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Tryumfalne wkroczenie wojsk i władz polskich do cleskiego Cieszyna

C i e s z y n. (Według Pata). Od samego niedzielnego rana, dżdżystego
i chłodnego, drogi prowadzą.ce do
Cieszyna wypełniły samochody, wozy
i tłumy pieszych. Wszyscy chcą. uczestniczyć w przełomowej chwili powrotu polskiej części Zaolzia do :Macierzy.
W Cieszynie ruch niebywały. \Vszystkie domy i okna udekorowane flagami.
W ręk,ach kobiet kwiaty o barwach
biało-czerwonych. Przy dźwiękach orkiestr nadciąg,ają z pocztami sztandarowymi organizacje i stowarzyszenia
społeczne.

Wśród

tłumów

wej, witane entuzjastycznymi okrzykami przez miejscową ludność.
Zbliża się' godz. 14.
Mrowie głów ludzkich faluje na ulicach. Zdawałoby się, że już zabrakło

cerów czeskich i żołnierzy, którzy dokonywali ostatnich czynności, związa
nych z przek,a z,aniem miasta władzom
polskim. Przez ulice przejeżdżały patrole konne polskiej Policji Państwo-

odbijają

barwne stroje Śląz.aczek i Ślązaków,
przybyłych z okolic.
Radość
panuje
ogólna. Wśród zebranych widać wymizerowane, lecz jakże odmienne i
dumne twarze tych, co zmuszeni byli
opuścić swe siedziby po tamtej stronie
Olzy i szukać schronienia i bezpośred
niej opieki u swej Macierzy.
O godz. 11 na rynku odbyła się olbrzymia m~nifestacj.a. Do licznie zebranych tłumów przemówił z ba'lkonu
ratusza burmistrz miasta.
Tłum zebrany na rynkU wznosi 0krzyki: "Niech żyją bracia, którzy
wracają do nas na wieki!"
Największe tłumy zebrały się po obu stronach mostu, gdyż każdy chciał
być
świ,adkiem
historycznej chwili
przekroczenia wojsk .'Polskich przez
dawną granicę, dzIelącą obie
części
miasta.
Po dawnej .czeskiej stronie miasta
ulice wspaniale udekorowano kwiatami. Również przejeżdżające samochody s~ ozdobione kwiatami. EntuzJazm, który ogarnął ludność zaolzań
ską osiągnął najwyższe granice.
Do południa zaolz.ańska część Cieszyna była już niemal całkowicie ewakuowana przez Czechów. Gdzieniegdzie widziało się drobne grupki ofi-

Ul. !(olejowa w do nied awna czesl<im

Tak

wyglądał

Cieszyn przed czterystu laty.
z

•

\V RAl ENI·AI Z CIESZYNAek

naszego speCJB nego
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C l e s z y n. (Tel. wł.) W medzlelę,
skoro świt, pod Cieszyn.em .droga do-I
ty.chc~as pusta, .zal~dma Sl~. Coraz
więcej samochodow I rowe,row, wszystkie pojazdy ozdobione biało-czerwonymi chorągiewkami i kwiatami. Cor~z więcej pieszych, któr~y z ~oc,znych
cI~gną
dróg z naręczamI kWIatowo
W
szystko bieży ku Cieszynowi. Im
bliżej Cieszyna tym rojniej. Trzy ra- ,
zy zatrzymują nasz samochód posterunki i legitymują.
Wpadamy na ulice Cieszyna, gdzie
jest uroczyście i tłoczno. Na rynku
mieni się od mundurów i strojów ludowych, przeplatanych szarzyzną. innego odzienia. Stajemy w hotelu "Pod
Jeleniem'" gdzie jest główna kwatera
prasowa.
Hotej jest przepełniony
dziennikarzami, którzy przybyli tu ze
wszystkich stron Polski, Z zagranicy
są. Niemcy i Anglicy.
Otrzymujemy opaski prasowe, które otwierają nam wszystkie wrota i
przepuszczają na drugą stronę Olzy,
gdzie znajduje się już polska policja
obok ewakuujących się władz czeski ch.
Był już też na drugiej stronie od-

-I

dział , ~ojs~a ~:)Qlskie~?, kt~r~ zbadał
caly rejon, JakI ma dZls przeJśc do PoI-

ski.
Ruszamy na słynny most na Olzie,
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,
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Cie~zvnic,

ann I a

.
...
rzece, ktora przestaje byc gral1Icą,
ętoją na ~im i. ~okó.t nieg? .tłumy
z~rowno p~ Jednej Jak I drugieJ. str?me. Obecme na drugą stronę moze Się
dostać niewielu. Prz.eżycie to prawdziw e, kiedy się staje na ziemi, która
p.osz~rza granice Państwa Pol~kiego,
zHlml, co bez względu na koleje 10llU
Zawsz.e była polska w sercach swego
ludu.
Ale miasto na ogół jest puste i dziwne sprawia wrażenie, Snują się po
nim grupki rozradowanych ludzi, licz·
ba ich rośnie w miarę, jak przybywają z okolic, czuć jednakże, szczerze powiezmy, obcość.
Gdzie tkwi tajemnica?
W tym,ż e przejmujemy dziś tylko
skrawek ziemi zaolzali.skiej, !1 to C1~ŚĆ
Cieszyna za Olzą i najbliŻSZą. jego okolicę, a właśnie ta część Cieszyna jest
siedliskiem Żydów i Niemców, którzy
woleli się zagnieźd7.ić po stronie dawnego władztwa czeskiego, ' niż polskiego. Zaolzańska część Cieszyna liczy
około 15 tysięcy mieszkańców i w radzie miejskiej miała większość niemiecką. Dawniej handęl znajdował
się w rękach niemieckich i
żydowskich,. choć w okolicy jest n;orze ~udu
polskiego. Skąd ta obcośc? Nlemców i Czechów na ulicach nie widać.
Siedzą w domu przygnęhieni a ::\ie111·

książki

G, Morcinka

"ślask",

Wyd. R. 'Vegner

cy ze skwaszonymi minami.
Zajeżdżamyp rzed hotel "Polonia",
ostoje polskOŚCi Cieszyna za mijającyc h już czasów. Jego sala wypełnia
się uradowanymi Polakami. Dziewczęta przygotowują
kwiaty. I{wiaty
dla wojska polskiego. Czas jednakże
wracać na most, na którym niezadłu; go odbf;'dzie się ta najuroczystsza
i chwila przekazania władzom polskim
I ohejmowanego dziś terytorium.
Tłum koło mostu wzr' ł
.
Zestokrotniał s'
" Ots ogromme,
I dem przeciska~\ Psol'e.Pro..s"'lulS·l'nz tbru nrzeCI'ez' tam' wl:d 'oc' h' "tJ.
ly
y
"
I
Zl'
IS oryczny mom~nt"
Tł'
, ł . fI'
... k
10r8m~k:~rf~ I t a Uje, ml~m Się 0kach
Pat~~ ~w rzy:nanyc
w rę1)' st'
k' -~ uy w J ec1.ną. stron ę ku
la o.ws lemu .zam OWJ, a. w rug~
ku mlast.u, któle pr.zechodzl w gran.lce PolskI, a?y .ukOIĆ rap.y :07.darCla
sprzed lat dZlewlęt~astu l ~dzyć, zrzucnvszy ob~y nalot l W:ęs~cle,..
.W~eszcIe. od .stro~w CIeszyna za01z::msklego .CH;lg-n~e kIlka samocnodów.
Na .chło~lmc8 ch Ich trzepocą. białe chorąglewkl.
Wśród milczących
szeregÓW przeJeŻdżaJ.ą czescy oficerowie·. ~~mochody stalą. na środku mostu i
ofJcerowie wychodzą z W07.ÓW milcząc.o. Generał czeski patrzy z kamiennym spokojem, na twarzy ma wypielo,
Od Cieszyna przed Olzą. zbliża się
sam.ochodów. Wysiada zeń generał
Malmowski i wita się z czeskim generajem. Następuje jakaś krótka wymiana slów.

I

Ć

k

I

d

miejsca na chodnikach, lecz nowe rz&sze ludzkie napływają, wchłaniane
przez tłumy.
Widać jedną wielką zbitą masę ludzi, głowa przy głowie. W rękach
wieńce kwiatów,
Młodzież i dziatwa
trzymają je naręczami. Uczennice gimnazjum Orłowskiej z Cieszyna niosą
piękny
wieniec z napisem: "Zwycię
skiej armii rodacy zza I1zy". U wylotu ulicy widnieje tryumfalna brama
z napisem: .,Witajcie - od dziś wiecznie z nami rodacy".
Podniosły
nastrój wciąż wzmaga
siQ,
Na moście stoją robotnicy polscy z
Trzyńca i innych miejscowości z poza
Olzv, a obok stoją robotnicy z Katowic~ Dalej sztandary organiz.acyj, sto"al'zyszeil społecznych szeregu miejscowości z Skoczowa, Bielska itp. Dalej w harwnych regionalnych strojach
górale i góralki z Jaworzynki.
O g. 13 przybywają samochody z 0ficer·ami czeskimi z gen. Hrabczykiem
na czele.
Na samochodach powiewają białe
chorągiewki. Otoki cz.apek oficerskich
przepasane są białymi przepaskami.
Wkrótce potem z drugiej strony,
przybywają. s.amochody z oficerami
polskimi.
O g. 13 m. 48 przybywa gen. Malinowski, z.astępca szefa sztabu.
I{rótkie powitanie, ostatnia wymiana zdali. między przedstawicielami armii polskiej i czeskiej, po czym oficerowie czescy odjeżdżają·
Gdy pierwsi oficerowie armii polskiej przekroczyli most, tłum zgromadzony wznosi gorące okrzyki na cześć
,armii polskiej.
Przybywa inspektor armii gen.
Bortnowski. W kilka chwil później ukazuje się pierwszy patrol piechoty w
,znów samochodów. To generał
Bortnowski. Uprzejme suche powitanie. Krótka rozmowa.
Generalicja.
staje na boku. Tłum przerywa milczente i zasypuje polskich dowódcóW
kwiatami, które spadają ,i na Cz&chów. Powietrze drży od okrzykóW
na cześć armii polskiej.
Za chwilę przejeżdża na rowerach
pierwszy patrol wojska polskiego, _
tonie w kwiatach. Za nim po jakimś
czasI'e sun" }{ompanie obrony narod<>~
wej i inne oddziałY. lliechota, czołgi,
saperzy itd. itd. Idą. w odstępach z
długimi .przerwami, bez pamdy.
Są.
w służbie. Planowo zajmują miasto,
k l'
k
t
o o ICę, wa ery.
Ale to obraz jednostronny. Czy są.
słowa, aby opisać to wzruszenie, które przeżywają widzowie, szczególnie ci
"z stamtej" do niedawna strony? Niektórzy płaczą i śmieją. się zarazem i
krzyczą. Jakaś dziewczyna bez przerwy powtarza: "O' Jezu, o Jezu!" I
stoi ze złożonymi rękoma a łzy płyną.
jej z oczu, a jakiś chlop natrzy na polskie samoloty, które nadlatują ku Olzie i woła: "Ludzie, patrzcie, bociany
idą, będzie wiosna, polska wiosna"~
MiJają. kwadranse a później godziny. Wojsko polskie ciągnie, by pierwsze związać z państwem poszerzoną.
ojczyznę, a za 'jego pierwszymi oddzialami idzie poczta i kolej i administra,cja cywilna. Już nie ma strażników
na moście, już nie ma przepustek.
Cieszyn cały j~st w polskim ręku.
STANISLAW TABACZYŃSKI.

kZYKU marszowym, a nasTępnie patrol
rowerzystów i dalej patrol pieszy.
Wzdłuż uliC; biegnie podawany z ust
ao ust potężny okrzyk: "Armia polska
idzie l".
Już po chwili rozbrzmiewa jedno
potężne wołanie: "Armia polska niech
.żyje!".

Sypią się kwiaty.
Na twarzach widnieje wyraz rado's nego wzruszenia. Wielu nie może się
opanować.. widać łzy w oczach.
'Z a patrolami idą twardym żołnier
skim krokiem oddziały ' wojskowe bat.alion obrony narodowej.
Spod szarych hełmów stalowych
padajQ. mocne a dziś pełne dumy i radości spoj~enfa żolnieI;za armii polskiej.
Idą oddziały broni
zmotoryzowanej, czołgi, broił techniczna itp.
Wkrótce zabrakło kwiatów. Cala
jezdnia zasypana. Okrzyki nie ustają-

Wtem słychać warkot silników. Na
niebie ukazują się eskadry samolotów
myśliwskich i bombowych.
Orzyki potężnie.ią. Wszyscy go.r~co · manifeśtują. na cześć naszej floty powietrznej.
'
.
, Po batalionie piechoty kroczą wła
,dze. Przedstawiciele władz cy\viJnych
woj. Graży.ńskim i wicewoj. Malhomme, który" będzie mianowany komi!jarzem rządowym oraz przedstawiciel~ Komitetu walki o Śląsk Zaolza.ński,
marsiałek .sejmu ślą.skiego
Grzesik,
poseł Wolf i. pozostali członkowie konlitetu: ., ,.
, "
,
.
. . ' Serdeczrią owację gotują im bracia
zia Olzy. S.erdeczne uściski oraz wymiaria ' krótkich pozdrowień.
Po woJskich zmotoryzowanych idą
oddziały pi ochoty. ' Oddział za oddziałemw szyku marszowym przemierza
'ujice Cieszyna polskiego - dziś już
po oDu stronach polskiego.
Po oddziałach piechoty idą jednostki artylerii, po czym przeszły przez
most poszczególne bronie.
Tłum na ulicach miasta nie
rozchodzi się dopóki nie przeszedł ostatni

z

żolnierz.

' _ P()szczegóJne oddziały skierowane
zos'tały na wyznaczone im
stanowiska.
. Gdy przez most główny przekraczały oddziały obrony narodowej, przez
tzw. most jubileuszowy przeszły zwarte oddziały wojska, poprzedzone gru-

wie kolejarze z czerwonymi opaskami
Wojslia bryłyjsl(ie
"dwa posie(JzenTa. :PrzyJęTa ona opracona rękawach oraz oddział przysposo- ł
w Czechosłowacji
wany przez podkomisję wojsko~~ .probieni.a .kolejowego, by .uruchomić p.~
L o n d y n (Tel. wł.). W najbliższych gram przeprowadzenia ewakUaCjI I obpołudnlU. plerw.s zy I?OCląg ze staCJI dniach do Czechosłowacji odejdą dwa sadzenia stref drugiej, trzeciej i czwardaw~y, Cleszyn czeskI.
bataliony legionu brytyjskiego, który tej. Utworzyła ona następnie podkoDrezyną motorową przybyły władze będzie mial za zadanie utrzymanie po- misję, która zajmować si~ ~ę~zie zakolejowe, które od władz cze~kic~ od~- rządku w strefach, które podlegać będą gadnieniami gospodarczymI l fmans?brały kluc~e, sprzęt i zaznaJom~ły SIę plebiscytowi.
wymi oraz podkomisję dla zbadaOla.
Wojsko angielskie ulokowane zosta- organizaCji plebiscytu i .ustale~i~. graz urządzem~m.i węz.ła cieszyńskIego.
Jednoczesme objęła służbę poczta nie pomiędzy ziemiami okupowanymi nic. Następne posiedzellle komISJI odpolska. Niedzielne karty i listy wy- przez wojska niemieckie i czeskie, by w będzie się w poniedziałek.
szły z Cieszyna ze znaczkami czeski- ten sposób' nie dopuścić do żadnych
B er l i n. (PAT). , Niem. Biuro lnf.
mi, ale już z datownikiem poczty pol- zajść pomiędzy tymi oddzialami.,
komentując dekret o ,nominaeji. Henskiej.
leina komisarzem Rzeszy
krajU suO godz. 1&,30 Macierz Szkolna i Zw.
_
.._ ~brady
•
deckim wyjaśnia, re w ~kr~sie przejPolaków podejmowaly w Cieszynie za
llomlsJ I międzynarodoweJ
mowania ter\Ttorium sudec'klego funkOlzą w salach hotelu "Polonia" wojeJ
d ód
wodę
Grażyńskiego z otoczeniem,
B e r l i n. (PAT.) Utworzona na pod- cja komisarza pełnić ~ędzie
ow ~a
członków Komitetu walki o Śląsk za stawie układu monachi.iskiego komi- wojsk~ :poc.zem funkCje te przekaze
Olzą i zaproszonych gości skromnym sja międzynarodowa odbyła w !Sobotę HenlemowJ.
,

I

śniadaniem.

Rozstrzelan"le

I

Wysadzono w powietrze

zjazm nie:Zwykle licznie · zgromadzoWczoraj, w nledzlel'l w caleJ Polnych' widzów.
.
. Przy stacji kolejowej i wzdłuż uli- sce, we wszystkich miastach, miastec%ćy' Dworcowej tłum nieustannie Wz11o- kach i wsiach odbyły si, wielkie ma·
· sił · okrzyki na cześć wojska:.
Defila- j nifestacje z powoda powrotu polskie'
dę maszerują~ych o~działówprzyjmo- ł części Śl,ska Zaolzańsklego do Ma·
wał , -g'en; Malmowskl.
' Przybyli ·w niedz.ielę rano z Kato- cie~y.

.Warunki

rządu

Warunki . .iakie rząd polski posta-

ująć następująco:
1. Objęcie rejonu cieszyńskiego w
obrębie około 18 km od miasta nastąpi
, w ol$resle od 1 bm. godz. 13 do 2 bm.
godz. 13.
2, Objęcie dalszych terenów nast,pi 2 października od godziny 13 do godziny 13 dnia 18 października. Jes~ to
reszta powlat6w cieszyńskiego I fry-

szt~~k;,e:S~ł Rzeczyposp~lłtej

w Pradze
" fest up-ełnomocnlony do rokowań %
elem czeskoslowacldm celem oznaczeliia okręgów, które zostały poddane
• plebiscytowi, ustalenia terminu plebł· scytu oraz do przeprowadzenia toko'Nań I wSllelkich rozrachunk6w, w}rnlkających z. cesji.
~. Zwolnienie natychmiastowe z
wojska Polak6w I wypuszczenie wt,"
źniów polityczn ch
.

polskiego

ślony \ Jest on teoretycznie ~ożliw~ w
rozmaitvch rejonach, a okresIenie Jego
zaleiy od umowy wzajemnej.
Na terenie odzyskanym będzie tymczasowo wprowadzona administracja
wojskowa, a. na jej czele będzie stał
gen. Bortnowski.
Dla zal.atwienia spraw, związanych
z administracją cywilną. będzie delegowany wicewojewoda śląski Malhomme.
(w)

wił rządowi Czechosłowacji, d.ają się

Watykan o rozwiązaniu
sporu czeskiego

n,-

C i t t a d e l Vat i c a n o. (PAT.) Odz.Yskanie przez Polskę Śląska CiesZY,ńs~iego wywołało w kolach ~at.y
kansklch, ~ardzo korzyst~e . wr8: zem.e.
S~er~ koscIelne Ę>rzypo.mmaJą., ze ~l~
~1Je jest t~k .drogle stolicy apostolS~I~J,
Jak pokÓj l dlatel?o rozstrzygmęcle
spor:u pol.sko-cz~skle~o bez rozlew.u
krwI ocenIane Jest Jako wydarzellle
szczególnie pomyślne.

I

. Y'.
Teren plebls('~'towy D1e został okra-

Niemcy wdalszym ciągu
zajmują Sudety
B e r l i n. (P AT). Naczelne dowództ')"o armii niemi'eckiej komunikuje:
Wo]s~o niemieckie pod dowództwem
gen. von Bocka przekroczyło \IV niedzielę o godz. 13 dawną granicę czeskoniemieckę. w miejscowości Oberlausitz
pod Rumburgiem i Frydlandem, rozpoczynając okupację strefy nr 2.
Grupa gen. Rittera przekroczyła
Mołdawę o godz. 13. Prawe sl.rzydło
· grupy przemaszerowało z Oberhaid na
Rosenbetg, prawe skrzydło o godz. 16
ruszyło z Zwiesel na Stuhenhach.
n c r I i 11. (P.:\T), =--~bll:cckie Biu- I

bardzo niezadowolone

podkreŚlając doniosłą rolę konferencji
B u da p e s z t. (PAT). Węgierska w Monachium, która uratowała zagroAgencja Telegr.aficzna komuniltuje: żony pokój. Premier uważa, że ~ punktu widzenia węgiersldego wylllk konPoseł węgierski w Pradze na podst.awie instrukcji' z Bud.apesztu zako- ferencji w Monachium ma bardzo doniosłe znaczenie, gdyż 4 mocars{\wa
munikow,ał czeslciemu ministrowi spr.
zagr. Krofcie żyeze'nie rządu węgier zachodnie uznały pretensje Węgier w
Odprawa dana
skiego, aby słuszne postulaty Węgier, sprawie rewindykacji obszarów wę
gierskicn w Czechosłowacji.
dotyczące wprowadzeni,a w życie praburmistrzowi Kożdoniowi
C i e s z y n. (P AT.) W cznsie zwiedza- wa samostanowienia były natychmiast
Węgrorw
nla gmachu d~'rekcji policji zjawił się nie- wprowadzone w życie.
spodziewanie bUJ"mistr1. Cies7.yna po daBudapeszt. (PAT). Według doBudapeszt. (PAT) - Węgierska.
wnej stronie czeskiej. p. Kożdoń, wybrany
niesień
prasy
węgierskiej
rząd
w\,gierAgencja
Telegraficzna donosi z Brat yjeszcze za c7.asów okupacji czesldcj, z
ski ma zwrócić się d~ rządu cze·sko- sławy, że sześciu włnierzy czeskich naczłonkami rady miejskiej, chcąc wreczyć
wojewodzie Gl'ażYI\skicmu klucze i kwia- slowackiego z propozycją. natychmia- rodowości węgierskiej odmówiło strzety.
stowego rozpoczęcia rokowań w spra- . lania do swych rod~ów. Skazani na
Na powitanie p. l(otdonia odpowie- wie re.alizaeji postanowień konferen- śmierć, zostali niezwi!:>czn.ie rozstrzedzia 1 woj. Gratyński następująco:
cji monaChijskiej.
lani.
"Z dniem dzisiejszym rozpoczynajl\ się
Rozstrzelano również l ' młodych
rządy polskie.
Panowie musicie sobie
D
•
W-Ier
·Węgrów, którzy odmówili udania. si~
uświadomić, te to jest odwieczna polska
opesza premiera
"".
ziemia. Chcę stwierdzić, 1.e Polska była
do Mussoliniego
na granicę sudecką·
i jest Zawsze sprawiedliwa. Dlatego mniejR Z Y m. (PAT.) Mussolini otrzymał
szości narodowI'. ldóre ustosunkuj a. się w depeszę od premiera węgierskiego Imsposób lojalny i pozytywny do pnilstwa,.
.
.,
mogą c~uć się bez.~iecznl~ pod ochr!lnl\ redy ego następjuą.eej treŚCI.
stację kolejową
prawa l. konstytucji polskieJ. Jed.no Jed- ł
Głęboko wzruszony silnym poparnak stWierdzamy: My, Polacy. lubimy sy."
v.,
B
u
d
a
p e s z t. (PAT). Jak donotuacje jasne i cenimy chAraktery określo- cle~ Pana dla spr.awy rewmdykacYJ
si
Węgierska
Agencja Telegraficzna
ne. D)(ttego odnosimy się z szacunkiem' węgtersklch w czasIe rokowań w Modo \Jczciwych Czochów i Niemców. ale nie na('hium, pozwalam sobie przesłać Pa- wysadzono w niedżielę przed połud
~otemy tol('}'ować :ladnych typów pośrednu me najbardziej szczere podzięko niem w powietrze polożoną na t~ryto
l11ch.
.
r
wania i wyrazy głehokiej wdzięczności rium czeskim stację kolejową Tor"Dla,tf:'go. t€t - oŚwJadc.zJł wojewoda, rządu 'kł'ólewskiego 1 proszę Pana by nallya.
zwracając SIę do J). Ko:tdoma - nie mogę.
' .,
'ś
W wyniku eksplozji 14 osób zostało
od panów przyjąć ani kluczy. ani kwia- zechCiał Pan okazać. swą.. ~~ czHw~ ć
tów. Pr1.yjmę je z rąk innych ludzi."
dla naszej sprawy az do Jej spraWIe- zabitych.
Wojsko czeskie zerwało tory, prodliwego rozwiQz8nia."
Przedtem premier Imredy wygło wadzące od granicy węgierskiej w głą.b
•
sił przez
radio odezwę do narodu, Czechosłowacji.

Radosne manifestacje
w całej Polsce

pą czołgów, Ś:Wietnię prezentujące się
oddziały, doboro\vy -sprzęt, ' znakomicie utrzr~anę , kpnięl wywolały entu-

Węgry

W godzinach popoludniowych grupy ludności zaolzańskiej części Cieszyna, przechodząc ulicami miasta,
wyrywały słupy z napisami czeskimi,
zrywały szyldy z emblematami c.z eskosłowackimi, rzucaly je na ziemię.
Na ulicach panował niesłychany
entuzjazm.
\Vszystkie lokale były przepełnio
ne. Napływ ludności olbrzymi.

ro . Informacyjne donosi, iż uchodźcy
sudeccy powrócą do swych miejsc zamieszkania dopiero po wkroczeniu
wojsk niemieckich. Repatriacja ich
odbywać się będzie grupami według
okręgów.

Hiłler ma przybyć do Chebu
B e r l i n. (Tel. wł.) Jak donoszą.,
kanclerz Hitler, który w sobotę przybył do Berlina, przybyć ma w przyszłym tygodniu do Chebu (Eger) i
wziąć osobiście ufl7.i~1 '" uJ"ocz~-~tO"(,1
przejęcia :;tJ'cf 2, ~ i i \y Sucl ':<:J.dl.

.

Urzedowy komu"nikat Pragi
P r li ga. (~AT) Czeski komunikat
urzędowy sh~'I('r~za:

I

wielk~ c~yn w.pew~ienia

pokoj:u.,:naroelom SWlata".
W niedzielę zarządzono bicie w
dzwony we wszystkich kościołach na
obszarze Niemiec.

EwakuaCja p1E~r\VSzego odcinka, postanowiona w ' czasie narad czterech
mocarstw w Mpnachium i ratyfikowaustąpienie
na przez I'ząd czeskoslowacki, odbywa
się ~ ciągu soboty i niedzieli, 1 i 2 paidziel'nika. Ze względów bezpieczeń
L o n d y n. (Tel. wł.) Pierwszy lord
stwa utworzona zostanie podczas ewaadmiralicji
Duff Cooper zgłośił dymikuacji prowizorycznie trzykilometrowa
sję z zajmowanego stanowiska, oświad
strefa wolna.
Wydane zostały szczegółowe zarzą . czając w liście do Chamberlaina, iż
dzenia mają.ce na celu wycofanie jed- powodem dymisji jest nie podzielanie
nostek czeskosłowackich, które nie obecnej polityki zag-ranicznej rządu.
zdQżQ. otrz~'mać n.a czas odpowiednich
Chamberlain opuścił w sobotę po
rozkazów, aby mogły przylączl'Ć się do
południu Londyn, ud.ając się do Cheswych korpusów. Jednocześnie wydane zostały dyspozycje dotyczące znie- quers. W chwili, gdy premier opusienia łub co najmniej dostatecznego szczał Downing Street, ludność :>:gotooznaczenia pól minowych, które zo- wała mu burzliwą owację.
' stały urządzone na b. terytorium cze-

I

Demonstracyjne
I. lorda admiralicji

*

skosłowackim.
W sześciu miejscowościach położo
nych na granicy niemiecko - c~esko
słowackiej oficerowie łącznikowi armii
niemieckiej i cz}skosłowackiej nawią
zuję. bezpośredni kontakt.

Paryż manifestuje
na cześć Oaladiera
P a ryż. (P AT.) Przoo gmachem
Ministerstwa Wojny, w którym urzęduje prem. Daladier i przed Łukiem
Triumfalnym, pod którym premier
rozniecał płomień na grobie Nieznalowania spraw europejskich.
nego Żołnierza, olbrzymie tłumy manifestowały na cześć prem. Daladiera,
jako człowieka, który ocalił Francję
przed wojną. Wielkie arterie zalane
sę. publicznościQ. ' o nastroju pełnym
ożywienia ,i zadowolenia. .
,:Układ
monachijski
traktowany
jest przez szereg dzienników w depes1.ach specjalnych wysłanników, którzy nie opuścili jeszcze Monachium,
jako ewentualny punkt wyjścia. do
odprężenia i porozumienia francuskoniemieckiego oraz generalnego uregu-

Kardynałowie

niemieccy

Prasa włoska
o przyj.ęciu noty polskiej'

R z y m. (P AT.) Wiadomość o przyj~ciu noty polskiej przez rząd praski
ogłoszona została przez dzienniki Iło
południowe.
_ Opinia włoska przyjęła odzyskanie
SIQska Cieszyńskiego przez Polskę jako fakt naturalny i zrozumiały, zwła
szcza, że Mussolini wielokrotnie w o.
Rtatnich czasach wypowiadał się za in·
tegralnym
rozwiązaniem
problemu
czeskosłowackiego i mia.r odajlle koła
włoskie nie taiły, że mIędzy rządami
polskim i włoskim istnieje całkowita
zgodność poglądów na zagadnienie
czeskosłowackie.
Zainteresowanie włoskich kół polit) t:znych skupia się obecnie na rozwią~
zaniu pozostał~·ch . problematów narodowościowych w Czechosłowacji, a.
zwłaszcza na zagadnieniu węi!ierskim,
które oddawna posiadało w MussoH~
nim gorącego orędownika.

D2mobiiil3CJ"a
floty brytyjsldej

L o n d y n. (PAT)

Brytyjska admi-

rallcja donosi, że wszyscy oficerowie
i marynarze floty wojennej oraz rezerB erl i n. (PAT) KardY'ł1ał Bertram wy floty kJ.asy B, których ostatnio po'.1'. imieniu kaJ'd~'nałów niemieckich. i
wolano pod broll, zostali powiadomie, , -" " Hh w~' ~' ~~ ':-- ":1'1 ~o kanclerza HI- i 'Ii. iż nic potrzebUją. ~if' meldować do
: " : 1 ~ ,,~rT'~m; I' cJ; I~":C \\ ::tli lem "za j ,;luż.])) czynllej. '

,

Sląsk laolzański -

jego obszar i ludność

l
,

e~W' w

twiQ.zK"ll pe>Ts'klcn Sto.war~y!zc~

SPo.Żyw.~zrch na. ŚI~ku, w ~!oraw~ki.ej

OstraWle.
D.o Zw!ą.zku. Sp~ldz~elni Polski:h
nale1.ałv
/4 społdzlelllle kredyio~ e,
2 spół diieln ie roln iczo-handlowe, 2 spół
dzielnie mleczarsko-jajczarskie, 6 spół
dzielili elektryfikacyjnych, 6 spółdziel
ni spoż~' wców. 7 sto,Yan:~'s zeń domów
lu ' lo\\'ych i 6 spółdzielni i stowarzySZl'11 Innych. Hazem Związek obejmowHI103 organizacje. ;\ajliczniej:"lą grupę

stano\\"il~'

spółdzielnie

kred~· towe,

zrzesza; ac 1;).1-;)3 człon k ów. Roz: porz/!dudy
kapitałem udziało'\\'~'il1 w wySOKości 2.2:21.:20:2 koron oraz: funduszami rezel'wo\\'~' mi :2.:JO:?:ZZl9 koron. Ogólna :"urna wkładów Oszcz(~dnościow:-:ch
w kOlicu 19:37 r. osiQgnęla 67.60i.668 j(o.~
ron i na rachunkach bieżących ;)29:400
koron, co cZ~'ni razem 68.13i.069 .koron.
Zwiazek Polskich Sto\Yal'Z\'szefr .SpoŻywcz~'ch na Śląsku powstał 30 lat temu. Związek obejmo\\'al wtedy j' spół
dzielnie działające na terenie . Ślqska
Cieszyil,.:kicg-o, który pozost.ał pr-źy Polsce.
.
'
Okupacja czeska ogl'ani~zrła działalność zwią.zku do trzech spółdzielni:
Centr. Stow. Spoż. w Łazach (założo
nego w r. 1905, liczącego obecnie 14.4~Z
członków, 114 sklepów i dokonywuj~
cego 33,5 milu. koron obrotu), Stow,arzyszenia Spożywczego w . Stonaw~e
(z,ałożonego w r. 1896, Iićzą.ceg~ 2.240
członków, 22 sklepy i 5,5 miln. kor0l'
obrotu) i Stow. Spoż. "Postęp" w Ę-al'
winie (założonego w r. 1903, ' członków
491. sklepów 2, obrót 1,6 miln. kore>n).
Łą.cznie zrzMze>ne w Zwią.zku spół
dzielnie lictyły 17.223 członków, lU
sklepy, dokonywały obrotów na 40,6
miln. koron, w ezym udziały stanowiły 3,1 miln. koron, a rezerwy 1,7 miln.
koron.
.
Romimo ciężkich warunków pracy,
polskie spółdzielnie na Ślą.sku z:a. · Ob:ą.
utrzymały swój stan posiadania i do.·
bn;e. s.pełniły swą. rolę . gospodart:zą
ostoi polskości.

ono

MOSI

na Obie u: Cies:ynie

J

ŚIQsk Cieszyl1ski (ongiś Księstwo
CieszYliskie) stano\\'ił pl'7.ed . wojnę
część Śląska austriackiego; drugą. czę
~eią. był Śląsk Opawski, któr'y teraz w
większej części przypadnie Niemcom.
Obszar Śląska Cieszyńskiego przed
podziałem między Polskę

a

Ct:echosło

wację wynosił

2.282 km kw., ludność
wedlug spisu austriackiego z r. 1910 około 400.000 mieszkallcow.
.
Na podstawie decyzji Rady Najwyż
szej pań~tw Ententy z dnia 28 Iipca
1920 r. przeprowadzony został podzia.ł
Sj~ska Cieszyńskiego.
.
Cz~ść wschodnią po rzekę Oh:ę, obejmującą. cały
powiat biel!;ki .z m.
Bielskiem oraz w!,?chodnią. część ~ow.
cieszyńskiego, otrzym.ała Polska. Polską.

część Sląska Cies7.yńskiego

szkaliców. \Vedlug spisu austriackiego
z ·r. i910 Polaków było tu i'tO.368 tj. n,a
pet, Czechów 1i3.64.7 lj. 38,5 pet, Niem ·
ców· 3VJ23 tj. H.7 pct.
W rzec7.y\Visloś~i już wspomniany
spi~ austriacki był sporządzony tenden,
cyjllie na niekorzyść Polaków. Powlaty cieszyl'lski i fl'ysztacki, które ,,,.
myśl zgody rządu pl'as],iego ma obecnie Polska otrzym;;.ć, posiadają ,""ielką
przewagę ludnOŚCI polskiej.
Powierzchnia tych d"yóch powiatów
wynosi około 1.000 km kw., ludności
.ok. ~30 000 o~ób. , Posiadają one złoża
doskonałego węgla koksującego
oraz

przemysł

hutniczy.
Najwi <; kszym miastem na terenie powiatów cieszYliskie.go i fryszŁackiego
jest ośrodek \vęglowy l\arwina, licząca
ponad 20.000 mieszkal1ców, polem idzie
Bogumin (12.500 m .) , Cieszyn zaolzań
ski (ok 10.000 m), Orłowa (ok. 10.000
m .) , Frysztat (ok. i.OOO m.), Jablonków
(1.:JOO m l. Kiektól'e gminy wiejskie,
jak np . Trzyniec, liczący ok. 6.000 m.,
. maJą. charakter miast.
Cieszyn po ponownym zjec1noczenilt
obu czr.ści m iasla, poJożonych po tej i
lam lej slt'Ollie Olzy. bęc17.ie liczył okQlo
30.000 mies>lkal"lców.

I

Przemówienie
marsz. śmigłego-Rydza

.włą

czono do województwa ś'ląski'ego; obszar jej wynosił 1.002 km kw., ludność
144.671 mieszkaliców,. w tym 110.659
Polaków, 29.010 Niemców, 402 Czechów.
Czę!'\ć zachodnia Ślą.ska Cieszyn~kiego, czyli to,
co nazY"'amy dziś
Zaolziem, dostała sję CZQr. hosłowacji.
Przypadła Czechom zachodnia
częsc
pow. cieszyńskiego (z zaolzanską. czę8cią. m. Cieszyna),
cały
powiat frysztacld oraz cały powiat fr)·decki. Dla
infOl'macji podaJemy, że każdy z tych
powiatów dzielił się do .tej pory na
dwa tzw. powiaty sądowe, a mianowicie powiat cze:"ko-cieśzy'(lSki na powiaty sądowe ' Czeski Cieszyn i Jablonków, powiat frysztacki na p~wra
ty sądowe Frysztat i Bogumin. powiat
frydecki na powiaty sądow.e F'rydek i
Ślą.ska Ostrawa (dawni.ej'. Polska · 0strawa). Należy za to zwrócić ~wilgę,
gdyż często w
relacjach dziennikarskich te powiaty sądow'e ' ' są krótko
nazywane "powiatami", co może ' wywoływać nieporozumienia.
.
Obszar Zaolzia wynosi 1.280 km kw,
(pow. czesko-cieszy'ński 542 km kw.,.
pow. frysztacki 258 km kw., pow. frydecki 480 km kw.), czyli tyle mniej
więcej, ile wynosi powierzchnia powiatu poznańskiego.
Ludność Zaolzia wedlug spisu czeskiego z r. i930 wynosila 309.614 mie-

'Va r s z a wa. (PAT). Rozkat: ma:rszalka Śm·igłego-Rydz.a \\)"głoszony w
niedzielę przez r'a dio przez marszałka
o godz. 13,50 na . chwil.ę prze.d wl\rocle.
niem wojsk polskich na Śląsk zaolia(ls~i:

Żołnierze

grupy

generała

Bortnow.

skiet!o!

Z~ chw'ilę przek~oczycie Olzę, ska-

zaną. w ciągu dlugich lat na upokarzającą. służbę 'rzeki, oznaczają.cej granicę nie istniejąc.ą. ani w sercach tych, co

Kolonia

oba jej brzegi zamieszkują, ani w sercu całego narodu ·polskiego.
Dzisiaj Olza staje się inną rzeką.,
chociaż jej fale tak samo szumią, chOciaż nap t~'mi fal.ami chylą. się te same drzewa i bieg jej się nie zmienia.
Mimo tego, ta odwieczna rzeka była .cr,ymś innym wcwraj, a . czymś Z'\.lpełnie innym staje się dziś.
Co to znaczy?
To znaczy, że człowiek swym duchem, swą: ·w olą. nadaje treść i ży.cie
światu ń1ateria,lnemu sZ,czególnie wtedy, g'dy koncentruje się i dźiilla' w imię
",ielki.ej ' spr.awy, w imię wielkiejide,i.

u' [( ancinie.

górnźc:,a

Manifestacje w całej Polsce
. \V'a ł' s z a w a,. (Tel. w1.) 'YiadO-1
lllOŚĆ o .przyjęciu. przez l'zl}d czeski
postulatow PolskI, podana przez ra· l
dio j' ogloswna przez dodatki nadzwyc~ajne, 'yywolala "'v' Warszawie wielkI e-ntuzJaz-m.
Natychmiast potworzyły się na u;
lirach grupy obywateli, żywo omawiających historyczne wydarzenie. Jednocześnie rozpoczęly się
samorzutne manifestacje, w których ludność \Varszawy gorąco dawała wyraz
swej wielkiej radości.
Do manifestujących obywateli stoliey wygłosił marsz. śmigły-Rydz następujące przemówienie:
"Dziękuję Wam, żeście przrs 2\li tutaj i oświadczam \Vam. że ta sama rad9 ŚĆ • którą. Wy dzisiaj odczuwacie i
manifestujecie i w moim sercu jest.
".I'Jslem głęboko przekonany, że ta
godność i sz~achetną . karność: k.tó.ra
cechowała '" as w
cIągu
dm mmlonych i dzisiaj - zawsze będzie Was
cec.hować, bez względu na. to. czy będziemy szli przez chwile szczęśliwe,
czy trudne.
.

"Gdy patl'zrmy na mmlone dni, to
widzimy jak gdyby palec Boży, zwróeony do narodu i pol,azujący drogę,
którą należy iść. Na tej drodze jest
drogowskaz z napisem: Jedność, zdecydowanie, wierna służba Ojcźyżnie i
wiara w naszą przyszłość.
"Niech żyje Polska",

O tym my, żołnierze, dobrze pami"ętat; musimy.
.
Olzę zm.ienia siła woli. narodu, sł.użą.ca. idei jego ca.łości i praw.
. 'Wy, żołnierze, jesteś.cie w tej" chwili
uosobieniem '''''01 i narodu. ' Z wami
przekracza Olzę Majestat .Rzeczypospolitej: Na was -w tej chwili patrzy z duRównocześnie i z prowincji nadcho- mą cała Polska, do was rwie się serce
elzą. liczne wiadomości o spontanicz- \ z ' każdej piersi, okrytej ' mundurem
nych manifestacjach z okazji powrotu I polskiego żołnierza.
Zaolzia do Polski.
. Gdym was wysyłał nad OI7.:ę, _ u-

*

D

,y

epesza

a r s z a w a.

". chwili, gdy Ziemia Zaolzallsl-;:a

;';a tereni!> Śląska zaolzańskiego
z lHliduje .::i<, 11~j'o\'!('1,9'1 pol"ka ,,]1(') 1·
dzi(\lni<'l. . jaka \V ogól e i:-.lllfeje, a m ,}\ ,

D

Ok'
Zlenni arzy

(PAT.) Prezv,'dium
R. P. wysłało do

na~t~pująccj:
.. PI'O"Z€) pl'z~'ja,ć Panie .\f:-. l'flll,al"ku l1<"1jlepsze i ~oJ'ą('c życzenia z.i('o'lno ,. 7.()np~o

I

I

rlzi~l1nikal'st",a pol.skic!!o dla Sichi~ i dla

,,:o.J"k naszych.
elom zza Olz.\·.'·

l1losA,cych wolnosć hra·
..

•

. B e r I i n.

(PAT)

"Viadomość

o
noty polentuzjazm
oczekującej z

przyjęciu przez rząd czeski
skie; wywolała nieopisany

Olzą

nowieie Centl'alne Stowarzysze'Bie Spożyw cze w Łazaclt.
Spółdzielczość polska na Zaolziu
zorganizowana jest IV c!\"órh zwiąZ
kach. a miano\\ icif': .,pÓJc1ziel czo:'\e 1'0111 ; (,., '1 1\' Z '.y . :17 l, I' .' P <'>I ' 1z ;(\ I n i r n ! ~ ki" i1
\\' Cle "z,) uie, C1 ~llC,hl/~if'kzo';/: "l](l:~,) \\' -

Za zaszczy , który dzisiaj
was ' spotyka, musicie wlożyć tyle serca i tyle hartu w da.lszą. waszą . żółniersk~ sł~ibę, - bym. miał do was
stokroc wIększe zaufame.
A gdy ruszycie, pom~'ślcie ze ' czcią.
O tych, co bez żołnierskiego munduru,
dawali po żołniersku życie, czekając
za Olza na was i na Polskę.

Rados'c' ws'ro' d Pol~nl"1

Jednocześnie pl'ez~' c1ium Zw. Dziennikarzy R. P. \\'~'słało depesze gratulacyjne do nądu oraz ' mini~tra spraw
zagranicr.nych p. Becka.

za

t

fa.łem wam.

o

marsz. ~mig'łego-Rydza depeszę tresci

spółdzielczość

wróciła do Pol s kI warto pl'zypomllie r;,
że jest to d~jelllica () starej tradycji
spółdzielczej.

w.

Zw. Dziennikarzy

I

Polska

Z

wśród kolonii polskiej,
godziny na godzinę z .napięciem wieści
nadc:hodzącyc:h z Warsr..awy.

Rozwiązanie
I

O. K. Z.

War s z a w a. (TeJ. ' wł.) W związ~
ku z powrotem Zaolzia do l\{.acierzy
ro'~\YifJ l<ll1~' został Ochotniczy I{orpus
IROIHIJ·1 :-3 ki ..

Kopiec-pomnik ku czci Sienkiewicza Wypadek samochodowy ks. Lubomirskiei
Ł ~ k ó w.

(P ~ T).

Na. pol~ch

~si

O~rzel, ~ow. Łukow, o<il;'yla SIę w nI~-

dZIelę w~elka uroczy~to~ć przekazanl~

narodowI kopca, WZOleslOnego ku CZCI
Henryka Sienkiewicza, w jego miejscowości rodzinnej.
W uroczystości wziął udział wiceminister W. R. i O. P. prof. Alexandrowicz, wicewojewoda Długowski, ks.
biskup Przeździecki i ks. bisk. Łukomski, prezes Zwią,zku Literatów S. Mi-

~~~~~~iSt~~~!:O~y:~l~~~~a~~~~~iz:przedstawiciele

wic~.
Liczni
państwowych,

władz

Kronika

Łodzi

Inauguracja sezonu teatralnego. W soinauguracja s ~zonu t eatraln ego. Teatr Polski wystąpił z sztuką Rostanda "Syrano de Bergerac", która spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem licznie zgromadzonych. Przed rozpoczęciem
przedstawienia przemówił dyrektor naczelny teatrów miejskich K. \Vrocźyń s ki
i przy okazji wyraził radość z powodu
przyłączenia do Polski Slą.ska Zaolzallskiego.
-* Zebranie do'Zorców. W lokalu przy
ul. Bandurskiego 9/11 odbyło się ogólne
zebranie dozorców Związku Zawodowego
,.Praca Polska", na którym sprawy zawodowe i aktualne sprawy bieźące omówił
kierownik związku Byczkowski.
Rozpoczęcie tygodnia szkół powszech.
nych. W sobotę odbyło się uroczyste rozpoczęcie Tygodnia Szkoły Powszechnej.
Młodzież szkolna gromadziła się po szkołach, poczym w szere,g ach przeszła ulicami miasta. Młodzież, jak również starsze
społeczeństwo zgromadziło się na placu
Wolności, placu Reymonta i Rynku Bałuckim, gdzie zostały rozrzucone specj alne ulotki, wzywające społeczeństwo do
wytężonej akcji na rzecz budowy szkół powszechnych. Nauczycielstwo p olsl<ie. prabotę odbyła si ę

gnąc uczcić historyczną chwilę przyłącze.

nia do Polski SląJSIka zaolzańskiego, post3!J1owHo wezwać społeczeństwo do zapisywania się na członków Towarzystwa
Budowy Szkół Powszechnych i poparcia
z całych sił tpj akcji.
O powszechność umowy zbiorowej woź.
niców. Na odbytym zebraniu ogólnym
WOŹ11iców w Domu Ludowym przy ulicy
Przejazd 34 postanowiono zwrócić się do
Ministerstwa Opieki Społecznej z prośbą
o pn;yśpieszenie wydania zarządzenia nadania umowie zbiorowej pl"awa powszechności.
Na s tępl1ie
postanowiono zwrócić
s i ę do władz wojewódzkich o wydanie zarządzenia W sprawie praw jazdy dla woź
niców: Równie t. postanowiono podjąć akcję. aby prz e d&ię'biol"cy dotrzymali warU11ków umowy w spl"awie dostarczenia
wo7.nicom odzi e-ży ochronnej.
Proces ojcobójcy. Dziś, w poniedziałek
odb ę dzie się proces prze,d Sądem Okręgo
wym młodocianego mordercy swego ojca
Sty c z y ń ski eg o. który w ohydny sposób siekierą zamordował swojego ojca.
Powiesił się z nędzy. W lasku przy ul.
· .
ł '1
bó' t
wec k leJ
pone 111 samo 18 wo przez powieszpnie 27-letni Jan Kwaśniewski, bez
stałego mie-jsca zamie·8 zkania. Desperata
znale.zjono wiszącego na d1·zewie. Powobyl brak środ"ów do
den' samo·bó]·st\"a
~
życia.
Wybito zęby kobiecie. Na ul. Sierako\vskil'!~o 26 została poraniona ciężko 62letnia. Anna Pie-szkowska. która doznała
wybiCia zębów. które połknęła. VV stanie
' ę'zkl'm 1}rZew'1'eZl'o110 J'"... do szpl·tala.
clSpraw
c zyn~ pobicia aresztowała pOlicja.
_~. Prawie wszystkie strajki zlikwidowane. Stra jki, jalde ostatnio wynikły w
kilkunastu fabryl{ach w związku z trud nościaml gotówkowymi i niewyplacailliem
w tenninie nal e żnych zarohków zostaly
osta.te c ~nie zlikwidowane w sohotę. Z rana
po otrzymaniu wypłat 350 robotników z
"

trzech zakładów przemysłOWYCh opuścili

J

P r z e w () r s k. (Tel. wł.) Pod Prze- ' W pewnym momnecie a.uto Ubezpieworskiem wydarzył się wypadek sa- czaIni, ki~rowane przez .Jedn~go . z lemochoclowy, który zakończył się po- karzy, r;aJechalo w c~asl~ mIJan1a na
ranieniem ks. Eleonory Luoomirskięj samochod ks. LubomJrsluego. Wskui jej córld Marii hr. Tyszkiewiczowej. tek . silnego uderzenia samochód ks.
Wypadek miał miejsce na szosie Lubomirskiego wpadł do rowu i wyRzeszów - Przeworsk. Szosą tą. je- wrócił się. Jadą.ce autem ks. Lub<>chały w jednym Iderunku auto Ubez- mirska ~ hr. Tyszkiewiczowa ulegly
pieczalni Społecr.nej w Rzeszowie i sa- poranienIom.
,
mochód ks. Andrzeja Lubomirskiego.
'l

Zawieszenie działalności "1
Zw.
Rzemieślników żydów '
B a r a n o w i c z e. (Tel. wł.). Dzia-

10 nowych proporco'w Str. Narod.
W BVdgosZCZY

wojskowości,

duc-howieństwa, kół naukowych, literackich
i prasy. Komp,ania honorowa wojska
i niezliczone delegacJo e dał samorz'"'ł' dowych, szkół, organizacyj społecznych
i zawodowych oraz około ZO-tysięczny
tłum przybyły z okolicznych powiatów
i dalszych stron.
Po uroczystym nabożeństwie, odprawionym przez ks. biskupa Łukomskiego i kazaniu ks. bisk. Przeździeckiego, zgromadzona ludność odśpiewała pieśń "Boże coś Polskę", po czym
nastąpiło poświęcenie kopca, od czytanie i wmurowanie aktu oraz przemówienia, po czym_ uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn pal1stwowy.
Po części progr,amowej w chwili,
gdy wojsko polskie wkraczało do Cieszyna, kierownik szkoły Wirski przemówił na temat odzyskania Śląska.
Zgromadzone tłumy urządziły wieI,
ką manifestację, wyrażając okrzy:ka-

l

mi na cześć braci ~za .Olzy !1iezmiern~
z prz~l~czenJa .teJ prastarej
dZIelniCY polskIej do MacIerzy.
Cała uroczystość zakończona zostaŁa defiladą wojska i organizacyj oraz
złozeniem wieńców na miejscowym
cmentarzu na grobie matki wielkiego
pisarza Stefanii Sienkiewiczowej i na
zbiorowej mogile 10 nieznanych żolnierzy, poległych w r. 1920.
r,a~oś~

B y d g o s z c z. (Tel. v,l.). Ruch na- no szereg depesz gratulacyjnych i narodowy coraz szerszą falą obejmuje stą.piły przemówienia i składanie tyspołeczellstwo Bydgoszczy.
czeń przez delegatów zaprzyjaźnionych
Do\vodem tego była wielka niedziel- organizacyj.
na manifestacja narodowa, połą.czona
Jako główny mówca zabrał głos kol.
ze zjazdem Stronnictwa Narodowego. Wardejn z Poznania, który nawoływał
Po zbiórce i r ,aporcie w Resursie , do prawdziwego zjednoczenia narodu
wyruszono z pocztami sztand.arowymi w szeregach S. N. i ostrzegał przed źle
do kościoła św. Trójcy.
zrozumianym zjednoczeniem w "OzoPrzed mszą św. ks. prob. Konieczny nie". Szczególną, uwagę zwrócił na
poświęcił 10 proporców dila 10 kół to, że jednolita podst.awa narodu, woStronnictwa Narodowego w Bydgo- bec powrotu Śląska zaolz.ańskiego do
szczy. Podniosłe kazanie o potrzebie Macierzy nie jest r6wnoznaczna z przyetyki katolickiej w życiu politycznym, jęciem haseł kon.solidacji "Ozonu". Na
wygłosił ks. Wluk.
tym w~- czerpał Slę porządek obrad.
O godz. 12 w poludnie, przy wypełHymnem Młodych i okrzykami na
ni onej sali odbyło się zebranie zjazdo- cześć Rom.ana Dmowskiego zakończo-I
we, zagajone przez prezesa powiatowe- no zebranie.
go kol. Lewandow·skiego.
O godz. 17 odbyŁa się odprawa refePo odśpiewaniu pieśni bojowej, kol. rentów i dzi,ał.aczy samorządowych
Lewandowski
w
okolicznościow,,-n S. N. powiatu i z Bydgoszczy. Jednoprzemówieniu zwrócił się do chorą- cze·śnie na sali rozpoczęła się zabawa
ży'ch.
taneczna. .•
.
W imieniu chorążych odpowiedział
Podk::eśhc nalezy, że władze admikol. Nowak. Po tym nastąpiło ślubo- nistracyme zakazały pochodu przez
wanie i wręczenie proporców. Po tym miasto.
uroczystym akcie, zgromadzeni uforZebranie nie było publiczne, zgromowali Qochód i udali się na Stary maclziło jednak około 800 cz.łonków i
Rynek, gdzie w pełnym szyku zajęli deleg,atów z 40 kół powiatu.
główne miejsce w manifestacji z okaZ poza powiatu przybyli delegaci z
z.ii wkroczenia wojska polskiego do Inowrocławia, Znina, Nakła, Tucholi,
Ślą,ska z.aolz.ańskiego.
Sempolna. Sztandarów i proporców
Po powrocie z manifestacji przy- było ogółem 21.
stą.piono do dalszych obrad. Odczyta-

Zamiast

iść

na

łalność

Centralnego Zwią.zku Rzemieślników Żydów w oddzi.ałach w Bar:''''nowiczach, Lachowicz,a ch i Mołcza.... uległa zarzą,dzeniem starosty podzi
wiatowego w Baranowicz.ach zawieszeniu.

Garbarnia i Union-TlIring
wlidze
,,, a r s z a w a. - W ni. e dzi elę rozegrano dwa spot!,ania z cyl~lu. rozgrywek. o
wejście do ligi. WymkI Ich p~·z.esądzlly
ostatecznie sprawę awansu do lIg] na 1;:0rzyść Garbarni i łódzkiego Ul}ion-TouringU 'Garbarnia pokonała PKS w Lucku bez
trudu w sŁosunlm 5:3, zaś Union-Touring
zwycięiyl mis trza śla.skiego OZPN. J{. S.
Śląsk niespodzi.ewanie w $tosunku 3:0
(2:0). 'yynik ~en jest bowiem o tyle. dość
~~~;~~YJ;I~~1~a~e zawody te odbyły SIę na
Do ligi więc zakwalifikowali sie Garburnia, która w rozgrywkach tegorocznych
kwalifikacyjnych zajęła pewnie
pierWSZe miejsce oraz mistrz LOZPN Union-Touring, zajmując w tych walkach
drugie miejsce. Lódź więc w razie spadku Łl\S-u z ligi będzie miała nadal swego reprezentanta w lidzie państwowej.

Warszawa - Łódź 76:64 pkt
z g i er Z.

dzielę

Odbylo
międzymiastowe

się tutaj W niespotkanie lekko-

atletyczne pomiędzy Warszawą i Łodzią.
nadspo.dziewanie dobrze zaprezentowali sie w walce z najlepszymi lekkoatletami Polski, osiągając dość zaszczytny wynik. ,Warszawa zwyciężyła
tylko w stosunku 76:64 p. i to z wysilkiem. Warszawa wystą.piła bez Kusociń
skiego, Staniszewskiego i Noji'ego.
.
Wyniki były następują.ce: 100 m: 1)
Trojanowski (W) 11, 2) Krygier (L) 11.2.
200 m: 1) Poliński (L) 23.1, 2) Krygier
(Ł) 23.4.
1.500 tn: 1) Kurpessa (L) 4:07.4, 2) 0sinski (W) 4:18.2.
5000 m: 1) Szermann (W) 15:48.4, 2)
maIl., po czym wyjeżdżali do Warszawy, herszt zaś przenosił się do innej Hyckowski (L) 16:17.
4Xloo m: 1) Łódź 44.2, 2) Warszawa.
miejscowości.
Ustaliwszy, ltto jest wsp6lnikiem 44.4.4X4oo m: 1) Warszawa 3:33.8, 2) Lódź
Stefaniaka, policja zaczęła śledzić 3:38.5.
szajkę i dowiedziała się, że przywódSkok w dal: 1) Morończyk (W) 6.54
ca jej przybywa w tych dniach do m, 2) Roslan (W) 6.50 m.
Tyczka: 1) Moro:llczyk 4.02 m, 2) AniVlarszawy, aby dokonać podziału łu
kiejeW (L) 3.95 ID.
pów z ostatniej wyprawy.
Trójskok: 1) Maciaszczyk (Ł) 13.39 m,
Gdy Stefaniak zjawił się W umó- 2} Suligowsld (W) 12.40 m.
wionym l1.1icjscu, aresztowano go wraz
Kula' 1) Gierutto (W) 15.57 m, 2) Maik
ze wspólnikami. Przyaresztowanym (W) 12.23 m.
herszcie bandy znaleziono podrobione Dysle 1) Gierutto 44.62 m, 2) Maik
dokumenty osobiste na nazwisko Sta- (W) 35.60 ID.
Oszczep: 1) Gierutto 60.14 m, 2) Gburnisława Lisa,
sfałszowaną, legitymaczyk 59.7!) m.
cję kolejową i fałsr.ywy bilet kolejowy
wolnej jazdy drugiej klasy.
Polirjn. wyl{ryla toż
nabywców
Nowe .. ekordy IiwlaŁa na landemie. t'ar a
skradziony ch rzeczy, których a.l'esztokolars ka. francusko-dUl1 ska, Ger a rdin - HH n wala. Paserów Żydów Geda]ego Minc- sen,
ustano.j,.viła na torze w BOf(le~ult trz!' nowe
herga i 'Volfa Łaszyna wraz ze szajką. er-kordy ŚWJ~t!l nR. tandemie!. a mianowi cie: 500
III 1l!i sek., pól mili - ,,3 sek.. 1 000 Ul Złodziejską oSadzono w więzieniu.
1:05 min.
Łodzianie

wyprawę

- poszli do wi~zienia

'Varszawa. (Tel. wł.) Kilka mietemu aresztowano w 'Varszawie Juliana Stefaniaka, jednego z najniebezpieczniejszych włamywaczy. ~
Stefaniak, któremu udowodniono kilkanaście włamań, zdoł,al jednak uciec i ukrywał się dłuższy czas przed
okiem policji.
Policja, prowaclzą.c dochodz,enia, 10trzymała
informacje, żo Stefaniak
przebywa na prowincji, przenosząc si0
dla zmylenia śladów z miejsca na
miejsce. Nawiązawszy kontakt ze zło
dziejami Janem Porajskim i WIadysł,awem Sokołowskim urządzał wyprawy złodziejskie. Poraj ski i Sokołow
ski przebywali stale w 'Warszawie, a
łączność ze Stefan ia kiem t1 trzyIilyw a li
drogą, korespondencji .. Pl'7;ywóclca bandy, rozpatrzywszy się w terenie, wzywał listownie swoich wspólników, którzy przybywali na prowincję i dokonywali wspólnie ze Stefaniakiem wla·
sięcy

KOLARSTWO

'Vllndor misll"zem Polski. W Krakowie odwyilcig torowy o mistrzostwo Polski n a
dystansie 50 km. Zwycjeży] 'NlIndor (Kraków).
zdobywaiQc tytuł mistrza Polski.
'\J\'yścll!i szosowe w Lodzi na dys tansie 100
km, do których stanęlo 17 zawodników. a ukollczy to 15, wygra! Kunowicz w cZA.sie 2 g odzin
51:32. przed 8zydlowskim <ŁKS) 2 godz. 54:45.

bl'ł się

PIEŚCIARSTWO
W mistrzORtw8cb drnżYl1owYc]1 LOZB G eyer pokonal K. E. Pabianice 11:5. W taheli
prowadzi IKP, Móry rozgromił żydowski Ilaltollh w stosunku 1.1 :2.
Niemcy - Wllgry 10:6. Spotkanie odbylo ł\ie
wobec ił tysięcy widzów w budnpeszteńskim
cyrkn.
'W nIkwi lJyły
na ogól
wyrównane.
ęgrzy
przew!ll1ali
Wilgach
lżehzy
ch. NiemcyWzn
g
j~~!~Ch cięż$zych. Wyniki walk były nastęvu-

Z'·
apasnlCY och·I PoISk·I
tk ,- nie
a SPD a.I Sle
Wł

w

.

-

Na niedzielę wieczór zapowiedziane byly zawody międzypaIls1.wow e w zapa sach
Polska i Włochy. Reklamowano je do
ostatniej chwili, jeszcze w niedzielę po
południu w przerwie zawodów ligowych
Warta - Buc]), tot.e ż zdziwienie bylo
wielkie, gdy przed ro zpocz ę ciem spot],unia zapowiedziano, że Wło chów nie ma
i odbędzie sie spotkanie repTezentacji
Polski z druż~'ną Poznania. Coś tu jest
nie w porządku! Jedno moż e my już teraz stwierdzić, że niedzielne zawody nie
przyczyniły się do popularyzacji zapaśnictwa amatorskiego.

mury fabryc zne.
Nadal trwa strajk we firmie Jos1l:0("licz, Legionów 13 na tle sporu o miejsca
pr a cy.
_ * Termin półrocmel konferencji rw.
Reprezentacja Polski _ Rezawodowych. Na 6 bm. zos.tała wyznac~ona p6łrocma konferenCJa WS7.YStklCh
t
. P
. 14"2
związków zawodowych w Inspektoracie
prezen aCJa oznanla
"
Pracy. Na konfel'lmcji tej związek klasoW wadze koguci ej Rokita (Warsza'~ a)
wy I?a wystą~ić z wnioskie~ o wprowa · i wygrał z Hal:rlkem (Poznań) w 11 min.
_e,n le 40-godzmnego tygod1l1a uracy.
, przez zlamamc mosl.J,;.a.

W pi<?l'kow ej l\Iarczok , (Śląsk) wygral
po 20 ml11, na punkty z Grodzkim (pz) . <_.
Była to n aj la dniejsz!\ i naj ciekawsza wall,a wieczoI'u.
W lekkiej Suchy (Warszawa) zwycię
żył Jakubowirza (P z) w 4 min. 15 selL po
zlamaniu mo stka.
W pól~r e dllicj Szajewski (Warszawa)
pokonał w 5 min. Jachirm.kiego (pz) przez
zastosowani e przcl'Zulu przez biodro.
W §reclniej Hinc (Lódź) wygraI po 20
min. na punkty z Lukaszewiczem (pz).
\V walce towarzysltiej, nadprogramowej G"yóźdź (wa.ga ci~żkl\) pokonał w U
m;n: l~rYfmalSklello (\vaga p6łcięika) o aj "fiS '"
S ę dzio\yuli na punkty pp. Ziólkowski
(Wardzawa) i Zlólkowski (POZnalI), arLilr.'m był p. Szczeble~~i (Warszaw;:.).
.(al.)
.

l

I

ObermauPl" (N) U)Pll:! Pod>lny' e mu (W). PrieSls
prz~gfa! z Bonrlim (W). S{'hf)~l1Cbnrl!pr (N) w y punktowany zastal przpz Fd!;ypsa (W). Nnemhprg
(N) pokollnt Mal1(lipgo ('N), Hrrc hpnh:l.c h
(N) wygraI
niezno('?nie z ReneUl nV), Mnra c h
(N) nie2lJl>lC'znie pokonal R7.ige tYf'go (W). CaUlpe (N) ' .... ypunktował Szolnokvl'go i wreszcie
Runge (N) wygraJ z Nagym <,Vl.

PIŁKA NOżNA

Norwegin - Szweda 3:2 (3:1). Rj1otknl1i~ to
()(lhylo aie p~zY, wypetnionYl11 !<tBf1ionie w f\z tokholmie, D:r,Jdn tr'll111 z",}'(' i('~twu. do któreg o
głównie przY('r/.ynili "ię KWR'mm~n i BruRt arl ,
Norwegia 7.. lohyla 1111('11 n ,. nordvcki z II vunk taliIi przed Dania 7 " l't zw ecia'6 p. i Finl'm dl Q
- p.

2:1 (1:0). ~potkl\nie ...ł \V czasie jpgo trwania
, do oberwlInia rhmul"Y
• Bratnki dIn gospoc!:l 1'7; zdobyl Zsengeller a dla
Wiednia SchaB.
Budapeszt - ,
by/o ~ię w Iludnp ,
~adlll ulpwa JlOc1 \I~.

PIŁKA
Lj\d~

RECZNAW

llUc

Warszawę.
APnl'knnin mi '!(!.tyqlia"towym w ~zc zypiol"11inkll ł,orlzi'lJ1i p T>OkO ll" " IVal'szawe 6:0 (3:0) . IV spofkRllil1 ,·.'prez!'n ta {' ~' j żPlIskir'h zwy"Ci.~żyla również Łótl i w s l.Q.
sllnku 11:9 (~·A\

9),,,...
fl1f.l"' STRESZCZENIE POWIEśCI

, ; ",If

Rzecz dzieje się w Prudach. dokąd
,;"" przybywa z zagranicy mIody hr. TyJ] niecki Hoger, zwany Gogą.. Ka balu
~l
wyd'lllym przez matkę Matyldę pozna.' l je jej siostl'zenicę Kate, której wyznaje miłość.
.
Szczęście zaldóca tajemnicze, przed, / śmiertne wyznanie l\lichalinki wobec
l ' Kate, :te hr. Roger jest jej synem, zaś
d dotychczasowy pisarz prcwentowy l\Ia.
ciej - właściwym hr. Tynieckim.
Kate pojmuje tragizm chwili i boJeje nnr! losem Roger'a, który nie zdoi. Ja chyba przeżyć tej zmiany. Sama
qul)l Się w niepokoju.
"le wie, jRk poI.. stą.pi: uszczęśliwić nieokrzesanego MacieJa - znaczyło złamać szczę~kie Rogera i jej własne. Sumienie wszakże
, ,~akazuje
jej postępowanie uczciwe.
Udaje się tedy do Aleksandra, byle~o
kamerdynera Tynieckich, który wej'

dług słów umiel'ającej znał tajemnicę
okoliczności w
konała zamiany

jakich l\fichalinka doniemow~ąt, wezwana
do karmienia Roger·a.
Aleksander potwierdza wiadomości,
błaga jednak Kate by zaniechała wyjawienia tajemnicy dla dobra Tynieckich.
'Vesołość w Prudach pr7.ygasaI{ate wyjaśnia Rogerowi zawiłą historię· czemu ten początkowo
nie daje
wiru·y. qrly 'Yrcszci~ zostaje przekonany, snuje plan zgładzenia Kate. Już
miał wykonać go, lecz
nieoczekiwana
serdeczność Kate przekreśla wszy tko'
Roger odradza się, snuje plany 'szczę:
śliwej pl'zyc;złości obojga - i decyduje
si.ę na wyjaśnienie sprawy przed paDlą. l\fatyldfl swoją m!ltką.
.Pani Matylda utwiC'rdzona przez
kSlęrlza Grudę, wzywa Macieja i oznajmia mu, 7.6 jest jego matkn. - Po kło
potlh\cj ~ytuacji :Maciej udnje Rię do
sWP.f!'o pokOju i rozmyśla nad zmianą
sytuacji.
i

.d

. 'V łza.ch... Tak, zastanawiały go
nreraz, meraz zjawialy się w jej dobrych oC7-uch bez powodu .. , Czyż hez
powodu? ... Czasami padaly i Rłowa,
które wydawały mu siQ nic nie znaczą
ce. Mówiła: - Czy ty mi to kiedy wybaczysz ... Albo: - Oj, znienawidzisz
mnie jeszcze ...
\Vspoll1nienie. to poderwało ' go.
Usiadł na. łóżku. Tak, teraz rozumie:
ona o tym wtedy myślała.
- Wi~c jednak ...
Ajednak myliła się. Nie r7.111 do
niej ni(\nawi~ci. Przeciwnie, gdy tera7.
zastanawiał się nad jej życiem, które
musiało b~'ć pa"mem wyrzutów sumienia i głodu miłości macierzyilc;kiej,
które przez jej bl~d pozbawiło ją 1'0d7.ouego syna i oddalito go od niej na
7.awsze, - ogarlli lo go uczucie smutnej litości.

UMOGIŁY MICHALINKI
Stary zogar w kancelarii obok wyjakąś godzinę i ledwie bić SkOJ'lezyl orle7.waly c;ię dzwony kościelne.
Z pocr.ątku nie rozumiał ich dźwię
ku, lec7. już po chwili zdal sobie sprawę: to przecież na pogrzeb matki.
'Wstał, wcisnął czapkę na głowQ i wyhił

szedł.
Koło

kuchennego skrzydła palacu
zebrała się już gromada lud7.i.
Służ
ba pałacowa, sporo folwarcznej, rz~d
ea pan Bartłomiejczyk, młynarz Kulmke, gorzelany S7.elda i poważny Macieszak w komży z krzyżem w rQku.
Baby kiwały głowami i popłakiwały.
Wbiegl na górę. Trumna ju:/' była
zabita.. Czterej fornale i kościelny zabierali siQ do jej odnoszenia. Nie zeszli, na dole zebrało siQ więcej ludzi.
Przyszły ohie panny rezydentki. i panna Kasia. Nim kondukt skrQcil w aleję przyłączył się dOll generał NiedziecKi i hrabia Roger.
Idąc tuż za trumną, Maciej nie od
razu go dostrzegł. \V przelotnym spojrzeniu zdążył zauważyć, że hrabia ma
wielkie siIlce pod oczami i że gryzie
nerWowo wargi.
Do kościola nie byłO daleko. Zatrzymali się u wejścia. \Vyszedl ksią.dz
kanonik w czarnej kapie, pokropił
trumn~, odmówił laci:iskie pacierze i
stanąwszy
za krzyżem zaintonował
pieśń żałobną.

Szli t.eraz wolnie;.

Przez

groblę

między

siawami i pI'7.ez wieś. We wsi
ludzie stawa li, zdejmowali czapki i
przyłą.czali się do konduktu.
Tuż za
wsią był cmentarz. Przy wykopanym
dole czekali gra.barze.
Maciej stanął opodal. Słyszał modlitwy, słyszał rozdzierającą. melodię
"Requiem", hurkot sznurów na trumnie, a później dudnienie ziemi na jej
wierzchu. Grabarzo wzięli się do ło
pat. Dół się wypełnił, stopniowo wyrastał nad nim mały wzgórek. Mogiła.
Mogila jedynej bliskiej mu is[oty. Nie, teraz już trudniej niż przed
tym bylo mu mJtier7.yć, że ona nie była
jego matką··.
Ktoś potrącił go w łokieć.
Nawet
nie odwróeił siĘ'. Ludzie się rozchodzili. Gdy rozejrzał się, nikogo wokolo
nie było. Ukląkł !lu, świeżym żółtym
piasku i wpatrywał się w niewielki
czarny l{l'zyż, w przyhitą dOli tabliczkę blaszuną, głof'zącą, że t~ spoczywa
śp. Michalina Zuch·a ... DaleJ były daty
urody.enia i śmierci, ale już ich odczytać nie mógł. Ł7.y napłynęły do oczu,
coraz ich b~' ło więcej, łaskotliwie i
szybko zbiegały po policzkach.

mnie to. Marzyłem o tym, że w daw- Matko, mateczko kochana...
nym
towarzyszu znajdę życzliwego
Nie mógł wydobyć z siebie nawet
Rzeptu, nawet wargi jego nie porusza- przewodnika, światłego opiekuna ... Bo
ł~' si~, ale wiedział, że ona go słyszy, przecie tu nikogo nie miałem, komu
Myśli urywane kłębiły się pod czaszką, bym mógł chociażby to moje wierszomyśli czule, myśli sel'decy.ne. A potem k'łectwo pokazać, zapytać, poradzić się·
i m~'śli rozpłynęły się w łzach i tylko No i przyjechał pan. I z miejsc.a ja~\.
w skron iach rósł ból coraz większy i psa kopniakiem! I drwinki i śmIeszlo.
Niech pan nie mówi, że nie w~edział
w uszach szum jakiś.
pan
jak to mnie boli. Bo pan wiedział.
\Vstał z trudem, zatoczył się· Gdy
A ja zrozumieć nie mogłem, o co panu
doszedł do bramy, zauważył, że zapomniał czapki. \Vrócił po nią., z ja- chodzi, za co to ...
Machnął ręką i dodał:
.
kimś otępieniem prawie z obojętnością
_ Pewno mścił się pan za to, ze
spojrzał na mogiłę, starannie otrzepał
kiedyŚ ośmieliłem się być paliskim
czapkę z piasku i niespodziewanie poczuł głód. Od śniadania nic w ustach przyjacielem. Może chci~ł się p~n o~
nie miał. Pomyślał, że pani Bartłomiej grodzić od sługusa, by me od\ya::ył s~ę
czykowa, u której się stołował, zapo- na poufałość. Nie wiem. I to JUz m~le
" ' iaclala dziś na obiad peklowaną ",,'ie' nie obchodzi. Dość, że to pan tak mIQdzy nami postawił spra,w~. I niepoprzowinę. Musieli dla!l zostawić. Tłu
siy, dobrze okraszony śmietaną żur i trzebnie to wsz~'stko mOWlę, bo pan
gotowaną wieprzowinę. Przyśpieszył sam doskonale wie.
kroku. Tuż przy wejściu do parku zoGogo słuchał zagryzają.c warg~. Cobaczył hrabiego. Sied7.iał na ławce, paraz wyraźniej rozumiał, ze na zadne
ląc papierosa.
l\Iaciejowi prz~Tszło do ustępstwa ze strony tego człowieka
głowy, że czeka tu umyślnie na jego
liczyć nie może.
powrót z cmen tarza i pożałował teraz,
_ \Vi-em inną rzecz - powiedział
że nie wybrał okrężnej drogi przez fol- z pewną wyniosłością.. - \\fjem, ~e to
wark.
pan teraz bęclzie mścił się na mme.
Maciej zdziwił się:
_ Ja? Na panu... Ani zamiaru nie
- Ja jł}- tak stawiam ? .. - zaśmiał .mam, ani możliwości. Cóż ja parw ~o
się ~Iaciej. O, nie, proszę pana! Pan gę zrobić? ... Przecie jest pan człoWIe
kiem ode mnie niezależnym... Ale zają tak postawił. ~loże mi pan wierzyć,
że. czekałem
pallskiego prz~' jazdu z pewniam pana, że gdyby pan nawet
zamierzał - Maciej zaśmiał się - zowI~k .. zą niecierpliwością niż inni. Chce
pan s7.czerości, to będę szczery. Tak, stać w Prudach na moim miejscu, jaczel<alem. Bo to ja pamiętałem o tym, ko pisarz prowentowy, nie robiłbym
panu żadnych szykan. Mógłby pan
że b~'liśm~' towarz~'szami, dobrymi towal'z~'szami w dziecil'! twie
i nawet śmia.ło pisać wiersze. ie zaglą.dałbym
pÓ7.niej. Co tam, nie spodziewałem się, panu do ze. z~·tów. I nie wyśmiewał
bym tych wierszy przed panną Kataże wrócimy do dawnej zażyłości. Gclzie
mnie marnemu oficjaliście do hrabie- rżyną. .. Przed moją kuzynką panną.
go, mnie samoukowi i prostakowi do Katarz"ną!
Gogo dostrzegł w jego oczach ",,:ypana. Ale m~'ślałem sobie: ot, będę
miał kogoś
z kim można pogadać, raz pogard~r i nienawiści. Był na SIebie wściokly, że RPI'O\Yol\o\\'ał rozmoz",ierz~'ć się 7.e swych m~' śli,
kogoś
wę. Z godnośrią RkinąŁ głow~:
. .
z~lacznie mądl'zejszego, a życzliwego ...
_ Dziękuję panu za wyjaśl1lema,
1\to będzie wiedział, że ma we mnie
uczciwego i całym sercem oddanego które mi w zupelnnści wystarczą i za
pracowTlika ... Tylko niech pan nie są propozycję, z której niestety n~e. skocl7.i, że liczyłem na jaki awans. Ucho- l'Z~·Rtam. A teraz muszę pana JUz powaj Boże. Ja. tam nie zgoclziłh~'m się żegnać.
Odwrócił Rię i starając f'ię iść jak
IHl\\'et r7.l1r!cą zostać. Nie miałem ani
taki<.:h ambicyj, ani nie interesowało najwolniej, c;kierował się do pałacu.

I

WROGOWIE
Cofać siQ jednak bylo za póino.
Hrabia wstał i wyciągnął dOli rękę·
Uśmiechnął się z widocznym przymusem:
_ Chciałem z panem pomówić zaczął.
Wie pan niewątpliwi-e o
czym.
"l\Iaciej nieznacznie wzruszył ramionami i z nieukrywaną nieżyczliwością.
spojrzał mu w ocz~':
- O czymże my możemy ze sobą
mówić?

Po prostu porozmawiać. Pomijasprawy interesów ... które ... o
któl'\'ch ...
...:.. Proszę pana, pani hl'abina zapowiec17. iała na jutro przyjazd adwokata. O interesach bęllziemy mówili
z ad woka tem.
Hrabia pojednawczo kiwnął głową:
- Oczywiście.
- Więc? ..
- O, l1iech pan lIie f'ądzi, że nie
zdaję sobie. pl'tl\Y,v Z tyeh 1'7.ecz:-·. Jestem pailskim dłużnikiem. To jasne.
Ale przecie nie ja tu zawinilem w tej
potwornej Rprawie .Chyba obiekt~"w
nie przyzna pan, że mojej winy tu nie
-

jąc już

b~'ło ?

- ChQtnie prz~' 7.nak
- '''laśnie, a oc1nof'y.Q wrażenie, że
ma pan do mnie żal, niechęć. Sprawia
mi to tym większą. pJ'zykrość, że 'my
przecie prze(1 lat~r b~' 1i prz~' ja~iółmi.
Uczyliśm~r c;ię razem. Byliśmy nawet,
o ile pamiętam, po imieniu.
Maciej uśmiechnął się zjadliwie:
- Ach, przypomniał pan to sobie?
'ie zapomniałem o t~' m nigdy
zapewnił Gogo, udając, że nie dostrzega ironii. - \Vprawdzie to dawne
czasy, i takie dziecinne czy chłopięce
przyjaźnie z natury r7.eczy muszą mijać, zanikać, zmieniać się. Ale nie widzę powodu, b~r w jakichkolwiek, nawet w całkowicie odwróconych Sytuacjach, po przyjaźni miała z'ostać 'antypatia, czy wzajemna niechęć.
- Toteż - spokojnie odpowiedział
Maciej - między nami nie ma mowy
o niechęci wzajemnej.
- Jak to mam rozumieć? Przecie
ja daję panu dowód, ż'e nie żywię doil
niechęci.

- O, pan nawet objawia wyra7.ną.
chęć. Ale ja mam do pana niechęć.
Powiedział to głośniej i z nienawiścią spojrzał mu w oczy. Gogo zaczer\vienił się. Jeszcze nigd~' nie czuł się
tak poniżony, tak upokorzony. Czekał
tu nali w parku w niejasnej nadziei,
z tym człowiekiem nawiązać
jakiś kontakt, że dzięki wymowie i
swemu talentowi towarzyskiemu potrafi odzrskać sympatię tego prostaka.
UmYŚlnie wybrał moment po pogrzebie, licząc na to, że przeciwnik pod
wpływem wzruszenia będzie podatniejszy. I zawiódł się. Widział teraz swoją
przegraną na calej linii.
- [Ławia pan sprawę naszych stosunków aż nazbyt ostro.
że zdoła.

U PROGU STARCIA
Teg-oż wieczora pani Matylda we-I wybaczyć tQ amen' kal1ską stylizację,

z,,,ała ~Iacieja. Gdy zjawił się, oświadcZ~'ła . , '. że firma "Plon wielkopolsld' telefonowała przed chwilą z z~p~·taniem czy z Prudów nie mogłaby
nabyć trzech wagonów pszenicy z na-

tychmiastową dostawą. Cenę dają clobrą, o półtora złotego na metrze wyższą od notowail giełdy zbożowej. Ad-

ministrator, pan ZiembiI'lski, jest 7dania, że należy ~przedać, sama zaś pani
l\(at~Tlda uważała, że lepiej poczekać,
bo ceny jej zdaniem pójdą. w górę.
_ Ponieważ ty jesteś właścicielem
Pruclów - zakoilczyła. - \Vięc do ciebie należy decyzja.
Był t~'m zaskoczony i zmieszany.
Dotychczas calą, zmianę swojej sytuacji
ujmował jakby teoretycznie, abstrakc~·jnie. Teraz po raz pierwszy odczul
jej realny dotrk. Nie brł do tego przygotowan~'.
Zresztą cała sprawa była
dlall tak obojętna dlatego, że nie miał
o niej żadnego zdania. Toteż zupełnie
szczerr.e zrzekł siQ decyzji.
- Będziesz jednak musiał, mój synu - powiedziała pani Matylda stopniowo zapoznawać się z tymi rzeczami. .
I pozegnała go pocałunkiem w
czoło.
.
NazaJutrz z rana pr7.yjechał mecenas Himler. Był to gruby, stary jegomość o astmatycznym głosie. Rogowe okulary i mocno kraciaste ubranie,
nadawały mu wygląą amerykaI'lskiego
businessmana, co jeszcze bardziej poclkreślo.ne. było żywymi ruchami i głośnym smIechem.
Swoją. powierzchownością, hałaśli~vy.m sposob~m bycia. i prz~biegłYI11i,
sWlclruJę.cyml oczkamI,
dZIałał pani
l\1at~r ldzle na nerwy, ale ceniła go, jako ś\vietnego prawnika i jako uczciwego człowieka, któremu można było

Zresztą miała ona i dobrą. stronę· Dzię
ki niej mecenas Himler zalicz~' ć się
mógł śmiało do tego gatunku adwokatów, którzy nie wdają się w długie a
niepotrzebne rozmow~' , orientują się
od razu i sZ~'bko badają każdą sprawę,
nie ociągając siQ z \\'nioskami.
Tak było i w tym wypadkU. Po g<>dzinnej. konferencji z panią Matyldą.
i po rzucaniu krótkiej U\,,-agi ogÓlnej,
w której w~·paclel\. scharakteryzował
jako fenomenalny i 7.adziwiający, adwokat orzekł, że pod względem prawnym sprawa nie grozi nadmiarem formaIności skoro obie stron~', to jest autent~'czny T~'niecki i ten, który clotychcr,as za Tynieckiego uchodził, nie
k\"estionują
pra\"clziwości
zeznall
zmarłej i inn~' ch ś\"iadków.
Co do uniknięcia skandalu, rzecz
zdaniem mccenaRa Himlera przedstawiała większe trudności. Przede Wgzystkim właclze administrac~' jl1e i wojskowe w związku z zamianą dokumentów. Ocz~'wiście prz~' stosunkach,
jakimi rozporządza pani Trniecka, a
i on jako adwokat, da c;iQ zapobiec
przedostaniu się tych urzędowych wiaclomości do pras~r .
Jednakże poczty
pantoflowej nic powstl'zymać nie zd~
ła. A to t~'m bardziej, że przecie w samych Prudach nat~- chmiast, a w okolicy wkrótce, f'pl'awa musi nabrać d~
żego rozgłosu.
Toteż mecenas Rądzi,
że byłO by w kazane dla. uniknięcia
"bomby", w~' eskpediowanie obu zai~l
teresowan~- ch na czas możliwie dług').
z \Vielkopolski. 'Vówczas pogłogl,i nie
znajdując potwierdzenia b~dą c;łabły
stopniowo, a gdy }lra" ' ~r \"la:śriciel
Prudów powróci, nie będ7.ie to już ani
nowością, ani zbyt groźną sensacją.
(Ciąg

dalszy

nastąpi).

Niebywała porażka
Warta
p ozn a

ń.

rozromiła

Spotkania Warty z Ru('~em cieszyły sie za",,'szc dużą frekwencJa, publiczności, z\vłaszcza z uwagi na
wysoki poziom techniczny tych spotkań
i zaciętą grę. Spodziewano się tego również w niedzielę.
Mimo lliebardzo sprzyjającęj pogody, zebrało się
na boisku
""'arty ponad 5 tysięcy osób, które opuszczały boisko mocno rozczarowane. Powodem tego była drużyna Ruchu, która
zagrała wprost fatalnie.
Nie można tłu
maczyć tej słabej gry brakiem Wilimowskiego, gdyż i on by nie ",icle pomógl w
tym rozklejonym zespole przeciw doskonale usposobionej 'Varcie.
Poznańczycy
górowali nad gośćmi
technicznie i tuldycznie, akcje prze prowadzalie były IWllsclnycn(nie i płynnie.
Pomiędzy poszl"zrgóln~'mi liniami nie było żadnej luld, każrly b~T I na swoim miejscu i w~'pelnił w 100 procentach swoje zadanie. Na tle drużyny gospodarzy raziła
wprost niezaradność i brak spoistOŚCi w
drużynie śląskiej. Tatuś bronił jak mógł
i winy za puszczone bramki nie ponosi.
Jedynym za,,'odnikiem Ruchu, l,tóry grał
w całym tego słowa znaczeniu, był niezmordowany Giemza w
obronie. Sam
niestety nie mógł wiele zc1zialać.
W sumie goście zagrali swój naslabszy
z dotąd rozgrywanych meczów w Poznaniu. Warta dała jeszcze raz do\yód, że
walczyć potrafi skutecznie i ambitnie.
Rozpoczęła Warta, przechodząc od razu na pole karne Ruchu. Zaciete ataki
przyniosły 'Varcie w 6
min. pierwszą
bramkę.
Po zagraniu calej linii ataku,
Kaimierczak wyswobodził się z kleszczy
obrony gości i podał piłkę pólwysoko do
Scherfkego, który łarlną "glówl,ą" umieścił piłkę w siatce.
Już minutę później,
po odebraniu pilld atal,owi Ślązaków, Lis
zagrał do Scherfkego, który podal plasl,o
do Gendery, a ten nieuchronnie "fał
szem". ulolwwal piłkę po raz drugi w
bramce Ruchu. 'Varta atakowała zawzię
cie i często zagrażała bramce przeciwnika. 'V 11 min. Jankowial, "szczupakiem"
wyłowił pilke spod nóg Pe(crl,a, by chwilę później powtórzyć to samo z 1\1 a I cherkiem. W 14 min. rzut wolny egzekwownny przez Giemzę nieznacznie przeszedł
obol, słupka. 'V 19 min. Schreier przestrzelił z dogodllej pozycji.
W 21 min.
.Jankowiak z cluż~' m szczęściem obronił
niebezpieczny str:i~ał 1\1alrherka. Dwie
minuty później Scherfke przeszedł pomoc
i obronę gości i będąc sam przed bramką,
strżelil wprost w Tatusia.
W 25 min. Danielak opuścił na killm
minut boisko i w tym czasie Ruch zdobył nicznaczną przewagę, której mimo
tlkazyj nie potrafił w~'korzystać, bowiem
obrona i pomoc gospodarzy pracowały 0iiarnie. \V 32 i 31, min. Schreier dwukrotnie przestrzeli! o centymetry obok
bramki. \V 35 min. Ruch przygniótł gospodarzy i uzysl,ał pod rząd 3 rogi, które,
aczkolwiek doskona le podane, nie zostaly
przez anemiczną frójl,ę środkową ataku
wykorzystane. Kilka wzajemnyCh ataków, z których 'Varty b~'ly zawsze grof.niejsze, i pienn:za polO\\"a Skoliczyla się
wynikiem 2:0 dla gospodarzy.
Po przerwie oc:zeldwaliśmy lepszej gry
ze strony Ruchu i dążenia do poprawienia wyniku cyfrowrgo. Stalo sie wręcz
przeciwnie, gdyż Ślązacy dopiero w tej
połowie gry wykazali swą niemoc i fatalną wprost formę.
\V 3 min. centrę
Szwarca przejąl na .. główkę" Kaźmier
czak i zanim Giemza zdążył dobiec. Gendera z pelnego biegu uzyskał dla gospodarzy. trzecią bramkę. 'V 8 min. z centry
Schrelera powstało
zamieszanie
pod
bramką Ruchu; dwa strzały SCherfkego,
podanie Szwarca do Każmierczaka, który
z paru kroków strzelił czwartą bramkę
dla "zielonych". 'V 9 min. ładnv atak
Ruchu zniweczył Peterck, stojąc l1a' .,spalonym". Obrona Warty. a specjalnie 0· fierzyllski, ustawiała przebiegle atak Ru· chu na "spalone". Drużyna Warty rozegrała się na dobre, jak za najlepszych cza-

kandydata na mistrza Polski 6:0 (2:0)

ŁKS

ód

ź.

-

PŁYW A NIE

-

100 ID dow. 1) Sasaki 1:00. 2) Tsuruoka 1:02.4.
200 m <low. 1) Arai Z·10.6. 21 Miyar)1oto 2:1~.8.
400 m dow.: 1) Arai 4:41. 2) Amano 4:47.4. 1,,00
m do"".: 1) Alllano HJ:19.2, 2) HomI!a 20:01.4.
100 m klas.: 1) Ramuro 1:13. 2) KOlke 1:13.8.
200 m kla~.: J) Hamuro 2:42 .2. 100 mgrzb.:
l) I-{oima 1 :00.2.

ZA P AśNICT W O

-

Ciekawy moment z wczorajszego
sów. Piłka wędrowa1a od Jlogi do nogi,
wyrabiano sobie pozycje i "uliczł,ami" pomiędzy defensywą gości, przechodzono bez
wiekszych trudności na ich pole karne.
Przewaga 'Varty stala się bezapelacyjną.
W 13 min. Wodarz otrzymał pierwsza, pilkę w tej polowie, lecz zaraz ja, siracił do
Lisa.
I\iezmordowana pomoc "zielonych" po
prostu "zakorkowała" linię ofensywna,
hajduczan. Peterek ruszał się jak w smole, w przeciwiClistwie do niezwykle szybkiego w tym dniu Scherfkego, który górował ponadto wyraźnie nad Ślązakiem
dokładnością podań i wiązaniem al,cyj
ataku. \V 21 min. od Schreiera otrzvmał
pil.kę Scherfke. podając ją lekko do ' Kaź
nllerczalm, który pewnie uzyskał piątą
bl'aml,ę. Niezmordowany Giem:o:a w obronie Ślązaków dwoił się i troi!, lecz sam
nie był w stanic powstrzymać ataków
Warty. Tylko Giemzie zawdzięczaja, Ślą
zacy, że nic padło więcej bramek. W 22
min. przebił się Szwarc, posła"! piłkę do
Schl'eiera. który strzelił szóstą i ostatnia,
bramkę dnia.
SQdziowal dobrze p. Pichalski. (al.)
POLONIA - WARSZAWIANKA 3:2 (2:0)
a r s z a w a - Polonia wygrała zasłużenie. Za wyjątkiem bowiem krótkiego
okresu gry w drugiej połowie przeważała
s~ale. W 12 i ;25 mi,n . Odrowąż zdobył
pierwsze bramki dla Polonii. Po przerwie
Przybysz strzelił w 5 minucie gry trzecią
bramkę. W 9 i 20 minucie padły bramki
dla Wal'szawianki z strzałów Święckiego
i Knioly. W 28 min. czwartą bramkę dla
Polonii zdobył znów Odrowąź, a w 36 minucie wynik dnia ustalił Przybysz.
Sędziowat wobec 3 tys.widzów kpt Kaf-

'V

liłiski.

CRACOVIA - WISLA 2:1 (0:0)
Kra k ó w - Z wielkim zainteresowaniem oczekiwane derby lokalne zgromadziło zgórą 8 tysięcy widzów. Wbrew ogólnym przypuszczeniom zwycięstwo. jakkolwif'k nieznaczne, odniosła Cracovia, która
pod względem technicznym przeważała
wyraźnie .

Prowadzenie dla niej zdobył Szeliga.
'Vkrtce jed nak wyró\vnał Gracz. Zwycię
ską bl'aml,ę dla Cracovii niemal w ostatnich minutach gry strzelił ZembaczYllski.
SGdzio\\'ał p. Sa waryn.
AKS - ŚMI GLY 7:1 (3:8)
C h o l" Z Ó w. - AKS rozgromił drużynę
\\"ilC'11Ską bez większego trudu.
Śmigły
tylko przez l,rótki okres gl'y stawiał opór, później jednak - szczególnie w dm-

PIŁKA NOżNA

O mistrzostwo kI. ALOZPN. P'fC - ŁTSG
Pabianirka) 7:1 (4:1). K. E. - Pabianice (jun.)
3:0 (walkower) . Spotkanie to nie zostało dokoń
ezone. gdyż po przerwie. przy stanie 2:0. dosz10
do za.iść z publicznością, która napastowała graezy ł6dzkieh. W WYniku tego lod&ianie zeszli z
boiska. Zaworly prowadzi! p. Jancz.
In ne wyniki w Lodzi: ŁTSG II - ' PTC II
2:1. Krusze Ender (Pabianice) - K; S. (Ruda
- Sokół (jun.). 1:1.

Pogoń

ŁKS sprawił

swym sympaty· kom miłą niespodziankę, gdyż po wiei u

3:0 (3:0)
zdołał

wreszcie

wygrać.

PogOli

- Założę się z p,anem o sto franków, że lewą ręką wymierzę panu
cios k. o.
- Żałuję bardzo, ale nigdy się nie
$8.kładam.
l-Inik am h a zardu.
{nic et Hac; Paryż).

tKS

przegranych spotkaniach
wbiegła

na boisko w mocno oskladzie bez dwóch najlepszych
pomocników Wasiewicza i Sumary. Gdy
się jeszcze doda, że już w 20 minucie ątra
cila Lemizkę, który doznał cieżkiej kontuzji ręki i zostal odwieziony do szpitala,
a w drugiej połowie uległ kontuzji Szmidt
tal" że POgOll grała w kOllCU w dziewiąt
kę, zrozumiała staje się jej porażka.
Obrona Pogoni grała dobrze. Albań
sld w bramce był w dobl'ej formie i obronił kilka groźnych
strzałów.
Obrońcy
nie popełniali błędów, choć Lemiszko grał
tylko 20 minut. Pomoc nie miała dobrego dnia. Brak Wasiewicza i Sum ary dawał się silnie odczuć.
W ataku Pogoni
nic nie wychodziło, najlepsz~'m był jeszcze 'Volamin, który stara l się pracować
za wszystkiCh.
Na tle slabej Pogoni ~l'a U{S-u nie
wpadla dobrze. Obrona byla niepewna,
Galecki niepotrzebnie grał ostro. Pomoc
nie mogla nawiązać kontaktu z napadem,
w którym w piel"\vsze.i połowie grał dobrze Lewandowski. Jeśli chodzi ocalość
ataku ŁKS. to chaos dominowa! tutaj zupełnie.
Mając w (lJ'ug-iej polowie tylko
9-ciu graczy Pogoni, nie zdolal podwyz·
szyć wyniku.
słabionym

HUMOR SPORTOWY

\\·art.a. w Poznaniu.

Szwecja zwyd~ia l'iiemc6w. W S.ztokhohpi.9
sie międz:vpn ńst.wowp spo~k!lnIe zap~snJ
cze Niemcy - Szwec·J3. ZWYCJezyła druzy na
Szwecji w stosunku 6:1 pkt.
W wadze kogUCiej Tuvesson (8) pokona ł Fischera. w piórkowej Schmitz (N) zwycieżyl
Pcrssona. w lekkiej Joensson (S) wygrał z Weikartem . \V wadze pólSrednie.i Westergren pokona! Ehrla (N). w średniej Johansson (S) wygral z Schaefferem, w _półciężkiej Carlier (t5)
zwyciezyl F.Jngplharrlta. \Vre~zcie w wadze cież
kie.i [<'rirlel1 (R) pokonał Boehmera.
Spotk,mie to należy rIo czwórmeczu, r0zgrywanego obecnie w stolicy szwedzkiej. Udział
biorą poza Niemcami i Szwecją również Stany

giej polowie - AI\S prawic stale przesiadywał przed
bramką
wilnian . Cztery
bramki strzelil Wosta] i trzy Pion tek. Jedyną bramke dla pokonanych uzyskał
Marzec. Sędziował, wobec zaledwie 2 tys.
widzów p. Sko\\"roI1ski.

Szweda w drugim spotkaniu pokonała Wę
gry również w stosunku 6:1 pkt. W trzeciin
spotkaniu Stany Zjedn. wygrały z Niemcami
w stosunku 4:3 pkt., a w czwartym meczu Stany Zjedn. ZWycu:żyły Węgrów w stosunku 5:2
pkt.
Zawody rozgrywane Sil '" stylu wolnoamenk8.l1skim.

odbyło

Piękne zwycięstwo
Ł

Ru[hu wPoznaniu

LEKKA ATLETYKA

Walasiewiez6wna '" Drohobyczu. WalMiewiczówna startowała w niedziele w .Drohoby·
czu, zwyci.eżając w . trzech konkurenCJach, .Zai~la ona pIerwsze IDleJSce w dysku z wymklem
36.94 m. na 100 yardów w czasie 11 sek .. przed
prZł'r] I-{siażkiewiczówna 11 ..9 .. oraz. w. skolil,! '!'
dal 5.9-1 m. :mów prZ<'d KSJ:v:kJe\\ I cmwną 1.92.

spotkania Hucll -

Zjecłnoczone

i

Węgry.

Wybrano ponad 300milionów zł wkładów
l Vytciad P_4T -a ~ dyrektol'etn DepaJ·ta1lte-ntu Obrotu Pienit:::iinego 'w Min isterstwie Skar b'u,

. 'v

z\~'ia.lku

z 7.:aobserw?wanym ostat- gą następuj!,\ce cyfry: oto w centrali
na r~'nku fInansowym re- P. K. O., gdzie normalnie załatwia się przy
daktor gospodarcn' polskiej agencji tele- ł okienkach kilkuset klientów dziennie w
grafi.cznej. zwróci! się do p. Wiestar:a, Do- czasie największego napi~cia w ostat~ich
mante\Ys.klell'~.
dyrektora deparhmentu dniach, cyfra ta dochodziła do 4 i 5 tyobrotu plenlęznego ~1m. Skarbu, w którym sięcy. W Banku Polskim w oddziale wart~ ?epart~mencie z.bi.':! g~ją. się. w57.y-;;tkie
s:o:awskim. gdzie normalnie dyskontuje się
~lCl nasz~.1 !nech~nllo penlężneJ z l?r~· dziennie 2 do 3 tysięcy weksli, w ciągu
sb:;t o ~laswletl.el1le .al~ll1alny~h zag ... dl1len, szeregu ostatnich dni dyskontowano po 18
ktore mteresuJą Oplfll ępubhczną.
do 20 tysięcy sztuk. Nawet stosunkowo
- Panie dyrektorze. jak w o:uesie niewielki oddział w Łodzi zdyskontował
ostatnich gorących dni - w związku z wy- jednego dnia 16 tysięcy sztuk. Ponadto
darzeniami polityc~l1rmi - ~acllo\\':lt,) się trzeba jeszcze było wykonywać takie dospołeCZCllst \\'0 nasze w odniesieniu do
datkowe a nieraz bardzo uciążliwe prace,
wkladów. pOBiadanych w instytucjach fi- jak regUlowanie ruehu gromadzącej się
nanso',"ych?
tłumnie klienteli. Bardzo duży wysiłek
_ !{aidy. kto ostatnio miał możność s~anowiło ~o.konywanie lom~)ardu p'a pieprzyjrzenia się z bliska pracy instyt:lr:yj fi- row ~v~rtosclOwych, I?od kto~ych zastaw
nanso\Yych _ odpowiada p. elF. Doma- bankl. l ~asy ~apewmały sobIe w ,Banku
niewski - mógł łatwo stwierdzić, że zna- PolSKIm sro?kl na wYl?tatę wkładowo
lazły się one pod stosunkowo dużym na- W zWI~zku z opl~an~ przez p ..d~
porem. Odplyw wkładów dał się zaob~er- rektora technIką upłynlll.a1ll1l; lllStytu~Yl hwować już od dn. 15 września i trwa! do- nansowych nurtuje mUle clekawośc, czy
w razie przedłużania się okresu napięcia
była ze strony rządu brana pod uwagę
ewentualność ograniczenia wypłat?
.
- Pytanie to nie dziwi mnie. panie redaktorze. pamiętamy bowiem wszyscy ten
okres niepokoju, jaki przeżywaliśmy w
pierwszych latach naszej niepodległości
i jaki przeż~Twaly niektóre inne kraje podczas ostatniego ],ryzysu gospodarczego w
związku z zaburzcniami finansowymi. Nie
zapominajmy. że każde doświadczenie wiele uczy.
Myśmy
pilnie obserwowali
,,'szystkie te zjawiska i nauczyliśmy się
napewno bardzo. dużo. ,V wyniku togo
doszliśmy do głębokiego przekonania. że
ograniczenia wypłacania wkladów 11ie jest
absolutnie rzeczą celową i nie daje żad
nych korzyści zarówno z punktu widzenia
interesów ogóln~'ch lnaju, jak i instytucyj
finansowych. Jesteśmy o tym ~łęboko
przeświadczen i, że n ie dają również żad
nych korzyści wszelkie uspakajające zap~\\'nienia w okresie m!l-sowego zatrwoże.
Dla. Sposobem uspoko.ienia płochliwego
\\"kłacl~y. skutecznym i jedynym. jest wy.
placal1!e wl,ladów w pelnej wysokości.
Gdybysmy. uprzedząjąc wypadki 3-4 tygoclnle. temu, zamieścili w prasie szereg
komunikatów, że jesteśmy przygoto ani
?~ wyyłat na\\"et w największym rozmiaTakie typy wys ta waly w większości przed J .ze llIe ma potrzeby się niepokoić ani naCIskać na kasy instytucyj finansowych
PKO w Warszawie.
(Fot. Ryś, Warszawa) (o z pewnością nie powstrzymałoby to na:
poru .. Dl~tego też byliśmy przygotowani
techllJczme dla sprostania sytuaCji, wle~
kładnie do dn. 30 wrzeŚDia tj. do chwili,
kiedy komunikat z Monachium odsunął dząc doskonale o tym na podstawie róż.,
nych obserwacyj, że w pewnym momencie
widmo konfliktu ś",iatowego.
po zaspokojeniu najbardziej trwożliwych
Odpływ ten objął zarówno P. K. O., !(omunalne Kasy Oszczędności, jak i banki w!<ładów nad?hodzi reflekSja. Cóż bo.
państwowe
oraz prywatne. natomiast w.lem II?a cZYI1lĆ wkładca z podjętymi pie·
drobny aparat kredytowy był dotknięty n~ędzml? Czy ma je stale nosić przy soprzez ten ruch ,y minimalnym stopniu. bIe, lub chować w szufladzie? Czy może
m~ kupować niepotrzebne dla siebie przedJeśli chodzi o rozmiar nacisku, to na
mIOty? Oczywiście na te pytania każdy,
ogólną sumę pieniędzy. ulokowanych na
~to pod:ią~ pieniąrlze musi w kOllCU jasno
książeczkach oszcz.ędnościowych i rachunkach bieżących, co stanowi w Polsce okolo l wrraznle odpowiedzieć samemu sobie.
3 miliardy złotych. odpłynęło w dniach Skoro publiczność widzi, że banki nie
ograniczają wypłat. to pn:;rstajc ona podnapięcia ponad 300 milionów, która to
suma została wypłacona wkładcom i obec- legać psychozie niepewności, Zapewniam
Ilie znajduje się w postaci gotówki w ich pana, że byliśmy przY!5'otowani nawet w razie duto wi~k"zego naporu wkładców
posiadaniu.
na kasy i dłuższego trwania tego naci- Jak banki wytrzymały ten napór?
- wyplacać każdemu pełną żadana,
- Postawa naszego aparatu kredyto- sku
sumę i ~oz~vażaliśI1lY nie t~'lko projekt
wego, poczynając orl instytucy.i lokalnych uruchomleTIla
dodatkowych okienek kasoi idąc poprzez ba.nki i centrale finansowe
wyth, co miało w istocie miejsce. ale na,
zasilające te instytuc.ie lokalne, była ~ wet stworzenie dodatkowych punktów wyRmiało to mogę powiedzieć wzorowa
płat.
a spra wność (echniczna godna podziwu:
Mu.s~ę stwi.el'dzić .. że najbardziej po.Jest rzeczą pO"'szechnie wiadomą, że ban- krzeplaJa.cą
me~porlz.J a n l, f\. jaką przynioki i kasy oszczędności, od których wkładcy sły nam ostatnIe
dlJl był fakt. że nacisk
\V sposób nieoczekiwail1Y żądają zwrotu
na
kasy
bankowe
ustal raptownie z chwipieniędzy. musza, się uplynniać w insty..gdy okazało się. że europejski l\Onflikt
tucjach finansowych, które stanowią dla lą
niell oparcie rezerwowe, te zaś instytucje ~oJenny został zażegnany oraz fakt, że naCIsk ten .ni.e wzn~wił się, gdy \v piątek dn.
nadrzędne upłynniają się z kolei w insty30 Wl'zesma kra] nasz fitanąl w obliczu
tucji emisyjnej. tj. w Banku Polskim.
zdecydowanej akcji ze\vnętrznej w związ
Jakich wysilków technicznych wyma- k~ z naJ.żywiej. ?dczuwaną przez \vsz~'st.
ga sprawIle wypłacanie wkladcom pienię 1'lch.ko?JecznoscJą odzyskania Śląska Zadzy przy wzmożonym naporze na kasy, olzanskJego. -r:a pełna godności i spokojU
oraz .lN]1I0CZf'"ne upłynnianie środków w postawa bęonc w przyszłości przedmio~
iusl) lucJach nadrzędnych,. świadczyć mo- lem naszej r.lumy
1110 naplęcJem

POD
i

.
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anie na m zow w meryce

SPORT I MAL*EIQ'STWO

Sport j&5t nieraz środkiem, którym posługują slę kobiety do łowienia mętów,
Szczególnie sport samochodowy. W Ameryce sport łowienia męMw, przy pomocy
sportu samochodowego, jest rzeczą bardzo
rOl/powszechniOOlą·

Mbde kobiety. chcące wyjść zamą:t,
do którejś z firm samochodowych, wyszukują sobie tam elegancki samochód. stosowny do twarzy. figury. wło
sów. podpisują mały kontrakcik. siadają
przy sterze i wyruszają w drogę. O pła
ceniu nie ma mowy. J&5t to zbyteczne.
Pieniędzy nie maja" a kapitałem ich jest
ieh, ładna twarzyczka, wysmukła fjgura,
kształtna nóżka, i w ogóle wszystko. eo
nalety do pięknej dziewczyny.
. Panie te są, w przewatającej liczbie
'czynne zawodowo. 2;yją, z tego. co zarobią.
a zarabiają niezbyt wiele. Żyją skromnie.
ale ubierają się dobrze. no i w ogóle mają
wygląd miły i wykwintny. Wszystkie one

Ale rozwód nastl\pił. tym razem
wprawdzie na tyczenie tony. Dowodziła
ona przed !lĄdem, te mąt, oświadczając jlj
swą miłość. postąpił sobie a ni" nieuczciwie. gdy t nie był on wcale w niej ~ako
chany. lec1j - w samochO<1zie. poch()dz~
cym ~ jego zakładów. Sąd prZYChylił się

udają się

pragną

pozyskać męża.

oczywiście

męża

hogatego, gdyż nie chcą już dłużej pisać
na masllynie, obsługiwać telefonu lub ekspediować klientelę.

SAMOCHODY MATRYMONIALNE

A warunki dostawcy samochodu są na·
musisz spędzić wolny swój czas.
swój weeckend. swój urlop w samochodzie,
który ci dostarc1amy. Musisz z samochodem swoim przebywać tam. gdzie według
wszelkiego prawdopodobieństwa spotkasz
mętczyznę. który zechce ci~ poślubić. Motesz utywać samochodn tak długo. jak
długo jest dość elegancki. Następnie damy ci do dyspozycji jeszcze ładniejszą,
bardZiej rasową m8lSiZynę. Jeżeli w 6-ciu
miesiącach nię będziesz miała powodzenia. odbierzemy samochód z powrotem
bez wszelkiej zapłaty. Zwrotne są jedynie
wydatki za benzynę i oJiw~. i to w drabnych ratach. Skoro jednak wyjdziesz zamąt. winnaś postarać się o to. teby twój
mąt nabył i zapłacił samochód, który dallśmy ci do dyspozycji.
_ Interes kwitnie. Wielu mętczyzn wpada, na tryk i pośl~bja elega~cką pannę,
ktora tak szykow11le prowadZI samochód.
P? ś!ubie dama .p rzyznaje się,. te samochód
n!e }es.t zapłacony. ale te chCIałaby go komeczme zatrzymać .. Młody małżonek przewatnie ulega żo~ie i k~puje .samochód.
Ale b,Ywa tet lI~aczeJ. Są I tacy, którzy
rezygnują z tot,ly I auta, skoro. się dowiedzą, te zos.tah wyprowadzam w pole.
O roz\Vó~ n.le tr!ld?o. Vi( samym. Chicago
1"0~chodzl SIę mIeslęC~nIe 14 takIch ma!ten~t~ ~raz po ślubIe. Fakt ten bynaJmme) me odstrasza Amerykanek. które
wierzą. :te raz przecieZ wygrają wielki los.

Najsłarszv

do jej zdania.
Zadowolony

był

taUe generalny zapomysł
reklamowy.
Zl:!yt samochodów tej marki podniósł się
wkrótce Q. 11 i pół pet.
Tak to reklama , ame-rykańska teruje
nawet na instytucji małtMstwa. KK.
stępea.

Wspaniały

poeta

świała

Najstars,,;ym poetą węgIerskim, a praw- nym przyjacielem jednego z nlljwiększych
dop.odobnie takt e naj starszym poetą. świa - poetów węgierskich Jana Arany'ego, któta }.est Władysław Torlws, który wkrótce rego utwory wywarły wi{'lki wpłYw na
twórczość sędziwego poety. Obecnie, gdy
obchodzić b"dzie setną rocznicę swych urodzin. Stuletni poeta czuje się bardzo jest jut stary, cieilzy się większą popudobrze i mówi, te zupełnie nie odczuwa larnością, nU w swoich młodrch la.tach.
ciętaru starości, mimo te od paru mieUstawicznie przychodzą do DIego przed·
sięcy nic jut ńie .. widzi.
Utrata zwroku stawiciele dzienników, którzy pragną ~
nie spowodowała u niego depresji psy- nim zrobić wywiad i co prtyznać trzeba,
chicznej. 'Zachował on dobry humor i z zawsze im się udaje, ' poniewai staruszek
pogodą mówi na wszystkie tematy, przyniezmiernie lubi gawędzić. O Torkosie w
taczając wiele faktów i anegdot ze swego
ostatnich dniacn pojawiła się wielka iloŚĆ
tycia, które pamięta doskonale. Umie wyczerpujących artykułów, a radio wę
równiet cały szereg utworów poetyckich. gierskie postanowiło przeprowadziĆ z
nim wywiad przed mikrofonem.
które doskonale deklamuje.
W młodości swej Torkos był serdecz-

stępujące:

Ochrona przeciwlotnicza wSzwecji

Na terenie wschodniej Szwecji odbyły
się wielkie manewry lotnicze, w których
poza. wojskiem wzięła równiet udział policja. strat ogniowa, pogotowie i karetki
sanitarne. ' W czasie manewrów, które objęły równiet najazd lotniczy, zademonstrowane zostały najnowsze wynalazki z
dziedziny ochrony przeciwlotniczej.
Podczas ataku powietrznego wypróbowano nowy sYstem sygnałów alarmowyeh
konstrukeji szwedzkiej. Sygnały te nadawane są przy pomocy spręionego powietrza ze stalowych butelek. Wynalazek posiada m. in. tę zaletę, it motna przy pomocy istniejącYCh jut linij telefonicznych
wprawiać w ruch sygnalizację nawet z
odległości oraz przeprowadzać kontrolę
urządzeń z pewnego centralnego punktu
obserwucyjnego.
W celu zabezpieczenia
sygnalizacji przed atakiem bQmbowym
system alarmowy skonstruowa.no w ten
sposób, it poszczególne sygnały mogą dzia.łać nawet wówczas, jeteli główna sieć sygną.lizacyjna zostanie uszkodzona.
Cały
system alarmowy mote być przerwany.
mimo to jednak sygnałyalannowe będą
d1iiałały w dalszym ciągu.

l

głowy, płasz~za . i spodni z alofanu,
półproduktu utywanego do wyrobu sztucz-

cia

nego jedwabiu. Alofan jest jednym z nielicznych materiałów, które są niewratliwe na gazy musztadowe, ponadto zaś ubranie usżyte z alofanu ma tę zaletę, it
jest ltejsze i tańsze od ubrania gumowego. Tego rodzaju odziet ochronna, waży
zaledwie 1 kg, & koszt jej wynosi 16 koron.
Wraz z maską gazowI\, rękawiczkami gumowymi i obuwiem tworzy komplet cał.
kowicie odporny na gazy truja,ce.
Wystawa zawierała. również maski gazowe przeznaczone dla ludności- cywilnej
i wojska. Maski te wytwarza od niedawna szwedzka fabryka państwowa. przy
czym zdolność produkcyjną. zakładów się
ga. już 400 masek dziennie. Nowe maski
szwedzkie sl\ dwojakiego typu: dla ludności cywilnej, oraz dla osób biorących czynny udział w obronie przeeiwlotniezej. S.T.

Ssaki zapylają kwiaty

O takim wypadku niedawno donosiły
pisma amerykańskie. Manager pewnych
zakładów samochodowych zakochał si~
w młodej pannie. którą zobaczył jadącą
wspaniałym samochodem.
Dogonił ją,
"oświadęzył się, wziął ślub i zapłacił samochód. Teraz okazało się, te była to maszyna z jego własnych zakładów. najnow,szy, naj wytworniejszy i najdrotszy model.

Wiemy wszysty dobrze, te w naturze
ni~ nie dzieje się bez przyczyny, te każde
z Istot tyjących ma swoje przeznaczenie,
W czasie mane~rów w ~amym Sztok- te sama natura przeznacza katdemu ściholmie utyto 105 InstalaCYj alarmowych sły zak
d ił'
T" k l '
nowego typu oraz 50 na p-edmieściach.
res z a anta.
a nJ}. zapy ame
...
kwiąkhv jest rolą owadów. Lecz i w na·
Sygnały działały doskonale, wobec czego
turze nie ma reguły bez wyjątku. Uzazamierza się zą.opatrzyć wszystkie większe sadnia to twierdzenie fakt. te niektóre
Ośrodki S.zwecji w aparaty tego systemu;
ptaki, jak np. kolibry, ptaszki malutkie,
W ZWIązku z mane~rami lo~niczyml jak trzmiele czy. szerszenie mogą spełniać
?twarto w stOlicy. Szwecjl bardzo mteresu- funkcje 1iapylaD1a, z łatwością zast~pując
Jącl\ wysŁawę naJnows!:ego sprzętu ochromotyle, pszczoły czy inno owady.
ny przeciWlotniczej.
Zademonstrowany ł
Lecz, aby lunkcjtl zapylania roślin mozostał nowy typ odziety ochronnej przegIy spełniać ssaki, o tym do niedawna nie
chv gazom. Odzież ta składa się z nakry- tylko nie wiedziano, a.le w to nie wierzo-

NASZA NOWELKA

mocą,

tO~A CZY SAMOCHÓD?

Arcvdzieło

mistrza

Lady Creed spoczywała w głębo
kiej zadumie na osłonecznionym tarasie wiejskiej rezydencji. " Starość nie
radość. Po raz pierwszy zrezygnować
musiała z czynnego życia, jakie dotę.d było jej udziałem, gdyż zdrowie w
tym roku jakoś jej nie dopisywało.
Nudziła się, a z nudów, tylko z nudów, przeczytała księ.żkę, pierwszą. bodaj w życiu, poza okresem szkolnym.
Stało się to dla niej prawdziwą rewelacją.

- Z naszego Camberwell zrobimy
cenrom artystyczne
rzekła lady
Creed do swego męża, przemyślawszy
rzecz całą dokładnie.
- I owszem kochanie, jeśli cię to
tylko bawi. Pomogę ci chętnie, ale
nie wiem doprawdy, jak się do tego
weźmiesz.

- Nasz stary dobry doktór napewno użyczy mi jakiejś rady, odwiedź
my go zaraz i zobaczymy co nam powie.
l lady Creed, wsparta na ramieniu
męża, wędrowała chwilę później wą
ską ścieżką polnę. ku wiosce, rozłożo

n€j malowniczo w dolinie.
Doktór Maggerson, wdowiec obarczony siedmiorgiem dzieci, rezydował
w skromnym domku wiejskim. Powodziło mu się nieszczególnie tak, że
nieraz oboje państwo Creed naradzali
się nad sposobem przyjścia mu z po-

lecz zawsze bezskutecznie, gdyż
była to nader drażliwa kwestia.
Doktór nie chciał przyjąć pieniędzy.
Po walnej naradz;ie z doktorem ustalono, że należy zabrać się do rzeż
by, ponieważ w przeszłości mieszkancy Camberwellu odznaczali się widać
talentem rzeibiarskim, sądząc po licznych, bardzo pięknych drewnianych
ornamentach, ' zdobiących stary kościÓł miejscowy.
- Urzę.dzę w starej cieplarni świe
tlicę - mówiła lady Creed zgromadzę chętnych, dam im drzewo i narzędzia i wskrzeszę talenta., które w
nich zapewne drzemię..
Poczciwi ca.moorwellczycy, zgrupowani w świetlicy na. ławach, siedzieli
bezczynnie z dłutami, dłutkami i nożykami w rękach.
- Rzeźbcie - wolała lady Creed rzeźbcIe cokolwiek I
- Ale co? - zapytała jedna. z Jwbiet.
- No, choćby krowy - odparła ła
dy Creed.
Wkrótce polała się krew ze skaleczonych rąk, z których jednak żadne
arcydzieło wyjść za nic nie chciało.
Wobec tego lady Creed, bynajmniej
nie rezygnując, sprowadziła aż tonnę
gliny, którę. kazała złożyć w opuszczonej przez gorliwych rzeźbiarzy świe
tlicy.
Lady Creed lepiła gniazdka z jajeczkami w środku. Jej jedyna uczennica poszła w tym jej śladami, a mło
dy, nieco na umyśle upośledzony chło-

• l-łamowl milimetr lub 'ellO mll~c. toastuje: w .wycujnyeh al lboDle "la'
Og ł OSZeDla mowej 15 Ilroszy. nI stronie redlkcyjn.~ (4-lamoweJl: a) prsy kodcu Clęle!

piec
liki.

wytwarzał

no.

Doplcro najnowsze naaanla nalJliowe
ssaki. które !I\ konkurentami owadów w funkcji zapylania
kwiatów. Naletą. dl) nich nietoperze, gatunku roślinożernych, żyjące w strefie
podzwrotniltowej. Równocześnie istnieją.
rośliny, jak drzewa chlebowe oraz szereg
pokrewnych gatunków, które zapachem
swoich kwiatów oraz ich słodyczą. ,nęcą
nietoperze, podobnie jak to się dzieje z
owadami. Istnieje południowo-maerykań
ski kwiat Pach iwa, który posiada kwiaty
o szerokości 20-30 cm, stanowiące "rajsk" ucztę" dla nietoperzy. Jut sama na~
tura w rozmieszczeniu takich kwiatów urzą.dziła je tak, te nie znajdują się one w
gąSZC7;U konarów i liści. lecz zawsze na
zewnątrz, aby bez większych trudności umotliwić dostęp owadom, czy ptakom. Takte nietoperze moga. podobnie, jak kolibry, szel'Szenie, czy pszczoły przez odpowiednie wibracje skrzydeł utrzymać się
dłutsl!:y czas w powietrzu na jednym miejscu. Niew~tpliwie dalsze badania odsło
nią. tajemnicę przyrody.

wykazały, że istnieją

Przed sądem angielskim
kobiety muszą być
w kapeluszach
Każda kobieta,
która zmuszona
stanąć przed sędzi" angielskim w

jest
celu
przedłotenia wyjaśnień, musi być ubrana
w kapelusz, zgodnie ze starodawną. tra.dycją.
Swiadkowie, którzy tego zwyczaju zaniedbują muszą. zgłosić się ponownie. Jest rzeczą ciekawą., gdy przychodzi
do sądu dziewczyna. czy kobieta wiejska,
nie nosząca zazwyczaj ka.pelusza, lub nieznaj"ca powytszych przepisów prawa tra.dycyjnego, wówczas na tyczenie sędziego
wieśniaczka zawiązuje chustkę na głowie.
imitując kapelusz ... &teby tradycji stało
się zadość. Dlatego w sądach angielskieh
widzi się kobiety w zawojach z chustek,
bo przepis tradycji jest przepisem.

Złote i srebrne brwi I rzęsy
Tegoroczna

moda

paryska
Oto do

sukien wieczorl)wych. zdobionych złotymi
lub srebrnymi dodatkami panie stosują
złote i srebrne brwi i rzęsy. Twierdzą. one, że ta nowa moda jest nadzwyczajna
i że nalety do najllardziej wziętych. "Pleć brzydka" jeszcze nie zabrała gło
su, zdaje się, te dla niej na ogół kwestia
brwi i rzęs jest drugorzędna. W tej chwili są. zadowoleni najwięcej właściciele
składów kosmetyków. Interesy idą. dobrze.

-----

Klub sport. "Autobus 16a"
Najmłod,szy

klub

sportowy LondynU

przybrał nlezwykłą nazwę, którą. uchwal,ili jednogłośnie j,ego członkowie. Narwa ta
brzmi: "Autobus 16 a". Członkowie klubu
są to wyłącznie mlodzi prac()wnicy sklepowi, którzy udajląc się z jedJnego ,,; przedmieść Lo.ndynu do CHy, stale jeżdtą aut'!}-

bugem linii 16 a.

•

z gliny masowo kró-

Zbliżał się dzień wystawy,
którą
lady 'Creed chciała ukoronować prace świetlicowe. Miało być nawet
dwóch krytyków i ten, który był gentlemanem, choć na sztuce się nie znał,
i ów także, który wprawdzie był
znawcą s~tuki, nie był jednak ge,ntlemanem.
Eksponatów na wystawę było jednak zbyt mało. Uzupełniła je lady
Creed obrazami, wyłowionymi na
strychu u doktora. Były to sielski~
obrazki, przeważnie krowy i konie, a
wśród nich dwa krajobrazy, oprawne
w ramki, gdzieś kiedyś przez doktora
nabyte. Lecz nie ~naj~cej się na sztuCe lady mało było i tego.
Porozmleszczała na sali arcydzieła, zaopatrzy..
ła je kartk~mi, a potem, wbiegłszy na
schody służbowe w swoim pałacu,
zgarnęła ze ścian także kilka zdobiącyeh je pejzaży.
..,... Niech i to jeszcze pójdzie - l"zekła z zapałem, po czym zeszła witać
przybywł\jącyeh już na wystawę gości
'Bawiono się doskonale,
goście
h
lT
. dk
., k
'.
c ~Il: l ~ gm<l;z. a z JaJecz aml l po~
dZlwlah króhkI.
J(r~ty~ ~ gen~leman wiedział, co
chwalIć l Jak Sl~ zachować, a ten co
był znawcą. IQ. me był gentlemanem,
utkwił od razu przy jednym obrazku.
- To przecież CorotU - zawołał.
Na diwięk sławnego nazwiska skupili się koło krytyka wszyscy gGŚcie.

jesienna

wprowadziła niezwykłą inowację.

- Daję za niego 200 funtów i to od
razu gotówką. Do .kogo ten obraz należy?

Lady Creed wypchnęła naprzód
doktora.
- Nabyłem to zdaje się na jakiejś
wyprzedaży, tanio, ze czterdzieści lat
temu, - bąknął zaskoczony eskulap.
- Puśćmy ten obrazek na licytację zaproponowała lady Creed szczęśliwa z okazji dopomożenia biednem14 dolrtorowi.
Po dłuższych targach obrazek przeszedł za cenę 300 funtów na własność
lorda Cre-e d. Uszczęśliwiony doktór
obliczał w domu swe, w tak niezwykły sposób pomnożone, kapitały. Lady Creed, zadowolona z powodzenia
wystawy, robiła porządki.
Gdy na schodach służbowych chciała z powrotem zawiesić zdjęte stamtlłd
obrazki," spostrzegła. że jeden z nich
w żadem sposób nie pasuje do wypło
wiałego na tapecie miejsca. Arcydzielo Corota nie ~ochodziło ze . strychu
dok.tora, lec?; WIsiało .tu właśme, zapommane, przez lat WIele na schodach
jej własnego domul
Lady Creed ;,eszła d? gabinetu i
tam zastała męza pogrązonego w kontemplacji przed swym "nowym" na~
bytkiem
- P~agnąlem tak bardzo zawsze
miee pawdziwego Corata szeptał
lord w zadumie - i trzebaż wYpadku ...
O tym, że za drogie pieniądze na
był .Swój własny obraz, sir John nie
dowiedział się nigdy.

I
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Jedrzej Badurski - wielki dobroczYó(a ludzkości
Jędrzej
Badurski ujrzał światło
dzienne w r. 1740 w Krakowie jako
syn Jakuba i Małgorzaty z Pakińskich.
Ojciec jego zginął podczas konfederacji barskiej.
Jędrzej wcześnie zdobył tytuł doktora filozofii. Przez pięć lat uczył gramatyki w słynnym Kolegium Lubrań
skiego w Poznaniu. Następnie w Kra-kowie wykładał ten sam przedmiot o-

JĘDRZEJ

rulików, balwierzy, kuglarzy i oszustów.
Badurski zWrócił także baczną. uwagę na ówczesny stan aptek. Istniały one, lecz jakiel W no<,:y niczego dostać tam nie było można, a za dnia
trzeba było czekać nieraz bardzo dłu
go, nim aptekarz przyrządził odpowiednie lekarstwo, albo też jego żona,
gdyż wdowa miała swobodę w prowa-dzeniu nadal apteki - bez prowizora.
Chciał ktoś trucizny - mógł ją kupić
be-z ograniczeń. Oprócz publicznych
były jeszcze apteczki domowe i klasztorne. Pojawiały się nawet często gę
sto domowe poradniki medyczne jako
np.: "Dwa sekreta doświadczone i
dziwnie skuteczne na chorOby ludzi
i bydła" lub: "Wiadomość ciekawa
k.ażdemu wielce pożyteczna o skutkach i mocy zbóż, .iarzyn i ziół" - Z
polecenia Komisji Edukacji Narodowej
Andrzej Badurski przeprowadził gruntowną rewizję aptek i rozciągnął nad
nimi kontrolę.
Rozpoczyna ' następnie Badurski na
dobre walkę z brudem, brakiem higieny. A pod tym względem stan był opłakany. Jak wyglądał np. Kraków, wiemy z opisu Badurskiego w rozprawce
o powietrzu. W mieście wyrzucało się
wszystko na dwór: ścieki były otwarte, przed jatkami leżały kości z ochła-

BADURSKI

raz poetykę. Wkrótce został powołany
do Akademii na stanowisko tzw. Collega minor. Obejmując je ogłosił "Dissertatio occonomica de officio Parentum et Liberorum". W rozprawie tej,
poświęconej wzajemnym obowiązkom
rodziców i dzieci, wypowiada myśli
cenne i dla czasów dzisiejszych.
Chcąc jeszcze lepiej służyć ludzkości Badurski szuka nowych pól dla
swej pracy. I oto udaje się do Bononii
na studia medycyny. Po zdObyciu doktoratu zwiedził Włochy i Niemcy. Wró_
ciwszy do Krakowa ogłosił rozprawę o
ospie pt. "Dissertatio medica de varia.
lis". Omawia w niej objawy, fazy i
sposoby zwalczania choroby oraz domaga się szczepienia ospy.
Powołany na katedrę uniwersytecką został dziekanem Wydziału Lekarskiego. Piastował urząd lekarza ubogiCh - medici ordinarii pauperum
studiosorum, który sobie najwięcej ce-

I

pierwszy w Polsce, a ]eaen z plerwszych w środkowej Europie" - pisze
Korczyński. Znajdował się on naprzód
w kolegium pojezuickim przy kościele
pami mięsa zepsutego, na dziedzińcach św. Barbary. Badurski przeprowadził
nierzadko zdechłe psy, koty, mierzwa. u władzy kościelnej, że zgodziła się na.
Prawda, że wynosiło się to od czasu do dołączenie do niego szpitala dla położ
czasu, ale nikt się nie śpieszył. Zwło nych ss. miłosierdzia. Badurski był
jemu zaki grzebałO się płytko. A podObnie by- szpitala kierownikiem wdzięcza on swój rozwój. Dzięki szało w innych miastach, a cóż dopiero
po wsiach? Wobec tego mór często pu- cunkowi, jakim się cieszył, płynęły
datki i zapisy na nowy zakład, który
stoszył kraj. Badurski w wymienionej
wreszcie
przeniesiono do klasztoru karrozprawce - uznaje w sposób bardzo
rozumny, że od razu zła usunąć nie melitów na przedmieściu Wesołej.
Badurski przeprowadził, że ciała
można, ale trzeba to czynić stopniowo.
Na początek zaleca zalewanie wapnem zbrodniarzy straconych przesyłano do
niegaszonym błot, bagien i polewanie zakładu dla ćwiczeń anatomicznych, że
w oznaczone dni i godziny mi.asta wo- akuszerki i balwierze musieli uczę
szczać na pewne wykłady i uzyskiwać
dą.. Nie można przecież czekać na jedynego czyściciela - deszcz. O czy- świadectwa, dzięki czemu położył kres
bezkarnemu zabijaniu ludzi.
stość walczył nadto, czy to na posiePrzy tal{ różnorodnej czynności nie
dzeniach uniwersyteckich, czy to z
magistratem wprost i dzięki swej po- zapomniał na chwilę o tym, że jest
wadze uzyskał ze strony ostatniego jako profesor uniwersytetu, wykłada
ją.cy
patologię i praktykę
lekarską.,
przyrzeczenie poprawy.
także pedagogiem. Nie uznawał suchej
Badurski,
głęboko
wstrząśnięty nauki teoretycznej, lecz żądał samobrudem i zaniedbaniem szpitali, w któ- dzielnego analizowania chorób, ich
rych zmuszeni byli przebywać liczni przyczyn, pilności i punktualności w
biedacy, już w swym projekcie refor- odwiedzaniu chorych. Podkreślał silmy Wydziału Lekarskiego wspomniał nie, że lekarza obowiązkiem nie jest o konieczności stworzenia szpitala na jak się mylnie nieraz sądzi - tylko lewiększą skalę, połączonego z kliniką· czenie choroby, lecz zapobieganie jej
Komisj8: Ed~kacji ~arodowej. poparła powstaniu.
ten projekt I poleCIła mu takI zakład
Wśród
społeczeństwa
cieszył się
wielkim szacunkiem. Na jego wezwanie
stworzyć.
"W r. 1780 stanę.ł szpital kliniczny, nie szczędziło ono datków. Zaszczycał
go przyjaźnią ks. Michał Poniatowski,
brat królewski, prymas. Od króla Stanisława Augusta otrzymał zaszczytnę.
nominację
na lekarza nadwornego i
radcę
dworu. Wspomnijmy jeszcze
o rezolucji, uchwalonej przez Kolegium Fizyczne, gdy Badurski zrzekł
się urzędu prezesa:
"Ułożyło
Kollegium, ażeby ... przeszłemu Prezesowi
zapisać w xi<}gach swoich wdzięczność
za chwalebne i pracowite sprawowanie urzędu Prezestwa, którego tak dla
słabości
swoiego zdrowia iako i innych prac dłużey piastować nie chciał,
z ż.alem tak dla osób w gronie zasiadaiących, iak i stratą. dla dobra nauk".
Gdy Andrzej Badurski, nękany złym
stanem zdrowia, zgłosił swą. rezygnację. Komisja Edukacji Narodowej, p<>wołała go powtórnie w pełnym uznania liście na stanowisko. Skróciła mu
nawet lata wysługi do emer)"tury, byle
go sobie pozyskać.
Przedwczesna śmierć jego w r. 1789
znalazła głębol{i oddźwiQk wśród spo-

Tak wyglądał jeden z prapolskich grodów wWielkopolsce

nił.

W okresie Sasów nastąpił głęboki
upadek ośwjaty, który nie ominął i
Wydziału
Lekarskiego prześwietnej
Alma Mater. Zerwano kontakt z Zachodem, uczono starą metodą, bez doświadczeń. Profesorów było niewielu.
Badurski przedłożył projekt reformy
pt. "Propositio instituendi Collegii
Medici" niedawno powstałe.i Komisji
Edukacji Narodowej, która go przyję
ła. Dzięki tej reformie poprawił się
stan wykształcenia lekarzy, poprawiły
się warunki w lecznictwie, które było
zaniedbane, zdane na łaskę różnych cy_

łeczęllstwa.

Relwnstrukcja części grodu i podgrodzia z Vll wieku po Chr. w Klecku. Wykonano tę rekonstr.ukcję na. podstawie danych, osiągniętych, w ciqgu robót wykopalzskowych w 1937 T. Rysował art.-mai. Bryndza

Współcześni

wystawiają

jak najlepsze świadectwo Andrzejowi
Badurskiemu. Delikatny, uprzejmy,
skromny, pełen życzliwości dla cierpiąCYCh bliźnich, sławny lekarz i opiekun serdeczny biednych - zyskiwał
sobie sympatię powszechnI). i szacunek.
Był to człowiek, lekarz, społecznik w naj szlachetniejszym tych pojęć znaczeniu.
MGR BOGDAN BADURSKI
+Y

LIFT
Piękny

zwyczaj

(Od własnego
P a n a m a, we wrześniu.
W skwarne południe idę ulicą wiIlowej dzielnicy Panamy. Słońce tropikalne parzy niemożliwie, marzę więc,
aby jak najszybciej dotrzeć do przystanku tramwajowego, gdzie znajdę
zbawienny cień. Nagle z zadumy wyrw,ał mnie głos: "Lift, sir". Głos ten
pochodził od starszego pana, Amerykanina, siedzącego w samochodzie, zatrzymanym tuż koło mnie. Zrozumiałem jedynie, że słowa te skierowane
były do mnie, gdyż nikogo na około
nie było. Widząc moje zakłopotanie
i czytając w mych oczach pytanie, pan
ten z miłym uśmiechem zaprosił mnie
ruchem ręki do samochodu.

I

Krótka wymiana zdań: "Gdzie pan
jedzie?" ~ "Ancon Post Office!" "AlI right, podwiozę pana". Pięć minut miłej pogawędki z kulturalnym
i inteligentnym kompanem i jestem
u celu podróży. "Good bye". - "Thank
you". Następnym . razem, kiedy usły
szałem słowo "Lift", wiedziałem już co
mam robić: wpakowałem się od razu
do samochodu.
To obrazek z miasta, ale to samo
prz~·trafiło mi się na szosie w głębi
kraju. Kiedyś wybrałem się nad ślicz
ną tropikalną rzekę Rio Caimito.
Dojechałem do miejsca przeznaczenia autobusem. Po całodziennej wę
drówce po dżungli, gdzie podziwiałem
cuda podzwrotnikowej przyrody, wróciłem pod wieczór do miasta Chorera,
gdzie miałem złapać autobus. Oczekiwanie było nudne, ruszyłem więc na

amerykański

korespondenta).
piechotę szosą do Panamy - trzydzieśCi 'parę kilometrów w przeświad
czeni~, że a~tobusy mnie dogonilJ:.
MIJa godzma mar~zu, druga, - zadnego autobusu w kIerunku. Pa~amy.
Zapadła głęboka noc, Obu~zIła SIę puszcz~. :,?ocz~tko,":o te przejawy ~?cne
go zycla dzunglI wzbudzały mOJ zachwyt, ale po trzech godzina~h mars~u
wszystk? ~o mo.cno sttacIło ~woJą
atrakcYJnosć, gdyz zbyt dawało SIę we
znaki zmęczenie po całodziennej wyC1e~zc~.

,ZacząłeD?- .więc ro~g~ądać się

za JakIm~ dogod!ll~JSzym mIeJsc~m .do
pr~espam~,. chocll~zbr p~ru g~dzm, za~uJąc po mewezasI~, ze me zasIę~nąłem
Języka w Chorera l po prostu me przespałem się w hotelu do rana:
Rozmyślania moje przerwane zostały przez nadjeżdżający samochód, który zatrzymał się koło mni~. Dwóch ponurych Amerykanów, z wyglądu rzemieślników, zaproponowało mi "lift".
Oczywiście. skwapliwłe skorzystałem z
tej wyjątkowo mił~j dla mnie propozycji. Rozmowa jakoś nie kleiła się
i przeważnie milcząc dojechaliśmy do
Panamy. Po przyjeździe do Panamy
zaprosiłem tych panów na szklankę piwa, lecz'spotkałem się z odmową. Z
odmow~ tej mogłem
wywnioskować,
że przysługi uczynionej mi nie uważa
ją oni za wartą. nawet drobnej wdzięcz
ności.

Ten "lift" tak mnie zainteresował,
że zaczę.łem o niego rozpytywać swych
przyjaciół Amerykanów. Okazuje się·
że zwy.czaj ten jest do tego stopnia roz-

powszechniony w USA, że korzystaję.c to oświadczenie jako żart i żartem też
z ok.azji :przejechać można z.a "darmo-j odpowiedziała, iż więksi od niego nie
chę" setkI, a n.awet tysiące kilometrów. potrafią dokazać tej sztuki.

I

Robi się to bardzo prosto. Staje się
na~r~d~e
daje znak do zatrzymania
I?r~ełezdzaJą~~D?- .s~m~chodom. ~Vcze-

J

smeJ, czy pozme] jakIŚ samochod zatrzyma się. Jest to niewątpliwie piękny zwyczaj. Niestety zdarzają się wypadki, kiedy dobre chęci samochodziarzy są nadużywane. Zdaqa się bowiem, że taki przygodny pasażer korzysta z "liftu" celem dokonania rabunku. Gdyby to miało powtarzać się
częściej spowodować to może zanik tego pięknego zwyczaju, dowodzącego, że
- wbrew utartym poglądom - nie tylko pienią.dz, lecz i inne wartości mają
zn.aczenie dla jankesów.

*

Widocznie oświadczenie to ubodło
go do żywego, bo, żegnając się poprosił
on dziewczynę o adres, im1ę i nazwisko
oraz wręczył jej jednocześnie swoją.
wizytówkę.

Jakież było jej zdziwienie, kieay na
wizytówce tej ujrzała nazwisko ówczesnego premiera z wszelkimi tytułami;
ale jeszcz.e większ.e było jej zdziwienie
(i radość), kiedy nazajutrz otrzymała
oficjalne zawiadomienie o przyjęciu
jej do pracy.
Oczywiście fakt ten nie ma żadnego
znaczenia pedagogicznego i nie upoważnia do wyciągania ' zadnych wniosków. Jednak wprowadzenie zwyczaju
"liftu" w naszych warunkach może
mieć pewne znaczenie pedagogiczne i
przynieść samochodziarzom dużo k<>-

W związku z tym "liftem" przypomina mi się komiczna historyjka z narzyści.
szego rodzimego gruntu.
Obecnie wieś w samochodzie widzi
Niewielkie towarzystwo, bawiące
jedynie
wroga, szkodnika, zabójcę kur,
się na imieninach we Włochach pod
Warszawą, przegapiło
ostatni pociąg świń. Z wrogiego tego stosunku wyZdawałoby się przykra sytuacja.
Ale pływają też przykre fakty posypywaszos tłuczonym
szkłem
lub
gdzież tam!
Potraktowano wszystko nia
na ~esoło i ruszono szosę. na piechotę gwoździ,ami.
Teraz proszę sobie wyobrazić, jaka
do pobliskiej Warszawy. W tym czasie dążyła do Warszawy limuzyna wy- przemiana nastę.pić może w psychice
sokiego dygnitarza. Pewna rezolutna wsi, jeżeli samochodziarz da "lift" kodziewczyna z towarzystwa, nie długo biecinie, niosę.cej mleko do miasta,
podwiezie wędrującego na piechotę
namyślając się, stanęła pośrodku drogi
i zatrzymała samochód. Po krótkich chłopa, obarczonego ciężarem. Fakty
te momentalnie rozniosą się po wsiach
wyjaśnieniach całe towarzystwo uloi kardynalnie zmienią ustosunkowanie
kowało się w aucie i ruszono w drogę.
Dziewczyna zajęła miejsce obok się wsi do samochodu, a w rezultacie
utrapienie
samochodziarzy
kierowcy-dygnitarza i cały czas flirto- obecne
.wała z nim.
W rozmowie między in- szybko skończy się.
nymi uskarżała się na niemożność znaDoprawdy warto, aby nasi samolezienia posady, na co dygnitarz 0- chodziarze trochę pomyśleli nad tę.
świanczyl, że będzie miała te; posadę
kwestią, co uchronić ich może od wiellazajutrz. Dziewczyna potral{towała lu przykrości

