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(36 bis . .

Dziesiątki tysięcy wiernych defilują

. Wtorek, dnia t4 lutego t939
k±±
tego,

a

następnie

w wyborze nowego

przed trumną ze zwłokami
Piusa
XI
I

W sobotę o godz. 17 odbyło się uroczyste przeniesienie zwłok Piusa XI
z Kaplicy Sykstyńskiej do Kaplicy
Najświętszego Sakramentu w Bazylice
św . Piotra.
Orsz.ak otwierał pluton żandarme
rii papieskiej kompania gwardii palatyńskiei oraz członkowie dworu. Z koJei niesiono na żałobnych noszach
śmiertelne szczątki Papieża, ubrane w
szaty pontyfikalne i złotą mitrę. Po
obu stronach noszy postępowały oddziały gwardii szl,acheckiej
oraz duchowieństwa z zapalonymi
gromnicami.
Za noszami szli kardynałowie, kor-

Przy wejściu do bazyliki ocz~kiwali
na orszak żałobny członkowie kapituły św. Piotra ,którzy przyłączyli się do
pochodu. Po śpiewach "Miserere" orszak skierował się ku konfesji (grób
św. Piotra), przed którą. złożono zwłoki i odprawiono modły. Z kolei zwłoki Piusa XI przeniesiono do kaplicy
Naj św. SakI1amentu, gdzie złożono je
na katafalku okrytym czerwonym 08,·
damasz k lem
l. o t oczonym gwar d'Ią.
szlachecką. Wokół katafalku palą. się
wielkie gromnice. Raplicę oddziela
krata brQ,zowa.
Citta deI Vaticano. (PAT.) W

Prymas Polski-

wyżsi

pus
dyplomatyczny,
pralaci ·i
dygnitarze
dworu papieskiego.
Orszak, którym kierowali papiescy mistrze ceremonii przeszedł przez schody k~ólewsk.ie, ~alę ~siążęcą i, schody
Be~~I~go, k~oeruJą.c SIę ku gło~n~mu
weJsclU, WIodącemu do Bazyhkl. -

I

niedzielę od samego rana został 0twarty dla publiczności dostęp do bazyliki św. Piotra.
Nieprzeliczone tłumy składają. hołd
pamięci zmarłego Ojca świętego Piusa XI.
.
.
Z. rana odpraWIono . Ył, bazyl~ce
św. PIOtra uroczyste nabozenstwo załobne. . ,
Naboze~stwa
odprawiane
będ~
przez 9 dm.
Do południa odwi>edziło bazylikę św.
Piotra, skł~ac1ają.c hołd pamiQci zmarlego Ojca Sw. Piusa XI, ponad 150 t ysięcy wiernYCh.

wVJ-echał
•

,

na pogJ'zeb OJca sw.

W czoraj po południu o godz. 17,16,
pocią.giem międzynarodowym wy jechał z Poznania do Rzymu J. Em.

•

ł

do Rz"mu
r

Konklawe

ks. kardynał Prymas Hlond, by jako
jedyny kardynał z Polski uczestniczyć w pogrzebie zmarłego Ojca świę-

J. Em. ks. kardynał Prymas Hlond
w wagonie przy wyjeździe z Poznania
do Rzymu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

WNiemczech nie wolno katolikom

Inż. Adam Ooboszyński
objawiać żałoby po zgonie Ojca św. opuścił mury więzienia wSiedlcach
B e r l i n. (P AT) Na
o Niemczech zakazu wywioeszania jaWar s z a w a. (Tel.
W
wiadomość

śmierci Papieża,

biskup Berlina ks.
Konrad 'hr. von Preysing nakazał wywieszenie flag o barwach kościelnych,
opuszczonych do połowy masztu na
kościołach i probostwach w
całych
Niemczech.
Na skutek jednak istnieję,cego w

kichkolwiek. in~yc~ flag, prócz ~ństwowych m~mIecklch bez uprzednIeg~
rozporzQ,dzema władzy kompetoentneJ
, . k"leJ, na za
. d nym koscIe
' . le l. probosWlec
stwie flagi się nie ukazały.
Zarządzenie kurii biskupiej zostało ł
jedynie odczytane z ambon.

wł.)
sobotę pierw w Krakowie, potem. we Lwowie
o godz. 20 opuścił mury więzienia w i ostatnio w Siedlcach.
Siedlc.ach inż. Adam Doboszyński skaSprawa jego toczyła się w ezterech
.
.'
.
zany
wvroklem
we LWOWIe na 3 l instancjach.
'ł
k"
. . sądu
.
Uniewinniony przez Sę.d Przysię
po ro u WlęZlema.
głych w Krakowie, z-ostał skazany w
Doboszyński przebywał w więzieniu apelacji
również na mocy werdyktu
bez przerwy od 30 czerwca 1936, najsądów przysięgłych na. dwa lata. wię
zienia.
Wskutek kasacji prokuratora sprawa oparła się o Są.d Najwyższy, który
ją. przekazał ponownie Są.dowi Apelacyjnemu we Lwowie. Tym razem sprawa toczyła się przed trybunałem zwyczajnym, który skazał DOboszyńskiego
na 3 i pół roku więzienia. Wyrok są.
du uprawomocnił się, z powodu wycofania przez obrońców wniosku o kasacj i.
Do końca kary pozostało jeszcze'
DobosZYllskiemu 10 miesięcy. Wskutek
złego stanu zdrowia, Doboszyński, dzię
ki zabiegom obrony, otrzymał obecnie
6-miesięczny urlop zdrowotny, po czym
wróci do więzienia, by odbyć resztę kary. Możliwe, iż z powodu nienagannego prowadzenia się 1/3 kary będzie mu
darowana, co jest praktykowane.
W sobotę wieczorem o godz. 19 przybył do Siedlec je,doen z obrońców DoboSZYIlskiego, mec. Stypułkowski z Warszawy.
.
O godz. 20,20 otwarła się żelazna
br,a ma wi~zienia. z której wyszedł DobOSZYllSki, ubrany w czarny płaszcz i
brązowe ubranie.
Przez ostatnie trzy
lata włosy jeszcze bardziej przyprósz~'
la siwizna. Na twarzy malowało się

OTWARCIE MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODóW NARCIARSKICH W ZAKOPANEM

zmęczenie.

Doboszyński wsiadł

do

oczekują.cego

Stypułkowskim
pojechał złożyć wizytę pOŻ<eglloalną k,ap~lanowi wiQziennemu, oraz adw. Ka-

auta i razem z adw.

.~

UCvLNY W:WOK STAD

GO POD KROKWI4 PODCZAS OTWARCIA FIS'u

zimioerzowi Chrzanowskiemu, którzy
się nim op iek ow,a I i w Siedlcach.
Około godz. 21 odjechał do Warsza·
wy.
Niedzielę Doboszyński spędził w
Warszawie. a dziś, w p<>niedzialek, ma
udać siQ do j{}dnej z miejscowości J:odgórskiej, aby ratować swe Ul't:rożolle
płuca.

(w)

kardynała Prymasa przybyli na dWO-,
rzec kolejowy liczni przedstawiciele
duchowieństwa z księżmi biskupami
Dymkiem i O' Rourkie'm na czele.
Wśród licznie zebranego
duchowieństwa zauważyliśmy: księży infułatów
Rucińskiego i Prą.dzyńskiego,
księży
kanoników: Putza, Szreybrowskiego,
Mędlewskiego i Jedwabskiego.
Obecni byli dalej: wojewoda poznański
Ma:uszew.ski, rektor U. P. prof. Pe~etIatkowlcZ, gen. Wład, star~sta kraJOwy B.egale, tym~zasowy wICeprezy:
de?t mIa~ta Z.ales.kl~ pr·ezes Dyr. Kole~
im;. Krzyzanow~kl l starosta grodzkI
mgr q-łodowskl.
Zarząd Okręgowy
Stronmctwa Narodowego reprezentował prezes dr Meissner.
Na peronie pierwszym ustawiła się
kompan ia honorowa piechoty z chorą.gwią pułkową i orkiestrą. or,az liczni
oficerowie.
Krótko po godzini e 17 przed rl worzec poznm."lski
zajechał samochód
wiozą.cy ks. kardynała Prymasa, któremu towarzyszył brat, dr Hlond z
Katowic.
Przed wejściem na peron oczekiwali ks. kardynała przedstawiciele
władz.
Po krótkim powitaniu J. Em.
ks. kardynał Prymas Hlond przeszedł
przed frontem kompanii honorowej,
która zaprezentowała broń.
Nad wzorow~'m porządkiem na pe·ronach cluwał naczelnik dworca p.
Wojciechowski. mają.c do dyspozycji
policję państwową. i kolejową·
Prymas Polski po pożegnaniu się
z
wybitniejszymi
osobistościami
wsiadł w towarzystwie swego kapelana ks. dra Filipiaka do wagonu.
O godzinie 17,16 pociąg ruszył z
dworca poznaI'lskiego.
J. Em. ks. kardynał Prymas Hlond
udał się do Rzymu, dokąd przybędzie
dziś w poniedziałek po godz. 20, przez
Berlin i Monachium. (jr)
B e r l i n. (P A T) W niedzielę wie·czorem przejechał przez Berlin J. Em.
ks. kardynał Prymas Polski August
' Hlond
Na. dworcu powitał ks. Prymasa ambasador Rzplitej Polskiej w B-erlinie w
otoczeniu wszystkich członków ambasady.

Termin pogrzebu
jeszcze nie ustalony

C i t t a d e l Vat i c a n o. (P A T)
ostatnich wi.adomości złożenie
do grobu śmiertelnych szczątków Piusa XI nastą.pi we wtorek lub w środę
wieczorem.
Termin pogrzebu uzależniony jest
od wykończenia sarkof,agu.
Data przyjęci,a prz-ez święte kolegium korpusu dyplomatycznego, akredytowanego przy Watyk,anie, również
jeszcze nie została definitywnie ustalona. Akt przedstawienia się dyplomatów zagranicznych członkom świętego
kolegium nastąpi według powszechnych przypuszczeń w środę łub w
czwartek.
W poniedziałek kongr-egacj,a przyjmie marszałka Kościoła rzymskiego i
marsz.ałka konklawe księcia Chigi, który złoży kardynałom adres hołdowni
czy. Na adres ten kongregacja ka,rdynalsk,a udzieli odpowi-edzi.
Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia
konklawe, to początek nastąpi nie
wcześniej, niż 26 bm., a ni-e później
niż 1 marca. Prawdopodobnie statek
transatlantycki "Neptunia", na którego pokładzie płyną. arcybiskup Buenos Aires ks. kardynał Capello i arcybiskup Rio de Janeiro ks. kardynał
Leme, przybędzie do NeaIX>lu 1 marca,
skąd obaj kardynałowie południowa..
amerykańscy odjadą natychmiast do
Rzymu i będą. mogli wziąć udział w
konklawe tegoż dnia.
Według

Kongres Stanów Ziedn.
złoży dziś hołd

Waszyngton. (PAT.) Senat
Izba Reprezentantów odbędą dziś, w
poniedziałek,
krótkie posiedzenia ża
łobne,
celem złożenia hołdu pamięci
zmarłego Ojca św. Piusa XI.
W Izbie Reprezentantów deputowany demokratyczny Shanley zgłosi
wniosek o "wyrażenie przez Kongres
Stanów Zjednoczonych współczucia
milionom katolików w całym świecie
z powodu zgonu c?:cigodnej Głowy
I{ościoła".
Następnie przewódca grupy parlamentarnej stronnictwa demokratycznego, deputowany Barklay
wygłosi przemówienie na temat wytę
żonej

działalności

zmarłego Papieża

na rzecz utrzymania pokoju w
świecie.

-

całym

W dniu pogrzebu Ojca św . . w katedrze św. Patry~~a w Nowym Jorku
będzie odprawione uroczyste nabożeń
stwo żałobr.e.
Kardynałowie
amerykańscy
ks.
Doughertr i ks. MUlldelein odpłyn~li

w sobotę do Włoch na pokładzie wIoskiego statku "Rex".
W środę odpływa na statku "Saturnia" ks. kardynał O' Connell, który przybędzie do Rzymu jednocześnie
z kardynałami południowo - a,merykańskimi.
.
Kardynał CopeJlo odpłyn~ł w niedzielę z Buenos Aires na statku "Neptunia".

Kondolencja mikada

T o ki o. (P AT) Cesarz Japonii wystosował

na

ręce

Camerlenga

Św.

Ko-

ścioła rzymskiego ks. kardynała Pacelli depeszę kondolencyjną. z powodu

zgonu Ojca św. ?iusa XI.

Pierwsza Kongregacja
W

sobotę

rano

kardynał

Pacelli

zwołał
w Sali Konsystorskiej pierwszą ogólną.
kongregację kardynałów

obecnych w Rzymie.
Ogólne kongregacje kardynałów
zbierają się stale aż do czasu wyboru
nowego papieża, celem załatwienia
spraw bieżących i przygotowania do
konklawe. Kwestie mniejszej wagi
załatwiane są. przez kongregacje partykularne, w któn'ch biorą. udział
prócz kardynała Camerlenga tylko
trzej kardynałowie, będący dziekanami trzech grup kardynalskich: gruPY
kardynałów biskupów, grupy kard~'na
łów księży i g-rupv kard~rnałów
diakonów.

Camerleng oddai
Rybaka

Pierśc5eń

Sobotnia

generalna
Kongregacja
która odbyla się w sali
konsystorza, przyjęła od Camerlenga
Pierściel'l Rybaka, który należał do zmarłego Papieża. Następnie Kongregacja
powierzyła
techniczne przygotowanie
konklawe komisji 3 kardynałów: Canali,
Mariani i Caccia Dominioni. Postanowiono również, że konklawe rozpocznie się, gdy wszyscy kardynałowie mający wziąć w nim udział, będą obecni
w Rzymie. Toteż nie jest wykluczone,
że konklawe rozpocznie się przed upły
wem 15, względnie 18 dni.
Od śmierci Piusa XI gubernatorem
konklawe
zamianowano monsignora
MelIa di St. Elia, byłego mistrza dworu Piusa XI. Funkcje gubernatora podczas konklawe posiadają charakter gospodarczy i administracyjny. W Palacach Watykańskich wydano już zarzą
dzenia w sprawie przygotowania cel dla
kardynałów, którzy
wezmą
udział w
konklawe.
Elekt, wybrany przez zbliżające się
konklawe będzie 262 papieżem Kościoła
Rzymskiego.
Biur,a techniczne Watykanu z.ajęte
sę. już przygotowaniami do konklawe,
które rozpocznie się mniej więcej za 15
dni, tak, aby kardynałowie, któlzy w
liczbie 62 dokonać mają. wyboru Papieża, mieli gotowe apartamenty.
Przed rozpoczęciem konklawe kardynałowie udawać się będą codziennie
do Watykanu, aby uczestniczyć w uroczystościach w kaplicy sykstyńskiej
i
w kongregacji. rezydow . ć będa wszak·
że każdy w swoim mieszkaniu.
Następnego dnia po otwarciu konklawe w Kaplciy Sykstyńskiej rozpocz~
ną git> glosowania. które powtarza~ !: ię
będą 4, razy dziennie: dwa razy w godzinach rannych i dwa razy po połu
dniu. Kardynał, który wybrany zostanie papieżem. musi uzyskać '/3 głosów.
Kardynałów,

~ANDYDACI MESSAGERO"
"Messagero" Wy~ienia następują.ce
kandydatury kardynałów: PacelIi, Tedeschini, Saloffiet i Maglione, a poza
tym Escalesi, Nasalli, Rocca, Dalla,
Costa, Piazza i Boelto.

40

kardynałów

przebywa
w Rzymie

Już obecnie przebywa
kardynałów. Nawet w

w Rzymie 40
razie, gdyby
niektórzy purpura ci nie mogli przybyć
z powodu choroby lub innych prz&szkód konklawe lIloże być obesłane
przez przeszło 50 lmrdynałów.
Poza kryterium narodowościowym,
"'" kolegium kardynalskim przeprowadzić można podział według funkcyj.
Mówi się przede wszystkim o odrębnej
grupie kardynalów Kurii Rzymskiej i
grupie dyplomatów (byłych nuncjuszy)
oraz o grupie arcypasterzy (kierowników diecezyj).
Według nieoficjalnych obliczeń kół
kościelnych liczba kardynałów kurialnych wynosi obecnie 21, liczba dyplomatów 6 do 8, resztę zaś stanowią. arcypasterze. Oczywiście podział ten nie
jest ani ścisły aJli formalny.

I

aaazą kieC1ys opieczętowane dzisiaJ
źr~d.ła. Opatrzność wpisała go w nasze
dZIeJe.

.'

.

Przemowrlem.~

S\Ve

.'
zakonczyI

ks.
Prymas slo,,' aml.
"Papieżowi nieustl'as::,onemu, WZ7'u~
szona, wdzięczna, głęboką żałobą okryta
Polska, składa swój hołd.
Za duszę Piusa XI modli się każde
polskie serce".

Z posiedzenia Rady Min.

War s z a w a. (Tel. wł.) W sobotę
się pod przewodnictwem premiera gen. Składkowskiego posiedzenie
Rady Min.
Rana Min. przyjęła m. in. projekt
ustawy o zasiJkach ella osób, odbywają
cych czynną służbę wojskową. Projekt
ten zawiera również przepisy, do~yczą
ce zasiłków w czasie mobilizacji i wojny. ~oza tym przyjęto projekt noweli
do rozporządzenia Prezydenta R. P. o
ustanowieniu krzyża zasługi za dzielność.
Projel<Ł
rozszerza zakres osób,
które mogę. otrzymać krzyż zasługi za
dzielność ' na żołnierzy wojska i marynarki wojennej. Rada Ministrów uchwaliła również rozporządzenie o ustaKARD. VERDI~R OPUŚCIL RZYM
leniu stosunku do służby wojskowej
P a ryż. (P A T). Arcyb. Paryża ks, osób, zam ieszkalych na ziemiach odzyskanych. W celu ustalenia tego stosun·
Verdier. który przebywał ostatnio w ku rozporządzenie powyższe powołuje
Rzymie, nie mógł w myśl istniejących komisje przeglądowe.
przepisów natychmi,ast po zgonie Ojca
W dalszym ciągu przyjęto projekt
Świętego powrócić do Paryża w c-elu ustawy o wyslawach i targach gospowydania instrukcji podwładnemu du- darczych oraz aukcjach, który zastąpi
chowie1lstwu co do zorganizowania u- dotychczas obowiązujące rozporządze
roczystości żałobnych, poniew,aż kar- nie Prezydenta R. P. Ponadto przyjęto
dynał bawiący w Rzymie nie ma pra- rozporządzenie o uznaniu stowarzyszewa powróciĆ do swej diecezji bez spe- nia "Organizacja Przysposobienia Wojcjalnego pozwolenia Ojca Świętego.
_ skowego Kobiet" za stowarzyszenie
Dopiero w sobotę camerleng ks. kard. \vyższej użyteczności.
Pacelli udzielił ks. kard. Verdier upoważnieni,a do udania się na kilka dni
do Paryża przed rozpoczęciem konParyżu
klawe.
odbyło

Aresztowanie dziennikarzy
niemieckich w

KARDYNALOWIE AMERYKAŃSCY
PLYN4 DO EUROPY
Kardynałowie amerykańscy
kS.ks.
Dougherty i Mundelein wyjechali na
konclawe do Rzymu.

P a ryż. (P A T) Duże wrażenie I
z,ainteresowanie wywarł.a wiadomość
o aresztowaniu korespondenta poary.
skiego "Boersen Ztg" redaktora Baron&
i jego małżonki, bQdącej również dzien·
nik-arką., oraz korespondenta paryskiego "Deutsche AlIg. Ztg" p. Racka.
W koł.ach dziennikarskich krąży pogłoska,
że poza tymi aresztowaniami
dokonane zost.ały również rewizje u
kilku innych dziennik.arzy niemieckich

WIZYTY DYPLOMATÓW
Dyplomaci akredytowani przy Stolicy Apostolskiej składają wizyty kardynałowi camerlengowi, kardynałom
dziekanom trzech grup k,ardynalskich,
sekretarzowi konklawe oraz marszał ,w Paryżu.
Prasa paryska, która zachowuje dakowi konklawe.
leko idącą dyskrecję na ten temat,
Stronnictwo Narodowe
przytacza jednakże, .że aresztowania,
po zgonie Papieia
rewizj·e oraz wydalenie w ostatnich
Natychmiast po dowiedzeniu się o dni,ach 26 obywateli niemieckich z Pa~
zgonie Jego Świątobliwości Papieża ryża pozost.ają w związku z aresztowaPiusa Xl na gmachu, w którym mie- niem w Strasburgu przewódcy autoności się lokal zarządu głównego Stronmistów alzackich Roos-a, który miał
nictwa Narodowego w Warszawie, pozostaw,ać w kont.akcie i współpraca..
przy Al. Jerozolimskich 17, wywie- wać w swej akcji politycznej z aresztoszono żałobne flagi.
w.anym
korespondentem
paryskim
Przedstawiciele zarządu głównego "Boersen Ztg".
Stron. Nar. pp. adw. I{azimierz KowalSpr,awa Roos-a, która również trakski i adw. Stefan Niebudek udali się
do pałacu nuncjatury papieskiej przy tow,ana jest z dużą. dYSkrecję. przez praal. Szucha 12, gdzie wpisali do księgi sę, dotychcz.as nie jest bliżej wy jaś·
niona.
kondolencyjnej następujące słowa:
Roos po aresztowaniu przewieziony
"Łącząc się w żalu z całym Śwl.atem
katolickim z powodu 7~onu Jego Swią został do Nancy, co dało powód do
tobliwości Papieża Piusa XI w wniosku, ż,e aresztowanie joego nastą.
imieniu
Stronnictwa
Narodowego piło nie tylko na tle jego dzi.ałalności
politycznej, ale musiało posiadać zwią.
"kładamy kondolencje,"
zek ze sprawami wojskowymi, ponieważ w Nancy znajduje się sąd wojskowy, któr-emu podlegają wszystkie sprawy o szpiegostwo na terenie wschod~
nim Francji.
Roos jednak ma być odstawiony z
powrotem do Strasburga, co komentoW sobotę wieczorem rozgłośnia po· podkreślił jego calkowite poświęcenie wane jest j,ako z,apowiedz, .że proces
znallska "Polskiego Radi,a" nad,ała na się idei formow.ania kapłmlstwa. Mów- ~oosa będzie miał charakter tylko pofali ogólna..-polskiej specjalną. audycję ca określił Piusa XI jako Papieża lai- lltyczny, a nie wojskowy i że nie będzie
żałobną. z powodu zgonu Ojca Święte- ków, przywrócił on bovviem katolikom on oskarżony o współpracę z zagraniczgo Piusa XI
świeckim świadomość przynależności nymi czynnikami wojskowymi, lecz
Podczas audycji wygłosił przemó· do Kościoła Katolickiego oraz określił tylko o dzi,ałalność kwalifikowaną jako
wienie do wszystkich katolików Pola- ich rolę w tymże Kościele, jak również zdr,ada st.anu.
ków w kraju i z.a granicą. J. E. ks. kar- natchnął poczuciem
współodpowiedynał Prymas Hlond.
dzi.alności za Królestwo Boże.
Stwierdziwszy na wstępie, że z
W.sp<!~inając o działalności Akcji
B e r l i n.
(P AT) Koanclerz Hitler
chwilą. zgonu Papież Pius XI wkracz.a KatollckleJ, owego Apostolstwa. Nowoze szczytów posłannictwa i dosto- ?zesn~g~~. E. ks. Pryn: as ośwl~dczył, przyjął w sobotę amhasadora hiszpań
jeIlstw w pisane dzieję Kościoła l w ~e naJ\Vlę~\SZą zaslt~gą PlUsa XI Jest ,to, skiego M,a l'quis de Magaz, który wrę
pamięć ludów dostojny mówca pod- ze. był .śwlatt~ o~roncą praw.dy, obron.cą czył kanclerzowi list odręczny gen.
.
.
'
.
WIary l SUmIeUla, był obroncą czlovne- Franco, po ('r-~'m kanclerz odbył z amkre~hł, ze był.oby
lekko~yś.lnośCH~ ka w społeczeństwie i państwie, byl basadorem (lłm~szą ror-mowę, w której
chcIe6 w krótkIm prZem?WIemU zo- apostołem pokoju i pojednania.
wziął u.clzial t.akże min. v. Ribbentrop.
brazować choćby zasadmcze momen.
.
. .
ty, stanowiące treść tych pamiętnych
O~ta~m ustęp swego prze!lló:"le.ma
rządów i zasięg ich wpływów
pośw:ęc~l ks. Prymas wspommemu l. ozapłacą
.
mówIemu stosunku
zmarłego
Ojca
Wspo~nę . tylko - mówlł ks. P~y· Swiętego do Polski, podkreślając przy
mas - ze ~lUS XI był opatrzn oś c10- tym, jak bardzo .i jak szczegółowo inteL o n d y n. (ATE).
Ambasador
wym Papiez~m. w stosynku. do we- rasował się Pius XI tym wszystkim co niemiecki
dr
Dircksen
odwiedził
wnętrznego ZyClod. KoścJOła, ze był Pa- się działo w Polsce w czasie jego pon- Foreign Office i złożył oświadczenie,
pieżem nieustraszonym w oddziaływa- tyfikatu.
że rząd niemiecki wypelni wszystkie
niu na. swoją. epokę·
O"
.... t k h ł
l k
zobowiązania finansowe, przypadające
.
, .
. JClec .,Wlę y oc a Po s ę - m6- na niego jalw członka londyńskiego
Dalej ks. Prymas omOWI! stosunek wll ks. Prymas - pragnął Polski ka· Komitetu Nieinterwencji . .
Ojca $więtego do hierarchii kościel· tolickiej, szczęśliwej i potężnej. Re- miar wpłacić W'.ICŻllOŚĆ ~l':;ep~~j::;
nej, j,ego niezwykłą. stanowczość oraz welacyjne na ten temat wiadomości po- ,. oh"" ... ;...

J. E. ks. Kard. Prymas

HI~nd

o PapieżuI Piusie XI

Audiencje li kanclerza Hitlera

Niemcy

~~erwuy ~lień lawo~ów fI~ wl8~O~anem l
Niemcy tryumfują w biegach zjazdowych

(:o; p) Z a k o p a !1 (' -. \\. nif'd/.iel~ odbyla ::;i~ pll'l'\\'.-za ;\Ollhurel1C'ja 11 zali' 1dow
11. l. S., a IJllall ,,\, l( h! biegi' zjazdo\n, tJ:ni
i panów. Tym j'.llc'll pogoda dopisa "\.
Jui.: od rana ~,., madzić się pocz~II' dekoln lJ)\'I~' ItUI'I~' wiozó\". \V cll\vili staJ'tu
pl'Zcd 1Il"14 zIIuid 0wala się jUt I'plwl'uowa
Jiczua 11J.OllO \~ idz.i\\'. P 'mad to ty"iąC'c osób
Z('Ll',ilu - Ię na IJJil'j:,I'U ~Iartu, lIa Ka "pl'\l'
wyl1l
:\(1 ('alej lrll"il' śnieg Ull'Znna! :;ię
d u..;J.;IJllulr. l'l1ociaż \\ 5am~'ln Zak opanem
Spl~'IH\1 clIlkowieir
:'\a rloln\'C:h I'nlntów·
kacli przed "Iartelli 1Ił'l\'l!I'I'\~'ała 0l'kjestr3
stl'Zf'lcó\\
!Judl!;lla'·I"'k;l'I1 .
OI'1{al1izaeja
W ZOl'U \\ ·'1. pllnkt\ o li~'\\ ('ze dla zawo,lni·
kOli' I J11111kl\ dPall'lIIIKrllHH,:\n'larne dziaInly -;pl" .<\\ liiI'. ,;,,1 lZlliJ '1l'aż pOI'ządho
" 'a \\.\·";'I'Cz~·la zupL'lllic·. ab\' utl'z\luar:
WZCIi' 'II ~ P II'7lłd"I, \\<·l'ód zdy~('ypliJ1o\\'a.
Il.\'{·1i 'II "I m. I.a P'lia TlIrt~· na niskich
mU";7. lllliJ
11 ,l\ \le\,al~'
flngl
\\'"z\'stkic:h
PUll~I'\' Il j'J!'; II'\'C'11 udz!H1 \\ zu\\·odn·('h. PlIhli(!.II"':;'· !!,'~'\'lll 'zJI"lpl','m o\l,.fllwi!a rata
tra"'!;. Ol'<ll I'ozloil'la ..;;p '1IIlfil('ittralni(:
na ~l()kll !.:ol'::>kinl.
.
O !rodz. 1'2.30 Ul'Z,>\\,"lniczq('v knmi"'Ji
zjazd J\\ cj F. 1. S .. Anglik Lunn 'pr zejecha ł
cz~':;r' Iru,.." i ~)O ,pl':\\ldzeniu. że \\,,.zy~tko
ie,;1 \\ pnl'zqdkll dal ""gnał i'tar'tu no

pań

i panów

8. ,\gnel Wl')
!J. Cnmz Rudi

7. Laffol'l=-'ue :\'lalll'ice (Fr.) 3::53.9:1
BeJ'~ (:'\01'\1'.) 3::H.08
9. IIa'nsson ((Szwecja) 3:3:>.46
10. Cmnz (Hudi (:'\iemcn 3:38.81
lI. Hominger (Sz\"aj.) 3:39.83
l'l KV~l'nberl! (:'\01'\1'.) :3:;'3.93
la. Couttet !Fr.) 3:43.99
1t ~Ia"cellill «("'1.) 3:i6.12
l:>. [Jalmel··Tolllkinson IAn~!':,
!G. :'\ogler ( \\'ł. ) 3.48.2iJ
.
17 Burnet (fr.) 3::>2.89
18. Robbi (Szwaj.) 3:5.1.1:~
W. F'}SSllm I:'\orw. ) :J::>7.8;)
:!O. Czech Bl'. (Pol;;ka) 4:00:~1
n. PI'[!.Cck (Jugosł.) 1:0.).31
'!:!. Schindler .J<1n (Pubkal 4:(jtj:!:1
'2:1. Readnhead (Anglia) 4:07.Oti
:!\ TIeim (Ju~o"l.) i:OS.31
:!:J. LacedelIi (WI.) klUO
'2f; ZajQc 1,arol (r>ol:;ka) 1:1i.5Z
!,. :'\icolI ISz\\,pcja) i: 17.01
;?q. Emocdi ( \V~l<l'y ) ,'1:22.71
'!fl. :;zala~- ( \\'ęgr~' )

(0.iem('~') 3:38.81
10. Hominger (l::lzWaj.) :-3:39.83
11. Kvernberg (Norw.) :3:43.93
12. Couttet (Fr.) 3:4399
13. Hansson (Szwecja) 3:44.4C>
14. de la Fl'cs:;ange (Fl'Uncja) 4:0t,56
13. JIoferer f~ieU1(,Y) 4:0C>,44
II). Blanc (Anglia) 4:07,19
17. Osil'l1ig (Szwajcuria! L09.70
18. Spockeli (Korwegia) 4:19.3~
19, Stopkówlla (Polska) 4:23,2.-,
tO. Bleoed ( Węgry) 4:30.18
:.'1. \[arusal'zówna 1\L (Polska) 4:33,28
:2"2. :\iiller (Kanada) 4:35,46
t:J. 130metówna IPol"ka) 4:39,91
:.'1. BarC'kel'ówna (Polska) 5:2i,19
Dziś bieg sztafetowy
\V poniedziałek, w drugim dniu zawodów F. I S. odbędzie się w Zakopanem
bieg sztafetowy. Start i mctę biegu przcJliesiono na Gubalówk~. Początek o godzinip 10. PrzC'nipsienie zawodów tłuma
czy się brakiem śniegu na stadionie narrian,kim, gdzir POCZf\tJ,o\\'o wyi\naczono
start.
Stan pogody i śniegu w Zakopanem
Z a k o p a 11 e. - Państwowy Instytut
Meteorologiczny
i
Karpacka Komisja
Śniegowa informują,
że w dniu dzi~ie.i
szym temperatura w Zakopanem wynosita plus 7 "topili, a na Kasprowym -l.
Grubość pokrnn' śnieźne.i wynosi na Ka·
sprowym lO::! CI1!. przy ~lor skim Oku 3i
cm. w Zal,opanem są tylko nieliezne śla·
dy śnif>gu ..

ł::2U.J7

:~().

Cochand ([\illlaLla) LIJ.08
:31. Wvllel' ,S ol'\\'eg-ia) 4:33.:J'
:1'2. Zn'jąc ~rf() 'ian ( 1'01;.I,a )~:33 .6U
:n f(oP"':1r'i ( W ę!:!1'Y) 't :17.12
:H, Z ilJkall d(anada) i:ł·?77
:{.'i. ~enf?J'';: (Fin!.) 5:14.69.

Prasa francuska chwali
organizatorów
ż.
Pl'aRa p,u'yska pJ'zynosi
korespondencje z mistl'zostw narcial',;kicll świata w Zakopallem. SpecjalIIi wy,-Iannicy prasy pal'yskiej z ubolewahicm donoszą o braku śnif>gu, co utrudnia
niest~'chan ie pl'zppro\"'adzenie mistrzostw
(korespondencje te pochodzą z pierwi"zych
dni lutego).
Dr.iennikal'ze podkreślają, że ekipa
Cl'ancu::;l,a przez pewien czas miała nawet
za mial' "'~'cofać się z zawodów, Na szczę
ście w o"talni('1 cllll' i I i warunki śnirgowe
nieco się ])Opl'al\ i I.,',
" '"zy,:cy kOI'e::;pondenci francuscy pod·
l\l'c,:,laju f,,, ipfnq ol'l~alliza('.ję zawodów i
nieslychanie serdeczne przyjęcie, z jakim
>!polkalt SIę nnr('i~l'ze \\':"zy~tk ich n[(l'odów
a szczególnie narciarze i dziennikarze
francuscYI. OrganizaCja mistrzostw zakopiaflskich pisze specjalny wyslannik
"Paris Soir" przypomina Garmisch
swym rozmachem i tuką samą tl'oską o
uczestników. ~lllżba prH!"owa i ulatwienia
dla pra,.\· są jerlnnni z najlepi;z~'ch z jakimi dziemJikarze francuscy iOpotkali się
gdzieko""iek.

p a l' .\'

piel'\\'~~e

I

ł

Polska drużyn.a reprezentacyjna szykuje si~ rlo
za ......·odów FIS
czym zgodnie ze zwyczajami F. I. S. jako
picnvszy zjechał nie startujący w zawodach narciarz polski Bochenek.
n'asa panów prowadziła z przełęczy
Kasprowego po pod granią Kasprowe-go na
dolIj(' Kalat6wki. gdzie znajdowała się
meta. Dystans wynosił 3600 m, przy róż·
nicy p.oziomów około 800 m,
Trasa pali zaczynała się o 100 mponi·
żej start.u panów spod kotła Kasprowego,

Wyniki biegu zjazdowego pad
1. eranz Chri:;tl (::-\iemcy ::l:'~~"" i
.) Rcsch (::-\iemc\,) 3:39.15
:ł. Goedl {:\icmr~'1 1·iO.71
~cha[jd

(Szwaje; ;j: i6.::':1
G. Vi lian IFr) 3 :ł8.6;t
7, Roe (Anglia) 3:50,73

..

OkOłO'

700 m.
Tl'asa brla na ogół lat.~a. ~nieg miękki.
ale n~śny l bez lodu. W. blegu p~nów star!{)IV~1l wszyscy zgłoszeDJ zawodnicy za wy·
Jąt,k;em Fma I<aplasa.
.
.
,
1\3; 37 startu.l.ą~yc~ zawodDJ:k.ów Je?ynl~
Sz\~ajcar STteu~l'; ~J~ Ebb .n~e ~ko~e~yh
za\\odów. Norw~", .F0~sum w czasie ~Jazdu
,~'pad.ł na ?rze<~o I złamał ~aM~-:mlmo to
kont~ ~uo":;.ł bl~g. ~~ s~mej mecI~. ~łama~a na~ ta me pO.~~Oll la NorwegowI :na wy.,~nl!-n le ewolUCJI l. Fossum upadł meszczę·
S11WI8. nadwyr~żaJą,c staw skokowy, Od·
wieziono go do szpitala i prawdopodobnie
w s laloonie udziału nie weimie.
'V biegu pań wszystJkie ukończyły tawody z wyjątkiem Szwa.jcarki SŁeuri, kt6ra zgłosHa się do zawodów M .s zpitala. ale

l
_----------

Kanada hokeJ·owym
(sp)

Z u

l'

y c h. -

W niedziel~ wieczo·

I'em odbyły "ię o;,tatnic spotkania o mi ·

strzostwo ~wiata w hokeju.
\V Bazvlei KIlIlada pokonala Amen'k,;
~:O (3:0, j :0, 0:0). w Z1ll'\'cllu natomiU"1
spotkanie SZ\\'ajcal'in i <:zecho-Słowacja
Zr.kOl'ICZyło "ię wynikiE'm bezbramkowym
0:0, mimo 3-krotnych przedłużeń. )'Ii~rlzr
narodowa FederaCja 1l0kejO\\'u postallo,
\vila wobec tego zarządzić no\\'ą rozgry\\'kę o tytuł mistrza Europv w Razl'lei \\'
ci
1'
".
n . . o ,malca. . .
.
....
Ple~ w~ze mJeJsce \\ turJ11~ju I tytuł .ml
strz~ s":la~a zdobyla. zgodme z przewIdy·
wamam~, Ka.n~da.. . . , .
, ,.
Drug~e mlejSC~ l W]~enllstrzostwo s"lata zdob)ły St. Zj~dno~z.one..
.
'Valka o trzecIe miejsce l tytuł mJstrza
Europy rozstrzygnie się dn. 15 marca.
Piate miejsce zajpły Niemcv
6 Polska
'
.

musiała się wycofać.

'V

Wyniki biegu zjazdowego panów:
1. Lantsl'lIJl!'1' (l\'iemcy) w czasie J:~6,88
Z. .Tene\nin t. -iemcv) 3:28.03
:l. ~rolitoJ' (Sz\\'aj.) '3:'29.117
4. \"a1ch ('iemcy) 3::30.31
fi. Agnrl (FI'.) :1:3Z.1<1
6. Chicl'l'Ilni (\\'1. ) 3:33.31

I

k ~[atll s;.iel'e (Fi,) :3:;"2.93

;="

~.a~~:\~:Po~Ó~~!g~łUa:O~Z
~:Ją~~go~
81ta 3000 m, przy ró;!;mcy rr:!~
pozlOmów

.,
.
':' <:bu bl.~gach tryumfowah. N:emcy:
konkurenCjI pap?w kla:Są dla sl~ble bylJ
poza t~'m FranCUZI I Szwajcarzy. ~Ie-dawny
trYI.I.mfator, ~ .Ga~.iscl?-, Sz:wed Ha,.nsson
Z~"lÓ:lt . ~ol"eg~"J;.)ak s~~ oka~uJe, go·
nJ~ cwlo\\ ą kla,. ę ?" lat,a.l pra" dQPodobmr za rok b~c1ą .lUZ gl'oznl dla c1;olowych
zjazdowców alpejskich.
'v zawodach pali bezpl'Z)"kładne zwyci~st\"o odniosł~7 Xirmki
zajmując tn;~'
pier\\'szr micjsca. Poza ty'm zanotować
llależy dosl,onałą formę Francuzek, które
c1~'s ponują
równie dobrą techniką ja,k
Nicmki. prz." mniejszej sile fi ZYCZI[) ej. Zawiollla sl~'nna Schou ~ie-Isen, która była
u "'a ża nu Zfl n njg-rożn irjszą rywa Ik ~ ChristI
C1'anz.
Z Polaków najlepiej wypadł Bl'O'nislaw
Czech. \\'brc'w .\\';;;zelkim przewidywaniom
startuj:]!'? od wielu Jat Czech znajriu,ie i'iię
wrill:ż II' pirr\\';:zym szel'f'g'u i do swoich
chl\\ l1~cl1 "UKC'r;;ów dorzuca nowe. \V ogól1]rj klas~'fika('ji zajął on ZO miejsce. Dru)'!'i
z Polnkó\\·. \fn1'inn Zaj,~c w c7.asi!' upnd:,u
!l:1 tnhi,' z!rllldt nal'fp i 7.anim ja. prll'
)l i' l! z 1)O\II·Ot(,)l1. "traci! cenne spklll1d~·.
. ' a~zr zawodniczki okl'l7.nł\' ;;il' słahl'. I"
nir h\' lo ni,·,..poll?;irnlką. Bl'ak im Z:1I'')\-'1' l
te l' JJnil,i jak i·t~·lo\\'oś!'i.

defilad". podczas otwarcia

7:

Węgry:

8, Anglia. wskutek
kf)l1cl)wvrl' "117.J1'rvwek.
.

Polska

przegrała

wycofania

się

ml·słrzem s'wl·ała

I

z

z Niemcami

0:4
mistrzostw świata zaJę
liśmy szóste miejsce
B a z y l e a.
W niedzielę Polska
rozegrała spotkanic z Niemcami o piąte
W klasyfikacji

i szóste mil'jsce \\' ngólnej kla5~'fikacji
nJistl'zosfw świt.lil
Z\Vyciężyl~'
:'\irmcy
\V stosunku 4:0 (1:0. 3:0. 0:0).
.
Gra była na ogół niccieka\\u. prowadzona pl'zez naszrch zawodni!{ów w sla·
b~'m tempic.
1\asi hokeiści grali znacz·
Iiie slabiej, niż IV poprzednIch spotkaniach. Do pllwuego stopu ia przyczyniło
.siQ do tego zmęczcni(' ci~źkim turniejem
pl'ZY PI'aku odpo"'iC'tlniego treningu przed
zawodami;
oraz kontu7.je,
odniesione
przez niektórych zawodników.
W pierwszej tercji Polacy p\'7.eprowadzili szereg groźnych ataków, ale bez
efektu bramkowego. W 10 minucie niemiecki hokci'5ta Nowak zdobył pierwszy
punkt.
W drugiej fazie gry Polacy grali
znacznie gorzej, z czego skorzystali Niemcy, strzelając aż trzy bramki. Bramki
dla nich zdobyli kolejno Nowak, Schenk
i Jaenecke.
Polac~' 'walczyli w składzie:
Maciejko,
Werner, T\asprzycki, Marchewczyk. Woł
kowski, Kowalski, Jarecki, Burda, TJrson.
Rezerwowymi byli Przedpelski i Michalik. W ostatniej tercji Kowalski grał w
obronie na miejsce \'lernera, a miejsce
l\owalskiego zajął Prztdpelski.
Po tym spotkaniu zajęliśmy definitywnie w ogólncj klasyfikacji turnieju o mistrzostwo świata 6 miejsce.

Zimowe mistrzostwa Polski
Warszawska Polonia i chorzowski Stadion pierwsi
p r z e m y Ś I. - 'V sobotę rozpoczęły
"iQ w Przemyślu zimow!' mistl'zostwa lek-,
koatletyczllf:' Poh"ki. Zawody otworzył
przedstawicicl c1o\\'óoc." O . .K. I'!'Zcmyśl,
l'lk J)ąbko\\'ski.
Po odl'granill
hymnu
1l:1l'odowrgo KU "Orili<;ki wciąl!'Jlql na maszt
fla~ę par'l!'two\\·4.
:-\u zakoDcz('nie części
(, fi cjalnej 6dh~'ła !'<ię d('filada \n:zYi>tkich
zuwodnikó\v, ;;ta!'(uj«c~'('h w ZH\\ odach.
Udział w zawodach bioril, wszystkie
niemal kluby polskie z wyjątkiel11 wal"
szawskiego A. Z. S., p"zemyskiC'h Ol'ląt i
l Pogoni katowiekiPj.
I
W sobotę ukoJiczono 4 konkllrencje. -Poza f~' 1I1 !'ozegl'lIl1O sZI'refr rr'zrclhirgó\\'
Vi·yniJ.;i finalow przedstawiają :;ię llu"tę·

l

pująco:

Skok o tyczcc: 1) Mucha (Sokół-Cze
3.t0 cm (poza konkursem 330), 2) PaItikijew ( Wima-Łód:i.) 3łO, 3) Grohman
(D::i- Rial~ "tok) 3:10, 4) Maciaszczyk (polo·
nin-Wal' zawal 3:30.
Kula pal1:
1) Flakovv'iczówna (Polo·
tlia) 11 ,91 m, 2) Bregulanka (Katowice)
1 lA·:-). 3) Stani,.law"ka {Pancerni},
Skok wzwyż pań: 1) Wenclówna (PoIOllia) 110. 2) Kamit'l''ika (Katowice) 135,
;j) Wohlgl'tallówna C\ZS-I'llznań) 130, 4)
ladź)

~Iomczewska

(J KP) 1:10.
50 m plot!, i panó,,: 1)

'l'bmidt (AZS·

I '"zllań) 7.2, :! I :--iernicc C ł'U .!:(Ul·l-Lwów) 7.8,
J)

Mat:iaSll'Z) k (polonia) 1:\,1, 4)

\\'uźnkz ·

btanisław

grupy

Marusarz

pol:okiej

chorążY

ako

podczas

otwarcia

zawodów FIS
ka (Stadion-Chorzów) 8,5. G i~rutoo zosŁał
zdyskwalifikowany w przed!> iegu za ominięcie plotka.
W pI'zedbiegach na 3.000 m zwyciężył
IV pi erwszym Soldan (Craccl'ia) w czasie
9:26.5, a drugim Kusociński (Warszawianka) !J:23,2,
(sp) P r z e m y ś l - W niedz.ielę zakońc7.yl~- się w Przemyślu uwudniowe zimil\'C leokkoatletyczlte mistrzoi-fwa Połski.
WY11iki niedzjplnyrll kankmencji przedstawia.ją się nast~pu.iąco:
Pchnięcie kl!lą -- 1)

Gicru.fJł.o (War)
15.39. 2) PrasJ\i (l(at.owice) 11.92, 3) Ti1.gner
(Sokól-Pozna J't ) 11-.11.4, 4) Ounap (PoloniaWar) .
500 m pali - 1 J 'l ńcza],ówna (StadionCI101'l.Ó,,·) 1 :31, 2) Zlll'rowska (Pol.- Warsz)
1:33,!J.
6 X 50 tIl panów __ AZS-Lwów 39 sek.
(nowy rckord Polski' 2) AZS-Poznal'! 40 s .•
drużyny ' Warszawiallki
i PI{S zostały
zdn;.h \\'alifiko\'\ra.ne.
. Skok wzwyż - 1) Roch iński (Stadiom)
1.86. 2) Girru!to (Wa l·SZ.) 1.81. 3) Niemiec
(PogOli 1.77. 4) Hofmflllln (AZS- PoznaM 1.71.
50 m - l ) Dano\\'ski (AZS-Lwów) 5,7,
2) Pop~k (AZS-Lwów) 5.9, 3) Poliński (Boruta-Zgierz) 6.2. 4) ł ,adnowski (Po1.).
50 m pań - 1) Kałuż~'nowa (Stadion) 7,1,
2) Słolllczews·ka (TIU' ) 7.4,3' Pacówna (Toma<;z6\\') 7.6.
;~Ol)() m
1) "nldan (Crac.) 9:19,5,
2) II ennan (Pol.) 9:14, 3) Borys (Pogoń
L"·,,,) 9:26. 4) GaluszJka (Ol"teł-Wa:r.), KusociJii'ki wycofał się z fianłO'\\'cgo biegu.
, kok IV dal pań - 1) StOTIl7.cCl\vska (IKP)'
5.00 (no\',y rekord Pulsld), ~) WCITlclóWllĄ
(Po1.) 1•. 61. 3) Wolgieta116wna (AZS-P.o~naM
iHI. ~) Kuluż~rnowa (Stadion).
4 X 5{) m pań - 1) Stadicm-ChM'zów 3ł,
2) Polonia-Wars7. .. ~, 3) Panccrni-:':ura",ira.
Skok IV dA.1 1) Hofmann ·(.\:ZS-Pn7JT1aJi) 6.~7. 2) GarJ111"r.ewski (Cra<:.) 6.R6,
3) \fa łl'cki (Katowice).
50 m prz!'z płot.ki pań - 1) Paców'I1Ą
(Toma"zó",) 8.:J " .. 2) Wolgietanówlla (AZSPoznaJl) 8.6, 3) GnitlkóW'na (t,'tadion).
1) WenclólYna (PoIOlI1ia),
3 X 800 m panów - 1) 'Warszawianka
(Libera. KusociJiski. ~liwak) 6:16,2) Craeo\'ia , 3) Po-lonia. Stafeta Pog.o,ni została
zdy,;kwalifiko\\'a:na za przerwa,nie biegu
przpz Kuchar"kieg-o.
W
ogólne.j klasyfiokacji
mistJrzostJw
nif>J''''"zr miej>,ce zajęły druiyny Polomii
(\Ym'''zawa) i ~tadio1]u (Chorzów). osią,ga
jąc rÓ""1lą ilość po 28 pkt., 3) AZS (PoZl1flli) ?·i pld.
'
Klac;~ fikacja panów: 1) AZS (poZlIlań)
n pkt.. '2\ Warszawianka 1G p'kt., 3) AZS
(Lwów) 1'2 pld..
Klasy fi,k acja pań: 1) Sta/dion '(Chorzów)
:>Z pkt .. '2) Polonia (Warszawa) 17 pkt..
~) IT{P (Łódź).
o

Łódź-lwów
pięściaiJ'stJWa w I,;odzi
nie WOgą narzekać IV tym sez,anie na nad111 iar imprez pi~ściarskich. toteż niewa"tpli\"ie ucieszy ich WIadomość o odbyć się
majq.cym
sPOtkalliu
międzymiastO'lvym
Lwów i ł.6dż w nip·dzirlę o godz. 16 w hali
::portowej parku im . .J . Poniatowskiego.
'"
poszczególn~'ch
wagach walczyć

(sp)

Zwoll'nnicy

mają:

Lubiński

(L) i Szwed.
Olbert (L) i ~·rarcinko\\'ski.
Sideol.nilkow (L) i Spodenkie,,·icz.
Chroste>k (L) i Kowalewski.
Rilyj (L) i Tabor'ek.
l\a~micrczak (L) i Pisarski.
Poo'k owicz (T.) i Piet.rzak.
Sz'kw3i'kowski (L) i Drl'ssler.
Przed spotkaniem mir.cl7.ymiastowym
odb~ifi\. się finały mis1.rzo,;tw mlorlzików,
któryrh p1'7.rdbo.ie odbęrią ~i~ w dniach Hi
i 17 bm. (c7.\\'artek i piątrl,) orl godz. 20
~' hali Ge~'era p,rzy ul. Piotrko",~kie-j 293.
Łyżwiarki wal'Czą
świata
P r' a g a. Pradze rozpoczęly się w
8('hotę zawody łyżwiarskie o mistl'7.ostwo
świata w jeździe figurowej pali na lodzie,
Z Hl zgłoszon~'ch zawcdniczek na lodzie
tanf;lo tylko 14. Na starcie zabrakło mistrzyni Europy, Cecylii Colledge, która
uległa, pO'ważnej kontuzji i nie mogla stanąć do zawodów.
Po pierwszym dniu prowadzi AngieIk.a. Megan ~':lylol' przed Niemką Lydią
\ ('Ichr. Anglrlkf\ DArhnr '\laik!')'. I.r.rszl'ą
Ewą ;..y~·loq i ,lJlC'n kallką If l'lły ::;fl'lIu f

o mistrzostwo

'v

Dziś

Obrady Komitetu Głównego S.
w Łodzi akademia żałobna
ku czci Romana Dmowskiego
Zarządu Głównego

L ó d ź, 13. 2. - Stronnictwo. Narodowe urządza dziś, w poniedziałek, o
godz. 20, w sali Towarzystwa Rredytowego. ul. Po.morska 21, ,akademię ża
łobną ku
czci Romana Dmo.wskiego..
Prz.emówienie główne wygło.si dr Tadeusz Bielecki z \Varszawy, wiceprezes

Pożar wyrządził

łatwopalne materiały.
Na r.atunek przybyło

5

straty 150.000 zł
straży poż.arnej, w tym 4 z Łodzi i 1 z
Rudy Pabianickiej.
Straż pracowała do go.dz. 5 r,ano. w
warunkach bardzo. trudnych, gdyż p/onę.ce budynki o.toczone sę. budynkami
parterowymi Q bardzo stromych d.achach .
Ogi~il zniszczył I i II piętro, gdzie
mieściły się składy. Parter mimo. zalania i uszkodzenia zdo.łano uratować.
Straż dogaszała po~ar do go.dz. 10 r·ano.
Straty wyrządzone przez po.ż,ar os zacowano. na 150 tys. zł. Budynek firmy
Leonhardt i urządzenia firmy Kon uoozpieczo.ne były w różnych towarzystw,ach na sumę ponad 2 milio.ny zł.
W dniu dzisiejszym ma być przeprowadzone śledztwo. celem zbadania
przyczyny pożaru.

o.ddziałów

ooddzielne wagony
dla żydów
s o s n o w i e c. (Tel. wł.) Jeden z
dzienników podoaje na.stępuję.ce pi.gmo
Zwię.zku Polskiego koł,a w Dę.browie
Górniczej.
"W związku ze zwalcz,anę. obecnie
dużym nakładem kosztów i tl'udów ze
strony państ\va i sao1orządów groźną
epidemią duru plamistego, roznoszoną
przez niektórych, mniej dbaję.cych o
higienę Żydów, Zwią.zek Polski zwrócił się do władz P. K. P. o umożliwie
nie pas.ażerom kolei i autobusów pallstwowych Polakom podróży bez niebezpiecznej konieczności bezpośrednie
go stykania się z pasażerami Żydami
przez wprowadzenie osohnych waJfonów, przeznaczonych specjalnie dl.a Zydów oraz oddzie'l onych dla nich przepierzeniem przedziałów w autobus·ach.

Zuchwały napad na eskortę
B r z e ś ć n/B. (Tel. wł.) Dokonano
tutaj zuchwałego napadu na policj,anta, eskortującego zakutego w kajdanki
więźnia. W chwili, gdy st.arszy posterunko.wy Rozłowski odprowadz·ał z Są
du Grodzkiego do więzienia Sergiusza
Stefani.aka, skazanego na 5 lat wię
zieni,a za kr,adzież, podszedł do niego
brat skazanego Leon Stefaniak i uderzył p oli cja;n ta z tyłu młotkiem w g/owę. Cio.~ był ta.k silny, że policjant
upadł nieprzytomny na ziemię, a wówC2laS napastnik zerwał mu pas, wydobył rewolwer i oddał go bratu, który
strzelił, na szczęście niecelnie, do wraooję.cego do przyto.mności posterunko-

wego.
Odgłos strzałów usłyszało kilku żołni~rzy,. którz.y rzucili si~ .w pO~~l1 za
UCI ekaJą.cym I opryszkamI I 'll:Jęl.l Ich.
~.annego polICjanta urzewlezJOno do

s2'pltala

Wyrok na dra Kunę
K a t o w i c e.

(Tel. wł.)

W Sądz'ie

Okręgo.wym w I{atowicach z.akoilCZył
się proces
przeciwko drowi I{unie,
oskarżonemu o krzywoprzysięstwo, namawianie do fałszywych zeznań i pła
·cenie f,a(łszn"YCh świadków w ki lku

proces,ach alimentacyjnych, oraz przeciw gospodyni dra I{uny, Marcie
Schneckównie i 6 innym osobom. obwinionym o składanie nieprawdziwych
zeznalI za zapłatę..
Sąd skazał lekarza dra Kunę z,a l1amawianie do fałszywych zeznań i pbacenie ich na łą.czną k.arę 5 I,at wiQzieni.a., przy czym darował mu połowę
k,ary na mocy amnestii i z.aIiczył areszt
śledczy. Gospodyni Marta Schneckówna skaz·ana została na 10 miesi~cy wiIJzienia, Wincenty Full na 7 miesięc~'
więzienia, I{aro! .Jeschke na jeden rol\".
więzieni,a (d,arowal1o mu połowę kary
na mocy amne~tii), oskarżony Teodor
Gabryś na 2 tygodnie ~r~ztu. Dwórh
poznst,alyr.h osl<arżol1ych A1o.i7. ego Rorbalę i Karola Kwaśnego sąd uwolnił
od winy.

Stronnictwa Naro-

'Vst~p tylko z·a z,apro.szeniami. wzgl.
legitymacj.ami czło.Jlkowsk imi. Zapros7.enia odbierać można w lok.alu Zarzą
du Ol\ręgo.wogo Stronnictwa NarodoW{!go (Piotrkowska 86).

L ó d ź, 13. 2. - W no.cy na ni~dziel ę
() godz. 2,18 w zabudowaniach firmy
"Leonhardt, Wo.elker i Girbardt", poloźonych między ulicami Rzgowskę. i Pabianick~, wybuchł po.żar w dwupiętro
wym budynku, z.ajmo.w,anym przez
skład artykułów
chemicznych i przę
dzalnię firmy 1\'[,arkus Kon, przeniesio.ną. niedawno z Pabianic.
Ogiel'l Po.wstał na I piętrz.e i rozsz~
rzył się błysk,awicznie, natrafiając na

Zwłoki

wisielca
znaleziono w lesie

I

P r z e d e c z, 11. 2. (p) Podczas obchodu swego rewiru gajowy lasu paJlstwowego w Kubłowie, Jan Stelmasiak zobaczył
na drzewie wisielca.
Po przeprowadzeniu dochodzenia usta·
lano, te są to zwłoki nieznanego m~r;czy
zny, ubogo ubranego, w wieku około 50
lat, który pra wciopodobn ie popełnił samobójstwo.

przeciąg 6 tygo.dni wskutek śmi~ref
Romana Dmowskiego.
Posiedzenie j)J·zedpoluclnio.we, li:tór9
odbyło się pod pl'z,ewodnic(wcm p. B.
W,asiutyilskiego, zajęło sprawozt1.aI1ja.
po~zczególn)cll wrdzialów,
Na
posiedzell iu
popo}\ltll1iowym
omawiauo spraw~ uczC'zrllia p.a mięci
Homana J) mo\\"::-k iego, Postanow iOllo
zorganizować odpowicdltią illsL) tucję·
Prof. Hybarski wygłosił referat o położ~niu finansowym i gospo.darczym
pal'lshva na tle o talllich pro.pozycy j
zmiany si-atutu Banku Polskiego. .. (w)

War s z a wa. (Tel. wł.) W cię.gu
niedzieli to.czyly się obr.acly Komitetu
Głównego
Stronnictwa Naro.dowego,
na które przybyl i przed t.awiciele z
różnych stron Polski.
Z rana odb~- ła siQ w kościele cmeut,arn\"lll 11.1 Bró'lnie msz·a św. odprawiona p'rzez ks. Pogorzc I sI' iego. Po naboŻOilstwic uczestnicy udali się na grób
Ho.maua Dmowskiego. gdzie odmówili
odpowiednie modły. Grób, jak co dzid),
był pokryty kwi.atami i wieJ1cami.
Nasl~pnie odbyly siQ obr,ady, na
których o.mawiano spl'awQ zakoilczenia 'o.ficjalnej żałoby, o.gło.szonej na

dowego.

Awantura Niemców w kościele

I

cja położyła kres awanturom i przywrócił,a spokój. usuwając .aw.antur~Ją

Rów n e. (TeJ. wł.) Rościół parafialny w Tajkurach w powiecie zdołbuno'\Vskim był widownię. awantur, jakie urządzili koloniści niemieccy.
A wan tura wyniknęła w czasie ślubu
córki bogatych kolonistów ze wsi Pozorowo, Anny Reichert z Razimierzem
KleIHu'J.-cem, rolni,k iem ze wsi Koło
clenk,a w powiecie l'ÓWieIlskim. Malżeństwu temu sprzeciwiali się stanowczo rodzice Reicheł·tówuy i starali s~ę
mu przeszkodzić za wsze~kę. ~enę. NIe
złamało to opo~'u m!odeJ dZIewczyny,
która, p~stanowlła mImo wsz~s~ko połączyc SIę z ukochanym. Opusclła on:a
elom rodzicielski i bez wiedzy .rodZIców zdecydował.a się wzię.ć ślub. Gdy
uciecz,ka jej wyszła na .i,aw, urządzon()
za Reichertówną pościg 'l. udziałem
gromady kolonistów niemieckich z Pozorowa.
\V czasie odprawi,ania nabożeństwa
w kościele w Tajkurach wtargnęła do
wnQtna gromada kolonistów niemieckich z Pozorow.a i krzykiem, wrcirm
i płaczem uniemożliwiła odprawi·a nie
mszy świętej. Dopiero wezwana poli-

cych się kolonistów
młodej pary odh~· ł się
drzwiach

.

I

.'

KRONIKA

~I!t~=~,-.rn~ moweJ 15 groszy. na strome redakcyjneJ (4·lamoweJ): a) pr~y końcu części
reda,kcYJneJ l!o groszY. b) na .tronie OlIwartej 50 groszy. e) na stronie drugiej 60 &rouy d) na
~tronie wiadomości miejscowych 1.- 1It..Drobneogloszenia Cnajwńej 100 słów. w tym li na.
. 16wkoWl'ch) slowo nagłówkowe dM1lt1em tłustym. 15 i'roeZ')', kdde dalIIle .łowo 10 V08ZY
'Jgloszenia więkaze w~r6d drobnych poozynaj"c od ostatniej strony 1-łamow7 milimetr 30 gro:
~ZY. O~IC!szenia ekom{lljkow~e. z Eastrzeżeni!!m miej.sea od p~~czególnago wyparJkn 20'/.
n!ldw.yzkl. qglol!lzerua do bleŻaCell'o. wydanJll PT1i7Jmmem)' do godziny 10,80, a do .... 'dań
medz.leliJl),ch i .wl~)'oh ąo ~dsin7 ~.30 rano. Za bł.tdJ' drakarUie. Ir.t6re nie IImebsł.alr.aią
trMoi d8ł0aenia, adm!nilrtrec:J& na odpowiada. ~a Pl'III'j!D,W_" ł7lł1:o SI opla~ ... óry.

ŁODZI

życia.

Francii'lzpk Suchocki
bez stałego mieji'lca zam iCi'lzkania, zażył
sublimat w celach samohójczych. Desperala znaleziono na chodniku. przy uJ. Nowej 4 i przewieziono do szpitala.
Uciekinier

Kradzież

towaru na chustki. Do

sl<ładu

fabrycznego chuste];: firmy Zajde] (Lipowa 72) wla mali się w nocy zlodzieje i skradli towaru na chustk i wartości ponad
5000 zł.
Zamach

28-letni Stani(Zielnn 25) targnął się
w przystępie rozstroju nerwowego, na ~yzażywając większą, dozę luminalu.
Kontrola w Zgierzu.
Podinspektorzy
samobójczy.

sław Jęrlrzpjc7.uk

cie,

~;~f~ą '~~~Źl~~~(lęi ,:il~:'~~~nyrr:e~~k':e~~}~

czym w Zgierzu. Stwierdzili oni, że w
wielu fabrykach prowadzone są fikcyjne
książeczki wyplat. podając faktyczne na·
leżne Involy zarohków, gdy tymczasem
w'yplacano znacznie mniej.
W firmie Brodacz (Żyd) stwierdzono,
że ro.botnic1: 7.mu"ze.ni są pracować po
2 zmIany. tj. f6 god!l.lD. a nn..wet na f!le]<t6rych I?dd7.1Ulach pracowah 24 goclzmy
przez dWle doby, be7. przerwy:
. Z s~ek~erą rzucił się Da kobietę· . Na ul.
BH'ganskH'g"o 11 Zygmunt Nawroclo na tle
sporu. zacl'al swej przyjaciółce 25-Ietniej
Stanisławie Gulirls]dej. kilka ciosów sieki erą w głowę i ręce, raniąc bardzo cięt
Iw. Nawrockiego aresztowano,

I

•

szkoły poleski ej

(Od własnego korespondenta "Orędownika'
(r) Polesie jest krainą bardzo biedną. czterdzieści osiem klas wykładowych
Toteż biedna jest również szkoła polska. oraz jeclenaście mieszkań dla kierowniBudynki, w których mieszczą się szkoły, ków szkół.
są często zwykłymi chaŁami, wydzierżaBudo"'ę rozpoczęto w czerwcu 1938
wionymi od chłopów przez gminy.
r., a już w październiku pokryto daW Lelikowie dzieci tlC7,ą się w trzech chem kilka szkól. 'Vszystkie szkoły
budynkach. Dwie klasy znajdują się w pomlllki zosŁaly wykO!lczone pod dach
chatach chło.pskich, a jedna sala - naj- i pokryte blachą do końca grudnia 1938
przyzwoiciej wyglądająca - w budy n- roku.
ku "szko.lnym", stanowiącym własność
gromady. Izby szkolne są o.ddalone od
Sala szkolna \V chacie. Za ściani\
siebie po kilometrze. Łatwo sobie wy- mieszka rodzina chłopska. W klasie sły
obrazić, ile trudności sprawia wędrów
chać rozmowy clomowników i
jakieś
ka dzieci i nauczycieli z jednego budyn- stukania. Ściany klasy nierówne, bez
ku do drugiego. Ale co robić ... Powoli tynku. ot. drzewo obielone wapnem.
stan ten się poprawia, ale ... bardzo po- Okna nie male, ale i nie duże. \V dwóch
woli.
rzędach ławki. Siedzenia wysokie, więc
Wybudowano już sporo nowych o.d- dzieciom źle \V nich siedzieć. Dziatwa
powiednich budynków szkolnych, ale ... krzywi się, siedząc w niewygodnej pokiedyż to będzie wystarczająca ich ilość
zycji. Ławki zupełnie nie przystosowai szkoły nie będą musiały cisnąć się w ne do wieku i w7.rof'tu dzieci szkolnych.
Jedną z najwięk~zych bolączek w
niskich, małych i ciemnych "salach",
które w zasadzie są przeznaczone na życiu szkoly po.leskiej - to marna fremieszkania dla prostego ludu. a nie na kwencja uczniów.
miejsca, gdzie młodzi Polcszucy zdobyOd maja do listopada małe Anastazje
wają oświatę.
i Wasyle pasą bydło. Szkoła w tym oAkcja budowy stu szkól-pomników kresie mało ich obchodzi. Bo jakże może
na terenie województwa poleskiego ob- obchodzić. kiedy starsi Poleszucy są
.ięła i teren ,.mojego" po\'\"iatu kobryń
przekonani. że dzieci dosyć się nauczą
skj~go.
w ciągu paru miesięcy zimowych. Zr~sz
Ka7.da gm'l1a buduje jedną szkołę tą po co się UC7.yć? .. Wasyl i tak nie bę
pomnik. W powiecie kobryóskim ogó- d7.ie profesorem ani księdzem. Po co mu
lem buduje się ich jedenaście; łącznie czas .. marnować". Gdy pasie bydlo - to

OO'łoszenia l-łam~wy milimetr lub jago. miejsce k~sz~uJl": w zw.~ajnych na .tronie S-la·

kościoła.

War s z a w a. (Tel. wł.)
Podjęto
st.ar,a nia, aby obóz Ż~'dów polskich z
Niemiec został zlikwirlo.wany najpóź
niej do 31 marca rb. Większ'ość o.bo.ZU
w Zbę.szyniu będzie miał,a możność wyjazdu do Ameryki Poludl1iowej. (w)

eka
ni
Zaga dkowy zgon urz d

War s za w a. (Tel. wł.) Po.licja pogotowia, ską.d po opatrunku przywiózł rannego do domu.
śledcza ma do rozwiązania nową zagadkę. Jest nię. zgon Antoniego Drąż
'Vezw·any lekarz stwierdził już tylkowskiego, kierownika jednego z biur ko zgon Dl'ą,vkowskiego na skutek rafilmowych w Warszawie.
ny, z,adane,; jakimś tępym narzędziem
Do mieszkania Annr Drąf.kowskiej, w gło\\"~. Na ciele z.abitego znaleziono
szereg sil\Ców i ran, które świadczyły,
zamieszkałej przy ul. Marszalkowskie)
nr 99, przywiózł taksówką. jakiś nie- że Drążkowski stoczył z napastnikami
znany starszy mężczyzna nieprzy- walkę lub potlukł się upadając na zieżona miał on przy
tonmego jej małżonk.a.
6w n iezn.a- mię . .Jak zezn.ała
..~
jomy oświ,adczył, że znalazłszy Drąż sobl~ \~ czas.le
W~:Jscla z .domu p~fel
kowskiego w kałuży krwi przy zbiegu z plenlęt~Zml, kturego nIe znalc-ZlOno.
ulic Królewskiej i l\Iarszalkowskiej, przy zabItym.
zawiózł go taksówką do ambulatorium

z kościola. Slub
przy z,amkniętych

żydzi ze Zbąszynia wy jechać
mają przed 31 marca rb.

a
"

Cienie

•

*

pl"lynajmniej Jest korzySć dla ~odzi.ny.
Dziecko pilnUJe krów, wolów l o~lec.
żyje jak dzikus na mokrych łąkach l o niczym wznioślejszym nie myśli.

*

Za. nieposyłanie dziecka do. szkoły
Poleszuk zazwyczaj kary nie płaci, bo
nie ma "hro.szy" - jest bipdny. Posiedzi w areszcie gminnym, ate często jest
z tego zadowolony, bo mu tam jeść dają. Czasem burzy się chłopisko i wyzywa na "dziwne" porządki, łdóre zmuszają jego dziecko do uczęszczania do
szkoły.

A jeśli dziecl<o przychodzi do klasy
- to kło.Potu z nim niemajo. Bo przycho.dzi brudne, bez książek. bez zeszytów... Nauczyciel często długo czekać
musi, nim dziecko kupi zeszyt. pióro,
ołówek... A z po.dręcznikami to już
prawdziwa udręka.
.
- Za co kupić ksionżke, panie uczyciel, kedy hroszy nie ma? ..
- Są pieni<ldze, są ... - mówi nauczyciel.
Są pieniąc1zf'. 8koro \\' niejedne.i wsi
w święt,a. prawosławne ludność wypija.
wódki za parę set złotych.
Na książki nie ma pienit:dzy. bo nauka - w przf'konaniu ciemnego chlapa
poleskiego dzieciom wiejskim jest
niepotrzebna.
STEr AN WOJCIESZAK.

Prenumerata w. Polsce

-:;~=-=-==..:..:...:.:..:=2,i>O d.

• odn~enl,!m .i'ue,ł7 do domu mieo!li~~nle !T raz, w tygodnkl
za nanICa mll~SleCZnIe od 8.00 d do 6,00 d (uletnie od kraju).

Adres

redl!kcjj l adminietrao,ił Pozn.a1I., Aw. Marcin 70. Telefon,: 4O-7~ 14-76 8S.()7 44-31
•
85·24, .85.~; po god7ó. 111 OTU ": niedziele i Awięta tylko: 40·72. R~oP~6W ni&za.mó:
W10nych redakCja .me z~raca. - W. flIZie w:ypadk6w. spowodowanych silą .... yźszll. I>rzeszkód
odpowiada za dostarc~enie pisma. a prenume.
w Jaklad~le, st.raJków Itp., wyda!,nICtwo.
ratorz7 me maJI! prawa dom agam a lIIe nJedostaNlSOnycb numeró'V lub odtlzkodowania _
Konto P. K. O. Pomań 200 14~. Pocztowe konto rozrachunkowa: pC7lllań S. nr kartoteki 03.

ni.

Postanowiłem

dokonać

wypadu w

Aliści przeglądam kiedyś sympatyczny zbiór pieśni ludowych z Mazur, wyjest bliska całej swej istocie, nie mniej dany przez niemniej sympatycznego u:według przyjętego podziału pracy jest czonego, i oczom nie chcQ wierzyć: l na
dla prawnika i polityka gruntem cu- każdym kroku! Łodejdź lod lokienka dzym. Na szczęście ten grunt ma dwu tak pono śpiewają tam panienki (znam
gospodarzy: polonistę - językoznawcę i te strony i wiem, że tak nie jest). To coś
~ilośnika języka polskiego. Ten drugi zaraźliwego, zaczynają być niebezpieczJest wa7.niejszy i mocniejszy, ale mniej ne. A teraz lorzeł, i Idoza, i Łajzmen ...
ruchliwy. Może to go jednak poruszy?
To już szerzy się, jak epidemia. Czy mamy na jej spustoszenia patrzeć obojęt
W samą wilię czytałem w gwiazdko- nie?
wym numerze "Orędownika" miły
obrazek
w
gwarze wielkopolskiej
Wiem, co na to powiedzą fataliści.
pt. "Do powstanio". Mowa naprzód o Wielu ludzi nie wymawia dźwięku l,
rodzinie Niemca-piekarza, że "łoni chle- zastępując go jakby krótkim u. Mówią
ba mieli dosyć". Lani? Łoliskiego ro- buazen, guowa. To fakt, nie ma co. Ale
ku? Coś nie pasuje. Dopiero po chwili dlaczego robić odwrotnie i
domyśliłem się, że to ma być po prostu tam, gdzie słychać krót.kie, ledwo dosły
oni. A potem!. .. Jest "łorzel" i "kłoza", szalne u, pisać literę l, która oznacza zui "łopowiadanie". ..
Jezu! Ale to by- pelnie co innego? Dlaczego nie liczyć się
ła wilia, szły święta miłości i dobroci, z faktem, że w ogromnej masie Polska
nie mogłem się rozeźlić na długo. Aż wymawia jednak ten dźwięk prawidło
tu przeglądam noworoczny numer wo, dlaczego na.rzucać tym prawidłowo
"Przewodnika Katolickiego", trafiam na mówiącym Polakom owo kalekie l?
dekawy artykuł o katolicyźmie w Anglii
Tutaj jeden z gospodarzy gruntu, na
i czytam, że pierwszym po wiekach który wstąpiłem, spróbuje zacząć dyskuarcybiskupem katolickim był tam kar- sję. Co jest prawidłowe? A co niepradynał "Wiseman (czytaj Łajzmen)". Nie widłowe czy kalekie'! To jest języko
wierzę oczom. Jak? Łajzmen!
znawca. Przyjdę do niego, tylko się naPamiętam, że kiedy czytałem pierw- przód porozumiem z drugim gospodaszy tom Mikolaja Srebrem - pisanego, rzem, miłośnikiem języka polskiego.
trafiłem na s10wa: .,Łostoń jegomość".
Tymczasem kijka faktów, które nie bę
Myślałem z początku, że Lostoń to na- dą bez znaczenia.
zwisko od Cieszyna czy Wadowic, jak
Chciałbym,
żeby
tak nauczyciele,
Boczoń czy Krzystoń, Kiedroń czy Byzwłaszcza ci, którzy wbrew obowiązko
stroń. Okazało się że to miało być:
wi swego stanu nie dbają o prawidłowe
"ostań", z pochyleniem .,ostoli". Skąd
jednak na Boga, to l '! Jako żywo, jak wymawianie dźwięku l, pomyśleli, ile
Polska długa i szeroka, nigdzie tak nie błędów robią dzieci w dyktandzie tylko
z tego powodu, p,isząc np.: uszko zamówią. Owszem, często przed akcentowanym o słychać jakby krótkie u, zwła miast: lóżko.
W jednym z gimnazjów poznań
szcza gdy mówiący wYn;lawia niedbale,
pogardliwie albo płaczliwie, PodJasiak skich uczennice wyższych klas, notując
np. na znak lekceważenia machnie ręką w zeszytach wykłacly, pisały stale: moi powie: "uootam", ale to nigdy nie jest lekua, bo tak wymawiała nauczycielka.
Kiedy, zajrzawszy do zeszytu, zwrócił! Było dla mnie oczywiste, że autor był
lem
uwagę, że mówi się i pisze: molekaleką na punkcie dźwięku ł i użył wykuła, panienka była zdumiona, myŚlala,
rażającego ten dźwięk znaku zupełnie
bez sensu. Może tam już i inni tak grze- że żartuję, wreszcie pogodziła się z loszyli, ale dla mnie była to pierwszyzna: sem, ale nie bez żalu: molekuła wygląda
'ździwiłem się, ale i niebardzo przejąłem tak grubo. jak buła, gula, czy niezgu1a,
jadno dziwactwo nie może być a im się zdawało, że to jest słowo tak
piękne. jak np. statua.
groźne")
Ileż razy na uniwersytecie widzi się
0) Pl'Zepraszam: coś podoooego flpotk'l- takie błędy w pismach akademików! Jełem plXI koniec. wojny w Paryżu. Ukazał , den student w pracy magisterskiej pisał
się krótki porll'l'!cznil, języka polskie.go dla
mi stale: kont,ynulować. Tak to 'YymaFrancuzów. Autorka pisała: biały - p l' o- wianie jest kwestią nie tylko wymawian o n c e 7.: bia-ou-y: g-lÓ'wna - p l' o n o D- nia, ale i ortografii i nieporozumień co
e e z - gOU-OU-WDa. Gdybyśmy tę metoilę
z as tosowf1li orlwrotn ie. tobyśmy np. w pod- do znaczenia.
Językozna,vców (i ich pracę) bardzo
J'ęc zn iku języka włoskiego ('z~' ta li: u o m o
cl ej i n q u e n t e wymawiaj: lomo delin- wysoko szanuję. nie tylko jako uczonych, szukających [Wawd.v, ate i dlatego,
~deD te " albo w porlr ę czniku hisr.p:l1lskiego:
B u e 11 o s A i r e s wymawiaj Blenos ...
że kocham swój język. Kocham, więc

aziedzinę, która nie może być obcą, tak

*

*
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NASZA NOWELKA

Przygoda w Juan les Pins
. Gaston Froissier był młodym lite- ,
ratem i ambicją jego było zaćmienie
sławy Eclgura "Vallace'a.
Niestety stwierdzić trzeba, że, jak
narazie, kOllCZyło się na samej ambicji. Literackie wypociny Froissiel'a
odrzucali bez ' namysłu wszyscy wydawcy, chociaż na powieści kryminalne jest stały pokup.
Młody literat nie zrażał się niepowodzeniami.
Był
przekonany najm<Jcniej, że posiada dwie cenne zalety,
koniecznie potrzebne autorowi powieści kryminalnych, mianowicie fantazję i
spostrzegawczość. Brak mu
było jedynie również według jego
zdania - dokładnej znajomości międzynarodowego, światowego środowiska, tła, na którym działają zazwyczaj bohaterowie powieści kryminalnych.
Oczywiście,
że rodzinne,
senne
Soissons nie dawało mu żadnych widoków. Środowisko mieszczal'l.skie i
urzędnicze uważał Froissier za zupełnie nie nadające się do jego celów.
Przez jakiś czas myślał o wyjeździe
do Paryża, ale doszedł do wniosku, że
stolica jest zbyt oklepana. Po dłuższym ":'el'towuniu prospektów turystycznych postanowił wyruszyć do
Juan les Pins, modnego i bardz:o kos7.:townego kąpieliska na Riwierze.
- Jeżeli tam nie znajdę potrzebnego mi te1l1.atu i tła, to mogę udać się
do Monte Carlo, albo do Cannes, bo to
już stamtąd blisko kombinował.
Prwgotowania do podróży zaCiąganie pożyczek trwały kilka tygodni, wreszcie młody literat, wyekwipowany w ubrania, potrzebl~e mu
do studiów, wyruszył na połudme.
W Juan les Pins był pełny sezon
i na Fl'Oissierze ścierpła skóra, gdy
usłyszał cenę naj mniejszego pokoiku
w najskromniejszym hote.!Yt. p(ll5ta-

nowi} jednak postawić wszystko na
jedną kartę i pokoik wynajął.
Dziel} spędził na plaży, gdzie podziwiał najnowsze modele kostiumów
kąpielowych,
demonstrowane przez

Francuzki i bogate cudzoziemki. Leżąc na piasku, pod płóciennym parasolem, Froissier chwytał strzępy wesołych rozmów
i usiłował odgadnąć
pochodzenie, stanowisko i wiek poszczególnych osób. Przede wszystkim
jednak szukał bohaterów do zamierzonej powieści kryminalnej.
Po kilkugodzinnych obserwacjach,
które były może ciekawe, ale nie specjalnie rewelacyjne, młody literat ujrzał bardzo charakterystyczną parę,
wchodzącę. do morza, by zażyć kąpieli.
Pl'zodi:\m szła wiotka jasnowłosa
dziewczyna wielkiej piękności. Głowę
miała opusz·czonę. i wzrok utkwiony w
ziemi. Tuż za nią kroczYł wysoki silny mężczyzna o twarzy władczej, poprostu brutalnej. Nie spuszczał ócz z
dziewczyny. Na palcach rą,k męż
czyzny błysz·czały kamienie drogich
pierścieni.

W pewnej chwili dziewczyna podoczy. Froissier wyczytał w nich.
przerażenie i rozpacz.
Po kąpie~i młod~ literat dostrzegł
tylko wysokIego męzczyznę o brutaJnej twarzy. Towarzyszka jego gd7.:ieś
niosła

zllIknęła.

\Vieczorem Froissipr ubrał się w
smoking i ruszył do kasyna, by studiować ludzi przy stołach gry.
\V pewnej c,hwili drgnął,. bo dostr~egł parę, ktora pobudzała Jego fantazJ.ę . . Ona. grała w ruletę, a. O?, wysokJ, SIlny l wład~zy, st~ł za J~J krzeslem. Młoda kO~leta I!l.lała przed so~
bą stos sztonów l staWIała duze sumy
z taką obojętnością, jakby t.o były zapalki.
Szczęście rupełnie jej nie d ()pi sy-

nie chciałbym, żeby się jego bogactw~
w czymkolwiek uszczupliło. Ale postawa językoznawcy jest przede wszystkim badawcza. Bada on zjawiska języ
kowe tak jak np. botanik bada rośliny.
Otóż dla 'botanika perz jest równie ciekawym przedmiotem badania jak żyto;
bo ja wiem'! może nawet ciekawszym.
Botanik będzie uszczęśliwiony, znalazł
szy jakiegoś rzadkiego pasożyta, k.tóry
niszczy pożyteczną roślinę, bo to ciekawe ze stanowiska naukowego. Języko
znawca tak jest zajęty badaniem zjawisk językowych i zachodzących w nicll
procesów, że nie przejmuje się tym, j ak o j ę z y k o z n a w c a, czy coś jest dobre albo złe, pożądane albo niepożądane
(chyba, że jednocześnie występuje jako
miłośnik języka), bo to wszystko są równowartościowe przedmioty badania. Nie
wymawiają l? To ciekawe! Gdzie też
nie wymawiają? A ilu też ludzi nie wymawia? A czy takich, co nie wymawiają, jest coraz więcej, czy coraz mniej?
Zrobią mapkę i statystykę, stwierdzą
fakty i koniec. Co najwyżej dodadzą: jeżeli liczba niewymawiającycb będzie się
powiększać, to regułą stanie się niewymawianie, a wymawianie wyjątkiem.
Gdyby większość ludzi chodziła z garbami. to prostych należałoby uznać za kaleki. Czy to dobrze, czy źle, czy trzeba temu zjawiskuprzeciwdzialać, czy je popierać, to do językoznawstwa nie należy.
Ale rolnik tępi perz i dba o czystość
żyta: on wie, co dobre a co złe, i co trzeba robić. Patolog z rozkoszą. bada wyję_o
te z trupa interesująco znieksztaloone
serce, albo wyciętą z mózgu narośl, ale
lekarz będzie czynił wszystko, by czło
wiekowi przywrócić zdrowie, stan normalny. Kapłan nie powie nigdy, że pewien grzech ta1< się rozDowszechnil, iż
przestał być grzechem, a stał się regulą
postępowania; jeżeli kradzież 1;tala się
zjawiskiem masowym, prawnik nie powie, że stała się normą, lecz będzie szukał skutecznych sposobów zwalczania
tego przestępstwa. Taką c z y n n ą postawą wobec zjawiska musi być postawa miłośnika, który czuwa nad czystością, pięknem, bogactwem języka.
Dźwięk l, tak rzadki wśród języków,
jest dla naszej mowy bardzo znamienny, jest czynnikiem jej bogactwa i pięk
na, jest cent1;ą puścizną po pradziadach.
Tego dobra nie \",olno nam zmarnować!
I przez co? Przez zwykle niedbalstwo,
pospolite lenistwo. Jeżeli kto nie wymawia tego dźwięku, niech się pofatyguje trochę i nauczy, to łatwe!
Znakomity kaznodzieja i filozof, o.
SertilIanges. dominikanin, na końcu
swego cennego dzieła pt. "L'orateur

chretien" umieścił dodatek o prawidło
wym wymawianiu różnych dźwięków:
dla znanych ze starannej wymowy
Francuzówl Uczy np. różnicy między e,
~, e, eu, ai - to są subtelności koni.eczne, a dźwięk l, podstawowy, jasny l la:
twy, mialżeby być wyrzucony z nasze]
mowy przez proste niedbalstwo albo tylko brak zastanowienia?
Ale, pomyślałem sobie, podobno tego d ź wi.ęku nie odczuwa szczególnie
Wiellwpol ska. Jak toż rdzenny Wielkopolanin, -vi elki miłośnik mowy ojczystej, patrzy na tę sprawę? Może nie odczuwa wagi tego zjawiska. nie ceni tego dźwięku'! Zaglądam do tak pożytecz
nego dziela śp. prof. P. Gantkowskiego:
"Technika żywej mowy". Jest! Na str.
80-83 pól rozdziału poświęcił profesor
poprawnemu wymawianiu dźwięku l,
zaczynając tymi słowy:
"L jest dla języka naszego bardzo
charakterystycznym dźwiękiem, i zwykle mówimy o cudzoziemcach, którzy
się języka polskiego nauczyli, że wó-yrczas uznaje się ich za dobrze władają
cych naszym językiem, skoro poprawnie
"po polsku" wymawiają dźwięczne l."
Prof. Gantkowski uczy, jak dojść do
tej prawidłowej wymowy, uważa to za
rzecz łatwą. Ja nauczyłem się tego sam
stosunkowo późno, już jako młodzie
niec, ale bardzo prędko i łatwiej, niż radzi Gantkowski, skoro tylko pomyśla
łem i postanowiłem. Kilka osób, które
do tego zachęcałem, nauczyło się w pól
godziny, po paru takich ćwiczeniach wymawiały poprawnie, nie myśląc wcale o
tym. Więc trzeba tylko chcieć.
We Francji nie mógłby być aktorem
człowiek, który jakiejś litery nie wymawia. U nas artyści na ogól dobrze
dźwięk l wymawiają, ale są i tacy, którzy go nie wymawiają. A gdzież, jli,żeli
nie od nich, uczyć się pełnego, pięKne
go władania mową ojczystą?
Niestety. .. Znam chłopca, który od
wczesnego dzieciństwa wymawiał dobrze ł. Gdy poszedł do gimnazjum, zaczął wymawiać jak u. Zwróciłem mu
uwagę raz i drugi, myśląc, że to tylko
niedbalstwo. A to było co innego: koledzy śmiali się z niego, że wymawia dobrze II "Powiadają, że to tak pretensjonalnie ... " I umyślnie odzwyczaił się.
Nie piszmy więc l tam, gdzie go nie
ma, gdzie go być nie może i gdzie go
nikt nie wymawia. Ten fatalny, bezsensowny pomysł odrzućmy na zawsze.
A z drugiej strony niech miłośnicy
języka, niech przede wszystkim nauczyciele staną w obronie czystości polskiej
mowy, niech nie pozwolą marnować jej
bogactwa, niech wymawiają sami prawidłowo i przestrzegają takiego wymawiania u innych. Trzeba tylko wziąć tę
rzecz do serca i poświęcić jej trochę wysiłku.

B. WINIARSKI.

wało. Przegrywała raz za razem. To- z łóżka w piżamie, szybko w~mpo
warzysz jej
kilkakrotnie zmieniał wał żołądek niedoszłej samobójczyni.
banknoty na sztony, wreszcie rzucił Na prot.esty jej nie zwracano żadnej
jej gniewnie kilka słów w języku por- uwagi. Trzeba działać szybko i statugalskim i opuścił salę.
nowc·zo.
Kobieta,
z której Froissier nie
Świtało już, gdy Froissier wrócił
spuszczał wzroku,
odetchnęła głębiej
do swojego pokoiku.
nieznajomej
i w dalszym ciągu gra.ła wybitni~ pe- wiedział, że mieszka ze swoim towachowo. Z ostatniego stosu sztonów rzyszem w najdroższym miejscowym
pozostało tylko kilka.
Wreszcie, gdy hotelu. Dumny był z siebie, że uratomiała przed sobą wszystkiego
dwa wał jej życie.
sztony, przywołała boy'a i, wręczając
Nie spał długo, bo o godzinie ósmej
mu szton wartości 50 franków, kazała obudziło go dobijanie się do drzwi.
podać sobie szampana.
Gdy otworzył, ujrzał przed sobą wyW oczach i rysach jej prześlicznej sokiego mężczyznę o brutalnej twarzy.
twarzyczki Froissier wyczytał naj- Towarzysz kobi-ety, której Froissier uczarniejszą rozpacz.
Stał od niej od- ratował życie, rzucił się na niego i
dalony o krok.
•
chwycił go za ramię.
Gdy przyniesiono szampana, białe
- Nareszcie mam cię, nędzniku! i smukłe paluszki jej rą.k zanurzyły ryknął. - Co za szaleństwo skłoniło
się w czeluści wielkiej torby z krokocię do porwania mojej siostry i zawiedylowej skóry. Fro!ssier dojrzał, że zienia jej do lekarza, gdzie jej wywyjęła jakąś białą tabletkę i kryjąc ją
pompowano żołądek!?
w dłoni, włożyła szybko do ust, popiFroissier usiłował nie uronić nic z
jając dużym haustem szampana.
przyrodzonej godności:
Froissier nie darmo przygotowy- Pro'szę mnie puścić. Pani ta zawał si.ę do zawodu autora wziętych
żyła truciznę, więc obowiązkiem mopowieści kryminalnych.
im było ją ratować.
Pojął w mgnieniu oka, że piękna
- Ha, ha, ha! Trucizna! Ratować!
dziewczyna skorzystała z nieobecności Bolała ją głowa i zażyła proszek.
swojego prześladowcy, by przy pomoMłody literat zdębiał. Przeraziły
cy gwałtown~j tru~izny pozbawić się go skutki tego, co uczynił. .
życia.
W tej chwili stanęła w drzwiach
Skoczył
jak pantera i chwycił w rzekomo uratowana.
ramiona pięk-nę, nieznajomą, mimo jej
- Puść go, Fra:nciszku. \Vłaściwie
donośnych protestów i oburzenia są powinniśmy mu być bardzo wd zięcz
siadów.
ni. Otóż gdy ty wróciłeś do hotelu po
Froissier, niosąc ją jak piórko, pieniądze, a ja zaźyłam proszek na
szybko zmierzał ku wyjściu, gdzie ból głowy, co spo\vodowało tego pana,
społ.kal dyrektora kasyna,
wywabio- że mnie przemocą zawiózł do lekarza,
nego z gabinetu raportem służby.
pozostawiłam na stole gry, na "czer- Nie ma chwili do stracenia! wonym", szt.on 50-frankowy. W czazawołał
młody ltierat. Szybko le- sie mojej nieobecnOŚci "czerwone" wykarza i wypompować żołądek! Zaży szło dwanaście razy i wygrałam przeła trucizny przy stole z ruletą i gdyby
szło 60 tYSięcy franków.
nie moje oczy, przed którymi nie się
Froissier nie odzyskał mowy nawet
nie ukryje, padłaby martwa na. środ- wówczas, gdy po wyjściu rodzeństwa
ku sali!
.'
znalazł na stoliku kopertę z trzydzieDyrektor nie pytał o nie więcej. stu ." 1anknotami tysiącfrankowymi.
Razem z Froissierem zawiózł młodQ
kobietę do lekarza, który, wyciągnięty
(Tłumaczone z franc usl( ';"jo)

°

'
zeto
I"UZ· bombardowaoI
e
Madrytu
I
~~~l";~~~~e~re gła~~;z~.::z::~~~J~Cl~r~
0(
z
strowi republikallskiego rządu hisz~I a d r y t. (P A: T.) Arty:leria gen, wtorku będą przepuszczały przez IrU11
pallskiego w Bernie, Fabra Ribas, iż
Franco gwałtowme ostrzelnvała Ma-I·po 6 tysięcy reęmigr,antów dziennie.
dryl.
'
Szwajcaria w bieżącym tygodniU ZB;mierzn. uznać rząd gen. Franco de
Pociski padaly w całym mieście, a
s zczególnie' w centrum Ogiel'l trwał
jure, ze względu na wielką ilość
Szwajcarów, zamieszkujących w IIiszod g. 10.30 do g: 11;15.' .
hiszpański rząd
Jeden z poclskow trafIł w gmach
panii oraz na ożywione stosunki
ambasady francuskiej, powodując nieP a ryż. (PAT.) ,,]\faUn" dono i z handlowe, istniejące pomiędzy obu
zuaczne uszkodzenia.
Genewy, iż Motta oświadczył mini- krajami.
A I i c a n t e. (PAT) Eskadra samololów rzuciła 50 bomb na obiekty w~i
skowe. poworluj~c pożary w r6żnycłl
cz~ścia c h miasta. \Yedług pierwszych
wiadomości jest 5 zabitych i 12 rannych.
Sa l a m ·a 11 k a. (PAT) Komunikat
oficjalny wojsk gen. Franco donosi, iż
wojska gen. Franco zaj~ły w niedzielę
bcz oporu ze strony przeciwn ika obszar
Llivia, położony w najbliższej okolicy
m. Puigcerda, \V ręc-e gen. Franco
wp,adlo ,,,icl-e materi.ału wojeennego,
111. i. kilkanaście ,,",a gonów załadowa
nych amunicją. Samoloty g-en. Franco
!lombardowa!y obiekty ,,,ojskowe w Alcaracejos, Belalcazar, Chillon i w Walencji.

SzwaJ"car"la uzna
narodowy

Negrin
1\1 a cl r y t.

VI

Madrycie

(P AT.)

-

Przybyli tu
z
drem Ncgrinem i ministrem spr. zagr.
dcl Vayo na czele. Niezwłocznie po
ich przybyciu rozpoczQło się posiedzen i c rarly min istrÓw.

Obrady gabinetu Francji
nad stosunkami

członkowie rządu republikańskiego

francusko-hiszpańskimi

f!lerwoni terroryści
staną przed sądem
B a r c e lon a .

(P A T)
W POli iei wtOl'ck będzie zasi,adał trybunal wojenny , który rozpatrzy 350 spraw
osób, oskarżonYCh o współpracę w
"Czerezwyczajce", o udział w służbie
wywiadowczej i przeciwwywiadowczej
rządu republikańskiego oraz
w tzw.
"p.atrolach kontrolnych",
Przed wspomnianym trybunałem
stanie również Emilio Salazar Ventura, b. przewodniczący tzw. są.du ludow,e go, który urzędował na pokładzie
statku - więzieni,a "Urugway".
działek

Ostatni opór w Katalonii
Komunikat rzą
du republikańskiego donosi, iż samoloty gen. Franco bombardowały miejscowości Alcoy, Manuel i parokrotnie WaI ,eneję. Podczas sobotniego pięciokrot
nego bombardowani.a Walencji padło 8
zabitych i 25 rannych. 45 domów leży
w gruzach. Podczas bombardowania
miejscowości Manuel (50 km na połu
dnie od Walencji) padło 4 zabitych.
Perpignan. (PAT) W Katalonii
rozgrywają się jeszcze ostatnie walki
na wysokości m. Prats de Molo. W obszarze pomiędzy Sierra de San gran ,
Rio Ter, Sierra Caballera i Cana broni
się jeszcze 35 tys. żołnierzy republikań
skich, odsłaniając ewakuację rannych.
Wojska gen. Franco z.ajęły w niedzielę
miejscowość LIanas, Vilalonga, Freixanet, Setcasa, Mollo i Baget.
M a d ryt.

(P A T)

"I nformacj e"
Genowefy Tabouis
P a ryż. (P AT.) Agencja Havasa
komunikuje: "Dziennik "Journal" 0publikował
dziś z rana z podpisem
Genowefy Tabouis doniesienia o charakterze sensacyjnym w sprawie rozmów ambasadora Francji w Berlinie z
ministrem spraw z,a,gr. Rzeszy von Ribbentropem, który rzekomo mi,ał mu oświadcz:-:ć, że "z niemieckiego punktu
widz·enia aktywna polityka Francji w
Hiszp.anii jest wykluczona".
Decydujące czynniki fl'ancuskie k,a tegorycznie z.aprzeczają owym alarmującym doniesieniom, które, jak więk
szość rewel,ac~r j tejże autorki, należą
raczej do dziedziny fantazji, aniżeli do
poważll·ego (lzicnnikarstwa i w żadnym
wyp.aclku nie odpowi,adają otrzyman~' m w Paryżu informacjom oficjalnym .

Po zwinięciu frontu katalońskiego pozostaje pod władzą rządu "czerwonego
obszar na mapie zaciemniony, z Madrytem i Walencją. Cała reszta, czyli '[fI"zeszło % kraju, uznaje r:ąd narodowy

Opór nie zda się na nic
kataloński przestał istPo zajęciU Barcelon,V przez gen.
Franco, wojSka "czerwonych"
cofały
się bez większego oporu, kierując się
ku pirenejSkiej granicy Francji. Liczbę milicjantów i żołnierzy brygad mię
dzynarodowych, którzy znaleźli tam
schronienie, szacuje się na około 150

(Z) Front

nieć.

tysięcy,

wzdłuż całej granicy hiszpańsko-francuskiej
i hiszpailsko-an-

Obecnie

dorrskiej

powiewają.
sztandary zwywojsk narodowych.
Dopełnieniem
sukcesów militarnych gen. Franco jest też ~prawne zajęcie ~Iinorki,
obok poprzednio już
zdobytych Majorki i Ibizy. Wysp~r te
mają kluczowe znaczenie dla żeglugi
morskiej w zachodnim basenie Morz.a
Śró dzi em n ego.
\V ostatnich miesią.cach zagadnienie Minorki stało się głośne.
Pewne
koła francuskie głosiły konieczność okupowania Minorki przez Francję, n
to . celem zapobieżenia ewentualnemu
osadzeniu się Włochów na tej wyspie.
Obecność Włochów,
którzy rzekomo
zamierzali tam założyć wojskową. bazę morską i lotniczą, godziłoby w swobodę
komunikacji
metropolii
francuskiej
z
jej
afrykańskimi
posiadłościami.
Ponieważ
imperium
afryka11skie
ma dla Francji ogromne znaczen ie z uwagi

cięskich

na bogactwo żywności, surowców i kolorowrch żołnierzy, przeto Paryż muSi dbać o bezpieczeństwo swych transportów na zachodnim ~{orzu Śród
ziemnym.
Rząd francuski nie
doradzają.cym okupację
brał drogę negocjacyj
do rządu narodowego w

da} posłuchu
Minorki.
Oi

zbliżenia się

Burgos. Misja
b. min. Berarda, klóry w tym celu ba\..'ił w narodoweJ IIiszpanii, miała dać
pomyślne wyniki
zarówno z francuskiego jak biszpańskiego punktu widzenia.
Gen. Franco przychylił się bowiem
do. życzenia Francji, aby granicę pireneJską obsadzili wyłącznie Hiszpanie.
bez udziału włoskiego korpusu pomot>
niczego. Również Minorkę zajęli tylkO
W tym drażli
hiszp{\,jlscy żołnierze.
wym dla Francji punkcie gen. Franco
poszedł całl<owicie po linii życzeil
swego północnego są.siada.
u

Co wzamian uzyskuje narodowa
Hiszpania, dokładnie nie wiadomo. Z
rokowa11 toczonych między Paryżem
i Londynem zdaje się wynikać, że chodzi przede wszystkim o faktyczne i
prawne uznanie rządu w Burgos jako
rządu Hiszpanii.
Konsekwencje tego
kroku byłyby daleko idące. Przesądziłoby to też nieomal od razu o losie reszty "czerwonej" Hiszpanii,
W łonie kierująCYCh kół "czerwo-

P a ryż. (Tel. w1.) Na wtorek przyszlego tygodnia wyznaczone zostało
pOSiedzenie Rady Min., które ma być
poświęcone
zagadnieniu stosunków
francusko - hiszpańskich. \V kołach
politycznych Paryża nie spodziewają
się, aby na posiedzeniu tym zapadła
decyzja wysłania ambasadora francuskiego do Burgos, albowiem sprawa
stoslilnków między Francją. a rządem
gen. Franco nie jest uważana jeszcze
za całkowicie dojrzałą..

Gen. Miaja jedzie do Oranu?

R z y m. (PAT.) Agencja ~tefani
donosi z Burgos, że 8 bm. gen. Miaja
zgŁosił się do konsulatu francuskiego
z prośbą o uzyksanie wizy, celem wy·
jazdu do Oranu. Agencja zapewnia,
Że wiadomość ta odpowiada prawdzie,

Jaspar ma tworzyć rząd
wBelgii
B r u k s e I a. (PAT) Król :Leopold III
powierzył misję

tworzenia nowego gabinetu ministrowi stanu Henrykowi
Jasparowi, członkowi Stronnictwa Katolickieg n .

Nowy niemiecki

okręt

H a m b u r g. (PAT). We wtorek
spuszczony zostanie na wodę w stoczni Blohm i Voss największy ni.emiecki
okręt
wojenny o wyporności 35 tys.
ton.
Wyposażenie okrętu stanowi 8
dział 38-centymetrowych i
12 dział
15-centymetrowych.
Długość okrętu
wynosi 241 m, szerokość 36 Dl, zanul'2:enie 7,9 m. Drugi siostrzany okręt
stoi jeszcze w stoczni.

Samolot rozbił się
o blok mieszkalny
L on d y n. (PAT). W m. Brighton
samolot wpadł z powodu gę tej mgły
na blok mieszkaniowy. BId; st,anął w
płom i eni ach. Poi"..ar uga!:'zoJlo po 3-godzinnej akcji.
Lotnik i 3 mieszkailrów blld~- nku,
w tym 1 kobieta ponieśli qmicrć na
miejscu.

Nieudany zamach
na min. Calinesco'

Zamknięcie

odcinka granicy
francusko • hiszpańskiej

San Sebasti ,an.
(PAT) Granica francusko - hiszpal'1ska na odcin ku S.an Sebastian zostala zamkni~ta.
Po strollie francuskiej obozuje 0];:0ło 12 tys. l'e.emigrantów.
Dotychcz,as pmyrócilo do Hiszpallii
podległej władzy rządu gen. Franco
ponad 20 tys. milicjantów i uchodźców
cywiln) ch.
\Vladze gen. Franco 'lawiadomił~
władze fran cu:-;ki-e,
iż począw::,zy od

WOjny na llllll WalenCja - Madryt.
Prezydent Azana jest przeciwny
dalszej walce.
Do kapitulacji nakłaniają również rządy Francji i Anglii.
Gen. Franco natomiast nie jest sklonny do przyjęcia warunków zwycięż<>
nych w rodzaju taldego.
iż o przyszłym ustroju H[szpanii ma decydować plebiscyt. Gotów jest zresztą ogło
sić wielką. amnestię dla przeciwnil<ów
politycznych z wyjątkiem ,.czerwonych" hersztów, którzy mają. na sumieniu pospolite mordy i rabunki.
Ponieważ nie wiadomo dokładnie,
kto obecnie sprawuje wladzo 11a obszarze \Valencja - Madryt, przeto n lełatwo przewidzieć, ldól'y kierunel, bę
d7:ie górą.
Godnym uwagi jest jednak przesunięcie, które w sprawie hiszpa11sldej
dokonało się na płaszczyźnie między
narodowej.
Dochodzenie do glosu we Fl'ancj i i
Anglii polityki "zdrowego rozsądku"
w odniesieniu do gen. Franco, silą rzeczy uszczupla ciężar oddziaływania
włosko-niemieckiego.
Prz~rbywa druga para parinerów gry. Zwiększa to
swobodę ruchów rządu w Burgos, dotą.d skazanego na jednostronne poparcie, napewno zresztą. nie bez rachub
politycznrch, Rzymu i Berlina.

Samoochód

~wy

w pognmicwym mia -(rczkll LI' Pel'thllL"lleł.DSL
jąc~ch lllilicj.antów i e-k\\ipulIku

·~iek&

Bukareszt. (P_\.T.) Agencja Rador komunikuje, 7.e policja. rumulu:;ka
z~tr.zymała. w dniu 8 bm. S7(>I'Cg osobl1lkow :" wleku od 20 do 30 lat, byłych
CZłOTlkow "Żelaznej Gwardii".
Przygotowywali on j zamach na wicepremiera Calincsco. Zamach miał
być wykonany 6 hm. "'yclane zarzą
dzenia hezpieczellstwa unicmożliwiły
wykonanie zamiaru przez terrol""stó,,,,,
którzy przyznali się uo winy. '
,
Podczas rewizji znalrziono kilka rewolwerów automatycznYCh, granaty
ręczne, 1000 ładunków i 5 kg chiorku
potasu.
Policja prowadzi nadal śledztwo w
cr~lI \yyk~ dalszych uczestników
"lll~k\.·

62)

serce,

Oczy jego błyszczały grozme w tej
chwili, ale wstręt do barona był silniejszy w duszy Dolores, niż obawa
przed prześladowaniem Huta.
- Niechaj się stanie ze mną, co
ma się stać - rzekła - ale nienawidzę barona i nie usłyszy on ode mnie
nigdy słowa miłości.
Hut wściekły był ze złości.
- Więc ośmielasz się sprzeciwiać
mojej woli?! - krzykną.ł. - Czy wiesz,
że znajdujesz
się
zupełnie w mojej
mocy, że mogę cię zabić nawet i nikt
o tym się nie dowie.
Ale Dolores spojrzała na niego wy-

żywego.

niośle.

więc zabij mnie, panie Hut - Wolę śmierć raczej, niżeli
udawanie miłości wobec człowieka,
którym pogardzam i nienawidzę, jako mordercę mojego dziecka.
Zdawało się, że
Hut rzuci się na
nią, ale dumne
Jej spojrzenie pow-

-

A

rzekła.

strzymało

go.

dobrze!
syknął. Odcho~ę teraz, ale powrócę tu jeszcze! I wtedy zobaczysz, że uda mi się
złamać twój upór, gdyż nie spocznę,
dopóki nie poddasz się mojej woli! A
tymczasem, dowidzenia!
Wyszedł,
zamknąwszy
drzwi na
klucz.
Od tei chwili męczył nieszczęsną
kobietę od rana do wieczora. Codziennie ją nachodził, codziennie ciskał jej
w twarz brutalne wymysły i groźby,
raz nawet podniósł na nią rękę.
Ale Dolores była niewzruszoną.
W jego obecności starała się panować nad sobą, ale kiedy ucichły jego
kroki na schodach, padała na krze-

sło,

A

więc

zalewając

się

łzami.

- O mój Boże!
- żaliła się. Czy nie masz litości nad twoim nieszczęśliwym
dzieckiem?!
Dlaczego
nie dałeś mi umrzeć wówczas, kiedy
zabrałeś do siebie
moją małą Leę?!
Dlaczego pozwoliłeś mi powrócić do
zdrowia, ażebym tak strasznie odczuwała swoje nieszczęście?
O daj mi
śmierć, dobry Ojcze, albo ukróć moją
mękę, jeżeli nie chcesz, ażebym znowu dostała obłędul
Zdawało się, że niebo ją wysłucha
ło.

Pewnego popołudnia Hut wyszedł
od niej po zwyłej scenie, pełnej krzyków, wymysłów i pogróżek.
Znów padła biedna Dolores na kolana przed łóżkiem, zalewając się
gorzkimi łzami.
Nie zauważyła wejŚCia starej Nelly, która przyniosła kolację.
Hut surowo zabronił i jej i jej mę
żowi wdawania się w rozmowy z Dolores i dodtychczas surowo pilnowali
się oboje tego zaka.zu.
Ale straszny płacz, chwytają.cy za

poruszył poczciwą staruszkę

Kiedy położyła jedzenie na stole,
nie oddaliła się jak zazwyczaj, w milczeniu, lecz stanęła we drzwiach.
Dawno już miała coś do powiedzenia biednej panience i dziś postanowiła to zrobić ostatecznie.
- Panno LiIi! - zawołała. łagod
nie.
Dolores, teraz dopiero zauważyw
szy obecność starej, wstydząc się swojej słabości wobec obcej kobiety, szybko wstała. z klęczek.
- Czego sobie życzysz, Nelly?
spytała zdumiona cokolwiek.
Staruszka. w zakłopotaniu obracała w palcach róg fartucha.
- Ach Boże - rzekła, spoglądając
trwożnie na drzwi
od schodów
niech pani mi nie weźmie tego za złe.
Pan Grosman surowo zabronił mi rozmawiać z panią l nie wiem.doprawdy ...
- Nie bój się, Nelly - odrzekła
Dolores. - Ode mnie się pan Grosman nie dowie. O cóż więc chodzi?
Staruszka rozpłakała. się rzewnie,
schwyciła rękę Dolores, okrywając ją.
pocałunkami.
- Acb Boże, co robisz, Nelly, co
ci jest? - spytała Dolores przerażona.
- Niech pani się na mnie nie gniewa, panno LiIi - mówiła stara, pła
cząc ale serCe mi się kraje, kiedy

- Nie wiem.
- Żorżeta, to
sama szczerość,
brzydzi się kłamstwem i udawaniem.
Lebrun uśmiechnął się gorzko.
- Chcę wierzyć - rzekł. - Lecz
posłuchaj:
Twoja matka nie była,
jak Żorżeta, dzieckiem znalezionym,
bez nazwiska i rodziny, ale tak samo
jak ona była sierotę., wychowaną
przez doktora Villarceau, razem z jego córką., dzisiejszą panią Delteil. Nie
wiedziałeś o tym Pawle?
- Nie.
. - Doktor Villarceau oddał ją na
pensję, tam gdzie swoją córkę. Uczyła się dobrze, dostała wyższy patent
i była starszą. nauczycielką w zakła
dzie naukowym żeńskim, kiedy się z
nią ożeniłem.
Wiesz jak odpłaciła za
moją miłość i
wszelkie dla niej poświęcenie.
A myślisz że inaczej postąpila
z doktorem Villarceau? Zawistna i zazdrosna powodzeniu innych, starała się zerwa.ć węzły łączą
ce dwa serca, za pomocą niskich potwarzy, robiąc sobie przyjemność z
boleści
zadanej rodzinie dobroczyń
ców, i tej, która nazywała ją przyjaciółką a kochała jak siostrQ.
Pn ",y pl "iedział blady ze spuszczon~
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ma ocalić?
w istocie miała się wyzwolić z mocy Huta?
Ale po chwili znów zesmutniała.
- Jesteś dobrą, Nelly i dziękuję ci
z całego serca, ale nie mogę przyjąć
twojej ofiary, bo jaki byłby mój los,
gdyby pan Grosman dostrzegł moją
ucieczkę? Gniew jego spadłby na ciebie i ty i twój mą.ż stracilibyście kawałek chleba.
- E, o to mmeJsza, panienko.
J mój mQ.ż i ja mamy już dosyć służ
by u tego strasznego człowieka i zamierzaliśmy już i tak dom ten opuścić.
- A jednak muszę tutaj pozostać
- odparła Dolores z bolesnym wyrazem twarzy. - Nie mam wszak nigdzie kąta, gdziebym się ukryć moglal
lak świat szeroki.
- I o tym już pomyśleliśmy, droga panno LiIi - rzekła staruszka wesoło.
NiedalekO' stąd mieszka krewny mojego brata i u niego może pani
na począ.tek znaleźć schronienie. A
więc niech się panienka decyduje, co
tu długo myśleć.
Dolores czuła się dziwnie wzruszoktóry

ją

Czyżby

ną·

jąca się wiekiem dla
usłyszała umówiony

DolO'res, zanim
stuk staruszki.

Drżącymi rękami schwyciła węze
łek, wolno i ostrożnie zeszła ze scho-

dów.
Na dole czekała na nią już poczciwa Nelly. Ze łzami radości w oczach
odprowadzała staruszka biedną Dolores dO' furtki parku.
Potem ~chwyciła jeszcze raz jej rę
kę.

- Niech Bóg cię prowadzi, panno
Lili - rzekła - i niech wspiera twoją
ucieczkę.

Dolores zniknęła w ciemności wieczornej, idąc w wskazanym przez staruszkę kierunku.
Furtka zamknęła się za nią z ło
skotem ... była nareszcie wolną.
Z bijącym trwożnie sercem szła naprzód, podobna raczej do cienia, niż
do żywej istoty. Ach, z jakąż rozkoszą. wdychała świeży powiew wolności.

Była już blis.ką celu, gdy nagle stanęła przerażona.
Tętent
kopyt koń
skich doszedł do jej uszu i za chwilę
ujrzała
przed sobą w ciemnościach
pO'stać jakiegoś jeźdźca.

Wahała się jeszcze chwilę, ale wreUspokoiła się, będąc pewną, że jest
szcie stara Nelly postawiła na swoto mąż Nely, który spieszy na jej spotim.
kanie, nie mogąc jej się doczekać.
Umówiły się, że opuści dom o goSzła więc naprzód, starając się jak
dzinie dziewiątej, zabierając ze sobą
widzę, że pani taka dobra
jak anioł w węzełku najpotrzebniejsze rzeczy. O najprędzej spotkać z jadącym ku niej.
Ten nie zauważył jej z początku
jest tak strasznie nieszczęśliwą I O I pół wiorsty stąd miał ją oczekiwać w
A ja muszę jeszcze ręce przykładać do umówionym miejscu mąż Nelly z widocznie, gdyż wstrzymał konia dDtego nieszczęścia, spełniając rozkazy wierzchowcem i razem z nią jeszcze piera, kiedy stanęła tuż przy nim.
Ale co to?
pana Grosmana i przez to jeszcze po- tej samej nocy udać się do owego
Z piersi Dolores wydarł się okrzyk
garszać los pani!
I dlatego coś mnie krewnego.
W podnieceniu, jakiego dawna nie przerażenia, a jednocześnie zabrzmiał
męczyło od dawna, żeby pani powiedzieć, że cię
kocham i chciałabym pamiętała, chodziła Dolores po swym w ciszy nocnej szyderczy, dO'brze znapokoiku, licząc minuty. Myśl, że na- ny jej głos Huta.
chętnie przyjść ci z pomocą.
reszcie będzie wolnę., że nareszcie nie
- Dziękuję ci moja dobra Nelly - Ha, mój gołąbku! Lubisz jak
będzie zmuszoną
patrzeć na szyderwidzę, spacery pO' kSiężycu! zawołał.
odparła
Dolores,
uśmiechają.c
się
przez łzy. - Wielka to dla mnie po- czą twarz Huta, przejmO'wała ją. nie- - Co za szczęście, żem nie zastał przyciecha wiedzieć, że nie jestem zupeł wymowną rad O'ścią.. Niech się po jaciÓł i że wracam tak wcześnie do
tym dzieje z nią co chce, aby tylko o- domu! Powietrze nocne mogłoby ci
nie samą w tym domu.
- A czy nie mogłabym byc panien- puścić ten straszny dom.
zaszkodzić, muszę więc pO'starać się,
Nareszcie dO' uszu jej doszło skrzyp- abyś się już odtąd nie narażała na je. ce użyteczną? - spytała staruszka, a
po minie jej widać było, że jej jesz- nięcie odmykających się drzwi, o po- go wpływ.
tC'm tętent kopyt końskich. Hut odcze coś leży na sercu.
To mówiąc, zeskDczYł z konia, ujDolores pokiwała smutnie głową. jeżdżał do miasta. Ale godzina wol- mując żelazną dłonią za ramię biedną
- Nie, Nelly, a przynajmniej nie ności jeszcze nie nadeszła.
Dolores, oniemiałą ze strachu, i poUpłynęła jeszcze długa chwila, zdawiem, w jaki sposób - odrzekła.
wlókł ją. do dqmu.
Służąca
obejrzała
się
przezornie
naokoło, jak gdyby się obawiała, że ją
SZCZĘŚLIWY
ktoś może podsłuchiwać, po czym podeszła bliżej.
Telegram, który wpadł w ręCe Ju- pięćdziesiąt tYSięcy marek, które wy- Panno LiIi - rzekła tajemni· Iii. tak niesp~dziewanie, mógł ją w łudził od niej Alfred w tak podstępny
czo - ja wiem, że pan Grosman drę istocie zadziwić.
sposób.
czy panią, że się obchodzi z panią po
Jak widać było z adresu, na który
"Dolores nagle ozdrowiała. List z
prostu niegodziwie. Dzisiaj wieczo- teraz dopiero spojrzała, bYł on prze- bliższymi szczegÓłami wysyłam dzirem wyjeżdża dO' miasta. Jeżeli pani znaczony dla barona, i tylko dzięki si aj pod adresem: ,,\Viesbaden postechce, pozostawię drzwi otwarte. za szczęśliwemu zbiegDwi okoliczności restante. OstrożnDść 25". A."
kilka godzin może pani być wolną.
dostał się w jej ręce.
Uśmiech tryumfu
zajaśniał na
Dolores zbladła ze wzruszenia, serByło w nim kilka słów tylko, ale twarzy baronowej.
ce zaczęło jej mocno uderzeć.
z tych słów kilku okazywało się wyByła pomszczoną!
CD to było?
raźnie, że depesza ta warta jest dla
Czyżby niebO'
zsyłało
jej anioła, baronowej Liebenau więcej, niż sto(Ciąg da lszv nn~tąpj)
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Skradzione dziecko
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do

"ak b ł
ł d d·
- Oto J a Y a m o a zlewczyna, czaruJ· ...
Dca, dobrze wychowana, wykształcona, inteligentna, której· ufano
bez granic i która potrafiła dać się kochać. Nie potrzebuję dodawać, Że to
była żona twojego ojca. O, wybacz,
że to ci mówię.. chcę ci tylko pokazać jak nie można sercu wierzyć i jak
trzeba być w tym wypadku ostrożnym. Żorżetę znam tylko z portre.
ć
tu i nie mogę o mej sądu wydawa ,
lecz serce moje pełne jest niepokoju.
Pawle, gdyby twoja wybrana była tak-

- Mówiłeś matce o swych zamiarach?
- Mówiłem.
- Więc nie ze mną pierwszym podzieliłeś się tak ważnD rzeezD?
......
Przebacz oJ·cze matk a mme
. py.
-"
tała a J·a nl·e mogDc kłamać
.
. . . , pOWIe,
działem jej wszystko.

=6!k.
-

Pochwalała twój wybór?

- Zachęcała mnie, abym nie zwlekał i opowiedział tobie o twoich zamiarach.
Znów zapanowało milczenie.
_ Czy matka wie, że Żorżeta nie
ma rodziny? Czy wie, że całym J·eJ·

wyobrażenia się zmieniają, namiętności stygną, ale
charakter pozostaje

zawsze ten sam.
Zbl"· ł .
IZy SIę teraz do syna, ujął jegO'
ręce i patrzał na niego długo.
- Postanowiłeś się żenić? - spytał ze łzami w głosie.
- Ojcze dla twojego i mojego
szczęścia.
Mam nadzieję, że życie lepiej
ci się ułoży, niż twemu ojcu. Lecz
gdybym czego się dowiedział, nigdy,
przenigdy ni·e pozwolę na związek z

-

Żorżetą.

- Abyś się ojcze uspokoił, widzę
tylko jeden sposób.
.
że taką komediantką...
- Jaki?
- OJ·cze - O'dparł Pau/eł skoro po- majątkiem jest piękność i młodość?
J e d'z d o Mon tlh'ery, zob acz Ż orznasz Żorżetę, będziesz żałował tego
Wszys.tkO' jej wyznałi:lm.
żetę i porozmawiaj z nią .
coś o niej mówił. Nie dla samej pięk- Nie miała nic do r,arzucenia?
_ Nic.
- Dobrze Pawle, pojadę.
nO'ści ją pokochałem, ale dlatego, iż
K· d ?
.
ó
k
Dziwne.
Więc
tO'
J·uz·
chyba
nl·e
t
Ć
d
Z le 1 y·lk d·
go na jest zos a twoJą c r ą·
.
- J ad'in . a nI.
ojcU ta sama kobl·eta sprzedaJ·na, nl·e znaZ uniesieniem opowiedZIał
wszystko, co wiedział o młodej dziew- ją.ca bezinteresowności, poświęcająca
e z oJcze, :wiem .że zac~wycisz
.
wszystko przYJ·emnościom osobistym, s~ę Żor~etą.. BędZIesz miał dWOJe dr,ieczyme.
c zam t
d
Nie mam na' to odpowiedzi _
lubiąca zbytek jedynie, nie zdolna pol
las Je nego.
rzekł ojciec. - Kochasz j~ i gdyby by. jąć szczęścia bez bogactwa?
- Będę was równo kochał, jeżeli
ła diabłem, mówiłbyś tak samo. Mi- Jak ty ją źle sądzisz ojcze.
ł będziecie szczęśliwi.
łość jest ślepa. '. O Boże! synu, aby
- Co chcesz? Przypuśćmy, że nie
. Paweł rzucił się DjCU na c"vję, mótwoja taka nie była.
jest już tą samą kobietą...
WląC:
- PrO'szę cię ojcze, możesz być spo- Tak ojcze.
Jakiś ty dobry ojcze.
kO'jny.
- A jednak...
.
- Nie trudno byJ dobrym gdy się
- Bardzo chciałbym.
Lebrun zacz~ł znów chodzić.
kocha syna
'
Lebrun wstał i chodził wzdłuż i
- Nie pojmuję - mówił
nie
\\,S7:(>'·7 ,,, . ~ ~ ~ wni i nagle zatrzymał się J pojmuję. . .
(Ciąg Jut",,-) U"",l -lPi J
przed sJ'llem
4
Twarz się zmienia, włosy bieleją.,
VI
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