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Po"rzeb Ghazi Ataturka

odbędzie się najwcześniej za tydzień
pochowany będzie w Ankarze
Przez 3 dni ludność Turcji będzie
mogła składać hołd pośmiertny zmar-

A n k 8 r 8. (PAT). Prezydentem republiki tureckiej wybrany zastal jednomyślnie Ismet lnonu.

łemu prezydentowi.

Uroczyste przewiezienie zwłok do
miejsca spoczynku rozpocznie się w
Stambule.
W uroczystościach weźmie udział
cała flota turecka. Na jednym z okrętów przewiezione będą. zwłoki prezydenta przez Bosfor na brzeg anatolijski, a stamtąd do Ankary.
Ze względu na przyjazd licznych
delegacyj zagranicznych na pogrzeb,
data pogrzebu nie została jeszcze usta lona. wiadomo jednak, że pogrzeb
nie odbędzie się wcześniej, niż w ~
łowie
przyszłego
tygodnia.
Jako
miejsce wiecznego spoczynku brana
jest pod uwagę rezydencja Cankaya
w Ankarze, gdzie do dziś dnia jeszcze
stoi dom, w którym Ataturk w grudniu 1919 r. rozpoczął walkę o wyzwolenie narodu tureckiego.
J. o n d y n. (P A T).
Reprezentantem

Nowo wybrany prezydent republiki
tureckiej Ismet Inonu urodził się w
Smyrnie 25 września 1880. Po ukończ.

- Odnowiciel Turcji

skich na froncie dardanelskim w rokuł
1915-16.
Ankara. (PAT). Na placu naro.
du odbyła się wielka manifestacja
młodzieży szkolnej i akademickiej,
która złożyła ślubowanie, iż wszystkie
swe wysiłki poświęci obronie zasad !
republikańskich,
ustalonych
przez
Ataturka.

:i:aloba w Iranie
Teheran. (PAT.) W zwią.zku ze
Kemala
Atatiirka Rem
szach Pahlevi zarzę.dził oficjalną ża
łobę w Iranie. Wszystkie urzędy cywilne, wojskowe oraz placówki zagraniczne Iranu wywiesiły flagi opuszczone do połowy masztu. Flagi ża
łobne wisieć będę. aż do pogrzebu pre-zydenta
,!urcji.. Żałoba
dworska

śmiercią.

I

Składanie wieńców przed pomnikiem
Ghazi-Ataturka na placu Republiki
w Stambule

trwać będZIe mIeSIąc.
Cała

prasa irańska w zwię.zku ze
śmiercią prezydenta Turcji podkreśla

0i.~i
ISMET INONU NOWY PREZYDENT
TURCJI
szkoły średniej wstąpi1 do szkoły art:fleryjskiej, którą ukończył w 22 roku
życia ze stopniem kapitana sztabu generalnego. Zostaje następnie profesorem
w szkole artyleryjskiej, gdzie wyróżnił
się swą wybitna inteligencją. Po ogło
szeniu konstytucji bierze udział w pacyfikacji Palestyny, a następnie w wojnie balkańskiej, po zakończeniu którp j
wchodzi w skład komisji, powolanej
do prowadzpnia rokowań z Bułgarią.
W czasie wojny światowej mianowany zostaje szefem 1 oddziału sztabu generalnego. po czym w stopniu puł
kownika wraca do Palestyny, obejmując dowództwo różnych oddziałów. Po
7",,,;p<:7,pn;11 hr('l"'; miRn(l\...·Anv
zostaie
podsekretarzem stanu w ministerstwie
wojny i przewodniczącym komisji,
przygotowującej rokowania pokojowe.
Za przykładem jednak Atatiirka ucieka
z Konstantynopola. Rozpoczyna się wOJhel.

H!0l-'VU..t:ó !()""!V

rodu w związku ze śmiercię. prezydenta Kemala Atatiirka.
Odezwa ta brzmi: Naród turecki
stracił
swego największego wodza i
budowniczego. Wielkie dzieło zmarłego będzie przez nas w służbie ojczyzny dalej prowadzone. Jego wielkim
i nieśmiertelnym dziełem jest repubiikailska Turcja.
Nikt nie może
wątpić,
że
naród turecki ze swym
rządem
solidaryzuje się całkowicie,
by obecny porządek rzeczy utrzymać
i chronić. Młodzież turecka pójdzie
śladami swego wielkiego wodza.
KemaI Ataturk na WIeki zapisał się na
kartach historii Turcji i w sercach
narodu tureckiego będzie żył wiecznie.
A n k a I' a. (PA T). Zgodnie z kon-·
stytucją, premier Celal Bayar złożył
nowowybranemu prezydentowi republiki prośbę o dymisję rządu. Prezydent Ismet Inonu prosił ministrów o
załatwienie ~praw bieżących i powieżył Celal Bayarowi utworzyć nowy
gabinet.

I
Pałac Dolma Bahcza (w głębi) i meczet tej samej nazwy nad Bosforem
w Stambulu. W pałacu Dolma Bahcza będą. wystawione zwłoki Ataturka.

króla Jerzego na pogrzebie prezYden-1 trwa~ość więzów przyjaźni, łączę.cych
ta Kemala Ataturk.a będzie marszałek TurCję z Iranem.
polny lord Birdwood of Anzac, który
Odezwa rządu tureckiego
był wodzem naczelnym wojsk brytyjRząd turecki wydał odezwę do na-

Zamiast Ankary - AtatUrk?
S t a m b u ł. (PAT). Grupa posłów
zgromadzenia
narodowego
złożyła
wniosek przemianowania stolicy Turcji Ankary na "Atatiirk" dla uwiecznienia zasług i pamięci zmarłego
prezydenta.

V. d.. .l~IneL .lllOllU Ul1d.-

nowani zostaje naczelnym dowódcą
armii zachodniej, zadaje Grekom dwie
krwawe porażki, obie pod lnonu. Zwycięstwom tym zawdzięcza swe nazwisko. Awansowany na generała, bierze
pełen chwały udział w ofen~ywie, r<;>zpoczętej przez Kemala Ghazl przeclwko
Grekom. Przyczynił się on wielce d0
zwycięstwa pod Pinar w dn. 31 sierpnia
1922 r. Po proklamowaniu republiki
obejmuje stanowisko prezesa rady ministrów, zachowując równocześnie tekę
spraw zagranicznych. W rok później ustępuje miejsca Fethy Beyowi. W, r.
1925 staje ~nowu. na ~zele rządu, k~ore
to stanowIsko ~)lastuJe p~zez dłuzs.zy
01.<res, <;>d wrześnI,a .roku. ubIegłego. DZlękl SWOIm zd?lnoSClOffi l z~letom, był po
At a~:
t·· k u pIerwszym męzem stanu w
TurCJl.
•• .
Dała pogrzebu Ałałurka

jeszcze nie ustalona

S t a m b u ł. (PAT). Ciało zmarłego
prezydenta Ataturka zostało zabalsamowane.
W czwartek zdjęto maskę gipsowę.
oraz zrobiono odlew ręki zmarłego.
Zwłoki
Kemala Ataturka wyst.awione będą. na widok publiczny w j~
go pałacu .Dolma Bahcza w Stambule.
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ro(zni(e

niepodległośd

War s z a wa. (Tel. wl.) Z okazji wani podporucznicy W. P. Dalej ma20-lecia odzyskania niepodległości sto- szeruję. oddziały piechoty. Za oddzialica przybrała odświętny wyglę.d. Wy- łami piechoty idzie jej broń pomocnijątkowo pięknie przybrano domy w cza, m. in. suną bezszelestnie na oguAlejach Ujazdowskich, na Nowym mionych kołach olbrzymie pontony i
Świecie i Krakowskim Przedmieściu, oddziały zmotoryzowanej piechoty. Po
tj. na ulicach, którędy odbyła się defi- piechocie maszerują oddziały marylada wojskowa.
narki. nalej idę. bataliony obrony naWar s z a wa. (Tel. wł.) O godz. 10 rodowej.
rano ks. arcybiskup Gall odprawił w
W pewnym momencie słychać warkatedrze św. Jana uroczyste nabożeń
kot motorów samolotów szybuję.cych
stwo
.
tuż nad głowami publiczności.
Na. nabożeństwo przybyli: marsza.
Dalej kroczą oddziały Legii Akalek Rydz-Śmigły, wicepremier Kwiatkowski, obecni w Warszawie mini- demickiej.
Wielki entuzjazm wywołali rodacy
strowie, członkowie korpusu dyplomazza
Olzy, kroczący w strojaCh regiotycznego, generalicja oraz wyżsi urzę
nalnych, hufce hutników z Trzyńca. i
dnicy państwowi.
Defilada rozpoczęła się o godz. 11,15. górali z Jabłonkowa.
Nadjeżdżają na pięknych, dobraRozpoczęcie defilady marsz.ałkowi Rydzowi-Śmigłemu zameldował gen. Tra- nych maścią koniach oddziały kawajanowski.
lerii. Entuzjazm się wzmaga. Słychać ł
Przy dźwiękach marszów wojsko- gromkie okrzyki. Za kawalerię. toczą
wych rozpoczęli defiladę nowopromo- się cicho bezszelestnie jednostki arly.-

lerii lekkiej oraz

ciężkiej,

a dalej ')d-

działy łączności.

Po przemaszerowaniu oddziałów
wojskowych defilowały związki, po
czym oddział spadochroniarski LOPP
oraz obrony przeciwgazowej i oddzi.ę.
ły P, C. K. zamknęły tę część defilady.
Po krótkiej przerwie przejechały
oddziały
zmotoryzowane oraz broń
pancerna, potężne reflektory na samochodach, artyleria przeciwlotnicza i
naj cięższa.
Publiczność
:: podziwem oglę.da..
nowoczesny sprzęt wojskowy, nie
szczędzę.c oklasków, gromkich okrzyków pod adresem defiluję.cych.

Obchody w

całym

kraju

20-lecie niepodległości obchodzone
było w całym kraju bardzo uroczyście
przy tłumnym udziale obywateli. W
całej Polsce odbyły się uroczyste nabożeństwa, akademie i defilady. W
ramach święta odbyły się również w
całym kraju liczne uroczy.~tości urze-

Irazywan"ia: wojsku przez spoleczenstwo sprzętu wojskowego, zakupionago ·ze skłaąek.

§piewano uroczyste Te Deum. Obeeni byli ze strony rumUlIskiej: przedstawiciel króla Karola płk Filippi.
minister lotnictwa i marynarki gen.
tv d~iale litm'atury A:mery·kanka Buck - tv d~iale fi~yki
Za granicą
Teodorescu, min. uzbrojenia Jacobici,
Tf1loch p'ł·of. Fe'ł'mi
B e r l i n. (P AT.) Kolonia polska gen. Apancescu, z ramienia ministra
w Berlinie obchodziła: 20-lecie nie- spraw zagranicznych sekretarz ganeSztokholm. (PAT) Nagroda lite- ma dwie córeczki. W roku 1935 wyszla
po raz drugi za ma,i za p. R. J. v:'a.lsha.
podległości pallstwa polskiego w spo- ralny Barcianu i dyr. protokółu Gr!- ratury Nobla zostala przyznana p.
sób uroczysty. O godz. 10 tej rano w gorcea, szef sztabu głównego gen. Jo- Pearl Buck, znanej autorce amerykań Ostatnio stale mieszkała w Nankmle, w
Chinach.
.
katedrze św. Jadwigi odbyła się so- neoscu wraz ze swym zastępcą. oraz de- skIej.
Przyznanic jej nagrody Nobla. w dZIalenna msza św.
legaCje wszystkich pułków garnizonu
Pcarl S. Buck jcst autorką glośnej try- le literatury jest również pewnego roPo południu o godz. 17 ,w gmachu bukareszteń kiego.
logii
z życia chłopów chiiisldch: "Błogo dzaju hołdem, oddanym przez ku l~urQ
ambasady ambasador R. P. przyj moW godzinach popOłudniowych w sławiona
ziemia", "Synowic" i "Ludzie europejska, nieprzemijającym wartośclOJ,ll
wał życzenia od przedstawicieli miejauli uniwersytetu komitet polsko- w rozterce",
tłumaczonej
niemal na narodu chińskiego, cierpiącego obccl1le
scowego społeczeństwa polskiego.
rumuńskiego
porozumienia prawni- wszystkie języki europrjskie. Po polsku, wiele z powodu inwazji japońskiej.
B u kar e s z t, (P AT.)
Buka- czego zorganizował akademię.
poza słynna, trylogią, ukazały się jeszcze: Nagroda Nobla w dziale fizyki
reszcie odbYły się w pią.tek liczne Ob-I
W nowej si.edzibie Koła Polskiego "Spowiedź Chinki", "l\Iatka", ,,\VygnaS z t o k h o l m. (PAT). Szwedzka achody, związane ze świętem niepod- w Bukareszcie odbył się wieczorem niec" i ,,\Yojowniczy duch". Niebawem
ległości Polski.
. l
obchód, zorganizowany przez mlodzież ul,aią się w języku polskim jeszcze dwie kademia nauk przyznała tegoroczną napowieści Pearl Bud:: "Nieugic;tc serce" i
grodę Nobla w dziale ~izyki ucz0;temu
Rano w katedrze katolickiej od- polską i rumUl1.ską.
"Pierwsza żona".
włoskiego
prof. Ennco FermI za
Pearl Buck zajmuje w literaturze stwierdzenie istnienia nowych substanświatowej
miejsce zupełni!?> odrębne. promienio~w~r
Amerykanka, urodzona w stanie zachod- cyj pierwiastkowych
nia Wirginia, jako córka mi jonany osia- czych, wytwarzanych przez pr?mIemowanie neutrono\ve oraz za zWIązane z
dłych w Chinach. wychowana częściowo
C i e s z y n. (Tel. wł.). Piątkowe uro- samodzielnej grupy operacyjnej "Sląsk' w
Ameryce, a częściowo w Chinach, jak tym odkrycie reakcyj w jądrach, \vy'iVoczystości, związane z obchodem 20-lecia gen.
Bortnowskiego,
wręczając
mu nikt inny dala poznać białej rasie egzo- lanych przez neutrony o ruchu powolrocznicy niepodleglości, uświetnione by- odznak~ orderu komandorii "Polonia tyzm życia Chin wczorajszych i dzisiej- nym.
szych, wydobywając z niego akcenty oły obecnością Prezydenta R. P.
Restituta" z gwiazdą.
Prof. Fermi był pierwszym uczonym,
Punktem kulminacyjnym uroczysto\V piątek w godzinach rannych od- gólnoludzkie i wieczyste. Jcj tr~'logia który dokonał w laboratorium próby
pc.tężna
epopca
"'alki
chlopa
chiJiskicgo
ści było nabożeństwo i rewia wojsk na.
było się w kościele ewangelickim w
przekształcenia jednego pierwiastka na
ziemię obiegła całą kulę ziemska, w
placu ćwiczeń w Cieszynie zachodnim. Cieszynie zachodnim uroczyste nabożeń odziesiątkach
inny, przez bombardowanie neutronawydań,
budząc
wszędzie
Ogromny plac rewii, otoczony maszta- stwo z okazji 20 rocznicy niepodległości. jednakowe zrozumicnie i podziw dla mi.
mi, z którjch powiewały biało-czerwo Na nabOŻelJstwo przybył Prezydent R. P. wielkiego talentu pisarki amcrykaliskiej.
Enrico Fermi liczy lat 37 i jest pro·
ne sztandary, zaległy zwarte szeregi odNabożellstwo odprawił superintenPrzypomnieć jcszcze należy,
że "Bło
fesorem
uniwersytetu
rzymskiego,
święcila
również
działów wojskowych. Wokół placu zedent Michejda a kazanie wygłosił na- gosławiona ziemia"
członkiem
akademii
królewskiej
i szerebrał się tłum liczący dziesiątki tysięcy. c7.elny kapelan ewangelicki wojsk pol- wiEJlkie triumfy w przerób co filmowej z
gu akademij zagranicznych.
Luizą Rainer w roli główncj.
Oltarz polowy wzniesiony na schro- skich pIk Gloeh z Warszawy.
Nagroda Nobla w dziale cnemii. M
S. Buck Iiczv obccnie okol o 40
nie belonowym, 7.budowanym przez
Po nabożellstwie Prezydent R. P. w lat.Pcarl
Z picrwszego malżeI'istwa, z pewnym rok 1938 nie zosŁała przyznana. ZastrzeCzechów. Wokół ołtarza sterczą na be- towarzystwie premiera i członków rzą profesorem uniwersytctu w Nankinie, żono ją ewentualnie na rek przyszły.
tonowych kozłach zasieki z drutu kol- du udał się na zamek w Cieszynie.
Po udekorowaniu gen. Bortnowskieczastego.
W środku placu rewii stanęła try- go Prezydent R. P. podszedł ku ustabuna Prezydenta R. P. i członków rzą wionym w szeregu 8 najwybitniejszym
du oraz trybuna przedstawicieli władz działaczom Zaolzia i wręczył im kolejwojskowych i cywilnych. Tuż za trybu- no insygnia krzyża komandorskiego
C h o r z ó w. (PAT). Do Rudy Ślą.- na specjalnym rydwanie, poczem 01ną rozpięto olbrzymi namiot, pod któ- orderu Polonia Restituta. Dalsze szererym Prezydent R. P. spędził krótki cza.__ , gi odznaczonych dekorował premier, skiej (powiat Świętochłowice) prz~- brzymia procesja wśród szpalerów
gdy oddziały wojskowe przygotowy- zaś oficerów minister spraw wojsko- wieziono w piątek z \Varszawy spe- zgromadzonych rzesz ruszy la do kowych.
wały się do defilady.
cjalnym pociągiem relikwie św. An- ściola Najśw. Panny Marii, gdzie moO godz. 9.30 przybył na plac rewii
dły odprawił ks. biskup Bieniek w
Kolejno nastąpił akt przekazania drzeja Boboli.
J. E. ks. biskup Adamski, któremu to- cieszyńskiemu pułkowi broni, ofiaroOkoło godz. 16 zebraly się na dworotoczeniu licznego duchowieństwa,
warzyszyli ks. biskup polowy Gawlina i wanej przez spoelczeilstwo.
cu kolejowym i przyleglych ulicach udzielając następnie wiernym blogoliczne ducho,'vieństwo.
Powrót Prezydenta na trybunę staje nieprzeliczone tłumy ludności z tere- sławieństwa.
O godz. 9.45 orszak Prezydenta R. P. się hasełm do rozpoc7.ęcia defilady.
nu województwa śląskiego, liczące
Dalszy ciąg uroczystości, związa
przybył na plac rewii, powitany hymnych z przewiezieniem relikwij odbęOddziały
piechoty ruszyly. Za od- koło 50.000 osób.
nem narodowym. Do samochodu Prezy- działami piechoty defilują pulki artyleSrebrną trumienkę z relikwiami po dzie się w sobotę i w niedzielę.
denta R. P. podjechał konno gen. Abra- rii lekkiej i ci~żkiej, wreszcie na skra- wyniesieniu z wagonu umieszczono
ham, dowódca defilady i złożYł raport. ju placu rewii ukazuje się pędząca w
•
Jadąc
w samochodzie z ministrem galopie orkiestra jazdy, mieniąca siQ
spraw wojskowych gen. Kasprzyckim, barwami kilku pułków ulanów. W gaPre7.ydent R. P. dokonuje przeglądu lopie orkiestra wykonuje wspaniale
wojsk, po czym Prezydent zajął miejsce manewry i staje naprzeciw trybuny
w fotelu.
Prezydenta. Pod rytm mazurka defiluB e r l i n. (PAT). Od piąlku rana pa- go. Posługiwanie się do tych celów AMszę polową celebrował J. E. ks. biją w pelnym galopie pulki jazdy. Tego
nuje w całym mieście spokój. Jedynym ryjczykami, nawet jako personelem poskup Adamski w asyście.
jeszcze tuŁaj nie widziano, w dotychPo mszy św. J. E. ks. biskup Adam- czasowych bowiem defiladach braly u- widomym znakiem wypadków wczoraj- mocniczym, jest suro\-:o zakazane.
szych sa zabite deskami sklepy żydo\\"
ski wygłosił podniosłe kazanie.
Nie jest jeszcze zdecydowane, czy
dział oddziały jazdy w polowych munPo mszy św. Prezydent R. P. w oto- durach, jad'1c klusem. Wczoraj pułki sk'ie. Władze frontu pracy wydaly Ży towarzystwa ubezpieczell będą płaciły
czeniu premiera i członków rządu prze- ułanów wystąpily w gali, a mając miej- dom - właścicielom sklepów i przeu- odszkodowania za szkody, wynikłe podsiębiorstw rozkaz obvarcia z po\vrotem
szedł na trybunę.
czas zajść. Jak slychać, zarządy tych· tosce, defilują w pełnym galopie. NieoImieniem zjednoczonego Cieszyna pisany entuzjazm oagrnia tłumy. Zry- zakaldów. W razie niemożności powro- warzystw zastanawiają się, czy nie podprzemówił burmistrz
Cieszyna Rudolf wają się huraganowe oklaski, roz- tu do normalnych zajęć handlowych i ciągnąć wypadków ,.,,'czorajszych pod
Halfar, a następnie prezes O. Z. N. p. brzmiewają spontaniczne owacje: "Niech produkcyjnych zakałdy te powinny by'~. klauzulę "sila wyższa" i nie odmówić
sprzedane Aryjczykom. Likwidacja doJarosław Waleczko.
żyje polska kawaleria".
"Niech żyją zwolona jest tylko w porozumieniu z wyplaty odszkodowania.
Imieniem robotników i górników polscy uałniC<.
Wobec takiej sytuacji zclllje się nie
odpowiednimi władzami frontu pracy
Zagł~bia KarwiIiskiego witał i składał
ulegać wątpliwości, iż zakalcly i przedPo
oddziałach
jazdy
przechodzą
do
oraz
po
zabezpieczeniu
byŁu
praCOWl1Jhołd Prezydentowi R. P. Józef Hanze]
sir.biorslwa
żydo\\'skie,
zwalszcza
ków Aryjskich.
z Karwiny, zaś imieniem rolników p. defilady oddziały artyleri ikonnej.
Do uprzątniQcia i uporządkowania mniejsze, są skazane na zagładę.
O godz. 12.i5 Prezydent schodzi z
Pawlica z Ropicy.
\V dalszym ciągu uroczystości Prezy- trybuny i zajmuje miejsce w samocho- zdemolowanych sklepów można uży
wać tylko osoby pochodzenia żydowskiedent przeszedł na środek trybuny i wy- dzie i udał się do Frysztatu.
gtosił krótkie,
następujące przemówienie:
B e r l i n. (PAT.) Na zaproszenie
Rodacy. Przybyłem do Was w tym
rządu Rzeszy przyb~dzie
do Berlina
tak ważnym ella narodu polskiego dniu,
minister ohrony i przemysłu Unii Pożeby szczególnie podkreślić,
jak jesteście mi dro~zy., Drodzy dl1;ltego, zeście
1\1 a r s y 1 i a. (PAT). W drodze z spożyli lunch wraz z księciem i księż łudniowo - Afrykańskiej Pirow, który
pr~ez tyle ,'~18ko.w utrzym<l:h ducha pol- Egiptu przybyli tu w piątek rano na ną. 'Vinc1 sor w ich hotelu, po czym zabawi w Niemczech kilka dni
SkI ego, ~escle p~elęgnow~ll p<?lską mopokładzie p.arowca "Vice roy of In- spędzili popołudnie w lasku bulOllv.~ę, swoJe UCZUCIa przywl~zanla d? ~a.~ dia" książę i ksi~żniczka Gloucester. skim.
ład angielsko-włoski
cle~~y. Drod~y dlatego, ze. gdy &lę. )1~7. O godz. 1012 odlecieli oni samolotem
W godzinach wieczorowych odbyła
zbl1zała god7.lDa wyzwolema, by1JsclE'
. "at 'n~ cl Par" a
się kolacja,
w której wzięły udział
życie
\ '!ll~~ . k~'''Ż ~ zGio este
golowi zlo7.yć v:szelkie ofiary, łącznie z pn K
przy tylko ohie pary książęce.
ofiarą kr .'
Sl..,.7.ę l
,I .. na
uc
r
L o n d y n. (PAT). Układ angielskoSpotkanie księstwa Gloucester z
,'; 1 . .
•
byli na lotnisko Le Bourget o godz.
Ra.dosc p;z~pelma me serce. gdy WI- 12,40 samolotem "King George six" z księstwem 'Vindsoru wywołało żywe włoski wejdzie w życie 16 lif'top.ada.
dzę. ze wl~~l1le ten. lud ukoc~any, ze- Marsylii.
'V dniu tym ambas.ador Perth zło
poruszenie w sferach towarzyskich i
sp.olony d,ZlS z Macl:r.zą, ~ędz)e sta;toPo południu ksi"'stwo Gloucester politycznych Paryża i Londynu.
ży nowe listy uwierzytelniające go
wIł wespoł z ludnosclą.
mnych dZlel..
przy królu \\'łoch i cesarzu Abisynii.
nic, naród pot~żny, zjednoczony.
vVśród naszych s:;o;eregów, swą wagą,
swymi uczuciami patriotycznymi, bę
Biały
aości
dziecie czynnikiem, łd6ry - jak wierzę będzie przodował w pracy dla
państwa.
Budapeszt. (PAT). Wojska w~Ruch pocią.gów i wszelki ruch koWaszyngton. (PAT.) W cZ"'arZa chwilę b~llę dekorował odznacze- gierskie zakOliczyly w czwartek zajmo- ło\vy był prz€z kilka minut wstrzyma- tek przybył do 'Vaszyngtonu szef
niami zallluźonych działaczy tej ziemi w wanie przyznanych 'Vęgrom obszarów. ny. Jednocześnie zawieszono pr.acę sztabu generalnego. K"?bY, pl~<. Bat!imienin Rzeczypospolitej, daj1\c wyraz W dniu tym ocldzialy ,.... ojsk wkroczyły we wszystkich fabrykach, urzęd.ach i sta .(był przedtem sl~rzantem l nomIuznaniu dIn. ich zasług.
elo miast: Koszyce, Ungwar (Użhorod), magazynach na znak udziału wszyst- nacJ~ na pu~~owmka otrz~'mał w
vVierz<;,. że to nie wszyscy, że jeszcze Munkacs (Munkacze,,,o), Losonc i Ri- kich 'Węgrów w radości narodowej.
C?aSle rewolucJl. - Przyp. red.).
wielu zasłuży swoja pracą dla Polski
maszombat.
;!..
Gościa kuballSkiego przyjmowa.no
na lo specjalne wyróżnienie.
Le1..lcl.ność witala wojska z entuzjaz wielkimi honorami wojskowymi. B<;,dę del,orował wśród tego 7.astępu
Płk: Batlsta zlożył w czwartek wizytę
i tych, co byli zdecydowani wiele krwi
DźwiQki d;"wonów k,atedry w KoBazylea. (PAT). "National Ztg." sekretarzowi stanu Hullowi, a w pią
przelać za waszą wolność
szycach transmitowane przez wszyst- donosi o aresztowaniu Ernesta Leo- tek prezydentowi Rooseveltowi.
Będę dekorował gen. BorŁnowskiego.
Z okazji
Wizyty
płka Batisla
kt.óry z woli naczelnego wodza objął do- kie rozglośni€, oznajmiły krajowi hi- nhardta, przewódcy Volksbundu wództwo nad siła zbrojną. operującą na storyczną. chwilę uroczystego wjazdu szwajcarskiej partii narodowo-socjali- .. \Vashington Star" pisze: Batistu. jest
jakiego ofiŚlaslm Zaolzańskim. która n iosła wam regenta IIorthy'ego do największego i stycznej, oraz dwóch innych przewód- pierwszym dyktatorem,
najważniejszego miasta na obszarach, ców grupy bazylejskiej.
cjalnie podejmujemy. Jak słychać,
wolność.
odzrskanych przez 'Vęgry. JednoczeWszyscy oni osadzeni zostali w celem wizyty jest przeprmyadzenie
Cieszę się,
że jego jako pierwszego
śnie
rozlegly
si!}
dzwony
ze
wszyst-\
wiQzieniu
w Lohnhof. Aresztowanie rozmów z rządem Stanów Zjeclnoczcosobiśrie udekoruję.
kich kościołów na terenie całego kra- i~J;t pozostaje. w zw~ązku z akc.ją p.oli- nych w sprawie po(hY~'ższ(' n ia kwot
Następnie podniosła chwila dekora:
eji. Pre;>;yc1ent R. P. 7.szeclt z trybuny 1 ju. W większych miastach dano s. .~- CJl feder,alneJ przecl"wko orgal1lz-acJom importowych l{uby cło Slanów Zjedt nacjonalistycznym.
noczonvch.
'dekorował
jako pierwszego dowódcę reg salw artyleryjsldch.

Nowi laureaci nagrody No.bla

J

'V

Prezydent R. P. w Cieszynie

I

Rei ikwie św. Anerzeja Boboli dla Śląska
0-1

Po pogromie Ż,dów w Berlinie

I

Min. Pirow odwiedzi Berlin

Zgoda w rodzinie Windsorów

Uk

wchodzi

Węgrzy zajęli już

Dom

wszystko

SzwaJ"caria a hitlerowcy

dyktatora

Kuby

I

zm m

w

Polska i Łotwa

~

p o z n a ń.
szą. lliedz.elę

- Jak wiadoIDQ, w jlutrzejpolscy pięściarze roze'grają
dwa spotkania międzypalistwowe - w Toruniu z Łotyszami i we Wrocławiu z NiEllmcami.
Spotkanie wrocłaVl"skie z Niemcami zakO(IC7.~' się prawdopodobnie zwycięstwem
)ro"poclarzy. Chociaż na W.OSIJę tego roku
pokonali~ml" ze;::pół nil'miccki w Poznaniu
w stosunku 10:6. w tej chwili trudno się
lurlzić, a"~':§my mogli wy nil;: teT. powtórz\'ć \y(' \Yroclawiu. Or! wimmv poziom nasz)rch pięściarzy s'ę olmiżyl, a do spotkania z 1\iemcami przystępuje więk5zość z
nasz~'ch reprezenlantów bez nale·żytej za-pra wy, ja kie j wymaga ta k poważny mecz.
Nasi cl1łopc~' nieraz już zgotowali mile nies'pocl7.ianki. lerz tl'uclno od r'c .. wymagać
rz.:-czy llf\Clludzkich i dobrze b~dz'e, j eżeli
f'skapacla wl'ocla"'",ka 7.nkOJ1czv się wyni-I
ldem oc1wrotn~'m do p07.nal1skiego, czyli
wr;rraną. Niemców w stosu'l1ku 10:6.
Inaczej patrzymy na mecz w Toruniu,

Niemcy i Polska I

-

w którym nasz drugi zespól walczyć bę
dzie z ŁQtyszami. Będzie to pierwszy mecz
obu reprezentacyj państwowych. Zainteresowanie zawodami w Toruni.l jest bardzo
duże. Łotysze do Torunia p't'lvbędą w sobotę przed połurłniem. Na I{ranicy pol;::kiej1
pO"'itał irh delegat wileń;::kiegL' OZI3, który to"'al'zyszy im do TOI'unia.
Reprezentacja Łotwy jest w gronie bokser"kich par'lstw europejskich drużyną
młodą i naogół mało znaną. \V ostatnich
latach I~otrsze rorlc:ąg-nęli swoją klasę·
!\"aJ1 \y3źniej"r-ą cechą pip,-~cial'z~' łotewskich
twardość i ży\\"iołowość, brak im jednak
powaźniej:szych
umieję-tności
technicz-

to

Techniką bokserską wyróżniają się
jed~'nie utalentowany Tl'egens
w \"arlze
'piórkowl'j, ora7. f';:,nissis w wadze łekk iej
(na roze~ranych 111 walk przegrał tylko
28) i wres'lcie J\: iasto w \\'aclr.e półśredniej.

nych,

który z rozegranych
przegrał zalel:wie 18.

clotącl

215 spotkalI

Losowanie pieściarskich drużvnowy[h
mistrzostw Polski
Pięściarskie mistrzostwa drużynowe w
okrpgach zostalv UkOllCZOlle, luh też zal.;oń~Z(ln~ zoslalią w najbliższą niedzielę.
:t\iestet\· nie wzbudziły one większego zainteres(,wania, czrgo najklasyczniejsz~'m
pJ'7.~·kłildrm jest P07.11::lIi. E onkul'encj~ ta,
która jeszcze przrd kilku laty emocJonowała "'sz"stkich zwolennll,ów boksu, przesroła w t):m sezonie prawie niespostrzeże
lIiI". \V sanwm Poznaniu odbyły się tylko
dwa spotkimia, Cegielskiego z "'fU·tą i
.\Yal'ly z ORtro"in,. Ostatnia oddała Ceg-ielskiemu punkty bez walki. ~[jstrzem okrę
gu poznallskiego został HCP.
Uo mi trzosŁw Polski stanąć ma jedenaście zespołów, które podzielone zostały
na crotery grupy; l'ozsta\\'iono mistrza Polski Wartę. IJ(P i mistrza Warszawy. HCP
j lKP
Siemianowice uznano za zespoły
równorzędne,
przydzielając je do
jednej
grupy.
, \\' grupie I znalazły się: Lechia Lwów,
Z. S ..Janowa Dolina i mi;::trz 'Narszawy.
W grupie II - l1\P Łódź, Goplania Inowrocław i E1f'ktrlt \Vilno.
W grupie III IKB Siemianowice i
Hep Poznai'l.
W grupie IV Warta, LWS Lublin i
:\Visła Kraków,

Terminarz imprez zimowych
w Zakopanem

U;talony zostal terminarz ważniej.R7.ych
hnprpz sportowych w Zakopane<m, w sezonie zimowym.
li gTuclnia - odbędzie 8'i~ otwarcie toru łyż\darskie.go,
2U gmdnia - otwarcie zimowych, mię
d7.ynarorło""ych zawodów konnych, które
tl'\~'ać bp,rłą 'do 1 stycznia,
21i grudnia i 1 Btycznia - konkursy skoków narciar"kich na Krokwi,
4-6 .slycznia - mip,-dzy'i1al'odowe zaworły ł~-ż\\"arskie IV jeździe fi,,;uro'Yej pań,
panów i parami o mi;;trzost wo Zakopanego,
6 stycznia - konkurs skokÓ'w na Krokwi,
8 stvcmia - otwarcie jenynych w Eurnpie zimowych wyści.gów konnych z totalizatorem,
'
21 i 22 stycznia - mecze hoke'jo'we,
28 stycznia - narciars,kie mistrzostwa
{)kr. po(ihalallsk:ego,
1,-6 lutego - międzynarodowe zawody
łyżwiarskie IV j eździe figu,r owej parami o
mistrzostwo Europy,
.
5 lute'go - mi.strzootwa okI'. podhalań
skirgo w kombinacji alpej~kieJ,
11-19 l u t e go - n a r c i a r s k i e m iI! t r z o s t w a ś w i a t a,
3 marca - zawody IV kom~i'nacji alpejskie,~,

13 i 14 kwictnia - mistrzostwo klubów
zjazdowych w Polsce.

HUMOR SPORTOWY

Spotkania w grupach rozpoczną się 20
h,m i tr",ać lJędn, do 12 marca. Losowan ic
dało wynik nastp'pujący:
(na pierwszym
miejscu gosponarze):
20 bm. spotykają się: HCP i nm, Lechia i mistrz Wal"za\\'y, Elektrit i IKP,
LWS i "'bła.
4 grudnia: Zwycięzca spotkania Lechia
i mistrz \\'arsza \vy z m istrze.m Wołynia
(ZS Janowa DOlina), Goplania walczy ze
zwycięzcą spotkania Elektrit i IKP, zwycięzcą meczu L\VS i 'Wisla \\'a łcz~' z Wartą .
Do finału za kwal ifikują się mistrzowie
pos7.czególnych grup,
Rozgrywki finałowe odb~dą się w sposób następujący:
18 gruclnia mistrz grupy III z mistrzem
grupy II oraz I z IV.
8 stycznia: III - I oraz n - IV.
2t stycznia: III - IV oraz II - I.
;) st)'czn ia: IV - I oraz II - nI.
2ł) lutrg'o: 1 - JTI oraz [V n.
]2 marca: I - II oraz III - IV.

Losowanie rozgrywek
w lidze hokejowej
'V lokalu Polskiego Zw. Hokeja Lodowego w \Vars7.awio odhyło się losowanie
rozgrywek ligi hokejo\\'cj o mistrzostwo
Polski.
\V wyniku losowania grać będą w pierwszej runrlzie: (na pierwszym miejscu
gospodarze):
Czarni Lwów - "'arszawianka.
Lórlzld. 1<S - Ognisko Wilno.
na,h Katowice - Cracovin.
AZS Poznań - Polonia " 'a rszawa,
Bpotkania pierwf'zej rundy rozegrane
br:dą. w st,vczniu, najnalej do :i lutel!o. DoIdarlne trrm in~r u~ta lonr 7.os1 a na, później,
\V znleźno~ci od "'al'unków almosfer"cznych.
'
Kaźrła z w~-mienion~'Ch wyżej pal'-ch'u;i;~'n
roz!"gra dwa spotkania: mecz i rr"'anż, Zr,;poł.v z\\'ytip,,:kie Wf',irlil rio puli
finałowej, a pol,onani \\'alcro,n' hędą o r1n 1sze miejsca. Ostalnia drużyna w tabeli ligowej sparł nie dok lasy A.

Nowy rekord świata na 50 km hez pr?wadzenia ustalił w czwartek w czaslC
mgly j chloflnej pogody na torz' kolarskim
VI' Mrdiolanie ",zosowiec wloRki Sapone'tli,
uzysknjilc doskonaly czas 1 godz. 08:02,
Poprzerlni rrkord należał do Francuza
Richarda i ustalony znstnl przed d",oma
la ty z czasem 1 gorłz. 08:34.

lEKKA ATLETYKA
Najleps7.e wyniki Pomorza, S·przyjają('e wanmki atmoofe,-yczn(', wpłynęły na prze'llurien,ie
lt>kkoatletyC'zJle.go. Do,konalp VI'Y'l1i.k i
o.in)l'a,ne 7.9I'ÓWIIO przez za \\'oil n iC7Jki jaM i przC'z
za wodników pomoJ't>okich. zmif'nily li~tę najlt>p"z)'('h w)"lJikóll' uZl'"kanych w ~('z(}nip. ?: kWr)'l'h
fl należy {lo Torunia. po 4 Pl'zl'pnfloly Grudzią
dWlyi i Byd.g'o~'l,('·ZY. 2 Gdyni i 1 Chc>jnicom.
,,'~ród pań na czoło wl'<unął sil' Grl1<!ziąnr.
z l) \\'ynilkn.mi. tu,ż za nim kroczy 'rol'1.lIi z 4 i
w,rp,,;:;zc'ie Rr1h!o:.::zC'z z ] wrni,ki~,nl,
0l>C'r.n 3 J.j",ta n"jl,'p<'l.yeh \\')'f1iKÓW pomorBkic-h, która W(lilf>(, ~pii:i.l\ion"j por)' nie ulcgflie
już ?Hn.i:l1Iie-. PI·z('(l.t~\I'ia si" lla.l"puj~co:
P 9 n i P: 60 m. - K.iai;kipwi{'z(,wn~ (Pom.
Tnrllli) 7,8. Gawrolc,kR (Sokół Ol'u'lz.) 7.9. Felska IRok(,j Grl1rlz.) 8,1,
100 111. - K<,i~żk iewiczówna 12,7. Gawroll".ka
- H ~"k. L('o",a,lIfl<}\Y,~ka - 1~,(j.
2(10 m. - Gaw"oli,k~ 21i.~,
Konklp""ka
(POili. Toruń) - 21< 7. T,pwun flow"<ku - 28.8 i
"'i~n ipws,ka (T'llom. ']'o'rufi) 2~ ~('ok.
ROO m. Sr-!1wnrt" (SCG. C':rndz.) - 2:11,
)1'n,k(''''na (Ci ' zt>l\l"ki BYlIg.) - 2: I~, \Y i;;ni€'w~k"
- 2:.iOA.
RO 111 pł. - F ..'.kn - 12,R RIlI111110\Y',ka ((,i,,,pw,-ki Brrlg.) 12,8. Tolkmitówna (SQ;kół Grndz.)
6,i~ ~"Z()1111

w rla'l -

F.,I,~,ka

4.89. GawrolIska \\'Z\l)'~ -

Wśród zawodowców-piłkarzy

dłem

na

ten

sposób

powięk;::zenia

moich dochodów.

(P.a~~jllg

Show, LondY'l).

-

4,R2.

4:14,8,

5000 m - Ki"las (Sokół Byc1!1'.) - 15:54.2.
Wa"ilew ..ki - 15:56, SzypeoJ"Slki (P(}m. T(}ruńl
16:16.
10000 m - SZY'IH'I",ki __ 31:11, Szymański
34:17. Kiela,~ - 34:57,3.
110 płotki Du.necki - 16,2, Roth (S(}kó!
Gdynia) - 16,8. Sl'hroidt (ScG) - 17 B..
_
400 płotki - ITa!3~ - (;0,9, Rts('how.kl - Gl,;).
Ra,tnjr'z"k (Ro,k,,! Orlyn:a) - (.1.7.
W"l"IŻ - K:llino\\'f;,ki (\\'K~ (]rnflz.) lRll,
Borajki't>\\'i('z ll'olonia lh"dg,! 1St, ;\foksZlki
lWK~ o \'11 dz.) 1,0.
w dal Rlnni"la\\'",ki - 6.fiS, Bielicki (S<>kół Grudz.) 1i.~1, l'l~rze-k r.,4R.
t~'r"lka (lier"7.~wsld
(RC'kó! Chojnice)
3 111 42, 7,,,kI'ze\\'~ki (Polonia) i Z.iran~k (1'<>lon;,,) po :1,2~.
(,.(.j.kok
Bic1i<"ld (Rr>kM 01'11111..) - 1:\.13.
I"'zy,byl~ki (l'olr.nia) 13.()!).
Kali.no'wski12,R{l.
knla - Krue-gt>r (Pom. Toruń) - 13,43, Ript>rt (l'om.) 12,96. Kwiat.kowski (\\'K~.
Uruclz.l - 12.77.
dr",k - I[plh in (1\.PW (l flY'llia - 40.18, KI'II('ger - JO,07, hif,1i1i,<,ki n;;okńl Orurlz.l - 39,S9,
".zrzE'p - ~likr\lt Fr. (l:i(}ktił Bydg,) - (;1.12.
Mifkrut \\'1. - ;;9.~(j, :\fotas (~okC>1 Ch(}jniee) ;;3,78.
ml()t - Korda" - 41),64, ~'i~()k(H,'"ki - 4Jl,21,
KirlpLkow •. ki - 4UI9 h,,"i'-Y~·cy Rok';l ny,lg.)
4X 100 In Polonia Ryrlg, - 4:;,:), Pornorz,,ni,n TOf'Ułl - 1:),1;' KP\\' U,ly,nin - 41iA.
4)( ~OO ITI - K PW (',dyni" - 3.:·t:3.6. U<>pla'n ia
- ~: 13.n, Rcn. - ~:1J.!l.
(t-kl
Drużynowe misi rzostwa Pol~ki r>krpg-o\\'e i 0gr.lno-pol",ld" odh~{I" .·ic zn'lw w rlloku przys,z!)'m.
\\'y<lzial "porlo\\'l' P oIs'kiego 1'7,1,.1. postanowi!
\YPI"own·dlz,ić misirzo..:;;tw:l tP pnnownlf' na ~\\"n;llt
ostntni.m po« i.',l ze-n i II. Majll onE' ohj:l!' na.tepuja,ce konkuf'encjr: ",koki w da,l. wzw,ż i o t YI'Z C'(' ,
rzuly ku1.1. dn,kiE'm i 05ZCZepf'm. bil>g 200 m
pl'zez plotki. OI'~Z "ztafptę ~v1000 m i ~7:laft>lf'
.iOO X 300X2(1I1 " :WO " ~f)n v ~.oo, przy I'Ź)'J)1 punktn"jn
z:1\\'odów obliczana bp,dzic wedlug tab"li fili~,Idp.i.

Mistrzostwo Polski 7,a Tok hil'zacy
P7,T,A
pl·zPJlla.1 po w!'ry fioka cji w'zy"t.kieh za wod6\\',
rlf'n'żynie Of'lat z ])~bl.ina. Tytuł mi,strzc>w<ki 11
pnń zdohyln \\' :lI·-zn",innka. Omówiono rflWnif'i
IHog-ram praC' p,'z)'goto,,":1o\\'rzyC'h pl'zNlolimpijI"ki!'h. m. in. ",,'praco\\'ano r>rojpk
u"tal:1j,1('l'
mil1~l11n rlln Zdf " f'in t~w . .. Kcilł'k Olimpili~kich",
OJ'az dwa rodzaj(' m:nimów llli'mpU/'kich .

PIĘśCIARSTWO
L6di - P07.na(•. ,y dnin 27 l'm. rOZPll'rany
zosta.nie jak \\ i"d"U1o w l.Jf}.f.:;:i ",pot.kanie pO'1l1iGdz)' reprezl·ntnt'j'J.lni Por.nania i l.J(HI",i.
Drużyna 1'0',11,' n:" wy~t:\oPi pra w<!(}p(}d(}!J.nie
w n?"tpJluja\'ym ",kla<lZ'iC':
:;;t PI1J Jlni"wi('z. ,lnnow<'7.yk, Rka100ki lub Ppla,
RlI)'l11C'lI:1k., Jarl'cki, ~"lu! ':;:Yfiski, :;;zYl1lura i Klil1l('eki.
i,le-hy .. tart Rzymu,ry nie flo8zP,lI rIo ..,kn.!lkn,
w6w<,zas Klitl1P('ki 11I'Zl"uni~t)' zn~ta!lie do wagi
pfjl,,:('ż.kiPj. n \\. ci"żkipj wy"t:t.pi B ia lkow~.ki.
Do 'Yro('!awia w)'jeehnla z Poznania w pi:}te-k po polndniu pi('~l'iar,k<l l'C'!>rezel1'ln('ja 1'0: :ki

°

na

Inf'(~Z 7. ;\';("Ill(':Jll1i,

~ieDlCY lic1.R nu zwyl'it:~lwo 10:6. ~:. mnrginied'zif'lll(,g'~) ~p()tkafli:.t hnk.~(~I'~kiego Po\"ka -~ipmf':V \\'f' \\'1'0('1:1<\\ ,'1< .
~i(,fnip l,kie Bilwo
ln fnf'1l1,,"yjIlP z"mi"",z('z,] i,nt""I'<I1.i:lcp "ywo.]~·,
z kt(,ryd] notujpll1Y lloniiej nlljciekH'I\'~zę fl'3g-

n!"',..:ie

menl)':

~~ l C'rz

Pnl~'Kl\ j('.t illa ~iemc6w
~pOl.k,.nie 7.e ~z\\'e
\\'io.:<lar~twie ~
\\~7.y,<t.k'(' h t~'d\', potknlli""h cho-

bok<C'I'",k i z

t:vm. czym w It'kkontlpl,{'p
C)'I. w

pły\\'nniu

z \\'<:-I"rn m i,. w

'''ł,,('h~.mi. \\'p
doi o pr)'m:]t w Eurr'pip. ,11'<:7,('1.(, prufl fh"omll
ln(y, na i·g'rz),.,lkn('l! olim.pij"k'('1t II' Bpl'linie, hokS('I'zy 1'01-,,<,)" niewie-Ip pllknzali. ,V rok "ó7-Ilipj
119 lIliMI'ZfJ,twn('h I~ur()I'Y w ;\l!'fliolall;p ['".JaCT
zdol,)'Ji w pi p k,l1)fil .lylu n:lg-rn,j" J1n,roo!(,\\'. kl,,I'p,i hronili :\,ipl11(·)'. ~;. \\'I',-n(' I,r. l'olnc'Y po,kona.Jj r"IJI'I'Z(\nt ~('j(' ~ ;"miN' 10:(;, f}!."jmuj:lc dzit:ki tt>mn C'zolo\\':1 pr'r.\·c·j~ w l';\!l'opie.
,,'" nipflziC'!p nno!('hf"l7.nl'l! \\'1' I\'rodnw."kiPj
hnli <tnll'('in odh(~.lzip ~;f! 10 z rw,l\! ,;potkanie
p",mi"llz)' nn,i-iln;ej'7.)'mi p:lf.,;l wami bok<C'r,kimi stnrpgo ;;,,'iatn. J)"ly('IIC·r.,\s I\' 7 J11pr,znch leW)'C'ip'ŻYlli ~ieul(,)', ul\l1krotnie (1!1:H i 19a8) Polacy.
,.Ren.nrj,( h:ił<>hy. !!'ll,hy WP "'roda'Wiu Obermaner z,r!o!nl pe,kon:lf ltot IlOlra. Bl1dtnpr
CZ<II·tka. luh )1 nr:H'h K"I('zy,i,k ip!!o . Mntral'h IV
m<'ł'ZI! z
I,'zpi-killl m'l t)lko je'dną sznn",,:
sto<f}\\'n!' f"o,kli",p i ~t:f1'"nnf' kr~'ie,
. \Y kntf!)m razi!' ]jc'n'my , 7.P 7.1I·yci,,:<y nipm N'k" r1f'1li1ynn w ~tMnllk\! 10:(;, 1:'.J,·ż P"7u" t:llp
r,;p<' \\'ąlk IH>I,'inIlY daĆ' z"')"'i~"fwa \\"Ikrmfl.
~l1prnhcl'C:<)\\'i, B3IJmg~rtenn'\\i. \ '''g'to,,' i i 1:nl1'

l' .

S'NI1U".

PIŁKA NOżNA
LOZPN l1Ia oilccnie nif'lnfla kłopot z LKS-pm.
klr.ry. jn,k 1I';:"I('n1'1, S[Jtl,1I z li~i. UhlJr!zi mianowicie- o l~\\'f'o$ti~ llflzinlu :r..JJ{~-n w Zlli:l,iduj;\{'Ylll

KOLARSTWO

13.8.

Fotoreporter: - Cóż to za automat
z cukierkami na bramce?
Bramkarz: - Kierownictwo klubu
nie uwzględniło mojej prośby o urzą
dzenie dla mnie benefisu, więc wpa-

Przymusowa po'zycz1(a
na olimpiadę

(SCG) ~:Oi.3, Ti,,';'lE' CPo1"'nia B;~/r.) 2:05. ~- I 1 WO m Drogo.kupit'c (I'om. TorulI) 4:10.6. Was,j}ew.,uu (WKS BYld.g.) - 4:14.8, Ewert

4,96. Marcys.iakówn3. -

\\'ilÓniewg,ka - ViO,~. Roman()wl'.ka
- 1 n l"pl.-,ka 1 10,
knla - Rkl'lIypn i,kó wna (Pom. 'l'orn.ń) -11,G2,
G:1c'ko,,",,1;n (:;;.,.k,,! nmrl,z.) - 10,r;~ . Kue-gerówna
(Pam. TOI'l1If) 10,1i I.
(1)'"k - G'1f'ko"'~ka - !lG.4t Skrzypni,kówna
- ~~,~ą. Rom:! nO\\'Qk " 33,O~.
o,zrzpp - P ",.t w'",'na - ~MU~, ~fn.13now,,>k8
(I'n]onia By,lg.l 2!U.;, Oa.rkow,ka -28,!'lR.
P II n o wi P: 100 m - Onl1 N'ki (I'n.ID. 'I'o,rllń)
- Hl.ą. Rta.ni,. !:1w ... ki (Re,k61 (;n",lz,) - 10,8, Rosinck (Pol<.nia By.k,) - ] 1.2.
2QO m Dl1l1prki 22.2. Rta'ni ławski n.2, K>1eon (Rokt>! Rj·fl/r.) - 2~,2.
Ino In - HMh,'i"pl (WRR Rr.h".) i Dllnecki
po :;1.ą, Haln' (KP '" (~<1,nill) - :12,1.
i;QO m - EII'f'l'l (:::;UG) - 2:01,1. Koerbpr

~ip. ju~ IV peln)m wkll
IV 11Ii~tl'zostw:1r'h Jj,r:i
16dzki('j. 'IV lej ,prnwif' ni!' 7.n,p:lrl!y j('l'zeze 0-

.... tntpC"z,njp (lf\i·y~jp. :-::POdlj(~\\anp sa dwip Innż}j

w,,:<ci. \\' j(',lTf('j z nid] LK::l gral by normalnie
druga tj. IlI'Z),-7,!on}('zn:1 \\,i',",Plln:i kolejk,' III ia \\' wl'pnd,kn !!fl)'hy zaJał IV tej ,('f'ii
rn2lg"IT'\Y(\k Jd(~,l'·\\' .. z(' m !l'j"':('j , rnzegnłlhy
JJKS
nas.tcpnie kwalifikaC'yjn" "potknnie z r[f'Ui!:l rlt'u'
Ż)'Tf:t mi"trzMt\\· kl:H)' ,\ ł.Jllodzi. WN111l):!' oIrugid
kr'IlcepC'ji [l1·z)'7. n3'noby LK~ trl ...ż Pl1nkt.;\\, i ta ki
;:nm slo"llm,1; hf'!1\l1ek, jnki posi:111nc hcd;r;ie III'uż,na. która znn,idowal' ,iG h~dzi" nil czpl" tahpli.
7, tnka iI 0';1' ją [lItnkWw rOZ1poczflll,y na,<łcpn i c
l~I{S r()z.gl'~·wk i rn :"~tl·zow~·kip \'1;' Lodzi. Ponif'wa(i: zarz:jd LOZP:-.1 \\' tf'j ;:,prawic nippotrafii
~nm I){)\\'zi,,(> oIN·)7.ji. PI'7,P,k:1z:1no jl\ do rozsb'zygniN'ia ],7,1';-' w \\' af'~z;1\\'ie .
\\. Z",i'lr.l,u z b'm. iż w roku I'rzYf:zł)'m kI"",
A w I,o .lzi IiCZ)'f' hp,d1.ic 1t klwb6\\'. ł.JOZP)/ zdec)~lo\\':1t. i:t' do B kla.<)' "pacln" n,ż dwie ,],.U7.)'1I)',
zn.JlI1nJ;jc·p o,latn;p m i"h(' a IV talh'li. Do kin,,)
~tf'zo_tw.

n e I s i n k i, - Rada ministrów Finla \lelii ucllwa lila obowiązkowa, pożyczkę
państ\"ową w wysokości 200 I~il. .r:ta~ek
na pokrycie kosztów i~rzysl< oJJ.mpl,lsklCh
HHO r. Jrclnoc;f.('~\lie racla mil1lstrów ze7.\\'olila finlandzl\i('i1H1 organ iZ<lcyjnf'\11t1
komite(o",i olimpijsl.;:jC'J1)u cłr,;;pono",ać
kJ'ed\"tami w zal,resie powyżs7.r,l sumy.
kwocie 200 mil. mar('l, fillskirh nie
sa, uwzględnione poz~'cje, jakie \\'~'c1;llk~
\nlr hGrlzic musiał zarzl1c1 miaf'ta llrlslHr.k na cele, zwil1zanc z igrzy,;kami.
\V szczególach pożyczka pl?CZnaC7.~ma
hf'flzie na następujące wydalkI: powlp,ksZf'nie tabol'u kolejowrg-o - 30.6 mil. marp!\. p1'7.('(lluźrnic si"ci trlrfonic1.llej ;:W mil. TIlnJ'l'k, no\\'C' slncje królkofalo\\'P
10 111 i I. marc'!.;, na zagra \liczne
lransmi.je rudi()\"e - '8 mil. marek, na
Rchron i;;ka turystyczne - fU mIl. marek,
na zakup koni dla jrźdzców olimpijs)dch
- 3 mil. nlaJ'l'k na prnpaganrlę kra,lową.
i z(1'Tl'allicz\lą - ] ,6 mil. lI1<1rf'].;:, na ro7.bud;;''''ę al"Hlf'mii sportowcj w Vierumacki - 1 milion marek.

,,y

W-\\'a zn:ni,

"AZS" -

Poznań i "KP W" -

Po-

'J'nl'nit>j h~rl'oie przE'glarlE'm zawoclni,ków przed
T'oz('gr"l\if'J11 ~potkań lI1icdznlalil"t\\·owyc.h li flOtW!! ,i E .. tnn;'I. Atrnfkcja iJ~(I:j !?potkania n\\'óch
I',' \I·a.1 i lIliei'cowyrh ...\hR" i .,KPW", l1hit>g~
j;",yr'h ~i~ 'o pr):mat w Pol,ct'. or~z ",potk~nia
..AhS" - l'"zlIaJ' i .. Polonin" " '-wa , która orlP"f'~IR. ,~' 1,1,bil'gl}:II~ l'(}ku na mil5trzostw~ch Pol,kI .. AhS I m1('J"ce.
~ohO'tc od g'(}rl,z . 18 Z1 wakzl\: "Polonia"
j ... \7,S " 1'or.nań
oruz "AZS" '''''wa. i
"KP\"".
W niNlz:t>Ip. od gorlz. 10- 13 wHlcza: .. Polonia" i .. KP""', .. AhR" - "'-w~ i .. AZ~" Po;m~ii, za':; po pnhwl'niu on /rorlz , 17-20 .. AZS"
PO?Jna(. j "KP""", "I'olonia" i .. AZS" \V-\\'a,

"T

PŁYWANIE

Szwa,icarz)' nic przyjadą 110 Pol~ki. Pr:r;)' u~ta
lanin P"zl'<,zloroc'ZllIl'>go tc>rmill" rza mi'lr!7.'fTIRT<>dow}'('h i,ml"'pz pl~'\\'",ckieh, brana b,la pod UWR)l'~ mllo'i;li,\\'cr.:ir nn:)flzen;n
D1~CZU
plywackil'\go
::;z\\,a,i('a!'i:l P .. I"k,1.
Nip,t,-t)·. R"\\'",jcarz:v nic !!onzn się na roz('grHllie <I11"'7f1. gol)';>;. ja,k donie'Hi w t:rC'h rlnia('h
,~ za "I"hi fina,nso\Yo, by mogli odbywać dal",kie
podl'6źr,

padają w Amsterdamie.
W,
(\I'll'l, \\' rza"ie znl\'odów plywuckich w Alllstrr([amie ustalony zn~tnl znowu rrkol'cł światowy i to
przp;>:
IlolendpJ'kr: \';111 Frgcłcn na 150 y w7.nak
z cza;;P111 1: 13,3. Dotvchczasowv rekord
nnle~;lł rio Hol enderk'i Srnft, kióra ust.aIiln, go w l!l:3G r. z wynih:iem 1 :4:),7.
Trójmecz międzymiastowy
Warszawa - Wiedeń - Gliwice ma ::;ię oclhyć w
l,r z~'Rzl~'m
roklI, zaproponowany przez
okręg wierlcllsld.
Międzypaństwowe spotkanie PolskaSzwajcaria, j1l'7.cwidzianr jako c1nroczna,
imprrza 7. uwagi na w~Tównane si ly obu
pml;;t\\'. nie rlojrl7.ie jrrlnak do skutku z
uwagi na OdIIlO\\'p' !';z\\ aj carów. którzy
hoją sil') ryzyka finan;;uwego dalekicj po-

Rekordy

1Jhif'gl~'

CZI\

dróży,

STRZELANIE
Now~' TC'koril świal ll •
Na przc (lnlimpij",kir h
7.n\\'IIda('h "tf·7.l'lel'idr!J zn,\\'or!ni,k ri,,~ki Fript$ch
IF;:.1.:I1\n\\":1 !lItWY rC'kord ~\\"i~t:1 w f;trzpl:1t1i\l
~
I"'''ni clo\\nll1f'j w 11·7.,ech p""nwarh. l1zy"kf1j~c
~ yn'·k 1 117 I,kt. Ten ~am zn,worlnik p_opr"" ił
r"kM,1 ~\\'i"l~ w ,trz!'laniu z hroni r]o"-,,lncj w
po,ta\\'il' ,toj:ll'C',i o' pkt. I: w)n :kif'111 370 }>kl.

TENIS
Pierwszy
tenisista świata,
D/)nald
Budge po<łpi"<ll w <:zlI13rl('k \V N. Jorku •
konlrakt l1a ol,re' 5 micsiQ<'Y. 'V ('zaf'ir lym Burl!!e storz:.' szcrrg spotkall z
Vinrsrm \\'e \\'s z~'"tkicl1 \\'ir;kszych Stanach Zje'llloczony<:h.

7. APAŚNICTWO
Odwoł:lll~ ~"otkallic Niemry -

Wirl7.:;l'l~·

Lotvra. Prze-

nn 1~ hln. mi0.r17.rp:Hi;:;two~·y mp('z Z:l·

1':1-<11:('7,)' ~'rn,"y Lotw!1. orlwol"l1, zo~t"I
P I'Z(' 'l, ~i(l,ln( '6w Ila ~,klltl'k rlp.mnn~tr;:l("'yj :1ntynip ..
mi pC'kie'h, jnk ie ,,<tRInio mi"l" mi('j s l'(' \V RFII:p,
pO fl"1.:1< z;1\\'od"\\' 'porlo\l'ycll z udzialem I:a\\'od II i kó\\' nil'l11irrkich,

.A Zf!,~ "'Pjdz!('J lrlkn mic;:tf~z khl~Y H.

Ji'nzjll "w6rh drnź)' 1l ś!llskich. Klu.h srH>rtow"<'
PogolI w K:ltowienl'h do.kn.nnł O:ltalnio fnr.ji '7.
J(~ ~!n\Yia n. r()\\'Icj"ż z l-\:ao(r>\\'ic, '['pn (ltita tni
kluh zn>lj<!uje ,ie w pie{'\\'Szpj lirlzp ślIJ ·kic j.
~()Wr

kluh {H) fl1?jj n()~i(~ hpd,z,jp

nnZlWf'

POfYoń

i pn~rdzifllol1Y ZO~IHI rlo nipl·w~';;,7.f'j li~i ~lH~(:pj
n::l rnit':lj~(le za imown ne doty(·h(':t.;.t,~

PI'ZP%. ]'-~ ~!o

wian, czyli ntl'z)'nl" C'~wal'l:) l"k:11p. \\' t"hf'li.
l)zit>ki [u7,ji (bl \\' ni('j<z~ d f'l17.~·na 8łow in'lI ~
zostanie W7,llfrWnioll1l kilkoll1a
n·t:1I(>ntowan\'lni
mlodymi !!Ta"lIami da"niejsz",j I'o<:oni, jak: 'pazl1rkie.m l \', Ripn~e'\\'"ld"111 i K 1':1 11'111.
PiCl-"";7.Y 1lH~(·7. o tnj('tl'z(}~two lilll ~l~~,kipi rolIe!!'l'lI zrnz.io""na t1f'11Ż~lna w nipd'lI''''~e z Po:irl'jn)'oJIl I\:~, który Jlr('t~nd\lje 110 trtulu mi~tc'zn
jl'"dl'f1llpgn 11gi śl""kit'j ,
Wniosek o ukaranie Włocha Andreolo
zglosił angirlski sędzia Jc\\'rll, ldóry pro-

\\arlzil ni('(ln\\'nf' zawony Anglia - Kontym'nt ellrorrj~ki w Londynie, do mię
dzynar'odo",ej federacji i to za niespol'towe rorllOwanie się w cza;::ie powyż~7.ych
zawo<l5w, \V mol.vwacji (('go wnio!';l,u
.Iewpl l zaznacza, że ze wzg-lęciu na charakter spoI kania nic chriał intpl'l\'eniować
przeriwko pi I Jw 1'7.0 wi włoskiem u,
hezpośrednió
na stadiollie w czasie gl'V,
Wniosek p . .1f'",P1I mip,clzynar. frrłcrnda
pilkarska pl':7.C'kMe prawdopodohnie wło
skiemu zw. piłkarskiemu,

PIŁKA RĘCZNA
Dzi~ w ~oho(~. rn7.\p,1I'Z)'l1a ~i~ w P071nnnin
lfwnirj kn"z)'k(,,,,'ki IV hali O"r'l<lk:t \\'fł' przy ul.
BlIko,,">kiej. 7. 11,] z; ,,1(,111 ('ztN('('h n,1jlpp<zyrh

Z('~llol(jw \ol'

Polsce: "AZ:-S" W-wa, -

"rolol1ia"

KRONIKA

ŁODZI

Brat zastrzelił nieum'Unie siostrę.
,V
Sto\\,ij,o\\'ip 17-I('tlli Z.\'!;llIunt ~ta7.g"jrk
7.ah<1l1ininc 5ię fuzja, s\\r!to ojca ;::prl\\or!o-'
wal \\'\';;ll'7.al i ł!l<lullck śl'ulu h'afił w
p' rl'ś jrgo sio~tr~' 10-1('11 ir,f Zer' i :,Iazgajek,
która po przr",;czien:u zmarla.
Śmiertelne przejechanie. Xa ul. B1.go\\'"kirj nnjrchany zo, tał niriaki I\Otlill,~ki
7. C:hojen przez samochód cię7nl'0\\'y . Kotlil\.'ki doznn l zlamania <,za;::7.ki ora7. 0l!'ólll\cll rir:żkir!l OhraŻf'll. Rannego \\' ,tan'(, ni('rl'z~ tomll~'ch orl\\iC'1.iollO rio szpitala. Po.1icja zarządziła dochod:~el1jc.

Kobiecie porąbali twarz. Na ul. La <Tir",nirkirj Hi pOI'[)hana 7.oRtała oslrym 1;-;r1.(>c1zif'1ll \\' c7.n~if' hójki ,a.;;irr1rkir'j W-Jf'lni'a,
\lal'ta KOpl'ZI' (lska, któr<1 or!llio::;ła rany
l'f\hane A'ło\\'~' i t\"any. \\' tlan:(' nieprzytoml1~'m odwicziono ja, clo szpitala.
Zażył sublimatu i przeciął żyły. W mirszkaniu "tasnym przy ul. Ludwiki 31 w
cr!ach Bamobóicz~'c h zażył sublimatu, a
nastę-rnie pr-zeciął sobie żyły
u rąk 29lrtni Stan isła w K r'zy,,·.ia k. Despc1'a ta w
stanie nieprzytomnym ochde7.iollo
do
~zpitala. Powoclcm samobójst.wa były: llieporoz umieniu rorlzh.....-

•

N. wŁodzi (zei 20 rocznice

Ł ó d ź, 12. 11. Stronnictwo Narodowe zorganizow.ało wczoraj uroczys~ości. w związku z ZO-leciem odzyskama mepodległości.
O godzinie 9 w kościele 00. jezuitó:w przy ul. Podleśnej zostało odprawrone uroczyste nabożeIlstwo, na które przybyły poczty sztandarowe z
sztandarami wszystkich kół Stronnictwa Nilrodowego z prezesem Zarządu
Okręgowego
Stronnictwa Narodowego adw. Franciszkiem Szwajdlerem,
wiceprezesem zarządu kpt. Leonem
Grzegorzakiem i wiceprezesem Anter
nim Czernikiem na czele.
Liczne rzesze wiernych wypełniły
nawy świątyni Po nabożellstwie odbyło się olbrzymie zebranie w lokalu
Pracy Polskiej pr7y ul. Bandurskiego
9-11. Duża sala została wypełniona
do ostatniego miejsca. Zebrani zajęli także korytarze i podwórze. ObliCza się, że na zebraniu tym było około
3 tysiące osób. Po zagajeniu przez
wiceprezesa Antoniego Czernilm, zabrał głos wiceprezes kpt. Grzegor.zak,
który w silnych słowach wskazał, że
gdyśmy
się
zmagali z najeźdi.cą
wschodnim, Żydzi usiłowali zadać
nam cios w plecy.
Skolei zabrał glos p. adw. Szwajdler, który w swym przemówieniu,
prz,erywanym oklaskami, na s zkicował
historię
państwa polski€go,
działaJ
ność I{omitetu Narodowego
w Paryżu,
pod przewodnictwem
Romana
Dmowskiego, na konferencji pokojer
wej. Nieśmierte~ne są zasługi Romana Dmowskiego, który też potrafił
przekonać
polskie społeczeństwo, że
największym
wrogiem są Niemcy i
aby Polska uzyskała niepodległość,
trzeba pokonać
potegę
niemieeką.
Polska zwią?'.ała się z pmlstwami koalicyjnymi przeciw Niemcom. Poker
nane Niemcy, to zwycięstwo Polski i
odzyskanie niepodległości. W pierwszym ZO-leciu od zyskania niepodległer
ści, nie była rozwiązana kwestia Ży
dów. Przed nami stoi właśnie to wielkie zadanie, abyśmy się uwolnili od
wroga wewnętrznego - Zydów, i zbudowali państwo polskie na zasadach

narodowych . . To jest właśnie celem
Stronnictwa Narodowego. W walce
o realizację tego celu Stronnictwo Narodowe nie ustanie, aż odniesie całko
wite zwycięstwo.
Przemówienia mówców przerywane były huraganowymi oklaskami. Na zakończenie został odśpiewany

Wspan 'lałe

odzyskania
niepodległości

Hymn Młodych, oraz wznoszone entuzjastyczne okrzyki na cześć Wielkiej
Polski, Stronnictwa Narodowego i
Romana Dmowskiego.
W"lęZ"len"le
Uczestnicy zebrania zgromadzili
.
si~ następni.e na trasie marszu Od-I
p i o t l' k ów. (Tel. wł.) . Zakończył
dZIll:ł6w WOJskowych, którym zgoto- się tutaj proces przeciw KonsLantemu
wah serdeczną owację.
Miętkiewiczowi, który bęcląc na stanowisku burmistrza w BeJchatowie dopu.

Skazanie b. burmistrza
na

ofl'ary mleeszkan'co'w lodZie
·•
dIa armii

Ł ó d ź, 12. 11. Łódź obchodziła
uroczyście
20-I€cie odzyskania niepodległości.
Uroczystości
rozpoczęły

sip' jeszcze onegdaj apelem oficerów
i szeregowych pułku łódzkiego, poległych na wojnie.
O godz. 9 odprawione zostały naboż€ństwa
we wszystkich świąty
niach, dla młodzieży szkolnej i społe
czeństwa.

O godz. 10 w katedrze odprawił
mszę św. J. E. ks. bisklIP Tomczak, w
asyście licznego duchowieństwa.
Kazanie wygłosił
ks. dr Bączek, w

presbiterium zasiedli przedstawiciele
z wojewodę. Józefskim, gen.
Tbommee, dowódcą O. K., wicewojewodą Jelinkiem,
gen. Dindorff - Ankowiczem i tymczasowymi wiceprezydentami miasta
Kozłowskim
i
Bączkiem,
prezesem Sądu Okręgowe
go Maciejewskim
i prokuratorem
drem Spólnikiem na czele. Po naber
żeństwie J. E. ks. dr Tomczak dokonał na placu Katedralnym poświęce
nia sprzętu wojennego, który został
wręczony przedstawicielom armii. Zaofiarowano
następujQ.ce
dary,
na
rzecz armii:
Pracownicy Ubezpieczalni 2 cięż
kie karabiny maszynowe, duchowi€ń
stwo diecezji łódzkiej 2 samochodY
sanitarne, Chrześcijańsld Cech Rzeź
ników i Wędliniarzy 3 ciężkie karawładz,

biny maszynowe, pracownicy i dyrekcja tramwajów podmiejskich 1 ciężki
karabin maszynowy i 1 granatnik,
kelnerzy hotelu Manteufel 1 granatnik, sprzedawcy gazet 1 ciężki karabin maszynowy i 1 granatnik, pranatnik, pracownicy biurowi i robotniCy firmy Geyer 4 ciężkie karabiny maszynowe, Stowarzyszenie im. Kiliń
skiego czek na samolot, Pocztowe
Przysposobienie Wojskowe radiostację łącznicę i 10 aparatów telefonicznych, Związek Ceramików województWa łódzkiego 1 wóz telefoniczny i ł
aparaty telefoniczne.
Po tych uroczystościach zgromadzone oddziały wojskowe wszelkich
broni, m. in. i broni pancernych, Przysposobienie Wojskowe szkolne, kolejowe i Sokoli, członkowie LOPP i
wreszcie straż ogniowa z taborem
przecią.gnęły
ulicą
Piotrkowską
na
plac Wolności, gdzie odbyła się defilada, przed wojewodą .Tózefskim, gen.
Thommee i gen. Dindorff AnkowiCzem.
W godzinach popOłudniowych zorganizowane zostały akademie w liczbie ponad 100, w różnych organizacjach. Urządzane były przedstawienia kinowe i teatralne dla wojska i
robotników. W Teatrze Polskim odbyło się
galowe przedstawienie, na
które przybyli przedstawiciele władz.

---------------------

Wsidłach

szantaŻysty

War s z a w a. (Tel. wł.) Wielkie dejrzane towarzystwo, Wrotek kazał
poruszenie w sferach towarzyskich w go tytułować "hrabią" i przy każdej
stolicy wywołała wiadomość o wy- spos<>bności wyciągał od swej ofiary
kryciu sensacyjnej afery, której boha- różne kwoty. Często chodził z nim po
gdzie oczywiście
młody
Ł ó d ź, 11. 11. W Rudzie Pabia- terem jest młody ziemianin Włady lokalach,
"hrabia" płacił wszelkie rachunki.
nickiej urządzono obchód 15 rocznicy sław B. z Lubelskiego.
ZO-letni młodzieniec przybywszy do
Gdy już nie wystarczyło pieniędzy
istnienia miasta.
Na uroczystość przybył wojewoda Warszawy n·a studia, zamieszkał w na libacje i upominki dla tancerek,
Józewski w towarzystwie naczelnika jednym z pensjonatów i przez pewien Władysław B. chciał się dopuścić er
usiłując puścić
w obieg
dra 'Vrony, których powitał burmistrz czas uczęszczał do prywatnego gim- szustwa,
miasta Włodzimierz Grzybowski. W nazjum. Zamożni rodzice przysyłali weksle z podrobionym podpisem swemu stale pieniądze na dostatnie u- go ojra. Nie udało się to jednak. Wtesali Towarzystwa Śpiewaczego Roki- trzymanie w stolicy.
dy zły duch w osobie ·Wrotka namócie, zorganizowana została uroczysta
Niezadługo młody ziemianin
zna- wił go do kradzieży w ziemiańskich
akademia, a w kinach przedstawienia lazł się w złym towarzystwie, które domach. Uległszy namowom, mło
bezpłatne dla 1500 bezrobotnych.
dzieniec zaczął kraść podczas swych
wyciągało go na różne hulanki w podejrzanych lokalach, gdzie pieniądze wizyt w różnych domach cenniejsze
płynęły jak woda.
Gdy zabrakło pie- przedmioty, które oddawał następnie
Przysłali
niędzy, przestał uczęszczać do szkoły,
Wrotkowi.
Niezadługo
jednak wszystko się
by środki, na naukę przeznaczone,
wydało.
O sprawkach syna zawiaW i I n o. (Tel. wł.) Zlośliwego fi- obrócić na hulanki.
domiono ojca, który, przyjechawszy
gla spłatano tutaj Żydowi Henochowi
Wśród typów
otaczających
mło
Gurwiczowi, zamieszkałemu przy ul. dzieńca, znalazł się niejaki Maksymi- do Warszawy, pokrył niezwlocznie
I{alwaryjskiej.
lian 'Vrotek, karany niej,ednokrotnie wszelkie szkody, po czym zawiadomił
Gurwicz
przebywał
właśnie
w oszust, który wywierał zgubny wpływ policję. Policja osadziła w areszcie
Wrotka, młodzieńca zaś wypuściła za
mieszkaniu, gdy przyby)o doń 5 leka- na Władysława B.
Wprowadziwszy ziemianina w per kaucją.
rzy specjalistów, wezwanych nie wiedzieć przez kogo,
do rzekomo ciężko
F
chorego na pluca. .Takież byłO zdziwienie lekarzy, gdy Gurwicza zastano
w jak najlepszym zdrowiu.
Ledwie się drzwi zamknęły za
wychodzącymi lekal'zami, gdy zjawili

15-lecie miasta
Ruda Pabianicka

mu 5 lekarzy
i karawan

się

wysłannicy

·żydowskiego zakładu

pogrzebowego, oświadczając, że przybyli po zwłoki Gurwicza, na które
czeka przed domem karawan.
Kto zrobił taki kawał, Gurwicz
nie może się dowiedzieć. Uwiadomił
więc policję i czeka,
aż ona wykryje
sprawców.

Katastrofa kolejowa
L u b l i n. (Tel. wI.). Mi~dzy stacjami Klemensów i Zawady nastąpiło nocą zderzenie się pociągów towarowych,
przy czym obie maszyny i kilka wagonów uległy zniszczeniu, 7 zaś osób z
obslug'i odnioslo rany.
W dochodzeniach ustalono, że winę
katastrofy ponosi dyżurny ruchu w
Klemensowie.

zranił

'ra~ sIę olŁaz,a,ło, Bęben popełnił SIl-

mobójstwo zażywoRjąC 15 proszków na
ból głowy i jedną tabletkę luminalu.
Stan jego jest bardzo groźny.
Przyczyna tragicznego kroku nie
została na razie wyjaśn iona.

WSzale zemsty
ciężko ukochaną i jej matke

ścił. się przywl~szczenia
sobie. grosza.
publIcznego.
Ogołem udowodmono
mu
7 przestQpstw natury kryminalnej za co
sąd skazał go na 2 lata więzienia i poz~awienje praw obywatelskich na przeCIąg 3 lat.

Stracone zamówienia
War s z a w a. (Tel. wI.) Łódź straciła rynek jugosłowiański, albowiem
Jugosławia przerzuciła zamówienia na
Niemcy. (w)

Po wyborach
War s z a w a. (Tel. wł.) Na tl€ m inionYCh wyborów sejmowych ma doj ś ć
w Sądzie Grodzkim do kilku ciekawych procesów. Chodzi o pretensje za·
kładów drukarskich, dostawców papie·
ru itd. przeciw niedoszlym posłom.
Kandydaci popadli w poważne kłopoty
finansowe i nie wyrównali rachunków
dostawcom.
(w)

Awanse

urzędników

War s z a w a. (Tel. wł.) Przystą
piono do prac przygotowawczych nad
przeprowadzeniem awansów funkc jonariuszów pailstwowych. A wanse obejmą urzędników i niższych funkcjonariuszów, sędziów i prokuratorów
oficerów i szereg. policji, straży gra~
nicznej i straży więziennej, oraz pracowników przedsiębiorstw państwo.
wych. Awansowanych ma być 35.000
osób, . nie licząc nauczycieli, którzy
zgodme z przepisami awansują automatycznie.
,

Zgłoszenia kapitałów,
ulokowanych za granicą
War s z a w a. (Tel. wł.) Od czwartku z~częłf ~uż napływać w myśl zarzą.
d~ema mmIstra skarbu zgłoszenia kapItałów, ulokowanych za granicą. Wi
wydziale zagranicznym Banku Polskiego zgłosiło się w Warszawie przeszło
' 30~ interesantów. Zgłoszenia te będą
rejestrowane na specjalnych formularza~h, które o~ przyszłej soboty otrzymaJą wszystkIe oddziały Banku Polskiego. (w)

Młotownia

z Rybnika w COP

R y b n i k. (P AT) Młotownia A. Bartcnka w Rybniku uruchamia w najbliż
szych dniach w C. O. P. w Sandomierzu
oddzia.ł fabryki, w którym będzie się
wyrabIać transportowe statki rzeczne.

Tablica

poległych

policjantów

War s z a w a. (Tel. wI.) W sali honorowej Komendy Głównej P P. komendant główny gen. Zamorski dokonał odsłonięcia tablicy z nazwiskami
29 policjantów, poległych w czasie od
1. 10. 1937 do 30. 9. 1938 r. Przed odsłon~ęciem ~ablicy gen. Zamorski w ygłOSIł krótkIe przemówienie.

Francuski salon rolniczy
w Warszawie

S t a n i s ł a w ów. (Tel. wł.). Nade- ł
Ranną przewieziono do szpitala,
~zła tut~j wiadomość o tra~edii miłosnej gdzie stwierdzono ciężki stan AndryjiJak~ SIę rozegrała we WSI Duba, pow.
szynówny.
War s z a w a. (Tel. wł.) W czwarDolIna.
Sprawcy zbrodni poszukuje policja.
tek nastąpiło otwarcie francuskiego saW mieszkance tej wsi Magdalenie
lonu rolniczego, zorganizowanego przez
Anclryjiszynównie kochał się od dłuż
Izbę Rolniczą Francusko-Polską.
szego czasu Jan Bodnar. Myślał wkrótce
ożenić się z nią, jednak sprzeciwili się
Salon rolniczy jest przeznaczony do
temu ojczym i matka ukochanej. Gdy
przeds~awienia publiczności
polskiej
Częstochowa,
1l.
11.
W
hoBodnar dowiedział się o tym, wpadł w
z pomIędzy niezmiernie różnorodnych
telu "Kupieckim" przy Alei N. M. Pan- produktów ziemi francuskiej artykuszał i przyszedłszy do mie!"zkania Andryjiszynówny strzelił do ukochanej z ny 18 zamówił pokój niejaki Stefan łów, sprowadzanych obecnie do Polski.
rewolweru raniąc ją ciężko w brzuch, B~ben, z.am, przy ul. Przybyszewskie- Poza tym w salonie znajdą się równi eż
go na Ost. Groszu. Gdy rano weszła produkty, dotąd na rynku pol skim ni epo czym zrani1 jej matkę w rękę.
. Dokonawszy tego czynu Bodnar wy- do pokoju służba, Bęben l€żal w łóż znane, jednakże o jakości tak WYSObIegł z rewolwerem w ręku na wieś i
ku nieprzytomny i dający tylko słabe kiej, że mogą zaspok'oić najwybredniejzniknął gdzieś.
oznaki życia.
sze gusty polskich konsumentów.

Tajemnicze samobójstwo
w hotelu

Oałoszenia l-lamowy milimetr lub jero mleJ.ce kontuje: w IIwyczaJnych na .tronle S·la·
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Nad Berezyną
- Do diabła z takim zimnem ...
Krzysztof z trudem obrócił się na bok,
zdjął rękawice i zaczął czule chuohać w
zgięte, skostniałe palce koloru surowej
wątroby. Trzask ekrazytówek, pękających
na grudach zmarzniętego na beton okopu,
brzmiał w mroźnym powietrzu sucho i donośnie. nieregularnie, jak trzask zamykanych drzwiczek pociągu osobowego. który
zatrzymał się na małym przystanku; aby
w tej chwili ruszyć dalej. Co kilkanaście
sekund szybował nad nimi z chychotem
rozdzieranego powietrza niewidzialny pocisk granatu, by z głuchym stęknięciem
rozerwać się w nieprzyjacielskich okopach. Dotkliwy, cmentarny, chłód ział z
płytkiego rowu, m.ozolnie wyrąbanego w
skamieniałej ziemi, studził krew, wdrl\tał
się piekącym bólem w zdrętwiałe kości,
psim dreszczem przebiegał . przez skulone
ciało, przytłaczał do niegościnnej grudy

iedziela W halach 'arył

(Od
P a ryż, w listopadzie
- Na targ w niedzielę rano?
- Oczywiście - w tym dniu jest
w halach najWięcej ludzi, bo są wolni
od pracy i mają czas na zakupy.
Wyjaśnienia tego udzieliła mi znaJoma Francuzka z propozycją towarzyszenia jej do hal. .
, - Skoro jednak pani chce zobaczyć
całe życie hal paryskich, trzeba tam
pójść już o godzinie drugiej w nocy i
zostać do ósmej rano. Zapewniam, że
to ciekawsze, niż dancing na Montmartre ...
. Życie wielkich bulwarów zaczęło
powoli ucichać, gdy skierowałyśmy

obmierzłym
przygnębieniem
budził
tę
sknotę za raną, która stałaby się przepustką na tyły, do ciepłej izby szpitalnej,
do siennika i łóZka.

Karabin maszynowy, obok którego
Krzysztof leżał, wypluł dwa pociski,
zmilkł jakby dla nabrania tr,hu i z ost.rym
poszumem dziurawionego raz przy razie
powietrza posJał ich w dal całą serię,
szarpiąc się przy tym na swoim trójnogu,
jak ruzwścieczony buldog na łańcuchu.
Krzysztof przestał chuchać w palce i spróbował je wyprostować. Udało mu się, więc
co prędzej włotył rękawiczki i położył się
z powrotem na brzuchu. Teraz podciągnął
się ostrożnie na łokciach i spojrzał w lornetę.
Jego chuda, sczerniała od zimna
twarz, obrośnięta dziadowską szczeciną
dawno niegolonego zarostu i ozdobiona
gęstymi, zrosłymi nad
nosem brwiami,
przybrała
wyraz skupionej uwagi. Instynktownie i bez przerwy uderzał jeden
(I drugi obcasami długich butów, usiłując
na próżno przywrócić stopom żywszy
obieg krwi. Spod pół płaszcza, wysoko z
tyłu rozciętego i wiatrem podszyte~o widać mu bylo wystawione na ka,sająoy
mróz uda, leżące w miękkim bezwładzie
i Obciągnięte zniszczonymi spodniami.
Nikt nie poznałby w tym zabiedzonym
żołnierzu pięknego Tola, ulubieńoa pań,
które starały się zrobić z niego w tempie
przyśpieszonym zarozumiałego, przesyconego snoba..
_
I zapewne Udałoby siQ im to, gdyby
nie wojna, która zmusiła tego nieco jut
kabotynizującego, chociaż z na.tury poczciwegg i prawego chłopca do przeprowadzenia radykalnej rewizji poglądów na
świat i tycie, do zasadniczego przewartościowania pojęć, z którymi zaczynało mu
jut być wygodnie, jak w dobrze uszytym,
jedwabnym szlafroku, a które przy konfrontacji z brutalnymi przejawami życia
w polu okazały się pospolitym śmieciem.
Trzeba to zapisać na dobro Krzysztofa,
że po krótkim okresie oałkowitego oszoło
mienia. potrafił doszukać się bardzo szybko w swoim nowym tyciu stron pozytywnych i naletycie je ocenić. Na wojnie, jak
w tyglu, jedne charaktery kruszą się i niszczeją, inne hartują się na stal. Nie jest
tl) najgorsza, chociaż - przyznać trzeba kosztowna metoda wychowawcza.
- Za 2 minuty atak, panie podchon.tyl - dobiegł go głos sczerniałego od
mrozu 'telefonisty, skulonego w kącie okopu nad telefonem.
Krzysztof zmrużył oczy. bowiem od olbrzymiej płaszczyzny śnieżnej, na której
tylko tu i owdzie stały kopice nędznego,
kwaśnego siana, szedł ogromny blask, pomimo że dzień był raczej pochmurny. Nad
ciemniejącą na lewo wstęg" lasu kotłowa
ły
siEl ciemnoniebieskie, niako nawisłe
chmury.
- ·Może spadnie śnieg' - pomYŚlał z
nadzieją w duszy. Zelżałby mróz ...
Na wprost okopów widział . liche, stojące ciasno tut przy sobie zabudowania
drewnianej, typowej białoruskiej wsi,
przed którą Młciło się wyrzuCOnl\ świeto
na śnieg ziemią długie, przerywane pasmo ,
nieprzyjacielskiej linii obronnej.
- Za minutę atak! - dobiegł go znowu skrzepły głos telefonisty.
.
- Przestać strzelaćl - rzucił mu w
odpowied;ti
- Przestać strzelać! - powtórzył telefonista w tubę grubego, szarego mikrofonu.
W tej samej chwili w odległości kilkudziesi.ęciu kroków poderwał się s ich
okopów czarno-żółty słup ziemi i opadał
powoli, sypiąc dokoła grudą i zdradliwymi, żelaznymi Odpryskami. Chmura czarnego dymu odpływała w tył, niesiona
wiatrem, odsłaniając pogniecione wnętrze
rowu, do niedawna umeblowane regularnym szeregiem, skulonych nad karabinami, postaci żołnierskich.
Z niepokojem i talem przekonał się
Krzysztof, że na tym miejscu, gdzie przed
chwila, tkwił atletyczny, opięty szarym
kożuszkiem kawaleryjskim tors porucznika Zelwy, teraz ŻÓłci się kupa jakby porąbanej siekiere, gliny.
J edIi.ocześnie dowódca bataltODu opu*
ścił rękę z zegarkiem, VI który wpatrywał
się chciwiE! i dał sygnał. ;Wyrzuceni jedn!'
siłą żołnierze z nieprzytomnym, osobllwym wyrazem na nieruchomych od mrozu twarzach wyskoczyli z okopu 1 pobiegli z wysuniętymi przed siebie, nasadzonymi na broń bB:gnetami. krzł'cząc p~e
ciągle, ślizgając SIę po śniegu l potykaJs,c
po wywianej grudzie..
.
- Hurrraaal._ Hurrraaal_ Burrraaal_
W okopach nieprzyjacielskieh ~C~
lo się zamieszanie. ,Wiuocznie mróz i uparczywy a celny ogień PQlSkiej ~rtylerii

własnego korespo ndenta "Orędownika")

dzien.nym wysiłkiem głosie. Wyglądaj,
te gru1.>e kobiety jak zadowolone kokoszki. Nigdzie w Paryżu nie spotyka
się takiej ilości niezwykłych typów
ludzkich, groteskowych, graniczących
z dziwacznością postaci. Hale sę, ucieczką wszelkiego rodzaju wykolejeń
ców życiowych, żądnych przygód na.tur, które czują się dobrze w gorączko
wej atmosferze pośpiechu, tumultu, dorywczości. Pracownicy hał śpią i odpoczywają we dnie, a żyją w nocy.
Punktualnie o godzinie ósmej rano
Mieszkańcy śródmieścia przYChodzą
pierwsi. Zaczynaję, się transakcje o odzywa się sygnał zakończenia targów.
świcie. Kto może przYChodzi pieszo z Na pierwszy odgłos wzmaga się chaokoszykiem, by , wybrać najlepsze kęski. tyczna bieganina, wrzawa rośnie. Byle
sprzedać resztę towaru I Ceny wtedy
spadają z zawrotnę, szybkościę,. Przekupki licytują si.ę nawzajem w "okazyjnych kupnach". Cala falanga bieąa
ków z przedmieść czekała tylko na ten
moment, by kosztem szturchańców,
przekleństw i tłoku nabyć żywność za
pół ceny.
Wśród kupującej w halach ludności
można zauważyć przedstawicieli najlepszych i naj droższych restauracyj
Paryża. Wspaniałe homary, ostrygi.
czy inne przysmaki, podawane w tych
lokalach po zawrotnych cenach, kupuje
się tu za grosze .hurtem. Hale zaopatrują. żołądki największych smakoszów
mi.ędzynarodowych, zjeżdżająCYCh
do
Paryża na wina francuskie, a zarazem
- dostarczają, żywości dla najbiedniejszego proletariatu przedmieść... WJ
halach poznaje się lepiej niż gdziekolwiek "małych ludzi" paryskich, zwanych popularnie "ludem Paryża" o
specyficznym, niepowtarzalnym obliczu, podmalowanym wyraźnie cechami

nie. W ustalonym porządku zajeżdżaję,
i znikają ciężarówki, ustępują,c miejsca ·nowym.
Sprzedawcy i przekupki lokuję, się
na swych miejscach, toczą,c wesołe pogawędki. Śmiechem i dOWCipami politycznymi skracają sobie czas oczekiwania na klientów: sę, swobodni i weseli. Wiedzą, że wkrótce zjawi się jak codziennie - tłum kupujących,
którzy walczyć będą o zdobycie towaru
za przyniesione franki ...

burżuazji.

Przed

kościołem ŚW.

się k"u Ilalom. Zbliżała się godzina 'dru-

ga w nocy. Stojąc na moście vis-~-vis
Notre-Dame usłyszałam głuche dudnienie, wzmagające się z każd~ chwilę,.
- Ohol - jadę, wozy ładowne stwierdziła Teresa.
W szarzyźnie letniego świtu można
było zaledwie rozeznać sylwetki ludzi,
Ciężarowych samochodów i olbrzymich
stosów przywożonych jarzyn, owoców,
mięsa, nabiału. W halach panował gorączkowy pośpiech. Każda chwila zbliża przecież do białego dnia, a z białym
dniem nastanie tu piekielny tłok, ruch,
gwar i targi.
Chodząc wśród pracujących
ludzi
dowiadujemy się, że towary przyjeż
dżają codziennie samochodami z bliż
szych i dalszych okolic Paryża. PrzyjeŻdżają z bogatych wsi normandzkich
i dostatnich zagród szampańskich.
Setki ludzi pracują przez całą noc, by
zapewnić świeżą i zdrową żywność nienasyconej paszczy, jakę, jest wielomilionowy Paryż.
Tu koncentruje się aprowizacja całego miasta razem z odległymi przedmieściami. Mieszkańcy .,banlieue" kupują w halach taniej, aniżeli na małych targach swojej dzielnicy, kupuję,
żywność gatunku
pierwszorzędnego.
Praca odbywa się szybko i sprawwyczerpały jego odporność, bo opłotki wsi
zaludniły się nagle burymi szynelami, uciekającymi w popłochu. Gdzie niegdzie
tylko tkwiły małe grupki, usiłujące stawić jeszcze opór przy karabinach maszynowych, ale panika, spotykana tak często,
nieraz z najbłahszego powodu, nawet w
najlepszych oddziałach rosyjskich, paraliŻOwała te anemiczne wysiłki.
Linia okopów była już zajęta. Krzysztof skinął na swoich telefonistów i podniósł się. Ze zdziwieniem stwierdził, że nie
odczuwa wcale zimna. Domyślił się, te to

tywsze bicie serca, spowodowane emocja"
mu krew do zmartwiałych

napEldziło
członków.

Z polskiego okopu wysunęły się teraz
niesione przez dwu zgarbionych sanitariuszy nosze, na których leżał porucznik
Zelwa z upiornie bladą twarzą i oberwaną
po kolano nogą, szybko farbuja,ca, na czerwono gruby pakunek banda~y, ale przytomny. Wstrza,sany rytmicznym krokiem
niosących, podniósł rękę i zawołał coś do
Krzysztofa, który jednak nie oglądają.c
się jut za. siebie, wyskoczył z okopu i szybkim krokiem skierował się ku zdobytej
wsi, skąd dochodził zgiełk zmieszanych
głosów

i

pojedyńcze wystrzały.

Nad śnieżne, równiną unosił się swoisty
nastrój, właściwy polu bitwy, gdzie przed
chwile, jeszcze krzyżowały się pociski w
swoim bezdusznym, matematycznym loeie.
śnieg, do niedawna gładki i puszysty
jak kosztowny kobierzec, był teraz u-yty
niezliczonymi śladami butów, gwotdziami
podkutych. Tu i owdzie siedział ranny
łołnierz,
cierIJliwie czekający pomocy.
kilka trupów, lete,cyeh na twarzach, z jedne, ręka, podkulon" pod pierś, a druge, kurczowo trzymaja,ca, karabin, świadczyło,
że nieprzyjacielski ogień nie był zupełnie
bezskuteczny.

Eustachego

Bo dopiero o godzInIe sz~steJ mszy metro, które wyrzuci w halach główny
transport klientów.
_
W. niedzielę rano linie metra, prowadzące do hal, są przepełnione. Wrażenie tłoku zwiększaję,
gospodarskie
torby, koszyki i worki.
Wędrówka do hal Jest dla wielu z
tych Paryżan jedyną okazją opuszczenia swego "quartier" i zwiedzenia innej części miasta. W metrze rozlega
się gwar mężczyźni pOlitykują, czytając ranne wydania gazet, a kobiety
zwierzają się ze swy.ch planów targowych.
U nas w Polsce o tej porze w nIedzielę wszyscy wypocywaję,
po cało
tygodniowej pracy - zarówno w Warszawie, jak i w mniejszych miastach.
Lud Paryża przeznacza tę porę na aprowizację gospodarstw domowych.
Troska o rodzinę, o dobre pożywienie jest
charakterystyczną
cechą
psychiki
Francuza. Młode małżeństwa trzymając się "pod ramię" wędrują po halach
z uśmiechniętą minę" wyszukując warzywa i owoce.
.
Zabiera się tu nawet niemowlęta,
by nie zostawić ich w domu bez opieki.
Płacz rozbudzonych za wcześnie dzieci
miesza się z przeraźliwym krzykiem
przekupek o chrapliwym, zdartym coOd strony wsi ukazała się gromada
jeńców w siwych, barankowych czapach,
długich płaszczach koloru świeto zoranej,
żyznej ziemi i miElkkich butach po kolana. Szli pOSłusznie, popędzani okrzykami

Kapusta, pomidory, jabłka, gruszki
barwnym wiankiem kościół
św. Eustachego -- duchowe serce hal.
Do starych murów tulę, się przekupki,
zapominające w zapale
targowym o
bliskim sąsiedztwie przybytku bożego.
Po załatwieniu sprawunków wchodzQ:
ludzie do kościoła z pełnymi koszami ..
Kosze ustawia się pod ścianę, długim
szeregiem. A przed ołtarzem składają;
się do modlitwy spraeowane ręce, wpatrują się w tabernaculum rozmodlone
oczy. Wypełniony targową publicznościę, kościół robi niezwykłe wrażenie ..
Wzrusza! Symbolizuje codzienne, po-wszednie troski, przeplecione myślą o
rzeczach wiecznych, głębokich. Każdy;
przynosi tu ze sobą marną cząstkę doczesności w formie zawartości targo"
wego koszyka, a równocześnie cząstk'l
ducha, domagającego się uparcie głosu
i praw, często nawet wbrew zamiarom
i woli danej jednostki.
Gdy po godzinie opu~cihiśmy !tościół św. Eustachego, hale już pustoszały. Ludzie poznikali w czeluściacll
metra, które rozwoziło ich do róŻDycJl
części miasta. Na placach leżały jeszcze tu i ówdzie liście kapuściane,
kawałki marchwi, zgubione i zdeptane
śliwki. W halach skakały wielkie, sza.re koty, węsząc ślady sprzedanego mię
sa i wędlin. Robotnicy przymykali
sennie oczy przed zasłużonym wypoczynkiem.
ZOFIA KARCZEWSKA

-

obsiadły

zwrócony do sienł.
wy powariowali, czy co? """"'I
Krzysz.tof, czuja,c, że jeszcze'
chwila a przestanie panować nad ogarnia..
jącą go wściekłością. Dość jut miał tego
przez kilku zaledwie, drobnych wzrostem brudu, który nieodmiennie witał go VI,
~ołnierzy polskich, podnieconych i wesokaMej chacie na tej zapomnianej plU~
łych. Za. gromadą jeńców Krzysztof zobacywilizację ziemi,
doŚĆ karaluchów rozczył jednego z nich, który widocznie iŚĆ
gryzanych w jajecz.nicy, dość brodatych~
jut nie mógł. Siedział bezwładnie, zgięty mutyków, myjących się jednym palcem od
w sobie jak worek żyta na śniegu porzu- wielkiego święta, dość bab, cedz·ących mlecony. 2egnał się raz po raz prawosław ko w podołku brudnej koszuli. A nade,
nym, szerokim krzyżem 8. twarz pod na- wszystko trząs nim tal za Zelwą..
suniętą na oczy papache, miał zupełnie
Chłop nie podniósł się z klęczek, ale na
niebieska,. Zobaczywszy Krzysztofa i tele- pół odwróciwszy się do Krzysztofa pokafonistów zaczt\l jęczeć cicho, jakby nie- zał wychudzoną, młodą jeszcze tWarz;
śmiało, ale przejmująco.
zmienioną przez wyraz niezrozumiałej w:
Krzysztof przyśpieszył kroku. Był zły. tych okolicznościach radości.
Zły z powodu Zelwy, którego kochał, jako
- .W y strielali, panoczku, tak ja_o .....
szczerego przyjaciela. Razem przeciet wymiamlał pokornie.
chodzili do szkoły, razem uzyskali matuKrzysztof niecierpliwie nachylił się nad
rEl, razem trenowali lekkI), atletykę._ Jeżeli nim i zajrzał do dołu, który mial dawać
nawet Zelwa wy~yje, to co jest warte ty- schronienie przed kulami. Zobaczył blada,
cie kaleki? .. Proteza'.~ Krzysztof gniew- twarz półnagiej kobiety w oprawie dłu
nie zagryzł wargi. .Widział kiedyś taką gich. ciemnych włosów, odrzuconych na:
protezę w oknie wystawowym ortopedykudły kożucha, na którym leżała. Twarz
sty. Nie wierzy, aby mebel z drzewa i te- ta patrzyła w niego szeroko rozwartymi,
laza mógł człowiekowi zastąpić tywą no- przerażonymi OCzami. Białe ramiEl przygę·
ciskało do pełnej piersi drobną głowinę
VI, tym nBJllltro)u ronalenia i gniewu noworodka, porosłą, rzadkim, pisklęcym
pchną.ł drzwi pierwszej z brzegu chałupy,
pachem.
ostrym głosem nakazawszy telefonistom
Krzysztof wyprostował się ł wyszedł
nawiązać łączność z rdowództwem J>aterii.
na palcach z dusznej, smrOdliwej izby_
Minął sień i pOChyliWSZY głowę wszedł do
zamykając za sobą kOŚlawe drzwi tak ciizby, ale zatrzymał się hagle, gdyt ude- cho i dyskretnie, jakby opuszczał wytWOl'~
rzył go, jak młotem, eiętki, ckliwy jej zany kobiecy buduar.
duch.
Na dworze było jut cicho, tylko od cza- Hej, e h a z i 1i)1 - krzykn"L
su do czasu niósł się z oddali pOjedyńczy
-:w mrocznej izbie, której jedyne okien- strzał karabinowy, dany niewiadomo
ko za.słonięte było jakimś ła.chmanem, coś przez kogo i niewiadomo po eo, a powtaporuszyło mu się u samych nóg. Wytętył
rzany natychmiast przez echo.
oczy i przelwnnł się ze zdumieniem; że po
środku wznosi się góra gliny i te obok
MIECZYSLAW ZYDLER
klęczy chłop, tyłem

-

Coście
wrzasnął

Licea gospodarcze w Niemczech (ARZEŁEK
przygotowują d'ziewczęta

do

życia

Zreorganizowane obecnie w Niem-, nie inny system, niż ten którym posluczech szkolnictwo średnie znajduje się giwano się dawniej, w podobnych pryjuż w pełnym toku rozwojowym, tak, watnych uczelniach przygotowujących
że można już w pewnym stopniu osąwyłącznie do hotelarstwa.

potrzebną żywność

na owe cztery osoby, dla których przyrządza się obiad.
Zarazem muszą uczennice zapoznać się
z metodą zużywania gazu, elektryczności, opału itp. w kuchniach i pralniach.
Zakład
posiada nadto wzorowQ
urządzony ogródek dziecięcy, w którym pod kierunkiem nauczycielek
dziewczęta odbywają kurs freblowski.
Osobny dział reprezentuje ogrodnict,,·o i pielęgnowanie roślin pokojowych, €lo czego dołącza się kurs teoretyczn~' z botaniki i biologii. Specjalny
akcent pada tu na naukę upra,"'y jarz~-n i korzeni potrzebn~·ch clo przypl'aw, ohecnie bardzo forsowaną w
Niemczech - dążących do zastąpienia
importów zagranicznych towarem kr:1jO'\Ą·ym.

ogół osądzić można.,
częta czują się dobrze w tej
nauk 0''"0 ugl'untowanego

Na

że

dziewatmosfprze
gospodarstwa domowego, przez co dol<onuje się
normalna selekcja i na drogę kariery
naukowej wstępują t~' lko te. które
mają w~'bitne uzdolnienia i zamiłowa
nia i o których przesądzać można, re
będą stanowiły element dodatni mi
Uniwersqetach odciążon~·ch z mniej
odpowiednich typów nie mogących
dociągnąć
do naukowego poziomu
studentek.
K. K.

I
NAUKA GOTOWANIA OBIADOW NA CZTERY OSOBY
dzić

ne

jak

wygląda

wychowanie szkol-

młodzieży żeńskiej.
Istnieją więc dwa odmienne

rodzaje matury dla dziE:.', vcząt, jeden o charakterze naukowym, stanowiący stopień przygotowawczy do dalszych studiów uniwersyteckich i druga, , __ matura praktyczna_
Jeżeli więc dziewczęta piętnasto szesnastoletnie nie zdradzają szczególnych uzdolnień w zakresie teoretycznym, a za to mają zamiłowanie do
czyn ności [c-spodarczych i w projekcie pracę zawodową tego właśnie rodzaju, wówczas kieruje się je C", liceów gos podarczych_
Udziela się tu
wprawdzie wykladów także ogólnokształcących,
lecz
w
ograniczonym
zakresie, a z języków obcych wchodzi
w
rac :lubę ""wyłącznie
angielski. Na plan pierwszy wysuwa się
kurs praktyczny.
:N.auka rozpoczyna się w szkole i obejmuje wszystkie działy gospodarstwa domowego, oraz krawiectwo, towaroznaws two itp. a dalej kurs higieny i pielęgniarstwa wraz z opieką
nad niemowlętami.
\V pierwszym roku szkolnym przerywają uczennice
wykłady na cztery
tygodnie i odbywają kurs w Zakładzie
dla Niemowląt.
W drugim roku
prakt~l kują przez miesiąc w Instytutach ft'eblowskich, a w trzecim, ostatnim roku spędzają taki sam okres czasu, bądź to w wyznaczonej na ten cel
rodzinie, posiadającej dużo dzieci w
różnym wieku,
albo też w~7 s~' ła sir:
}Jraktykantkę do jakiejś instytucji gospodarczej o szerszym zakroju.
Po uzyskaniu zaświadczeń z odbytej praktyki i ukOllczeniu liceum
dziewczęta uzyskują maturę. nie otwierającą im
wprawdzie wrót Wyż
szych Uczelni, ale konieczną d la objęcia niejednej dobrej posady w instytucjach społecznych, w przemyśle i
handlu, w hotelarstwie, itp. itp.
Poza tym absolwentki liceów gospodarczych doskonale są prz~7 gotowa
ne do życia rodzinnego i chętnie się je
angażuje jako wyręczycielki pań domów - gdzie zżywając się z cudzą
rodziną często znajdują możność zawię.zania własnej.

W Berlinie istnieje świeżo zorganizowane wzorO"'le liceum gospodarcze
tego nowoczesnego typu. W niebie·
skich mundurkach, białych fartuszkach i czepeczkach dziewczęta pracują
w dużych, jasno oświetlonych i przewiewnych salach, które są zaopatrzone We 'wszystkie nowoczesne aparaty i
sprzęt gospodarczy. A więc szeregują
się obok siebie kuchnie z poszczególnymi paleniskami gazowemi. ale i z
piecami, aby i młodzież wiej"ka mogla
się przy nich wyuczyć sztuki kulinarnej, dalej pralnie, szwalnie, ogródki
dziecięce,
oraz laboratoria potrzebne
dla doświadczeń z zakresu towal'o'
znawstwa, higieny, przygotowania sa·
nitarnego.
Nauka nie jest tu jednak traktowana ogólnikowo, ale raczej dostosowana
dl)
nOl'malnych
potrzeb
życiowych
każdej młodej kobiety.
Kierownictwo
Zakładu wychodzi bowiem z założe
nia, że punktem wyjścia musi być
mniejszy ośrodek, a więc rodzinny. Do
tego dostosowany jest też program
wszvstldch niemieckich liceów gospodarczvch. Uczennice pracują więc w
grupach po 12-15 i uczą się gospodar·
stwa domowego oblirzonego na maksimum cztery osoby. Jest to więc zupel-

1. -lJLBRZFJL

Nauka towaroznawstwa jest rów·
nież pojęta
praktycznie. Codziennie
bowiem udają się na miasto po dwie
oanienki z każdej grupy i zakupują

o drogę do lJalacu kTólewskiego pylI),
maly ouyu'alel urytyjski żolnierza królewskiej gu'ardii

Biblioteka Polska - jedną
z najs·tarszych w Chicago
Biblioteka Zwiazku Narodowego Polskiego w Chicago należy do najbogatszych
i najstarszych księgozbiorów ~ Chicag<;l.
W najbliższym czasie powstame obok bIblioteki muzeum Zw. Nar. Polskiego.

Wenus w koszulce

ze

'Vładze bezpieczeństwa w Ostendzie,
względu na moralność publiczną. wy-

dały
zakaz
Stosując się

wystawiania nagich figur.
do wydanego zal\azu, właści
ciel jednego z magazynów sztuki przybrał stojący na wystawie posąg Wenery
w różową jedwabną koszulkę, aby maluczldch. gorszących się nagimi ksztaltami. uchronit' przed "złem". Pod posążkiem
umieścił napis: .,kopia \Venus z Milo" cena 28 franków bez koszulId". Dowcip
kupca podobał się publiczności ostendskiej. która wykupiła wszystkie nagie posążki, znajdujące się w jego magazynie.
dając tym samym wyraz swego ustosunporządzenia wladz bezpieczeństwa.

Ile papierosów wypalają
wielcy ludzie?
stanu i wieJcy artyści są
nalogowymi palaczami. Tak
na przyklad francuski premier, Dalaclier,
pali 20 papierosów dziennie, zmnie.i sza
.iednak swoją dozę w czasie posiedzeń
Rady Ministrów lub też podczas sesji
parlamentarnej,
Premier Chamberlain
pali takie 20 papierosów dziennie, alp.
tylko ... cudze, Pali jedynie, gdy go ktoś
poczęstuje.
Prezydent Roosevelt posia·
da inny system. Rano nie pali wcale,
ale po obiedzie wypala od 25 do 30 papierosów. Charlie Chaplin pali dwa papierosy dziennie. jeden z rana na czczo, drugi zaś w nOC~7. prz€'d położeniem się do
łóżl;:a.
Sacha Guitry pali regularnie 45
sztuk dziennie, Sam twierdzi, że w cią
gu ostatnich 30 lat wypalił mniej więcej
pól miliona papierosów. Wszystkie te
I'ekordy bije ,jednak 80-letni król szwedzki, Gustaw V, który pali regularnie .. _
50 papierosów dziennie.
Mężowie
przeważnie

LLl\:CJA KRO J U I SZYCIA

"Bieg na orientację"
.
najpopularnieiszvm sportem wSzwecji
Od kilkunastu lat rozwija się w Szwecji nieznana w innych krajach galąź sportu, mianowicie tzw_ ,.biegi orientacyjne",
sport, który pow s tał w 1920 roky i zaliczany jest do jednej z najbardzlej popularnych form lekkiej atletyki.
Szereg nnjl'ozmui[szych towarzystw
sportowych organizuje we wszystkich ośrodkach kraju w każdą ni e dzielę. w czasie miesięcy jesiennych, zawody orien~a
cyjne, w których bierze uclzia~ parę tYS!ę
cy osób. Przy pomocy map l kompasow
uczestnicy biegów winni odszukać met~,
przebiegając w zupełnie obcym
tereme
trasę
wecllug wyznaczonych punktów
kontrolnych. Na ogół przestrzeń. którą
przebywają biegacze, wynosi od 8. do 12
kilometrów: dra juniorów dystans Jest oczywiście krótszy.
Punkty kontrolne umieszczone są w ten sposób, by wypróbować zmysł orientacyjny zawodników, którzy nieraz muszą biec poprz€'z lasy, bło~a,
łąki i wzgÓt'za_
Chorągiewki, oznaczaJą
ce punkty kontrolne, znaidują się nieraz
nad potokiem , o pa.rę kilometrów za ~a
sem na niewielkim wzgórzu czy nad ]ezior~m. Zawody organizowane są nierzadko o zmierzchu, przy czym chorą
giewld na punktach kontI;olych zastępo·
wane są wtedy latarkami, zawo~lnic'y zaś
oświetlają sobie drogę pochodniamI.
Ostatnio powstala w Szwecji or~anizacja.'
zajmująca się sprawami
nowe] gałęZI
sportu, clo l, tórej zglosilo się już ponad
650 stowarzyszeń sportowych.
Sport ten w ostatnich latach począł
się rozwijać równ ież w krajach .sąsiedz
kich, a zwlaszcza w Norwegii i Finlandii.
W ·wyniku wielkiej popularyzacji biegów
na orientaci"l zaobserwowano znaczny rozwój produl<cji kompasów, map itp., przy
cz~- m. jeśli cllCltlzi o wytwórczość kOTIlpasów, stosuje się \\'::\zelkie u lepszenia tak,

Co

czytają paryżanie?

Wielki ruch panuje w parysldm handlu księgarskim Podobno książek sprzedaje się więcej. niż w roku ubiegłym. a
te kompasy te cieszą się dużym uznaniem przecież
w reku bieżącym klienteJrl jest
w wielu armiach zagranicznych.
.
wyłącznie
miejscowa. Poza książkami
Liczba Szwedów, którzy urządzają W najlepiej
idą .. , mapy.
Mapy Czecho-Sło
czasie świąt wycieczki w głąb lasów jest wacji. Europy
Środkowej. Japonii, Chin i
jeszcze większa, niż ilość uczestników za- Afryki. Z dziedziny
rozrywkowej cieszą
wodów. zauważyć jednak należy, że pra- się poczytnością powieści
laureatów i
wie wszyscy wycieczkowicze wyćwiczyli
członków akademi Goncourtów oraz klasię w orientowaniu się w terenie, biorąc
sycy. jak Moliere, Corneille, Victor Huudział w organizowanych konkursach.
go, Balzac, Musset. Drugie miejsce zajmują podręczniki nauki angielskiego. niemieckiego. wlosl, iego i hiszpańskiego.
W Honduras wydarzyła si.ę niedawno Również poprawiła się sprzedaż ... gramaniezwy.kle ciekawa .ka tastrofa. która na tyk francuskich i metod nauki stenograszczęście nie ppciągnęła, za
sobą
więk
fii. Wszelkie rekordy bije jednak od ~ze
szych ofiar. W okolicy wysokiej na 1000 regu mieSięcy ,.:Mein Kampf" Adolfa Históp góry Diente Blanco rozwarła się na- tlel'a.
gle ziemia i pochłonęła górę.
.
Zjawisku temu towarzyszły gwałtowne
Powyżej
grzmoty podziemne. Okolica, w której
znajdowała się pochłonięta góra, jest pochodzenia wulkanicznego. Nagle zniknię
mieszkańców
cie góry, na miejsce której powstala głę
\Vedług
ostatnich danych najwi ę k
boka na kilka metrów szczelina, ,vywoła
ło wśród miejscowej ludności
olbrzymie szym miastem na świecie jest Nowy Jork,
licząry blisko 11 milionów mieszkaI1ców.
wrażenie.
Na drugim miejscu znajduje się Lond~- ll
Orły rozszarpały
~ 8.576 tys .. na trzecim Tokio - 5.876 t y• SIęCy, na czwartym Paryż - 4_889 tys., na
.Na. położon~j .u ~r~eg6w Adriatyku wy- piG\tym Berlin - 4.196 tys_, a dalej Mosple Jugosłowl~nskleJ, PeJesac, rozegrała s~wa, Chicago. Osaka, Leningrad, Buenos
SIę w ty?h dmach dramatyczna wal~a,
Aires, Szanghaj. Ludność tych 11 miast
rzadko luedy obserwowana przez czlowle- przekracza 2 miliony_
ka. Pewien gospodarz, zamieszka,ly na
Warszawa znajduje się na 18 mi€'jscu
wyspie, wyprow~d.ził swoją kozę na pa- z lic~bą mieszkarlców - 1.261 tys. Poza
stwIsko. Po ChWIlI. doszedł go talosny bek tym Jeszcze 20 miast na świecie liczy po.
stworzenia. Gospodarz wybiegł na łąkę, nad milion mieszkańców. Ogólrm na kugd~ie ocz0!ll. jego przedstawił ~ię niecoli ziemskiej znajduje się 36 ponar! mili odZIenny WIdok. Na koz,ę przywiązaną do nowych miast, z czego w Europie - H.
kołka rzucił się szakal i rozszarpał ja,.. W
w Azji - 10, Ameryce póln. i Pol. - 9
chwili, gdy dr.apje~ca chci~ł umknąć ze w. Australii ~ 2 i w Afryce - 1. 14 naj~
zdobyczą. rzuclly SIę na mego dwa orły
WIększych mIast europejskich liczy niemorskie i rozszarpały go. Idylla maJeń- maI tyle ludności, co Polska, a mianowika taka.
I'i .. .'u ~S8 tyo

Ziemia pochłonęła górę
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W czarnym lesie na l-uku Zaklął on na :Szk l-tD€-J GÓI'ze.
Cud królewnę. kra;.oa, różę.
Tyś nasz druh, królewna dróżka,
A z na:'! każde wasza służka Oj. oj. oj! ku·ku. ku-ku. ku ku
W czarnym lesie na bukul

Pazury rysie
Przydadzą ci

radośnie:

Jesteś dzielny, jesteś miły!
Będziem zawsze CI słutyły!
Nie zabiłeś rysia. tbika,
Ale złego czarownika -

Oj, oj, oj! ku-u, ku -ku, ku ku,

ABC

się!

nią:

iysie pazury,
cyt. cyt. cyt!
Pną się na szklanej góry
Szczyt I

A Serdeczny stał, jakby zaklę
ty, i o Bożym świecie nie wiedział. Jed:lO tylko zrozumiał, że
ma iść na Szklaną Górę oswobodzić królewnę.

A ldedy

znowu

się

głosy

arfa samograjka, t
wody, dają,cej zdrowie i długie życie. Dawno już
o tym w)"czytałem, ale nie wiedziałeł'), czy to prawda. Skoro
jednak już ptaki o tym świer
gocą, to pewno prawda,
Potem wzią,ł ogromną księgę
i otworzył ją i zaczął czytać:
ł

dziejski,

źródło żywej

Do szklanej

I wszystkie ptaki za

wać

i

·lqO.l Ol aIs }{ll

r

'y'Uztł}{od UI'UM ~zsnUI - O!Zptl.L
łtł!Zpa!MOd !ZPłO.M~ yllflQM
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A potem sikorka uratowana
mu na ramieniu i
zaćwierkała w samo ucho:

Ptaszki z daleka zawołały:
Bij, bij, zabijl
Po cbwili jedna sikorka przyleciała i usiadła na najniższej
gałęzi buku, Ledwo jednak U·
siadła, załomotało na gałęziach
i... ogromny ryś o żarzących
ślepiacb rzuca się na ptaszynę·
Serdeczny bez namysłu wydobył zza pasa nóż, którym zwykle
fujarki strugał, wykonał w powietrzu znak krzyża i z całej
D10cy rzucił się w stronę rysia,
Świsnęło, błysnęło ryś za,
kołysał się,
zajęczał jak czło
wiek, wyprężył cztery łapy i runął nieżywy na ziemię.
Serdeczny przyskoczył do niego, patrzy, kręci głową. i dziwi
się bardzo. - bo u czterecb łap
rysia świecą potężne, diamentowe szpony. W tej chwili polana zaroiła się od ptaków, które
otoczyły
kołem
Serdecznego.
siadając nawet na jego ramionach. na głowie, i zaczęły śpIe

j

0911 -

-

przysiadła

-

.:&

~IS

-

...

t:

ocknął, usłyszał

ptaków,

jak mu

dogadywały:

Wejd:f na wielki buk
: patrz popod chmt:.rę.
A zobaczysz szklaną górę
Wdrapał się więc na wielki
bule i - o dziwo - ujrzał ją
na własne oczy. Świeciła niby
sto słońc. Potem zlazł z drzewa.
odciął pazury rysie; schował je
za pazuchę i udał się z powrotem do domu. Przyszedłszy do
domu, zaraz braciom powiedział: Ptaszki mi dziś w lesie powiedziały, że hen na drugiej stronie lasu Czarnego jest
Szklana Góra, a na niej jest zaklęta cud królewna, Trzeba
ją ratować.

A na to brat Mądry:
- Głupiś! Ja już dawno wiem
o tym z moicb ksiąg. I mniejsza o królewnę, ale są tam zaklęte skarby, I pierścień czaro-

Na to zaśmiali się dwaj star,
si i powiedzieli:
- Tobie za piecem siedzieć,
a nie królewnę zdobywać. I'lŹ
ty się nie bój, my napewno zdobędziemy Szklaną Górę!

gł...ry

Królewnę z niew0) Wyzwoli
Ten. który
Chce.
Na szklaną górę dr'oga ślisk""
Prawda da leka, złuda bliska.

Ale ten, kto by się w połowie
drogi zatrzymał, kto by się uląkł
lub osłabł, ten runiE' z góry na dół
l zamieni się w szkło.
Mądry

to z księgi odwszyscy trzej bracia

Gdy
czytał,

głębok

J

się zamyślili.

Wreszcie Piękny powiedział:
- Ano, widać, że Szklaną Górę zdobyć bardzo trudno.
Ale
za to, kto ją zdobędzie. stanie
się c;ławnym na cały świat.
A na to rzekł Mądry:
- Co tam sława! Najważ
niejsza rzecz - to skarby zaklęte,

A Serdeczny nic nie powiejeno pomyślał sobie:
- Co tam sława i co mi tam
skarby zaklęte, Najważniejsza
rzecz - to uwolnienie królewny.
Potem bracia naradzili się i
postanowili, że najpierw pójdzie
dział,

zdobywać

Szklaną

Górę

Pięk

Wziął tedy Piękny U1ocnego
konia, miecz do pasa przytroczył i pojechał w Czarny las.
Jedzie, jedzie dzień jeden i
drugi. Aż tu trzeciego dnia coś
z dalekJ. zabłyszczało przez
drzewa.
Była to Szklana Góra.
Podjecbał Piękny bliżej i patrzy: Szklana Góra wznosi się
wysoko, pod samo niebo, powyginana w najrozmaitsze kształ
ty. A na samym szczycie w n:ebieskicb obłokach - diamentowy pałac cud-królewny,
Piękny poprawił się w siodle, uderzył konia ostrogami i
jednym skokiem wdarł się aż
do połowy wysokości. Poszło to
łatwo. Więc przystanął na chwilę. aby wytcbnąć,
i pomyślał
uniesiony pychą: "Ho, bo, tylko
ja Piękny zdobędę Szklaną Górę
l'az - dwa, z łatwością. Wnet
będę sławny na cały świat. Ia
Piękny!"

ny, A gdyby po trzech dniach
nie wrócił, wtedy wyruszy ~lą
dry.
- A jeżeli Mądry po trzech
dniach nie wrócisz, to· ja pójdęl
- odezwał się Serdeczny'.

Ale ledwie to pomyślał, wyskoczyła z ukrycia olbrzymia
żaba, dwa razy większa od niego, okropni~ brzydka i nadęta.
~aba

czo:
~

zachichotała się szyder-
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Basń O Szklanej
Działo SIę to 'dawno, bardzo
aawno, nawet JUz nie wiem
jak dawno. Nie wiedział tego
nawet mój dziaduś, który mi
baśń tę opowiadał kiedy je~
szcze małym byłem chłopcem,
Ale musiało to być prawdą.,
skoro dziaduś powiedział mi:
."Tak, tak, .Czechurko, tak się
stało z tą. szklaną. górą., tak, a
nie inaczej''. A więc słu~
chajcie, Kochanięta, co wam
opowiem.
Była wioska koło ogromnego

lasu, a w tej wiosce, najbHźej
lasu była mała chatka, a w tej
chatce mieszkała staruszka z
trzema synalami. Najstarszy z
nich urodziwy, piękny jak ma-

Górze

Iowanie

i dlatego nazwali go

Pięknym. - Drugi młodszy, był
bardzo poważny i całymi dnia~
mi tylko mą.dre księgi czytał

i dlatego nazywali go Mądrym.
A trzeci najrnłodszy, nie był ani
nazbyt urodziwy, ani uczony,
ale miał dobre złote serce, - i
dlatego ludzie nazwali go Serdecznym,
Siedząc przy kołowrotku, marzyła staruszka
o przyszłości
swych synalów, Marzyła, że
Piękny napewno
spodoba się
jakiej Królewnie i zostanie kiedyś królem, a Mądry zostanie
kiedyś
wielkim
ministrem,
Tylko, gdy pomyślała o najmłodszym, markotnie wyrzekała: -Oj, Serdeczny, Serdeczny,
a co z ciebie będzie? Ludzie
niedobrzy będą cię krzywdzić ...
Serdeczny tymczasem najchętniej przesiadywał w ogrudzie na drzewie, przekomarzał
się
z wróblami, śmiał się do
nich, wiśnie im dawał. I tak się
stało, że on wróble pokoch_ł,
a wróble jego, i gdzie się ruszył,
tam wróble za nim chmurą. nad
głową. mu latały i wołały: ćwir,
ćwir.
Byłyby nawet i do izby
za nim wleciały, gdyby się kota nie bały. Tak, Serdeczny WO~
lał z ptaszkami rozmawiać, niż
z ludźmi. Ale staruszkę matkę
swoją. kochał nadewszystko i we
wszelkiej pracy jej pomagał.
Właściwie z niego jednego miała pomoc i wyrękę pewną., a nie
z Pięknego i Mądrego.
Ale starsi bracia wcale go
nie kochali i chcieli się go z do~
mu
jak najprędzej pozbyć.
Matka. staruszka nie zgodziła
j~.l ~~ l!~i~..!ęxk~

S.et:d.ecgi_nego

baczycie jaki z Tadzia dzielny
myśliwy. Puf! rozległo się za
chwilę w lesie ...
...i rozległ się żałosny bek ko~
zła domowego, którego Tadzio

gał ją..

była obfita: starondelek ...
Strzelec zabił w lesie zają.ca
i niesie go do domu: - O, wal
rzecze wtedy Tadzio, - co mi
to za sztukal Ja potrafię tak,
a nawet jeszcze lepiejl
Zabrał potajemnie wujaszko~
wi strzelbę z nad biurka i poszedł na polowanie. Zaraz zo-

ry

Zdobycz

zardzewiały

trafił w pośladek, za co tatuś
musiał za karę leśniczemu zapłacić. Co tam potem w domu
było

po polowaniu,

łatwQ

sie

domyślicie.

Pewnego anla tapicer
mieszkanie,- wbijał,

dzają,c

urzą
gwo~

List o'On!6sY~ ~arytnJa: -- TynIecki znajomej kobiety m'ógł się uśmlech NaJwiękc:;zą. z nich byla ·słaDoM. Ta~,
ną.ć, mógł przemó,,'ić , mógł okazać kajest słaby, tylko słaby. I może to jeszżdej, że mu się podoba, czy że jest nią
cze, co mówiła kiedyś Jolanta: jest
się głos Maryni.
zaChwycony. Ona. jedna, ona jedyna przeciętny ,jest pospollty, jest żaden.
- Tu mówi Tyniecki - powiedział była. dlall niedostępna.
Powlókł się ciężko do swego poko- czy mogę prosić panią?
- Żądają ode mnie, bym się zrzekł ju, lecz nawet nie próbował .zasnąć.
- Zaraz zobaczę, proszę pana.
tego, czego nie mam - myślał. - Cze·Właściwie mówiąc, wiedział już co
Po chwili wróciła do aparatu, by go nigdy już nie będę miał... I czego odpowie Tynieckiemu. Przyjmie jego
oświadczyć:
naprawdę nigdy nie miałem ...
propozycję. Przyjmie z pełną świado
- Pani kazala powiedzieć ,że czuI znowu zjawilo się przed nim py- mością., że otrzymuje zapłatę za. nic,
je się niezdro\\'a i leży w łóżku.
- Niech Marynia zapyta panią., tanie: - dlaczego? ... Dlaczego Kate go bo przecie i tak wcześniej, czy później
nie kochala, dlaczego znienawidziła ? .. , musiałby zwrócić Kate wolnośc dobroczy pozwoli się odwiedzić i o której Po raz pierwszy nie w jej charak- wolnie lub nie. Rozsądek nakazywał
zdecydował się Roger.
- Pani dziękuje r-akomuniko- tel'ze, nie w jej umyśle i nie w jej ser- tedy po pro tu skorzystać z sytuacji.
- "-łaściwie nie mam wyboru wala służąca. po chwili. - Ale stanow- cu szukał winy, lecz w sobie. Czyż
czo prosi, by pan się nie trudził. Pani istotnie był takim potworem, takim przekonyw.ał siebie - nie mam wybonędznikiem ? ... Czyż byłby tak ślepy
I'U. Gdybym mógł mieć chociaż iskiernikogo nie przyjmuje.
- Proszę pani życ?yć zdrowia. Za- by nie dostrzec tego, że jest złym czło kę nadziei, że Kate zmieni się dla.
dzwonię jutro oświadczył po krót- wiekiem, godnym jedruie pogardy i
mnie, że zrezygnuje bodaj po kilku las7.:eptała.
I
" I iii Tlł kim wahaniu.
wstrętu ?...
tach z postanowienia rozstania się,
Nie, niczego nie chciał ukrywać ach, wówczas nie '\1ł'ahałbym się ani
przed sobą, chciał właśnie najtrze- chwili. Bez namysłu odrzuciłbym proiwiej, najkry!yczniej przyjrzeć się so- pozycję Tynieckiego.
{:,~,
Nie uplynęla jednak godzina, gdy
- A czego pan w zamian żąda?
chciał znaleźć to, co wytłumaczy
bie,
Ale
nadziei
nie
było ia:dneJ.
zatelefonował ponownie:
Tyniecki wyrecytował powoli:
Wiedział o tym, Postanowił jeanalt
- Zwróci pan wolność swojej żo ło by mu postępowanie Kate w stosun- Czy pan jest w domu,? -- zapynie. To jedno. Drugi warunek: wy- ku do niego. Uczciwie szukał ·win rozmówić się z Kate i dlatego na.d ratał.
- Owszem, jest.
jedzre pan natychmiast po załatwie swoich, lecz nie mógł ich znaleźć. Za- nem napisał do niej kartkę, którą. za- Poproszę. Tu Tyniecki.
niu formalności rozwodowych i trze- pewne miał wiele wad i bezstronnie mierzał wysłać przez służącą. Prosił o
Głos Goga zabrzmiał cicho i poci: nie będzie pan nigdy napastował je teraz widział i oceniał. Nie były to rozmowę, która "jeżeli będziesz sobie
jednak wady tak straszne, by zaslugi- tego życzyła, będzie ostatnią. naszą.
sępnie:
pani Kate.
wały na aż tak bezlitosne potępienie.
rozmową".
Zapanowało długie milczenie, Go- Dzień donry panu. Mam do pana prośbę. Czy rozporządzałby pan go był zupełnie oszołomiony nieoczegodziną czasu? Chciałem z panem pokiwaną propozycją Tynieckiego.
mówić o sprawach ważnych dla nas
"- Proszę pana - odezwał się wreSpodziewał się, że Kate i tego dnia Powiedz Jedno kr'ó tnie "tak", a ·dziś jeobu.
szcie. - Nie wiem, co pan o mnie są
GogO odpowiedział nie od razu.
dzi, nie wiem, jak pan ocenia mQję. e- nie wyjdzie ze swej sypialni, toteż, gdy szcze zrzeknę się renby, natychmiast
=-- Oczywiście służę panu. Byłbym tykę i honor, ale nie dałem· panu nig- o ósmej posłyszał jej kroki w jadai- przyjmę posadę, którą. daje mi na promu jednak wdZięczny, gdyby tę roz- dy powodu, by mógł pan mnie uważać nym pokoju, poderwał się z kl'ze~ła. wincji Irwing. Nie będę pił. Zabiorę
mowę można było odlożyćna· inny . za łajdaka..
Serce zatłukło mu szybciej.
się do pracy. Zaraz wyjadę, by nie drędziell.
- Co to może znaczyć L.
czyć
cię swoją obecnością. PrzyjeTyniecki wzrus7.ył ramionami:
Jeżeli Jednak moze pan spotkać się
- Ni.e uważam pana za łajdaka.
Na pr~dce przyczesał wlosy, wytarł dziesz do mnie lub pozwolisz mi wróze mną dzisiaj, byłbym bardzo zobo- 'Vięc jakże mam pojmować ten twarz i ręce wodą. kolońską, poprawił cić gdy zechcesz.
wiązany na!';k'1.wał Tyniecki.
układ, który mi
pan proponuje? .• krawat i wszedł.
I{aŁe potrząsnęła głową:
- Niezmiernie mi przykro... -- Przecie, przełożywszy to na język zwyGdy odwróciła się doń, nie mógł
- Nie. To już za późno.
zawahał się Gogo. Ale ostatecznie, kły, oznacza on: sprzedaj mi swoją powstrzymać okrzyku.
Powiedziała to z takim spokojem, z
jeżeli to jest konieczne" i
żonę.
- Kate! Co ci jest?
taką stanowczością,
źe dalsze słowa
- Dziękuję panu. Zatem o której
Tyniecki potrzlJsnął głowę.:
Nie widział jej jeszcze nigdy tak z,astygly mu na ustach. Skłonił się
r gdzie?
- Bardzo się pan myli.
mizernej. Policzki mi,ała przeźroczy- tylko i wyszedł.
Gogo podał godzinę siódmą. i adres
- Chodzi mi wyłącznie o jedno: o ste, usta blade, oczy podkrążone, a poO godzinie siódmej spotkał się z
małej cukierenki na Wilczej.
uwolnienie jej od pana. I za to placę
Przed wyruszeniem listownie sko- panu tę wysoką cenę. To jest okup. wieki obrzękłe i zaczerwienione od Tynieckim i przyjął warunki.
munikował się z Kate, sądząc, że ona
MałżeIlstwo z Kate zostało unie1\1a pan pewne prawa formalne. Za płaczu.
- Nic - odpowiedziała krótko.
ważnione.
upoważniła Tynieckiego do rozmowy
zrzeczenie się tych praw płacę. Nie
z nim.
.
- Je s teś choral
Tymczasem Tyniecki spotkawszy
jest to bynajmniej równoznaczne z odOtrzymał zdumiewającą. odpowiedź.
stąpieniem tych praw mnie.
Czyż to
- Nie.
I(ate u pani Jolanty, pośpieszył doKate pisała:
Umilkl i przyglądał się jej }10rUSZe- nie ś ć jej o korzy tnej zmianie.
nie jasne.
"Ani p. TyniecI\iego, ani nikogo inniom, Jakby zwolnionym. Trzymając
- Najzupelniej.
Kate przyjęta to z bolesnym wyrzunego nie upoważniałam do przeprowaWięc jakże?
Przyjmuje pan mo- w ręku ścierecz]<ę, wycierała kurze z
mebli. Widocznie jego obecność, czy tern, broniąc się j,akby przed nieoczed?enia rozmów w moim· imieniu i do- ją propozycję?
tyczących moich spraw osobistych, Jeutkwiony w niej wzrok zniecierpliwi- ld\\'anym i niez.asłużonym szczęściem.
Gogo zasępił się znowu:
żeli ktokolwiek będzie utr~ymywał, że
ly ją, gdyż nie kończąc, skierow,ala się
" ró\ovczas Roger zbliż~'ł się do niej
- Nie mogę.,. Nie, nie mogę ma jakieś prawa w tym ·kierunku,
i stojąc tuż obok powiedział:
- Nie może pan? - bez zdziwie- do drzwi.
świadomie będzie mówił nieprawdę.
nia skonstatował Tyniecki.
_ Zaczekaj, Kate - powiedział. Nie oddam cię za nic, nawet za twoZdezorientowało to Goga zupełnie.
- Ha, to trudno.
Muszę z tobą pomówić.
je własne szczęście. .. Słyszysz, Kate,
Lecz gdy znalazł się z Tynieckim ten
Gogo zrobił niecierpliwy ruch rę
Odpowiedziała cicho:
nie oddam' .. , Nie wierzysz moim uod razu powied?iał:
kę.:
_ Nie mam ani sił ani ochoty, .. A czuciom, boisz się, że wygasną? \Vięc
Kocham pańską żonę - I pragnę
- Nie mogę się od razu zdecydo- zresztą my nie marny już o czym mó- na miły Bógl Spójrz mi w oczy! Przejej szczęścia, którego nie ma w poży wać - poprawił. - Przecież pan sam wić ze sobą. Zostaw mnie w spokoju. cież to całe moje życie! Przecie to ca~
ciu z panem.
rozumie, że w sprawach tak ważnych ...
_ Dobrze Kate. To ost,atni r.az _ o- ły mój świat! Ty i tylko ty! I wszyst- I cóż z tego? .. ,
A pan wymaga ode mnie natychmiako dla ciebie i tylko dla ciebie! Kate!
dezwał się łagodnie .- Nie będę cię Gdybym przestał cię kochać, nie zosta'- Otóż chciałem pana z.apytac, co stowej odpowied:d.
powiedziałby pan jakiemuś czarodzie- Ile chce pan mieć czasu do na- męczył, nie zrobię ci sceny, nie pod- lo by nic dla mnie i nic ze mnie! Ka.
niosę głosu. Jeżeli zechcesz, będzie to te! Kate! ... Chciałaś popełnić szaleńjowi, który stanąłby przed panem i mysłu?
- Niech mi pan zostaWi dobę czasu ostatnia nasza rozmowa.
stwol Zabić siebie i mnie. Bo nasza.
zaproponował: zwrócę Prudy, cukrow- odpowiedział Gogo.
Zatrzymała się:
miłość to my. Jakże oddzielisz od sienię, k.apitały, słowem, wszystko, co
- 'Vię~ słucham.
bie to co jest tobą? i . O, Kate, i ty
pan posiadał kiedyś?, ..
- Dobrze. Tedy nazajutrz o s-iM- Proszę cię o chwilę uwagi i o mi nie wierzyszl
Gogo uśmiechnął się nerwowo"!
mej tutaj.
Czy jego słowa, czy tcmbre 'jego
- Będę punktualnie - skiną.ł gło szczerą odpowiedź. Czy mogę na. nią
- Niestety, nie ma takiego czarową. Gogo.
dzieja.
liczyć?
głosu, czy jego bliskość, czy wreszcie
Wyszli na ulicę i pożegnali się.
- Owszem,
- Dob~ze.
.
jej własne serce sprawiło, że zrozumia- POWIedz ml tedy, czy mog}.abyś ła. Zrozumiała jak beznadziejną. walmi kiedyś przebac.zyć, czy mogłabyś z kę podjęła ze sobą, jaką zbrodniQ
DECYZJĄ
P?wr~tem b,YĆ .moJą, gdybym ra~Ykal-1 chciała popełnić ",:y~'zekając się, tego.
Gogo nie wrócił do domu. Trawio-I p.anowała z~pełna cisza.
me Slę zmIenił, gdybym stal Się ta- co stanowilo dla lllCJ cel i sens lurony gorączkowymi myśI,ami, przeszło
- Czy SIę zamknęła na klucz? kim, jakim chciałaś mnie widzieć? dę życia.
dwie godziny chodził bez celu ul~cami! pomyślał...
..
.
.
.
aż wreszcie znużony usiadł na Jednej
I w teJze chwIl l uśwIadomlł soble,
JEDNOśCI
z ławek w alejach Ujazdowskich. Fi-, że to nie gra żadnej roli, że gdyby tu
- \Vierzę, wierzę, wierzę, i ko- śmiercią woli, by tobie ją. oddać.
zyczne zmęczenie nie zmniejszyło jed- zan:iast drzwi ~yła muślinowa z~sło
- Więc jakże mogłeś! - zawstynak jego stanu podniecenia, którego na 1 tak ~t~no~vIlaby przes.zk?d.ę me ~<? cham, tak strasznie cię kocham
dziła się. Tak mi przykro.
nie mógł opanować. R.az po raz z przezwyclęzema, zaporę sllmeJszą., mz mówiła wśród łkania.
- Nie powinno być ci przykro.
gmatwaniny rozw,aż.ań wyrywały się ~ur. z żeł~z.a i betOl~u, ,Mur można ja. W trzy miesiące później odbył się Matka bowiem biżuterię przeznaczyła
decyzje, decyzje pozornie ost~tec~ne, klms yotęznJ:m wyslłkler,n rozkl'';lszr ć ,
ich ślub w ścislym gronie przyjaciól. dla mojej przys7:łej żony, a ja wiedziazdawało się, niezłomne. Lecz zJawIały atu zadna slta ludzl,a nIczego me doZamieszkali w \"illi na Saskiej Kępie. łem, że ty nią. będ?ie-sz. W każdym
się tylko po to, by po chwili roztopić kopa. ?zieli go O? I{a~e j~j ~ola, kt?- ·Wid7.isz jaki byłem przewidują razie, że nie będzie nią żadna inna ko.
się w żrący-ch kwasach no\~ych wą~~ re,) an,1 przełamac, :11 m ugl,ąc on nJ,e
cy i przebiegły - żartował Roger. bieta.
pllwości, w ni.eprzejrzysteJ emulSjI potrafJ. Ot,o ko~h!,,- Ją, .oto Jest tak ~h~ I jaki pewny siebie. Umyślnie prosiW pół roku później nadszedł 0.0
wahaIl żalów, nadziei, rezygnacji, po- sko, oto Jest Jej męzem, a przecHlz lem cię, byś urządziła ten dom wedfug
Rogera.
opatrzony jakimiś egzożądall 'i rozp.acz){.,
.
nikt na świecie nie czuje się dalszym wlasnego gustu, bo wiedziałem, że tycznymilist
znaczkami pocztowymi. W
Było już po pól nocy ,gdy wrÓCIł do jej, niż on.
w nim będziesz mieszkała. A teraz koperCie była tylko plenipotencja wy.
domu. 'V pokoju Kate było ciemno.
- Ach, Kate... Kate... - drgnęły mu muszę ci się przyznać dO' jednego pół sŁawiona na imię Goga przez hr. RoWszedł na palcach do przyl€glego ga- wargi i spod powiele splynęły łzy.
kłamstwa, jedynego jakie popełniłem
gera Tynieckiego. Plenipotencja była
binetu. Nie z.apalił światła. Stanął już
Tak, Tyniecki miał rację, gdy mó- wobec ciehie.
Mam to na sumieniu przedarta na kilka części.
przy jej drzwiach, jakby w nadziei, że wił, że Gogo ma do niej tylko prawa i muszę się przed tobą, wy s powiadać.
. Roger rzucił ją do płonącego kodos'łvszy przez nie jakieś jej porusze- formalne. Bo jakież zostały mu rze- Pamiętasz historię hiżnterii po mojej mlnka.
u ie, ' czy odde ch, Za drzwiami jednak czywiste? Do każdej, na"'et do nie- matce? . . . Otóż nie wyraziła przed
KONIEC
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'(Dokoi'iczenieY
Nie kocham pana. Nie jestem zdolna· do uczuć tego rodzaju. Wielki i
niezmierny szacunek, który żywię do
Pana oraz prawdziwa sympatia nakazują mi podkreślić, że nigdy sobie nie
wybaczę karygodnego mego zachowania się wczoraj wobec Pana. BYła to
niegodna lekkomyślność.
Niech mi
ją pan wybaczy, jeżeli może, i niech
Pan o mnie zapomni. Proszę jeszcze
o jedno, apelując do · pańskiej szlachetności: niech pan
nie stara się
mnie widywać. Życzę Panu, drogi Panie Rogerze, wszystkiego co dobre i
piękne, a czego Pan jest więcej wart
niż każdy inny człowiek. Odłożyła pióro i przeczytała list.
Łzy znowu zaczęły spływać z oczu.
- Skoilczone. .. Skończone .• i -

był nim zaskoczony.
Około południa
zatelefonował.
W słuchawce odezwał

I

TYNIECKI I GOGO

OSTATNIA ROZMOWA

PRZED

DWA SERCA W

Maria Gorezyńska w nowym

filmie polskim
... Szybkim krokiem przeezła przez po·
kói· Nierwowym ruchem odsunęła krzesło.
Usiadła. Z ust jej zaczęła płynąć .karga.
eięiki wyrzut . .. Padały Błowa ostre, jak
miecz, nabrzmiałe bólem serdecznym . ..
- Stasia nie mo ze tu dłużej zoatać ...
Słyszałam, że zamierzasz ożenić ,ię... Za.
biorę ją stąd. . . Bo Stasi potrzebna mat.
ka . . . Rozumiesz. matka!...
'
W głosie kobiety brzmi nuta wielkiego
żalu, rozgoryczenia. Siłą powstrzymuje łzy.
cisnące się do jej oczu , Poznać. ł.e w sercu
tej pięknej kobiety toczy się bój. . . Walczy
w niej silne uczucie miłości macIerzyńskiej
z uczuciem miłości do mężczyzny ...
. Tę scenę nakręcano w atelier na Wol·
skiei w Warsza wie tylko raz. Bez prób i bez
powtarzań.
Maria Gorczyńska, pierwsza
artystka polskiej sceny i ekranu. zagrała
te 5cenę tak znakomicie, ze nie trzeba jej
powtarzać. Reżyser jest zadowolony. Wy.
daje asystentowi polecenie: .. Kopiować!"
Gorczyńska jest bodaj jedyną w Polsce
artystką, która' stosuje opanowany tzw. sub·
teiny slIosóh budowania kreacji. Jak twier·
dzą niektórzy. przedstawicielkami takiego
u!llego rodzaju Il:ry 5ą w Amervce Greta
Garbo, Luiza Rainer i Norma Shearer, we
Francji Gaby Morlav i Francoise Rosay.

Meksvkańskie

miasto pod Berlinem

Wizyta
Sierżant

We filmie "Moi rodzice rozwodzą się ... "
Maria GorC2lyńska gra rolę Ady Nałęczowej.
Stasię gra Andrzejewska. Sławomira Brou·
niewicz, a dyr. Nałęcza Kazimierz Junosza·
Stępowski.

Berry

'ID

Johannista""

jest

oficerem policji
w Chicago i jednocześnie wrogiem nr l
wszystkich band "gangsterskich" tego ta·
jemniczego, ale romantycznell;o miasta. Ponieważ autor wymyślił sobie. że l'zęść akcji
razem z Drzemvtllikami heroiny przenosi się

!

Który z nich
będzie

najslawniejszy

Robert Donat, Fernand Gravey, Dennie
O·Keefe. Te trzy nazwiska nie wszystkim
je.szcze są dostatecznie znane, dziś ale
jutro staną się sławne. Są to bowiem trzej
kandydaci do sła wy "gwiazdorów" Holly.
woodu.
Roberta Donata widzieliśmy dotąd w Pol.
Ice w paru filmach, m. i. w .,Upiorze na
sprzedaż" i w "Hrabinie Władinow". Donat
jest Anglikiem i został niedawno zaangażo
wany do MGM, gdzie obecnie gra we filmie
pt. "Cytadela" obok Rosalind Russell.
Femand Gravey jest z tej trójki najbar.
dziej znany. Znamy go z filmów: "Prze·
dzi wne kłamstwo Niny Pietrówny", "Król
i chórzystka" i paru innych. Jego najnow.
szym filmem hędzie "Wielki walc", gdzie
gra rolę młodego Johanna Straussa. Grave'y
jest Francuzem i przebywa w Hollywood
dopiero od półtora roku. We Francji jest
bardzo popularny.
Dennis O' Keefe jest w tym gronie naj.
młodszy. Wysoki. przystojny blondyn grał
dotąd we filmach epizodyczne rl'le, np.
w "Groźnym Billu" odtwarzał sylwet"ę syna
Wallace'lI Beery. W przyszlo ~ci ujrzymy go
w widu filmach - już jako "gwiazdora"
O'Keefe jest rdzennym Amerykaninem.

zawiei śnieżne;
pęd:ri meksykański policja.nt na kooiu, by
przychwycić szajkę rzezimie$zków. Zdję·
cie z filmu "Sierżant Berry i przypadek"
z Hansem Albersem.

W nocy

wśród

Fo-t. Polski-Tobis

Najbardziei sympatyczni chłopcy świata:
Freddie Bartholomew i Mickey Rooney występujq we filmie pt. "Mlod"
lord", Oto ich najnowsze podobizny.
Fot. M G . M

Gdy panienka z prowincji marzy
o karierze filmowej
Zapowiadany dot ychczas film pt. ,.Bly.
3 zczące gwiazdy" dzięki refrenowi piosenki
otrzymał tytuł "Gdy gwiazdy zapłoną " . Wła
ściwa treść filmu .iedynie w przenośni opowiada o "płonących gwiazdach". W rzeczy·
wistości bowiem scenariusz tego obrazu pro-

wadz'i nas za kulisy atelier filmowych i po·
kazuje historiI( niespełnionych marzeń "pa·
nienki z prowincji". Wiadomą jest rzeczą,
iż bardzo wiele nieletnich przedstawicielek
płci słabej marzy o laurach artystycznych
i wierzy, że właśnie one zabłysną kiedyś na
firmamencie "gwiazd" filmowych . W znacz·
nej ilości wypadków "przekonaDl!!" to mija
z chwilą osiągnięcia pewnej ilości lat przez
niedoszłą "gwiazdę". W wielu jednak wypadkach "spleen" artystyczny zostaje. Czy.
tamy cZę6to w gazetach o najroo:maitszych
tragediach i ucieczkach z domu młodych
adeptek, które marzyły o karierze artystycz·
nej i rzuciwszy wszystko' wyjechały w świat.
Film "Gdy gwiazdy zapłoną" pokazuje
nam właśnie dzieje takiej "panienki z pro·
wincji". Jest to tragedia wszystkich mło·
dych dziewcząt, marzących o karierze fil·
mowej. Widzimy, jak taka panienka przy·
jeżdża z prowincji do stolicy, będąc prze·
konaną, że jest więk s zym talentem, aniżeli
Greta Garbo. "Gdy gwiazdy zapłoną" poka.
zuje, że zdarza się również oczywiście
bardzo rzadko iż przypadek powoduje
niecodzienną karierę młod e j statystki .
Temat wprowadza nas za kulisy filmo·
we i widzimy, jak dyrektor wytwórni opano·
wany psychozą wielkich nazwisk narzucil
reżyserowi słynną co prawda aktorkę, ale
absolutnie nie nadającą się do roli. W po·
szukiwa'n iu od'p owiedniej aktorki, reżyser
natknął się przypadkiem na statystkę, która
dzięki temu zrobiła karierę . Zdobywszy sła·
wę, straciła jednak mil ość. Zostaje sławna,
ale samotna. Sława nie dała jej szczęścia
osobistego. N a tomiast "panienka z prowin.
cji" nie z06tała wprawdzie gwiazdą filmo·
wą, ale za to ... szczęśliwą żoną elektrotechnika w atelier.
Ponieważ ~ łównr role filmu tego poza
La Jana i do s konałym komikiem Rudi God·

den grają nowi aktorzy, w rolach epizodycz.
I nych
widzimy calą plejadę "gwiazd" Tobisu:

liii Dagower, Anny Ondra, Olga Czechowa,
Harry Liedtke, Hans Moser, Theo Lingen,
Hans Sohnker, Willi Forst, Louis Trenker,
Gustaw Frohlich, Max Schmellinl( i in.

do Meksyku i ponieważ wysłanie ekspedycji
złożonej ze sztabu technicznego I artystycznego, tj. przeszło 100 osób do M~ksyku było
by zbyt kosztowne, zdecjdowano, że na terenach studia w Johannfstahl pod Berlinem
powstanie "autentyczna" wioska meksykań
ska. W tym celu sprowadzono specjalnego
architekta meksykań skiego celem dokładne
go oddania "kolorytu".
Jedną z kulminacyjnych scen filmu jest
niesamowita bijatyka, która przeszła w regularna walkę, prowadzoną między policją
z slerżan tem Bercy na czele i bandą meksy.
kat1skich przemytników. Zdjęcia te zostały
dokonane w nocy .
Kierownictwo wydziału prasowego TO·
BISU w Berlinie zdając sobie sprawę
z atrakcyjności tych zdjęć zaprosiło Związek
Dziennikarzy Zagranicznych do Johanni~
tahlu. Już z daleka jadącym samochodem
dziennikarzom rzuciła się w oczy olbrzymia
łuna na niebie właśnie w tym kierunku,
gdzie powinien znajdować s ię Johannistahl.
Niewtajemniczony my ś lałby, że pożar ni·
szczy cale przedmieście Berlina Johan.
nistahl. Byly to jednak tylko światła olbrzymich reflektorów "zastępujących" meksykańskie słońce. Na olbrzymich terenach
rozgrywała się regularna walka, w której
uczestniczyły auta pancerne i karabiny maszynowe.
Przybyli na miejsce dziennikarze byli
wprost zaskoczeni olbrzymim aparatem fun·
kcjonującym z niezwykłą dokładnością. Po
06wojeniu się z potę2mą siłą świateł, przypatrujący odnosi rzeczywiście wrażenie, że
to meksykaliskie słońce piecze niesamowi·
cie. Nie wolno oczywiście spojrzeć w bok,
a należy patrzeć na tzw. plan, tj. tam, gdzie
rozgrywa się akcja. Z chwilą oowrócenia
głowy w bok, pryska momentalme cały romantyzm i widzi się kulisy: reflektory, ka·
ble, elektrotechników i ciemną, - jesienną
noc.
Niedawno
zaproszono
zagranicznych
dziennikarzy, by byli świadkami nakręcania
innego filmu, rozgrywającego się i nagrywanego w innym zupełnie świecie: "Marionetki" ze słynnym ten arem Benjaminem
Gigli w roli głównej. Zdjęć dGkonywano
we Włoszech.
Filmy "Marionetki" i "Sierżant Berry
i przypadek" przedstawiają dwa światy.
Stworzył je jednak jeden świat, tj. świat
filmowców, ludzi pracy, "tworzących" dziś
Meksyk, jutro słoneczną Italię, pojutrze
Chiny, za tydzień Nowy Jork.
Rozważania te przerywa sierZant Berry
(Hans Albers), który suchym dowcipem
twierdzi, że to wcale nie on jest taki dzielny
i sprytny, a raczej przypadek jest jego wy.
bitnym pomo-cnikiem przy zwalczamu me·
ksykańskich bandytów.
Partnerkami Albersa są debi utantki filmowe: Herma Relin i Gera Host.

Nowinki filmowe
"Cytadela" jest drugim filmem Metro·
Goldwyn-Mayer wyprodukowanym w Anglii
(pierwszym był "Student z Oksfordu).
We filmie tym grają: Robert Donat, znako·
mity angiel ski aktor filmowy oru Rosalind
Russell. Realizuje King Vidor.

Przed obiektywem fotografa
nic nie zdoła s·ię ulc ryć: chwyta wuystko
n.a gorąco. Nawet i tę prywatną czynność
Olgi Czechowej w garderobie podpatrzył
i utrwalił na kliny.
Olga Czechowa wysŁ!\JPi w epizodyoznej r"r
we fj;lmie ll'f;. "Gdy gwi ~~rły z ~f>łoną" .
1<'ot. l'ols k I· T obiE

Kapitalnq rolę pensjonarki
w nowym filmie polskim pt. " Moi rodzice
rozwodzq się" odtwarza Jadzw. Andrzejewska.
Za kolumne filmowa odoowiada
Lud"wlI WulboV<lak " PlllU il U"...

