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Stanisław

Roskosz; działu lIPortowego i programów radiowych - ~dzisław Antoniewicz. Ogłoszenia i reklamy - Antoni Le&1.iewiez. WSZYSCy w Poznaniu.
Zakład i miejsce odbicia, wydawca i uiejsce wydania Drukarnia Polska Spółka Akcyjna Poznań, aw.. Marcin 70.

środa,

Rok 68

Wydanie K L

85 zabitych i 320 rannych
w . kałasłrofie

kolejowej w Rumunii

pociągu poniósł śmierć

B u kar e s z t. (PAT). Agencja Rador donosi, iż w nocy z 24 na 25 bm.
zderzyły się dwa pociągi pomlQdzy sta-

zaś

12

.

pasażerów zostało

na mIeJSCU,
rannych.

w Konstancy
I pod Bukaresztem

Pożary

należących

do dyrekcji portu. Straty
wynoszą około miliona lei.
Pod Bukaresztem w miejscowości
Mon.~stirea spłonęły .k?szary żan.dal'meru oraz apteka WIeJska. Straz 0gniowa, spiesząca do pożaru z Bukaresztu. musiała zawrócić z drogi. gdyż
z powodu silnej zamieci śnieżnej nie

I

Czerniowce. (PAT) W porcie
w Konstancy spłonął jeden ze składów, ,

można się było przedostać.

Nieudany rabunek ujubiler~ wŁodzi
Ł

ó d ź, 27. 12. Jeszcze w wigili~ tek czego napastnicy zaniechali kra24 bm. w południe dwóch nieznanych dzieżv i korzystając z zamieszania
spra wców' dol{Qnało napadu rabunko- zbiegli.
we·go na sklep jubilera Reinholda
Napad miał miejsce w czasie najStoega (Piotrkow-:;ka 88).
większego ruchu i wywołał na ulicy
Sprawcy napadu weszli do składu Piotrkowskiej poruszenie i panikę.
i ~ażę.dali pokazania papierośnicy, a
Na miejsce przybyli przedstawiciele
goy ten n.achl"liI c;i~ Jeden z rabusiów policji śledcze.i i zarządzili niezwłocz
uderzył go rurką żelazną. w głowę, po- \ ną. obrawQ w melil1ach złodziejskich.
walając na ziemię.
Mimo otrzymaneRannego jubilera opatrzyło pogogo ciosu Stoeg wszcząJ alarm, wsku- towie.

--

-_._ ---------

Jak minęło Boze Narodzenie zagranicą

cjami Frecatei l Etulea na linii Galac
- Basarabeasca.
Dwa parowozy i 7 wagonów pasażerskich uległy całkowitemu zniszczeniu. Dotychczas ustalono, iż ofiarą katastrofy padło 80 zabitych i 250 rannych. Katastrofa nastąpUa naskutek
wadliwego nastawienia zwrotnicy.
Wysłano dwa pociągi ratunkowe z
lekarzami lekarstwami oraz wagonami sanitarnymL
Większość rannych zosłała umieszczona w szpUalach w m. Bolgrad w
BesarabiL
B u kar e s z l (PAT). Liczba ofiar
katastrofy kolejowej w Besarabii wynosi wadIe ostatnich doniesień 85 zabitych l 320 rannych.

partyjnych. W
1939 otrzyma
Mowa Hitlera
3 miliony kobiet w Niemczech.
przy drzwiach zamkniętych I
śnieg w Londynie
B erl i n. (PAT). Święta w Berli•
•
•
bł t
nie minęły pod znakiem zupełnego spozamlema
Się W O O
l'.

koju. Kanclerz spędził utartym zwyczajem święta w Monachium, w gronie
najst.arszych członków partii, do których wygłosił przemówienie, nie przeznaczone do wiadomości ogółu.

Ordery dla małek
w Niemczech
Podczas dorocznego apelu przez radio zastępca kanclerza min. Hess zakomunikował o ustanowieniu
przez
kanclerza tzw. odznaki honorowej dla
matek niemieckich. Order ten wzoruje się na kształcie wojskowego krzyża żelaznego ze swastyką
oraz tzw.
gwieździe gwardii (odznaki
wyborpwych pułków niemieckich). Order 0trzymuje każda matka zależuie od ilości dzieci (począwszy od 4 dzieci wzwyż
krzyż brązowy, od 6 srebrny i od 8 dzieci wzwyż krzyż złoty . Nad,anie krzyży
następuje każdorazowo
w doroczny
"Dzień Matki" przez funkcjonariuszów

Druga katastrofa kolejowa
c z e r n i o w c e. (P Al') N a lin i i
Czerniowce - Nowa Sulica, w pobliżu
stacji Mamaliga, oderwały się od pociągu dwa wagony towarowe i zderzy·
ły się z pociągiem motorowym Czerniowce
Nowa Sulica.
Motorniczy

L o n d y n. (PAT). Święta przew Londynie pod znakiem śniegu.
Śnieg pokrył Londyn grubą warstwą
- co dl.a stolicy \V. Brytanii jest wypadkiem niezwykłym.
Najstarsi londyńczycy nie pamięta
ją takich świąt Bożego Narodzenia.
W poniedziałek zaczęła się odwilż
i śnieg topnieje. Istnieje obawa, że odwilż ta spowoduje znaczną powódź.
szły

Święta

lIJojn.a angielsko-arabska
Tysiąc1I>ne

artnie

.Jer o z o l. i m a. (P Ą T) W północneJ PalestynJe na całej przestrzeni od
Nabl~s c~o Safet toczą..się walki wojsk
brytVJsklch z ArabamI.
.
.
..
.
. 10.0.00 'Y~}sk. anglelsklc~ nacI.er~
al t.\ leIlą g?bką I pol~wą, czolgamI
I
samolotaml. Al'aboWIe pod wodzą.
Abu Fajsala i Abu Obrahima wprowadzili do akcji całość swych sił, które
można obliczać na 3.000 ludzi.
W walkach bierze udział około 120
kobiet.
Arabowie unika.jQ. Slta.rannie W81e1-

I

nacierają

Jola siebie

kich «;Iecydujących starć by zachować
swe SIły.
Jerozolima. (PAT). Zosi. ł
_
. . ,
a w po
medzrałek zabIty we własnym domu w
Jel'yho jeden z wybitnych antagonistów wielkiego muftiego Yassi
J' .
. n a
ra~~ah" ~rabowIe porwalI d~lś w poblIzu J~l yh? dyrektora ?ddzlału banku angIelskIego le Bouvler.
W starej dzielnicy Jerozolimy został
ranny spl:zecLa.wca. w. ż.ydowskim sklepi...: . - ~ ,,"'O' tr .... 4

•

.,.

po

amerykańsku

N o w y Jor k. (P A T) Podczas świąt
Bożego Narodzem.ia w Stanach Zjednoczonych poniosły śmierć 263 osoby,
przeważnie naskutek katastrof automobilowych.

Morze zalało plac ŚW. Marka
Wen e c ja. (PAT.) Wysoka fala,
spowodowana silnymi wiatrami na
Adriatyku, zalała niżej położone czę
ści miasta. \Voda znajduje się na placu św. Marka. Wiele sklepów ucierpiało.

&

krzyże

dnia 28 grudnia .938

Zmarł J. Em. ks.
kardynał Skrbensky
P r a g a. (P A T). Dnia 24 bm. zmarł
w Dolnej Łączce w pobliżu Uniczowa
w wieku lat 75 arcybiskup ołumuniec
ki J. Em. ks. kardynał Skrbensky.

*

Baron Leon Skrbaosky urodził się
12 czerwca 1863 roku pod Nowym Tyczynem. Święcenia k,apłańskie otrzymał w roku 1889, w dziesięć lat później powołany został na kanonika
kapituły w Ołomuńcu, po czym, w tym
samym roku, mianowany został arcybiskupem Pragi. W rO'ku 1901 otrzymał purpurę kardynalską.
Od roku
1917 był arcybiskupem w Ołomuńcu.
W roku 1920 z powodu zatargu z rzą
dem czesko-słowackim opuścił przejściowo Ołomuniec.

Napisał liczne dzieła naukowe i
znany był jako autor licznych i głębo
kich listów pasterskich.

Dalsze sukcesy
wojsk gen. Franco
S a l a m a n k a. (PA T).
Komunikat głównej kwatery wojsk gen. FranGO donosi, iż natarcie wojsk gen. Franco rozwij.a się pomyślnie na całym
froncie kataloń ~kim. Opór wojsk barcelońskich został przełamany na wszystkich kierunkach. Wojska gen. Franco posunęły się naprzód przeciętnie o
6 km, zajmując szereg ważnych stanowisk, m. i. Granena de la Ganiga i Almatret. Wojska barcelońskie straciły
wielu zabitych, 2200 jeńców oraz wiele
materiału wojennego.
Lotnictwo gen.
Franco energicznie współdziała z natarciem wojsk lądowych.
R z y m. (P A T). "Messagero" donosi, iż gen. Franco skoncentrował do
obecnego natarcia 6 korpusów. W natarciu bierze udział również korpus
włoski, który w dolnym biegu Segre
w ciągu 3 dni posunął się o 24 km. w
głąb ugrupowania przeciwnika,
zajmując dwie pierwsze linie jego obrony.
M a d ryt. (P AT). 9 samalot6w
gen. Franco zrzuciło w poniedziałek 60
bomb n.a m. Elviso (20 km na północ
od m. Pozoblanco, na szosie wiodącej
do m. Almaden na froncie Estramadura). Ofiarą bombardowania padło 12
zabitych i 50 rannych.
Walencja. (PAT). 4 samoloty
gen. Franco bombardowałv m. Almedijar (Andaluzja). Ofiarą bombardowania padło 13 zabitych i 22 rannrch.
H e n d a y e. (PAT). '''ladze gen.
Franco z a mknęły ruch gran iczny na
punktach granicznych Irun i Behobia.

Polscy archeolodzy wznowili prace wEgipcie
K a i r. (P AT). Polskie prace arProf. Michałowski ma nadzieję odcheologiczne w Idfu rozpoczęły się w kopać w bieżącym roku całość starobież. roku 22 grudnia, czyli o wiele
żytnego miasta Idfu z epoki ptolomejwcześniej amiżeU ubiegłych lat.
sko-rzymskiej, oraz prowadzić w dalOgólne kierownictwo sprawuje prof. szym ciągu wykopaliska na terenie neUniwersytetu Warszawskiego Kaz. Mi- kropoli starego i średniego palI s twa.
chałowski przy współudziale prof. UniZ Kairu już wysłano do Idfu 72
wersytetu Lwowskiego Tad. Manteuffla skrzynie z przyborami i narzędziami
i inż.-.arch. T. Górskiego, ze strony naukowymi i gospodarczymi.
Francuskiego Instytutu Archoologii
Roboty potrwają do 15 marca i bę
\Vschodniej wezmą udział w ekspedy- dą. p~owadzone w. bardzo energicznym
cji 1. de Linage i panna. C. des Roches tem~le. ZatrudnIonych przy kopaniu
(I Louvru)..
będZIe ok. 200 rob.otników dziennie.
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Zwycięstwo

Czarnych

. L w ó w. - Przed świętami Bo~ego Narodzenia hokejowy mistrz Lwowa drut yna Czarnych gościła w Bukareszcie, rozg~ywając w stolicy Rumunii dwa spotkanta z czołowymi zespołami Rumunii. W
dwukrotnych spotkaniach Czarni wyszli
zwycięsko, mimo że stanęli w Bukareszcie zupełnie bez treningu.
Pierwsze swe zawody rozegrali Czarni
z .drużyną Venus. Czarni wygrali spotkante 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). Dwie bramki dla
Polaków padły w pierwszej minucie gry,
przy czym strzelcem w obu wypadkach
był !asiński.
Punkt dla Venus zdobył
Barbllescu. Venus grał bardzo brutalnie.
W czasie tego spotkania silnej kontuzji
oka doznał Czyżowski.
":' następnym dniu Czarni spotkali się
z mIstrzem Rumunii Telephon Club Ro-

HOKEJ NA LODZIE

Crarovia - POl!oli (Katowice) 4:0 (1:0. 0:0,
3:0). Spotkanie odhvlo się w drugi dzień świ/lt
w Krakowie. Po słahej grze zawody zakończy
Iy się zwycięstwem Cracovii, u której najlepszym był w ataku Kowalski oraz Michalik w
ohronie. Wolkowski wypadł blado. U · Śląza
ków ~yr6żniłi $ię Nowak i Ludwiczak. Bramki
r.dobyh: KowalskI (3) i Wołkowski (1).
.Pierwsze ~potkanie we Lwowie. ' W drugim
dnIU świ/lt Bożego Narodzenia odbyła się we
L.wowi!' inagurac)n _ezopn towarzy_kim spotkamem między J,pchią a Pogonią. 'Vygrała PogOll 3:1 (1:0. 0:0. 2:1) zresztą zasłuźenie. gdyź
~yła zes,Po!em równ.iejszym i skuteczniej atakuJacY!D. Bramki dla Pogoni zdobyli: Jałowy. Korzęlllowski i Orłowski a dla Lechii Sokołow
skI.
ZSleli6skl. doskonały napastnik pOznańskiego
AZ , przeni681 się - jak już donosiliśmy - na
AJą~k: gd,;ie za staraniem Witali~a Ludwiczllka.
r~wnleż b. gracza AZS. otrzymał posade. Ziehńskl wstllpi! do Pogoni katowickiej w której
gra również Luowiczak. (wz)

J ~1(KĄ

ATI ETYKA

oobyły sie w Leodium (Lil-g'(') żawody lekkoatletyczne. w których ZwyC'ieźy! pol_Id biegacz emigracyjny NoWilk w biegu na 4800 m. w którym startowalo
kilku znanych zaworlników hel .. i.i~kich. Nowak
przybył przed Rensonem w 15:15.1.

Pn.,. 9 stopniach mrozu

NĄ'U~IARSTwn
Konkurs skoków w Zakopanem nie doszedJ
do skutku. 7.apowiedziany na orul!'i dzi('ń ~wiąt
konkul'll "kok6w na Krokwi nie oobył się z powodu trndno~ci tE'chnicznych. O(lhp,(lzie sie on
dopiE'ro 29 bm.
Skład FrancjI na mIstrzostwa FIS w Zakopanem ustalony został po dwutygodniowym 0bozie w Chamonix: oraz eliminac;8<'h. dokonanych w ramach zawodów o .. Conpe Vnlis~re"
(puchar słynnej fabryki materiałów na ubiory
Aportowe .. Vnlisere) i przedstawia się następu
jaco: • kok i
Georges Couttet (zeszłoroczny
mlstl'7l Francji); b i e g i: 18 km i 50 km - Gindre. Memouncl. LeonC'e Cretin. Arnaud i Bouvard: zjazdy - Emile AlIa!s (tw6rca tzw.
.. francuskiej szkoly narC'iar~kiej" i autor poważ
ne; ksią;;ki teoretycznej). Mauricp i Rene Lafforgue. James Couttet. Bernard Burnet. Louis
Agnel i MaurjC'e Be!<Seon. Mistrz Francji. Emite AllIlis, poje.d zie do Zakopanego - na własne
życzenie jedynie jako rezerwowy.

PltKA N02NA
Rueh pokonaf AKS 1i:2 (4:2). Na stadionie w
Chorzowie odbyło sie towarzyskie spotkanie 'obu
druzyn ligowych.
Obie drużyn}' wystąpiły w swych normalnych
li...kładaeh, AKS wzmocniony nowopozyskanyru
Grolikiem. qra cip.kawa i stala na wysokim poslomle. W CIągu PIerwszych li minut Ruch. który przewabł, ~trzelil 3 bramki. po czym do gło
ilU dOszedł AKS uzyskuillc dwie bramki.
Pod
koniec pierwszej cześci Ruch zdobył jeszcze jeden punkt.
Po przerwie gra stala sie mniej interE'SujllclI.
Przeważał A KS i dopiero w ostatnich minutach
Ruch strzelił li bramkę ustalaj~c wynik dnia.
Bramki zdobył dla Ruchu Peterek 8 dla
WKS Wostal i Piątek. Widz6w około 4000.
W zawodaeh o mistrzostwo J1lerwszej ligi
Ilłąskiej Naprzód Lipiny pokonał Sląsk ze świę
tochłowic w stosunku 4:3 (2:2). ·
śląskich

śnieg

na

święta

w Zakopanem

Zakopane. (PAT). Święta w Zakopanem dzięki obfitym opadom śnież
nym, jakie nawiedziły Z.akopane i całe
Podtatrze w wigilię w godzinach popołudniowych
i trwały OOZ przerwy
przez pierwszy dzień świąt, przeszły

W Rumunii

mana, odnosząc .identyczny sukces, jak w
pierwszym dniu 2:1 (1:0 ,0:0, 1:1). Bramki dla Czarnych zdobyli: Jurkowski i
Jasiński II, a dla Rumunów Botez.
Gra
stała na dobrym poziomie i przez cały
czas toczyła się w ostrym tempie. Trze-

Międzvnarodowe

zawody konne
w Zakopanem

Z a k o p a n e. - W drugi dzień świąt
tu XI zimowe zawody konne po raz pierwszy w konkurencji mię
dzynarodowej. Udział w nich biorą przedstawiciele Niemiec (2 jeźdźców i jedna
amazonka) oraz .jeźdźcy polscy w liczbie
kilkudziesięciu oficerów z grupą olimpijską na czele oraz kilku jeźdźców cywilnych i pań.
Do konkursu otwarcia im. Zakopane~o. l?oprzedzony został powitaniem ekip
I defiladą, stanęlo 91 koni Parcours, który liczył 14 przeszkód, ukończyło bez błę
du 28 koni, przy czym identyczny czas,
który decydował o zajęciu kolejności, uzyskalt ppor. Sroczyński na .,Bina" i Schar·
fetter (N.) na klaczy "Amneris·'.
rozgl:ywce na 7 przeszkodach jadący jako
pIerwszy ppor. Sroczyński - wziąwszy
szybkie tempo - zaraz na drugiej przerozpoczęły się

,V

Gr u d z i ą d z
cz~sie świąt stał

Sport pomorski w
pod znakiem hokejowych
mIstrzostw Pomorza.
W pierwsze święto obrońca tytułu mi-

strzows~i~go grudziądzki

Sokół wyjechał

do ChOJDlC. gdzie z tamtejszą. Chojniczanką uzyskał walk.owerem 5:0. Lodowisko
i bramki były nieprzepisowe a ponadto w
skład ataku Chojniczanki wchodzili zawodnicy zgłoszeni dla AZS Poznań. W
grze towarzyskiej Sokół (Grudz.) ulelIł
Chojniczance w stosunku 4:3.
W Toruniu .,Pomorzanin" wygrał te-

Zwycięstwo

\

duże ożywienie.

' k l 'k' ó k'
Ka
wy
Ob le
o eJ l g 1'8 108 na.
spro.
Wierch i na Gubałówkę, cleszy'ły su~
olbrzymim powodzeniem.

goż

dnia również walkowerem 5:0, wskutek niestawie'llia się poraz drugi BKS Polonia (Bydg.).
Finał rozgrywek odbył się w drugie
święto na. lodowisku
w Grudzią.dzu w
obecności
800 widzów. W pierwszym
spotkaniu KPW Pomorzanin uzyskał z zeszłorocznym mistrzem Sokołem grudziądz
kim wynik 2:1. a \V spot.kaniu rewantowyro wynik remisowy 2:2. W rezultacie
tytuł mistrza Pomorza zdobył Pomorzanin (Toruń), a wicemIstrza Sokół (Gru-

Ł ó d ź. W drugi dzień świąt Bo~ego
Narodzenia odbyło się w Łodzi spotkanie
towarzyskie w hokeju na lodzie pomiędzy
drutyną stołecznej
Polonii i zespołem
kombinowanym z graczy dwóch czoło
wyc.h dr,ut.yn łódzkich LKS i Union Touring.
Zdecydowane zwycięstwo odniosła drużyna warszawska w stosunku 6:1 (0:0, 0:1,
6:0). W pierwszych dwóch tercjach gra była wyrównana, dopiero w ostatniej, po
zdekompletowaniu drużyny miejscowej,
Polonia strzelila sześć bramek.
Dru~yny wystąpiły w składach nastę
pujących:

Polonia: Lamer I - Kl'ygier IMaterski
- Naciążek, Szabłowski, Kamiiiski - Lamer II, Lubański, Szabłowski II.
Reprezentacja Łodzi: Celmer - Rusinkiewicz i Herman - Załęski, Król, Koczewski - Jesse, Neuman i Jacobi.
Pierwsze dwie tercje nie zapowiadały

tak wysokiej porażki łodzian. Obie drutyny grały dobrze, przy czym pierwszy atak
łodzian był nawet groźniejszy. W trzeciej
tercji warsz,awianie zdobyli się na ener'g iczny zryw. wykorzystując bardzo słabą
grę obrony 10c17:ian i odnieśli zdecydowane
zwycięstwo.
Bramki dla gości zdobyli:
Szabłowski I (3),
'aciążek, Lamer i Kamil1ski. dla łodzian - Jesse.
ŁKS Union-Touring 6:5 (2:2, 3:2, 1:1),
W niedzielę na lodowisku Union-Touringu odbyło się spotkanie towarzyskie pomiędzy

czołowymi zespołami Łodzi ŁKS.
Spotkanie zakończyło
się zwycięstwem ŁKS.
Gra stała na niskim poziomie. Ł!{S był lepszy w polu

i Union-Touringu.

oraz w indywidualnych zagraniach, zanatomiast całkowicie obrona.
Bramki zdobyli dla zwycięzców: Król
i Załęski po dwie, oraz Koczewski i Wisławski, dla Union·Touringu: Jacobi (4),
Neuman (1).

wiodła

Hokejowe mistrzostwa
P o z n a ń. Korzystne warunki atmosferyczne sprawiły, że w drugie święto
Bożego
Narodzenia hokeiści poznańscy
zdołali ukończyć pierwsze koło rozgrywek
o mistrzostwo okręgu poznańskiego klasy
A w hókeju na lodzie, i jeteli pogoda się
utrzyma, po długim czasie będziemy mieli
znowu prawidłowo wyłonionego mistrza
okręgu.
Przyczynił się zresztą do tego i
fakt, ~e mistrzostwa okręgowe zostały rozlosowane jut przed nastaniem mrozów, oraz, te z chwilą gdy nastały odpowiednie
warunki rozpoczęto rozgrywki.
wypadku więc gdy mróz utrzyma się jeszcze
przez tydzień, do przyszłej niedzieli mistrzostwa zostaną zakończone a kluby bę
dą miały wówczas możność rozgrywania
spotkań towarzyskich, o mistrzostwo ligi
hokejowej (AZS w dniach 6 i 8 stycznia)
oraz o wejście do llgi (mistrz okręgu poPo ukończeniu pierwszego koła rozgrywek na czol~ wysunęła się Warta, która
walczy w swym wypróbowanym składzie
z lat ubiegłych, wzmocnionym Całka, z Katowic. Dotychczas jednak dru1yna "zielonych" nie jest jeszcze w formie o czym
świadczy m inimalne zwycięstwo nad W.
K. S. (1 :0) ora;>; nad rezerwami AZS (3:1).
Na drugim miejscu zńalazły się rezerwy
AZS, który pokazał kiJku obiecuja,cych
młodych graczy w oparciu o kilku wypróbowanych seniorów z których szczególnie
wyróżnił się bramkarz Muszyński.
Wojskowi zajmują trzecie miejsce, sa, jednak
dru~yną wyrównaną, o klasę lepsza, ni:! w
ub. roku. Posiada w swych szeregach kllku obieCUjących młodych graczy.
Ta~ela rozgrywek przedstawia się następuJąco: 1) Warta 4 punkty (stos. bramek 4:1), 2) AZS Ib 2 p. (3:4), 3) WKS
O p. (1 :3).
Warta
AZ S Ib 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
~ Do spotkania tego Warta W'fs~iła w

I

lak.

Lelewski,

Szułczyński,

KarOl

Białkowski.

ReprezentarJa Pom«!rza lIrze<;lwk.o Poznaniawl. W dniu 15 styczma odbędZie Sle w Poznaniu rewanżowe spotkanie pomi!:dzy reprezentą:
"jami Poznania I Pomorza. Do reprezen.taCJl
Pomorza na to spotkanie wyznaczeni zostaIJ naste1?ujący zawodnicy:
.
Waga ml1~za Łada I
(Goplallla). rez.
Iwański (Flota): waga kogucia -; Ląda II (qopiania). rez. .Ta roszCO'ws ki (AstorIa) ! Krzemlński (Gryf): waga piórkowa Rmke <Sokó I
Bydgoszcz), rez. Igielski (Gryf): waga lekka Juchnicki (Baltyk). rez. Marcysiak (Gopl.): ~ak
ga półśrednia - Lelewski (Gryf). rez. 'Vasla
(Flota): waga średnia - 'Vezner (Gryf), . ręz.
Urbaniak (Ast.)' . "'liga pó!cf(:żl,a - .K.arolak
(Flota). rez. Ziehńskl (Gopl.): waga clęzka Łukowski (Ast.), rez. Leśniak (Gopl.)
W ub. roku spotkanie obu reprezentacyj w
Toruniu zakończyło się zwycięstwem Pomorza
w stosunku 9:7. (t·k)
Mistrzostwa pomorskiej B klasy pod zna.kieąa
walkower6w. Na pieć odbytych spotkań o mIstrzostwo klasy B. trzy zakończyły się PO ostatCO'cz11 CO'j weryfikacji w alkow erami. dwa.zaś dnly
wynik rl'mi sowy. Tak więc spotkallle KP'V.
Bydgoszcz - Goplania II zakończyło się · obu-o
stronnym walkowerem: drużyna bydgoska 2i a
nieprzybycie lekarza .. Goplania ' za wstawienIe
niezglosZOllych zawodmków. Za ty·ch samyckh zę.
wodników Goplania przegrała w. O. spot "ame
z Soko!('m Bvdgoszcz. Za wstawienie niezgloszonych zaworlników wreszcie Kotwica przegrala zawody z l"lotą r6wnież w. o. Dwa spotjcania jedynie i to ~crwsze rewanźowe dJmzyn
KP'V Bydgoszcz i ł'omorzanin Toruń . zakończy
ły sie remisem. Czy nie za dużo walkower6!w?
. (t-k)

Rupiński dotarł

do Francji

T o ruń. (Tel. wl.)
tJ cichła JU7J
sprawa wyjazdu jachtem do okdła
świata trzech braci Rupińskich z· Torunia.
.WyJechali oni w swoim czasie dO'
Gdyni celem odbycia kursu naWll~aC]l
morskiej, dwaj powrócili w mię·1zy
czasie do Torunia.
O trzecim z bl'8ci i jachcie br.ruk było ostatnio jakiclikolwiek · wiadolll'J:ki.
Obecnie stało się wiadomem, że
Leon Rupiński wyjechał z portu gdyń~
skiego bez zezwolenia i dał D sobie
znak życia.
Znajduje się on wraz z jachtem w
Calais Nard, skąd z powodu mrozów i
niesprzyjających wiatrów nie może dalej jechać. Nie rezygnuje jednak z
podróży i skoro tylko dopiszę. warunki atmosferyczne, zamien.a poplynę.ć
w kierunku ·Casablanki. (t-k)

dziądz).

Polonii wŁodzi

znańskiego).

pod znakiem wspanialej zimowej po.
Za
gody. W arstwa Ś megu w samym
kopan~m osię.gnęła pół m. W górach
tniejscami do 1 m.
Przez oba dni świę.t.eczne na szlakach narciarskich panowało bardzo

szkodzie .,zarabil" 4 punkty karne, tymczasem Scharfetler przebył parcours bez
blęclu i konkurs wyragł z czasem 1:17.8,
2) ppor. Srocz~7 ński 1 :17.8, 3) por. Sku1ic~
na "Dunkanie" 1:17.6, 4) rtm. Męczarskl
na .,Urodziwej". 5) p. Strzeszewski (W) na
"Kikimorze". 6) inż. Grabianowski (pozn.)
na .,Latawcu". 7) ppor. Branicki na "Czempi e".
.
Następnie odbyły się
dwie gonitwy
wlókiem za jeźdźcem. W gonitwie pierwszej na dystansie 2.000 m wygrał ppor.
Gumil'iski na koniu "Bór" z narciarzem
Ślimakiem, 2) por. Orciszewski na "Anitrze" z narciarzem rtm. Rojcewiczem. W
gonitwie drugiej na dystansie 2.400 m
zwyciężył Skarwiński na "Bizawat" z narciarzem Ochotnickim, 2) por. Zajączkow
ski na "Carycy" z narciarzem ppor. Brzeziną.
,

Pomorzanin hokejowym
mistrzem Pomorza

'V

Pod Reglami.
Trener: - Może pani spróbuje założyć narty odwrotnie?

ciej bramki zdobytej dla lwowian przez
JasińSkiego sędzia nie uznał, natomiast
bramka zdobyta przez Boteza nie została
uzyskana W sposób prawidłowy.
Na zawodach było około 5.000 widzów.
Ambasada polska w Bukareszcie stawiła
się w komplecie.
Z drutyny Czarnych w obu spotka:
niach wyróżnili się: Czyżowski, Zgóralskl
i bracia Stupniccy.

Tomczyński,

okręgu

swym dotychczasowym składzie jedynie
miejsce Przychodzkiego na obronie zajął
Ambrożkiewicz.
AZS Ib wystawił nastę
pujący skład:
Muszyllski - Klemczak i
Narkiewicz - Stapf, Krzyżagórski i Prymke - Prusiewicz, Łajp I i Tomaszewski.
Sędziował dobrze p. Ludwiczak Bogdan i
p . Kędzia.
W pierwszej tercji prowadzenie dla
Warty uzyskał Durzyński II, po czym w
tercji drugiej Durzyński I podwytszył wynik do 2:0. W ostatniej tercji Stapf strzelił honorowy punkt dla AZS, a Urbański
III, dalszą bramkę dla Warty.
A Z S Ib W K S 2:1 (0:0,1:0,1:1).
Spotkanie odbyło się w drugie święto w
południe wobec dość licznie zebranej publiczności. Wojskowi wystąpili wzmocnieni Kędzierzyńskim na obronie zaś w drutynie AZS zamiast Krzyt.agórskiego zagrał
Firlik. Sędziował p. Bogdan Ludwiczak.
W drugiej tercji pierwszą bramkę dla
AZS strzelił Stapf po czym w trzeciej tercji dalszą bramkę uzyskał Prusiewicz. Dopiero pod Jioniec gry L. Zymalski zdobył
jedyną bramkę dla WKS.
N a st ęPn e
s p o t k a n I e odbędzie
się w środę o godz. 20 na lodowisku AZS
przy ul. Noskowskiego między WKS i AZS
Ib. (wz)

PIĘŚCIARSTWO
Spotkanie z HOlandią w Poznaniu?
Wobec rezygnacji Łodzi z organizacji
spotkania Polska - Holandia, zawody
przeprowadzone zostana, prawdopodobnie
w Warszawie lub w Poznaniu. Większe
szanse istnieja, dla Poznania.
Reprezentacyjny zespół Polski ustalony zostanie w dniu 2 stycznia. Wedle
prowizorycznego zestawienia będzie wygla,dał następująco: . Jasiński wzgl. Lendz.in, Koziołek wzgl. Sobkowiak, Skałeeki,

KRONIK A ŁODZI .
19 ofiar ślizgawicy,

Wskutek ślizga
wicy za.notowano 19 wypadkóW zlamartia
nóg wzgl. rąk. Wszystkich pos~kodowl!-
nych opatrzyli lel,arze PogotOWIa. Poh~
cja pociągnęła clo odpowiedzialności kilkunastu opipszałych dozorców za zanie-dbąnie Qbowią.zkuusuwania śniegu i wySypywania ulicy piasłdem.
,
Pożary w czasie świąt. ZanotAwano
dwa wypadki po~aru. Na ul. Pieprz6wej 16
w mieszkaniu Figlarza zapaliła się belka
w kominie, a na ul. Pomorskiej 131 w
mieszkaniu Dacherta zapaliła się pościel
wskutek niezachowania ostro:!ności.
Wi
obu wypadkach straż ogniowa ugasiła po~ar w zarodku.
Straty są nieznaczne.
Wypadki I niedole w czasie świąt. W
ciągu świąt zanotowano trzy wypadki samobójstwa. 28-letnia Weronika Kaźmier
czak (Komorniki 13) zatruła się jodyną w
celach samobójczych. Desperatkę . przewieziono do szpitala. W mieszkaniu wła
snym przy ul. Brzeskiej 9 zamierzała popełnić samobójstwo nieznaną trucizną He~
lena Kloska. 20-letnia Eugenia Musia.k
(Sienkiewicza 18) zatruła się jodyną w celach samobójczych. Wszystkie trzy desperatld przewieziono do szpitala.
W czasie świąt Botego Narodzenia zanotowano szereg krwawych rozpraw 'i bójek, wywołanych na tle nadutycia alkoholu.
Przy zbiegu ulic Przędzalnianej i Napiórkowskiej na tle porachunków osobistych Tadeusz Rykowski z ul. Sll.1erniewickiej 3 toporkiem poranił Antoriiego
Lamusa (Napiórkowska 63), powodujs,e
rozbicie czaszki. Rannego w stanie beznadziejnym odwieziono do szpitala. Rykowski zbiegł, lecz w kilka godzin póź
niej zatrzymała go policja. - Przy ulicy
Rzgierskiej 63 nieznany rabuś zatrzymał
Eugeniusza Szustera (Rzgierska 85) i zażądał wydania papierosów, a gdy ten odmówił, pchnął go nożem w pośladek, przy
czym ostrze złamało się i pozostało w
ciele. Odwieziono go do szpitala w stanie ciętkim . Za zbiep;łym napastnikiem
zarządzono poszukiwania. --- Na -ul. ł:,ącz
nej 57 w czasie bójki został eiętko ' l~nny
no~em Edmund Pawlak, którego odwj~e
ziono do szpitala. - W dalszych 8 b6jkach i rozprawach notowych .zmi,tało rannych 9 osób, które opatrzyli lekarze pogo~w~
.

Komuniliat meteorologiczny
Wczoraj o godz. 14 było w Polsce na

ogół chmurno, miejscami padał śnieg. Wiał słaby wiatr z północnego zachodu,
a temperatura wynosiła od minus 2. stopni na wybrzeżu do minus 10 stopni na
południowym
wschodzie kraju. . Stacje
górskie zanotowały: Kasprowy Wierch
minus.6 stopni, opad śnieżny przy sła
bym wIetrze północnym, Pop Iwan minus

16 stopni, w chmurach przy silnym, poryWistym wietrze zachodnim.
PRZEBIEG POGODY NA WTOREK:
Chmurno Z rozpogodzeniami, gdzieniegdzie drobny opad śnie:!ny Lekki mróz.
Sła~ ~atry Z tlółnoenego zachodu.
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Mln. Beck

oferta pokojowa

premiera japońskiego, w przeciwieństwie do dawniejszych bardzo
umiarkowane, uważane jest przez Chińczyków za nadające się do dyskusji

(d) Paryż. (PAT) Havas donosi z
Tokio, iż złożone we czwartek owiadczenie premiera k!'ięcia Konoye,
iż "nowy
porządek
na Dalekim
'''schodzi e oraz poprawa stosunków
chil1sko-japollskich wymagaję. uznania przez Chiny l\1andżukuo, przystą
pienia Ch in d~ paktu antykominternowskiego oraz współpracy gospodarcze.i Chin z JaJX)nię. i ~landżukuo", uważane jest za rodzai sformułowania
przez Japonię warunków pokojO\"\TCh
pod adresem Chin.
:\-limo, iż oświadczenie japol1skiego
premiera zawiera postulat utrzymania wojsk japol1skich w niektórych
punktach ten-torium chińskiego celem obrony pI~zeciwko komunizmowi,
oraz zorganizowania w Mongolii Wewn~trznej bazy antykomunistycznej - w kołach politycznych zwracają. uwagę na słOwa premiera ks. Konoye. że
"Japonia nie żę.da od Chin ani ziemi.
ani odszkodowania i nie tylko będzie
szanowała stH',-erenność Chin, le~z gotowa jest przyczynić się pozytywnie
do obalenia eksterytorialności oraz likwidacji koncesyj· cudzoziemskich, cO
jest konieczne z punktu widzc~Jia cał
kowiteJ niepodległości Chin'
"Tspomniane warunki miały być
przez rz~d japoński ustalone jeszcze
w listopadzie i w dniu 30 listopada uzyskały aprobatę cesarza.
Jak słychać, przemówienie ks. Konoye 'wywołało dodatnie wrażenie w
kolach chiń<:;kich, które maj:}: pow:V' ż sze warunki traktować jako podstawę
do d:vskusji.
Zarówno w kołach japońskich jak
chiJ'lskich oświadczenie ks. Konoye uważane jest za zerwanie z dotychczasow~- m negatywnym stanowiskiem Japonii wobec wszelkich projektów rokowań z Kuomintangiem, zamanifestowam'm w komunikacie z dnia 16 styCZnia l'b. W niektórych kołach japoń
skich wyrażana jest nawet nadzieja,
ie marsz. Czang-Kai-Szek zgodziłby się
nawiązać rokowania pokojowe z Japonię.
na warunkach sprecyzowanych
przez ks. Konoye.
V\T kołach dobrze poinformowanych
twierdzą, że poufne rozmowy pomię
dzy czynnikami japońskimi a politykami chińskimi wszelkich odcieni
trwają. już od dawna
pomimo obustronnych zaprzeczeń.

Mowa tronowa mikada
(PAT), Ce~rz wygło~ił
"1',' Izbie Parów z okazji
otwarcia sesji parlamentarnej.
W mowie tej cesarz podkreślił, iż
~ojska japońskie zajęły znaczne obszal1' w Chinach, jednak celem ustalenia
nowego · porządku na Dalekim V\Tschodzie nałeżv mobilizować ducha narodowego o;az wszelkie środki materialne.
Cesarz wyrazil zadowolenie z powodu pogłębiania się serdecznych stosunków pomiędzy Japonią i państwami z
Tokio.

mowę tronową

nią zaprzyjaźnionymi.
Parlament uchwalił projekt oopowiedzi na mowę tronową, która to od~wiedź podkreśla
przywię,zanie
do
monarchy oraz solidarność narodową

w dążeniu do stabilizacji
na Dalekim ':Vschodzie. .

podkreśla

wszelkich
granic.

poczynienia który doradził by w sprawie tej płatno
celem ochrony ści Sowiety zwróciły się bezpośrednio
do rządu l\Iandżukuo.

Z "rokowań"

japońsko-sowieckich
T o ki o. (PAT) Japońskie Il1111lstel'stwo Spl'l8.W 00 gr. komunikuje, że
w zakoilczeniu ostatniej rozmowy ambasador Japonii w Moskwie, T:}go,
zrzucił na komisarza Litwinowa wS'1.I'I-

T ok i o. (PAT) Ministerstwo wojny
za.przecza zagranicznym doniesieniom
o koncentracji wojsk japońskich na
granicy
sowiecko - mandżurskiej,
twierdzę.c, iż są one
całkowicie
be7.podstawne. Na całej granicy panuje
spokój.

miliona franków

(d) P a ryż. (PAT) Bandyci, jad~cy sa·
mochodem, napadli na inkas~nta. Jednego z banków paryskich, zabierając ~u
przeszło milion franków. Inkasent Jest
ranny. Napad bandycki zostal ~okona~y
w bialy dzień. na jednej z uhc .Paryza
o godzI 10 rano. Bandyci ~dolah zbiec.

Chiny zamawiają 1000 samochodów ciężarowych
N o w y Jor k. (P A T) Rząd chiński
zamó\vH w fabrykach amerykal1skich
1000 samochodów ciężarowych, przeznaczon~r ch dla
transJX)rtów handlo-

SamobÓjstwo
jako manifestacja
(d) B u d a p e s z t (PAT). Dzienni·
ki donoszę. o samobójstwie dra Lieber~
manna, profesora uniwersytetu, spe·
cjalist~7 choró~ ocznych. . Profeso!'a
Liehermanna (Zyda) znaleZIOno w .lego biurze z przestrzeloną głową nad
tekstem nowego projektu ustawy o
Żydach.

Katastrofa lotnicza

(d) N o w y Jork. (PAT). Ubiegłej
nocy wielki bombowiec, odbywa]ą.cy
lot San Francisco do Nowego Jorku,
spadł w płomieniach w. Uni.ont:o~ w
odległości około 100 mil od Blrmm?ham w stanie Alabama. \V katastrof te
tej zginęło 7 III dzi.

z

Czeska Partia Komunistycz..
na rozwiązana
_ .
. .
., .
li f1)n01I'.i::.e :,dJęcle :: plflc~l bOJow w 9hma~h ś,.odko1l'?/~h.

Japoriczycy wkra-

C::'flJą do zupelnle zrUjnowanego mlUsla

kę. odpowied7.ialność za nie dojście do
skutku porozumienia w sprawie rybołówstwa.

Komisarz Litwinowoświadczył, iż
ZSRR gotów jes t kont~ ' nuować rokowani,a w tej sprawie po Nowym Roku.
Jak głO S i komunikat japol1ski, Japonia zgod7.iłaby si~ ostatecznie na zastąpienie iO odcinków na morzu JapOl1skim, \\ ylączonych pl zez rząd .sowiecki ze 'yzglp,dów strategicznych,
przez inne 40 odcinków, na których
rybac~7 japo{l;;c~' mogliby dokonywać
poło",ów , z t~ m jednak. by obszar, Da
którym mogłoby siC odbywać ~'ybo- '
łówst\Yo, ni e uległ zmniejszeniu.
Komi s arz
Litwinowoświadczył
przy tym, iż rząd sowiecki gotów jest
przystąpiĆ do dałsz~ ' ch
rokowal'l w
sprawie nhołó\\" s twa pod warunki~m,
że r z ąd ~lan d żukuo zapłaci Sowietom
ostatnią, ratę za kolej \V~chodnio-chiń
ską ( p ó łnocno-mandżul':;:ką) w kwocie
6 milion6w jen. Pl'Opozycja ta została
odrzucona P1'zez ambas:adora Japonii,
e

,

T o k i o. (PAT) Główna kwatera
cesarska komunikuje, iż podCzas dotychczasowych walk w Chinach Japończycy stracili 17.133 zabitych, zaś
Chińcz~ c y 8'23.300.
'Wojska japolislde całkowicie zaję
ły 7 prowinc~· .i (Czahar. Suiuyall, Hopei, SzaJltung, Szansi, Kiangsu i Anhuei), zaś częściowo prowincje Ho-nan,
Cze:kiang, Kiangsi i Kuangtung, co

(d) P r a g a. (Tel. wł.) Rada Mini·
strów Czechów uch waliła w piątek
rozwiązanie Partii Komunistycznej i
wszystkich jej przybudówek organiza.
cyjnych zawodowych itp. Z.akaz i~tni~.
nia Partii Komunistyczne] ?be]muJe
cale Czechy. Majątek rozwl:}:zanych
i zakazanych organizacyj zostanie
skonfiskowany.

I

wych. Zamówienie to mieści się w ramach kredytu, ostatnio przyznanego
przez bank amerykal1ski w wysokości
25 milionów dolarów.

Niemczenie koścmłów

Epidemia ospy w SzanghaJ"u

·(d) War s za w a (Tel. wł.) Prasa
polska w Niemczech z okazji świąt
Bożego Narodzenia zajmuje się obia-:
wem usuwania przez Niemcy polskich
napisów w kościołach w okolicach
zamieszkałych przez ludność polskQ,.
Dzieje się to szczególnie na. ŚIQSku,
gdzie usuwają. także krzyże i figury,
stanowiące dowód polskości ludu. Na.pisy polskie zamieniane . są: na ni~
mieckie. W Sierakowie (pow. Olesno)
nawet pod wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, orędowniczki
narodu polskiego umieszczono napis
niemiecki. (w)

s z a n g h a j. (PAT). Epidemia ospy przybiera niepokojące rozmiary. \V
cię.gu ostatnich dwóch miesięcy zanotowano w koncesjach międzynarodo
wych ponad 1000 wypadków ospy.
Zachorował m. i. korespondent agtmcji United Press na Dalekim
\Vschodzie John Morris.
Chorują na
ospę
zarówno osoby
szczepione jak nieszczepione. Jedynie
śmiertelność wśród szczepionych
jest
mniejsza.
"·ładze
sanitarne dokonują '000
szczepiel1 dziennie. Z drugiej strony
wyraźnie zmniejszyła się iłość zachorowal1 na cholerę.
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Budżet

e

wynosi 1.515.700 km kw., czyli '7 pet
obsz.a ru Chin z ludnością 170 milionów, co według komunikatu stanowi
68 pct faktycznej ludności w Chinach.
Zdobycz Japończyków w tymże 0kresie wynosi: 680 dział, 1200 granatników i moździerzy, 560 czołgów, 11
tysięcy ciężkich j 208 lekkich karabinów maszynowych oraz wiele różnej
brcmi i amunicji.

WUrugWaju
nie lubią Włochów

I

(d) Montevideo '( PAT). ~&rynarte włoscy krążownika "Eugenio dj
Savoia", którzy udali się autokarem
nl1: zwiedzani~ ~iasta! stali ,~ię przed.
mIotem . wrogl~] mam.festaC]l. ze s~ro
ny p,!-bhcznoścl. :WywIą.za~a SIę bÓJka.
PoliCja przywrÓCIła spokÓJ.

Czytajcie ł abonuicie

.

vnu~łr~u~i~ Pol~k~"!

Francji wparlamencie

(d) P a ryż. (PA'n W nocy na pią.tek
o godz. 1 Izba Deputowanych zakol1czyla pierwsze czytanie budżetu na rok
1939.
Zgodnie z uchwałą, Izhy, budżet na
rok 1939 w pierwszym czytaniu przedrząd
stawia się jak nastQpuje: Po stronie
dochodów 66 miliardów 154 miliony
mandżurski
franków. po sironie wydatków 66 miP.aryż. (PAT) Havas donosi z To- ł ~iardów 128 :rnilionów. franków, ,czyli
kio, iż w sobotę odbyła się w Hsing- ze zam~k.a SIę ~~dwyzką d~chodow w
ki'n gu (stolica Mandżukuo) narada w wysokoscl 26 ll11IJOIlOW franków.
sprawie wzmocniel!-ia, grani.~ MandżuPoza t"m uchwalono wydatki nadkuo .od st~ony Sowleto\\'. y, n~~'a~~c,h zwycr.ajne funcluf'zu na zbrojenia, 0~rah, u~zlał reprezentancI do'~ oC:7.t ~a hejmujące 27 milunlów fr., które maJ&pollsklego OI~Z rz~du mand~Ul skJe- ją. b~ ć pokryte za pomocą operacyj
go. Postano~vl?,no kOT~tynuować 1?u- skal'l}()\V\ ch.
d.t>Wę umOCD1en
goo.mcznyrh, ktoro
już istnieją na głównych kiel'lmkach
Podcza~ ostatniego dnia debaty
ewentualnego natarcia od północy.
bUdżeto,,- ej
Izba Deputowanych aż
W wyniku narad~r rząd mandżur,.;ki trr.\·krotnie glosowała nad wnioskiem
łlDublikowa.ł komunikat, w którym zauf<lllia clIo. rządu. '" pierwszym glo-

'.

w Paryżu

stosunków

Japonia zaprzecza

Co innego czyni

Grabież

konieczność

\yysilków,

będzie

(d) P a ryż. (Tel. wł.) Pią~kowa PM!:sa paryska notuje pogloskę, Jakoby mtnister Beck wracając z Riwiery zatrzymać się zamierzał w Paryżu celem przeprowadzenia rozmów z premierem
Daladierem i min. spraw zagranicz·
nych Bonnetem.

sowaniu, we czwartek rano nad paragrafem 2 ustawy finansowej, zawierającym aprobatę
dekretów finansowych min. Reynauda, rzę.d Daladiera
uzyskał jak już wiadomo - tylko 7
głosów większości.
Fakt ten oczywiście wywołał różne komentarze w kuluarach Izby Deputowanych, gdzie w
związku z tym wypowiadano pesymistyczne przewidywania co do dalszej
sytuacji rządu.
Potem przyszło z kolei drugi.e glosowanie nad sprawą, nadzwyczajnego
2-procentowego podatku od uposażel1,
przy któn'm to Ldo!'owaniu rząd uzy-

skał już 58 głosów więks7ości.
(Też
już o tym donosiliśmy Red.) Na koniec o godz. 1 w nocr przy głosowaniu
nad całością budżetu rząd otrzyrnat
137 glosów większości.

Należy zaznac7.Yć, iż budżet

uchwa-

lony przez Izbę w pierwszym czytaniu
prawie nie odbiega od projektu budże
towego, wniesionego do Izby przez
rz ą.d , co choćby wynika z faktu, że tegoroczna dyskusja budżetowa, trwająca zaledwie 10 dni, miała charakter
wybitnie powierzchowny. Deputowani ograniczyli się w d~7skusji do ogólnej krytyki polityki finansowej rzę,du,
W piątek po południu budżet uchwalony przez Izbę zostal wniesiony
do Senatu, który przystę,pi do dyskusji budżetowej dopiero w środę po
świętach. Na ogół w kołach parlamen.
tarnych oczekuj:}:, że budżet nie napotka na poważne trudności w Senacie
i że wróci do Izby do drugiego czytania około 30 grudnia, tak, że ewentu.
alnie będzie mógł być ostatecznie u.
chwalony przed Nowym Rokiem
~-

----....
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WASZYNGTOŃSKIE

· ~tanJ lie~nO[lone - naiwi~k~lllot~11 woi~~OWI iwiata?
Wielki plan zbrojeń - Przysposobienie przemysłu - Budowa dróg strategicznych
Kontynent południowo-amerykański - terenem wpływów Waszyngtonu - Sensacyjna
walka prze~iw spiskom trustów i karteli amerykańskich

wanie kosztować ma milion dolarów,
jest zaledwie wstępem do "Amerykań
skiej Ligi Narodów", która ma powstać w wyniku obrad w Limie.
B. L. KESSEM.

Zakończenie

konferencji '\
w Limie

Lima. (PAT) I(onferencj,a panamerykallska w Lima została wlaści
(Od naszego korespondenta waszyngtońskiego)
wie zakończona ponieważ najważniej
W,aszyngton, w połowie grudni'a. stać się najpotężniejszą siłą militarną czych, a łodzie patrolowe straży wy- sze zagadnienia zostaly już omówione.
brzeża, tej wzorowo zorganizowanej aNajbardziej donioslą rezolucją oPrezydent :Roosevelt bawi na ur- świata.
. k"
ł'b
l
b
stĄtniego
zgrom.adzenia plenarnego
k
mery
ans
lej
s
uz
y
oc
lrony
wy
rzebyło
określenie stanowiska cudzoziemlopie. z.aś sekretarz stanu spraw z.a gl'aWojna ze zmowami trustów
m,
udadzą. się w odwiedziny do Ame.
.
niczllych Hull reprezentuje Stany Zjel
P ,
ców. Konferencja podzieliła zasacl nl· C
MiesiąC grudzi'eJl stał się również
ry.l{} entr~ nej i P?łudni?wej.
rze- czo punkt widzenia Brazylii, że zamiednoczone na konf'~l'encji wszech,amerykańskiej.
I{ongl'e·s zbiera się dopiero dla przemysłu amel'yka11skiego okre- wIdywana Jest. dale) w'ymIana nauko- szkujące w Ameryce środowiska cuz początkiem stycznia. Mamy tu więc sem "mobiliz.a cji", a to w związku z wa, groniadz~l1le fll.mow naukowych dzoziemskie nie mogą b~'ć uznane z&
dwiema wielkimi akcjami, podjętymi itp., a pr~wOlcy ~~Ję.. opracować pro- ł mniejszości narodowe. Indy;widualne
ciszę politYCZllą. ale tylko pozorną. W
il"tocle bowiem prowadzona jest w przez Waszyngton przeciw monopolom jekty UJednostaJmenle
ustawodaw- uprawnienia obcokrajowców w Ame'VaszyngtoDJe ożywiona akcja poli- gospodarczym. Akcja ta, oparta jest stwa. . Ten program, którego zrealizo- ryce nie zostały ograniczone 1_
tyczna, okryta narazie wszechmocnym n,a ustawach przeciw trustom z roku
~ .
słowem "t.ajemnica".
Mimo to znane 1890, uzu~łnionej wi.elokrotnie, która
są już niektóre fakty z tej dziedziny,
zabrania grupom h,al1dlowym i przetajemnicą. urzędową jeszcze okrytej.
mysłowym
~wie·r,ania umów w celu
monopolizowania rynku.
O'brzymi plan zbrojeń
Jak poważnie akcja ta jest pomyamerykańskich
ślana, o tym świadczy fakt, że wydział
Biura wywi,adowcze armii amery- przeciwŁrustowy amerykal} kiego mi(og) Podstawą obrony terytorium w6dztwa, kadry oficerskiej i wyszkolekańskiej, znane pod nazwą "G-2" or,az nisterstwa sprawiedliwości powiększył Francji przed najazdem jest ufortyfikl)nia żołnierza - jest doskonała. Uzbromarynal'ki wojennej, czyli ,,0. N. I.", liczbę prokur,a torów z 50 do 100. Prze~ wana linia Maginota. Związany z nią jenie posiada zupełnie nowoczesne. Moz.ajęły się gruntownym opracowaniem
ciwko 30 przedsiębiorstwom toczy się plan obrony, autorstwa gen. Weyganda, toryzacja jednak ustępuje jeszcze niews~ystkich możliwych materi,ałów, dodochodzenie o prz-ekroczenie przepisów przewidywał, że ma ona być dla nil!- mieckim dywizjom pancernym.
tyczących zbrojeń innych mocarstw.
ustawyantytrustowej. W jednym wy- przyjaciela potężną barierą, aŻ" do chwiNiechętne Italii stanowisko Francji
Wyniki tych badall posłużyć Jllają ja.- padku nastąpiło już skazanie firmy li nadejścia z Afryki rezęrw koloroko podstawy dł,a wielkiego planu zbro- naftowej. Szeregowi firm z zainŁer& wych. Tendencje obecne chciałyby z w okresie wojny abisyńskiej było może
głównym bodźcem do powstania "osi
jeń Ameryki. P\.a,n ten, ochrzczony jasowanych w produkcji aluminium, za- niej uczynić niedostępny "Inur chiński". Berlin-Rzym". Realne zaś sympatie
ko "M-Pl.an", przewiduje następujące
rzuca prokurator, że zagarnęły w swe
Trudne to zadanie wymagałoby prze- rządu ludowego do komuny hiszpailzarządzenia na wypadek ogłoszenia
ręce
wyłą.czne
dysponowanie
źródłami
de
wszystkim wzmocnienia linii obrony skiej wywołają niechybnie, po zwycię
mobilizacji, czyli "M-Day" (dosłownie
dnia. mobilizacji). Armia, licząca surowoa aluminiowego. Opinię ame- potężnym lotnictwem. Jest to w chwili stwie narodowców, odpowiednią reakcję
obecnie 160.000 żołnierzy, ma być po- rykallską interesują żywo zarzuty, ja- obecnej niewykonalne. Francja posiada - pqwstanie w Pirenejach nowego'
frontu obrony. Postarają się o to zawiększona do 400.000. Ta siła tworzyć kie wytoczono przemysłowi filmowe- zaledwie tysiąc samolotów pierwszej lima "pierwszę. linię" obrony. Dalej mu w Hollywood. Zarzuca się miano- nii, a Niemcy - 4 500. Poza tym obrona, przyjaźnione z gen. Franco mocarstwa
idzie rezerwa w sile miliona żołnierzy wicie temu przemysłowi"że umowy za- zorganizowana na linii Maginota, opar- autorytatywne. Za prolog w tym kiez pełnym uzbrojeniem. Broń lotnicza warte między producentami sprzeczne ta na ścisłej defensywie, nie da zwycię runku można uważać mocne osadzenie
stwa. Może je uzyskać tylko armia polo- się Italii na Balearach, gdzie zorganiamerykańska, rozporządzająca obecsą z ustawą, albowiem
precyzują. w
nie siłę. około 1.700 maszyn, Il\,a we- sposób szkodliwy dla rynku ceny wy- wa, a jest ona liczbowo - w porówna.- zowano już bazę lotniczą i morską, 0niu z przeciwnikami - znacznie słab skrzydlającą ruch transportów, dowozą
dług planu "M", dysponować 9 tysią
pożyczanych filmów. Ford i Chrysler,
cam! samolotów. Marynarka wojen- wielcy fabrykanci automobilowi, będą sza. Francja może przeciwstawić 140 dy- eyeh z Afryki do Marsylii posiłki, siłę
na realizując poprzednio UChwalony odpowiadali z.a finansowanie ratalnej wizjom państw osi Berlin - Rzym tyl- roboczą i materiał wojenny.
pl'ogM-m zbrojeń, buduje niezależnie sprzedaży samochodów, albowiem u- ko 60 dywizyj łącznie z rezerwą afryMa zat,em Francja obecnie do obrood tego 3.000 samolotów. Buduje się stawa zabrania producentowi inter- kańską.
ny zamiast jednego - trzy fronty: nieponadto dl,a celów wojskowycn doSzwankujące obecnie lotnictwo franmiecki, wIoski i hiszpański. Wymaga.
wencji na rynku drogą udzielania kreświ,adcz.alny statek powietrzny.
cuskie podlegałO w ciągu ostatnich tO to znacznego pomnożenia żywych sil
dytu.
Plan "M" zajął się bardzo trosklilat ośmiu ministrom, w tej liczbie dwu- armii, co podnosi poważnie znaczenie
Niezależnie od opisanej wyżej akcji,
wie również stanem marynarki wo- prow.adzonej przez departament spra- kroInie niefol'tunnemu politykowi lewi- sojuszów wojennych.
jennej. Tak więc przewidywana jest wiedliwości, kongres wyłonił specjal- cowemu, p. Cotowi. Zmiana zaś doktryNa czele ich stoi przymierze z Anglią.
budowa 6 jednostEllk bojowych, które ny "komitet do spraw monopoli", któ- ny defensywnej nastąpiła dopiero z po- Zbrojna jej pomoc nastąpi natychmiast
dla ich ·wielkich rozmiarów i uzbrojeczątkiem 1937 r. Program postawił na i automatycznie, ale będzie polegała tylnia określa się mianem "okrętów-ma ry został wyposażony w kredyt 500.000 czele zadań ofensywę bombardującą, ko na współudziale lotnictwa i floty.
dolarów.
Komitet
ten,
mający
przed
mutów". Dalej przewiduje pl,an bu<lozwiększył liczbę samolotów o 80 pct i Wszelkie wysiłki francuskiego sztabu
we 12 kontrtorpedowców, 2 lotniskow- sobą. dwuletni okres działania, rozpo- podwoił potencjał przemysłowy. Plan generalnego, by "wyciągnąć wieloryba
ców ·O!laz flotyli łodzi podwodnych. Na- czął już pracę. Zmierza ona nie tyle ma być wykonany w i939 r., o ile - czę- na ląd" - nie dały dotychczas pomytomi,ast uważać należy za obalony pro- w kierunku karania winnych przekro- sle strajki nie zahamują produkcji.
ślnego wyniku.
Anglia poza szczujekt wystawienia dwóch odrębnych czeń, ile ma raczej dać materiały dla
Potęga
morska
Francji
również
w
opłym
korpusem
ekspedycyjnym,
chroflot: jednej dla Pacyfiku, a drugiej dla opracowania d,alszych przepisów wystaŁnich
latach
znacznie
osłabła.
Tonaż
nicznie
niegotowym,
nie
może
zorganiAtl,a ntyku.
konawczych do ustawy przeciw trustom. Również i tu f,abryki automobi- floty przesunął ją z drugiego na piąte zować silniejszej armii lądowej, o ile
miejsce, a ogólna liczba statków spadła nie wprowadzi obowiązku powszechnej
Rola przemysłu wojennego
lowe pójdą na pierwszy ogień docho- w ostatnim roku z 82 na 75. Obecnie służby wojskowej, a sprzeciwia się temu
Przystosowanie przemysłu do po- dzeń. Ustawa zabrania wspólnego na- Francja posiada jeszcze najszybsze krą- olbrzymia większość narodu.
trzeb mobilizacyjnych zostało już rów- bywania i eksploatowania przez fa.bry- żowniki ~ kontrtorpedowce oraz doskoNależy się spodziewać, że przy zanież z,alnicjowane.
Oprócz zarządzeń, ki patentów, ale przemysł broni się, n~łe 10d~Je podwodne. z.dolne do dale- mierzonej reorganizacji planu obrony
wydanych już państwowym i prywat- że takie postępowanie jest nieodzowne
nym fabrykom zbrojEmiowym, przy- dla potanienia i. uproszczenia produk- k~cI~ zaSIęgów,. ale ,nota Italska -. ró\,,'- Francji będ1\ miały głos decydujący
·dzielono 250 przedsiębiorstwom prze- cji, zwłaszcza, że stosowane umowy o n~e~ dobra -:- Jest hczbowo znac~me SIl: wspaniałe autorytety armii francuskiej,
mysłowym
prywatnym, niepracują· charakterzo monopolistycznym nietyl- llIeJ~za. Duzy ,1lZr~st flot panstw OSI zarówno w dziedzinie organizacji obrozmUSIł parlament tra.n-I ny od wewnątrz jak i w kwestii sojucym dotychc~as dla potrzeb sUy zbroj. ko nie hamują. rozwoju produkcji, ale Berlln-Rr.ym
cuski do przyjęcia dodatkowego progra- BZÓW
'
nej, tzw. "z.amówienia wychowawcze", przeciwnie, ożywi,ają .ią, .
mu
rozbudowy.
ale
tempo
roboty
jest
.
Tym dcm'cipnym mial1e.m określono
wciąż zbyt wolne.
B. Dl: BBNNINCJ-MICRABLIS
zamówieni.a, których wy.k onanie wyWaszyngton - na czele lionArmia francuska. pod względem do,ellerai
maga od z.akł.a,du przemysłowego
tynentu
amerykańskiego
wdrożenia urządzeń fabrycznych, aby
F
Mówiliśmy wyżej o wielkich przymogły później, w razie potrzeby, gład
ko pracować dla potrzeb armii. Roz- gotow,a niach, podejmowanych przez
poczęto już szkolenie "armii techniczkoła wojskowe Ameryld.
Trzeba od
nej", w skład której wchodzą dziesiąt razu dodać, że i dyplomaci Stanów
ki tysięcy pilotów, techników, szoferów Zjednoczonych prowadzą
ożywioną
Pł"usa o wypo'Wied*enitt pr;łle;łl Włochy układu ;łI 1935 r.
dla obsługi czołgów, monterów itp. \V działalność. "Więcej bezpieczeństwa
toku sę. zarządzenia, zmierzające do tkwi w osiagniętych porozumieniach,
(dl R z y m. (PAT) Agencja Stefani krajami został uregulowany przez
z,a bezpieczeni.a dostawy prądu elek- niż w broni" - oświadczył zastępca
trycznego na wypa.dek wojny. Zdol- sekretarza st.anu spr·a w z,agranicznych, komunikuje: Listem z dnia 17 bm. do traktat z 1935 r., zarówno z punktu
ambasadora francuskiego Franl;ois widzenia dyplomatycznego, jak i techność produkcyjna fabryk samolotów,
p. A. Berle, przed wyjazdem na konfe- Ponceta rzę.d włoski zawiadomił, iż u- nicznego, a nawet z punktu widzenia
wynosząca obecnie około 3.000 maszyn
rocznie, zostanie podwojona. Przystą rencję wszech,amerykańską do Limy. waża układy francusko-włoskie z dn. stosunków psychologicznych. między
dyplomat~rczna
Stanów 7 stycznia 1935 r. za nieobowiązuj~ce.
obu krajami".
piono do budo\vy szos dla celów str.atp- Aktywność
gicznych, urzą.dzeń lotnisk, punktów Zjednoczonych skoncentrowana była
(dl P a ryż (PAT) Naczelnym punkNa.«zelni publicyści francuscy zgod.
obrony przeciwlotniczej. Kanał Pa- ostatnio na konferencji w Limie. Ame- tern zainteresowania prasy francu- nie zaznaczają, że w żadnym wypadku
p.amski ma być otoczony taką. opieką., ryka zaprezentowała jako "z,adatek" skiej są sprawy stosunków francusko- Francja nie zgodzi się na pośrednictwo
a.by nie dosięgly go bomby nieprzyja- do tej konferencji szczegółowy pro- włoskich. Prasa paryska ze spokojem pr-emiera Chamberlaina w stosunkach
cielskich samolotów, lub inne mate- gram porozumienia państw obu Ame- rejestruje jako naczelny fakt wypo- między Francją a Wołchami, a to z tej
riały wybuchowe, ani też próby saboryk, opracowtl ny przy udziale wszyst- wiedzenie przez rząd włoski traktatu raeji, że Francja w ogóle nie ma nic do
tażu.
kich ministerstw amerykallskich. Pro- francusko - włoskiego z 1935 roku.
zaofiarowania Włocbom.
N a ogół ocenia się, iż to posunięDane powyższe o amerykańskich gram ten zawiera 74 propozycyj. Oto
zarządzeni.ach
w dziedzinie zbrojeń główne wytyczne tego programu: oży cie rządu włoskiego oznacza, że akcja
nie mogą pretendow,ać do całkowitego wienie stosunków gospodarczych, wy- polityki Rzymu wchodzi już w stawyczerpania tego tematu. Możlh'v'e miana dóbr naukOWYCh i kulturalnych, dium dyplomatyczne.
Prasa francuska konstatuje, że
jest takie, że niektóre z podanych WV- ujednostajnienie prawodawstwa. Reżej pozycyj ulegną żmi,anie podczas
publiki połu<1niowo-amerykańskie ma- rząd francuski nie ma najmniejszego
dyskusji w Kcmgresie, gdy omawiany ją wymieniać między sobą komisje na- zamiaru odpowiadać jakimikolwiek
prze)11yśle
będzie pl,an sfinansowania
tych ol- ukowe ,techniczne i prawnicze ,aby ba- konkretnymi propozycjami na takie
P a ryż. (P A T). Aresztowano tu
posunięcie
rządu
włoskiego.
brzymich zbrojeń. Jednakże zasady
dy"Włochy oczekują od Francji jakich- pod z-arzutem sprzeniewierzenia
tego pla'n u zbroje!'l uważane są w A- dać wz,ajemnie zagadnienia gospodarre.ktorów towarzystw filmowych ,.Pameryce j.ako zadecydowane i przez ni- ki leśnej, podatkowe opieki społecznej, lcolwiek konkretnych propozycyj, kogo nie kwestionowane. Spowodowa- literackie itp. Na przestrzeni od wy- oświadcza "Matin" -, to się głęboko the-Natan" i "Pathe-Cinem.a" - Berna wypadkami jesieni roku 1938 (czy- brzeża północnego Alaski aż do przy- mylą, gdyż Francja nie ma żadnych narda Natanas, Jana Cerfa i Aleksantaj - MOI:IIaChium), post,a.now;M Ame- IQdka. Horn podjęta być ma współpra żądań pod adresem Włoch i 1!l'Wftża., dM lohailft'dera.. Malwersacje sięgać
oa stacyj meteorologicznych, lotni- że całokształt stosunków między obu mają wielu milionów franków.
ł7lwa u7:broić się w takim stopniU, aby

System obronny Frandi

Francja wobec

roszczeń włoskich

Panama we francuskim
filmowym

:1
,
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(r) List z Nmvego Jorku donosi: Naj-

mniejszą

amerykańską monetą

obiegową
czyJi,100-na część do·
na polslG3, walutę ró-

jest 1 cen t miedziak,
lara, co przeliczone
wna się wartości przeszło 5 groszy. Za 5
groszy można U nas kupić niejedno. Ale w
Nowym Jorl,u (nawiasem mówiąc jednym
z najdroższvch mi.ast na świecie) trudno
ustalić, co D10żna nabyć za 1 centa, chyba
maleńki kawałek czel\Olady z automatu
lub ząheczel, gumy do żucia. Nawet w
Słynnych z taniości magazynach Woolwortha minimum konsumcji l<osztuje "niklówkę" czyli 5 centów am. Filiżanka niezrównanej kawy (Express) z pianką,
szklanka mleka, świe1ne jabłko kalifornijskie, wyglansowanie obuwia Shoe Shine wszystko to do nabycia po 5 centów am.
Za taką cenę można też przejeChać się
kolejką przez całv Nowy Jork i wydostać
się na płasld dach drapacza chmur. Rozmowy telefoniczne, wspaniale przedmioty
na wyprzedażacb, ogromne, świetne i bogato ilustrowane czasopisma można nabyć
również po 5 centów am. od "sztuld". Natomiast 10 c('ntów - to czarodziejski klucz,
którym . można otworzyć mały skarbczyk
10 centów - to tyle co na nasze 50 groszy,
a nawet 53 grosze! Za takie pieniądze można i u nas nabyć to, owo i tamto. A np.
w Nowym Jorku za 10 centów też niezgorzej, bo kanapki w ogromnym wyborze,
para dużych parówek, bocheneczek chleba
"szwedzkiego", puszka kompotu ananasowo-morelowego.
Za 15 centów - to już kompletne dość
sute śniadanie, 30 centów obiad suty w
chińskich
restauracjach. Ale najtańsze
TOiejsce na seans wieczorowy w gigantycznych kinach nowojorskiCh to wydatek co
najmniej 1 dolara, na Broadway'u są jednak talde przytulne nie duże teatrzyki
świetlne, w których 2 całe długie nieźle
filmy zobaczyć można za 15 do 20 centów
ale po południu. W teatre.ch popUlarnych,
od których w Nowym Jorku tak rojno, kosztuje miejsce do siedzenia 25 centów. Nie
drogo. Po ameryI,alls!m można się uczyć
bezpłatnie w szkołach publicznych (Public
School) na specjalnych lmrsach wieczorowych dla cudzoziemców. A inne szlagiery?
Radioaparat nowiuteńki prosto z "igły" 5 dolarów, samochodzil, nowy drugiej klasy tlo nabycia już od 50 dol. Za to ładniej·

Aktor - profesorem prawa
{r) W Londynie zmarł w wieku lat 52
je.den z ciekawszych ludzi swego pokolen'
. l' e m J P Glyn ~yn znane"'o
(]k a l ,,'ypl'om' . ha' ul~c' p·Jwyrodn"l·
11·ltaer'antaZ'uvls
a zys c li.
"'.
•
.czych w Cambridg-e. po czym pośwIęcIł
si., medycynie. Wtedy, jednak pociągnęła
go... scena i przez 26 lat byl aktorem, między innymi W czołowym londyńskim teatrze Drury Lane w komediach muzycznych jako humorysta.
. Przeszedł całą kampanię wojenną na
froncie bez najlżejszej rany. po wojnie zaś
wstąpił na TJrawO w uniwersytecie londyńskim i w 1927 roku zdał egzamin adwokacki. Wkrótce zoslal powalany na wy·
kład owcę prawa IV Szlwle Prawa Towarzystwa Prawnicz('/w w Londynie, gdzie
dar wymowy i praldylw sceniczna zjednały mu ogromną popularność. Jednocze·
śnie jednak nip porzuca! sceny i miał wlaśnie rozpocząć próh~r do gwiazdkowego
przedstawienia w Drury Lane. Córka
' zmarłeg'o jest ró\Yllipż aktorką i występuje pod nazwi'kiem MUl'ieJ Glyn.

.
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F.ilmy

drożyzny amerykańskiej
sze, choć skromne dwupo!wjowe mie.,
szl<anko kosztuje p~zeciętnie 80 dolarów
mies. (przeszło 420 zł t). To minimum. Tro·
sz~ę :vięcej l{Qmfortu kosztuje już o 20 dol. "I
wIęcej. Malu tki pol<oik w starym domu bez
windy i powietrza nie. do wynajęcia poni·

14 typów kawiarnianych

żej 25 dolarów. Kultura amerykanska mieszkaniowa - to cudownie złośliwa legenda, gdyż "przekrój" nowojorskiego mieszka!lka jest niesłych~nie brudny. Tylko
lodzmy bardzo zamozne mogą utrzymywać służbę domową.

-------------------------~-

Wonny film jest już wvnaleziony
(r) Zdawałoby się. że osiągniemy już
szczyty sztul,j filmowej, skoro będziemy
mieli doskonały film kolorowy, trójwymiarowy i dźwiękowy. Widowiska tea·
tralne zasięgiem swym zmysłowym obej·
mują przecież także tylko dwa zmysły:
słuch i wzrok, ale to filmiarzom jeszcze
nie wystarcza. Chcą oni dać coś więcej, a
mianowicie oddziaływać jeszcze na trzeci
zmysł, na powonienie.
Przed wielu laty siedział pewien czło
wiek w kinie nowojorskim i spoglądał zadumany na ekran, na l(tórym wzburzone
morze piętrzyło się w olbrzymie fale. O
ile bardziej przelwnywujące byłoby to
zdjęcie. pomyślał, gdyby można wdychać
orzeźwiający powiew powietrza morskiego. Dzisiaj ten sam Georges Ponion zaję
ty jest udoskonaleniem wvnalazku. mają·
cego wzbogacić film o wrażenie powonie·
nia. Sklada się on ze systemu siedmiu na·
czyń. Sześć z nich wydzielają kompozycje
woni, począwszy od zapachu stajni a
skończywszy na zapachu ogrodu kwiatowego, podczas gdy siódme naczynie za·
wiera chemikalia, które w ciągu niewielu,
sekund potrafią zneutra lizować wszellde
zapachy. Cała trudność jest w tym, żeby
uzyskać synchronizację między poszcze·
gÓlnymi scenami a wydzielonymi wonia·
mi. V.; ob<!cnym stadium wynalazku wciąt
jeszcze istnieje niebezpieczeństwo. te jeden zapach zbyt długo może działaĆ.
Mimo wszystko wynalazek Poniona
stwarza już dziSiaj uwagi godne możliwo·
ści. Zaprezentował on je niedawno temu

wobec grupy fachowców w swojej pracowni. Na filmie pojawiła się scena z
dżungli afrykańskiej.
Orang torował sobie drogę poprzez gęste podszycie lasu.
Zdjęcie było znakomite, ale niebawem goście Poniona zauważyli, że się dzieje je·
szcze coś innego, co scenę tę czyniłO
jeszcze bardziej realistyczną. Nozdrza icb
po'łechtane zostały zapachem lasu idu·
szącą wonią kwiatów egzotycznych. Zbior·
nik zapachów Poniona zaczął funkcjono·
wać.

pojawił się niebawem inny
falujące morze, a na nim
łódź rybacką, której załoga właśnie wydobywała na powierzchnię wody sieć
ob·
fitym połowem ryb. Kiedy widzowie rozkoszowali się doskonałym zdjęciem. pokój

Na el<ranie
obraz: lekko

z

napełnił się jędrnym zapachem wody mor·
skiej i ryb. Czuło się w nosie wprost wil·
gotne powietrze morskie i chłód jego, owiewający twarz. Wrażenie tej sceny bylo
zd u miewające.
Wynalazca oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że nie każd" scena filmu od·
działywać może na powonienie. Pominąw·
szy trudności przejścia jednego zapachu
w drugi, nie jest to też wcale pożądane.
lecz gdzie dodanie woni umożliwi przed·
stawienie sceny realistycznej i bezpośl·cd·
niej, tam wynalazek Poniona podniesie
niewątpliwie wartość produkcji ekrano·
wej, o ile oczywiście sprosta pokładanym
w nim nadziejom, nie tylko w małym sŁu
rlio. lecz tal~że w wielkich sa lach kinoteatJ·ów. (I{k)

•
nicy

tropić jednego ze złoczYI'lców.
1:e tego wieczoru w dzielnicy
la się obtawa. Dolling został
P rzez polic.',·ę i razem z 30-tu

Okazuje się, że nawet pszczoły mogą

odegrać dużą rolę w życiu dwojlga mło-

dych ludzi. W wypad,k u konkretnym, który podaj:emy, okazuje się, że jedna z
j)8zczół miroowoli odegrala rolę swatki.
Miss Fay Taylor, mieszkająca w Londynie
wskutek uką.szenia jej przez pszczołę mu·
sjala pozostać w domu, nie mo{Jfgąc udać
d
. ł h'
. siQ . na przechadzkę· Z nu .ów przes uc lwala się audyc~i radiowej. Między innymi, w"słuchała prelekcję znanego bada·
J
cza i uczonego A. Filby. Prelekcja tak
się
;Ii ó
j:e j podobała, że poznała A. Filbę i po , T tkiej znajomości... poślubiła go.
----

N"le my ł·
~ł
k
Się po ro u

24 brody
d~tektywa angt"elskl"ego

W muzeum londyńskim znajduj1\, się
brody asa angielskiego wywiadu policyjnego D ollinga, który zginął ostatnio
wskutek ran, odniesionych w wypadku
Ramochodowym. Dolling znany był w kolach policyjnych pod przydomkiem człowieka o 24 brodach. Jego sztuka charakteryzacji była wprost niezrównana. Kiedyś przebrał się za włóczęgę, by w dziel·

mętów społecznych

w Londynie wyTraf chciał,
tej odbywa,zatrzymany
innymi podeJ'rzanymi typami odesłany do komisariatu. Najcieka\vszym było, że komendant
komisariatu osobisty przyjaciel Dollinga
nic poznał detektywa w jego przebraniu.
Po zgonie detektywa jego przybory charaktel'yzacyj n e ,między innymi owe sławne 24 brod" maJ'" być przekazane muzeum
J
'"
kryminologicznemu w Londynie.

Pszczoła swat~ą

I

wsp6lc~esne

Pewien adwokat londYllski zaprzysiągl
sobie, że tak dlugo nie będzie się mył, dopóki nie przeprowadzi w toczącym się procesie rlowodu niewinności swego klienta.
Jako dżentelmen, adwokat nie chciał złaOlać raz powziętego postanowienia nawet
wówczas, gdy jlasnym się stało, że proces
pociągnie się kilka miesięcy. I,s totnie
prze"'ód sądowy, w szczęty w pierwszych
dniach czerwca, zakollczył się 6 grudnia
wyrokiem uniewinniają,cym IklieQ1ta, bronionego pr:z.ez adwokata. Prosto z sali sądowej adwokat 'Pobiegł do laźni, nie odpowiadaj~ą,c nawet na gratulacj'e kolegów.

Chodzę do kawi.arni chyba od urodzenia. Piję i obserwuję. Oto typy,
które zaobserwowałem:
1) Pięć minut dla zdrowia. ~mery
towany inżynier górniczy; Plen,:,sze
kroki kieruje do okna, kto re otwIera
niezależnie od pory roku. Na zażalenie
gości, właściciel ka~ał . z~bi~ ok~u\
gwoździami. Tego dma hlglemsta SIedział przy zamkniętym oknie., ~le nazajutrz przyszedł z obcęgam.I l młot
kiem. Pięć minut dla zdrowIa odbyło
się.
. .
2) Inny higienista: po WypICIU kawy
nie zapomina wyjąć protezy, którą.
płócze starannie w szklance wody ..
3) Żyletkarz: niewidoc~nYn: (Jak
mu się zdaje) ruchem wycma llust~a
cje ze "Światowida", chowa do kIeszeni w kamizelce, w domu wyrzuca.
4) Pani samotna: po jakim~ czasie
wychodzi jednak w towarzystwle pana,
lecz wraca sama. Cią.gle samotna.
That is das Leben.
5) Gość wymagają.cy: zamawia zawsze: "specjalnie gorąca, z podwójn~
pianką, cedzona, ciemniejsza, podWÓJny cukier, dwie szldanki wody". KeI.
ner zamawia: k a war a z.
6) Zazdrośnik: Jeszcze w palcie i k~
peluszu na głowie wyjmuje wszystkIe
gazety i ilustracje z p~~ki,. umie.sz~za
je na kolanach. Za zbllzemcm S14~ lUnego gościa warczy.
.
.'
7) Pielgrzym z DobromJla: SledZI
półgębkiem, jak w l<ościele. Nasłuchu
je i dziwi się, co to ' może być ,,1 i t el' a t k a z d e kor a c ją". Będzie mi.ał
co opowiadać w Dobromilu.
8) "Kawa i bułka": Tak zawsze
płaci, ale zjadł trzy bułki.. Nie wolno
mu zwrócić uwagi, jest na tym punkcie bardzo drażliwy.
9) Ludzie z rękami: Co tydzień przychodzi ich siedmioro i robią wrzask,
rękami, tak, że słychać, jak cukier się
ślizga po piance: związek głuchonie
mych.
10) Co słychać? Wpada do każdej
kawiarni ńa 10 minut, przysiada . się
.
l
t l'k'
.
do wszystkich znaJ0l1.1Yc 1 s O l OW l
. 'I" , a b y
pyta się wszę d'
Zle: " C o s ł yc llac.
ł
h'''? Gd
usłyszeć odpowiedź: "co s yc ac
y
kelner się do niego zbliży, mówi, że
już miał. Opiwszy się kawiarnianego
czadu, idzie do garkuchni na kawę za
15 groszy.
11) Szach-mat! Tak woła już u
Bó b
.
drzwi wejściowych, Niech
g rom,
.zeby mu k e l ner przesz k a dł'
k
za z.la ą ś
kawą lub herbatą. Ma to wszystko w
domu!
19) D
T
",. , •
m
~
on v uan: .::-leC,Zl w samy
środku i zapuszcza lasso spojrzel1 pod
wszystkie kapelusze damskie. Dziwi
sie, że nie ma powodzenia. Nie zauważył biedaczek, że wszystkie panie otaksowały jego buciki i wytarte spodnie.
13) l\1r ślic iel Zam~·ŚJa się nad jedną
t
t d'
l .
s roną gaze y WIe I??C.ZlIl Y'l przy czym
opuszcza coraz mzeJ d o ną wargę·
Doktór filozofii, główny zawód: kretyn.
14) Człowiek, który nor.r;nalnie zamawia, wypija, zjada, płaci. Ale takich
jest coraz mniej!
TOMMY
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dzisiaj bardzo
podaj mi
---------------------------------------------------------~--~~~~~~~~~~~
z
to ciotka, to polekarstwo.
wiem jej
prawdy.

NASZA NOWELKA

Kaprysy starej panny
Więc siedzi Gunvor i patrzy spod oka
W Fjerritslev, uroczej miejSCOWOŚci
spoczywaJa na lawce w ogrodzie hotelo- na przechadzającego się w pobliżu mło
dzieńca.
Jut od kilku dni kra,~y on dowym młoda, zadumana panienka.
Dwa tygodnie temu Gunvor Hornsleth kola jej ławki, jakby chciał przybliżyć się
i nie śmiał. Jest równie samotny zapewszalała z radości, lciedy sąsiadka jej rodziców, mila panna Ellen Andersen, za- ne jak i ona, ale czemu nie poszuka sobie weselszej towarzyszki.
proponowała wspólny wyjazd nad morze,
przy czym ona w charakterze towarzy- Dzień dobry pani, czy mogę tu uszki i potrosze pielęgniarki miała jeszcze siąść, - zapytał młody człowiek cichym,
pobierać pensję 10 koron tygodniowo.
nieśmialy-m głosem, czy nie przeszka- Zazdroszczę ci - mówił brat Gun, dzam?
vor, młody Axel - pojechałbym nawet i
- Proszę bardzo.
bez tej pensji! Będziesz miała świetne
- Zauważyłem, że pani tak tu siedzi
wakacje. Panna Ellen, choć stara panna, sarna i chciałem już dawno podejść, ale
jest niezwykle miła i dobra i napewno nie śmiałem ...
nie będzie cię krępowała swoją osobą·
- Muszę już wracać - rzekła Gunvor.
Ojciec, matka, przyjaciólki, wszyscy
byli zdania, że podróż i. pobyt nad mo- Wybaczy pan ...
- Dlaczego, czy obraziłem pania,?
• rzem będą, dla Gunvor jednym pasmem
rozrywek. A tym czasem ...
~ Panno Hornsleth, panuo Hornsleth l
Jakżeż inna byla panna Ellcn w ~o rozległ się głos portiera przepramu, tam w Kopenhadze, jakże nicznosną szam, ale panna Andersen wzywa panią.
okazaJa sifl w rzeczywistości!
.
.
- .Widzi pan - śpiesznie rzekła GunAni chwili wolnej, ciągle to SIę czuJe vor - nie jestem sama, jestem ze st.raszsłabo, to czegoś zapomniała, to pr~gnęła
nie nudną, starą panną, która mnie od
by, żeby jej poczytać, to znowD:, mImo że siebie na krok nie puszcza, dlatego też
GUll\Ior miała mieć popoludma . wolI!-e, nie mogę panu ani chwili poświęcić.
czuje się tak niew:y:raźl!ie, że prOSI o !ue- Zobaczymy się jeszcze? - rzucit pyoddalanie się dalej, mż to teJ .1a\,:,k1 ":
ogrodzie. Gunv?r nie. m~ . an~ ]edne~ tają,co młodzieniec. Lecz Gunvor pobiechwili wolnej, me ką,plC SIę ~ me C?-?dZl gla i stanęla zadyszana przcd starą panna spacery jest po prostu meszczęsl!wa. ną.
- .widziałam cię moje dziecko z jaMijaja, ią, samotną, wesołe roześmiane
grupy młodych ludzi i paniene~; ona .t~ ldmś młodym człowiekiem - rzekła pansiedzi opuszczona i nikt nawet SIl') ~o mej na Ellen. - Strze:/; się znajomości nieponie może przybliżyć, bo z1l;ra.z pe)vl!le pan- żądanych; odpowiadam za ciebie wobec
na Ellen zacz~łaby wolac o cos l maru- twoich rodziców i proszę cię, żebyś była
ostrożna. A teraz poczytaj mi trochę, czudzić.

ję się

źle;

także

Biedna Gunvor z ciężkim westchnieniem spełniła, czego od niej żądano. Nigdy nie byłaby się zgodziła na rozmowę z
obcym młodym człowiekiem, gdyby nie
ciężkie warunki, samotność i rozżalenie.
Teraz pragnęła wprost, naprzekór radom
p. Ellen, nowego spotkania z sympatycznym młodzieńce~.
Po południu, gdy panna Ellen usnęła,
młodd ponowili próbę rozmowy.
- Wyjechałem tu na życzenie ciotki,
niesłychanie milej i dobrej osoby, która
wiedząc, że jestem nieśmiały i chcB,c bym
jednak przyjemnie czas spędził, doradziła mi, żebym się przysiadł do pierwszej
samotnej młode.i panny, jaką spotkam i
żebym z nią, zaczął rozmowę.
Tak też
zrobiłem, ale dużo mnie to kosztowało ...
Młodzi ludzie rozgadali się.
Ona opowiedziała o kaprysach panny Ellen, on
przyrzekł się z nią, rozprawić i uwołnić
raz na zawsze ' biedną panienkę od tych
wszystkich przykrości. ,W reszcie przedstawił się.

- Jestem Finn Andersen z Kopenhagi.
- Co Andersen? To nazwisko panny
EUen. mojej ciemiętycielki. Mieszka ona
na Ellinorsvey 8.
- Tak, jak moja ciotka! Czyżby to
byla ona?! Ale moja ciotka m.a idealny
charakter, a pani mi opowiada o kaprysach zgryźliwej wiedźmy!
- Mówię prawdę i nic, tylko prawdę obraziła się panienka.
O, jut idzie portier, za pewne mnie szuka.
- Panienko, proszę szybko, panna Andersen prosi; bardzo zagniewana i wyrze-ka, że panienka ta,.k ciągle od niej ucieka.
- Ot, ma pan idealną ciotuchnę o miłym charakterze, nawet wolnego popołudnia, co mówię, wolnej jednej chwili
mieć nie mogę!

Idę

panią, jE>śli
pa~ę słów

Oboje w milczeni u szli szybko za. portierem. Panna EJleu letaIa na leżaku,
w ślicznym szlafroczku. Nie wyglądała
na chorą, ale wykrzyknęła od razu:
- Czyjeż to mają być wakacje, Gunvor, i kto ma być moją towarzyszką ...
Nagle ujrzała Finna. - To ty! Co ty tu
porabiasz?
- Jakto? Sama mi ciocia radziła tu

przyjechać,
radziła nawiązać znajomość
jakąś samQtną, panienką, a teraz kiedy

z

GUllvor widzę, dlaczego ciocia
tak bardzo zmienila i tak ją dręczyl
'Wprost wierzyć trudno!
Panna Ellen uśmiechnęła się.
- Moi drodzy, nie zmieniłam się wcale, jestem nadal tą dobrą, stru:ą ciotką, ale
znam was od dawna oboje i powzięłam
pewien plan. Ty Finnie jesteś tak nieśmiały, że nigclybyś się nie odważył w normalnych warunkach na rozmowę z młodą.
panną., którą, ci przedstawiono potrafiłbyś się tylko zaczerwienić. Gunvor ma
także taki nieśmiały charakter.
Jedynie
celowe dokuczanie jej i gnębienie doprowadziło do tego, że, rozżalona i samotna,
zgodziła się z tobą porozmawiać.
~ No dobrze, ale dlaczego nam ciocia
poznałem

się

ciągle

przerywała

rozmowę?

Pl"zyćzyniaja,
się tylko do nawiązania ściślejszej przyjaźni i jeszcze czegoś trwalszego.

-

Bo w"zellde przeszkody

Gunvor zmieszana. chciała wyjść z pokoju, ElJen zatrzymała ia. jednak.
- Nim wyjdziesz, ustalcie z Finnem
na jutro godzinę plażowania. Od jutra,
moje dziecko, twoje obowiązki wobec
mnie kończą, się i możesz w całej pełni
korzystać z wakacyj.
Ja zaś od jutra
przestaję być schorowaną, i rozka.pryszon~ starą ciotką l
(Tłum. z ,duIiskiego).

Strona fi .

ORĘDOWNIK, środa,

dnia 28 grudnia 1938 . -

(d) Cieszyn. (PAT). Z Lazów donoUb. nocy koło godz. 24 czeska
bojówka, która przekradła się przez
granicę, obrzuciła granatami dom zamieszkały przez
znanego działacza i
posła na Sejm śląski dra Franciszka
Bajorka. Terroryści usiłowali rzucić
kilka granatów do mieszkania, granaty jednakże odbiły się od ramy okiennej. Wybuch spowodował wypadnięcie
wszystkich szyb. Członkowie rodziny
ura Ba.iorka byli przez długi czas ogłuszeni.

(d) K a t o w i c e. (P AT). W związku
wydalaniem Polaków
przez władze czeskie oraź w związku
z kierowaną z terenu czesko-słowac
~iego terrorystyczną
akcją bojówek
czeskich na Śląsku Zaolziańskim, a w
szczególności z powodu dokonania w
nocy na 23 bm. podrzucenia materiałów wybuchowych pod posterunek policji woj. śląskiego w Dziećmorowicach
oraz pod mieszkanie dra Bajorka w
Łazach, urząd wojewódzki śląski zarządził w dn. 23 bm. jako odwet natychmiastowe w~'siedJe\1ie 50 obywateli
czeskich z Dziećmorowic i 50 obywateli czeskich zŁazów.

z masowym

Czesi

wydalają

Polaków

I{atowice. (PAT). Ilość
przybywających ze strony czeskiej obywateli polskich, wydalonych przez
tamtejsze władze, wzrasta. Mimo silnych mrozów Polacy ci niejednokrotnie nie mogą zabrać ze sobą nie tylko
najniezbędniejszego dobytku, ale nawet dostatecznie ciepłego ubrania,
władze czeskie bowiem pozo<stawiają
im tylko kilkugodzinny termin na opuszczenie Czecho-Słowacji.
Przybywający opowiadają o trwających po stronie czeskiej zamachach na
ludność i domy stanowiące wlasność
Polaków. Dokonywa.jąee tych napadów
bojówki czeskie zaopatrzone są w granaty ręczne i karabiny. Najbardziej jaskrawy terror panuje w rejonie Gruszowa i Meglino'Na. Stan podniecenia
wśród ludności czeskiej po drugiej stronie granicy wzmaga sztucznie prasa czeska, szerząca alarmujące i niedorzeczne
plotki na temat Śląska Zaolziańskiego.
(d)

Nota rządu polskiego
(d) Praga. (PAT) W dniu 23 bm .
poseł fi. P. w Pradze min. Kazimierz
Papee dokonał osobiście interwencji u
ministra. spraw zagranicznych Chval-

ki wznawia, po paromiesięcznej przeprałat Prądzyński
rwie, wypłatę rent z ulHlzpieczenia społecznego dla obywateli polskich,
zainfułatem
mieszkałych w Polsce poza Śląskiem
Ks. prałat Józef Prądzyński z PoZaolziańskim, którzy w swoim czasie
n,abyli prawa do świadczeń z czesko- znania, znany działacz i publicysta katolicki i narodowy mianowany został
słowackiego ubezpieczenia.
infulatem - kustoszem Kapituły MeNależy oczekiwać, że w ciągu najtropolitalnej w Poznaniu.
bliższych dni po świętach wszyscy zainteresowani, zwł,aszcz.a górnicy, którym należą się renty Rewirowej Kasy
Bratniej w Morawskiej Ostrawie - oG d Y n i a. (P A T) W sobotę wieczotrzymają. wyplatę nie tylko renty bierem wydarzyła się w Gdyni katastrofa
żącej, ale i zaległych za ostatnie mieautobusowa. Na wiadukcie drogi Gdysiące.
nia--Dksvwie, autobus miejskiego toK a t o w i c e. (P AT).
W ponie- warzystwa komunikacyjnego zarzucił
dzi,alek wydalono z terenu gmin Rych- na Śliskiej jezdni i wpadł na grupę luwałd, Pitwałd i Dziećmorowice 200 o- dzi stojąCYCh na przystanku auto~u~o
wym, raniąc 5 osób, z których Jedna
byw.ateli czeskich.
wkrótce zmarla.
Zarządzenie to nastąpiło w odpowiedzi na masowe wydalanie obywaustawę eksportową
teli polskich z CzeChosłowacji.
(d) War s z a w a. (Tel. wł.) Rada
Handlu Zagr. przedstawiła memoriał
sferom rządowym, aby opracować projekt ustawy eksportowej, normuJą,cy
wywóz z Polski, zarówno wytworow
roślinnych, jak i zwierzęcych. (w)
dalszą drogę do zameczku myśliwskie
go w Jaworzynie. gdzie powitany został
przez inspektora lasów państwowych
Lewickiego i nadleśniczego inż. Marchlewskiego.
(dl War s z a w a. (Tel. wł.) Ro~owa.
nia.
w sprawie wysłania na Litwę pIerwZakopane. (PAT). Pan Prezydent
szego transportu filmów polsko produkR. P. spędzał święta w ścisłym gronie
cji dobiegają już końca. Zostały .za:
rodzinnym w zameczku w Jaworzynie kontraktowane 3 obrazy . z polsklml
Spiskiej, poświęcając dużo czasu na tekstami. które będą wyświetlane !l3
spacery po okolicy.
Litwie wkrótce po Bożym Narodzemu.
\V nieclzielę i w poniedziałek z racji świąt ks. płk kapelan Humpola odśmierci
prawił w hallu z.ameczku mszę św.
(d) R a d o m. (PAT) Sąd Ol,:ręgowy w
Radomiu na sesji wyjazdowej w Opocznie skazał na karę śmierci bandy~ę
POCiąg
Mieczysława Okońskiego, który w dmu
ze września rb. dokonał napadu z broparowóz musiano rozkręcać , by go nią w ręku na ambulans poc~towy, zaprzesunąć na dworzec główny.
bijają.c Tomasza Kozerawsklego o~z
Pociągi odchodzę. z \Varszawy z 0jadącą również ambulansem Marlę
późnieniem od 4 do 8 godzin. (w)
Eliaszową..

Ks.

Terror czeski na pograniczu.Zaolzia
szą:

Numer ~

kowskiego w sprawie stanu rzeczy nad
na Śląsku.
Min. Papee doręczył ministrowi
Chvalkowskiemu notę zwracającą uwagę na działalność czeskich bojówek, prasy i radiostacyj na tych terenach i za,,,ierającą stanowcze żądanie zlikwidowania w krótkim czasie tego stanu rzeczy, sprzecznego z deklaracjami oficjalnych czynników praskich. a utrudniającego
rządowi
Rzeczypospolitej Polskiej uregulowanie dobrych stosunków
sqsieclzkich z nową Czecho-Słowacją.
granicą polską

Katastrofa w Gdyni

Czesi będą wypłacali renty
należne Polakom
\V a r s z a w a. (PAT). Naskutek energicznej interwencji Ministerstwa 0pieki Społecznej - rząd czesko-slowac-

ł

o

Prezydent R. P. wJaworzynie
(d) Zakopane. (PAT) W piątek o
g. 9 rano przybył do Zakopanego specjalnym pociągiem z Warszawy Prezydent
Rzeczypospolitej wraz z małżonką. Po
powitaniu przez oczekujących Prezydent R. P. wraz z otoczeniem udał się
bezpośrednio z clworca kolejowego samochodem do Jaworzyny.
Na dawnej granicy przy moście na
Łysej Polanie powitała serdecznie Prezydenta R. P. licznie zgromadzona tamtejsza ludność. Specjalna delegacja ,,,,rę
czyła Panu Prezydentowi chlcb i EÓi.
Pan Prezydent udał się następnie w

Filmy polskie na Litwie

Wyrok

TuneI za bl okowany przez
(d) War s z a w a. (Tel. wł.) W pią
tek o godz. 19 pociąg lol{alny, lWl'SUją
cy między Grochowem i SzczQśliwica
mi, stanął w tunelu przed dworcem
głównym, albowiem wskutek oberwania się korbowodu wykoleił się parowóz.
Zablokowanie tunelu trwało przez
2 i pół godziny i całkowicie sparal iżow~Jo ruch pociągów pomic.;dzy dworcem głównym i dworcem wschodnim.

·

OGŁOSZENIE
Zarząd

podaje do publicznej wiadomo·ści. te przetargi !la
wykonywanie i dostawę druków do instytucyj miejskich odbywają się w pomedziałki każdego tygodnia w Wydziale Gospodarczym, ul. Zawadzka 11, front, III p.
pok. 59. Oferty składać należy w tymte samym dniu do godz. 13.
.
Wzory wszelkicl1 druków oglądać można. w pią.tki i soboty. Bliższych mformacyj w sprawie druków udziela wyżej wymieniony .Wydział.
Ł ód ź, 23 grudnia 1938.
Zarząd Miejski w Lodzi.

Wagony pociągu blokującego tunel
na dworzec wschodni, zaś

odciągnięto

Miejski w

Łodzi
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sem programu dalszego rozwoju miasta portowego. Gdyński komisarz rzą.du twierdzi, że należy traktować łącznie zagadnieni,a miasta i portu. Gdynia w n.ajbliższym okresie winna stać
się

Gdynia przed wyborami
(Od własnego korespondenta "Orędownika").
G d y n i a, 22 grudnia.
westycyj hamować rozwoju naszego
Gdynia J'est w dalszym ciągu nie- miasta portowego.
doinwestowana. Progr,a m rozbudowy,
uznany zresztą tutaj za nieclostateczny,
nie został w \vielu szczegół,ach wykonany. A tymczasem ostatni() w Sejmie wicepremier Kwiatkowski powiedział, że dalszego skoku w rozbudowie Gdyni mamy się spodziewać dopiero w roku 1942!... \Vysiłek inwestycyjny państwa w tej chwili skierowaiIly jest głównie na Centralny Okręg
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także

ośrodkiem

sprzedaży

usług

transportowych. Usługi handlowe i
nowe warsztaty przemysłowe mają cechować miasto portowe. Jest w tym
zainteresowany port i mieszkańcy miasta.
Program r()zbudowy handlu i przemysłu w Gdyni nie może jednak być
urzeczywistniany bez odpowiedniej polityki. Gdynia musi więc oddziaływać
w tym kierunku, aby zostały stworzo-
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Gdyni.a ma więcej podobnych zaktóre są. ściśle związane z pólityką. 'Vymieńmy jeszcze jedno: sprawę Żydów. Niezależnie od upowszechniani,a antysemityzmu w Polsce - pozycja Żydów w Gdyni rośnie. W Gdyni
widać najlepiej, że nie wystarczą. najbardziej uroczyste deklaracje o woH
rozwiąza.nia kwestii żydowskiej, o p()dno<szeniu konieczności zorganizowania
emigroacji żydostwa z Polski. W Gdyni
widać wyraźnie, że rozwią,z.a.nie kwestii żydowskiej winno się zacząć od
odebrania Żydom najróżniej-szych koncesyj. Właściwa polityka musi stwarzać warunki dla powstawania koa-pitałów polskich.
gadnień,

*

Przemysłowy.

Rozkładanie rozbudowy Gdyn i na
dalsze lata oznacza, że prężność gospodarcza i ludnościowa, a z nią i kulturalna, na obszarze nai'>zego dostępu
do morza nie ma w szybkim tempie
wzrastać. Polityka niemiecka na ziemiach otacz,ających z dwu stron polskie Pomorze - na innych opiera się
zasadach. Niemcy łożą dużo środków,
aby ich pogr.anicze wyróżni,alo się moż
liwie najbujniejszym życiem gospodarczym. Polityk,a niemiecka jest więc
wybitnie ofensy~na.
Czy ofensywie niemieckiej, g()SPOd.arczej, politycznej i kulturalnej naJ~
ży przeciwstawiać program dreptama
w miejscu ? .. Oto jest k,a pitalne Zlagadn ienie już nie t)rlko gospodarcze, lecz
także czysto p()lityczne!
Gdyni,anin, uznają,cy konieczn()ść
upl'zemysłowieni,a Polski, uważa jednak, że nie mo~na ograniczaniem in-

teres&m jednego z wielu miast p()l.
skich.

Gdynia -

widok na skwer

I

Kościuszki

sze "raty" TOzbud()wy Gdyni przez
czynniki warszawskie, komisarz rządu
w Gdyni wystą,pił publicznie z zary-

Ogłoszenia l-ła.mow)' milimetr lub je/lo miejsce kosztuje: w zwyozajnych na stronie łI·la
-!f:""""-.,...--.-...."...- mowej 15 grosz)', nil atronie redakcyjnej (ol·lamowej): a) przy końcu części

··edakcyineJ 3(1 grosz)', b) na IItronie czwartej 50 groszy. e) na stroni'! drugiej 60 groszy. d) na
;tronie wiadomości miej!cowych 1.- d. Drob.neo~09Z6'!lill (najwyżej 100 slów. w tym 5 na·
,,16wkowych) elowo nagl6wkowe drukiem tlUBty:m, 15 groszy, każde dalsze .Iowo 10 g·roszy.
Ogloszenia większe ,,·/\r6d· drobnych Poozynftjllc od ostatniej strony. l-lamowy milimetr 30 gro·
SZY. Ogloszenia skomplikowane. z zastrzeżeniem mieieea od pos~czeg61neg<) wypadkl\ 20".
nadwyżki.
Ogłoszenia do bieżącego wydania przyjm'lliemy do gt'dziny 10,30.
a do wydań
nie,dzielnych i śwjllJte~.s1l")'oh do godziny 9.3() rano. Za bied)' drukal'Bk ltl. kt6re nie zniekształcają
tre.!!ci ogłoszenia, admmilltr&cia nie odpowiada. Oglosr.enill. przJjmu..ielI.tJ tylko za opiat, 21 /lóry.

i mola reprezentacyjne

ne odp<YWiednie warun~i dla r?zwoju
handlu i przemysłu, co Jes~ komeczI?()ścią. ogólno-narodową, a me tylko lll-

Rozwój Gdyni, jego ki&runki i charakter, zależą więc od odpowiedniej
polityki. Gdynia sama zresztą. jest
wielkim zagadnieniem politycznym.
Jako instrument komunikacyjny ma
Gdynia być podslawą naszej niezależ
ności gospodarczej, która jest przecież
warunkiem samodzielności w polityce.
Toteż niezrozumiałą jest rzeczą. propa~
gowanie w Gdyni apolityczności... A
takie hasło, jak zresztą wszędzie, wy·
suwają obecnie w Gdyni czynniki "sanacY.ine" w związku ze zbliżającymi
się wybot"ami do Rady Miejskiej. OCZywiście, że jest to metoda, którą. społe
czeństwo w innych środowiskach w
sposób należyty ocen ilo. Rozumiejący
rolę i zad.ania miasta portowego mieszkańcy Gdyni uznają, że ich reprezent.acja w z.a.rządzie miejskim musi mieć
pełną. świadomość spoczywających na.
niej zadań politycznych.
Z szerokim też i wyraźnym programem politycznym i gospodarczym idą,
do wyborów narodowcy.

E. P.

Prenumerataw PollIce • odn09Zf.nieID Irazet)' do dom a m!e6ięclnie (1 razy w tygodniu)
,2,60 III. lI& Irraniell miesięcrmie od 8,00 III do 6,00 zł (uletnia od koraju).
Adres reda&:cii i adOlinietraoH Poznań, hl'. Marcin 70. Telefony: 40-72. 14·76. 33·07. 44-61.
3.i·24. 35·25;
rodz. 19 oraz w niedziele i lwięta tylko: 40·72. R~opis6w niezam6.
wiDnych redakcja nie zwraca. - W razie wypadk6w, .powodowanych silą 'I\'yższą, przes.7.k6d
W zakładz i e, strajków itp., wydawnictwo ni .. odpowiada za dostarczenie pisma
a prenume.
ratorzy nie mają pra wa domagania IIi" niedosb.razonych ntlmer6'Y luh od.s"k~dowall i a. _
Konto P. K. O. POIlllIlt!. 200 149. Pocztowa kOllt<) rOJlr.aehunkowe: Poznań 3. nr kartoteki D3.
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Zbliżał się już

ku końcowi, odłożywszy na bok same handlowe listy;
gdy w tem wyraz zdziwienia odmalował się na jego twarzy. Przed nim
leżał list w białej niewielkiej kopercie bez stempla firmowego. Adres
skreślony był widocznie drżącą ze
wzruszenia lub starości ręką. Co jednak zwróciło główną uwagę inspektora, to to, że adres był pisany , w , nie~ieckim języku i jak widać było z
Pleczątki pocztowej, pochodził z Berlina.
'
Lion nie wiedział czemu przypisać
gwałtowne wzruszenie, które nim p-

I ki Hst,

OnF,DOWNJK.

środa.

Spiesz pan niezwłocznie ' do Londynu i odkryj przed milionerem Frankiem, że Dolores jest już pańską tnałżonką. Odkryj mu pan również twoje niecne zamysły, które mają ci , dostarcl!:Yć bogactw, ażebyś mógł prowadzić dalej swój lekkomyślny żywot.
A więc ta, co kocha cię tak. nieskończenie, ma się stać za to twoją ofiarą!
Nie, jeszcze raz nie! Jeżeli pan nie
spełnisz mego żądania, baronie Alfre~
dzie Gros. ja doktor Holnis, ocalę' nie-,
szczęśliwą a ciebie oddam w ręce sprawiedliwości. Przysięgatnci ba-'
ron,ie" jakiem Jerzy Holnis. 'że' 'tak ' bę::
dziel
Przed trzema laty ożeniłeś się pan
z Dolores Szubert, biedną ale piękną,
jak anioł dzieweczką z niższego stanu. Miałeś swoje powody po temu,
baronie Gros, tajemne powody, dlatego odbyło się wszystko tak tajemniczo i cicho. Teraz powody te w'yszły
na jaw, teraź maska twoja zaczyna
opadać. Chcesz przedstawić Dolores,
jako dziewicę i odstąpić ją Frankowi,
który nic nie podejrzewa i w którego
ręku znajdują się twoje sfałszowane
weksle baronie.
Ale Dolores jest żoną, jest matkę.,
Baronowa, Dolores Gros, urodzona
Szubert, przewieziona została do mnie
przed dwoma laty 28 czerwca 1891 roku. W mójej klinice, między życiem
i śmiercią będ,ę.c, pod moją opiekę, le-

skąd inąd

nie wiele

mówiący

dotychczas. Jeśli nieokreślone przeczucie mówiło mu, że list ten stoi w ,
związku ze zbrodnią. Drżąc z ciekawości i oczekiwania rozerwał kopertę.
Na pierwszy rzut oka doznał zawoduo List, jak widać byłO od razu z adresu, wydrukowanego u g6ry. porhodził od jakiegoś lekarza. Cóż lekarz
może mieć wsp6lnego ze zbrodnią?
Ale przeczytawszy parę pierwszych
zdań, żywo poruszył się na krześle. Z
pałającymi oczyma. z wypiekami na
twarzy, oddychając szybko, czytał co
następuje:

karską, urodziła dziecię płci żeńskiej.

Ja 'jeden jestem w posiadaniu dowo,dów, ja jeden znam całą tajemnicęl
Tak, wiem jeszcze coś więcej - coś
strasznego, że nie mogę tego powierzyć temu papierowi!
O. ja muszę się zobaczyć z panią
Dolores i rozm6wić się z nią, gdyż duszę moją męczy przerażająca. straszna tajemnica, którą muszę jej odkryć.
Ale czy ją zobaczę jeszcze?!
Jestem chory i osłabiony; mogę kt6regokolwiek dnia życie zakończyć, dlatego też w tej chwili daję te zeznanie.
k .
w odosobnioI,lym od świata ąCle mojego domu.
Tak, baronie Gros, jesteś pan nędz
nikiem, niegodnym pełnej poświęce
, nia i miłości swojej żony! Dolores kocha pana tak, że zrobi wszystko dla
, ciebie, jeżeli jej przedstawisz rzecz obłudnymi słowy, jako koniecznie potrzebną·

Ona jeszcze nie zupełnie, poznała
twój szatański brak sercal Ona kocha cię jeszcze cig.gle! Ale czyż mało
ci jes-zcze jej obecnego - niesz-częścia? I
Czy nie cierpi nędzy razem _z dziecl,{iem, , ponieważ nie posiadasz już nic,
ponie\vaż wszystko już roztrwoniłeś?
J ~ czy malo to dla niej nieszczęścia, że
ojcem ' jej jest, czago ona nawet nie podejrzewa, ten niegodziwy człowiek,
który jest twoim wspólnikiem, narzę
dziem w twoich rękach!
' Jeżeli pan rzucisz Dolores w obję
cia Franka, wówczas ja wtrącę pana
do więzienia, jako fałszerza i stręczyciela!
'
Nie mogę pisać więcej... znów
mnie napada ten straszny atak . .. od
którego... kiedykolwiek... zginę ...
Juz dwukrotnie przeczytał inspektor
Lion trzymany w ręku list, którego 0statnie wyrazy skreślone byłY drżącą,
jakby pozbawioną władzy ręką i wcię,ż
patrzył szeroko otwartymi oczyma,

Skradżione '
'.13)

- Ten kupiec z Meaux musi być
przechowywaczem , skradzionych rze-,
czy - myślała - nie musiał go drogo kosztować ten zegar, . jeżeli sprzedał go za dwieście franków.
Pewno
ma i świeczniki jeżeli ich komu nie
' wkręcił. '
',- Na, drugi dzień , wsiadła do pociągu
,i zaraz po przybyciu do Meaux udała
się do handlarza, który mieszkał w
, wę.skiej uliczce obok katedry.
,
Sklep miał wyglę,d podejrzany jakby bał się światła dziennego.
Wystawa nie nęciła świetnością
jak to ma miejsce w podobnych zakła
dach w Paryżu.
Mały, gruby człowieczek o szczupłej
-twarzy przyjął z uniżonę, grzecznościę.
paniQ. Prudencję.
Doświadczonym okiem zlJawczyni
oceniła od razu, że , ten magazyn, w
głębi tylko oświetlony, zawiera wieIkie bogactwa.
- Czego pani sobie życzy? - zapytal właściciel.
- Kilka dni temu - odpowiedziala pani Prudencja .-; jedna z moich
znajomych nabyła u pana zegar w stylu Ludwika XVI.
_ A, tak, zegar ,,~strelle et Nemorfn".
.
- Znajoma moja prosiła mUle"

Strona f

)

władnęło w chwili, kiedy wziął do rę-I jakby nie pojmując, co się z nim dzie-

ZEZNANIE OOKT DRA HOlNISA
. ' Baronie Gros, wiem wszystko co
się stało, ja jeden tylko! Dowody posiadam w ręku, Więc na tę mękę ,
chcesz pan skazać Dolores, twoją , nieszczęśliwą żonę?!
Człowieku bez sumienia! Więc nie wahasz się pan
sprzedać innemu tę biedaczkę, która
ubóstwia cię tak barc\zo, że zrobi
wszystko. czego pan od niej zażądasz,
przedstawiając jej rz,eczy fałszywie?
Czy , nie masz ani odrobiny serca w
twojej piersi? ,Ale nie, io sięnie ' sta~
nie! '
'
,

dnIa ,28 grudnIa 1988

dziecko

abym w przejeździe przez Meaux wstą
piła. do pańskiego sklepu łzapytała
czy pan ma jeszcze kandelabry odpo- .
wiadające zegarowi.
- Ależ tak, pani, mam je tutaj.
- Dlaczego nie 'sprzedał pan razem z zegarem?
, - A proszę pani, wyjeżdżałem, a
mój subie~t nie pomyślał o świeczni
kach.
- CZy mogę zobaczyć kandelabry?
- Proszę pani.
Pani Prudencja poszła za właści
cielem w głę,b sklepu. '
- Tak ten sam styl - rzekła ile
pan chce za nie?
- Sto piećdziesią.t frank6w.
- Kupię nie dla siebie be.z targu.
- Pani widzi dobrze, że nie są
drogie.
S4 PAPIERY
Pani Prudencja wodziła wzrokiem
po całym sklepie. Były tam meble,
lustra, wyroby artystyczne, obrazy i
dywany.
Naraz zadrżała.
Oczy jej zatrzymały sIę w kącię na
p6ł oświeconym, na kantorku, kt6ry
jeżeli nie należał dó Edwarda Forestier, to był dziwnie podobnym do niego.
..
,
- Widzę tł:lm sprzęcik T rzekła -

je, na dziwne pismo.
Bogactwo materiału. jakie. tu znajdował, oślepiało go poprostu, gdyż nie
wątpił ani na chwilę, że straszne 0skarżenie. zawarte w liście, stało w
ŚCisłym zwiłZku z męczącą zagadką.
Szcze~6lniej
dwa punkty listu
zwr6ciły jego uwagę na siebie i utwierdziły go w jego mniemaniu pierwotnym,
... odkryj mu pan r6wnież swoje
in,n e zamysły. kt6re mają ci dostarczyć bogactw. ażebyś mógł prowadzić
dalej swój lekkomyślny żywot. .. pisał doktor, w jednym miejscu, o gdzieIndziej wspominał o fałszywych weksI ach barom~" kt6re miały być w po- '
siadaniu Franka.
A więc istnieje zbrodniarz, kt6ry
mial powody obawiać się milionera!
Dalej ku końcowi listu była mowa'
o ojcu baronowej Gros. jako o wspólniku i narzędziu w ręku zbrodniarza.
Zbrodniarz. kt6ry strzelił do Franka mitll również wspólnika!
I wreszcie, co było też wysoce
obaj
złoczyńcy,
Charakterystyczne.
wzmiankowani w liście, byli Niemcami, zeznanie zaś fabrykanta broni i
kasjera banku zgodnie świadczyły, że
obaj wspólnicy w sprawie usiłowania
morderstwa Franka mówili akcentem
niemie'c kim.
Zważywszy to wszystko. doświadczony kryminalista doszedł do ostatecznego wniosku, że nikt inny, tylko
baron Gros bYł winnym zbrodni, popełnionej na osobie milionera.
,
Ale umysł jego stanął w tej chwili
wobec zagadnienia:
'
Czy udał się baronowi plan, o kt6rym była mowa w liście?
Czy zbrodnia. której się obawiał
doktor Holnis, dopełnionę, została?
Inspektor gotów był przypuszczać,
że 'nie, tym bardziej. że nie słyszał dotychczas, żeby Frank porzucił stan kawalerski.
Był raczej tego mniemania, Że baron usiłował zabić Franka właśnie
dlateg-o. że oszustwo mu się nie udało.
Gdyby było inaczej, gdzieżby się
podziała młoda żona?

Niemniej zagadkowym było pytanie, dlac7:ego list, pisany najwidocznieJ do barona, zaadresowany został
do Franka.
Trudno było przypll~cić zamianę
kopert przez omyłkę. Rzecz była za
poważną na
to. Czy doktor Holnis
sam wysłał list? Czy żyje on w og6le jeszcze?
Wszystko to były pytania, kt6re
podniecały inspektora w najwyższym
stopniu.
Wielkimi krokami zaczął
kt6ry mi się
pię.
Proszę
bliżej.

podoba i który może kuniech mi go pan pokaże

Handlarz pospieSZYł wykonać polecenie.
Skoro wystawiono kantorek na
światło, pani Prudencja poznała wybornie sprzęt opisany przez Forestiera, a tak uparcie przez nią poszukiwany.
- Kupię kantorek, ile pan żąda'
- Pięćdziesiąt franków.
- Hę?
chciałabym
wiedzieć ' ile
też pan za niego zapłacił?..
'
- Ależ proszę pani ...
- Nie wie pan. Znajdował on się
w ładunku który panu przyprowadzono z Paryża i zakupiłeś pan 'wszystko
hurtem za kilkaset frank6w. Bardzo
korzystny jest handel pański, żebyś
nie wiem jak tanio sprzedał, zawsze
masz dwieście na sto zarobku.
- Chyba pani tego nie myśli co
m6wi?
Wzruszyła ramionami.
- Tak myślę - odpowiedziała
tak samo jak jestem pewna że pan
jesteś przechowywac~m rzeczy skradzionych.
- Pani mi ubliża - zawołał mały człowiek blednąc.

- Co znowu. Mnie pan nie oszukasz, wszystko co jest w pańskim sklepie pochodzi z kradzieży.
, Kupiec tracił minę i patrzył na nielitościwQ. klientke z przerażeniem.

I

zn6w spacerować PQ pokoju, gdy w
tym ktoś zapukał do drzwi, po czym
wsunęła się do gabinetu wysoka postać, odziana w cywilne ubranie.
Był to zaufany agent Liona wy"' ·
próbowanej wierności i sprytu, jego
prawa ręka.
Stanę,wszy w postawie, pełnej uszanowania, milczał, tylko małe oczy
jego zdradzały, Że niesie ciekawe wieści.
,
'
' ~ Dzień dobry, Willy, co tam no- ,'
wego słychać w naszej sprawie? - .
spytał Lion, chowając pospiesznie cenny list do pugilaresu.
"
- Wiele, panie inspektorze!
Pan ,
Fr.ank przed godziną odzyskał przy~ .
tomność.
,
UczuGie zadowolenia, jakby pod
wplywem przykrej niespodzianki odmalowało się na twarzy inspektora.
Przed kwadransem jeszcze byłby po- ',
witał wiadomość tę radośnie, teraz'
jednak zbudziła się w nim ambicja
kryminalisty. Zbyt wczesne przyjŚCie
do siebie Franka, może go pozbawić
laurów jego zr~czności i zdolności u- '
rzędnika poliCYJnego.
'
'
- Co pan mówIsz, panie Willy, ~',
rzekł niepewnym głosem. - I pan .. ~'
pan... byłeś już u niego?.. RozDlawiałeś z nim?
'
Niestety, dotychczas nie, panie inspektorze - odparł zapytany. - Na
dobrych ch~iach nie zbywało mi, to
pewna; cóż, kiedy profesor Tower za-'
bronił mi stanowczo dostępu do cho-rego, utrzymując, że rozmowa mogła
by wzruszyć pacjenta, co wywołałoby
niechybne pogorszenie jego stanu!
Lion odetchnął lżej na te słowa.
Je'szcze tego by mu teraz brakowa;,
ło,ażeby podwładny uprzedzi ł go w
tej sensacyjnej sprawie i właśnie w
cłl'wili, kiedy on tam zbliżał się do jak
najtrafniejszego rozwikłania zagadki!
- , Kiedyż stAn pana Frapk.a, polep ..
szy się o tyle, że można będzie odebra~
od niego zeznania? - spytał, przybie~
raję,c minę jak naj obojętniejszą.
- Według ' zapewnienia profesora,
już jutro. Okazało się, że uda się postawić pacjenta na nogi bez operacji
wyjmowania kuli, co mogło by być
zgubnym dla niego. Kula, na szczęście pana Franka, nie uszkodziła weale mózgu i ugrzęzła w kości, gdzie
może pozostać bez żadnych złych następstw na przyszłość.
- Dzięki Bogu! Przykre to dla
nas\ że dopiero jutro będzie można odwiedzić pana Franka.
No, ale zobaczymy. Jakoś to może będzie! Kto
wie, czy i bez jego zeznań nawet nie
uda się mi pochwycić zbrodniarza do
jutra.
(Ciąg dalszy nastąpi)

- ' Nie drżyj pan - podjęła - ja
przyjechałam aby pana denuncj6wać.
Nie lubię wchodzić w sprawy
policji, niech poszukuje i niech pana
śledzi, to jej rzecz. Ku'piłam świeczni,;.
ki i kantorek, proszę, oto jest dwieście
franków.
' ,
- pokąd odni€ść?
- Każesz pan zapakować przy
mnie, a ja wezmę posłańc6w, którzy
to odniosę" na stację kolei.
Wgódzinę później pani Prudencja
siadała do pociągu idę,cego do Paryża.
.
'"., Świeczniki odwieziono z'a raz ' do
"gWiazdy" z ulicy Viritimi1e a ka'lltorek wstawiono do pokoju pani Prudencji.
Na koniec posiadała go... cudownym prawie sposobem znalazła ..•
Jeżeli tajemnica skrytki, nie została odkrytą to papiery tam jeszcze są i
nareszcie dowie się, co jest W nich napisane.
, I stała nieruchoma trzęsąc się 'c ała z oczami płonącymi i utkwionymi w
stary kantorek.
, Zdawało sif', że opanowała ją jakaś przesQ.dna obawa.
Zdecydowała się jednak otworzyć
go.
O jak mocno biło jej serce a ręce
trząść się Mczęły kiedy szukała skrytki.
(Ciag dalszy nastąpi)
nie
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'MACIEJ LORET,

na Wille l1edici majq chrapke Włosi
(og) Prasa włoska, poruszając roszczenia W~och pod adresem Francji,
dotknęła
mimochodem
posiadłości
francuskich w Rzymie, z których jedna zwłaszcza stanowi dla Włochów
przedmiot wyjątkowej pokusy. Chodzi
o starodawną willę Medyceuszów, bę
dącą dziś siedzibą francuskiej Akademii Sztuk Pięknych.
IHokolwiek
tylko
przelotem bawi w' Rzymie,
nie omieszka, po zwiedzeniu Bazyliki
św. Piotra, Kapitolu i Forum Romanum
wpaść jeszcze na Pincio, by z lotu ptaka ogarnąć Dały Rzym i nabrać na drogę powrotną pełne oczy wizji 'Wiecznego Miasta. W istocie roztacza się stąd
jeden z najpiękniejszych widoków na
Rzym i całą okolicę, od gór albańskich
po Monte Mario.

Wizja Wiecznego Miasta

5

choćby

włoskie

powo-

łują. się na nieprawidłowe przeniesienie praw własności willi w burzliwym

okresie

napoleońskim.

Nie mamy zamiaru rozstrzygać

Zdaje się
jednak,
iż
Francja, która przez usta

ministra Bonneta zapowiedziała, iż
nie ustąpi ani piędzi ziemi francuskiej
raczej odstąpiłaby Dżibuti niż willę
Medici. Nie chcemy wchodzić w polemikę, a tym mniej w rozsądzanie
ewentualnych preten sji. Poza okolicznością, że Włoska Akademia Sztuk
Pięknych w Rzymie mieści się w mizernym, mocno zaniedbanym budynku, Włochów kłuje w oczy f,a kt, że jeden z naj piękniejszych obiektów w
Rzymie znajduje się w posiadaniU
Francuzów.

•
Książka

o Ewelinie

Hańskiej

we Francji książka, która
atrakcyjna także dla Polaków. Jest to studium pt. "Cudzoziemka, .
Ewelina Hańska de Balzac" pióra p. Korwin-Piotrowskiej, autorki dwu znakomitych francuskich rozpraw "Balzak a świat
słowiański" oraz "Balzak w Polsce". Autorka daje sz-czegółową charakterystykę i
obraz
życia tej, która do niedawna spraNa Pincio dochodzi się bądź od piazwiała tyle kłopotu balzakistom, ponieważ
za deI Popolo, lekko zarysowaną sermało co o niej wiedzieli a domyślali się jej
pentyną bądź od piazza di Spagna słyn
wielkiego wpływu na twórcę "Ludzkiej
komedii". Opisuje jej dzieciństwo, środo
nymi schodami, które są dziełem arwisko rodzinne, socjalne i warunki fizyczWidok na SChOdy Trinita'dei Monti
chitekty rzymskiego de Sanctisa z pone, jakie ją ukszt~łtowały. Zrobiła to z taczątku 18 wieku, ale powstały dzięki
Tu jakiś kim rezultatem, że największy mistrz stuinicjatywie i za pieniądze francuskie. dwa delfiny podtrzymują marmurową
Najromanłyczniejszy czas wię diów nad Balzakiem mógł w swej przedowalną misę, pełną kwiatów.
Całe wzgórze "Trini ta dei Monti" byłO
ziony był mowie napisać: "Jedynie kobieta pochoz romantycznych
bowiem od 16 w. własnością zakonnidzą,ca z tego sa;nego kraju, posiadająca tę
Pałac wybudował
Galileo
ogrodów
samą kulturę i tę sama, krew co jej bohaków francuskich.
Bezcenne
Hannibal Lippi w
Galilei. A terka mogła kusić się o oddanie postaci
skarby
sztuki
połowJe 16 wieku z w trzydziestych latach 17 wieku jako hrabiny Hańskiej".
Patrząc
na
polecenia kardynała
Urodzona na Ukrainie, spadkobierczygość w. książąt toskańskich mieszkał
Kasliada wody schody od piaz- Ricci z Montepulciano,
od którego okonajświeŁniejszych rodów szlacheckich,
i rozkos:wwał się widokiem na Rzym ni
spływa z szumem za di Spagna
Wiśniowieckich, wysławionych przez Sienło 1600 r . odkupił całą. willę kardynał
zdaje się nam , Aleksander Medici późniejszy Leon Diego Xelasquez. Po nim tylu innych kiewicza, i Rzewuskich, Ewelina Rzewuska
mocarzy pendzla i pióra zachwycało
że to nie stopnie ale kaskada wody
XI. Medyceusze, jako w. książęta To- się tym najromantyczniejszym z ro- była postacią, jakby żywcem wyjętą, z maspływa z szumem ku nam i pieniąc się
świata, który nam opisał Micskanii, urządzlli tu swą ambasadę przy mantycznych ogrodów, malowało go lowniczego
kiewicz w swym "Panu Tadeuszu". Wyi mieniąc w gromieniach słońca rzuca
Watykanie. Leon XI upiększył ogród lub opisywało. Postacie D'Annunzia chowanie staranne, nawet surowe nie osła
nam pod nogi kwiaty, które usłużni
i zgromadził w pałacu bezcenne skarbiło w niej pędu do marzenia. Pod wpły
oddychają wszak atmosferą tej willi i
kwieciarze na prędce pozbierali i pouwem Mickiewicza rozbudziła w sobie praby sztuki. Między in. rezydowała tu
kładali w koszach u stóp schodów, by
całego Pincia.
gnienie zostania Muzą. Zakochała się najdłuższy czas Wenera medycejska, zastubarwną grą kolorów nasycić nasze
Piękność ogrodu polega na
jego pierw w swym kuzynie Tadeuszu, lecz ronim wraz z innymi rzeźbami nie przedzina kazała jej wyjść za mąż za marszał
oczy.
rozmaitości, bo łączy on w sobie typ ka Wieńczysława Hańskiego, dwadzieścia
niesiono jej do florenckich Ufficjów.
ogrodu włoskiego, francuskiego i an- dwa lata od niej starszego. Odtąd schroA idąc ku górze mamy znów wraże
Cały wdzięk gielskiego. Co chwila zmienia się tu nienie dla swego serca znalazła w lektunie, że posuwamy się po jakiejś bajeczSkraweli ziemi
i piękno willi sceneria. Partie alei strzyżonych, za- rze. I tak odkryła Balzaka.
nej scenie, której tłem u samej góry
Jak to uczucie kształtowało się w niej
O
historii
2000
lat
leży
jednakże kończonych świątyńkami lub posą.gajest kościół "Trinita dei Monti" a kulipo stronie 0- mi Niobid, \Vener i Narcyzów, prze- aż do jej pierwszego listu podpisanego
sami domy wznoszące się amfiteatral"Cudzoziemka", który pisarz znalazł u
nie po obu stronach. W tym przekona- grodu. Tu oglądamy też drugą, wlaści- chodzą nagle w gąszcz laurów i krze- swego wydawcy Gosselina. 28 lutego 1932,
wą fasadę pałacu, która jest poniekąd wów swobodnie rosnących. Ozdobą jak nie przestaje on myśleć o swej nieznaniu podtrzymują nas jeszcze palmy i
są
kilkusetletnie, rozłożyste nej korespondentce, mimo że był zajęty
eukaliptusy, strzelające w górę w 0- zaprzeczeniem pierwszej, od ulicy. Ca- willi
panią de Berny i panią markizą de Cagródkach, umieszczonych na górnych ła zdobiona płaskorzeźbami ze staro- wiecznie zielone dęby i parasolowate stries,
jak dochodzi on do napisania swego
żytnych sarkofagów lub popierSiami pinie, w których cieniu bezkarnie moż
kondygnacjach. Architektura baroku
bogów
i
imperatorów
rzymSkich,
pona
spędzić sierpniowe i wrześniowe pierwszego listu do niej w styczniu 1833,
posługiwała się
z pewnym upodoba- o tym wszystkim opowiada pani Korustawianych w niszach, z przepiękną upały rzymskie.
win-Piotrowska w sposób nader żywy. Poniem i celowo efektami malarskimi. loggią o jońskiCh kolumnach po środTa
pańska stępujemy za nimi krok w krok, od ich
Trudno o piękniejszy i bardziej harku, harmonizuje z zielonym, pogod- Na czym opierasiedziba,
ten pierwszego spotkania w Neuchatel w siermonijny ich zespół i przykład.
nym tłem ogrodu. Również wieżyczki
pniu tego samego roku (1833) aż do ich
straciły z tej strony charakter obron- ją się pretensje
prawdziwy raj małżeństwa 14 marca 1850 w Berdyczewie
na
ziemi
poOd kościoła ku
na 5 miesięcy przed śmierci!!, pisarza. Pany. Patrzą wesoło w dal oczodołami
Przed gmacl1em Pincio biegnie swych
portali i niszy i, wysuwając Z8.- WlDlen był przypaść w dziedzictwie ni Hańska wywarła poważny wpływ na
aleja. Dalszych lotnie ku nas swe terasy, kuszą i za- tylko kapłanom i wyznawcom sztuki. wiele dzieł Balzaka: "Eugenia Grandet..,
Akademii
Tak zapewne pomyślał Józef Benedykt "Serafita", "Poszukiwanie bezwzględno
dwieście
kroFrancuskiej
ków i - staje- praszają, by wejść na górę i ujrzeć Suvee, malarz francuski, podsuwając ści", "Lilie w dolinie", "Albert Savarus",
"Chłopi", "Kuzynka Bietka" i inne, które
my przed gmachem Akademii Fran- skrawek ziemi, przez który przeszła hi- w 1803 r. Na~oleonowi projekt przenie- bez niej nie ujrzałyby światła dziennego,
sienia do willi Medici Akademii Fran- a w każdym razie wyglądałyby zupełnie
cuskiej, którą od prawej strony wa- storia dwu tysięcy lat.
chlują przepyszne pióropusze
kilkuDla książąt i kardynałów z rodziny cuskiej, zniszczonej w czasie zamie- inaczej.
setletnich pinij, a z lewej obsługuje Medyceuszów była ta willa nie tylko szek w Rzymie w 1798 r. Mimo pewne~
samotna sosna. Od ulicy pałac wyglą dumną siedzibą reprezentacyjną., pa- go oporu rządu królestwa Etrurii, któda raczej na zameczek, tak mocno osa- nującą nad Rzymem, ałe też schronie- re powstało na gruzach Wielkiego
dzony jest na wzgórzu i z taką potęgą niem, gdzie w ciszy pracowni, przed Księstwa Toskańskiego, życzeniu NaPrzyjaciółki
rozłożone są jego masy. Nadbudówka globusem
świata, umieszczonym na poleona stało się oczywiście zadość i
Ella: - Wyobraź soIbie, Olga opowiada,
z dwiema wieżyczkami akcentuje jesz- renesansowym stole, powstawały dale-I sztuka francuska otrzymał,a siedzibę
ja. używam szminki!
cze ten pozór militarny. Ale pewną su- kosiężne plaI)y polityczne mające pro- ' iście królewsklh można powiedzieć, że Irena:
- Nie prze'j'Illuj się tym', Gdyby
rowość fasady łagodzi przepiękny balwadzić ten ród na tJ;ony królewskie jedyną w świecie. Doszło do tego troOlga miała. twoją cerę, też stoso()wał,aby
konik z balustradkQ" w której środku lub do tiar v
chę prawem kaduka i dzisiejsze roszszminke!
(.,Le Rire") .
..,
Ukazała się
stać się może
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