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Wydanie

Czechosłowacja przekszłał

dnia 1

października 1938
)

ona w federacie

Federacja trzech krajów: Czech, Słowacji i Karpato-Rusi - Wobec tego Benesz zrezYllnował
z prezydentury
wizorycznie kierowa'ć będzie resortem
wychowania narodowego.
P l' a g a. (P AT.) Prezydent republiP r a g a. (RAP) Nowy rzę.d, w któki...przyją.ł dymisję gen. Syrovy'ego i
większości przedstawicieli
Iilianował nowy rząd w następującym rym obok
zasiadają wojskładzie: premier, min. obrony narodo- życia samorzę.dowego
wej - gen. Syrovy, min. spraw zagr. skowi, przedstawia się tu jako rzę.d
- Franciszek Chwalkowsky, b. min. zgodnego z armią wysiłku społeczne
go, zmierzającego do rozwinięcia w
pełnomocny, min. spr. wewnętrznych
- Jan Czerny, min. finansów - Józef nowych warunkach, przy uszczuploKalfus, min sprawiedliwości - Vladi- nych granicach, wszystkich sił naromir Fajnor, min. przemysłu, handlu i dowych.
rz-emiosła Imrich Karvas, min. ko-'
Praskie "Lidowe Listy" podnoszę.
lei - gen. Vladimir Kajdos, min. ro- konieczność jak najszybszego dojścia.
bót publicznych - gen. Karet Husa- ze Słowakami do takiego porozumierek, minister rolnictwa - Władysław nia. aby również opozycyjna część Sło
Feierabend, min. opieki społecznej waków z radością przyjęła na siebie
Berlin. (PAT.) Niemieckie BiuLondyn. (PAT.) Reuter donosi Piotr Zenki. min. hez teki - Stanisław odpowiedzialność za losy i pewną
1'0 Informacyjne potwierdza
wiado- z Pragi, że po ustąpieniu Benesza Bukovsky, Hugon Vavrecka i Iwan przyszłość wspólnego z Czechami pań..
mość o ustąpieniu ~nesza.
Parkanyi.
stwa.
P r a g a. (P AT.) Czeskie Biuro tymczasowe funkcje prezydenta pełReszta prasy jako główne za(1anie
Min.
Fajnor
prowadzić
będzie
poza
PrMowe ofi~jalnie komunikuje:
nić będzie premier gen . Syrovy. Wyrządu
omawia konieczność przebudoswym
resol'tem
min.
unifikacji
ustaDz~ś po połudn~u prezyd~nt B~n~sz bór nowego prezydenta nastąpi przez
ustę.PI! ze stB:no~Iska, zawl~damlaJąc zf7l"omadzenie narodowe
złożo
z W'orlawstwa, Kajdos, min. kolei , kiero- wv pań"twa. zwracając uwagę na waż
wać
będzie
również
ministerstwem ność spraw socja.lnych i gospodaro swej decyzJi hstem premIera Syro- . Ob'
l k' . .
'
ne
vego.
IZ y pose s leJ l senatu.
poczt i telegrafów, min. Bukovsky pro- czych.

P r a g a. (Tel. wl.). W środę o godz. 18 wieczorem
prezes czesliosłowackiej rady ministrów gen. Syrovy wygłosił przemówienie przez radio, w ' kłó..ym zapowiedział,
że Czechy, Słowacja i Ruś Karpacka to trzy odrębne kraje
i trzy sejmy. Po tym oświadczeniu odegrano dwa hymny I
czeski i słowacki.
Następnie generał Syrovy odczytał
pismo Benesza,
w którym ten zgłasza swe usł-.pienie ze stanowiska prezydenta Czechosłowacj i.
t: o n d y n. (PAT). Agencja Reutera donosi z Pragi:
Benesz zrezygnował ze stanowiska prezydenta.
Oficjalne potwierdzenie
Gen. Syrovy zastępcą

I

Nowy

rząd Czechosłowacj i

I

Do 11lal~lierni~a 'ol~~a o~eimie rent! O~IYI~anelo o~uaru
PLAN PRZEJMOWANIA POW.

CIESZYŃSKIEGO

I FRYSZTACKIEGO, UZGODNIONY Z

Warszawa. (PAT). Dalsze przejmowanie powiatów
i fryszłackiego według ustalonego z władza
mi czeskimi planu, odbędzie się jak następuje:
Dnia 5 bm. wojska polskie zajmą resztę południowej
części powiatu cieszyńskiego, tzn. obszar, leźący na zachód
od linii kolejowej Mosty - "'abłonków - Trzyniec.
Dnia 6 bm. nastąpi przerwa w zaj mowaniu dalszych terenów.
Dnia 7 bm. zajęty zosta.ie rejon Domasławice.
Dnia 8 bm. zajęte będzie miasto Frysdat wraz z rejonem, leżącym na wschód od rzeki Olzy.
Dnia 9 bm. nastąpi przerwa w zajmowaniu dalszych terenów.
cieszyńskiego

NASI SPECJALNI SPRAWOZDAWCY NA TERENIE

Nam specjalni sprawozdawcy przejetdu;q teren, Itt6rt!

niali Czesi zasiekami z drutu kolczastego,

~

CZESKIMI

Dnia 10 bm. przejmiemy tereny, objęte miejscowo- Karwina - Orłowa - Dziećmorowice.
Dnia I ł października przed południem zajęta zostanie
reszta obszaru, tzn. rejony Bogu,!,in, Rychwałd i Pietwałd.
ściami. Błędowice

Plebiscyt ma

odbyć się

m. i. w

War s z a wa. (Tel. wł.). Korespondent Wasz dowiaduje się, że w najbliŻ-1
szym czasie rozpocznę. się rozmowy,
dotyczą.ce ustalenia terenów plebiscytowych między Polską i Czechosłowacją· Plebiscyt odbędzie się na czterech
terenach, a mianowicie w północnej
cz~ci Spiszu, północnej części Orawy
w rejonie Czacy, oraz północno - za-

c~ęści iSpis~

i Orawy

chodnich gminach powiatu frydeckiego jak Gruszów i Polska Ostrawa.
Ponieważ na mocy cesji rządu -czeskosłowackiego
pięć z przyłączonych
już do Polski gmin ma znaczną więk
szość ludności
czeskiej, nie jest wy~
kluczone, iż w drodze porozumienia
nastę.pi wymiana
ludności
częskieJ
tych gmin na polskę.. (w)

ŚLĄSKA ZAOLZAŃSKIEGO

t:Urumo Jencse umac
do walk.

prągotO'fDłl;qc "~

I

WŁADZAMI

,amorhód IlG s: yrh sper j"Tnyrh . wys~anników w drodze do Trzllńca, w ezMie "
'dy miasto było jeszcz e w poswda1'ltu Czechów, pod opieką polskiego ż'Jlnierz/J
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przeobraża

Komisja gospodarcza - Administracja miejska w Cieszynie - Przywrócenie komunikacji pocztowej
K a t o w i c e. (PAT). Na terenie Iz_
by Przemysłowo-Handlowej tv Katowi-I
cach skoncentrowane SIJ.. obecnie intensywne prace, dotyczące gospodarczego
scalenia
Ślę.ska
Zaolzańskiego
z
Rze~zpospolitą. W .pracach ~y~h biorą
udZIał
przedstaWICIele MInIsterstw:
Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych,
Przemy s łu i Handlu oraz przedstawi_
~Iele .Bank~ Polski~g? i wojewó.dztwa
slą.sloego, Jak tówmez członkowIe Rady Gospodarczej Śląska Zaolzańskiego,
która została powołana i funkcjonuje
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w
Katowicach.

Usprawnienie
administracji miejsl(iej
C i e s z y n. (P AT). W ciągu ostatnich 3 dni zespolenie administracji
miejskiej Cieszyna po obu stronach
Olzy zostało ostatecznie dokonane.
Na czele poszczególnYCh działów administraCji miejskiej połączonego Cieszyna stanęli kierownicy poszczególnych działów magistratu Cieszyna
przed Olzą. Zatrudnieni dotychczas urzędnicy czescy opuścili swoje stanowiska.

Aprowizacja

Ciesz~na

Cieszyn. (PAT). W rozmowie z
przedstawicielem PAT-a burmistrz Cie_
szyna HaUar potwierdził podawany
.iuż przez prasę polską. fakt katastrofalnego stanu aprowizacji miasta w
chwili przejęcia. go przez władze polskie.
Po zajęciu miasta przez Polaków
pierwszę. troską było należyte zorganizowanie dowozu środków żywności.
Akcja ta została przeprowadzona z
niezwykłą. sprawnością. i w tej chwili
sprawa aprowizacji Cieszyna, jak rów_
nież całego powiatu cieszyńskiego została oałkowicie rozwiazana. i odbywa
się w normalnym trybie.

,..

Woj~wództwo zaolzańsliie?
.( War s z a w a .. (Tel. w1.) W kołach
rządowych istnieje podobno
projekt
stworzenia z Ziemi Zaolzańskiej, któI:a wróciła do Macierzy, województwa
zaolzańskiego z siedzibą w Cieszynie.
W skład nowego województwa miały
by wejść ziemie województwa krakowskiego i śląskiego. Nowym wojęwodą
byłby podobno mianowany dr WolI.
..
(w.)

Przywrócenie liomunikacji
pocztowej z Czechosłowacją

W ciągu
pocztowy
zawiadomił Ministerstwo Poczt i Tele' grafów o przywróceniu normalnej komunikacji telefoniczno - telegraficznej
War s z a w a. (Tel. w1.)

środy czeskosłowacki zarząd

Wycieczki zza Olzy i nad Olzę
War s z a w a. (PAT). Liga Popierania Turystyki opracowuje obecnie
plan zorganizowania masowych wycieczek turystycznych na odzyskane
ziemie Śląska Zaolz.ańskiego.
Przewidziane jest uruchomienie 53
pociągów popularnych z różnych ośrodków kraju, w tym 20 pociągów
specjalnych dla młodzieży i dziatwy
szkolnej. Równocześnie LPT zorganizuje sieć swoich przedstawicielstw na
stacjach kOlejowych Śląska Zaolzań
skiego, a w Cieszynie otwarte będzie
biuro obsługi turystów.
Również i ludności Śląska Zaolzań_
ski ego LPT ułatwi zwiedzanie Polski
i jej głównYCh miast. W tym celu ze
Śląska Zaol?:uńskiego zorganizowane
będą. wycieczki pociągami popularnymi do \Varszawy, zwiedzenie po drodze Krakowa i 'Wieliczki, Częstocho
wy oraz Katowic. Realizacja planu
wycieczek tur~'stycznych na Śląsk Zaolzański i ze Śląska rozpocznie się po
dniu 10 p.!\ździernika rb.

Konsulat norweski
w narodowej HiszpanII

oslo

(P AT). Ministerstwo Spraw
'Zagranicznych donosi, że rząd norweski i Hiszpanii narodowej ustanowiły
na zasadzie wzajemnej umowy w obu
krajach agentów konsularnych. Rząd
norweski powziął tę decyzję, wychodząc z założenia, że większość obszarów His7.panii znajduje si~ obecnie
~ r.1.ida.mi pa. Fl'uc:e.

między CzechosłowacjQ.

a zagranicQ.'1
Nasze stacje telefonów międzymiastowych przyjmowały już zgłoszenia na
rozmowy terminowe i zwykłe do Pra·
•

gi czeskiej i innych miast. Przerwana
jest nadal komunikacja z miastaI~li
sudeckimi, które przechodził obccme
do Hzeszy. (w.)

C i e s z y n. (BAT.) Delegat woJ ewody śląskiego przy dowództwie samodzielnej grupy operacyjnej .,,~IQ.~k·' wydał na podstawIe upowazmema dowódcy samodzielnej grupy operacyjnej

3) kurs ten ma zastoso,,:anie wyłącznie
do taryfowych opłat koleJowych i pocz~oa~~i~w~~~~ do gotówkowych obrotów
4) przeliczenie płac pracowników umysłowych i fizycznych przeprowadzone bę·
dzie na odrębnych zasadach.
Zarządzenie powyższe bierze w obronę interesy drobnych ciułaczy na
terenie Śląska Zaolzańskiego i ustala
. d . k
.
k
k' .
JC yOJe urs wymIany . ~rony czes lej
na złote dla potrzeb blezącego obrotu

F

•

•

Korona czeska Jako srodek płatmczy na ZaolZIU

"Śląsk",

zarządzenie, postanawiające

mieoz\' inn~'mi co następuje:
1) .Korona czeskosł?w~cka nie. traci na
!ereme Sląska Zao.l2lansklgeo SWOIch praw
Jako środek płatmczy;
2) kurs wymienny korony czeskosło.
wackiej wynosi 8 koron za jednego zło.
tego;

pieniężno-towarowego.

Propaganda niemiecka.
przeciw Czechosłowacji
Żądania odląc~enia Slowac~y~ny

L o n d y n. (A TE) W odpowiedzi na
in~erpelację w Izbie Gmin, czy premier poinformowany jest o tym, że radiostacje niemieckie prowadzą w dalszym ciągu propagandę przeciw CzechosłowaCji, domagaj~c się odłączenia
Słowaczyzny od Czech i czy wobec tre-

ści

umowy monaChijskiej premier za-

- Interpelacja w '~bie G'min

miena podję.ć odpowiednie kroki u
rzQ.du berlińskiego aby spowodować
przerwanie tej propagandy, - Chamberlain odpowiedział, że jest o tym poinformowany i że min. spraw zagr.
lord Ha1ifax podjął odpowiednie kroki
oficjalne, aby uzyskać dokładne wiadomości.

Rozmowy mocarstw wsprawie Hiszpanii
Porozu1'nienie to, jak
być

infornut.ją

na

T o k i o (PAT). Ministerstwo Komunikacji donosi, że Japan Air Transport Company wprowadziła regul~rną
komunikację lotniczą między TokIO a
Pekinem oraz między Fukuoka a Nankinem. Przelot z Tokio do Pekinu
trwać będzie 10 godzin, z Fukuoki zaś
do Nankinu 5 godzin.

Tragedia na morzu

osl o

(PAT). W okolicy Tromsoe
w czasie gwałtownej burzy
trzy barki rybackie. Spośród 10 osób,
stanowiących ich załogę, siedem utozatonęły

nęło.

Belgia demobilizuje
Rząd belgijski
zarządzić
demobilizację·
Jak szeroki zasięg objęła' ona w Belgii,
dowodem tego jest fakt, że do domów
odchodzi ze służby aż 300.000 zmobili-

Bru k s e la. (PAA)

postanowił

zowanych rezerwistów.

Komisja polsko-czeska
P r a g a. (Tel. wł.) Komisja dla. ustalenia nowej granicy pomiędzy Polską a Czechosłowacją oraz spraw plebiscytowych rozpocznie urzędowanie
dzisiaj. Przewodniczącym będzie poseł polski w Pradze Papee. Ze strony
czeskiej udział bierze również poseł w
Warszawie dr Slavik.

B. minister lotnictwa -

nieoficjalnie, oparte 1'na

artylerzystą

sobie, tak że dalsze działania wojenne prowadzone będą bez pomocy z ze-

wnątrz,

2)
wycofanie obcych oddziałów
nastąpić ma jak najprędzej,
3) obie strony walczące w Hiszpa-

nii pozbawione zostaną na przyszłość
wszelkich dalszych dostaw zarówno o
ile chodzi o ochotników, jak i o broń,
amunicję i wszelki sprzęt wojenny. \V
tym celu Francja. zgodzić się ma na
hermetyczne zamknięcie granicy hiszpańskiej oraz na wprowadzenie ści
sIej kontroli przy ładowaniu statków.

I

Dalsze "ujednolicanie" Gdańska

Nieoglos~ona ntou:a "Gauleitera" Forste'I 'a i nowe "robienie
pr~e~ 'ł'uiej-scowych

Z Hiszpanii

Saragossa (ATE). Na froncie
Ebro narodowe wojska hiszpańskie odniosły w poniedziałek wielki sukces,
zajmując gościniec wiodący z ąandezy
do rzeki Ebro. W ten sposób WOjska narodowe panują w zupełności nad pa- '
smem górskim Campesino. Zdobyto 8
silnie umocnionych pozycyj, w tym
wzgórza nr .32i i 361. Wojska republi·
kańskie poniosły znaczne straty.

tł'~ech pł'~eslankach

L o n d y n (PAT). W kołach poinformowanych krążą pogłoski, że rozmowf' t?czące się między Rzymem,
Paryzem I Londynem, są bliskie ukończenia i że spodziewane jest rychłe
poroZl.~m~enie między W. Brytanią,
FranCJę. 1 Włochami w sprawie uzgodnienia stanowiska tych trzech morarst~. w odniesieniu do wojny w Hiszpanu.
Poro~umienie to ma być oparte na
następUjących trzech przesłankach:
1) strony walczące w wojnie w Hiszpanii pozostawione zostaną same

.,astroj6w"

Linia lotnicza Tokio-Pekin

P a ryż. (A TE) Niektóre dzienniki
francuskie podkreślają obecnie fakt, że
gdy były minister lotnictwa Pierre Cot
otrzymał swego czasu dyplom pilota,
'gazety francsukie nie 'pisały wó",:cz~s
o niczym innym. Obecme, gdy na meble
zarysowała się groźba wójny, ll. Cot
uznal, że lotnictwo nie jest dostatecznie
pewną bronią i kazał się przenieść do
artylerii. Odpowiedni dekret ukat'ał
się w dzienniku oficjalnym z dnia 2
października.

Jeden z dzienników stwierdza, że
b. minister Cot przedsięwziął wpraw~zie wszystkie środki ostrożności, aże
by się odpowiednio zabezpieczyć, jednakże Francuzi, a
zwłaszcza piloci
francuscy nie zapomną mu nigdy tego
przeniesienia się z lotnictwa do artylerii.

WPalestynie

hitleroll'c6w

Jerozolima (PAT). W dzi'enni.
G d a ń s k. (Tel. wł.) Rozpoczęto tu czasie wydane zostaną zarządzenia , ku urzędowym ogłoszono, że sądy urzę
narodowo - socjalistyczny tydziell pra- które Wolne Miasto bardziej jeszcze u· dujące dotąd w Nablus, Dżenin, Tulkacy ("Gauarbeitswoche"). Otwarcie od- podobnią do Rzeszy.
rem, Nazaret i Beisan przeniesione zobyło się w gmachu "Volkstagu", gdzie
W komunikatach prasowych mowę stają do Haify. Sądy z Hebronu i Berprzed przewódcami partyjnymi po- Forstera podano tylko w streszczeniu, szeby przeniesione zostają do Jerozoliszczególni członkowie Senatu refero- w którym nie wspomniano o stosunku my. Wreszcie do Jaffy ściągnięte zostają
wali o dział,alności swoich resortów. Gdańs1l.a do Polski. Forster podobno sądy z RamIeh, Gazy i Majdal. W ten
Senat gdański zdaje więc sprawozda- jednak poruszył ten temat. Wystarczy- sposób wymiar sprawiedliwości dla cania nie. przed "Volkstagiem", lecz przed ło zamienić słów kilka z hitlerowcami, łej Palestyny skon~entrowany zostal Y'
zebraniem partyjnym. W fakcie tym aby się przekonać, że ich nadzieje po- trzech glownych mIastach. Z~rz~dzeme
należy upatrywać demonstrację na lityczne są znowu mocno rozbujane.
to zostało wydape dla z.apewmema norrzecz tezy o jednąści "państwa" z parHitlerowcy w Gdańsku mówią obec. maInego funkcJ.onowama są?ów.
.
tią.
nie otwarcie, że oświadczenie kancPod Tel-Awl\vem znaleZIOno zwlokł
"Gauleiter" Forster wygłosił na po-Ilerza Hitlera o załatwieniu wszystkich zastrzelonego Żyda.
siedzeniu
inauguracyjnym dłuższe już pretensyj terytorialnych Rzeszy,
przemówie~ie ~ tre~ci polityc~nej: For- nie oznacza rezygnacji z Gdańska. (p) Czytajcie i abonujcie
ster zapOWIedZIał. ze w naJblizszym
--"Ilustrację Polslią"!

_I

Całonocne debaty w parlamencie -. K.łopotliwe pOłożenie socjalistów - Ostatecznie

wstrzymali Się od głosowania

I

P ~ ryż. (Tel.. wł.) Przyjęcie pełno- dzi się na. targi z parlamentem.
mocD1ctw w IzbIe Deputowanych poKrótko po godz. 1,30 dowiedziano
przedzone zostało długimi pertrakta- się, że socjaliści postanowili wstrzycjB:mi i obradami poszczególnych frak- mać się od głosowania z tym zastrzeCy.! parlamentalnych.
żeniem, że premier nie przeprowadzi
Posiedzenie plenarne natychmiast więkSZYCh zmian w ustawach socjałpo rozpoczęciu o godz. 22 odroczon~ nych i zwoła Izbę.
gdyż
komisja finansowa nie ukończyła
\Vreszcie około godz. 2,30 komlsJ'a
d
. o tego czasu swych obrad nad pro- finansowa zakOńCZYła swoje posiedz&Jek~em ~ządowym. Referown.ł ta~ Da- ni~. Z~ prze~łożeniem rządowym opolad.ler l ~archan~eau. . Pren;uer o- wlrclzlało SIę 18 posłów, przeciw 5
ŚWIadczył, ze raczeJ USt~pl a me zgo- wstrzymalo się 18, wśród nich w::,zyscy .

l

socjaliści (11)
rina

ł k
cz on owie grupy Ma-

Ot a t ·
.
moc~ict-!~z!~e o~ ~łoJowfmu. za3 r;łno

słó

.1 7;'la czy ~ S?~
. powa przecIw
(komumścI 14 mezależni), okolo 200 posłów (socjaliści i
część grupy Marina) wstrzymało się·
Na stanowisko prawicy wpłynęła w
znacznym stopniu wiadomość, że rzad
postanowił mianować ambasadora -w
Rzymie.
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N A SZ E GO

ST A N OW I S K A

olska a Niemcy

Przyjęcie przez rząd praski ultima- Dezwzglę'dnie na niekorzyść
tum polskiego i tym samym pokojowe P o l s k i, i to w stosunku dla nas wyzałatwienie sprawy Zaolzia i w ogóle
soce dotkliwym. Jest to fakt, którC'go
zatargu granicznego z Czechosłowacją wymowa jest aż nadto wyraźna.
nazwaliśmy p o l s k i m zwycięstwem:
raz dlatego, że dzięki niemu naród polPrawda, mamy w bilansie do zanoski zdobywa z powrotem prastarą zie- towania "plus" w postaci oświadczenia
mię polską z wiernym polskim ludem, k a n c l e r z a H i t l e r a, że problem
po wtóre z tej przyczyny, że odniesione Niemców sudeckich, to ,,0 s t a t n i e
ono zostało w rezultacie bez cudzej t e r y t o r i a l n e ż ą d a n i e, które ma
pomocy, a przede wszystkim bez nie- do postawienia w Europie".
mieckiego towarzystwa broni. Ta właStwierdziliśmy już, że nie leży w
śnie okoliczność, łącznie z faktem, że· interesie Polski pomniejszanie znaczenie doszło do rozprawy orężnej armii nia tej deklaracji, szczególnie, jeżeli
polskiej z czeską, a skończyło się z na- się zważy nie tylko autorytet polityczszej strony na presji militarnej, po- ny i moralny Hitlera w narodzie niewiększa w oczach politycznie myślą- mieckim, ale także jego sposób policego polskiego ogółu patriotycznego tycznego myślenia, niewątpliwie odbiewalor odzyskania południowo-zachod- gający od rozumowania pruskich
nich powiatów kreMwych.
"Ost-Elbier".
Radość nasza jest pełna, póki myDo bardzo niedawna kanclerz Rze.
ł t .
.
ślimy wyłącznie o SposobIe za a Wlema szy unikał w sprawie granic Polski
konfliktu p o l s k o-czeskosłowackiego sformułowań ścisłych, w przeciwstajak o t a k i e g o. Inne refleksje na- wieniu do tego, co mówił o granicy
suwają się, gdy polski sukces moralny francusko- i włosko-niemieckiej. Teraz,
i prestiżowy, terytorialny i gospodar- gdy stawiał na ostrzu noża sprawę re'
czy porównamy z oIb rzymIm
w ostat- windykacji ziem niemieckich Czechonich miesiącach p r z y r o s t e m p 0- Słowacji i gdy groził konflikt z Anglią,
t ę g i R z e s z y N i e m i e c k i e j.
Francją. i innymi państwami, uznał
A przecież tylko w tej perspektywie Hitler za wskazane wygrać kartę ogólmożemy ocenić należycie, w pelni, wy- nego oświadczenia o "ostatnich żądanik przełomu, jaki się dokonał w Eu- niach terytorialnych". Polożenie poliropie środkowej; tylko w tej perspek- tyczne go do tego zniewoliło; koniunk.
l
b'·
.
tywie możemy ustawić rac]ona ny 1- tura wZlęła korzystny dla Polski obrót;
l '
. t lk krót
ł
b
B
Ó
lans wypadk w. y o y me y o
- a e stało Slę: słowa padły,
kowidztwem, było by zaślepieniem, bezSpołeczeństwo polskie przyjęło je
myślnością, gdybyśmy tej rzeczywisto- do wiadomości. To jedna prawda. Dru-

ściniemicli~~rz~~zdwowo~~

I
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"Olza" - mówią odbiorniki. radiowe, tak też piszą nazwę rzeczkI w komunikatach agencyj prasowych. N.a.zwa ta, w takich jak obecne okolicznościach tylekroć powt!lrzana, got~wa?y
na zawsze ustalić się w tym brzmlenm,
chociaż wiele przemawi,a za tym, że nie
J'est właściwą. Są bowiem powa. żne
dane, że nazwa rzeczki powmna
brzmieć nie "Olza", lecz "Olsza".
Lud na Ślasku "zaolzańskim", albo
raczej "zaols~ńskim", "mazurząc" )ak
we wielu innych okolicach polskiego
Ślaska, nazywa tę rzeczkę "Olsą", tj.
"O'l!>zą", tak jak rosnąc~,?a jej b:ze~ac~
drzewa nazywa "olsaml. CzeSI mowlą
.'
Olxa" a J'edynie Niemcy pisz<lc
l piSZą" ::. ,
"i,
"Olsa" wymawiali dotąd zawsze "Olza ,
zgodnie z za!'tadami swej fonetyki.
Zapewne więc ta obecna "Olza"

iJ(odkófII fecttnicql!t

nalety cykorio. Przyprawo do kawy "Koro·Fro nck-,
wyprodukowano z korzeni cykorii szlachetne" czyni
kaw~ zdrowszq i smaczniejszą, Dlatego do kożdei
, kawy, nawet do najlepszel I $ Z C Z e g ó ł n i et da
najlepszej, należy

Karo -

iRI_lfI'ft
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Redaktor ,.Slowa" wileńskiego, p. Mac.
kiewicz, twierdzi, że nie. Udawadnia zaś
to stanowiskiem prasy polskiej w sprawie Sląska Żaolzańskiego:

być plebiscyt.

Że wartości gospodarcze, jakie zdo-

"Podobnie jak my - pisz~ "Słowo" -:cala prasa opozycYJna. PrawIe
nigdzie nie spotykaliśmy w prasie polskiej
artykułu. który by w czymkolwiek utrudniał sytuację rządowi polskiemu. Najbardziej za:tarci frankofile i czechofile z prof.
S.troliskim na czele pisali artykuły o. braCIach z nad OI1;y w tym saómk~~n tdoDlMe., C?
prasa otrzymująca ws k az w l o
101sterstwa Spraw Zagranicznych.
. "Ponieważ prasa niez~leżna icst o<1hicIem nastrojów społeczenstwa, więc fab.t
myślała

. k

l

. a.

1571183

.. mada i!i G~rma~y", zaś" wła
polska Jest Jedyme "Olsza , wym:eniana tak w ,Słowniku Geograf~~z.
nym Król. Polskiego i innych. k.ra)ow
słowiańskich" oraz w dawme)szych
polskich wydawnictwach geograficznych. Hasło "Olsza, błędna naz,,:a rz.
Olzy" w Encyklopedii wydawDlctwa
"Gutenberga" nię jest niczym uzasadnione.
'k'
Pożądanym byloby, !l'~y czynDl. l
powolane ustaliły włascl\ve .brzmlenie nazwy rzeki, które by mozna stosować potem bez jakichkOlwiek wą.t
je!'tt

ściwie

pliwości.
a

Anonimowe
placówki żydowskie

I

Jtit«n!lctl dRWien dawna

Czy" Ozon ".Jes t po trze bny.?

•

Jak właściwie nazywa się rzeczka
pod' Cieszynem 1

F1'agment z powitania u'ojska polskiego w b. czeskim Cieszynie

wiaty Zaol7.ia o rozmi.arach 800 km
kw. Ludność odzyskanych powiato'w zbliża się do 250.000 mieszkańców.
Otwarta jest na razie jeszcze kwestia
niewielkich stref, w których ma się od-

ó

Jutro przejdziemy do ~m .wle~l
zagadnienia: Polska a połozeme mlę
dzynarodowe.

mydło nie zbędne w 'domu
; podróży do twarzy i kqpieli

~€~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

C o z d o b y l y N i e m c y od marca
roku bieżącego i o ile powiększyły
swój obszar oraz liczbę swej ludności?
Przed austriackim "Anschlussem"
Rzesza liczyła blisko 470.700 kilome, trów kwadratowych i około 68 milionów mieszkańców. Przez wchłonięcie
A ustrii uzyskała 83.833 km kwadr. i
';' milionów mieszkańców; amputacja
Czech daje Rzeszy około 26.000 km kw.
i 'przeszło 3 miliony ludności; czyli razem blisko 110.000 km kw. i przeszło 10
milionów mieszkańców. Niemcy podźwigną się przeto do poziomu 58<1.000
km kw. obszaru i 78 milionów ludności.
Tym samym Rzesza bije pod wzglę
dtm obszaru Francję, która do roku
1938 była w Europie krajem większym
od Niemiec, obejmując 550.900 km kw.
Pod względem liczby ludności ma
Francja obecnie nie wiele więcej od
połowy siły liczebnej Rzeszy, a mianowicie 42 miliony. Ludność Niemiec wynosić będzie teraz nieco ponad liczbę
ludności Francji i Polski, razem wzią
wszy, zwaiywszy, że Polska ma przeszło 35 milionów mieszkańców.
Jak przedstawia się p r z y r o s t
Polski?
W okresie austriackiego ,,'Anschlussu" Polska, jak wiadomo, nie uzyskała
niczego pod względem obszaru zarówno, jak ludności. Doszło tylko do ~zna
nia normalizacji stosunków mIędzy
państwem litewskim a polskim. Obecnie w okresie przesilenia Czechosłowa
cji uzyskaliśmy bez zastrzeżeń dwa po-

., k'
bywamy, są mimo zagłębIa arwlOS Iego bardzo małe w porównaniu z tym,
'a i daJ'.. teraz
co Rzeszy d a ł a Aus t rl
~
})rzede wszystkim ziemie, utraco~e
przez Czechosłowację, tłumaczyć DlC
potrzeba.
B i I a n s przcto poró"rn.awcz y zdobyczy niemieckich a polsklCh wypada

ga - to ta, 'że większy od wszelkich
oświadczeń politycznych walor realny
na lat dzies~ątki ,i. wieki posiada.. a r~ u m e n t z l e m l l l u d u g o d z l e rz ą c e g o.
Dlatego to od samego początku konfliktu z Pragą o Zaolzie zwracaliśmy
uwagę na zagadnienie pozycji Polski

nad dolnym brzegiem Wisły j Bałtykiem podkreślając konieczność wzmocnienia stanowiska tam państwa polskiego, co nie winno się spotkać ze
sprzeciwem kanClerza Rzeszy, gdy
Niemcy tak wielkie mają zdobycze na
południowym wschodzie i podkreślają
swój przyjazny do Polski stosunek.
Oto wniosek, jaki polska myśl polityczna wysnuwa z bilansu ostatnich
miesięcy: Polska a Niemcy.

ten ma

duże

znaczenie. Wskazuje :te spo-

łeczefl.slwo polskie srać na solidarność w

chwili krytycznej, że całe stronnictwa
umieją podporządkować swoje polityczne
widzi mi się dyrektywie czynników decydujących o losie państwa. Innymi słowv
"Ozon'" który głosi. że jego celem jest
stworzenie solidarności, Polaków wobec
nicbezpieczeństwa

jest

całkowicie

zewnętrznej

napaści

niepotrzebny. Polska dala
właśnie budujący przykład, :te na taką
solidar~ość potrafi się zdobyć bez żadnego
"Ozonu.

I

Uwagi p. Mackiewicza są całkowicie
Ozonowi" nie chodzi
•
' . ".
•
wcale o stworze~le solIdarnoścl Polaków,
~Ie, o \\'~' z~' ~karue teł iIOMchrDOśei dola
,wolch cdolĄ ...

słuszne Tylko :te

Przed kilkunastu dniami pAT ogłosił ..
komunikat o ustąpieniu prezesów Żydów
dwóch towarzystw ubezpieczeń,. czynn.yeh
także w naszym kraju, tj. "AsslcurazIoni
Generali" i "Riunione Adl'iatica". Zawrzało w prasie żydowskiej oburzeniem na taki
akt zaostrzonego antytydowskiego kursu" '~ faszystowskiej Italii.
"Hajnt"
(nr 212 z dnia 11 września rb.) wołał w artykule pióra adwoka.ta Hartglassa, b. posła na polski Sejm:
"Dziesiątki tysięcy Żydów ubezpieez()ol
nych są w włoskich towarz.ystw~c~ .\lbezpieczeIl. Żaden Żyd. od dlll;: dZISIejszego
nie ma prawa ubezpIeczać s~ę '! to;yar.zystwach "Generali" lub "RlUllIone Itp.
włoskich towarzystwach, które s~worzone
zostały przez Żydów i za ich kapItały."
VI konsekwencji p, Hartglass wzywa.
Żydów do bojkotu tych towarzystw i do
masowego wycofywania ubezpieczeń z
nich.
..
"Warszawski
Dziennik
Narodow.y
oświadcza na to, że towarzystwa Ube7:pleczeń "Generali" i "Riunione" sa, n~ wsk:oś
:tydowskie: z pochodzenia, z kapItałU l z
kierownictwa.
Co do przedstawicielstwa tych towarzystw na Polskę - . pisze ,,\':'arsz. Dz.
Nar." - to starczy wejrzeć w rejestr ha~:
dlowy. Np. w "Riunione" sa, w dyrek;ll
na Polskę zapisane następujące osoby Jako posiadające prokurę: Saul ~orgen, Ro ..
meo Puro Purini, Jakub vel ElIasz Abkin,
Emilio de Garzaroli. Józef Karpf, Jerzy
Stanisław Flaum, Bruno Friedman. Nat.an
Papper, Naftuh Rabinovici, Albert ~che!D
dlinger, Adolf Chinkes, Józef Kowal. !adeusz Bełżecki i Bronisław Jakubowskl.
Dla polskie-go społeczeństwa sprawa jest
jasna. Jasne też są wnioski, jakie stąd

I °definicję
należy wycią.gnąć.

"Ozonu"

Bawił w Polsce amerykański specjaIi-

sta lotów stratosferycznych, Stevena, który
dał wywiad dziennikarzom. Dłuższa, rozmowę z nim zamieściła również "Gazeta.
Polska". Zaptany o cele, dla jakich 1ekonywane s/\ loty stratosferyczne, Steven!
wyjaśnił:

- Dla badania promieni kosmicznych,
składu
powietrza
t_
tempera tury,
Ozonu"l
Chwała Bogu _ komentuje to powiedzenie jedno z pism warszawskich - teraz przyna.jmniej będzie można zdefinio"
wa.ć w stratosferze to, czego nie spos6b
było zrobić na ziemi ...
lO

OOtellł Dr lIIed,

Benedykt Dylewski
POWR()CrJ~.

Choroby UIIZU, nosa i gardła. Wady mowy l ,łOI.
Przyjmuje od 4-6 pp , prócz niedziel I Awiat.
Udt. .to.~ Bandnr,I"~gQ 1Z, teł.!Zt&
n 18233

~Ii I - ORĘDOWNIK, pJąfelt, dnia 7 pdd:dernih 19M -
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JJI . 5#2

aią się

Numer 230

lb
Każdy

rany granicy

(Telefonem od specjalnego

'V.

wysłannika)

leo Przede wszystkim trzeba pomyśleć
nie tylko o przystosowaniu handlu detalicznego i hurtowego do nowej sytuacji, ale przede wszystkim o złą,cze
niu przemysłu i rolnictwa Śląska Cieszyńskiego z polskim organizmem gospodarczym. Jeśli idzie o górnictwo
węglowe, to ma się podobno tym zająć
inż. Sznapka, wybitny fachowiec w tej
dziedzinie, pochodzący ze Ślę,ska Cie5>zyńskiego.

Niestety, na tle radosnego powrotu
zza Olzy do ojczyzny przykrym
zgrzytem odbija się pojawienie kandydatów na posady w przemyśle zaolzańskim, których sygnalizują już z Ratowic rzekomo z "mocnymi plecami".
Trzeba mieć nadzieję. że te .,dziecl protekcji" obędą się smal<iem.
Sląska

I

*

Jeśli

idzie o sam Cieszyn, to przyBogu, dobra koniunktura. Zmienia się całkowicie jego
struktura gospodarcza, narodowościo
wa i społeczna. Po przyłączeniu zaolzańskiej części staje się on jednolitym
organizmem o 35.000 mieszkańców. z
większością polską, co jest zgodne z
charakterem całego kraju. Do tej pory
w dawnym, "czeskim" Cieszynie na 36
radnych miejskich było tylko trzech
Polaków, a największy głos w Radzie
Miejskiej mieli "henIeinowcy". W przys".łości do Cieszyna ma być przyłączona
podmiejska Sibica tak, że ludność miasta wzrośnie do około 40.000. Postanowiono już podobno, że miasto będzie
najeżało do tak zwanych miast .,wydzielonych". Ma tu być także urząd
górniczy dla zagłębia karwińskiego.
Cieszyn czeka dobra przyszłość.
Przed 20 laty zostal on rozdal'ty i stracił swoje zaplecze. Dziś goi ranę granicy i zostaje od nowa stolicą polskiego. zjednoczonego Śląska Cieszyń
skiego.
STANISLA W TABACZYŃSKI
szła nań, chwała

Polska
C i e s z y n,

szkoła

ludowa w Karwinie.

ł października

poniedziałek można było jeszcze
~rzejść na zajętą przez Czechów część
Slę.ska
Zaolzańskiego.
We wtorek

przybywają teraz do Cieszyna,
zobaczyć jego zaolzallską część -

rzy

W'

- wszelkie próby przedostania się na
. "drugą stronę" zawodzą. Usiłujemy dotrzeć ta~ od Cierlicka, gdzie spotykamy krązące nad grobem Żwirki i Wigury samoloty. Nie udaje się również
próba przejazdu przez Olbrachcice
Widzimy poprzez kordon chaty udeko~
rowane polskimi sztandarami. Biało
ezer~ona chorągiew powiewa z wieży
kO~cl.oła. Stanęła już też, jak nam
~OWlą,. brama tryumfalna na powitame WOjska polskiego, które - na razie
~ nie posuwa się naprzód na tym odcmku.
Posterunki kordonowe zatrzymuj~
~amoc~ody, .row~ry i pieszych, chyba,
ze ktos udaje SIę do pracy i posiada
odpowiednie zaświadczenje.
Po pierwszym, zrozumiałym zamieszaniu, które umożliwiło nam przy'. pac1kowe przedostanie się do Trzvńca,
gd~' nie było tam jeszcze wojska" polskiego, zapanował już wszędzie na
zwróconym terenie wzorowy porządek.
\V Trzyllcu obecnie są już poznallscy
ułani, których ludność tamtejsza witała z niebywałym zapałem po dłu
gim, niecierpliwym czekaniu na polskich żołnierzy.

*

Naturalnie na Śląsku Cieszyńskim
cały ogrom spraw czeka na uregulowanie, czy to z dziedziny administracyjnej, czy też gospodarczej. Pracują
nao tym odpowiednie komisje i urzędy.
Na przykład - sprawa wymiany
.. waluty czeskiej na polską. Dziś za sto
koron czef>kich w wolrym obrocie płaci
się na Zaolziu od 5 do 10 złotych. Kupcy natomiast przeliczają ceny po 20 zł
za 100 koron czeskich. Podobno wymiana pieniędzy ustalona ma być na
stopie 18 zł za 100 koron czeskich.
Przed kilku miesiącami taki był poziom czeskiej waluty.
Na dawnej granicy stoją jeszcze
strażacy celni i odbywa się odprawa
celna. Istnieją także przepustki, przy
czym dawne nie mają wagi. Zrozumiała przycz~r na tego leży we względach
porządkowych. Wielu też z tych, któ-

aby
spo-

tyka zawód.
Na turystykę trzeba leszcze jakiś
czas poczekać.
. W Ci~szynie za Olzą wygląda tak,
jakby meomal wszystkie sklepy były
zamknięte. To jednak jest tylko złu
dzeni~. Kupcy handlują wpuszczając
kupUjących tylnymi drzwiami, albo też
grupami przez drzwi główne. A kupujących jest wielu, powstał bowiem powszechny pęd do wykupowania czeskich towarów, szczególnie zaś tych,
które są specjalnością przemysłu cze-

Kłopoty

ea

idM

Ng 18819 /820

Lot
za kopa

odbędzie się
n e. (Tel.

wł.)

Wbrew po-

głoskom. które ukazały się w prasie.
lot do stratosfery nie zostal odwołany.
GDndolę uzupełniono już wsz,yst1d-

mi przyrząoami nawigacyjnymi i naU!kowymi. Obecnie organizatorzy i zało
ga oczekują tylko odpowiedniej chwili, w której zap.anuje w dolinie bezwzględna cisza, ażeby można bez ryzyka dokonać napełnienia balonu wodorem. Napełnianie to potrwa kilka godzin i rozpocznie się w nocy, start z,aś
odbędzie się o świcie.
Przypuszczalnie start nastąpi jesz'"
cze w tym tygodniu, poniewaz pagoda
obecnie nieco się poprawiła.

w

Składki

i pokwitowania

administracji pisma naszego zlożono w
dalszym ciłjgu:

NA BUDOWĘ KAPLICY W HRYNKACB
NA WOŁYNIU:
Maria Konieczna 10,-, ·Eugeniusz Heg

2,-, Maria KujawsIm 5,-, razem z poprzednio pokwitowanymi 215,75 złotych.
Na pomnik Serca .TCZl1soweI!O! CeCyliR Bernacka. Mosina 2,-. Z. S. z ·Widzewa 2.-. razem z poprzerlnio pol"",itowanyrni 59 złottch.
Na chleb św. Antoniel!o: S. H. procent od
renty 4.-. Izallella z Wróblewskich i Jan Cl\l§lińsry z okazji ślubll 20.-. razem z pOPJ2:edmo
pokwitowanymi 28 złotych.
N:ł Stow. Pafl św. "Yiocentego a Paulo par.
św. Marcioa:
M. R ku C7.ci św . Ekspenyta
1.-. razcm z poprzednio pokwitowanymi 6 żL

uchodźców zza Olzy
w administracji pisma naszego
następujące ofiary:
Pracownicy firmy "Skóra i S-ka" w
Poznaniu 28.30 zł, pracownicy firmy M.
Dostatni, Poznań, Fabrylm Krzeseł. 21.70,
personel restauracji Bracia Dawidl!lwsr:y,
Poznań, Br. Pierackiego. 17,- razem z poprzednio pokwitowanymi 120 złotych.

Na

złożono

powakacyjne

Skończył się
n:rócil! z letni~k.

"Obecna

Szkoła

Polska", jak z humorem
uzupełniony napis
czeskt na szkole powszechnej w Stanislawicach.
tluma,czą

Slązacy,

skiego. ja.k np. wyroby ceramiczne
sklepów są dziś już przeważnie
puste.
Zapełnią. się one polskim towarem,
gdy położenie wróci do stanu normalnego.

Półki

Stan normalny *przyjdzie zapewne
szybko,

chociaż

roboty jest bardzo wie-

okres urlopowy. Jadni
Zbliża się jednak zima. Trzeba się za
i U.Zdl~owisk już w lipcu, opatrzyć w węgiel, zrob.l.ć pewne' za'pasy
s~erpmu, wrzesnlU, mm wykorz~'stując jekartofli, kapusty, kupić albo przyna'jmniej
ste~m~ ulfti '': ~zdrowiskach powrócą w
przerobić rzeczy zimowe. A na to wszystpazdZlerlllku l l1stopadzie.
ko trzeba pieniędzy. Skąd je wziąć?
Sezon w Polsce w tym roku był c3rd~o dobry. Pełno było nad morzem dz;ęki
I wtedy biedny skłopotany ojciec ropIęknym pogodom, pelno turystów w gó- dziny przypomni sobie niewątpliwie pewrach, dużo kuracjuszy w uzdrowiskach. nego dobroczYl1Cę, który nieraz już ratoZagranicę wyjechało w tym roku stosun- wał jego i przyjaciół z ciężkiej opresji.
kowo mniej osó~. niż w pc,przednim.
A dobroczyńcą tym jest l;oteria KlasoAJe cóż, urlop Skończył się a rozpoC'zę- wa. Wygrana na Loterii nie jednego jut
Jy SIę codzienne kłopoty. Trzeba bylo w Polsce wzbogaciła, nie jednego uratodzieci posłać do szkoly - wymagałlJ to wała, nie jednemu pozwoliła na usamokupna książek, zeszytów i przyborów do da.ielnienie się, na założenie własneg-o
pis.ania, .k~pna mundurku i obuwia, a co warsztatu pracy.
n 194.55
najważnll'jsze trzeba było wystarać się o
pieniądze na wpisy szkolne.
Ażeby jednak wygrać. trzeba grać.
No ale jakoś to szcz~śliwie przeszło. Okazja do wygrania wkrótce się nadarzy,
Pr~ezorniejsi mieli trochę pieniędzy na bo już 19 października rb. rozpocznie się
kSiążeczkach
oszczędnościC'wych,
mniej ciągnienie pierwszej' klasy 43-ej Loterii
zapobiegliwi musieli pożyczyć ... i dzieci Klasowej, której plan daje graczom poposzły io szkoły.
waine szanse wygrania.
J

I

Polska. -- No:wegia. Na sędzi~go spotkania

z NorwegIą w dmu 23 bm. o godz. l~ w Warszawie postanowiono związkowi norweskiemu zaproponować trzech kRndydat{>,~'. Petersa (Nięm-

Union-Touring -

Garbarnia

zwycięstwie U. T.
nad Śląskiem
druż,yna łódzka zapewniła sobie miejsce

Po

w Lidze. Awans U. T. ma dla sportow.:ów
łódzkich specjalne znaczenie, gdyż miejsce Ł. K .S-u, który pożegna się naj prawdopodoblllCj z Ligą zajmie U. T. Dlatego
sportowcy łódzcy tak żywo i z uczuciem
ulgi odetchnęli pJ zwycięstwie U. T. nad
"Śląskiem".

Silą faktu niedzielne zawody U. T. z
Garbarnią tracą na
posmaku sensacji,
gdyż olae drużyny mają już zapewnione
miejsce w Lidze. Może dlate"'o też nie-

dzielny mecz bęJzie odprężeni~m ne~wów
i gra potoczy się w atmosferze prawdziwie sportowej.
Obaj niedzielni przeciwnicy nie będą
nowiej uszami w Lidze pa ństwowej. Łódz
ki Union Touring należał nawet do twórcó.w Ligi, :.13zywając się wówczas Turystami. W p:erwszym roku rozgrywek ligowydl łodZIanie zajmowali 6 miejsce, w 1'0],u 1928 - dziewiąte, w roku 1929 - tl'zynaste, spadając do klasy niższej.
.
GarbaJ'nia wywalczyła sobie awans do
'Ligi w l'~k~ 1929 i zajęta w pierwszym
roku 2 mIeJsce, 1930 - 6, 1931 - 1, 1932
-

lO.. 1933 -

11, 1934 -

4, 1935 -

7, 1936

- 4 l 1937 - 9 miejsce, spadając do klasy
A. Po Jednorocznej przerwie krakowianie wracają znów do Ligi.

Piłka nożna

Ko ,;ciui /,uloiICkl te b. c::,cskim Ciesz.ynie

klient naszym przyjacielem a przyjaciel żywą.
reklama,
Tak pisz'!. na~1 klienci:
"Jestem bnnlzo szczęśliwa~
że nRbylam tak dosKon"le pon
każdym względem pianino. kt6re w niczym nie ustępuje najgtosniejszym nlarkom zagnL~
niCZ11ym.
(-)
J. Poznań".
CENTRALNY MAGAZYN PIANIN.
Poznań, Pierackicgo 11.

Polonia _ Oracovia. Ze względu na wyjazd
reprezentacji Polski do Dublina na 13 listapada.
!laptnIec~ z .Irlandia ..8potkanie li~owe Cneovia
l . .0 oma me mo~e sl.e w tym dnIu.odb:tć, cho·
r"lz oha kluhy termln ten uzgorll1lly. PrzYl'lu'
szczaJnie oclL'ędzie się ono w dniu 1 Iistop:vla.

~y) ..I-Ie~zk.a. (\Vęgr y ) lub XIJando (~umun1a).
:SędZIamI 111110wyml będą Pp. Frank l Sclmel-

der.
.Tako przedmecz spotkania

mięrlzypaństwo

VI:eg~ odbędzie się fina! mistrzostw Polski ju-

morowo

Maraton o mistrzostwo Polsld
Bieg maratoilski o mi~trzostwo Polski oilbedzie się w niedzielę w PozI1aniu ze startem i
u~ctą na .. Arenie" b. P\"K. w ramnch spotka11la lekkoatletycznego Poznań-PomOrze.
Do m~ratonu z:r!osito ~ię dotąd 14 zAwodnikpw ?l MarY!10I,?skll11.
\\'ll·ku.~em..
ArlSlUCZYklcm I BllCZ)'nslnm z 'V a rsza 1'/1 ankI, oraz PrzybylkieIU (OI'Z1'! War.) na czele.
czasie. hiegu maratoliskiego odbywać si<,:
badZie na bOisku szóste z rZI'du spotkanie mię
dzyokręgowe panów Poznań-Pomorze.
Z uwagi na córaz to lepsze wyniki PomOrzan. druży
na 'poznania s~oi przed niezwykle trudnym zad:tmęm:
Go~C)(' pomorscy przyjadą do Poznama JUZ w ~ohotę o godz. 17AIi w n'.lstępującym
sl~tarlzle:. 100 lU Dunecki. i Rosinek (rez. Rtllm~la \\'RI~I): 400 lU Dune('Kl i Hatas (rez. Rosinek): 1000 m Dl'Ogoknpipc i Ewert (rez. Koltermnn): ? 000 In \Yusile\\'Rki i :<;zymaJl,ki 'r('z.
DrOgoJ,llPH'!'): 110 Pl. ])ullel'ki i Wolf (rez. MiIn'pt); 4Xl00 JT.l Uun!'!'ki. ROidnek. StnnislulV~k l I Ba!c~l'o~' lnk (1'1'7.. Ril'tzke): ~kok w dal
lh1cl'l'owlak I Stnnll:;lnw~ki (1'1'7.. Rietzkl')' \~ZWy~: !{alinowsk! i Bornildewicz (rez. Drzycll!lsl<1): tyczkn: Glel'szewski i Kalinowski (reI!:.
Mil,ru'·); kula: ~{I'negel' i minert (rez. Hplbin):
dysk: Kru('l!'er I Helbin (l·ez. Drzycimski): 0SZCZ('j;),
Mlhut Fr. i MilU'ut WI. (rez. Kali11ow~k.1>: !l1tot:
Kordas i 'Vi~ckowski (rez.
OrzY01mskl).
. Drużyna. Po~nania: 100 m: Popek i Małrc
~1. e.w. HaJer'le!n lllb Tesiorowski: 400 m: B~
Jęrlem, MałeC'lo. (Sokołowski); 1500 m:
świ11lUrskl. . Roga I~kl (::::zych): 5000 m: ~wil1iar~ki.
.!"tot~owlak (I;{ognlski): 110 pt.:
Schmidt. ReIPCk,l (Mat~c~I): 4XlO0!ll: Popek. Bajerlein.
r('SlOTOWskl l Sokotowskl.: skok w do} i wzwyz:
Hoffmann KaJ·f)l. S,,!JmHlt (Malecki): tyczka:
rJr K~e~~zak Rl!man luh KrawczyflSki; kula

'V

lu~ł~~n;dh~n~~zc~e'lf:ol rcf!%~nnd w~1'JC~i9~

ł ieszC'!le nil'! Ul!.tal on:r.

Punktacja tawod6w
i 4 pkt. (al)

4.

' ru
S, :I I 1.
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ISPRAWY

MOTORYZACJ ł

ZAXLADY LILPOPA ROZPOCZĘł" Y
BUDOWĘ FABRYKI SILNIKÓW
W LUBLINIE
IV dniu 27 ub. m. l1a terenach polożonych na
Lublina o(lb~'la się uroczystość
fUJl(laDll'ntów nowej, fabryki saUlOchodów zaktadów Lilpop. Rau i Loewenstein S.
A. Obszar terenów fabrycZll3'ch wynosi 36
ha. Na nim wzniesione zostaną budynki fa~ryczne i arlministracyjne.
IV roku hieżn('y m
JPszc-ze wybudowana zostanie glówna bala fabryczna.
. Plan produkcyjny nrzewiduje fnbryl,ade siln!kó\,-:. skrzynek biegów i tylne'go mos·tu. OrganIzacJa produkcji POm)'~lll11R została zupełnie
I,qw.ocze śnie .
z jakn ajwięk~zą oszczeclnośdą,
mIeJsca i czasu robotnib. Części prorlukowana prz,,:z: przem ysl pomocniczy· bed II dowożone
do L.ublma. ,tak ~e h8 r6wno prNluk('ja cześci zasanlllczy~h Jak I cnlkowlty mllntaż dokonywany będZie w zaktarlach lubelskich.
pr~e(lIl)i eś~ ill
PO~\\'H~CenI3

ZU1!YCIE BENZYNY W LIPCU
. Wedlug dnn)'ch Min. Przem. i Handlu w
ltp~u bleŻljc('gO roku szynnych bylo 26 raiiner,j.
kt9re .0g(ilcl!1 przęroblty 43429 ton rony, z któreJ llllędzy l1\n;)l11I otrzymano 9.120 ton b~nzyny.
Rynei, krn.JOwy 1V0ll('c znllczni(' "'iekszpg'o
ruch!J motorowegol) ~Iwnsl]mowat o~ól('m w (,ią
gl.! 11l,!CR !·b. 10 i06 ton henzyny. a~ więc o 20",
wloceJ._ni)i; w. tym !'nOlym 111iC'~il1ru w roku 1937.
\V porO;-':I~nmu ~o cZPl'lVca rb. kOflSnmcja " 'z rosła O ~ •• }.)fI ton 1 W rJul"zym ciull'u PI'Z(\\vyż~zala
zna.czllIP (bo ,o 1.u16 ton) ponaż bl'nZYll~·. 8tąd
mozna wywl~I(]~kować. że różnica by/a wYfówn;vwana j:1ndr: przy pomocy zmniejszRnill zapaSQW • •ba!l,,: tez droga sto~ownnla domie~7.el, benzolu. 1. ~.nlrytu~u . . Te dwa zrórlla nie tyllw. że
1l0lOzll\vJły 1?0krYC'le pop:,-tu. /lle rÓ\\'nież i wv~ksP0!towa111e 8f(\ ton benz)'ny.
Należy poC!ł,reśllc prz, okazJ]. ze w CZl'I'WCU rb. w~'el;"p()r
tow3no 1.011 ton henzyny, a w lipcu ub. roku
4.338 ton benzyny.
Okra". pierw,zych ~iec1m iu miesiecy 1!1311 1"0ku Pl'zY111ósł dnlszr staly ;>nrost konsurne.ii benzyny. ~yn('k kraJOWY wchlonąl 56180 ton wo~ec 42._6 w tym samym okresie uhil'glego roku. W roku 1936 kon~l1m('ia wj'no~i!R 334RG
ton. w roku 1931 4i 1;;1 ton. a w rekordowym
roku 1n30 53 738 ton.
.
~ cyfr 1?0wyższ.YCh wynika. że konsumc:ia
kr.i!.Jo.wa. stO! obeC'nte ':la bardM wysokim poziomie 1 niC rpe . .VI'~kRZI1J(, na to, ~1,,' ""~i('lm ten
m6gł w n8JbiIzsZYlU okresie obl1il~ l' sie.
M
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I: alendllrz rzym.·kat.

Zebranie Narodowego Komitetu
Wyborczego do Rady Miejskiej

Czwartek: Brunon w.
Piątek: M B. Różańcowej
Kalend.arz slowiańskJ
Czwartek: Bronisław
Piątek: Rcsława

Czwartek

m!1l

Księżyca:

Słońca:

wschód 6.01
zachód 17.20

Długość

dma 11 g. 19 min.

Ł ó d ź, 5. 10. Pod przewodnictwem
prezesa zarządu okręgowego Stronnictwa Narodov,ego adw. Franciszka
Szwajdlel'a odbyło się konstytucyjne
zebranie narodowego komitetu wyborczego do Rady Miejskiej.
Na przewodniczą,cego komitetu powołano adw. Witolda Kotowskiego, na
wiceprzewodniczą.cego prezesa zarządu okręgowego- Stronnictwa Naro-

wschód 15.50. z<łt:bód 2.36
Faza: 4 dziell przed pełnią

Li

'ndlł! Iedaktii i a~mjoimatii Wt~ńli
~ouko",ska

tel. 173-55

91,

COdz~Dy PrzYlęĆ'

ll-1S i 16-17

N"QoCy dzi6i~j>S!zej dyżuruja Da5t~ilujące apteki:
Du,s .z.kjewicwwa, Zgiel'ska 87, Harttnan (zyd),
;Brzeziiiska 2,1, RowiIlska, plac Wolności 2. Peretman i S-ka (Żyd). Cegielniana 3~, Danielecki, Piotrkowska 127. Wójcicki, Napiórkow.;kiego 27 i Kempfi (żyd), Karole\vska 48.
TELEFONY
"Pogotowie P. C. K. 102·40.
; Pogutowie lekarzy chrześcijan 111·19
Pogotowie Ubezpieczalni 208·10.
\. Straży Pożarnej 8.
Po.g ot()wie Miejskie 102·90.
TEA1'RY
Teatr Polski - Cegielniana 27, o g.ooz. 16
"Cyrano de Bel'gerac", o godz. 20,30 "W perfumerii".
Teatr Popularny - "Przeprowadzka".
KINA
,'. 'C apitol - .,Rosalie".
,;<' Corso - "Alarm na morzu".
~ Ikar - "Zaufaj mi" i "Dzień na wyścigach".
, l\łetro - "I!'ortancerki".
Ośwjatowy-Slo{l~e
"NbC w operze",
"Hrabina \Vladmow'·.
Palace - .. Jezebel".
Przedwi()śuie "Alarm w Pekinie",
Rialto - "Szalona Claudetta".
Stylowy - "Syn czterech ojc6w".

be~

L ó d Ź. 5. 10. - Wczoraj odbyło siQ
organizacyj Ile zebranie emerytów, ·pra...
cewnikóW fizycznych.
Posta.nowiono
wyłonić komisję organizacyjną, która
opracuje statut.
Penie\vaż obecnie emerytowanym po
65 latach życia robotnikom, bez wzgl~-

Zatwiredzenie projektów
. Wydział Przemysłowy ZarzB,du Miejskiego zatwierdził 11 urządzel'l projektów
zakladów przemysłowych.

KRONIKA DNIA

Ł ó d ź,
5. 10. Pierwsze zebranie
przedwyborcze "Pracy Polskiej" pod
hasłem "Odżydzony samorząd w walce z bezrobociem" odbędzie się w niedzielę, dnia 9 października o godz. 10
rano w sali przy ul. 11 Listopada 21.
Przemawiać będą.: prezes zarządu

Memoriały

go Antoniego vVolniaka.

z

chodniku i swym ciężarem złamał slup
lat.arni
gazowej.
Jedynie
zbiegowi okoliczności zawdzięczać należy! te
wypadek ten nie pociągnął za sobą
ofiar w ludziach.

du na wysokość zarobków, wypłaca. się

do 30 wzgl. 35 zł miesięcznie, mimo że
zarobki ostatnio przekraczały 300 zł
miesięcznie i od tej sumy płacili oni
składki - postanowiono podjąć żabiegi
o znowelizowanie ustawy emerytalnej,
by znieść krzywdzące metody wypłat.

ód ź, 5. 10. Komisja robotników
sezonowych wystosowała do Zarządu
Miejskiego i Urzędu Wojewódzkiego
memoriały, w których wnosi o przedłużenie robót sezonowych aż do czasu, gdy pogoda na to zez'\vala.
Komisja zwraca uwagę, 7:e wprawrhie sezonowcy uzyskują. w drodze ul-

I

okręgowego Stronnictwa Narodowego
adw. Franciszek Szwajdler, prezes
"Pracy Polskiej" w Katowicach Paweł
Franiel, ks. dr Smarzych oraz preze!!
zarządu okręgowego "Pracy Polskiej"
w Łodzi Henryk Szulc.

się pJ·~edlu~eJ."ia

Ł

robót

se~ono1.vych

gowej prawa do zasiłków zimowych,
ale przedwczesne ich zwolnienie powoduje, że zasiłki wyczerpują oni już do
połowy lutego i następnie przez 2 do
3 miesięcy pozostają. bez jakichkolwiek środków do życia do czaSu otrzymania nowej pracy.

owYŻSZą uczelnię wŁodzi

Delegacja do tninistra Opieki
Ł ó d Ź, 5. 10. - W dniu dzisiejszym
udaje się do Warszawy specjalna delegacja komitetu organizacyjnego wydziału lekarskiego w Łodzi, by prosić
ministra opieki społecznej o poparcie

sł'eb)'ny'l'łł,

Społec~nej

założenia uczelni w naszym
mieście.
W skład tej deleg.acji wchodzą tymcz.asowy wiceprezydent Pączek, dr

projektu

Stal1czak i inni.

ekrauie

SZaNOna Claudette
Kino

Riałło

Przemiła

i bezpretens.ionalnll komedyjka, oparta na dość banalnym temacie,
pe1na jest wdziGku i scen 11 umorystycznych.
Syn fabrykanta pończoch, któremu
znudziło się hezcr.ynne. b ulas:r.cze zycie,
postanowił r.micnić calk<'J\vlcie dotychczasow~' jego (ryb.
Chwyta się wszelkich
zawodów, jednak jego szczęście do kobiet
jest jego njes7.częścicm. Po jednym lub
dwóch dniach pracy, przy1apany na gorą
cym uczynku, musi opuszczać swych
cblC'lJodawców. Udało mu się jodnal, uzyskać stanowisko kierownika w
wielkim magazynie mód. gdzie poznaje w
nadzwyczaj niezw~'klycb okolicznościach
młodziutka, l piękną właścicielkę wielkiego magazynu z obuwiem. Znajomość,
pełna przygód, kończy się wzajemna,. mi·

Znowu zuchwały wyczyn
nożowników .
Ł ód ź,

.t:;

5. 10. Na ul. Zgierskiej 128

Opasiak (Jasna 4) i Zygmunt Gutarski (Szćzepana 13) napadli
na Józefa Strusińskiego (Murarska
34) nożami i zadali mu szereg ran w
piersi, uszkadzaj ą.c serce.
Rannego odwieziono do szpitala,
gdzie zmarł.

Wizytacja pasterska
Ł

ó d Ź, 5. 10. .T. E. ks. biskup Wło
dzimierz Jasiński odbył 6-dniową. wizytację pasterską parafii Matki
Boskiej Zwycięskiej.
..

Związku Muzyków
Chrześcijan

Koncert

Ł 6 d ź, 5. 10. "Ruchliwy" Zawodowy Związek Muzykantów-Chrześcijan
w Łodzi rozpoczyna w dniu 9 bm. drugi rok swej pożytecznej działalności
artystycznej.
Sezon 1938/39 zainauguruje koncert
symfoniczny pod dyrekcją utalentowanego dyrygenta stołecznego Olgierda StraszYI'l.skiego przy współudziale
Anieli Szlemińskiej (~opran).

8 rocznica konsekracji
J. E. ks. biskupa Włodzi..
mierza Jasińskiego
Ł ód ź, 5. 10: We wczorajszą. środę
jako w ósmą. rocznicę konsekracji biskupiej J. E. ks. biskupa Włodzimie
rza Jasińskiego, odprawił uroczyste
naboż.eństwo w katedrze J. E. ks. biskup Tomczak.
J. E. ks. l?iskup Włodzimierz Jasiński przybył w otoczeniu
kapituły
katedralnej, księży dziekanów dieCt'lzji
łódzkiej, duchowiel'l.stwa m. Łodzi i
alumnów Seminarium Duchownego,
którzy wykonałi I)ienia religijne.

lustracja
targOWisk łódzkich

W dniu 4 brno zoprzeprowadzona lustracja targowisk łódzkich przez starostę grodzkiego Giełczyńskiego i kJel'ownika referatu aprowizacyjnego Stycz~Tńskiego.
Zlustrowano targ'owiska na pl.
Reymonta, Boernera, Hallera, Rynku
Bałuckim i Wodnym badając, czy są.
ujawniane ceny oraz badano stan sanitarny i ogól n o-porzą.dkowy.
Ł

ó d ź, 5, 10. -

stała

Krótkie

wiadomości

'ŻYDOWSCY TERRORYSCI SZALE/A

W związku z trwającym strajkiem
blacharzy w żydowskich zakładach zanotowano ze strony żydowskich robotników akty terroru.
Władze policyjne kilku terrorystów
pociągnęły do odpowiedzialności.
NlEBEZPlECZElVSTWO PRZY URZĄ
DZANIU "KUCZEK".
Wobec zbliżających się świąt żydOW
skich t::JW. "kuczek", władze wydały zakaz budowania szałasów na balkonach,
wobec moZliwości zaWalenia się.
ODLO'ŻENfE IMPREZY LOPP
WielIco impreza LOPP, któ1'a miala
się odbyć w dnui 52 hm na ,.Mani-Zdrowiu", zostala w ostatniej niemal chwili
odwolana, wobec rozgrywających się
wypadków.
Impre::.a to odbęd::.ie się w dniu 9.
bm. o godz. 14.
OPIARY NA RODAKOW ZZA OLZY
Na apel Ok1'ęgu Łódzkiego Tow. Pomocy Polonii Zagranicz1tej szereg stowarzysze1'/' złożyło łączną sumę 1742,55
złotych.

POSWlĘCENJE

łością.

Anny Ondj'a, jak zwykle czai'ująca.,
godnego znalazla partnera w osobie Hansa S6nkera. Film ten winien cieszyć się
speC'j fll n:nl1 JH"\'pt!cf' llicm u pięknych pań,
g'lyż balety ~ą efektowną rewią mór.

Ł ó d ź, 5. 10.
Inspektor Pracy, po
zbadaniu dokładnie warunków pracy
w zakładach Ejtingona, zapowiedział
wydanie w dniu 10 bm. orzeczenia.
normującego kwestię ob s ługi maszyn
na oddziałach przędzalni i tkalni aut(,matycznych.

platformy na

ieHlnię, a następnie na chodnik.
Wśród przechodniów powstał niebnvały popłoch. Kocioł toczy1 się po

Chłopiec udusił się.

Na

obyło

robotników sezonowych

Robotnicy domagaj€{

Strajk 'w Widzewskiej
Manufakturze

Ł ó d ź, 4. 10. W kolonii Kuźnierki
chłopcy zabawiają.cy się w dole, gdZie
kopano żwir, spowodowali zawalenie
się ściany, która przygniotła 7-1etnie-

i kocioł stoczył się

tylko

Zebranie przedwyborcze
do samorzą.du "Pracy Polskiej"

W fabryce firmy \Varszawsk! przy ul. Przę
azalnianej 20 został udel'zOillY czółenkiem tkackim w oko Si-letni robotnik Roman Wiaderkiewicz, O(lnosząc ciężkie obrażenia. Rannego
opa trzyl lekarz pogotowia.
Na ul. Rzgowskiej 17 w czasie bójki !!ą
siedllkiej został ranJlY w gtowę tępym narzę
dziem 3l-letni Muszyński. Rannego opatrzyło
pogotowie.
Do mieszkania Leokadii Zelman (Pabianicka 33L IV czasie chwilowej nieobecności domowników zakrad! się H-letni Stan'slaw Borowiak
(81108a Łagiewnicka 14) i skraCY ze stołu monetę 2 zlotową.
Do mieszkania Maksymiliana Nowaka przy
ul. Gazowej 7 zakradt się Józef Jagodziński I
skradł garderobę oraz bieliznę, wartości 201l zł.
Na ul. Łagiewnickiej 101 pvbity zostat Stanislaw JarczYl1sld (Mnrysińska 123), odnos·ząc
ogólne obrażenia ciala. Rannego opatrzy! lekarz pogotowia. Sprawcę pobicia Jana B~ka
pociągnięto do odpowie(jzialności kamei.
Na ul. Reytana na powracającego do domu
·U·letniego Ignacego Fijalkowskkgo (Reyh.na
9) :napadł jakiś osobnik i żądal pieniędzy na
wódkę, a gdy napadnięty mu odmówił zranił
go nożem w obie ręce. Rannego opatrzy] lekarz pogotowia.

zasypała chłopca

Cude'lJ'ł,

Emervci O znowelizowanie ustaWY
emerytalnej

KRON I KA M I E.JSCOWA

/

na chodnik ofiar w lud~iach

Ł ó d ź, 5. 10. Przed domem przy
ul. 6 Sierpnia 46 zdarzył się niezwykły
wyp·adek, który tylko cudem nie spowodował . śmierci
licznych przechodniów.
Sanatorium w Tusz~'nku transportowało
z dworca Kaliskiego wielki
kocioł
do dezynfekcji. W pewnym
momencis ~łamało się koło u wozu

Orzeczenie
w spr.awie obsługi maszyn

Stanisław

Olbr~yl1'ti kocioł stoczył się

1_'

Ł ó d Ź. 5. 10. W zakladacn Widzewskiej Manufaktury z powodu przewlekania Tokowań wczoraJ robotnicy
na oddziele tkalni przerwali pracę w
liczbie 1500 osób i podjęli strajk.

dowego Antoniego Czernika.
Kierownictwo organizacyjne akcji
wyborczej powierzono magi~trowi Antoniemu Kręźlowi. Prowadzenie akcji
propagandowej mgrowi Pawłowi
Szwajdlerowi.
Poza tym członkiem komitetu został członek zarzą.dll okręgowego "Pracy Polskiej" mgr RyteL

Panika na ulicy 6·sierpnia

"YŻURY APTEK

Ziemia

ORĘDOWNIR.

c re

"Cyrano ue BCl'gel'<lc' w Toull'ze

l'ol ~k im

w

Łodzi

SZTANDARU AKCn
KATOLICKIEJ
.
TV kościele Wnieb. Najśw. Marii
Panny ks , m,qr. Grzelak dokonał poświę
cenia Sztandaru ogniska robotniczego
Akcji Katolickiej przy firmie BiedermaM.
ODZNACZENIA W SĄDOWNICTWIE
Ostatnim zar~ąclzeniern prezydium
rady ministrów ZOstalo odznaczonych
s~ebrnym Kł':.yżem Zasługi szereg ław
n,ków Sqdu OkręqO?J'I'(Jo w Łodzi, Sadu
[lrrrry i szcTe;; osób za prace s1Jolecz l~a_ '

1II1111111111111111nmOlllllllllllIJIJIIIJIJIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIJIJllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllll
Napewno dojdziesz do majątku, pracą,
nością i grą na loteriI.

LOSY
są

~.

klasy

••

plac

1963~1<t

Wolności

"~~IU.

10.
li

Poznań,

•

NaglóYi'kowe słowo (tlusto) 15 groszy, ka±de
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i. w, z, a - każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie mo:te przekraczać 100 słów. w tym

5

I

poleca
n 19111
Fabryka Nici "MARYNARZ" Władysław Suwalski
Łódź, uL Targowa 57, tel. 200-83 • 226-33.

n 18235

lłIII
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OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśr6d

nagłówkowych.

złote.

innej.

znań

za

posadę

Oferty
zd 92652.

młlimetr

30

gro.łZy.

Mistrz

magazyniera lub
Orędownik
Po-

Wożnica
szuka posady za utrzymanie.
Oferty Orędownik Poznali
zd 92911

OWOCOWE, ALEJO JlE
BZY ORAZ RÓlE

I

Znak oferty naprzyklad: z 18923, n 2745, d 1790
i t. d. = '1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
lIię do godz. 10,30, w soboty i dni przedświą
teczne przyjmuje się do WM
godz. 9.25.
_

DROBNE

drobnych: t-lamowy

1000,-

DRZEWKA

JEDWAB
(namiastkę), nici do szycia na szpulkach drewnianych
i rolkach papierowych oraz bawełniczkę do cerowania

Łódt,
Specjaluość:># FRAK~ i .FUTRA

do nabycia w mojej kolekturze

STEF AN CENTOWSKI,
n~

~Il~n M~~'
MUKIU U~n~R~
.
Przejazd 6,umnn
tel. 168-90

oszczęd-

1

samotny. karta naszuka pracy wymagamiejscowość obojęt
Poznań Dluga 1 -

zd 926lló

~~~~

Zapowiedź
Podaje sill do og61Lnej wiaąo
że 1. nieżonaty nauczYCleI
damsko-mesk·i dobry ond'llll.at«' - moSci
poszukuje pooa.dy. Oferty Ore- Państwowego Liceum Pedagogicznego Stanislaw Emi1ian Pilch
d(JlWlI)i'k. POIZlI111ń zd 92 938
zamieszkały w Słupcy.
powiat
POLECAJĄ
K(}nin. obecnie w Rogoi&nie poFryzjer
wiecie obornickim .. SY1l ur~~nika
.
.
) kolejowego
MarIana
.PIlcha,
darl~1ny w m~kJ,m. trw~ej i wo- zmarłego. ostatnio zamieszkalego
~eJ <md.ula.cJ~ pos~Ulku,Je posady. w Wierzbniku. po,,:,iecię jarq:
;?:jl'łosozerua .z podal[lJem wrurumk6w sławskim i tegoż małzonkl Emllll
Matyle<w6lti. Mogl!mo. Kausa 16. z domu Puron. zamieszkałej w
SP. Z
00 !li! 979
Jaśle; 2. ' niezamężna WładysIa
wa Budziswwna bez zawodu.
Pomocnik
zamieszkała w Poznaniu. c6rk.a
MAJĄTEK
mistrza kowalskiego Jana BudZifr:rzjemlti pos1lUJkuje za.ras posa- sza zmarlego. ostatnio zamieszdy z utrzymamiem. Oferty Orę kałego w i:>apowicach. powiecie
POCZTA
downik. POZJlal'l zd 93 ai!8
poznańskim
i tegoż małżonki
SKRZ. POCZT. 54 TEL. 341
Marianny z domu JaCkowię.k6W-/
W
k
ny. zamieszkałej w Sapowlcach,
nau ę
chcą zawrzeć związek ma!ż.eński.
oddam 16-letniego syna jak;o: O jakiejkolwiek przeszkopzle namonter. tokarz radiomecharuk'jleŻY donieść niżej podpIsanemu
elektrotechnik. Oferty Orędownik urzędnikowi stanu cywilnego w
Dojazd tramwajem P a b i a n i c k i m do
Poznań zd 92 923.
przeciągu 15 dni. Obwieszczenie
Widzew-Zdżary, skąd 1 km.
zapowIedzi nastąpić winno w Po'M'ł.....
znaniu. Rogoźnie. powiecie oborM&"&y .... arz
nickim i opr6cz tego w Słupcach
lał ~. Wnaty. obewany wszelka powiat Konin - w gazecie "OręPomocnik
ma~2Yll1el'ią zakresie m~y:narSlkim . downik" Poznański.
fryzjerski dzielny w swym za- slHllien,nv. prarowity. §wia.dectwa
Poznań. dnia 4 pai&dziernlka
,",ouzie poszukuje posady od za- ba.rdzo dobre d·a 100 ~ za otrzy- 1938 roku.
raz. Bronislaw IIamerski Wrze- manie posady na większym mbUrzędnik stanu cywllneJro
śnia. Zamkowa 19.
nie. Oferty Oredow'Tlilk. P07mań
Frydel

Fryzjer

W PIĘKNYCH ODWIANA CH,
W WIELKIM WYBaRZE I PIERWSZORZĘDNEJ JAKOSCI

"OGRODY WIDZEWSKIE"
o. o.
WIDZEW
PABIANICE

KIER. L.

NOWICKI

8ogr6d
lok~M6w
- zabudowan~
- korzy~tnie
sprzedam. - 1;~~~~~~n~1~9~~~~~~~~~~~~~~~~~!lI!~9~TI~~~~~~~~~~~~Zd~9~2~~~10~4~~~~~1
Laskawe oferly Orędownik PoZ!lań zd !}2 ijG9.

Padły słupy

18000,- zł
posiadam mogę ~rzystąpd(! jako
cichy wsp6lnik. Proszę propozycję. Oferty Orędownik Poznań
zd 92909

Zaolzie

martwei

wróciło

~ranicy!

do Polski!

Niezrównana ksią:l;ka z przepisami Dra A. Oetkera p. t.
"Dobra gospodyni piecze sama" jest do naby cia we wszystkich sklepach kolonialnych i księgarniach. Cena obniżona
30 groszy.
P 7272-D. O. 410
Uczeń blacharski
uczciwych rodz1c6w. dobNI
sllkolne. Zg~oszenia
OrędoWlllik. Poznań n 1>97()1

Sl"IIl

Bogato tlustrowany reportaż z wiekopomnego
dnia nad Olzą, przynosi na]'nowszy numer
popularnAoO'o W całeJ' Polsce tygodnika

Wdowiec
w poe!!<wie stale'.

le.§nillt, 54.
1IZ1lkat<my.na,joh~ej·zrodJzmyle€mej l'UJb rolInej. Paruny I<tIlb wdowy beoorzietIle z cośkolw:iek kapitalem. prllig.na
w wieku
do 50leŚnri'"
lat.
które
Żyćodna3-5cichej
cz6wC'6 'lICchca na.d.eolać oferty z
fotografią. kt6rą się :tJWraca do
Or~<l'Wni,k a. PO·?illrul. po 92 978

7.SPRZEDA~_ ~.
E~
=

Skład

wÓ<ieli. tJłOoni. gaJa.nterJi. wil$elkich a.rtyk'll"ćW p 3!pi eruczych, dobrze prospel"Ujący. mies·zkaniem
zd~dowlIlI1effi'u Siprzed8JIIl. Oferty KUl'ier POl'inaf""ki z<hr 92 572/3

~

kolon\alka urządzenie ziemia budynkami dla starości. - Oferty
Orędownik Poznań zd 92 694.
Sl~~ad
rower6w w mieście bez konkurencii sprzeda z powodu wyjazdu do objecia 2.500 z!' Oferty
Oredownik zd 91 811.

Tartak
sprzedam. Cena 95000.- wpIaty
W OV'O.-. Szymanowo 50. poczta
Rawicz.
zd 91406

li

26. SZUKA POSADY

Ogł08zenls do I()
kujących posady

e/6w dla poszuw tej rubryce
obliczamy po Jednej trzeciej cenie
drObnych.

b) 'nnl
Karta
rzemieślniczą

pomocnik frvJer"ki lub bez szuka posady. Oferty
Oredownik. Poznań zd !li! 152

Fryzjerka

"

starszej osoby do gotowania
wieś bliższa. Informacje Kielc~
Czeladnik blacharski
Wasala 46. Więckowska. n1967'e na prace war~'ztatowe i łmdQW
lane. jawtalację . na sta~~ ,praeę.
Profesorstwo
Zglos2enia Ore,,-l ownik.
P=nań
n 19702
bezdzietne szuka
wiejskiej
piętnastoletniej
religijnej
dziewczyny. Oferty Orędownik Poznań
Uczeń
zd 92663
do ~a lat Hl, smka miej·
sca. Agentura Or~owm.lika.. Jan 197M
WOOIll~ - ~~
żela:z,kOową potrzebna. rocilJ!.
pooada stała. Gdynia. 10 T,"+ """
Uczeń

I
~~;;~;~~~~~~~;~~~~~~i~~~~~~~;~~~;~~~~~~~;;~·~~~Wsp6lniI{a nWm~~zuu~~rni~
,-'; OGÓLNOPOLSKIE>"

Restauracja

IlE

ILUSTRACJA POLSKA

Poszukuię

św·iadecbwa

'"

Piątek,

_

•

J

.. ~.

7 pazdziernika

6.30 au~. po~a'D'De; l~.O~. audyc~a
dla s.:1ik61. "ZI~lononózkl --:- słucho??'lsko: 11.20 koncert ork'\estry
dęteJ B. B. ~. pod dyr. W. O Don~
nella (p.lyty~, 11.57 s~gnał czasu.
12.0.3 a)1dycJa paliUdnJOwa; 15.60
zlLjr~d~I II,!uzyczme - .aud. dla molo:
dZlezy. 10.20_ pora.dl1Ik spor~ow~,
15.30 ~J,loZyka w wyk. ONOeGtry
~andoIJIIIls!6w: p'. P. W. p.od dyr.
I T. PaJasmSlklego. 16.00 WIad. gospoda.rcze; 16.15 roomowa z chorym'i; 16.36 ;recitM śpiewaczy M. Zabejdy-Sumkkiego; 16.50 wiedza i
książka.: WYŻSZe studia o.rganizacji przemy"lu - reportaż; 17.65
recital organowy B. Szabelskiego
(z KatO'Wj(:). Tr. z kościoła parafialnego w Janowie; 17.45 skrzynka techlllic1JIla; 18.0.0. Audycja dla
ws.i: 1. Ja.k eię wirlzą - tak cię
pisza" - pogad. 2. Wykopki burak6\y.-;- pog.:. 18.3" .. Nie. bunź
mnIe - p\emIera sł'llchoWJsko R.
Malczewsiklego; ~9.~6 .koncert rozrywkoo.yy f.,.' ~runs<kleł Orko SalonoweJ Tomaszewll'kl - flet,. fl...
Schna1llbe1·t - cytra, J. WOJcJechowsk~ i 4-. :Pylą,g (akomp.): 20.40 !WlennJIk l sport; 21.00 Ch6r
P. R. pod dyr. St, Nawrota .. 21.15
koncert
Orkl~tryz
symf.
·pOO SymfOO1I~ny
dy,r . E~.la Cop'pera
ooz. Eg~a Petrl fortePIan Brahms; 2•• 55 przeglad P'l'llBY.

d1U±lW\ prAktyk!! pfnW;llkuje POsady na pI'owincji od 1 listopada
lub jl(lźniej. Oferty Ekspoz~'lll'ra
Orędownika Września (175-3&).
Toru1i - 6.57 aud. por8.lTlna; n 19354
10.0.0 IIl'UQ;:y!ka polska Włyty); -

krawiecki Taczkowski K6rnik
Rynek.
n 19682
300 lub wsp61niczke do otworze- ....;.-.:.;.;.--------=.:~-nia jadłodajni. Oferty OrędowCzeladnik
nik zd 92850
k ..
.
'omlmarski potrzebny od zaraz.
Pc.trzebny
Ciszyński. mistrz kominiarski og rooIlIik. służący. Nowawi€<§,
Pobiedziska.
nd 92574
poczta Swarzędz.
00 926341
•
Fryz)"er
Uczen
i fry2>jerka potrze.bni z wolLnym
m~ynarsk.i potrzebny. MłYIIl pa.\utrlZymamiem. Podać W2 "'loruki. _
rowy. Krzyżow·illki" poczta Po. Kruszwica. RI''Tlp.k 15 ]'.ry,zjer.
znań 15.
zd 92 800
n' 19763

11.30
A. Dworzak:
KOJlc.ert w wyk. kwin~etu._18.10 Hambur~
skrzypcowy a-moll (Y. Men uJll:n) , Utwory fort. l pleSnI Bee~hovena I
płyty; 13.66 dla każdego coś Schumanna. 18.26 ~olonIa - Uplyty; 17.45 trzy rozmowy _- 0- twory fort. Debu6SY ego n!! 4 ręc~.
brazek s.łuchowiskow.y; 18}o r(}z- lę·36 ~yga - .,Ryc~rs<ko~ć WI!'SmQwa ze słucbaczaml: 18.20 sport. nI!l.cza OP. Masca.gnlego l .. PaJ~
Katowice _ 5.36 audycla poran-1 ce Lc<?p('avalla. 19.06 Hambur ..
na; 11.30 sylwetki kompozytor6w ,.Marta O'p. Floto:;va. Bermouen_ płyty z W-wy; 14.0.0. ...Jesoienne ste~ - Konc. solIst6w. LondY!1
mogiły" pog.; 14.16 koncert życzeI1 Re ... - Solo na qrganach WUJrlI14.50. "Radiofonizacja kraju"; _ tzera. 19.15 Koenlgsw. MaI?
14.50 wiad. bieżące i &,iełda; 17.45 zn~n~ utw~ry Mozarta w wyk.
PraslowiamJe śląscy _ pog. 17.00 orko I solst<??:,... 19.45 Sztokholm .. W świetlicy po wakacjach"; _ .,Rosę Marle . oP~. F.rlilIlla. 20.10.
18.111 "Osbroonie z wod?" _ po&,. I{oeml:sw. P.leśIlJl r6znych. naromelioracyjna' 18 25 sport
dów. ,Hamburg - Konc. WI
•.•
ny LIpsk Znane
Kraków - 6..57 aoo. porann~; wyk. ch6ru. orko i
11.30 Ra~hmall1now gra SW(}Je Monte Ceneri II
kompozycJe (,płyty); .14.96 m1JJ~y·k.a Beethovena. Radio Romania "Cy(płyty); 14.26 audYCJa dla. dZIeCI: ganeria" op. Puccl!niego z płyt.
a) Skrzynka.. b) Sluch.?,wJs,ko - 'Viedeń - Z oper niem1eckich. _
.. Qhlopcy z placu brOl!1l : 14.55 .- 20.40 .. Wanda" op. Dworzaka. _
wJad. gosp<?darcze: 17.45.dokąg,Je- 2100. Berlin _ Utwo.ry (}"A.i.lm'..,_l
chać w ŚWlętO? 17.50. .. PI~~a.rz - sk'iego
MediolanPOg. sportowa. 18.00 .. M.ilJllatury sta" o.Pt Ganne'a RZYDlkwartetowe".
'Vy_k.. Kwarlet cert Bymf, 21.15 Sitokholm _
SD?-y.czkO'Wy R~ł()slld Kraikow- psodia rad iO'W a. 22.06 Strassbul'g
skleJ.
..Dragoni z ViJlars" OP. kom.i<!ma
Lód! - Ii.SO aud. pora.nne; 11:30 Maillarta. 22.30 Koenigsw,płyty z W-wy; 14.00 ruzyka obla- Koncert 8zopenowsk:. 22.35 Brno
uo.wa (plyty): 14.50 golełda; 17.45 ,,}{usałlka" op. Dworzaka (w ję
"Orka na ugorze" - .J. WJktora; zyku eslperanto). 22.45 Droitwich
18.00 koncert rozrywykowy
w \'oncert muz. współczesnej. 23.60
~vyk. zeSJPpłu crtrzrst6wj .18.26 Koenigsw. _ Muz. rozrywkowa
Jak SiPęUZIĆ ŚWIętO? 18.2 B'Port.
Lipsk - Muz. leklka i t run. Sztu
. .i_
...
.
'I~
gart
- Z LilpSka. Monachium
_
__ I
Płyty. 23.19 Bruksela fr. - .. La.k ".,
• I~
me" OP. DeLi.besa (fral!'l . z płyt).
24.00 Frankfurt I Sztntgard _ Me16.00. Wiede1i - K(}ficert z Gra- lodie rozrywkowe od god,z. 2
do
zu. Koenigsw. - Koncert popo- Wied'Tlia). Radio Paris - Kocnceort
l'IldlTliowy. 17.00 Berliu - "Flet nocny (Mendelssohn. Roussel itd.).
z Sanssouci" G raenera z płyt. - \Viedeti - Koncert ol'k. i sol z dę
1.4;'; Berlin - Muz. rOZl'Y'Wkowa Grazu.

•
Humor zagranIczny

-I [il".

. t-łamOW)' mlllmew lub lego miejsce kosztuje: w swycz!t1uJ'eh n. stronIe 8-1.·
Og ł OSZenUl
mowel 111 groszy, na stronie redakcyjnej (4-łamowej), a) przy ko1'lcu e&e'cł

- Hej, Feluś! czemu tam taK sterczysz? Przysia,dtte
naB.
- Nie mogę. Dałem tonie słowo, :l;e nigdy ju:t nie bę
przesiadywał w knajpie.
'("Prager Pr."y

Prenumerata w· Pohe. • ~ .lfRzet, do domu miesilIcznie tf ruJ' w t7&'odnilrl
2,110 .ł. sa palle. mleeI~cmle od 3.00 zl do 6.0a _ U_<uletnie od kraju).
Adres redakcji I adm!nistracji eentrameJ: Poznań. 8w. Marcin 70. Telefony' 40-72 14-76

redakcyjnej 30 groszJ'. b) na atronle czwartej 50 gros~. c) p.a atronle drugiej 116 grony,
dl na stronie wiadomOŚci miejscowych 1,- zI. Drobne oglo"zema (najwytej l()() a/6w. w t7m
.
.33-07. 44-61, 35-24. 35-25; po goca, iD oru w nIedziele i święta tylko' 40~72 R~dakto;
;; nagł6wkowych) s/oitlo nag/6w).owe drukiem tłustym. 15 grosay. kaMe dalsze słowo 10 gron,.
(\dr.>Wledzlaln y : Jan Plazu I ?ozna.nia. Za wiadomości i artykuły z m. Łodzi 'odpowiada
Ogłoszenia większe w~rOd drobnych POonJlając od ostatniej stl'ODY. l-łamoW)' mlllmetr 110 groWady_ław Maclu. Ł6df'puJ. Piotrkowska Dl. Za ,.Kronikę Wielkiego Pomorza" odpowiada
S7,W. Ogłoszenia skomplikowane, II za.strzeżeniem miejsc!! od llo'!zczegó!nego w,padku 20'"
I.l'ranpelszek; Przytal'likl a. omania. - Za ogłoszema i reklamy odpowiada Antoni Leśniewicz
J
d'
..
d
od I
lO. 30
d
z
oznama. Rf!!;.oPIs<1w ni.Mlllm6wionych redakcja .nit> z,?r~ca. \'\1 razie wy.
nadwyżki. Ogłosf:en!a do b!etllce~ wy anIB przYjmuJemy
i
g Z ny
• . a "wy,rall
padk~wl ' spowodowanych .slłą. "ryzszą. przeszk6d w zakladzle. strajków itP. w~unwnjctwtJ nie
nienzielnych i Awiatecznych do godziny Y.:30 rano. Za błędy drukarskie. które nie zniekształcają
oclPOwada za dostarczenIe PIsma. a pr!!"um~ratorzy nie mają prawa d o mił&'ania Mię nieJo.
treści ogłoszenia. administracja nie odpowiada. Ogloszenia przyjmujemy tylko n opłatą z g6ry.
starczonych numer6w lub odszkodowanIa.
J
Naldad I czcionłd: Drukarnia Polska S. A. w Poznaniu. - Konto P. K. O. Poznań 200149. PGCstowe konto rozrachunkow.: Pozna1\ 3, numer k~rtotek 03.
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Tegoż

wieczoru Polaski

pisał

do Ir-

winga:
" ... rozmowa z nią jest po prostu nieustannym elektryzowaniem wyobraź
ni, słuchanie jej głosu utrzymuje
wszystkie nerwy w wibracji, patrzenie
na nią. wręcz uszlachetnia. Cała jest
dziełem Sztuki. Nie wierzysz?.. Nie
dziwię Ci się. Ja też nie wyobrażałem
sobie, że taka doskonałość może istnieć. Posłuchaj: włosy to len przypr6szony złotem, oczy to szafiry, w których ukryto dwa słońca, nozdrza to
sewrska porcelana, usta, owal twarzy,
ręce, nogi, wszystko jest jakimś nieprawdopodobnym cudem. Gdyby ktoś
namalował wierny jej portret, powiedziano by, że pr~esadził, gdyby ktoś ją.
opisał,
powiedziano by, że kłamie.
Przysięgam Ci, Fredziu, że nie widziałeś nigdy takiej skończonej doskonało
ści. Niestety kocha innego. Ma męża,
młody człowiek zupełnie comme il
faut. Oczywiście widzę, że z mojej pracy nic nie będzie. Trzy razy na próżno

nej sposobności, by przygotować teren
dla przyszłości męża. Z tej głównie
przyczyny ułatwiła. Polaskiemu zbliżenie się do Goga i do siebie. Wprawdzie ceniła. go, jako pisarza, a poznawpressem Macphersona. "Fragments 01 szy polubiła, jako człowieka, ani przez
ancient poetry". Ona tego nie zna. chwilę jednak nie zapomniała, iż człoZnajdziesz to u mnie w gabinecie na wiek ten jest w Warszawie popularną
drugiej albo na trzeciej półce w zielo- osobistością, że rozporządza licznymi
nej oprawie. Jeżeli będziesz mógł przy- stosunkami i że jako przyjaciel Goga
może i na pewno zechce udzielić mu
jechać, ucieszę się szczerze. Uściskaj
poparCia.
wszystkich. - Twój Adam."
Z drugiej strony adoracja, jaką otaObawy Polaskiego sprawdziły się. czał ją Polaski, sprawiała jej żywą
O pracy nie było mowy. Nie mógł usie- przyjemność. Miała tę wadę, że nie
dzieć w swoim pokoju. Całe dni spę
umiała istnieć w innej atmosferze, niż
dzał na rozmowach z panią Kate, lub
w atmosferze hołdów i zachwytów.
z Gogiem o niej. Gdy dowiedział się, że Był to niewątpliwie rodzaj próżności
zamierzają osiedlić się w Warszawie,
i Kate wiedziała o tym, lecz nie potrawprost nie posiadał się z radości.
fiłaby wyrzec się jej. Musiała być IX>Po tygodniu przyjechał Fred Ir- dziwiana przez każde otoczenie i gdy
wing. Przyjechał własnym samocho- nie dostrzegła objawów tego podziwu,
nie zaniedbywała żadnego wysiłku, by
dem i przywiózł Sewera Tukałłę.
je wzbudzić, uciekając się nieraz aż
Polaski, Kate i Gogo kończyli właś do kokieterii, dość nawet jaskrawej.
nie obiad. Polaski zobaczył ich przez Wstydziła się zwłaszcza tych wypadokno i wybiegł na powitanie.
ków, lecz wolała przecierpieć wstyd,
niż wyrzec się zachwyconych spojrzeń.
Stało się to dla niej niemal koniecznością i dla tego nie znosiła tłumu,
- To jest kwestia złamanej ambi- zwłaszcza tłumu czymś zaabsorbowacl - westchnął.
nego. Czuła się wręcz nieszczęśliwa
- Nie, to powinno być kwestią cha- na dworcach kolejowych, na wielkich
rakteru - poprawiła. - Umiejętność zebraniach, a nawet na pensji, gdzie
pogodzenia się z rzeczywistośl(ią, któ- koleżanki odkryły jej słaby punkt, a
rej nie możemy zmienić, jest kwestią zazdroszcząc jej urody, robiły wszystcharakteru.
ko, by udać, że nie dostrzegają Kate.
- Masz rację, masz rację, ale naNie zależało jej jednak nigdy na
wet nie możesz sobie wyobrazić jak to wzniecaniu w podZiwiających ją lujest trudne.
dziach uczuć głębszych. Może nawet
- Im trudniejsze - zauważyła nie sądziła, by była zdolna do wzbutym godniejsze wysiłku. Rozmowy ta- dzania w mężczyznach miłości i nie
kie odbywały się między nimi nie raz pragnęła jej zresztą. To też słowa Goi stanOWiły jedyne ciemne plamy na ga nie tylko nie sprawiły jej przyjemich pożyciu. Kate przed ślubem nawet ności, lecz myśl o zakochaniu się Ponie pozwalała sobie na nadzieję, że u- laskiego wydała się jej przykra. W
łoży się QoJlO tak dobrze i tak miło. Go- każdym razie postanowiła na przygo otaczał ją nieustającą serdeczno- szłość unikać w stosunku do niego
ścią" był delikatny i uważny, pamię
wszelkich zalotności.
tał o drobiazgaCh nawet, nigdy nie naIrwinga poznała tego wieczora. Wyrzucał jej swoich pieszczot, gdy tego
dał się jej dość miłym chłopcem. Był
nie chciała.. Wystarczyło jedno spoj- nadspodziewanie młody.
Nie mógł
rzenie, by czuł, że czegoś sobie nie ży mieć więcej, niż dwadzieścia pięć lat
czy, W jego postępowaniu nie było nic, i jego przyjaźń ze znacznie starszym
z czego mogłaby zrobić zarzut przeciw Polaskim była czymś nie zupełnie norniemu.
malnym. Wysoki, bard;zo szczupły, o
J eżel! zaś nie udało się jej dotych- ciemnych oczach i rudawych włosach,
czas doszukać się w nim szczególniej- robił wrażenie chorowitego.
Mówił
szych, wrróżniającycn zalet, rozumia- mało i cicho, nie wymawiając "r". Poła, że nie ma prawa ich wymagać.
za tym Jego wysiłki zdawały się zmi&I w innej dziedzinie ze strony Goga rzać ku temu, by swoją osobą zajmospotkało ją miłe rozczarowanie.
Wy- wać jak najmniej miejsca w przestrzechodząc za mąż, oczywiście, wiedziani :i uwadze obecnych.
ła dokładnie wszystko, co dotyczy fiGdy Polaski przedstawiał gO Kate,
zycznej stony współżycia małżonków. Irwing powiedział:
Traktowała to w teorii, jako rzecz na...- Właściwie znam panią od dawna
z fotografii.
'
turalną i konieczną.. Obawiała się jednak, że w praktyce nie zdoła opano- Z fotografii? - zdziwiła się Kate.
wać wstrętu do tego wszystkiego, co
w miłości jest zwierzęcego, wulgarne- Tak. Moja cioteczna siostra była
go, nieetycznego.
koleżanką pani na pensji w Poznaniu.
Ta nowa dziedzina życia, przed któ- Zostało po niej grupowe zdjęcie klasy
rą uczuwała instynktowny lęk, otwarpiątej. Na zdjęciu tym jest i pani.
ła się dla niej pełna nieznanych dotą,d
- Jak się nazywała pańska kuwzruszeń i powabów, W tym. była zazynka?
sługa Goga.
- Małgorzata Lubicka.
Doznała i tu może pewnego zawo- Ach, Greta! Cóż się z nią dziedu. Skoro już odkryła w sobie nową je? Zdaję się, W już do szóstej klasy
dozę wrażliwości, zdolność do nowych
nie przyjechala?
podniet i nowych przeżyć, z dnia na
...- Umarła.
dzień
oczekiwała doznania jakiegoś
- Ach mój Boże!
apogeum rozkoszy, o którym tak przePolaski powiedział:
konywująco opowiadały różne kobiety
......, I rzeczywiście pani Kate tak mai z taką emfa,zją. pisały książki. Nie
było tu jednak ani szału, ani zapomnienia, ani płomiennych wybuchów,
To też gdy wieczorem Gogo, móani rozżarzeń, w których poza świado
wiąc o Irwingu nazwał go ,,,takim somością rozkoszy nie itnieje nic.
bie bubkiem", stanęła w jego obronie:
- Nie znasz go prawie wcale, a
już pozwalasz sobie na lekceważący
sąd o nim.
możliwości, by pomóc mu najskutecz- Wystarczy porównać go chociaż
niej.
A ponieważ wiedziała, że wydźwi by z Polaskim -wzruszył ramionami.
- Nie, bo trzeba jeszcze przypomgnięcie się Goga jest niepodobień
stwem póty, póki nie nabierze wiary nieć, że są przyjaciółmi.
- Właśnie. Wydaje mi się to nieuw siebie i nowej amhicji, pragnęła jak
najbardziej skrócić okres pobierania zasadnione.
renty z Prudów, tej renty, która nie
- Bo za mało znasz pana Irwinga. Widocznie pan Polaski, który zna
była przecież niczym innym, ' jak zgubnym upokorzeni~m, paraliżującym w go dobrze, odkrył w nim walory godne uczucia przyjaźni.
Gogu właśnie ambicję.
GogO nic nie odpowiedział. Po paDlatego też Kate nie pomijała żad-

siadałe~ do maszyny.
Zdaje się, że
zwariowałem. Nazywa się Kate. Możes~ szatanom
opowiedzieć o niej.
Niech mi zazdroszczę.. Tylko nie wspomina.j, że ma. męża. Przyślij mi ex-

ZIARNO GORYCZY GOGA
Pan Irwing - powiedziała Kate
może być dla ciebie bardzo pożyteczną znajomością,. Wspominał mi
pan Adam, że jest to syn tego barona.
-

-

Irwinga.
- Więc

cóż

z tego wynika? - zaGogo.
- Jego ojciec jest wielkim przemysłowcem i ma ogromne stosunki. J eże
li zechciałby udzielić ci poparcia, są
ciekawił się

dzę,

że łatwo mógłbyś znaleźć jakieś

odpowiednie stanowisko,
- Nie chcę teraz myśleć o tym skrzywił się lekko. Za dziesięć dni
kończymy przecie nasze wakacje. Na
klopoty i starania dość będzie czasu w
Warszawie. Swoją drogą to na prawdę
szczęśliwy traf żeśmy po~nali tego Polaskiego. Jak się zdaje, ma on rozległe
znajomości i to w towarzystwie. Nie
będziemy się czuli w Warszawie, jak
na bezludnej wyspie. Mam wrażenie,
że on nas szczerze polubił.
- Odnosi się do nas z nieukrywa.ną życzliwością potwierdziła Kate.
Gogo zaśmiał się:
- Nie do nas, tylko do mnie, bo w
- To przesada. Może mu się podobam " ó
- Och, Kate! Chyba udajesz, że t&go nie widzisz! ,
- Bynajmniej. Widzę, ale nie j&stem ~wolenniczką pocholmych s/ł
dów.
- Tylko nie przypuszczaj, że jestem
o ciebie zazdrosny - wziął ją. za rękę
Gogo. - Wprost przeciwnie. Cieszę
się, że zachwycają. się tobą.. Zresztą.,
czyż można się tobą. nie zachwycać? ..

Żebyś wiedziała jak czesto Plyślę o
tym, jakie wielkie szczęście mnie spotkało, żeś została moją żoną. Nie uważam siebie za pozbawionego wszelkich
zalet czy wartości, ale iluż znalazłabyś
dystansujących mnie na każdym po-'
lu. Nie mówiąc już o tym, że moglem
ci ofiarować tylko takie nazwisko, które ... zawstydza mnie samego.
Spochmurniał i opuścił głowę.
Ile
razy dotknął tego tematu, stawał się
ponury, a chociaż względnie łatwo wracał do równowagi, Kate nie cierpiała
tych chwil.
- Mówiłam ci, Gogo, że nie przyWil~JZllję do tego żadnej wagi. Naprawdę pOWinieneś przestać myśleć o tych
sprawach.

-

-,~

ślicielem.

-
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A co robi?
Myśli. Upewnia nas,
my~lł, ehociaż nie wiem kiedy znajdzie na. to
czas, bo ustawicznie gada. Jeden z
naszych przyjaciół, Duś Kuczymińsld,
przysięga, że Sewer nawet przez sen
nie przestaje mówić. Fred przez drogę musiał też nasłuchać się jego tyrad;
Irwing lekko się uśmiechnął:
- To był jeden ośm.i<>godzinny m~
nolog.
_ Pan Tukałło wobec tego ...... powiedziała Kate _ powini.en wziąć s~
bie sekretarkę, któraby towarzyszyła
mu nieodłącznie i stenografowa.ła monologi.
_ To jest pomysł! Chociaż Sewer
twierdzi, że i tak jego myśli nie przepadają, bo użyźnia nimi jałowe gleb
naszych mózgów.
_ Widzę, że nie grozi mu mikrooo
mania. - zauważył Gogo.

ze

-

Nie ma naj mniejszego niebezpieŚwietny przy tym chłop.
Ma niesłychane poczucie humoru i na.wet w tej jego bufonadzie jest jakaś
dystynkcja
czy
dostojność.
Ktoś
ochrzcił go kiedyś na angielskiego lorda, który urodził się w Gaskonii i zgaczeństwa,

skonizował się ~pełnie.

- Nie, Adamie, odwrotnie: Gaskoń
czyk, który urodził się w Anglii - z
poważną miną poprawił Irwing.
- Słyszała pani? Z politow8r
niem zapytał ~olas.kl. .
.
- T? p~zecle me Jest Identyczne
- broml SIę Fr~d. . .
.
Jesteś. n.aJnudmeJszym <:ZłOWlekI.em!la śWIecle.- z prz~konamem p?"
wIe~zlał . Pola.skI. - I muszę ~yrazIć
pam ID;0Je najgłębsze ubolewame z p?,"
\~odn Jego pr~YJazdll:'. To sm~tne, ze
SIę t~~ I;'owo.h rozwI~a, al~ me tra~ę
nadZIel, ze kIedyś cos z mego będZIe.
Już wcześniej Kate zauważyła, ;,e
Polaski ostrzy sobie dowcip na przyjacielu, jakby popisując się jakąś iraniczną pobłażliwością kosztem Irwinga. Był to zdaniem Kate tani i brzydki rys charakteru u człowieka bądź co
bądź nieprzeciętnego.
Potulność czy
bierność z jaką to przyjmował Irwing
wprawdzie stwarzała wrażenie niezaradości, lecz w Kate wywołała rodzaj
współczucia i sympatii.

I .-

SPRZECZNE

AMBICJE KAlE
W tych warunkach, chociaż zdawala sobie sprawę z tego, że nie kocha
Goga, miała prawo wierzyć, że będzie
z nim szczęśliwa. W myśl swoich przekonań umiała pogodzić się z rzeczywistością. Widziała przed sobt} jeden
tylko cel: WydŹWignięcie męża do takIego poziomu egzystencji, na którym
przestanie wstydzić się swego pochodzenia i zacznie cenić siebie. O ten
cel gotowa była walczyć, do tego celu
zmobilizowała wszystkie swe siły i

lo się zmIeniła, ze poznał}jys Ił nawet
nie wiedząc jak się nazywa.
- O tak lekko zarumienił sit
Irwing.
Nie znałem pr.z.ocież na.zw~
ska tej panienki z fotografii i nie znam
panieńskiego nazwiska pani. Z podpisów pod zdjęciem wnioskowałem, że
pani nazywała się albo Z. Potocka, albo K. Pomianówna.
- To drugie było trafne.
Irwing chciał coś jeszcze powi&;
dZieć, ale tylko chrząknął i niepew-;
nym półkrokiem wycofał się poza ra.mię Polaskiego, który zaczął wy jaśniać niezjawienie się Tukałły.
- Twierdzi, że bolą. go wszystkie
kości i przysięga, że nigdy w życiu nie
zrobi już tak dużej trasy samochodem.
Położył się do łóżka i zdążył już przerazić pokojówkę żądaniem by zrobiła
mu masaż. Zobaczy pani co to za
wspaniay typ!
- Czy jest też pisarzem 'l
....... Nie zaśmiał się PolaskJ.. !0Nigdy, jak sam zapewnia, nie pisał
nawet listu. On jest, proszę pani, m)"-

SĄDY

ru minutach' odezwał się jednak:
- Oglądałem ten jego samochód.
Sześciocylindrówka całej parądy i w
dodatku model z przed trzech lat. Nie
rozumiem, czy to skąpstwo, czy abnegacja. .. Z tym baronostwem też nie
najlepiej. Tytuł otrzymał dopiero j&go dziad. Jak to określił .Polaski, za.
zasługi na polu przemysłowym.
- Czyż to ważne - odpowiedziała. Ale nie rozumiem dla czego
odnosisz się doń niechętnie. Takie uprzedzenia utrudniają ci zbliżenie się '
do niego. A to przecież leży w twoim
interesie.
Uśmiechnął się z odcieniem nieza.dowolenia.
(C. d. n.)

Zakochan wobrazie reklamow m
Groteskowa afera miłosna W Chicago rozegrała się tragikomiczna afera miłosna, która z doskonałym powodzeniem słutyć by mogla jakp tem~t do
filmu groteskowego w stylu amerykań
skim. Bohaterem afery jest bogaty kupiec kopenhaski Hendrick Larson.
W piękny dzień wiosenny LarsoD spacerował w głównej alei Kopenhagi.
Nagle zwrócił jego uwagę plakat na słupie
reklamowym, zaChwalający jakiś środek
kosmetyczny. Z plakatu uśmiechała się
co widza urocza twarz dtiewczęca. Zachwycony Larson jeszcze tego samego
dnia odszukał artystę, który dostarczył
rysunku ao plakatu. Malarz nie mało był
~dziwiony, gdy mu Laraon oświadczył, te

Mur Tegarta z drut6w telefonicznych
Poczta jest jedynym prawdopodobnie
urzędem, który utrzymując ścisły kontakt z publicznością - zdobył sobie jej u-

znanie i zaufanie. Poczta nalety do tych
nielicznych instytucyj, które stale się rozszerzają i Ulepszają:
Personel pocztowy
od r. 1928 wzrósł o przeszło 6 tysięcy osób,
dochodząc do 40 tys. pracowników. Równolegle ze wzrostem ilości pracowników
powiększyła się liczba urzędów pocztowych bardzo wydatnie, dochodząc do wysokiej liczby 4 915.
Ogrom pracy, jaki wykonała poczta w
r. la3i obrazują najlepiej następuja,ce cyfry: Przewieziono 908 milionów listów, 261
miln. czasopism, 14 milionów paczek, załatwiono 19 miln. przekazów! Dobre wratenie jednakowot zniknie, jeśli prac~ naszeJ poczty porównamy z działalnością
poczt innych krajów. W Polsce na jednego mieszkalIca przypada 26 przesyłek lis towyl' h; w Szwaj carii cyfra ta wynosi
172, w Belgii 170, w Anglii 169, ba, na wet
na Wf;grzech jest większa - wynosi 52,
w znienawidzonej przez niektórych ludzi
CzechoSłowacJi 47 itd. Stanowczo za mało piszemy.
p c dobnie jest z telegramami. NA 1000
mieszkailc6w w Australii przypada 22i)()
telegramów, w Norwegii 1300, w Anglii
1400, w Czechosłowacji 290, w Rumunii
204 - a w Polsce tylko 106. Podobnie jest
z telefonami. W Danii na 1 mieszkańca
przypada 179 rozmów, w Szwecji 157, w
Łotwie 57, w Hiszpanii 28, u nas zaś
tylko 16! Nie jest to jednak wina poczty.
:"ie jest to świadectwem niskiego stanu
kuHury - lecz przede wszystkim złych
warunków gospOdarczych, czyli tzw. biedy. ("Biedo, tyś jest na świecie alfa, i
omegą").

Wprawdzie na 1 000 mieszkańeów przypada u nas tylko 7 aparatów telefonicznych - to jednak sieć telefoniczna jest
dobrze rozwinięta. Długość jej wynosi pół.
tora miliona kilometrów.
Drutem tym
motnaby otoczyć granice Polski 285 razy!
(Powstałoby wtedy coś w rodzaju palestyńskiegQ muru Tegarta, oddZielającego
Palestynę arabska, od żydowskiej).
ną

Jedyną może bolesną sprawą., związa
Z pocztą, jest sprawa uposateń pewne-

go rodzaju pracowników pocztowych, a
mianowicie listonoszów wiejskiCh, którzy
$tanowią pokaźną, bo prawie 6-tysięczna,
armię·
Uposatenie ich, wynosza,ee około
60 złotych na miesiąc, winno ulec zwięk·
szeniu (choćby przez tzw. dodatek zimowy), tym bardziej, te poczta wykazuje saldo dodatnie w wysokości 27 milionów zło
tych. (1. welm.)
~ASZA

Pogoń

za ocean - Uparty wielbiciel - Kurilcja wpiwnicy
W Chicago czekała Larsona niemiła
niespodzianka. Okazało się, te mieszka
ta,m nie mniej jak 430 rodzin o nazwisku
Rayson, pomiędzy którymi było wprawdzie tylko 28 młod;y:ch kobiet w wieku od
20 do 30 lat o imieniu Viola. Larson udał się do wywiadowni prywatnej, która
niebawem wypośrodkowała ))rawdziwą
Violę. Była nią córka bogatego fabrykanta z Chicago. W dostarczonej fotografii
zakochany Duńczyk rozpoznał natychmiast modelkę kopenhaskiego plakatu reklamowego.
Hendrick Larson widział się jut u celu
swych marzeń. Ale dopiero teraz rozpocząć się miała jego męka. Daremnie usiłował
on nakłonić w listach miłosnych
swój ideał do wyznaczenia mu schadzki
I{wiaty, które codziennie posyłał ubóstwianej, nie były przyjmowane. Wreszcie po jakimś 7-mym liście odpisał ojciec
panny, że córka jego jest już zaręczona i
że ma ją przestać nagabywać.
Ale Larson nie dał jeszcze za wygrane.
Postanowił dotrzeć za wszelką cenę do u-

jest zakochany w modelce plakatu i te
chciałby ' się dowiedzieć jej adres.
- ' Nie zna,m tej pani, -: odrzekł malarz.
Widziałem ją raz jedyny w tyciu, i to w
Muzeum Narodowym, kiedY kilka miesięcy temu zajęty byłem kopiowaniem jedn~o obrazu.
W pewnej chwili przystanęła przy mojej sztaludze wytworna, mło
da kobieta i przygla,dała się z wielkim zainteresowaniem mojej pracy. Urocza jej
twarz wywarła na mnie tak silne wratenie, te poprosiłem je" by mi pozowała. Później zutyłem szkice do projektu plakatu reklamowego, który pan widział na
litfasie. O osobie mej modelki wiem serdecznie mało. Pochodzi ona z Chicago i
nazywa się panna Rayson.
Larson wkrótce w jednym z eleganckich ho'teli Kopenhagi wypośrodkował, że
istotnie ,' kilka miesięcy temu mieszkała
tam przez kilka dni razem z damą do towarzystwa miss Viola Rayson z Chicago.
Larson postanowił ją odszukać. Wkrótce
potem udał się do Rotterdamu i stamtąd
do Ameryki

że mote osobistym
wystąpieniem zdoła ją pozyskać. W najblitszą niedzielę udał się więc samochodem do willi Rayson.
Wizyta ta wzięła
jednakte obrót zupełnie nieoczek~wa.ny.
Przyjął go ojciec panny, który raz Jeszcze
oświadczył mu, te jego konkury Sil, zupeł
nie bezcelowe. Duńczyk uniósł się gnie-

bóstwianej w nadziei,

wem i oświadczył, że nie opuści pierwej
willi, zanim nie zobaczy się z Violll,. Wobec tego Rayson wyprosił go z pOkoju. -Duńczyk odepchnął go jednakte i usiło
wał wtargnąć do sąsiedniego salonu, ......
gdzie spodziewał się zastać Violę. W tej
chwili jednakte wpadli dwaj służa,cy do
pokoju,
ubezwładnili szamoca,cego si~
Duńczyka i zamknęli go w piwnicy. Wypuszczono go dopiero dnia następnego. Lal'son był wyleczony z swej namiętności do
Violi. Sprawa jednakte oparła się o sąd,
który Larsonowi przyznał rację. Rayson
skazany został za pOZbawienie wolności
Larsona na grzywnę 3 tys. dol.. i na zapłacenie takiej samej sumy tytułem odszkodowania dla Duńczyka.

Zakochani "od pierwszego wejrzenia"
Niezwykły

W parlamencie Unii Południowo-Afry
wniosek ustawowego zakazu udzielania ślubów zakochanym "od
pierwszego wejrzenia".
W uzasadnieniu
swego wniosku poseł Badenhorst podkreślił, że "większość tego typu zakOChanych,
po krótkim okresie współżycia, rozchodzi
się, nierzadko w okolicznościach szkodli-

położył

wych dla interesu publicznego".
Poseł
Badenhorst pragnie wskrzeszenia dawnego ObyczajU holenderskiego, według którego oblubieńcowi, odwiedzającemu wybrankę serca, ojciec panny młodej wrę
czał płonącą świecę.
Po długości świecy
młodzieniec mógł się orientować czy zaloty jego są mile widziane, czy nie. Mło-

życiu
naisławniejszego

kres

Jedną

z największych atrakcyj wielkiego portu azjatyckiego Singapore był słyn
ny nurek Minggu. Człowiek ten przez blisko pół wiel,u zabawiał pasażerów wielkich okrętów wyławianiem spod wody
monet, zrzucanych z pokładu. Potrafił on
przy tym dokonywać najnieprawdopodobniejszych wyczynów, a pod wodą nie rozstawnł się nigdy z zapalonym cygarem,
które umiejętnie zakl'ywal jedną ręlcf\ i
chronił przed zgaszeniem.
Niedawno pasaźerowie jednego ze stat-

Tajemnicza
która

mają ślubu

wniosek w parlamencie kolonii angielskiej w Afryce

kańSkIej wpłynął

Rekin

nie otrzy-

śmierć

nurka

k6w byli świadkami strasznego dramatu,
który poło~ył kres ~yciu najsłynniejszego
nurka. W momencie. kiedy Minggu skoczył do wody za rzuconą monetą, pasaże
rowie spostrzegli rekina, szukającego że
ru. Mimo okrzyków przerażenia nie udało się jut nurka uratować.
Woda dokoła
stała się na dłuższy czas czerwona. Minggu wynurzył się na chwilę, krzycząc o pomoc. Zdołano go co prawda wyciągnąć z
wody. ale rany, zadane mu przez rekina
okazały się śmiertelne.

pieknej Meksykanki

chciała zostać gwiazdą filmową

dluższego czasu poszukiwało pewne
amerykańąkie towarzystwo filmowe na terenie Meksyku pięk~ych kobiet do czterech filmów o meksykańskim charakterze. Poszukiwaniami zajmował się głów

Od

nie wytrawn,y manager Fryderyk Besswe art, który w tym eelu objeżdżał wszystkie większę miasta w: Meksyku . . Podczas
ostatnich świąt Wielkanocnych, przebywał
Bessweart w Tampico. Portier hotelu, w
którym mieszkał manager, dał mu informacje, te niewątpliwie najpięk1!iejszll, kobietą Meksyku jest 19-1etnia Joana Delisquar, mieszkanka Tampico, urzędniczka
biurowa.
Nazajutrz przekonał się Bessweart, że
portier miał rację. Joana Delisquar była
istotnie cudem pięknośei Niestety po roz-

dzi pozostawali z soba, - do chwili wypalenia się świecy. Dużo świec musiano wypalić, zanim rodzice panny młodej dali zezwolenie na ślub, za to jednak, jak podkreśla poseł Badenhorst, małżeństwa były trwalsze i miłość małteńska płon~l&
gorącym płomieniem i nie topniała jak
wosk.
i obiecała przyjechać wkrótce do miasta
Meksyku.
Gdy jednak nadszedł dzień umawiony,
oczekiwana piękność nie przyjechała. Minął jeszcze tydzień, a JoaDa Deliquar nie
dawała ~adnego znaku życia, mimo, te opuściła Tampico. Cóż mogło zajść w czasie jej podróży? Sledztwo policji poszło
tym torem, że napewno została porwana
przez gangsterów, mote nawet na zlecenie
konkurencyjnego towarzystwa filmowego,
lub jakiejś gwiazdy z Hollywood, obawiającej się tak pięknej rywalki.
Przez pewien czas podejrzewano nawet Besswearta o umaczanie palców w tej tajemniczej
aferze. Przytrzymano go przez 4 dni w areszcie, w przekonaniu, te zemścił się on
na pięknej Joanie za to, it naraziła go
poprzednio na rozczarowanie.
I oto przed kilku dniami otrzymała
dyrel{cja policji w Tampico wyjaśnienie
niespodzie\vane i bardzo dramatyczne.
Okazało się, te piękna, Meksykankę uprowadził zali:ochany w niej brat jej zmarłe
go narzeczonego, który również zniknął.
W dwa dni po odkryciu tego faktu maleziono na przedmieściu Tampico zwłoki
obydwojga. Śledztwo wykazało, że Meksykanka zastrzeliła brata swego narzeczonego widocznie z zemsty za to, te przeszkadza jej w karierze, po czym sama popeł
niła samobójstwo.
Są to jednak tylko domysły na pOtlst&wie poszlak, gdy t para denatów nie pozostawiła tadnych wyjaśniających listów.

mowie z piękną panną doznał Bessweart
o tyle rozczarowania, że Joanna nie zamierzała zostać gwiazdą filmową..
Poinformowała go, że za kilka tygodni odbę
dzie się jej ślub z fabrykantem, którego
była sekretarką.
Jej narzeczony bawi obecnie w podróży.
Bessweart nie traci jednak nadziei, że
zdoła pozyskać wybitną piękność dla filmu. Istotnie już w kilka tygodni później
dowiedział się, te los Joany Delisquar
zmienił się zupełnie.
Jej narzeczony poPrzez budowę szkól stawiamy n'"
niósł wielkie straty materialne, a chcąc
odbić je sobie w grze w karty doprowadził
trwalsze strażnice polskiego ducha n.
się do zupełnej ruiny i popelni~ samo~ój- ł kresach zachodnich. Każdy Polak popi..
stwo. W tych warunkach podpIsała pIęk- ra Towarzystwo Popierania Budowy Pana Meksykanka kontrakt z Bessweartem bIl
h S k·n P
cznyc
z vs owszech nyeh.
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Wostatniei godzinie
Epizod z rewolucji francuskiej
B y ło to w r. 1789, a na ulicach Paryża
cisnął się tłum i oczekiwał na wóz, mający zawieźć ofiary rewolucji na miejsce

stracenia.
Dziś jest specjalne widowisko. Od wczesnych godzin gilotyna jest otoczona gę
sLym tłumem gapiów, którzy poświęcili
swój nocny wypoczynek, aby zdobyć dobre
m iej s ce. O dziesiątej rano ma być stracony markiz de Rochet, którego jedni zwitli
dumnym markizem, inni najniebezpieczniej szym uwodzicielem kobiet Paryża.
Przed rewolucją był jednym z najzarozumia lszych kawalerów, jeździł pg ulicach
Paryża szpf;ciokonnym zaprzęgil'm.
Dziś
rozwścieczone tłumy mają go pr7.ewieźć
ną. miejsce stracenia w otwartym wozie 'i
chcą się nasycić widokiem jego złamanej
dumy, chcą przeżyć chwilę, gdy chwieja,c
się jak inni, wstąpi na szafot i będzie blagał swych oprawców o litość, której już
nic zazna..,

2ycie ma.rkiza de Rochet było mor.no
awanturnicze. OdbYWał podróte na morzu i na lądzie, odwiedził liczne kraje, a
w zamku swym gromadził skarby przywiezione z całej Europy, wydawał wielkie
sumy na zbiory naukowe.
Ale przede
wszystkim zdobywał kObiety, a potem je
rzucał z zimną krwią.
Kie miał prawie
przyjaciół, ale \\'zamian za to tysiące zazdrosnych i nienawidzących go bliźnich.
Często odbywał pojedynki i walczył do
upadłego w obronie czci swego króla. Gdy
wybuchła rewolucja, trzech ludzi straciło
życie zanim da.l się ująć i wtrącić do najgorszego więzienia w Paryżu. Przyprowadzony przed trybunał rewolucyjny nie
zdradził miejsca ukrycia osób wysoko postawionych - chociaż obiecano mu za to
wolność. Lecz de Rochet zmierzył sędziów
zimnym wzrokiem i odmówił wszelkich
zeznań.
Wydano więc nań wyrok. który
dziś mial być wykonany.
wŚ"óa radosnych okl'zyków tłumu jedzie ulicami miaRf.a "w6z śmierci". Ale
mocno rO,zczarowani są ci . . którzy chcieli
ujrzeć markiza dr?ącpgo.
BlacIy. ze skrę
powanymi rękoma stoi na wozie jak bohaler. Patz·zy chłodnym wzrok~m po tłu
mie, a w kątach list błą.ka sil! ironiczny
uśmiech.
Wóz dojetdh powoli do miej-

sca stracenia. Mur ludzi staje się coraz
bardziej zwarty. Krzyk coraz przeraźliw
szy.
Już się zatrzymał przed gilotyną.
Markiz wstępuje spokojnym krokiem na
podwyższenie i kaci 'biorą go w swoje rę
ce. Stracenie tego dumnego arystokraty
jest dla nich wielkim zdarzeniem. Plac
zaległa śmiertelna cisza.
Tłum zaczyna
patrzeć na spokÓj straceńca z podziwem. Aż nagle daje się słyszeć t ę tent galopujących koni i trzaskanie batem! Zbliża się piękny pojazd. Na koźle siedzą Jakobini. Z karety wysiada piękna, młoda
kobieta, tancerka Georgetta, kochanka
Dantona. Przywołuje katów i zamienia z
nimi kilka słów.
Tłum na dole zaczyna szemrać i niecierpliwić się, a kobieLa wbiega po sch~
dach i staje przed markizem, patrzy mu
błagalnie w oczy ...
- Gaston de Rochet...
Ale markiz milczy.
- Gastonie, czy nie pamięta«z mnie?
On patrzy na nią, ale żaden muskuł
twarzy nie drgnął. Zna ja, - rok cały
prześladowała go swoja, miłością, wSMIkimi sposobami chciała go zdobyć, lecz
gardził nią, kazał oddalić ją swojej służ
bie a w końcu WYJechał, by uniknąć jej
natręctwa.

Stoi przed nim i błaga go o milość.
- Gastonie de Rochet, czy nie pr&gniesz mojej miłości, ja nie szukam zemsty, chcę ci przynieść wolność, chcę ciebie
ratować, nie odrzucaj mnie ...
Ale markiz milczy. Niewiadomo co myśli.
Głos tancerki jest coraz bardziej na.tarczywy, zali:linający.
- Gastonie, w parę minut przybędzie
Danton, mam jego obietnicę, powiedz tylko jedno słowo ...
Markiz patrzy nadal zimno w oczy tancerki, która zaczyna się bać jego wzroku,
ręce jej zaczynają drżeć, wargi poruszają
się już bez dźwięku.
Markiz postępuje
krok na~· zód. unosi Skrępowane ręce W
górę, a w oczach Georgetty maluje się
przerażenie i zaczyna się cofać w tył, eoraz szybciej, aż straciws zy równowagę pa.da \V tył z rusztowania na kamienny bruk.
Krzyk wydobył się z tłumu, a przed
karetą leży nieżyjąca tancerka.
Podnoszą jej ciało i. składają do pięk
~ej kar~ty. Markiz de Rochet przystępu
Je do gIlotyny, chłodnym wzrokiem mierzy kata i mówi głośno: "Monsieur czyń
twoją powinność" .

Spolszczyła

z franCUSkiego
W. J.

