?
Stoją.c pod murem kapliczki zjadamy pospiesznie nasze bułki, spogląia
jąc na siebie spGd oblodzonych rzęs.
Nagle podmUCh wi,atru jeden,
drugi. Mgła drze się jak szar>a płachta.
Powstają. w niej j,asne leje i już migają. błękit.ne oczy nieba. Rozdmuchane na bok kł,adą się kłęby chmur do
stóp szczytów.
rudzie!

°

,ŚTJ1IĘTO

DYNASTII

Przed nami wykwita jak zjawisko
nieskalana Mon te Rosa z szerokim 'ozorem lodGwca. spływają.cym w
dolinę, F1antastyczne złomy Mischabelhorner strzel,ają z nad chmur jak l()dowe góry. Biały, rażący Weisshorn
staje dęba, oderwany jeszcze od ziem~
morzem mgieł. Tylko za nami kłębI
się czarne wężowi.sko chmur: Ale i one
pękają, ustępują. I nagle Jak ostrze
noża wytryska z nich niesam.owity cz~
Matterhornu, tej legendarnej góry, SH~
jącej pooziw, grozę i nies~cz~ścia. Jak:
by gniewny, otrząsa ~ sI~'lbI.e resztkI
mgieł. Jedna przyczeplła Slę Jeszcze .do
jego zbocz.a tuż za HornIi, uwydatmając ten śmieszni'e mały~ spic~as~y ~od:
nóżek Glbrzyma.
Jakze blIskI, JakI
przeogromny, jakiż. zimny. w . swoiI?
szarym granicie, ktorego me lma Się
biała

żaden śnieg!

Jest godzina druga po południu. Za
Matterhornem wydarło się słońce i pada na masyw Monte Rosy, nasycając
go najpiękniejszym oocieniem różu.
Coraz jaskrawsze światło krótkiego
dnia rzuca się na lodowiec, krwawią.c
go i złocą.c. J·ak zwid wstają. wspomnienia czytanYCh alpejskiCh wypraw.
Tu stał ze swym obozem Whymper, gotując liny do pierwszej wyprawy na
Matterhorn. \V tej tu kapliczce schowali część zapasów. Tam ponad MOIIlte
Rosą ukazały mu się po katastrofie
straszliwe krzyże. Na lodowcu tu na

Jr1PO~SKIEJ

Ledwośmy minęli wspaniałe

lasy modrzewiowe, przez które stromo
i ślisko przedzieraliśmy się przeszło
godzinę, wypłynęły z nad zębatej
piły gór kłębiaste chmury i jęły zasnuwać przeczysty błękit z uporem godnym
lepszej sprawy. Szarość padła na
świat. Cięliśmy przez rozlegle hale
sążniste zakosy, płaskie a długie, by
mniej ślizgać się na gołych deskach.
Przez sito chmur sypać się począł drobny śnieg, który gęstniał z każdą chwilą. Przezornie zatrzymałam się, wbijając GCzy w dal i notując sobie w pamięci szczegóły przyszłej "trasy", którą
należało wspinać się dalej. Ledwo zdą
żyłam się rozejrzeć, mgła zasnuła swoją kurtynę i styczniowa kurniawa rozszalała się na dobre. Wracać? Za nic,
to też nie po tatrzańsku!
Śniegi olbrzymie. Miejscami zapada się z nartami po kolana i wyżej.
Hale i szałasy skończyły się, kilka
żmudnych rekrętów wśród
kosówki

Ely Culbertson, twórca nowej teorii
brydża, kibicuje rozgrywce swej żony,
grającej w turnieju w Cleveland (stan
Ohio) w St. Zjednoczonych
prawo

spoczywały zwłoki

Patrzymy, jak zahipnotyzowani, w
świat górski, jego najwyższy wyraz.
Słońce głaszcze i pieści :g1'la.nie i ściany.
Ostre cienie podcinają. różowo-białe
z.amczysko COJ'laZ wyżej - cz.a,s wracać.
Składam kije i rzucam się w biały
pęd. Niesie nas j,ak opętanie. Silny
mróz ścina świeżo spadłe puchy_ Prawą stroną., prawą tam nawisy .. _ Teraz kosówki, o tu z.a,kręt - tam urwisko, straszne urwisko. Oblodzony stok
nie chwyta wcale kantowania nart,
zsuwają się na poprzek. Tylko śmiało
i szybko w dół, cią.gle w dół!
Jak szaleńcy wypadamy na hale. Tu
już szeroko i bezpiecznie. Z naszych
starych śltadów ani zn.aku. Ale po co
ślady, kiedy jest jasno a zresztą "nos"
węszy kierunek.
Uradowani i zachwyceni lą.dujemy
przed pensjonatem, napełniwszy hurkotem naszych gołych desek usypiają
ce Zermatt.
Potem posłaliśmy ostatnie przed
nocą spojrzenie mroczącemu się już
Mtatterhornowi.
MARIA SANDOZ.
ten

śmierć

Wedlug starej legendy japońskiej opu.~cił zalożyciel japońskiej dynastii cesarskiej ces.arz Jimi przed 2600 laty wyspę Miyazaki na południe od Japonii i miecze"';' pod bil kraj wschodzącego słońca. W rocznicę odbywają się na Miyazaki
wspaniale uroczystości religijne. - .1Ila zdjęciu Japończycy w prastarych zbrojach w uroc:ystym pochodzie

jego przyja-

ciół...

w liściu bluszczu

Nienotowany dotychczas w historii medycyny wypadek zdarzył się w Eindorfie.
Do umierającego 12-letniego chłopca wezwano lekarza. który stwierdził ciężkie
śmiertelne schorzenie nerek i t.ołądka. Chłopiec mimo pomocy lekarskiej zmart
Zaczęto dochodzić przyczyn naglej choroby chłopca. Okazało się, że w poblHu altanki porośniętej bluszczem rosły jagody,
tędące skrzyżowaniem zwykłej jagody leśnej z poziomką·
Chłopiec, zrywając jagody, zerwał jednocześnie kilka liści bluszczu. Zawarty w liściach bluszczu jad
hederin, działają.cy szczególnie na tkanki żołądka, zetknął się z jagodami i wywołał w organiźmie
chłopca śmiertelne
zaburzenia.

ne, sale koncertowe przeludnione i milionowe nakłady książek. Takie samo zreSZ-1
ta, jest i życzenie artystów, którzy mogliby
wreszcie swoją egzystencję oprzeć na
zwiększonych dochodach.
Każdy projekt, który do tej zaniedba·
(1') Jest taka choroba, na którą od
dawna cierpi nasze życie kulturalne - i nej u nas dziedziny mógłby wnieść trochę
Te bony p. Piaseckiego byłyby zatem
ładu i pomóc do wytknięcia linii logkznazywa się: "błędne koło" ...
s\\'oistym... przymusem brania czynnego
Bo to tak: recenzenci teatralni WSCle- nego postępowania, jest objawem pożą udziału
w przejawach życia kulturalnego.
kają się, że sztuki kiepskie, niepoważne
danym. P. Piasecki uważa, że konsumuW tym zdaniu, które przed chwilą nai program tylko z kasowego punktu roz- jemy zbyt mało wytworów kultury. Ten i pisałem,
znalazło się jedno małe zgrzytlipatrywany, a dyrektorzy teatrów odpo- ów z nas kupuje jakieś książki, chodzi we słówko:
- przymus!
czasem do teatru, daj Boże i na koncert...
wiadają, że trzeba właśnie takie sztuki
Więc stałe,
niezmienne, przymusowe
ale mimo wszystko trzeba tę konsumpcję
grać, a nie inne, bo ludzie poważnego repertuaru w dzisiejszych smutnych cza- zwiększyć, ona jest zbyt mizerna, zbyt ściąganie i potrącanie pewnych sum. To
sach nie chcą oglądać, więc trzeba się z szczupła. Z tym zgoda. Jesteśmy na- nic, że w styczniu motemy wydać np. 100
tym liczyć, bo inaczej przestaną w ogóle prawdę jak te panienki nierozsądne a głu złotych na dobra kulturalne, a w lutym
do teatru chodzić ... Krytycy literaccy gar- pie, co to same siebie przymusową dietą nic, bo,.. no, bo tak nam się właśnie w
- Dziedzicu, kupcie ten bon... mozamęczają, a potem im się to na zdrowiu
budżecie układa, że potrzeba pieniędzy na
dłują, że książka musi być tańsza, bo dzisiejsza jej cena uniemożliwia kupno zwy- odbija. Nasze "zdrowie kulturalne" może inne wydatki. Te sprawy nic nie obcho- żecie iść do teatru... za jedne 50 groteż kiedyś na skutek tej
diety zacząć dzą Urząd Skarbowy, który prawdopodo- szy! .. _
kłemu śmiertelnikowi, a wydawcy udowadniają, że dzisiaj i tak nikt książek nie
szwankować I
bnie zajmowałby się wymierzaniem tych kierować tam, gdzie nie mają ochoty
kupUje, że nakłady też nie mogą być wy:!;opłat.
Jakby
to
było pięknie, gdyby zrealizopójść! A je~eli o mnie chodzi, to Kadena
sze, bo ltsil1,żlm będzie "leżt!ć..... Ci znów wały się marzenia p. Piaseckiego: teatry
I ktoś inny decydowałby za nas, jaką Bandrowskiego nie będę czytał nawet gdykrzyczą. że w teatrach nie grywa się sztuk
mamy w danym miesiącu przeznaczyć su- by mnie na to Urząd Skarbowy skazali
polskich autorów, tamci, że takich sztuk pełne, obrazy na wystawach rozsprzeda- mę
na nasze "utrzymanie kulturalne", kto Taki już jel?tem.
w ogóle nie ma... Po prostu błędne koło,
inny wybierałby książki, wskazywał obraI jeszcze jedno: realizacja tego projekkołowacizna ...
zy, wyznaczał taką czy inną sztukę tea- tu przyniosłaby nowy element zbiurokraPróbowano już w tej dziedzinie coś nietralną. A tu jeszcze wyklucza się z zasię
tyzowania życia społecznego. Powstałby
coś. tędy i owędy nic z tego nie wyszło.
gu projektowanych przez siebie bonów ki- jakiś nowy, olbrzymi aparat biurokratyczTeraz p. Stanisław Piasecki, redaktor
na, rewie, operetki i co lżejszy repertuar. ny, nowi urzędnicy ... a może i nadutycia._.
tygodnika ,.Prosto z Mostu", powodowaZa bony będzie można nabywać tylko to, i protekcje ... U'n tego poprze, tamten tego
ny szczerą troską o stan naszej kultury,
co naprawdę w pełni zasługuje na miano wysunie ...
wysta.pll na łamach swego pisma z prodóbr kulturalnych!
jektem ścią~ania pewnego procentu z penI będzie się w Urzędzie Skarbowym
SJi l<aźdpgo pracownika i wydania nakaNie ma przecież nic gorszego, jak na- rc..zkładało swój "podatek kulturalny" na
zu , aby I\ażrly podatnik, płacący podatek
rzucanie ludziom autorów, tematów itd. r~ty: - będę mógł w teatrze tylko dwa
dochodowy. równiet. pewien ściśle określo
Bo wtedy może powstać taka sytuacja, że a~ty sztuki zobaczyć, bo za trzeci jeszcze
ny procent cia wymierzonej sumy podatbędzie się te bony jakoś pokątnie, pokryme zapłacilE'm. (Jeżeli to będzie "Żywy
k0wej dopłacał. W zamian za to - w wyjomu sprzedawało,
byle się ich pozbyć, ładunek" \Vinawera, grany obecnie w
padku realizacji tego projektu - opłaca
albo po prostu wyrzucało do śmietnika. Warszawie, to mogę nawet tych dwu akjący te śWladczenia otrzymywaliby tzw.
W pierwszym wypadku bony będą miały tów nie widzieć). Będę miał w Urzędzie
"bony kulturalne", które stanowiłyby
- Za te bony może pan dostać książ- oczywiś?ie cenę niż~zą od, nominalnej i zaległości: wszystkie dzieła Kadena dość
równowartość potrąconych i wpłaconych
.'
d
B d
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może ~lę wytworzyc speCJalny proceder d~lŻO Siero.'Izewskicgo i jeszcze pa~ę tasum Te bony mogliby ich właściciele za· kt . Ka ena an rou s,"zcgo t teroszew- spekulacyjny, w drugim wypadku może klCh.
mienić tylko na "produkty" kultury: bilesktego..
się zdarzyć, że np. wszystkie bilety na
.W tedy przepiszę sobie dietę. Tego nie
ty do teatru, na kon~erty, obrazy, książ
- Mój Boże, a ?a myślałem, te do- koncert będą wysprzedane, ale sala kon, b!;dt WSI
ki...
stanę coś do czytanza . .•
"ertowa bę(lzie pusta!
Bo trudno ludzi
GWIDON MIKLASZJ'!W!>l.J(r.

Kultura na ... kartki!
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