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Kto inspirował zamach marsylski?
Rewelacyjna książKa Herzoga
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej**)
tai UR1CH 24.6. Ukazała się tu
m sensacyjna książka Wilhelktńr-erzoga PL „Barthou**, w
autor oskarża jedno z
w-,,.
europejskich o inspiroWiJ-e, ?abójstwa króla jugosłostr: ls\le£0 Aleksandra i minilq,. Barthou 9 października
4 r- w Marsylii.
zam^0 m*eisce przygotowania
na Jachu Herzog wskazuje Mo
cza”,IUm’ Podkreślając, że w
ciwtle rozPrawy sądowej prze
I, .ko zamachowcom, która od
bóitł S:.ę w 16 miesięcy po zaPuhi-L ie* Franc1a nie mogła oUj *k°wać posiadanych dokubv i w» Ponieważ pociągnęło.t0 za sobą konflikt z owym
’bstweni.
ki Herzog łączy zamach marsyl
2 „nocą św. Barłomieja** w
r)).etl,czech 30 czerwca 1934 r„
sl.2 z wystąpieniem genew19^ min. Barthou z 29 maja
^,j 4
kiedy to rozpoczął wycverać tak silny nacisk na Nicm
Przed forum międzynarodooraz przez swą politykę

zagraniczną, że groziło to we
wnętrznym załamaniem się re
żimu niemieckiego.
Śmierć króla Aleksandra, we
dług autora, była zbyt wygod-

ną sposobnością wytworzenia
zamętu w Europie, by inspirato
rzy mordu popełnionego na
min. Bathou mieli się wyrzec
tej jednoczesnej okazji.
(H)

(Od własnego koresp. „Nowej Rzeczpospolitej").

LONDYN 24.6. Korespondcn
ci z Moskwy donoszą o aresz
towaniu prezydenta sowieckiej
republiki Uzbekistanu — Segizbajewa.
Segizbajew przybył do Mo
skwy przed 8 dniami w celu
uzyskania audiencji u Stalina

dla przedstawienia mu do oso-1
bistej decyzji szeregu spraw re
publiki uzbekistańskiej. We wto
rek do hotelu „National4*, gdzie
zamieszkiwał, przybyli agenci
GPU i dokonali w numerze
szczegółowej rewizji, w wyni
ku której Segizbajew został are
sztowany.
Według wersji pochodzących
z kół pólurzędowych — Segiz
bajew miał jakoby zamiar do
konać na Stalina zamachu pod
czas audiencji. W pokoju zaj
mowanym przez aresztowane
go
znaleziono podobno dużą
sunkują sądy polskie trudno na razie
ilość broni.
(W)
przewidzieć.

Po trzech latach więzienia

Niewinnie teai! żąda odszkodowania
We wsi Byszki pow. brzeżańskiego
zamordowano człowieka. Oiiarą be
stialskiego mordu padt rolnik Karol
Kufliński.
i
Z nieustalonych dotąd przyczyn, a
rzecz się działa w roku 1935, podej
rzenie padło na niejakiego Mikołaja
Swatkowa i żonę Kuflinskiego. Ktoś,
komu widocznie zależało na pomyle
niu dróg śledztwa rzucł to koszmarne
oskarżenie i oboje stanęli przed są
dem. Mikołaja Swatkowa skazano na
dożywotnie więzienie.
Swatkow zaapelował, skazany w są
dzic apelacyjnym zażądał kasacji.
Wyrok skasowano i sprawa wróciła

oafocfo
(w) Ostatniej niedzieli odbyły cenią wyborcom możności bezpo
8ię w Warszawie trzy zjazdy: ko- średniego wysuwania kandydatów
tiitetu politycznego stronnictwa poselskich.
Narodowego, rady naczelnej konJeśli chodzi o młodzież wiejską
zorganizowaną w „Wiciach**, to
■—*
„ujcwouztwa warszaw wszyscy mówcy bardzo ostro ak
skiego, wypowiadającej się za Pol- centowali, że młodzież ta nie pójg*,,n Stronnictwem Ludowym, dzie na żadną współpracę ze
yły tu więc reprezentowane i związkami sanacyjnymi. Zjazd
i miasto, i młodzi i starzy, „Wici** w swych uchwałach wypo
różne warstwy społeczne i różne wiedział się kategorycznie przeciw
Poglądy polityczne.
obecnemu systemowi i postanowił
A jednak pomimo wszystkich prowadzić walkę zdecydowaną o
ych różnic, nieraz bardzo daleko swobody polityczne i prawa demo
r*?cych, zarysowało się wyraźnie kratyczne w Polsce.
“liżenie się ku sobie wszystkich
Tak samo jednolite stanowisko
tych odłamów w kwestiach zasad- zajęli przedstawiciele wszystkich
mczych. Zaznaczyła się konsolida tych kierunków wobec projektu
cja opinii, czyniąca w ostatnich
rządowego ustaw samorządowych.
fasach znaczne postępy. Ustala Wystąpiono zgodnie przeciwko
jednolita linia całego narodu, zbiurokratyzowaniu samorządu i
Który i całą mocą wypowiada swe zbytniemu uzależnianiu go od
Mgnienia poprzez wszystkie ba- władz administracyjnych, żądano
tlery partyjne, przekraczając na. czystości wyborów i zmiany ordy
Weł zasadniczą linię podziału na nacji wyborczej do ciał samorzą
KfUpy rządowe i opozycję.
dowych w kierunku liberalnym
Uwidocznia się to przede wszy. i demokratycznym.
nkim w sprawach wewnętrznych,
Również i w polityce zagranicz
j w Pierwszym rzędzie w stosunku nej opinia różnych odłamów oka
0 obecnego systemu. Nawet sana- zała się jednolita. Konserwatyści
^łni zachowawcy domagają się wypowiedzieli się we właściwy so
gorzenia jednolitego i silnego bie ostrożny sposób przeciwko he
°Parteg° ° Proeram katoli- gemonii jakiegokolwiek mocarstwa
Wezerze demokratyczny i na- w Europie środkowej (czytaj Nie.
tr r°wy- obecny bowiem nie po- mieć), a „Wiciowcy** ostro zapro.
pa ’ sprostać zadaniom chwili. testowali przeciwko parciu haka,
s.°stanowiono również domagać ty na ziemie polskie.
rj‘ srniany ordynacji wyborczej
Krystalizuje się wola narodu, a
0 Parlamentu, żądając przywro- z nią się musi liczyć każdy.

do sądu apelacyjnego gdzie po 3 la
tach, które nieszczęśliwy człowiek
pod strasznym zarzutem przeżył w
więzieniu, okazało się, iż wyrok ska
zujący oparty był na fałszywych ze
znaniach świadków. Swatkowa unie
winniono.
Obecnie sprawa znajdzie epilog nie
zwykle, jak na nasze stosunki, sensa
cyjny. Swatkow wystąpił mianowicie
do sądu o odszkodowanie za niesłusz
ne przetrzymanie w więzieniu przez
3 lata
W Anglii tego rodzaju wypadki zda
rżały się już niejednokrotnie i zawsze
w takiej sytuacji sąd przyznawał wy
sokie powództwo poszkodowanemu.
Można by tu przytoczyć kilka przykła
dów, że wspomnimy tylko o sławnej
sprawie „angielskiego Dreyfusa", Ho
lendra Becka, skazanego w 90 latach
ubiegłego stulecia, na zasadzie fałszy
wych poszlak, na kilkuletnie więzie
nie, a któremu sąd angielski, jako od
szkodowanie przyznał sumę 35.000 fun
tów szterlingów, co według obecnego
kursu stanowi około 700.000 zł.
Jak się do sprawy Swatkowa usto-

Komuniści w Rzeszy
podnoszą głowy

PARYŻ, 24.6- (Tcl. wł.). W
związku z ostatnim straceniem
w Rzeszy 4 osób za komunizm
i zdradę tajemnic wojskowych,
z Berlina donoszą, że w ostat
nich czasach daje się zauważyć
w całej Rzeszy, a szczególnie
w Austrii nasilenie agitacji komunstycznej.
Zwłaszcza w wojsku rozwija
na jest silna propaganda komu
nistyczna, posługująca się na
wet specjalnym nielegalnym pi
smem dla żołnierzy i wykorzy
stująca każdą okazję aby zade-

montrować swą obecność i akwność.
Np. kiedy w Zitau urządzono
ćwiczenia przeciwlotnicze, przy
czym zgaszono światła w ca
łym mieście — komuniści, ko
rzystając z ciemności, zarzucili
miasto i koszary ulotkami i ob
lepili mury czerwonymi plaka
tami, wzywającymi ludność a
przede wszystkim armię do
zrzucenia jarzma sadystów
hitlerowskich, wygładzających
naród*1.

Umorzono śledztwo

ołzecwko D?eies5«i; G uszte i kot Stramowi
Jak nas informują prokura morzyć śledztwo przeciwko
tura przemyska posanowiła u- prezesowi rady naczelnej StrLudowego Brunonowi Grusz
ce i em. kpt. Szramowi, pozostą
jącym pod zarzutem inspirowa
nia strajków chłopskich w 1937
r. i kierowania nimi.

umorzono dochodzenie

przeciw prof. Kotowi

Vzyiy mersz. Sławka

KRAKÓW, 24.6. Prokurator sadu o- ] dzone przeciwko prof. Kotowi od chwl
kręgowego w Krakowie zawiadomił li aresztowania go w dniu 30 sierpnia
profesora Kota o umorzeniu dochodze ub. r. w Zakopanem. Dochodzenie
Biuro sejmu oznajmia: mar
nia z art 166 k. k., które było prowa- trwało prawie 9 miesięcy.
szałek sejmu Walery Sławek

złożył wizytę marszałkowi se
natu Aleksandrowi Prystorowi
oraz marszałkowi Edwardowi
Śmiglemu-Rydzowi.
..
.
.
....
i
Tegoż dnia marszałek senatu
POZNAN, 24.6. Walne zgromadze bieran.u im mowy i myśli polskiej i; A|eksander Prystor rewizytonie Wielkopolskiego Towarzystwa wy zieramu z ich rąk ziemi polskiej. | wa| marszałka sejmu.

Przeciw wynaredawianlH Po'akuv
protestuj ro n ty Welkopjlsti

Kółek Rolniczych, obradujące w Po
znaniu w dniu 22 bm. powzięło jedno
myślnie uchwałę protestującą jak naj
ostrzej przeciwko wynaradawianiu
Polaków w Gdańsku i Niemczech, od- Wspaniali/ sukces tabeli wt/ścigouej

MUS MY —

„^lou/ei Rzeczpospolite)”

Wczorajszy dzień wyścigo widywanlach naszych wskaza
wy przyniósł znowu duże suk liśmy słusznie zwycięzców na
cesy kasowe zwolennikom na pierwsze miejsca
W 7 GONITWACH NA 10.
szej tabeli wyścigowej. W prze
Poza tym przeszedł znakomi
cie nasz accumulativ dnia (zwy
czajny) złożony z koni: II BacKosztuje w prenumeracie
cio. Bidermajer. Habdank i Fo
rum. przynosząc grającym
267 ZŁ ZA 10
Zamówienie „Nowej Rzeczpospolitej’’ w prenumeracie za przy czym wskazany przez nas
pewnia regularne otrzymywanie dziennika w całym kraju na pierwsze miejsce koń Forum
Prenumerate można wpłacać w kantorze Zgoda 5
na dał
103 ZŁ ZA 10
konto P K O N° 22612, przekazem rozrachunkowym Jedną z najlepszych wypłat
nu '-.onto
dnia.

DPZBROIĆ PflSKE
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„Newa Rzeapospolita**

„NOWA RZECZPOSPOLITA*

Walka o warsztat pracy
Sfrajk ckuoawiny w kopalni „W ktoria"

KATOWICE, 24 6. Na kopalni „Wik pej liczbie około 370 ludzi.
toria" w Gołoąogu wybuchł gtrąjk o.
Pokłady węglowe kop. „Wiktoria"
kupacyjny, do którego przystąpiła ca całkowicie wyczerpano, wobec czego
ła załoga wraz z urzędnikami w tąę? kopalnia ta zamierzała wydzierżawić
uowe pokłady od pobliskiej kopalni
„Flora". Kop. „Flora" odmówiła jed
nak wydzierżawienia pokładów.
Delegaci „Wiktorii" interweniowali
już kilkakrotnie w ministerstwie pra
Wicepremier i minister skarbu, inż- cy i opiekł społecznej, Jak dotąd jed
Eugeniusz Kwiatkowski wydal sze nak ministerstwo nie zakło w tej spra
reg zarządzeń określających kompe wie żadnego stanowiska.
Robotnicy kopalni w obawie przed
tencje gabinetu ministra i poszczegól
nych departamentów w ministerstwie jej zamknięciem zaczęli wybierać we
skafhą. Zastępcą ministra skarbu zo giel z pokładu kop, „Flora", lecz spot
stał wiceminister Kajetan Morawski. kali się z zakazem Konwencji Węglo
Ministrowi skąrbu, lak i jego za wej. Wybrany węgiel, w ilości około
stępcy bezpośrednio podlegają gąbi- 7 tys. ton, zalała woda.
Ponieważ inspektorat pracy nosił
net ministra i departament ogólny, w
których skoncentrowane są sprawy się z zamiarem zamknięcia kop. „Wik
projektów ustawowych, monopolów,
ceł, sprawy personalne i sprawy nądzoru, wiceministrowi GrodyńsRięm’1
podlegać ptąją sprawy budżetowe, emerytąlne i pszęzędilośęjpwę.

Reorganizacja
w Ministerstw e Sfearbu

toria", eała załoga proklamowała
strajk okupacyjny.
W czwartek rano zaczęły się zble
rać dokoła kopalni rodziny strajkują
cych z pożywieniem dla swoich naj
bliższych.

Ataki rozszalałej przyroda
Piorun sulynal pa antenie
Ub. nocy przeszła nad Lwowem 1
okolica huraganowa burza z pioruna
mi i ulewą. Szkody wyrządzone przez
ulewę jak i pioruny są znaczne. Na
Wólce obok kosząr artylerii piorun po
nie wyłączonej antenie spłynął uzie
mieniem przez mieszkanie Mikołaia
Fitio do ziemi nie wyrządzając żad-

Fabrykanci matur
poszli znowu za kraty

03*
nej szkody. Stan Fitia, chofeJ’ »
serce, pogorszył się wskutek

strachu.
^ti
Obok cmentarza Łyczaka*5
piorun ugodził w latarnię i r*r?e5*stal>'
ją. W kilku miejscach zalane in
niżej położone ulice,
jjiO wiele większe szkody *Yf?ęj|r
ła burza w powiecie. W P^ce.Mf<r
chcckicj piorun wzniecił poż.ar>
go pastwą padły dwie stodołY1
da wynosi 1500 zł.
.nltc<
W Hermanowie od pioruna f(i,
ło domostwo. Szkoda wynosi 3W Kamieniopolu wzniecony 1
pożar, który strawił dach d°l”,J' , rf
W Romenowie piorun uderI'3£k
dom, który stanął w płorHiefl

maskowano i osadzono w wiezieniu.
Ale nic nie trwa wiecznie, skończył
się także pobyt za kratami Trudncra
i Zawadzkiego, którzy znalazłszy się
znowu na wolności rozpoczęli od no
. .^it'
wa fałszerską działalność- Tym razem Szkoda wynosi 2.500 zł.
Wreszcie
w
Borkach
atoli chodziło o świadectwa matural
ne, przy czym spółka fałszerska dzia skich piorun zabił krowę w
22 bm. nad częścią pow. ,niC^3|ti3
lała samodzielnie już bez pomocy fał
skiego przeszła znowu kataslr
szerzy zagranicznych.
73f
Rzecz się jednak wydała. Stało sie hurza gradowa z piorunami.
to dzięki temu, że jednego z „matu całkowicie plony w 5 wsiac,i:
Szczepanowjce,
rzystów" wezwano do wojska i pod nówce,
Wysociee
i Czaple Małe.
czas sprawdzania list poborowych do
Od uderzenia pioruna spl°l,c ’
ści te przybędą również liczne delega patrzono się jakichś nieścisłości. Po
nitce do kłębka sprawa poszła dalej dola w Kamionce, dom w K°
cje Polonii z zagranicy.
Ze St. Zjedn. A. P. przybyć ma kilka i ustalono, że świadectwo dojrzałoś oraz dom w Przysicce. Nadt” 0
rżenia pioruna kontuzjowani 1 4
ci jest fafszywe.
tysięcy osób.
Trafiono wtedy do Trudncra i Za bardzo ciężko Stanisław DD*1’ »f
wadzkiego. Obu fałszerzy aresztowa Kozłowie oraz lżej Marianna Z*

Głośną była swego czasu afera fał
szowania dyplomów uniwersyteckich.
Centrala szajki znajdowała się w
Brukseli, Fałszowano dyplomy wszy
stkich wyższych uczelni europejskich.
Centrala brukselska miała także filię
w Warszawie. Tu działali Natan Trud
ner i Stanisław Zawadzki, których zdc

Polacy z zagranicy

Młodzież akademicka

a 20-lecie Nieoodległości Polski

Układane są już programy uroczy
stości jubileuszowych z okazji 20 rocz
nicy Niepodległości Państwa Polskie
FOZNAN, 24.6. W Poznaniu odbyło go.
Według przewidywań na uroczysto
się zebranie klubu społecznego studen
tów Uniwersytetu Poznańskiego, gru
pującego młodzież skłaniającą się poWłycznle ku Stronnictwu Pracy lub na
leżąca do Związku Młodzieży Pracują
cej „Jedność". Na zebraniu został wy
GDYNIA 24.6. Na niedzielę 36 bin.
brany zarząd z p. Edmundem Schmid
zwołano w Gdyni trzy zebrania pra
tem na czele.
cownjcze. Jedno przez CKP Z w. prac,
w związku z przyznaniem dla Gdyni
oraz ki)ku miejscowościom nadmor
skim dodatku lokalnego w wysoko
ści 20 proc. Na to zebranie przy
KATOWICE, 24. 6. Odbyło się po
bywają x Warszawy pp. Józelkowici
siedzenie komisarycznej rady miej
(prezes CKP), Nowicki (prezes ZNP),
skie] ni, Chorzowa, na którym w cią
Stąwlarski i Domański.
gu godziny załatwiono 35 spraw bie
żących.

i Stronnictwa Pracy

Trzy zebrania prarowniae
odbefa się w Gdyni

Nowy podatek

na lokatorów w Chorzowie

Przede wszystkim ną uwagę ?ąsłąguje fakt, że radą uchwaliła nowy
statut, obciążający lokatorów domów
nowym podatkiem- Mianowicie w
myśl przepisów tego statutu wjaśęj.
ciele domów zwolnieni zostali z opłat
kanalizacyjnych, czym obciążono obecnie jednak lokatorów. Właściojęl
domu upoważniony jest do pobierania
opłat kanalizacyjnych w wysokości
25 proc, należności za wodę od po
szczególnego lokatora.

Robotnicza ekademia morska „

Jednocześnie ukonstytuuje się rada
okręgowa Unii związków zawodo
wych pracowniczych. Referować hę
Polskie Tok. kultury i oświaty ro
dzie sekretarz generalny Unii p. Gac botniczej „Pochodnia" urządza w nie
ki z Warszawy.
dzielę dn. 26 hm. o godz. 12-ej w ki
Na zakończenie odbędzie się posie nie „Roma* akademię robotniczą i
dzenie Okręgowej Komisji Porozumie manifestacyjny pochód organizowa
wawczej wszystkich związków pra ny pod auspicjami Ligi Morskiej i
Kolonialnej,
Będzie to uroczystość
cowniczych.
na cześć Morza Polskego. Na aka-

Iow. Kultury 1 Oświaty Robotniczej■ „Pochod"
’
"
■ A1*

52 fabryki otwarło w maju
w Warszawie

Wydziat przemysłowy zarządu miej
slęiego udzielił uprawnień w maju br.
ną prowadzenie 53 zakładów przemy
słowych obliczonych na zatrudnienie
273 robotników.
Z ogólnej liczby nowo uruchomianych zakładów 16 produkować będzie

ka i jej syn Mieczysław.

no.

demii wystąpi między imtVf1' /V
robotniczy „Pochodni" z Czest,,c fl
a prof, Wam Elertowicz
organach kilka utworów p'155'
nych morzu.
Prócz tego ..Pochodnia"
odczyty o morzu i polskiej >^ei
sklej w 150 fabrykach.

Zabobony i fluotd
pusty rób pnytzrna- awantu
- y
-

SAMBOR, 24.6, We wsi Lenina osystemem ręcznym- 36 zaś meehamexbok Starego Sambora zmarł w listo
nym.
padzie ub. r. miejscowy gr.-kąt, pro
W tymże miesiącu stwierdzane li
boszcz 74-letni ks. Markił Rastawieeki
kwidację 29 zakładów przemysło
który był poprzednio przez długie lata
wych, zatrudniających 136 robotni
parochem w miejscowości Rumna po
ków.
wiatu rudcckicgo, gdzie jako działacz
Stąroruski podniósł dobrobyt i stan
kulturalny wsi. Wdzięczni parafianie
postanowili sprowadzić, zwłoki swego
duszpasterza do Rumpej.
Pertraktacje o wydanie nieboszczy
ka jego Janusza Srehrzyekiege pod ka natrafiły jednak na nieoczekiwany
zarzutem nadużyć przy podatku od bi opór, Oto w Leninie na cmentarzu wy
kopane już dla zmarłego księdza grób
letów teatralnych.
Obaj aresztowani są po raz drugi — a według panującego w tych stronach
poprzednio zwolnieni na skutek starań zabobonu, grób który pozostawiono
obrony.

Aresztowanie dyrektora teatru

pustym, ściąga nieszęgęścic n*
wieś.
Uderzono wobec tego w
cerkiewne, a zaalarmowany * łCllfłj^
sób tłum złożony z kilkuset osób */»!
wobec delegacji groźną pos*1*^’. u*
ście wzięłoby fatalny obrót, gdy
polecenie starostwa w Turcc ni®
była policja z Ławrowa, któfs F

wróciła porządek i umożliwił*
zienie zwłok.
■ inicObecnie odpowiadali główni
torzy tych zajść: Dymitr
jjtd
i Maria Kalmukowa przed satllb^r
sądem okręgowym jako instanw^jU
laeyjną, który zatwierdził wyr®grodzkiego w Starym Samhnrze pę
dzający Baszkiewicza na 3 mi®5- e y
zienia a Kalmukową na 2
Ze sprawa tą łączy się afera zam
reszto, zawieszając im jedynie *
knięcia domu gry przy ul- Moniuszki,
We wsi Wieluń powiatu makow nanię kary.
której właścicielem miał być jeden z
skiego pod Warszawą do mieszkani.i
oskarżonych.
Chudesy
Wiśniewskiej
wtargnęło
4 zamaskowanych uzbrojonych w re
Autyshczhs
wolwery bandytów, którzy sterrory
jrzeróbk' 'uhilerskie
zowali domowników i znalazłszy 3 !
tys, zł w gotówce oraz za S000 zł bi-;
W-W3. Nowy Świat 30 p,57>
żuterii zabrał’ skarb i zbiegli.

i jego pomocnika
Czas odnowić
prenumeratę na miesiąc
CtERWIEi i UPIEC

Wielka semącię w sferach teatrąjpych wywołało aresztowanie dyrek
tora administracyjnego Teatru Kame
ralnego, Kazimierza Klaja i pompenj-
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Utrwalenie
pokoju
w
Europie
“
'
' a wejar hiszpeńsktel
Uthwdy
londyńskie — tn początek t ofu
bardziej nie pragnie
*ojnv . 8zybkiego zakończenia
jpj Rłóu °niowej w Hiszpanii, jak
do fe n' aktor — Mussolini. Ma
aż Potr',Wa^ne Pow°dy- Powody
do .
natury, bo zagraniczdariso ° .yczne’ gospodarczo - fi' wewnętrzne.
ęby
zagranicznej Wło
śnia n rzt )ui4 koniecznie odciąa Zachodzie, aby zwrócić
r°Pejśkń.a
Padki środkowo-eu.
biermi
które są coraz bardziej
*c^lussu«?Ce’ Następstwa „An>aźnie
zupełnie
Mej, j,
, '' *°chy wiedzą najle?raża rT 6^sPans.ia niemiecka za®statec e.*''ko Czechosłowacji, co
ale tak’niew,°^yby jeszcze znieść,
MS
i państwom I
>cll in* lm’ Co łl,z godzi wręcz w
Z Prr,e-r<!'y" R°zinowy hr Ciano
^enec^jCreni Stojadinowiczem w
Zanier) ^i.
na jlepszą miarą ich
8Praw° ?^n’a- Aby móc za jąć się
'rzek,-. ! EuroPy środkowej, po^olnvch Je^,1ak lochy uzyskania
Sródz-r *
w basenie Morza
W8zystk'Mnep°'- A więc PrzwIe
^*s»n -1?1. /Rkwidowania wojny
hien*. na*’ęj, do której wybuchu
g a1 rznie się przyczyniły.
Wa ^.,lacJa gospodarcza i finanso>hocv>,na?a natychmiastowej po»ka ' .z 2ewnątrz, zwłaszcza, że kię
doCBnIeur°dzaju, już wyraźnie wi^enit.'l' • 8P°woduje dalsze pogor.
SI? położenia. Pomoc zew”a Przyjść może tylko z Łon
ie^.
przez Londyn. Ale uzatikłaa>na łe8t °d wejścia w życie
U włosko . angielskiego, a to
Ris
odwołania ochotników z
do^anii- Tęsknią więc Włochy
tttożp’ c^,w’li, kiedy stanie się to
t>ia g’We bez wyraźnego przyznaMęję, '
niepowodzenia i bez
Pań ?Zeg0 «szczerbku dla prestiżu
nslWa i wodza.

najlepszym dowodem, a uchwały
londyńskiego komitetu nieinter
wencji oznaczają początek końca
wojny domowej w Hiszpanii. Mi
strzowska reżyseria angielska do
prowadziła do tego, że uchwały te
zapadły jednogłośnie, choć ani
Niemcy ani Sowiety nie są z nich
zadowolone. Ale ani Niemcy, ani
Sowiety nie mogły pokazać, że aą
osamotnione i że Niemcy zostały
opuszczone przez Włochy, a So
wiety przez Francję.
Likwidacja sprawy hiszpańskiej
potrwa oczywiście czas dłuższy.
Zbyt wiele zebrało się tam niena
wiści, aby można było łatwo do
prowadzić do jakiegoś kompromi
su. Liczyć się też trzeba z dalszy
mi intrygami i Niemiec i Sowie,
tów. Ale sprawa weszła już na do
brą drogę. Współpraca Anglii,
Francji i Włoch pozwoli niewątpliwie znaleźć właściwy sposób
zakończenia wojny domowej, któ
ra tyle krwi i zniszczenia koszto
wała nieszczęsny kraj. A jeśli na
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tym terenie współpraca tych mo
carstw wyda dodatnie rezultaty, to
nic nie będzie stało na przeszko
dzie rozszerzeniu się jej na inne
tereny. Będzie to koniec bloków
i osi. Ale będzie początkiem trwa
łego pokoju’w Europie.
W Nienaski

St &
Jl/fe pomo^cf, luki, miecie
Nie pomogą łuki, miecze,
gdy lud zrzuca pęta.
Chociaż rzeka krwi pociecze —
nie pomogą łuki, miecze.
Wszystkich miecz wszak nie wysiecze —
niech wiec król pamięta:
nie pomogą łuki, miecze —
GRYF
gdy lud zrzuca pęta.

Obrady komisji samorządowej
projektów rządowych

marszałek Podoski.
Po wycofaniu poprawki dra Ducha,
w glosowaniu poprawki dotyczące ob
niżenia granicy wieku dla czynnego
prawa wyborczego odrzucono, nato
miast przyjęto poprawkę rządową we
dług, której nie posiadają czynnych
praw wyborczych żołnierze służby
stałej, a nie jak poprzednio było po
wiedziane wojskowi zawodowi służ
by czynnej. Przyjęto także drugą
część poprawki posła Sommersteina,
według której nie posiada czynnego! ■
prawa wyborczego oskarżony', które
mu doręczono akt oskarżenia, a nie
jak było powiedziane przed tym —•
ten, przeciw któremu wdrożono śledz
two.
W myśl powziętych uchwal co do
art. 4 i 5, czynne prawo wyborcze
przysługiwać ma tak jak rząd pro
jektowa, od lat 24. a bierne od lat 30.
Przy art. 6 dotyczącym systemu
PARYŻ, 24.6. Prasa paryska |wej — oświadczyli henleinowwyborczego poseł Duch zgłosił nastę
podaje rozmowę jednego z ko cy.
pującą poprawkę: ..Radnych wybiera!
się w poszczególnym okręgu wybory
respondentów z przywódcami
Dzienniki przytaczając po
czym w głosowaniu bezpośrednim i
partii henleinowskiej w Lizbar- wyższą rozmowę nawiązują do
tajnym na nazwiska kandydatów, uku, odbytą dn. 12 bm., w której ostatniej mowy berlińskiej min.
mieszczone na listach, należycie zglo
korespondentowi oświadczono Goebelsa, w której widzą po
szonych, przy czym w okręgach jedno
mandatowych mandat przypada kan
m. in., że porozumienie rządu twierdzenie powyższych słów.
dydatowi, który uzyskał największą
czeskiego z Rzeszą jest wręcz
ilość głosów, zaś w okręgu wielkoniemożliwe. Między Niemcami
mandatowym. mandaty, przypadają
kandydatom na zasadzie proporcjo
a Czechami może istnieć tylko
nalnego podziału głosów". Projekt pp
stan wojenny, ponieważ Czesi
sla Ducha odrzuca glosowanie na li
będą się bronić przed próbami
sty i dopuszcza jedynie głosowanie
rozbicia ich państwowości, ce
na osoby.
lem zaś Rzeszy jest opanowa ’BERLIN, 24.6. Duże wrażenie | wersytetach papieskich gotów- W dyskusji generalnej nad art. 6
glos podsekretarz stanu Kor
nie Czechosłowacji.
zrobił w Watykanie zakaz, wy | ki. Dotyczy to tak studentów zabrał
sak. broniąc tekstu projektu rządowe
„Fiihrer** nie chce kolonii w dany w Niemczech, posyłania i Niemców, jak i Austriaków.
go. domagający się. aby w okręgach
Afryce, lecz w Europie środko- studentom studiującym na unijednomandatowych, kandydat wybra
Z powodu tego zarządzenia ny miał conajmniei 25 proc, ogółu
powstały duże trudności w zalo głosów. Poza tym p .Korsak zwalcza
żonym w r. 1552 „Collegium stosowanie systemu proporcjonalnego
okręgach dwumandatowych. W dal
Germanicum“, w którym studio w
szej dyskusji wicemarszałek Podoski
wali Niemcy oraz studenci po wzywa do zatrzymania się na zagad
WIEDEŃ, 24.6. Duże podniecenie o- misarzem mianowano dra Henryka chodzący z ziem dawnej Au nieniu. czy głosować na osoby czy na
pinii publicznej w b. Austrii powoduje Glasmeiera z Charlottenburgu.
listy. Poseł Kopeć domaga sie wybo
strii.
rów powszechnych, równych, taj
stałe obsadzanie wszystkich więk
nych. bezpośrednich I proporcjonal
szych stanowisk komisarzami z Nie
nych. Mówca jest za zniesieniem omiec. Intendentem teatru miejskiego
kregów jedno- i dwumandatowych. _
w Grazu został dotychczasowy inten
Poseł Sommerstein wypowiada się
za proporcjonalnością i za glosowa
dent miejscowych teatrów w Monasty
niem na listy.
rze, Willy Hanke.
Przed przerwą wicemarszałek Po
Wszystkie czołowe stanowiska wie
MONACHIUM. 24.6. „Munchener robotników rolnych, jaki miał miejsce doski reasumuje', że istnieją dotych
deńskiej radiostacji zajęli Niemcy. Ko Neueste Nachrlchten" donosi o strajku
czas trzy redakcje art. 6, a mianowi
pod Hamburgiem. Robotnicy rolni od cie: rządowa, referenta p. Ducha i poi
mówili nawet dojenia krów.
sła Kopcia.
Po przerwie odbyła się dyskusja
„Gestapo" aresztowało trzech przy
wódców strajku, jako działających generalna nad systemem wyborczym,
po czym w glosowaniu przyjęto art. 6
przeciwko planowi czteroletniemu.
w brzmieniu rządowym.

Na wczorajszym posiedzeniu, ko
misja specjalna do spraw samorządu
miejskiego, miała do rozważenia dwa
projekty, a mianowicie: 1) o samorzą
dzie 6 wielkich miast i 2) o wyborze
radnych miejskich we wszystkich in
nych miastach. Przewodniczący wice
marszałek
Podoski zaproponował,
aby za podstawę dyskusji wziąć ten
drugi projekt o wyborze radnych miej
skich. Ponieważ komisja wniosek
przewodniczącego uchwaliła, przeto
zgodnie z tym przyjęła poprawkę po
sla Ducha do art. 1, której mocą pro.
jekt ustawy o wyborze radnych miej-

Cz?(hosłow3cia

kolonia” Rzeszy

Sersscyne ton ss ema grass fraitcuskiai

skich będzie dotyczył wszystkich
miast, a więc i Krakowa, Lwowa, Ło
dzi, Poznania i Wilna, natomiast nie
będzie dotyczył Gdyni, a sprawa wy
borów miejskich w województwie
śląskim będzie załatwiona osobnym
artykułem, który zaproponuje refe
rent p. Duch.
Do art. 3 określającego ilość rad
nych. uchwalono poprawcę przedsta
wiciela rządu p. Podwińskiego i wice
marszałka Podoskiego. w której myśl
miasta posiadające od 180 do 400 tyswybierają 72 radnych, miasta posia
dające ponad 400 tys. — 84, z tym że
Warszawa będzie miała radnych 100.
Przy art. 4 dotyczącym czynnego i
biernego prawa wyborczego rozwinę
la się dłuższa dyskusja której przed
miot stanowiły następujące zagadnie
nia. Poseł Duch proponuje, aby pozba
wić czynnego prawa wyborczego oso
by, utrzymywane przez opieke gmin
ną lub fundusze publiczne, a nie za
rejestrowane jako bezrobotni. Poseł
Kopeć proponuje obniżyć czynne pra
wo wyborcze do lat 21. Wniosek p.
Kopcia popiera poseł Sommerstein,
który zw’alcza jednocześnie popraw
kę posła Ducha. Przeciwko obniżeniu
granicy wieku wypowiada się poseł
Szczepański i przewodniczący wice-

Zakaz oosylania galówki
stuiKuiecym w Watykanie Niemctm

8kł . zcie > sytuacja wenętrzna
lika^ a ^nssoliniego do szybkiej
Nie l aCJ* awantury hiszpańskiej,
była ona nigdy popularna we
A pdy po ’‘kładzie z
kag . stało się rzeczą jasną, że
dzjrZysci żadnych z niej nie hę.
Zą e’ .W*°8k’ realizm polityczny
CiwZ i ,’ę buntować na dobre prze
dalszym ofiarom. Przedłużainterwencji w Hiszpanii jest
?e i z tego powodu dla Musaoli*’e2o bardzo trudne.
dobzU":'iw8pania’8zyin dowodem
w ,rzałos< 1 pohlyki angielskiej, że
ha 'l ' 'talllnk*M;b nie idzie ona
a pognębienie Mussoliniego, któ* .‘ył oprawcą największych tru.lak-SC*. ■a Anglii w okresie wojny
cl*'’}*!skiej, ale przeciwnie, wy.
° z'i niu naprzeciw, ułatwiając
Zv .C°.nie 6ię z niewygodnej poWARSZAWA, 24.6. Dnia 23 bm. roz
-c.|i i powolny powrót do współ, poczęły się obrady wszystkich przed
acy 2 mocarstwami zachodnimi, stawicieli związków pracowniczych,
płatnie kroki angielskie są tego należących do Centralnego Komitetu

Komisarze z Niemiec
obsiadają Austrię

Sfery

UraiK roboti Ków rolnych
pod Hamburgiem

żądają

naprawenia krzywd w XX-lec e Niepodległości

S$. Marra 2 Woyzbunóyn

Rości szewska
W dniu 19 bm. rozstali się z tym
fiatem śp. Maria z Woyzbunów Ro/-'szewska, córka Stefana i Wandy z
uninów - Karwickich.
p p° ukończeniu gimnazjum Leonii
’’dzkiej, odbyła studia w szkole nak Politycznych, i. na podstawie pra0 traktatach handlowych, otrzya,a dyplom wydziału dyplomatyczes:o- Jej dalsze studia na wydziale
rawnvm uniwersytetu warszawskienrzerwala wojna z bolszewikami.
Uk *^ar'a Rościszewska porzuciła na' no przejściu kursu dla sanitjJ'pSZek' wstąpiła jako sanitariuszka
odh 'Sk'eK0 Czerwonego Krzyża i
D x,a na froncie w szpitalu polowynt
a dowództwem dra Michałowskie-

go kampanię r. 1920, za którą otrzy
mała kilka odznaczeń honorowych.

Po wojnie śp. Rościszewska ukoń
czyła uniwersytet warszawski ze sto
pniem magistra filozofii i poświęciła
się pracy pedagogicznej. Stan jednak
zdrowia, zrujnowanego doszczętnie na
froncie, nie pozwolił jej długo pra
cować jako nauczycielce języka pol
skiego

Sensacyjne wyniki rewizji

Porozumiewawczego, Komitetu Obro
ny Praw Pracowniczych oraz Związ
ków Kolejarzy, pozostających poza
tymi centralami, dla powołania do ży
cia Głównego Komitetu Pracownicze
POZNAŃ, 22. 6. Sensacyjnego are
go Uczczenia Dwudziestolecia Nie sztowania dokonano w wiosce Gupodległości.
mienice, pod Krotoszynem. Wioska ta.
Reprezentanci Komitetu Obrony
w przeważnej części niemiecka posia
Praw Pracowniczych są zdania, że
20-lecie niepodległości winno być da szkołę, z językiem wykładowym
święcone uroczyście i radośnie, wo niemieckim. Nauczyciel tej szkoły, na
bec czego winno być wolne od wszel ostatniej konferencji nauczycielskiej
ostro
kiego przymusu, a przede wszystkim wystąpił z przemówieniem
od przymusowych składek. Winny na | zwróconym przeciw polskim włatomiast być cofnięte — krzywdzące ii dzom.
przeniesienia, oraz naprawione inne
niedociągnięcia czy krzywdy, stosowa
ne względem pracowmików umysło
wych.

w m eszkan'H niemieckiego nauczyciela

Henleinowcy

a‘a a ',
władze bezpieczeń
stwa wszczęły dochodzenia, i m. in.
zarządziły rewizję w mieszkaniu nie
mieckiego nauczyciela. Rewizja dała
nieoczekiwane rezultaty, gdyż nau
czyciela niemieckiego od razu aresz
towano. Jak sie okazuje — w miesz
kaniu nauczyciela - Niemca znaleziono
materiały niezwykle obciążające.

^olska i U'erreml

Zmarła pozostawiła w rękopisie
przet w Bożemu Ciału
W dniu 23 bm. w Warszawie podpi
pracę „Literatura dla młodzieży w la
sano
układ pomiędzy Polską a Węgra
PRAGA.
24.6.
Jak
donoszą
z
tach 1830—1869". którą przygotowała
mi,
dotyczący
ustanowienia i eksplo
Żatca,
pod
naciskiem
miejsco

do druku.
wego oddziału partii henleinow- atacji linii komunikacji powietrznej.
Wśród przyjaciół i koleżanek z skiej. ani jedna organizacja nic1 Układ ten rozszerza polsko-węgiers a
frontu pozostawiła po sobie żal szcze wzięła udziału w procesji Boże-, konwencję o żegludze powietrznej z
ry i serdeczny.
go C'ała.
'
'dnia 23.11.1931 r.

Układ podpisali ze strony polskiej
J. Szembek podsekretarz stanu w min.
spraw zagr., ze strony węgierskiej A.
de Hory poseł nadzwyczajny i mini
ster pełnomocny królestwa Węgier w
Warszawie.
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(en?
nawozów
sztucznych
Ceny supertomasyny bez zmian
Powołana przez ministra rolnictwa
i ref. roln. w porozumieniu z ministra
mi skarbu oraz przern. i hadlu komi
sja do spraw nawozów sztucznych
ukończyła pierwszy etap swych prac,
związanych z rozpoczęciem nowego
roku nawozowego. Komisja, w skład
której wchodzą delegaci zaintereso
wanych ministrów, przedstawiciele
przemysłu nawozów sztucznych, sa
morządu rolniczego oraz handlu nawo
zowego — uchwaliła szereg wnios
ków, dotyczących zarówno uspraw
nienia obrotu nawozami sztucznymi,
jak i polityki cen. Rezultaty prac ko
misji przedłożone zostaną rządowi
formie ogólnego sprawozdania.
W
zakresie polityki cen nawozów sztu
cznych, uchwalono jednomyślnie ogól
ną rezolucję treści następującej:

okresu sprzedaży.
Wobec nieuzgodnienia stanowiska
strony rolniczej ze stanowiskiem prze
myslu potasowego i fosforowego —
sprawa obniżki cen tych nawozów
stała się przedmiotem rozważań przez

kupno 5.22 1/2); Nowy Jork (kobei) 5.51
(sprzedał 5.521,4,
kupno 5.22 5/4)1
Porył

14.41 (sprzedaż 14.21, kupno 14.71);

Sztok

holm 155.40 (sprzedał 154.14, kupno 151.44);
Zurych 122.10 (sprzedaż 122.40, kupno 121.80);
Marka niem. srebrna (sprzedaż 105.00, kupno

27.00).

PAFIEItY PROCENTOWE: 5 proc. poł. prom.
Inw. I om. 01.45—81.75, II om. 82.45—82.75;

5 proc. poi. prom. inw. sOriowa I om, 21.00
—71.50, II em. 72.00—72.58; 4 proc, państw,
pot. prenv doi. 42.58—42.50; 4 proc. pot.

rytetu Innych walut. Obecnie n
mierzają one zmieniać usta |Pljc
wówczas parytetu, albowiem
to
międzynarodowe relacje walut
stały zmodyfikowane.
(
Pismo podkreśla wreszcie >a
Włochy po dewaluacji P°tra*‘!^ii)lc
nąć ujemnych objawów w dzic
gospodarczej, jakie ta opera®la

gta za sobą pociągnąć.

prmca tSoiGnd^óii
Głód ziemi i potrzeba zatrudnienia
bezrobotnych pobudza niekiedy naro
dy do niebywałych wysiłków, a przy
kładem tego może służyć mała Ho
landia, która postanowiła odebrać
część ziemi morzu, by po usunięciu
wody na uzyskanych w ten sposób te
renach zaprowadzić kulturę rolną.
Do tego celu przeznaczona została
zatoka Zuidersec posiadająca po
wierzchnię ponad 5000 km kw. czyli
500 tys. ha. Ma być ona otoczoną wy
sokimi groblami, a następnie woda
wypompowana do morza. Odpowiedni
projekt opracowano jeszcze w' roku
1894, a w r. 1918 rząd holenderski
przyjął go ostatecznie.

Giełda oienieżna

(spriedoi 5.52, j

„Giornale
d'Italia*' w artykule
wstępnym rozważa sprawę pogłosek
o dewaluacji dolara i przy tej okazji
prostuje inne pogłoski o zamierzonej
rzekomo ponownej dewaluacji waluty
włoskiej. Pogłoski te ukazały się w
prasie francuskiej.
Dziennik stwierdza, że Włochy do
konały dewaluacji lira na jesieni r.
1936, wyłącznie w wyniku obniżki pa

Ziemia wydarta morzti

G gzn'yizny plan

Nowy Jork 5.50 5 4

Artykuł w cfic alnym „Giornale d'lial *je t3'

Kosztem 240 milionów złotych

Zważywszy, że: 1) podniesienie
konsumeji nawozów sztucznych w
Polsce z obecnego wyjątkowo niskie
go poziomu stanowi warunek niezbę
dny dla dalszego wydatnego zwięk
szenia produkcji roślinnej, jak również
ela pomyślnego rozwoju przemysłu
nawozowego: 2) ceny większości pro
duktów roślinnych są uzależnione od
cen światowych: 3) poziom cen na
wozów sztucznych jest jednym z
czynników, określających rozmiary
konsumeji nawozów sztucznych: 4)
W obecnej sytuacji koniunkturalnej
wyżej wspomniane zagadnienie, a w
szczególności zagadnienie rozmiarów
produkcji roślinnej, oraz poziom ko
sztów produkcji rolniczej w Polsce,
Gigantyczny ten plan przewiduje
nabierają szczególniejszego znacze zamknięcie zatoki przez groble dłu
nia.
gości kilkudziesięciu kilometrów I osu
Komisja uznaje jednogłośnie, że sienie terenu przez wypompowanie wo
trwałą wytyczną zarówno gospodarki dy za pomocą w-iclu śluz umieszczo
rolnej, jak i gospodarki przemysłu na nych w groblach, a następnie ciągłą
wozowego winno być dążenie do moż obronę osuszonego terenu przed w-idliwie nieskiej ceny nawozów sztucz kimi wodami i utrzymywanie poziomu
nych, jednak przy zachowaniu waran wód na takiej głębokości, jak będzie
ków, zapewniających normalną egzy potrzebna dla kultury rolnej.
Wały podzieliły zatokę na cztery
stencję dla przemysłu nawozowego.
części tzw. poldery o powierzchni:
W odpowiedzi na wysunięte przfez jeden 20.000 ha, i dwa po 55.000 ha i
przedstawicieli rolnictwa postulaty, jeden 95.000 ba. Reszta powierzchni
dotyczące obniżenia cen poszczegól pozostanie pod wodą jako jezioro, do
nych nawozów Sztucznych zjednoczo. którego w-pjywa rzeką YseL Wody tej
re fabryki związków azotowych do rzeki będą mogły odpływać do Morza
browolnie zadeklarowały obniżkę w Północnego przez śluzy umieszczone
wysokości 9 proc, cen cennikowych w wale zamykającym zatoką od stro
wszystkich gatunków nawozów z wy ny morza.
jątkiem supertomasyny.
Przemysł
Hudow-ę śluz rozpoczęto w r. 1922nswozów potasowych ustosunkował Jest Ich 28, z czego 25 służy do od
się negatywnie do sprawy obnUkl prowadzenia nadmiaru wód, a 3 do
een. przemysł nawozów fosforowych śluzowania statków. Trudności przy
zadeklarował obniżkę w wysokości zainstalowaniu śluz były bardzo du0,9 proc, do 4 proc, w zależności od żc.Trzcba było miejscami tworzyć
sztuczne wyspy, które następnie umo
żliwiłyby zbadanie podłoża i zadecy.
dowanie konstrukcji fundamentów
śluz. Jedne pobudowano na Płytach
betonowych, otoczonych ściankami
dewizy: Holandia 274.25 (tpriadat 274.7?, | szczelnymi z żelaza, Inne, gdzie grunt
kupno 275.51); Berlin (epraodat 215.07, kupne 1 okazał się słabszym, fundowane były
212.01); londyn 2« 52 (.puedai 24.57, kupno j nfl
drewnianych. Zaszła też po
24.25);

czynniki oficjalne. W wyniku podję
tych rozmów przemysł potasowy ob
niżył ceny kainitów loco fabryka o 9
proc, oraz przemysł superfosfatowy
ceny superfosfatów loco fabryka rów.
nież o 9 proc.

Włochy nie dewa nu a lira ,

trzeba wybudowania kilku portów dla
pomieszczenia taboru roboczego przy
budowie grobli, śluz itp. Jeden z nich
o powierzchni 7 ha. drugi na wyspie,
którą trzeba było usypać na morzu,
gdzie wprawdzie głębokość wody nic
lest duża, Jednak dosięga 6 mtr. In
ny rodzaj robót obejmował znów po
głębianie dna, mianowicie tam gdzie
przechodzi trasa rzeki Yscl. Roboty
te ukończono w r. 1933.

kont. 47.15—47.58—47.25; 4 i pól proc. pot.
wewn. państw. 45.75; 5 proc, konwers. 71.00;
5 i pól proc. l. Z. ziemskie aeria V 44.50;
4 i pól proc, oblig. Warszawy V pożyczka
01.00; 5 proc. I. Z. Warszawy (1255 r.) 25.25—
75.45, (1254 r.) 74.00; 5 proe. I. Z. lodzi (1255
r.) 45.88—44.25.

System kanałów

Drugi polder podzielono tia 4 sek
cie i osuszono w ten sposób, że pozioni wody w kanałach odwadniają
cych wynosi 1,4 mtr. poniżej po
AKCJE: Bank Polski 117.00; Worsz. Tow. F. wierzchni- Kanały odwadniające, bie
Cukru 54.00; Wgglel 17.71; lilpep 74.00; ty. gnące wzdłuż sekcyj służą jednocześ
rardow 47.75—47.25—47.50; Haberbusch 48.00;
nie dla żeglugi, a śluzy umieszczone
Bank Handlowy 47.00.
między poszczególnymi sekcjami, uTendencja dla dewiz, dla listew zastaw
możliwiają statkom ruch po tych ka
nych i dla akcji utrzymana, dla pożyctok
nałach. Istnieje także specjalny ka
państwowych mocniejsza. W obrotach pry
watnych 5 proc, renta ziemska (5000 zl) nał wzdłuż wału granicznego z mo14.04/(1000 «o 55.21—55.00, (500 ił) 45.10, (ioo . rzem, który ma za zadanie zbieranie
zł)
przesączającej się przez wał słonej
«l) 70.50.
70.50.
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wody i odprowadzania jej za pomocą nią wałów. Tutaj też wzniesiono naj
pomp do morza.
ważniejsze budynki gminy.
O rozmiarach urządzeń do pompo
wania wody można wnioskować z teNiejeden z czytelników pomyśli: go, że dzienna wydajność pomp wy
wszystko jest piękne i podziwu god nosi około 120 m sześ. z ha polderu.
ne, ale są to budowle sztuczne zbudo
Główne kanały w poldcrze obliczowane wysiłkiem ludzkim, a więc na-I ne są w ten sposób, że mogą po nich
rażone na uszkodzenie. Mogą zdarzyć poruszać się statki o pojemności 100
się katastrofy przerwania wałów, u- ton. Poza tym istnieje rozgałęziena
szkodzenia lub wyrwania śluz itp. Cóż sieć kanłąów mniejszych mających
wtedy będzie z ludźmi zamieszujący- już tylko znaczenie odwadniające,
mi polder i z ich dobytkiem. Okazu wrcszce grunty uprawne są objęte
je się, że i to zostało przewidziane. drenażem.
Na środku polderu utworzono wyspę
Poszczególne parcele mają wiel
wznoszącą się ponad poziom zalewa kość 800x250 tu. Od strony węższej
ny prze zmorze, a przeznaczony Jako przylegają one do drogi i kanału do
schrony dla ludności w razie przerwa stępnego dla promów, zaś od strony

Poteźna praca pomi

Tow. „Europa" w Sądzie Najwyższym
Do Sądu Najwyższego przesiane
zostały akta sprawy Towarzystwa
Ubezpieczeń „Europa".
Jak wiadomo towarzystwu temu ogloszona została upadłość, dawny za
rząd towarzystwa zaskarżył jednak
decyzję o upadłości Sądu Okręgowe
go w Warszawie, do sądu apclacyjnego.
Sąd apelacyjny nic uwzględnił Jednak zażalenia d. zarządu Towarzytwa Ubezpieczeń „Europa", zatwier
dzając upadłość tego towarzystwa.
W obszernych motywach podkre
ślono, iż spółka akcyjna w likwidacji

nie może zawńerać żadnych wkładów
I, że portfel ubezpieczeniowy, nie mo
że być wliczony w skład aktywów’.
Również i tę decyzję sądu apela
cyjnego Zaskarżyli pełnomocnicy d.
zarządu towarzystwa '„Europa** do
Sądu Najwyższego, kwestionując mo
tywy sądu II instancji.
Sensacyjna sprawa, która budzi du
że zainteresowanie wśród szerokich
rzesz ubezpieczeniowych, znajdzie się
na wokandzie sądowej po feriach let
nich. Przed Sądem Najwyższym wy
stąpi w tej sprawie kilkunastu adwo
katów.

Rezerwy zbożowe
ma stworzyć Holandia
W Holandii wysuwane są ze
strony rzędu projekty utworzenia
rezerwy zbożowej, której wyso.
kość miałaby wynosić 25 procent
całorocznego importu, czyli około
150 tys. ton.
Ponieważ finansowanie tej re
zerwy i jej utrzymanie miałoby
obciążyć importerów, sprawa ta
stała się przedmiotem dyskusji w

dla roln itwa w r. 1938-39

uzyskasz piląc SOK Kwitnącego Łopianu
Mag. E. Gobieca.
Warszawa, Miodowa 14. Apteki i Drogerie, flakon zł 1. 80. (t 40)

dlJ

drenów.

Urodzajna glina
Tyle Co do techniki urząd*®
wadniającycb. Ale to jesz®7® jj
wszystko. Do zadań meliora®51[
o charakterze podstawowym x. ,
należy zagadnienie samej ziemi
sposób zdobytej.
,c j
Obawiano się mianowici®' *,y|0
tych miejscach, gdzie dno niof*^ fi®
piaszczyste, tereny powstałe bi
osuszeniu podlegały rozpylaniuj
zało się, że w tych miejsca®"
warstwa piasku, na głębokości '
3 m znajdują się złoża urodzaj®1^
ny. Zastosowano więc maszyh'^j I
re wydobywały z głębi ziemi £
usypywały ją w kształcie dwóc
łów. Glinę tę po tym rozpl3®*0^^),
cienką
warstwą na powi®r
przykrywając piasek.
((IK1
Dziś na powierzchni, dawpei 1 41
morskiej widzimy urodzajne P0 'flo
jące utrzymanie i pracę tysia®0
tendrów.

12000 zl ni ha
.a
Siekawe ile też kosztuje taba
racja. Otóż koszt osuszenia.
racji szczegółowej i przyg®,°* 45!
gruntów- pod kulturę rolną
do 12,000 zł za ha. Dotycb®7** .jji
konano jeden poider o pow-ler
około 20 000 ha.
I
Rozpoczęte są badania
»
wiercenia na obszarze nasteT11®^^
obszarze 55.000 ha. Są one iuZ
daleko posunięte i można
wać się, że w najbliższym ®*afl
poczęte będą roboty koło ief°
siania.
.. o*
Program robót jest obli®*0
lat 6.

kołach handlu zbożowego. Kola te
wysunęły zastrzeżenia w związku
z obciążająca kupiectwo formą fi
nansowania rezerwy, przedstawiającą poza samym zaangażowaniem
a u nas1
„
kapitału duże ryzyko ze względu
0
V
nas
w
Polsce
melioracje
•*
’
na fluktuacje cen.
Samą konieczność stworzenia re le tańsze i łatwiejsze do wykn^ f®'
zerwy uznano za bardzo poważna Koszt np. zmeliorowania 1 ha n(l((#jl'
lesiu, a zresztą i w innych c;ęt^*
i pożyteczna.

Kredyty zastawowa« zaliczkowe
W' roku gospodarczym 1938-39
uruchomione będę dla rolników
kredyty zaliczkowe i rejestrowe
pod zastaw zbóż w wysokości 40
milionów zł kredytu rejestrowego
i 15 milionów zł kredytu zalicz
kowego, Wysokość oprocentowa
nia kredytu rejestrowego wyniesie
4 i pół, zaliczkowego 4 procent Jednocześnie upoważniono in
stytucje kredytowe na zaliczkowa,
nie tych kredytów do wysokości
25 procent przewidywanego kre
dytu jeszcze przed załatwieniem
wymaganych formalności.
Obok kredytów rejestrowych i
zaliczkowych dla rolników uru
chomione l>ędę w br. gospodar
czym kredyty zastawowe zbożowe
dla instytucji handlowych, przed,
siębiorslw, spółdzielni i central,
zajmujących się zawodowo skn-

szerszej do rowu odwadniała^

pent, lub przetwórstwem produk
tów rolnych. Wysokość oprocento.
wania tych kredytów wynosić bę
dzie dla pożyczkobiorcy 5 procent
w stosunku rocznym.

Ceny zbóż
Przeciętne tygodniowe eony czterech g!4-

wnych tbóż w okrotlo od 17 do 17 bm. we
dług obliczenia biura giełdy zboiewo-towa-

rowej w Warszawie. Cony za 100 kg w zlołych (cytry: |.« — pszenica. II-O - tyto.
l||.« — jęczmień, IV-0 — ewias).
20.62,5
21.52,5
27.18
—
Worszewo
17.52,5
—
—
—
Gdońsk
—
19.50
20.77,5
2s.n
Fozneń
18.50
21.81
Bydgoszcz
24.50
—

lódż
lublin
Równo
Wilno
Katowice
Kraków
lwów
Hamburg
Prag*
Berlin
Chicigc*

BuenoS'Aires

17.25
25.8S

—
22-28
18 75
20.14
—
18.12,5
W—
17.19
—
21.25
—
21.15,5
—
19.25
—
-w

24.54
2417,5
24.25
2595
24.42,5
24.95
57.69
50.59
41.75
39.86
11.84
11.18
WWO
16.20

50.14
—

22.04
17.45
17.87,5
17.75
21.87,5
20.57
18.50
15.47
27.52
—
10.71
10.77

each, wynosiłby obecnie P®7® i’**
około 300 zł na hu. A mimo
jo
mało meliorujemy, chociaż ciior®*
wszystko jeszcze mamy do zn’f)3Ki»|1
wsnia: odwodnienie licznych .ffii*
I gruntów podmokłych 1 na"’3
terenów cierpiących z powod® y
wody. Tyle uwagi poświęca
„u*
kulturze rolniczej, ale kulturę .
dujemy nie zawsze od pods*3*
tego wyniki często nas zaW®“*
3
Dlatego lata mokre lub su®
nas klęskowe, czego nie SP°
w tym stopniu w krajach 7lU ((JoP
wanych, gdzie stosunki M oyic^
gruntów mogą być dzięki
nim urządzeniom regulowane- ^1**
Jeden z wielkich mętów
dział, że „kulturą wszystkich
narodów wyraża się w umi®^ z®s
zastosowania wody". Zdani®
-yt'
duje potwierdzenie w historii
sów najdawniejszych, poczVn
cft
Chin, Egiptu, Mezopotamii, a*
sów obecnych, np. gospodarka
Francuzów w Sacharze, Sta®
i®'
noczonych w Ameryce i b. "
nych krajów, a także jak w
przykładzie gigantyczne wP®° „
silki czynione w tej dziedzin1®

Str. 5
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Czyżby koniec
kariery politycznej

w Izbie Gmin
Burza
Atak na Chamberlaina spalił na panewce
W}-?NDYn« 24. 6. W związku z zato-.

btj,w Porcie Walencji statków
^^Giskich — opozycja przypuściła

atak na premiera Chamberlaina.
bryt0.n,aSania siC mówców, aby statki
• 6 wyposażono w działa prze
js °*n*cze, premier odpowiedział, iż
S1 ' to P^watna sprawa właścicieli
tatków.
^^ref opozycji, przywódca Labour

szarej eminencji" OZN p. Miedz ńikiego

tylko na tym, że w pierwszym wy milionów funtów j podkreślił w zakon
czeniu, że polityka nieinterwencji bę i
padku bodźcem Jest zysk, a w dru
dzie stosowana nadal.
gim — względy ideologiczne".
Wniosek zgłoszony przez Labour
Premier przypomniał, iż na tery
torium Hiszpanii narodowej brytyjski Party zosał odrzucony 275 głosami
kapitał zaangażował w przemyśle 40 przeciw 41.

rty mLr. Attlee nie zadowolił się
^yiadczeniem premiera, w odpowlena żądanie jednego z intcrpclanY|W zaprotestowania wobec rządu
tt*ki<ego | niemieckiego, Iż samoloty
j gazdujące, o ile nawet pochodzą
ych dwóch państw, nie mogą być
*°Wane inaczej jak pozostały magc'3' w°i6nny dostarczony przez
f ranco — | zażądał nagłości dey w tej sprawie.

Straszna katastrofa

w

kowanego manewru grupowego. Je
den z samolotów, wskutek defektu
silnika, stracił równowagę i spadając
pociągnął za sobą dwa inne aeropla
ny. Dwaj piloci ponieśli śmierć na
miejscu, trzeci zaś zdołał się urato
wać w ostatniej chwili przy pomocy

Przerwanie Komunikacji

iż jest ona jednostronną.
-róo głośnej demonstracji labourzyr W z galerii padły okrzyki wymiePrzeciw premierowi. Trzy osoZostały usunięte z sali obrad.
* rentier Chamberlain w odpowiedzi
#4Wi»«czył, it pomyka brytyjska ma
celę przede wszystkim obronę naip^a.*n*ebz*go interesu brytyjskiego:

Egipt—Palestyna

Magiczny wpływ brytyjskiego złota

Mussolini Idzie na ustępstwa

*ił^*e w'dzę żadnel różnicy
móChamberlain — pomiędzy ludźmi.
rj, r*v Ponoszą to ryzyko, a tymi któ
LONDYN, 24.6. Prasa podaje wia. pszenicy kanadyjskiej w ilości 35 milio
dG^'.Ora udział w wolnie ze wzglę- domość, że Wiochy uzyskać maja w nów buszli, koniecznych Włochom z
Ideologicznych. Różnica polega Londynie szeroki kredyt na zakup powodu złego stanu urodzajów.

maiatkóu żydowskich w Rzeszy

PriyK<>t«wuie się obecnie prostworzenia odpowiedniego łunprzeznaczonego na skupowaj16 Wszystkich sprzedanych przymu-

Przez Żydów majątków. Dla
Alzacji powyższego opracowano

, ------- ——

lOWY-ŚWIAT 52-4.
(085>

Rumunia znosi
ubój rytualny

vB<JKARESZT, 24.6. Naczelna rada i
•terynaryina przy ministerstwie roi
zarządziła,, na skutek interr “cii towarzystw ochronnych zwiec
Przymusowe ogłuszanie przczna
^““Pch na ubój sztuk przy pomocy
stoletu automatycznego.

Ameryka ostrzega...
c Waszyngton, 24.6. Podczas wrę
• e“ią dyplomów absolwentom szkoWojskowej zastępca ministra wojr L-t»uis Johnson oświadczył, że Ante

Lm

nie chcą wojny, lecz nie zgobynajmniej na utrzymanie pou »za wszelką cenę".

tepon a oszczędza
surowce i metale

t JOKiO, 24.6. Na nadzwyczajnym po

.ie“’u gabinetu uchwalono wpro“cl Ztiri’e w życie programu powszech
p I“bbilizac|j ekonomicznej kraju.
h drZewi(,ziane zarządzenia zmierza“ra,° °StCzcdzania wszelkich zasobów
tów •do “Srąnjczcnia spożycia surow
1 metali.

Tajna radiostacja
antyhitl erowska
pracuje na terytorium Rzeszy
POZNAŃ, 24.6. (telef.). Od
kilku dni coraz częściej słychać
na pograniczu Polski w okoli
cach Ujścia tajną radiostację
pracująca na terytorium Rze
szy na krótkich falach długości
30,8 m. i 20,8 m.
Radiostacja rozpoczyna swe
transmisje
codziennie około
godz. 10 wieczorem. Audycje
słychać bardzo słabo z powodu
ustawicznego przerywania.

Radiostacja podaje antyhitle
rowskie wiadomości, szczegól
nie ostro piętnując stosunki w
obozach koncentracyjnych.
Hasło stacji brzmi: „Hier 1st
der Freiheitsender‘‘. („Tu roz
głośnia wolności1'). Audycja
kończy się stałą formijlą: „Po
mimo prześladowań „Gestapo"
kontynuujemy naszą walkę o
wolność. Do usłyszenia naza
jutrz o 10 wieczorem".

Po zwie ęstwie pod Castellon

Franco idzie na Sagunt

CTO i KR n.e thw pjzymusowości!

Litewskie obiady Dymisja dyr. W ojtysiaKa
DO GODZ. 9 WIECZÓR
OD 60 GROSZY

i,Tu rozgłośnia uolności’*

Kredyty mogłyby oczywiście wpły
nąć dopiero po wprowadzeniu w ży
cie porozumienia włosko - brytyjskie,
go. W związku z powyższym prasa
przewiduje dalsze ustępstwa włoskie
w zakresie politycznym. Dzienniki
już odpowiedni projekt ustawy.
twierdzą, że Mussolini stosując się do
Utrzymuje się ogólne przekonanie, życzenia premiera Chamberlaina wy
że zupełną likwidacja żydowskiego cofa prawdopodobnie z frontu hiszpari
stanu posiadania w Rzeszy jest kwe skiego przynajmniej dwie dywizjei■ sALAflAJSA,
SALAMANKA, Z4.6.
24.6. Posuwając się [ niem zajęli linię ufortyfikowanych
stią najbliższego czasu.
wstokie.
i z Teruelu na Sagunt, wojska gen. wzgórz dominujących nad drogą do
Franco zdołały zamknąć wielką pętlę. Saguntu.
■ która utworzyła się między rzekami
Sagunt, stanowiący klucz do ataku
na Walencję i Madryt, został speefol
nie silnie ufotryfikow-any przez woj
j Wielka bitwa na froncie Castellon, ska walenckie, które postanowiły nie
dopuścić do zajęcia tego miasta przez
Na odbytej we wtorek 21 rb. radzie cc dla organizacji. Najpoważniejszym zakończyła się zwycięstwem powtań
gen. Franco.
Centr. Tow. Organizacji i Kółek Roi. kandydatem na opróżnione stanowi, ców, którzy w czwartek przed połud- ■
niczych został odczytany komunikat sko dyr. CTO i KR jest dyr. Woj.
Prezydium tej instytucji, powiadamia Tow. Kółek Roln. w Warszawie, p
lacy Radę o ustąpieniu dyr. docenta Chyliński.
A. Wojtysiaka, które nastąpiło po uNadmienić należy, że dr Wojtysiak
zgodnieniu z prezydium.
jest autorem dyskutowanego obszer
Rada uchwaliła podziękowanie dyr. nie projektu o przymusowej organi
PRAGA 24.6. W czwartek przed między komitetem politycznym rady,
Wojtysiakowi za dotychczasowe pra- zacji rolnictwa.
południem odbyła się konferencja ministrów a przedstawicielami Niem
Wspaniały crau/l przestępcy
ców sudeckich treści obrad, tym nie
mniej koła dobrze zwykle poinfor
mowane twierdzą, że rokowania te
W
idą niezwykle opornie, gdyż Niemcy,
stawiają żądania, które nie będą mo
W dn. 25 bm. na posiedzeniu inau-'
gły być w całej rozciągłości uzna
Sąd w Kutnie skazał na 3 lata wię- radny nie mając odwagi pójść śladem guracyjnym naczelnej rady adwokac ne. M- in. oświadczyli oni, że postu
kiej wyznaczone będą prezydia noZienią znanego i niebezpiecznego kry złodzieja.
lat autonomii terytorialnej stanowi mi
minalistę Stanisława Wiśniewskiego.
Zaalarmował jednak komendę po w-yth rad adw-okackich. Zgodnie z nimum od którego nie odstąpią. Wy.
Z sądu do więzienia eskortował go licji, skąd wysłano większy oddział przepisami ustawy o palestrze nowe sunęli też jakoby żądanie oddania
posterunkowy Jurczyk, przechodząc policji i dokonano w okolicy obławy. rady obejmą urzędowanie dopiero w Niemcom uzdrowisk państwowych, po
nad brzegiem rzeki Ochni.
W wyniku obławy Wiśniewskiego dniu 13 sierpnia, po wygaśnięciu ka łożonych na terytorium Sudetów.
Wiśniewski skuty był w kajdanki. odnaleziono ukrytego w zbożu. Tym dencji dotychczasowych prezydiów
Czeskie koła polityczne podkreśla
Mimo to skoczył do rzeki i przepły razem Już bez przeszkód odstawiono rad adwokackich.
ją tę nową zmianę kursu ze strony
nąwszy ją wydostał się na drugi go do więzienia.
henleinowców łącząc ją z ostatnią mo
brzeg. Policjant stanął nad rzeką bez
wą min. Goebbelsa i wzrost apetytów
W kościele parafialnym w Smogo- henleinowsklch, tłumacząc instrukcja
rzew-ie pow. Opoczno dókonano świę mi z zewnątrz.
tokradztwa. Nieznani sprawcy skrądli
pątenę złotą, klucz od tabernaculum
oraz komunikanty z kielicha.
W wyniku śledztwa policja ustaliła,
Po zakończeniu roku szkolnego za
Po raz pierwszy od czasu porozu
obserwowano masowe wyjazdy z mienia z Polską nadeszły pierwsze pis te kradzieży tej dokonali 6-letni Je
LONDYN, 24. 6. W związku ze
rzy Stefański, 7-letni Czesław NaraWarszawy.
śmiercią matki królowej Elżbiety, wi
ma wydawane na Litwie. Do Wilna sek i 6-letni Mieczysław Nowak.
Według danych wydziału ewiden i Warszawy nadeszła większa ilość
Krytycznego dnia służyli oni do zyta pary królewskiej w Paryżu zo
cji ludności w ciągu środy i czwartku egzemplarzy pisma polskiego ukazują mszy św., po której pozostali w ko stała odroczona do dnia 19 llpca.
wyjechało na wywczasy około 20.000 cego się w Kownie pod nazwą „Dzień ściele, celem dokonania świętokradz
Żałoby dworskiej z powodu śmierci
twa. Chłopcy przyznali się do winy
osób.
matki królowej nie będzie.
Polski".
i zwrócili skradzione przedmioty..

Zupełna likwidacja
iec

spadochronu. Wszy stkie trzy samolo
Wniosek ten posiada bardzo poważ
ty spłonęły.
ne szanse przejścia, gdyż po ostatnim
wystąpieniu pik. Miedzińskiego, moż
Katastrofa wydarzjła się w najpię- [
na oczekiw ać, że część członków Ozd
kniejsze] dzielnicy Pragi. Jeden z pło-: nu będzie chętnie za tym wnioskiem
nących samolotów spadł na willę re
głosować.
daktora naczelnego „Czeskiego Sło
W' kuluarach sejmowych utrzymy
wa", wzniecając pożar, który ugasiła
wano, że pos. Miedziriski nie będzie
przybyła straż ogniowa.
czekał na pojawienie się powyższego
Na miejsce katastrofy napłynęły wniosku, lecz że uprzedzając go sam
wielotysięczne tłumy.
złoży godność wicemarszałka sejmu.

Bomby, napadg, podpalenia

JEROZOLIMA, 24.6.
Partyzanci Habobeck, oraz na obóz wojskowy w
arabscy wysadzili most kolejowy na pobliżu Tulkarem. Przystanek kolejo
linii międzynarodowe] Palestyna — wy na linii Tulkarem — Nablus zo
Egipt, przerywając w ten sposób na stał podpalony.
kilka dni komunikację.
W pobliżu kinematografów- w Teł.
We wtorek, 21 bm. oddziały party Aviwie i w Jerozolimie rzucono bom
krecidalszym ciągu premier pod
U l **• że właściciele okrętów utrzy- zanckie uapadły na kolonie Komath i by.
hj* Cy handlowe stosunki z portami
ty^ńskimi czynią to na własne ry-

s BtRUN, 24.6. W kolach miarodaj-

„W związku z przemówieniem

Trzyrunęły
płonące
samoloty
na miasto

PRAGA, 24. 6. W czwartek, 23 bm.
o godz. 15 m, 45 podczas ćwiczeń urządzanych przez lotnictwo czeskie i
okazji zbliżającego się święta armii
czechosłowackiej nastąpiła straszliwa
katastrofa.
Atti
°sromneR° napięcia poseł
W trakcie wykonywania skompliw
Przerwał w jednym momencie
..yiaśnienia premierowi, oświadczając
stronnictwo Jego zgadzało się na po
k yltę nieinterwencji, dopóki nic prze-

wicemarszałka Miedzińskiego na dzt
siejszym zebraniu klubu OZN i w koi
sekwencji zajętego przeze mnie ni
tym zebraniu stanowiska — zgłaszani
niniejszym wystąpienie z klubu OZN"
Jednocześnie w kuluarach rozeszły
p.
się pogłoski, iż podobne listy wysto
sować mają zamiar jeszcze dwaj po
słowie.
Według informacji „Słowa" na jadj nym z najbliższych posiedzeń Sejmu
zostanie zgłoszony przez poważną
grupę posłów wniosek wyrażenia votum nieufności dla pos. Bogusława
Miedzińskiego jako wicemarszałka
sejmu.

Jak podaje „Słowo" wileńskie, na
ręce przewodniczącego kola parlamen
tarnego OZN sen. Dąbkowski, wpły
nął w środę od pos. Bohdana Chęt
ni ickiego następujący list:

>

Apetyty henleinowskie rosną
Rokowan a rządu czeskiego z Niemcami

kajdankach przepłynął

Naczelna Rada

co 90 i tak nie uratowało

Co z nich wyrośnie!

20.000 osób „Dz eń Polski" z Litwy
wyiectiało z Warszawy

w Warszawie i Wilnie

Wżyta pańska
odroczona
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Weselisko w Łowickim
Z widowiska regionalnego Ksieżaków

Na tle chaty wiejskiej — dziewczę
ta śpiewają o rucie, co pod ich oknem
rośnie. Opodal młoda księżanka Kasia
przeżywa chwile zakochanej: — ma
przyjechać Janek i przyjdzie jej nie
długo z domu iść.„
Do zagrody przyjeżdża młody księżak, zgrabny i obciśnięty pasiastym
serdakiem, który mógłby o sobie śmia
ło powiedzieć: — „Jestem księżak z
Łowicza, jestem prosty, klej świca!"
Jankowi przypada do gustu Kasia.
Opowiada rodzicom o swej wybranej
tymi słowami:

LS

RADIO

PIĄTEK, 24.6.1938 R.
WARSZAWA I.
4.11 „Kiedy ranne wstafo zorze**; 4.20 Pły
ty; 4.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poranny;
7.15 Koncert poranny; 11.00 Audycja dla po
borowych; 11.20 Płyty; 11.57 Sygnał czasu;
12.05 Audycja południowa; 15.15 Pogadanka
«*xioci; 15.50 Rozmowa z chorymi; 15.45
Wiad. gospodarcze; 14.00 Orkiestra rozryw
kowa; 14.45 „COP" reportaż; 17.00 Muzyka
taneczna; 18.00 Rzeczy ciekawe z techniki i
przyrody; 18.10 Recital fortepianowy Zbig
niewa Grzybowskiego; 18.40 Nowości lite
rackie; 19.00 Koncert rozrywkowy; 19.50 Po
gadanka aktualna; 19.40 „Wieczór świętojań
ski" koncert rozrywkowy; 20.45 Dziennik wie
czorny; 20.55 Pogadanka aktualna; 21.00
Skrzynka rolnicza; 21.10 Muzyka taneczna;
21.50 Wiad. sportowe; 22.00 Koncert symfo
niczny; 25.00 Ostatnie wiad. dziennika wie
czornego.
WARSZAWA II.

WARSZAWA II.
15.00 Piosenki Józefiny Baker; 15 - ;0
polskie w wyk. Marii Drikowej;
,
informacji; 14.00 Płyty; 15.00 Wied15.05 1000 taktów muzyki; 17.00 W
gospodarska; 17.11 Płyty; 18.10
P
neczna; 22.00 Koncert dawnej

Na to zaproszenie kapela tylko cze
Wreszcie czas na „oczepiny". Zdej
ka! Rzną od ucha szalone oberki i mują pannie młodej piękny wianek z
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGR* MlX
kujawiaki, polki i mazury! Pary przy kwiatów, drudzy szykują czepiec.
17.25
lahli. Recital fortepianów*
|(
tupują, pokrzykują, aż kurz w powa
Panna młoda śpiewa żałośnie:
sława Muenza.
„
20.15
Kolonia.
„Wesoła
wdówka
'
,
lę bije. Hej! Gdzie jesteśmy? Na
lehara.
..„.słr<
widowisku, czy na prawdziwym we
„Jak ja będę w tym czepku
21.00 Mediolan, „la via della
pera Zandonai’ego.
selu!
chodziła,
21.15 Luksemburg. Koncert
22.45 Budapeszt. Koncert ork. ’Y1" '
A pan miody rad tańczy i śpiewa:
KieJ się będę mego Janka
„Moja Kasia taka ładna
NIEDZIELA. 26.6.1938 Rwstydziła?".
Jak róża w bukiecie!
WARSZAWA I.
Ale druhny doradzają:
7.15 „Serdeczna Matko”; 7.20 K®”
A kto by jej nie kochał
15.00
Płyty;
14.00
Parę
informacji;
14.10
ranny;
8.00
Dziennik
poranny;
li’1’,,;
„Ej, Kasieńko, nie wstydź-że się! Koncert solistów; 15.00 Wiad. sportowe; 15.05 dla wsi; ,.15 „Nowy Sącz
Nie wart żyć na świecie!".
— ‘»®"?o|ty(*%
Orkiestra salonowa; 17.00 Pogadanka aktu go Podhala": 11.45 Przegląd
lyrtn|S
Weź chusteczkę, otrzyj oczka — alna;
17.10 Europejskie i amerykańskie orkie 11.57 Sygnał czasu; 12.05 Poranek
,. P'j(
Zasiadają do poczęstunku weselne
uśmiechnij się! stry symfoniczne; 18.10 Płyty; 22.00 O per 15.00 „Kaipiki mojego dzieciństw’„,
go, wciąż tańcząc i śpiewając.
spektywach i zieleni — felieton; 22.15 Płyty. Muzyka obiadowa; 15.00 Audycf’ . IJa
16.50 Oryginalny Yeatr *Y®*’'a łv; *, 1
„Niedużego wzrostu,
Ale przy tym podkpiewają z gospo
Skończyły się oczepiny, koniec NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE „Działanie samochodu": 17.10 .
Tygodnik
dźwiękowy; 18.00 PodW[- . 1".,.
darzy:
Niewielkiego zdania —i
Praga. „Ewa" operetka Dusika.
barwnego weseliska. Jeszcze huczą 19.50
ogródka; U.50 Pogadanka; 20.05 r 7
20.50 Berlin. Koncert symfoniczny.
Bo taka najlepsza
„Zaprosili nas do stołu
Przeglgd polityczny; 20.50 Dzienni’ rw-r
wiwaty, jeszcze jeden wspólny taniec. 20.50 Paris PTT. Koncer tsymfoniczny.
ny: 21.00 „Ta-ioj"; 21.40 Wiad.
21.00 Brno. „Mignon** opera Thomasa.
Zda się do kochania".
Postawili nam rosołu.
W'*
21.00 Rzym. „Rompicolo** operetka Pie- 22.10 Gaetano Donizetti „Don
Kurtyna zapada, zaczyna się życie... triego.
pera; 25.10 Ostatnie wiad. dzienni’
W tym rosole ani ocka,
Kasia, chociaż się bardzo wstydzi,
21.00 Praga. Koncert ork. Fllh.
— Stój, rosole do północka!".
WARSZAWA II.
21.50 Mediolan. Koncert symfoniczny.
(M. K.)
zgadza się „wolę Janka uczynić". We
15.00 Zespól salonowy Wiktof* „dj;
wsi szykuje się weselisko. Przed oSOBOTA, 25.6.1938 R.
•kiego; 15.40 Felieton aktualny;
wiolonczelowy Emanuela Feuerma" j.t» .
Warszawa I
czami naszymi przesuwają się barwne
Duety w wykonaniu Ireny Gade' j pff
4.15 „Kiedy ranne wstaję zorze**; 4.20 Pły ehowskiej i Janiny Hupertowe|; **•
stroje swatów, poważni rodzice, wre
ty; 4.41 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poranny;
7.15 Muzyka poranna; 11.00 Audycja dla po 22.55 Koncert popularny.
szcie — druhny i panna młoda z ko
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGR**1
borowych; 11.20 Płyty; 11.57 Sygnał czasu;
szem kwiatów na głowie.
12.05 Audycja południowa 15.15 Teatr wyo17.15 Mediolan. Koncert •ymfonie’iy (
brafni dla dzieci; 15.45 Wiad. gospodarcze;
Druhny wzięły za ręce strojną pan
18.00 Ryga. Koncert chóru ,.Has<
14.00 „Mikrofon wśród gwiazd** reportai;
. „ op*r*
14.45
„COP" reportaż; 17.00 Muzyka tanecz znania.
nę młodą i śpiewają z troską w gfo1.785 prac nadesłało 156 autorów (Warszawa) — „Kijek w śniegu", Ję. na; 18.00
1,.25
Oslo. „Wesoła wdówka
r
a.
Koncert chórów; 18.45 Kwadrans
sie:
poetycki;
19.00
Utwory
wiolonczelowe
w
na ogłoszony konkurs wydziału tury, drzejewski (Warszawa) — „Szałasy"
1,-55 Hilversum II. Koncert Both®’ „
wyk. Zofii Adamskiej; 19.25 Pogadanka ak
„A czy nie masz woli,
styki ministerstwa komunikacji kon i Olszaniecki (Lwów) — „Raj nar tualna; 19.55 Trio Lisowskich; 20.00 Audycja
20.00 Monachium. „Cyrulik sewil”
Czy cię główka boli —
dla
Polaków
za
granicę;
20.45
Dziennik
wie,
Rossiniego.
.-cut*’
kurs fotograficzny na zimowe zdję ciarski".
2(1.50 Radio Paris. Koncert 1”"
czorny; 20.55 Pogadanka aktualna; 21.00 OCzy ci ojca, matki żal?",
cia sportowe i rodzajowe.
chrona
mienia
i
bezpieczeństwo
na
wsi
—
gielski.
Trzecie nagrody w liczbie ośmiu
21.00 Rzym. Wieczór oper.
.
.■ er
21.10 „A w sobotę wesoło" kon
Jury, grupujące przedstawicieli mi- przyznano jak następuje: pp. Skoczy pogadanka;
Ale panna młoda przeczy:
21.15 Praga II. „la finta giardinl»r
cert; 21.50 Wiad. sportowe; 22.00 „Godzina
niespodzianek**:
25.00
Ostatnie
wiad.
dzien

kom.
Mozarta.
terstwa oraz organizacji narciar las (Warszawa) — „W drzwiach po nika wieczornego.
„Ani mi żal ojca —
21.50 Paris PTT. Koncert symfonK^^^
skich i fotograficznych — podzieli ciągu", Dańda (Katowice) — „Lawi
Ani mi żal matki —<
ło I nagrodę na 2 części, przy czym na", Lokajski (Warszawa) — „Przy
Ani całej rodziny.
300 zł przyznano p. Serafinowi (Za księżycu", Byszewski (Warszawa) —
Tylko mi żal tego
kopane) za pracę pt. „Uśmiech ku słoń „Na podhalańskim szlaku", Witków,
Życie każdej kobiety obraca się
Zjawienie się w lecie na eKra» s*’
Wianka rucianego
cu“. Drugą część w sumie 200 zł ski (Warszawa) — „Wielka Racza", dokoła miłości — są jednak kobiety, na „Colosseum filmu „As
iii®
Ach, mój Boże jedyny!".
otrzymał p. dr Wieczorek z Zakopa Herbert (Lwów) — Kristiana". Kupec którym kochać nie wolno, dla których nowi wydarzenie — jest to T2Lajac’
słowo „miłość" jest owocem zakaza szablonowy, ciekawy i trzy' jr
(Lwów) — „Gonitwa" i dr Bialikie- nym. To agentki tajnego wywiadu, widza w napięciu. Ogląda sK
Żale niewczesne nic nie pomogą. nego za pracę pt. „Śnieżna okiść".
Cztery drugie nagrody po 200 zł o-1 wicz (Lwów) — „Cień".
Wszystkie P^ist^
kobiety bez imienia i nazwiska, ukry dnym tchem.
Kasia jedzie do ślubu, żegnając się ze
trzymali
pp.: Tyski (Warszawa) —
Poza tym ministerstwo zakupiło 25 wające się pod pseudonimem lub zaa- zakreślone z przejmującą
wszystkimi. Druhny jej przyśpiewują:
kjem szyfrowym. Czy takie agent ścią, w oszałamiającej akcji.
„Zjazd w terenie", inż. Ostrowski spośród nadesłanych prac.
ki wywiadu istnieją tylko w roman na chwilę nie daje publiczn9supiir
„Pożegnaj się Kasiu
sach, czy też dzeczywiście są ludźmi tchnąć. Wytwórnia Phoeni* fj|p
Z całą rodzineczką —
z krwi i kości, zajmującymi się wy Prod. — Anglia wyprodukowa,a^fT
kradaniem tajnych planów obcych mo którego pod względem reżyser* w
Bo już nie powrócisz
carstw wyjaśni najbardziej realisty ville). gry aktorskiej (Horney
Do dom panieneczką!".
czny film szpiegowski pt. „As kier". milton), wreszcie frapującego 1 j{r
W rolach głównych Brygida Horney nie powstydziłaby się żadna *’a* ,
Szybko, szybko odprawia się ślub!
— uosobienie wdzięku, urody i talen sza wytwórnia USA
.
Tegoroczna
akcja
pomocy
zimowej,
wej"
nie
wpłaciła
składek.
Trzeba jechać na weselisko! Już or
tu, artystka o niezwykle pociągającej
Ten interesujący film, laK, jfir
jak
wiadomo,
wydała
lepsze
rezulta

Toteż komitet pomocy postanowił sylwetce, oraz przystojny Neil Ha- wspomniano, wyświetla od dZ*
kiestra łowiczaków gra dziarskiego o..Colosseum".
berka. Wszystkie pary tańczą, a pan ty niż w latach ubiegłych. Przyczy jeszcze raz droga poinformowania milton.
niło
się
do
tego
w
znacznej
mierze
przez
prasę
społeczeństwa
wezwać
omłody podśpiewuje:
gotowe meskie i uczn:O#ł
obywatelskie
stanowisko
świata pieszałych do uregulowania zaległoś
„Moja swaha z boru jedzie
pracy.
ci z roku ubiegłego. Jeśli będą zwle
Heblowane deski wiezie,
Alfred LEIBRAN^
Ale część zobowiązanych, która na kać z wpłaceniem zadeklarowanych
Heblowane w cztery kanty —
jesieni roku ubiegłego zadeklarowała kwot, to komitet Pomocy Zimowej o- uf. WSPÓLNA 14, TEL. 9.00-47 (firma <terw«fclj
Hej, zagrajcie muzykanty!".
swój udział w akcji „Pomocy Zimo- publikuje ich nazwiska.
Czytelnikom „Nowej Rzeczpospolitej" specjalny rabat

Kto zebrał nagrody
konkursu fofogre (innego

Kobieta bez nazwisK^.

Komitet oomocy zimowej
grozi opublikowaniem nazwisk

yDIUK I

Falentine WiHams

25 sir Charles‘a. — Proszę pana trzymać w najściślej

ZA ZOŁTYMI
drzwi.;;-;i
Przekład autoryzowany z angielskiego
KAROLINY CZ ETWERTYŃSKIEJ

— A teraz,, sir Charles — rzeki Manderton po wyj
ściu Ródney‘a — poproszę o bardzo szczegółowy
opis wyglądu pańskiego kamerdynera.
Po chwili Rodney wrócił z pełnym pudelkiem na
boi. Zastał Mandertona notującego pilnie pod dyk
tandem ojca. Sir Charles wyjął z pudełka jedną kulę
i położył ją na otwartej dłoni inspektora.
— Bez łuski! — wykrzyknął Manderton.
— Tego samego kalibru? — zapytał drżącym
głosem sir Charles.
Manderton skinął głową.
— Proszę o to pudełko — rzeki nie zdradzając
najmniejszego wzruszenia.
Zapadła cisza. Słychać było tylko szelest prze
wracanych kart w notesiku Mandertona. I jego niski
gruby głos przerwał milczenie:
— Czy pani Sholto nie ma krewnych nazwiskiem
Leslie, albo Ledlie, lub coś podobnego? — zwrócił
się do pana domu.
Sir Charles spojrzał na syna.
— Rodney, pomóż nam.
— Gerry nieraz wspomina panią Leadbury — od
powiedział powoli, cedząc słowa.
— Czy ta pani ma własną lożę w operze?
Nie wiem. Możliwe. Zawołajmy Gerry, niech
nam sama opowie.
— Za nic! — zaoponował żywo 'detektyw i wy
jąwszy z ust cygaro, patrzył z natężeniem w oczy

— Była, ale klimat tamtejszy jej nie służył i
szej tajemnicy wszystkie moje zapytania, a głównie ciła do Anglii dwa miesiące temu.
^yl
te, które się tyczą pani Sholto.
— Rozumiem — mówiąc to inspektor
Sir Charles odfuknął:
gumkę na notatnik i wsunął go do kieszeni. — u0
— Pan mnie stawia w bardzo trudnym położeniu. jest obecnie pan Sholto Rossway?
. jyPurpurowa twarz inspektora zaczerwieniła się
— W Grand Hotelu, w Neapolu. Mniej więcej
jeszcze więcej.
dzień temu mieliśmy ostatnie wiadomości, pr3^
— Nie może pan być w gorszej pozycji, niż ta, Rod?
w której się pan znajduje. Przedmiot największej
— Tak jest.
wagi dla naszego śledztwa pochodzi z pańskiego do
— Zwiedzał nowodkryte wykopaliska w B , „o*
mu. Jeżeli pan nie chce, abym pana posądzał o na — dodał sir Charles — i miał nadzieję otrzyma0
leżenie do spółki zainteresowanych w zamydleniu zwolenie na obejrzenie podziemi Herculanurnpolicji oczu, niech pan nie stwarza nam nowych tru
— Czy oczekujecie go tu państwo w najbh^sZjadności.
czasie? — pytał inspektor, niby od niechcenia,
Odwrócił się do Rodney'a:
dając się za kapeluszem.
e|J
— Telegrafowałem do brata dziś rano — rz
— I to samo tyczy się pana również. Teraz wra
Rodney.
_ <e5.
cając do nani Leadbury. Gdzie ona mieszka?
— Dobrze zrobiłeś. Rod — pochwalił sir Char
— Na Pontstreet, zdaje się — odpowiedział Rod
ney i biorąc do ręki książkę telefoniczną mówił da
Manderton wziął kapelusz do ręki.
— No. idę już.
-y
lej: — Wiesz ojcze, matka tego młodego człowieka,
który mieszkał w Kenya. O tu jest — dodał wska
— Może kieliszeczek porto przed drogą — Pr0K
zując inspektorowi palcem — telefon pani Leadbury nowa! sir Charles.
w książce.
— Nie, dziękuję.
Sir Charles chrząknął głośno.
— Dziękuję panu — odparł Manderton i skrzętnie
— Panie inspektorze, bardzo bym ubolewa* p
zapisał numer w notatniku. — Pan mówił — zapy
tał po chwili — że pani Leadbury ma syna w Kenya? tym. gdyby pan wyniósł stąd wrażenie, że
— Miała — odparł Rodney — ale chłopał zginął wiek z nas utrudnia śledztwo. Mam nadzieje.
rozumie jak dalece ja i moi domownicy jes'e
w zeszłym roku.
w każdej chwili do pańskiej dyspozycji.
Jtr
— Zginął? Gdzie?
Manderton w dalszym ciągu bawił się
— Na „Safari". W czasie polowania na grubą
zwierzynę. Bvł wielkim przyjacielem mego brata. szem. Sir Charles dodał:
— Zdaie mi się, że pan chciał mi zadać jeszc?c
— Pan ma brata w Kenya?
rę pytań?
.
— Tak. to właśnie maż mojej bratowej. Gerry.
Mandertop z pochmurną miną patrzał wci3z
Insnektor poruszył powiekami, poszukał oczami
sir Cbarlesa.
kapelusz, który trzymał w ręku.
,
— Tylko jedno pytanie, sir Charles, które m1 5
— Zdawało mi się, że mąż pani Rossway był we
czv za dwa. Ale nie teraz.
Włoszech?
Wstał, ukłonił sie. wykręcił się na pięcie i Pnn
— Istotnie, syn jest obecnie we Włoszech’ w 'dro
szerował ku wyjściu.
dze powrotnej z Afryki do Anglii.
— Czy pani Rossway też była w Kenya?
(Dalszy, ciąg nastaP
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Krwawa tragedia małżeńska

j^^’przeszkclen.e'inhilYch Niemców

Pięć strzałów do rywala

p^["J
1CE*w
w. ‘ ^Pawskiej 25 wydarzyła się
fiarą °rek Pouura tragedia, której ow*aścicatI|ł
Juliusz Wolnar,
go. u ,e Warsztatu samochodowe*
tei doszło na nastęKiedv
Paty _

°"a sąsiada jego Eryka Lo*icdzia» bywa,a ua wywczasach, do
Niższe
Lopata> te utrzymuje ouą
agow . ,5unki z Wolnarem. Nie rcstaao ,.°n P°czątkowo na to, lecz po
ści znr
przi;kouać się, o słuszno.

let»iskaW Trek’ 8dy iona wrdci,a 2
8er(Jec ’. ’opa,a Przywitał ją bardzo
domu. niv Po czyra odprowadził do
się J
asl«Pnie, jak zwykle udał
biur- ?racy’ ,ccz zamiast pójść do '
zaczaił FVł S'ę na s,rychu ’ lam s,<?'
F>0 kilku minutach zauważył
dając Wychoc,zącą z mieszkania I ua się do warsztatu Wolnara. —

TORUŃ, 24.6. Sąd grodzki w Tcze
wie skażał na dwa tygodnie bezwzglę
nego aresztu Niemca — Wolfganga
Dembskiego, 19-letniego ekspedienta
sztatu, gdzie zastał żonę, rozmawia
dzo
przywiązany
do
swej
żony
i
troi
z Pelplina, za nielegalny pobyt w
jącą z Wolnarem. Bez słowa wydo
Niemczech przez kilka tygodni, po
był z kieszeni broń i wystrzelił pię ga nieletnich dzieci.
ciokrotnie do Wolnara.
Żona Łopaty wybiegła na podwórze
i poczęta wzywać pomocy. Wezwano
niezwłocznie pogotowie ratunkowe i
policję. Ciężko rannego Wolnara
przewieziono w beznadziejnym sta
SOSNOWIEC, 24.6. Policja sosno dzieją • włamywacza Edmunda Pie
nie do szpitala, a zabójcę skuto w kaj
wiecka urządziła w nocy obławę na trasa.
dany i osadzono w więzieniu.
Nad Czarną Przeroszą w okolicy fa.
poszukiwanego listami gończymi złoSąsiedzi wyrażają się o Łopacie
bryki Schóna policja zauważyła jakie
goś osobnika, który przyczaił się w
trawie nad brzegiem.
Gdy policja
zbliżyła się nad sam brzeg, podejrzą,
ny osobnik rzucił się w ubraniu do
rzeki.
Usiłował on dostać się na
przeciwny
brzeg rzeki.
W zw iązku z tym na stacjach kole,
JASTARNIA 24.6. Na skutek panuKula
rewolwerowa
trafiła ucieka
jowych
wybrzeża
wystawiono
tablice
Jacej na wybrzeżu polskim suszy za
chodzi obawa pożarów na wydmach z napisami ostrzegawczymi, aby let jącego, którym okazał się poszukiwa
nicy nie wyrzucali na półwyspie Hel ny Pietras.
i w lesie półwyspu helskiego.
Umieszczono go w szpitalu, aż do
skim z okien wagonu niedopałków pa
czasu wyzdrowienia. Potem odpowie
picrosów ani płonących zapałek.
przed sądem za swe sprawki.
Ostatnio bowiem na skutek wyrzu
cenia niedopałka powstał pożar na
Helu, który strawił na przestrzeni 180
Prezesem kasy jest p. Micha! Ślu m. kw. mech i trawę oraz opalił kilka
drzew.
sarczyk, miejscowy kupiec.

Pływa! w ubraniu
aby uciec prze i pilicia

Nse rzucec płonących zapałek

Obawa pożarów

Helu

Jasa „Chrześcijańska Pomoc”
B,i»ciynia s e do podnieś enia handlu w Lidzie
dwom"'’
Uruchomiona przed
a. }a,y kasa bezprocentowa
Drży ®sciiańska
Pomoc" w Lidzie
skich
nym Związku kupców pol*ydat ^aC^iewicia
Przyczyniła się
i
nie do podniesienia kupiectwa
^•niosła
kien^0llr*owie kasy własnym wysił-

w lasach gdyństah

Tragiczna

Nadużycie

urzędzie gminnym

<j3 f1 godzenie w tej sprawie prowa-

Głuchoniemy oodpa'ac:

spalił 5 budynków

. sędzia śledczy j sprawa niebawem
Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
V-v^,IC rozpoznawana w sądzie okręgo otrzymuje coraz częściej meldunki o
**ym w Lidzie.
wypadkach pożaru wznieconych przcr
umysłowo chorych, pozostawionych
bez nadzoru. W ostatnich dniach wy
padek taki zaszedł w gminie Samostrzyła pow. rówieńskiego. 23-letni
Wasyl Cemerys, głuchoniemy i urny,
słowo chory spowodował pożar 5
budynków, wyrządzając wielotysię
*4,6 (B)- W zw*zku 2 02™- czne straty.
Jlcze”lem uboju rytualnego zanoto-

> mieszkaniach
biie s:e bydło

bota° W
kilkakrotne wypadki
żyd/JeiUI,e80 uboju uprawianego przez
.
w w prywatnych mieszkaniach i
Kulewach.
Znalezione mięso skonfiskowano, a

Zamkntece
żydowskiego gimnazjum

Kuratorium
wileńskiego
okręgu
szkolnego zamknęło prywatne gimna
podobne wypadki zanotowano rów zjum, z hebrajskim Językiem naucza
nia Żydowskiego Towarzystwa Szko
^dzk? m lipiliskici * iwicjskiej Pow.
ły Średniej „Herolija" w Wołkowysku.

hóśTyClł p0ciasięto dt' odpowiedział,

Pałac w Choroszczy

Decyzja władz szkolnych pozosta
łe w związku ze zmianami w orga
nizacji szkolnictwa średniego.

Białystok

21.6. zabytkowy pa.
w Choroszczy (15 kni od Bialegocku) dawna letnia rezydencja het. **>a w. koronnego i kasztelana kra^'skiegt, J. K. Branickiego, po uwol
'eft’u go 0(j przybudówek wykona
ły
Drzez fabrykanta Moesa w po2eszlego wieku, jest obecnie w
ie częściowego zabezpieczenia
pr. od wpływów atmosferycznych
t,ez omurowanie korony murów
r* 2to hiilośników hist, liter, i sztuki
Iłp latymstoku zorganizowało ostaXv‘C’c..'ivycieczkę do pałacu i kościoła
fcli^0r°5z«y z odczytem p. Jana
j

9 osób

w odmętach kSugu

g
zebralj dość znaczny fundusz,
BRZEŚĆ n.B. 24.6. Nadeszły już
i fZere.S0 udzielają pożyczek kupcom szczegóły katastrofy, jaka wydarzy
3.cl niitślnikom. W ciągu ostatnich ła się na Bugu pod Orlą.
jia Uiiesięcy kasa udzieliła pożyczek
W miejscowości Orla pow. brzes
Sunię ponad 6 tys. zł.
kiego przejeżdżało łódką do pracy 18
ludzi, z tego 13 kobiet i 5 mężczyzn.
Z chwilą gdy łódka znalazła się na
środku rzeki, falc zaczęły zalewać
ją, powodując panikę. Przestraszeni
wieśniacy w ogólnym zamieszaniu
przewrócili łódź i poczęli tonąć. Na
tohin^’ *4<k (B). ' Urzędnik zarządu
krzyk nadbiegli okoliczni chłopi i za.
iowsi.e^° w ’wiu Władysław Mlcha- częli ratować tonących.
K| otrzymał w swoim czasie 208
9 osób zdołano wyciągnąć z wody,
ha
C61u wPIacćn!a na konto PKO po udzieleniu pomocy lekarskiej uda
Ję; rzecz nowogrodzkiego wojewódz ło się ich przywrócić do życia. Po
ka So Komitetu Pomocy Zimowej dłuższych poszukiwaniach wydobyto
ezr°botnym.
^.^uhalowski kwoty tej na potzcie

wpłacił, urzędowi zaś gminnemu
edstawit sfałszowany dowód wpla

Obława na włóczęgę

SSraż pożarna

gasi ogień kijami
GDYNIA, 24.6. (J). W lesie w pobli j
żu Juraty powstał pożar, który objął
około 200 m. kw. powierzchni, wy
palając tramę i mech. Zaalarmowa
na straż pożarna ogień ugasiła kijami
z braku łopat, których nie posiadają
dotychczas oddziały straży ochotni
czej w Juracie i w Jastarni.
Wybuch pożaru nastąpił prawdopodobnie z powodu rzucenia niedopałka
papierosa przez przechodnia

zwłoki jeszcze 4 osób, pięciu osób do
tycbczas nic wydobyto.
Wiadomość o tragicznym wypadku
wywołaał w całej okolicy ogólne przy
gnębienie. We wsi panuje żałoba po
nieszczęśliwych topielcach.

Lustracja wytwórni
!odów
Wobec zanotowania wypadków
zbiorowego zatrucia lodami, co m. in.
spowodowało zachorowanie 40 dzie
ci szkolnych pod Łodzią, władze na
kazały podjęcie generalnej lustracji
wytwórni lodów w całej Polsce. Po
bierane próbki lodów będą kierowa
ne do analizy w państwowych zakła
dach higieny.

„Wor Pomorza”
wraca ze Sztokholmu
GDYNIA 24.6. Wczoraj powrócił
do Gdyni z dwutygodniowej podróży
do Sztokholmu statek szkolny „Dar
Pomorza", który uczestniczył w zjeź
dzić europejskiego związku statków
szkolnych marynarki handlowej, zor
ganizowanym przez szwedzkie koła
żeglugowe z okazji 80-cj rocznicy urodzin króla Szwecji Gustawa V.

Muzeum Żeromskiego
w latarni rozewskiei

GDYNIA, 24.6. (J). W niedzielę,
dnia 26 bm. odbędzię się w Rozewiu
nad morzem poświęcenie, otwarcie i
przekazanie pokoju w latarni mor
skiej, w której Stefan Żeromski pi
sał w swoim czasie swą powieść pt.
„Wiatr od morza" oraz „Międzymo
rze".
Pokój ten będzie stanowił male mu
zeum pamiątek z czasów pobytu wie!
kiego pisarza nad morzem polskim.
Pokoik mieszczący się w latarni mor
skie! został odnowiony i urządzony
staraniem sekcji pisarzy marynistów
przy pomocy finansowej urzędu mor
skiego w Gdyni.

wyjeździe do Gdańska za dowodem
osobistym. Dombśki rzekomo bawił u
krewnych, lecz nie mógł bliżej określf, po co tam pojechał i co robił i w
jaki sposób mógł tak długi okres cza
su przebywać bez paszportu, podczas
gdy policja niemiecka każdego obcego
w ciągu 24 godzin w razie braków
termalnych pociąga do odpowiedział,
ności.
Prasa pomorska nawiązując do tego
Uktu stwierdza, że w ostatnich cza
sach tc „odwiedziny krewnych" przy
brały duży rozmiar, jak również wy
cieczki Niemców w przedpoborowym
wieku do „Reichu".
Akcja ta ma wszelkie znamiona zor
ganzowanej roboty i niewątpliwie ma
na cc u przeszkolenie młodych Niem
ców na *crenie Trzeciej Rzeszy.

Ze mordował syna
i podpalił dom
KATOWICE, 24.6. W Surowinie
pod Brynicą, w pow. opolskim wy.
buchł pożar na strychu domu rolnika
Jana Kansego.
Po ugaszeniu ognia zauważono, że
nie ma nigdzie 31-letniego Pawła Kan
sego. W toku poszukiwań znaleziono
wreszcie na strychu zwęglone jego
zwłoki. Wobec tego, że między dena
tem a ojcem jego toczył się spór ma
jątkowy, władze policyjne aresztowa
ły starego Kansego, podejrzewając
go, że zamordował syna i dla zatarcia
śladów ułożył zwłoki syna na stry
chu, po czym podpalił dom.

GDYNIA 24.6 (J). Władze policyj
ne w Gdyni przeprowadziły wielką
obławę na nieznanego włóczęgę, któ
ry krył się w lasach podgdyńskich i
od czasu do czasu urządzał napady
na samotne kobiety przechodzące w
pobliżu lasu.
Zboczeńcem okazał się bezrobotny
mieszkaniec przedmieścia Obhiże, nie
jaki Wawrzyniec Staniszewski, który
opuścił rodzinę przed kilku miesiąca
mi i przez długi czas tułał się po okolicznych lasach.
POZNAŃ 24.6. Walne zgromadze
Ponieważ wykazuje on objawy
nie Wkp. To w. Kółek Rolniczych po
choroby umysłowej, został przekaza
wzięło w dniu 22 bm. uchwałę, wzy
ny opiece lekarzy _ psychiatrów.
wającą władze WTKR do zorgani
zowania w roku bieżącym pielgrzym
ki członków Kółek Rolniczych na Ja
sną Górę, celem zadokumentowania
swego niczym niewzruszonego przy
GDYNIA 24.6. (J). W dniu 21 bm. wiązania do Kościoła katolickiego i
około godz. 19-eJ przybył do portu złożenia hołdu Królowe) Korony Pol
gdyńskiego z trzydniowej wycieczki skiej.
do Helsinek transatlantycki motoro
wiec „Batory" przywożąc polską wy
cieczkę turystyczną w liczbie 360 oNa ul. Kościuszki w Będzinie wy
sób oraz kilkudziesięciu pasażerów z
Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii, któ koleił się wczoraj o godz. 19 wieczór
tramwaj, iadący z Będzina do So
rzy udają się w dalszą podróż do Ko snowca. Powodem wykolejenia był
penhagi i Nowego Jorku w dniu 23 wybryk nieznanych dotychczas wy
bm.
rostków, którzy poukładali w row
Tego samego dnia ok. godz. 22-ej kach szyn większą ilość kamieni.
wieczorem przyszedł z Ameryki Potu Tramwaj wpadł na słup żelazny, pod
trzymujący przewody, złamał go i
dniowej do portu gdyńskiego drugi
wjechał na chodnik.
transatlantyk polski „Pułaski** przy*
Motorniczy Gałka odniósł poważne
wożąc na swym pokładzie 136 pasa- okaleczenia. Kilku pasażerów zostało
żerów oraz ładunek 1.680 ton drob- lekko rannych. Wskutek wykolejenia
nicy. Statek „Pułaski" pozostanie w nastąpiła przerwa w ruchu, trwająca
Gdyni do dnia 28 bm. i w tym dniu o około trzy kwandranse. Poza tym Bę
godz. 15 odchodzi w następną podróż dzin pozbawiony byt wskutek tego
światła przez około półtorej godziny.
do Ameryki Południowej.
Dalsze dochodzenia prowadzi policja.

Rsfnicy wielkopolscy

w pielgrzymce ni Jasną
Górę

„Batory" i „tulaski"
w Gdyni

Kronika śląską

Śmierć chłopca
pod kolami kolejki

KATOWICE, 24.6. Na terenie szy
bu „Ewalda** w Mysłowicach wyda
rzył się tragiczny wypadek.
Z niewyjaśnionych dotychczas przy
czyn dostał się pod kola parowozu
kolejki kopalnianej 16-letni Józef (iałyga z Mysłowic. Kiedy maszynista
zauważył chłopca pod kołami, zaha
mował na miejcu. było już jednak za
późno. Spod kół wydobyto skrwa
wionego Gałygę, dającego tylko sła
be oznaki życia. Zalarmowano natychmiast pogotowie ratunkowe, któ
rym odstawiono go do szpitala Spół
ki Brackiej w Mysłowicach. Chłopiec
jednak w drodze do szpitala wyzio
nął ducha.
Zwłoki tragicznie zmarłego płożono
LIDA 24.6. (B). W majątku Woldaw
kostnicy.
ciszki obok Lidy wskutek wadliwej
konstrukcji komina wybuchł pożar w
domu mieszkalnym inżyniera Ludwi
ka Henszla, który strawił budynek
doszczętnie, a w nim meble, ubranie
i biżuterię
Ogólne straty wynoszą ponad 10.000
KiHTfl W PKO 42.011
złotych.

Pożar zn szczyt
cały dom

fiioi/sz
OBRONY MORSKIEI -

W nocy na środę wydarzył się na
forze kolejowym pod Opolem tragicz
ny wypadek. Kupiec Alojzy Koc z Opo
la wracał z zabawy weselnej 1 skra
cając sobie drogę, zamierzał przejść
przez tor kolejowy. W tej chwili nad
jechał pociąg, którego Koc nie zauwa
żył. Wpadł on pod kola pociągu i po
niósł śmierć na miejscu.
Kierownik cegielni „Niedżwledziniec" w Bykowinie, Ludwik Hupka z
Nowej Wsi zawiadomił policję, że za
trudnieni u niego furmani — Wilhelm
G„ Augustyn F. i Józef K. z Bykowiny, sprzeniewierzyli od kwietnia 30
tys. cegieł, które im powierzono do
rozwiezienia. Cegieł tych odbiorcom
nie dostarczali, a sprzedali je na wła
sną rękę przygodnym
nabywcom.
Szkoda wyrządzona firmie wynosi
1QOO zł.

W środę, w późnych godzinach wie
czornych ul. Grażyńskiego w Łagiew
nikach zdążała do domu Helena Schol
zowa z Łagiewnik. W pewnej chwili
z przeciwnej strony nadjechał w szyb
kim tempie jakiś rowerzysta, który na
jechał na Scholzową. Rowerzysta,
który Jechał bez światła, nie zważa
jąc wcale na ofiarę, ulotnił się w nie
wiadomym kierunku. Ciężko ranną
ścholzową znaleźli przypadkowi prze
chodnie. którzy odstawili ją do Szpi
tala Miejskiego w Chorzowie.
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Najkrótszy mecz w dziejach boksu

CzyPonad
Schmelling
dostał
cios
w
nerkel
milion dolarów dochodu
■V,

Oczekiway w Niemczech z najwyż
szyto napięciem mecz boksetski po
między Schmellingiem i Louisem za
kończył się rozczarowaniem i zawo
dem jakiego nie spodziewali się na
wet najwięksi pesymiści.

Milion; p z; glsśnika:li
Miliony ludzi zgromadziło się w
Niemczech przy aparatach radio
wych, aby móc śledzić przebieg me
czu. Cały porządek dnia w Berlinie,
a nawet przepisy policyjne o ruchu
nocnym dostosowano do spotkania.
Piorunująca klęska Schmellinga wy
wołała na niemieckich słuchaczach
deprymujące wrażenie. Szereg pism
wydało specjalne dodatki, poświęco
ne meczowi. Wszystkie dzienniki nie
wyłączając najpoważniejszych pism
politycznych poświęcają cale strony
przebiegowi spotkania.

sześciu Schmelling jeszcze się pod
niósł, ale już nie był zdolny do żad
nej walki.
Po trzecim uderzeniu Schmelling
był już na wpół przytomny i sędzia
Donovan przerwał dalszą walkę na
wet przed wyliczeniem, gdyż asystent
Schmellinga Max Machon rzucił na
ring ręcznik na znak poddania się
Niemca.
Wśród niebywałego entuzjazmu wi
dzów ogłoszono Joe Louisa mistrzem
świata wszystkich wag.

prasy, że był pewny zwycięstwa i to
w pierwszych rundach, nie spodzie
wał się jednak tak piorunującego suk
cesu.
Louis twierdzi, że wygrał zupełnie
prawidłowo, co jest zresztą zgodne z
orzeczeniem sędziów.

na ulicach. W Chicago Murzyni z radości poprzewracali słupy tramwajo
we. wybijali szyby itd. W Cleveland
doszło do bijatyki, w której kilkaset
osób odniosło rany. Dopiero silne od
działy policji, za pomocą bomb Izawiących przywróciły spokój.

Radość wśród Murzynów

B i Ians meczu

Zwycięstwo Louisa wywołało w
dzielnicach murzyńskich wszystkich
miast amerykańskich niebywałą ra
dość. Radość ta przybrała w niektó
rych wypadkach nieprawdopodobne
Lou<s by/ pewny
iormy. W słynnej dzielnicy murzyń
zwycięstwa
skiej Harlem korowody tańczących
Louis oświadczył przedstawicielom Murzynów zatamowały wszelki ruch

Przed meczem przekupnie, którzy :
;
przezornie zaopatrzyli się w większe
ilości biletów robili doskonałe intere
sy na ich odsprzedaży.
Za miejsce które normalnie koszto
wało 30 dolarów żądali po 100 dola
rów. Pomimo tak wygórowanej ceny

Lista nfs rzów świa^

Wygralbv-gcyby n e
przegrał
Na ogół pisma niemieckie nie za
rzucają otwarcie Louisowi, że jego
cios był nieprawidłowy, cytując jed
nak słowa Shmellinga o uderzeniu otrzymanym w nerki i za foul. W Ber
linie panuje ogólne przekonanie, że
gdyby Schmelling potrafił wytrzymać
pierwszy huraganowy atak, spotkanie
■wygrałby dzięki swej lepszej techni
ce i długoletniemu doświadczeniu

4 000 DOlican’ow
Wczorajsze spotkanie Schmelling
— Louis wywołało w Ameryce nieby
wale zainteresowanie. Na stadionie
zgromadziło się przeszło 20 tysięcy sa
mych Murzynów, zamieszkujących
dzielnicę przeznaczoną dla Murzynów
Harlem.
Wśród obecnych byli również obaj
synowie prezydenta Roosevelta. Na
stadionie porządek utrzymywało trzy
tysiące policjantów. Poza tym tysiąc
czuwało przed stadionem nad zapew
nieniem porządku.

Ra krótszy mecz

znajidowali jednak chętnych 1,3
ców.
rts^l1
Jak wynika z przeprowadź0^;^
dokładnych obliczeń mecz PrZ* o1.015.096 dolarów, doliczając sU Za
trzymane z radia i filmu. Po raZ ^jemy w dziejach boksu anieryka
go mecz dał przeszło milion d” jj|J
dochodu. Z wymienionej sumy
^ol‘‘5°’ Wi przyniosły karty * jjji
Reszta sumy pochodzi z fan
radiowych i wytwórni filmowy0
Mistrz świata i zwycięzca ^^1'
Joe I ouis otrzymał za swoja
nu'owa walkę
321.245
doi,
Schmellingowi przyznano l60,6'
lary.
,cb
Ogółem na meczu było
72.000 widzów, z tego płatny0
dzów 66.227.

Niejnteresujący i słabo obsadzony
program nie dużo ściągnął publicz
ności, toteż gra słabsza — obrót w
10 gonitwach 385.315 złotych.
Mająca zadatki klasy, córka Bafura
i Kolczugi 3 1. kl. Witamina, Zwycię
żając po raz 4-ty w sezonie, przeszła
po za grupy. Obiecująca ta klacz za
pewne niejednokrotnie zwycięży i w
poważniejszych konkurencjach.
Coraz lepiej biega 3 I. og. II Baccio. Zwycięzca płotowej nagrody
sprzedażnej, ongiś klasowego 6 1. ogie
ra Bobrujska. nabył za 2500 zł rot
mistrz Hertner. Nagrodę Porycką ła
two zdobył 5 1. og. Habdank, dobrze
w gonitwie tej przeszedł Peryskop.
Czołowy trzylatek swego rocznika
5 1. og. Iris, dość łatwo zwyciężył w
Ii-ej kategorii.
Dobrze przeprowadzony przez ż.
Jagodzińskiego, syn Pirata 3 I. og.
Escorial, pomimo nadwagi pokonał
Rozmacha i Rakoczego.
Zmiana trenera na dobre wyszła
4-letniemu Nordstrómowi, ten syn
Forwarda i Fergany z powodzeniem
biega w coraz poważniejszych kom
paniach.
Wróżdę po wygraniu nagrody sprze
dażnej za 2450 zł nabyła p. Szulginowa. Nasz faworyt Forum okazał się
o tyle lepszym od współzawodników,
że zwyciężył, nawet pod chi. Burym,
przynosząc wcale pokaźną wypłatę
51.50 za 5 zł.
Wyraźnie na zwycięstwo nie jechał
ż. Gili na Dellu.

Mecz właściwie sprawił zawód
dziesiątkom tysiący widzów, zgroma
dzonym na stadionie. Zawody bowiem
trwały zaledwie dwie minuty i cztery
sekundy.
Był to najkrótszy mecz, zakończo
ny nokautem w dziejach dotychczaso
wych rozgrywek o bokserskie mi
GONITWA 1. Nagroda 2400 zł. Dy
strzostwo świata wszystkich wag.
stans 2200 mtr.
Wpływy z biletów wstępu przyniosły
1) Witamina i- Treba, 2) Kaprys II
organizatorom okrągło milion dola (15.50) ż. Pasternak.
Czas: 2,22 (13. 32. 30. 33, 34) łatwo
rów dochodu.
o 10 dl.
Tot. z w. 6.—.
Drsmetyczna we ka
Witamina dowolnie pokonała KaPrzebieg meczu był ogromnie dra prysa II. który zakulal.
GONITWA 2. Nagroda 2000 zł. Dy
matyczny. Joe Louis od razu po gongu
stans 2100 mtr.
zaatakował gwałtownie swego prze
1) II Baccio ż. Pule, 2) Ra (22.50) ż.
ciwnika niesłychanie potężnymi cio Gulyas. 3) Okrza (20.—) ż. Lipowicz.
Czas: 2,15 (7. 32'/2, 31!6.31'/2.
sami. Zanim dziesiątki tysięcy wi.
dzów. znajdujących się na stadionie i 32%) łatwo o 2 dl. — szyja.
Tot. zw. 7.—.
płacących bajońskie sumy za bilety
Do początku prostej przeprowadził
wstępu, zdążyły się zorientować. Mu Ra. gdzie swobodnie minął go. podą
rzyn posłał trzykrotnie Niemca na żający w dystansie na miejscu dru
gim II Baccio i dociągnął łatwo do
deski.
celownika. Drugie miejsce utrzymał
Już w pierwszej sekundzie uderze Ra o szyje przed Okrza
nie Murzyna, które padło na (warz
GONITWA 3. Sprzedażna Nagroda
mtr.
Schmellinga zmusiło Niemca do opar 1500 zł. Płoty Dystans 2800 ......
1) Bobrujsk ż. Ziemiański. 2) Pana
cla się o sznury ringu.
ma (57.50) ch. Bogobowicz, 3) Nur
Następne ciosy Louisa, wymierzone (20.—) ch. Andrzejczak
z piekielna szybkością, oszołomiły
Wycofane: Esdras i Ignis.
Czas: 3.26 (103 35%. 34'/2. 35'/2,
Niemca, który raz po raz ładował na
37’/2) b. łatwo o 8 dl.
deskach
Tot. 6—.
Po drugim uderzeniu wyliczony do
Bobrujsk dowolnie pokonał Pana-

Gonitwy wtzwa'ne

mę. Nur po przeprowadzeniu 1.600 m.
zakulal i został zatrzymany.
GONITWA 4. Nagroda 1600 zł. Dy
stans 1600 mtr.
1) Bidermajer j. Kobitowicz, 2) Ewa
(19.—) ż. Jagodziński, 3) Ferdynand
(32.—) ż. Michalczyk
Wycofane: Jolie. Fantineta i Ta
litha.
Czas: 1,45 (7'/2. 33'/2, 33, 31) łatwo
0

Tot zw. 6.50.
Bidermajer przeprowadziwszy z
miejsca do miejsca łatwo pokonał
Ewę. o pól długości za którą Ferdy
nand.
GONITWA 5. Nagroda 5.000 zł- Porycka imł St- hr. Czackiego. Dystans
3.000 mtr.
1) Habdank ż. Nowak. 2) Prater
(25.50) ż. Stasiak, 3) Peryskop (103.—)
ż. Pule. 4) Neptun (23.—) ż. Jagodziń
ski.
Wycofany: Łuk.
Czas: 3,1416 (1,05, 35, 30'/2, 32, 32)
pewnie 3 — 1 di.
Tot. zw. 7.—, fr. 5.50 i 6.—.
Habdank przodując na całym dy
stansie zwyciężył pewnie o 3 dl. Pratera. o 1 długość za którym finiszują
cy Peryskop.
GONITWA 6. Nagroda 2200 zł. Dy
stans 1600 mtr.
1) Iris ż. Pasternak, 2) Le Picador
(28.—) ż. Stasiak, 3) Mousquetaire
(29.—) j. Gulyas, 4) Kryniczanka
(27.50) ż. Gili, 5) Irresistible (67—)
ż. Balcerzak.
Czas- 1,38% (7, 3016. 30, 31) pew
nie o 116 — 16 dt.
Tot. zw. 9.—. fr 7.— i 9.50.
Do zakrętu przeprowadził Irresisti
ble na prostą zaś pierwszym wyszedł
Le Picador, którego wprost dużych
nat o 116 dl. o ’/2 długości trzeci późtrybun swobodnie minął Iris i pokono finiszujący Mousquetaire.
GONITWA 7. Nagroda 3.000 zł. Dy
stans 1600 mtr.
1) Escorial ż. Jagodziński. 2) Roz
mach (24.—) ż. Gili. 3) Rakoczy
(15.50) ź. Pule.
Wycofane: Katon. Estrada i Devil
le.
Czas: 1.38 (6. 30. 30. 32) w walce
0 2 dl. — kr. łeb.
Tot. zw. 8.—.
Escorial przodując na całym dy
stansie pokonał w walce o 2 długości
Rozmacha, o krótki łeb za którym
Rakoczy.
GONITWA 8. Nagroda 2400 zł. Dy
stans 2200 mtr.
1) Nordstrom ż. Stasiak.. 2) Niepo
ręt (44.—) ż Jagodziński 3) Dell
(14.—) ż- Gili 4) Centvfolia (36.50) j.
Gulvas. 5) Bałtyk (10.50) ż. Nowak.
Wycofane: Iris i Elf
Czas: 2.20 (14. 3216 3116. 31, 31) b.
pewnie % — i'/2 dł
Prowadzącego d? drugich tablic
Nieporęta. swobodnie minął podąża
jący na miejscu drugim Nordstrom,
zwyciężając pewnie o !6 dl. Trzeci

nie jechany Dell,
GONITWA 9. Sprzedażna. Nagroda
2500 zł. Dystans 2100 mtr.
1) Wróżda ch. Molenda, 2) Talitha
(22.—) j. Kobitowicz, 3) Zorza (37.50)
ż. Pasternak, 4) Katorżnik (35.50) ż.
Gulyas, 5) Turcja (75.—) ż. Pule, 6)
Brysk (52.50) j. Kalinowski, 7) Arkas
(40.—) ż. Jednaszewski, 8) Orkan
(19.—) ż. Gili.
Czas: 2,17 (6'/2. 33, 32'/2. 33, 32)
dość pewnie o szyję — 4% dl.
Tot. zw. 52.50,
Znalazłszy w połow ie prostej przej
ście do bandy ch. Molenda na Wróżdzie, dość pewnie, pokonał o szyję
lalithe o 4% dl. za którą Zorza.
GONITWA 10. Nagroda 1400 zł. Dy
stans 2100 mtr.
1) Forum ch. Bury, 2) Wardar
(11.—) ch. Molenda, 3) Nitrat (32.50)
ch. Jagodziński, 4) Anteusz (187.50)
ch. Andrzejczak, 5) Sessi (35.50) ch.
Łukowiak. 6) Bonne Aventure (63.50)
ch. Nawrocki, 7) Azrael (23.—) ch.
I\ t pn □ Lr
Czas: 2,18'/2 (ó'/2, 33'/2, 33, 33, 32%)
wysyłany o 2 — 3 dl.
Tot. zw. 51.50, fr. .10.—, 6.— i 8.—.
Forum, wyszedłszy na początku pro
stej na front, dociągnął wysyłany do
ceiownika o 2 dl. przed finiszującym
z ostatnich miejsc Wardarem, o 3 dłu
gości za którym Nitrat.

—istfź1^
Lista
dotychczasowa
m’-. flJ«
świata w boksie przedstawia się
stępująco:
Rok 1882 — John Sulivan.
1892 — James Corbett1897 — Bob Fizisimons1899 — James Jeffries1906 — Tommy Burns.
1908 — Jack Johson.
1915 — J. Willard.
1919 — Jack Dempsey1926 — Gene Tunney1930 — Max Schemlłing1932 — Jack Sharkey1933 — Primo Camera1931 — Max Baer.
1935 — James Braddock1937 — Joe Louis.
1938 — Joe Louis.

Djmisia 00
Po porażce piłkarskiej repr°z£{j|,»
cii Węgier z Włochami w ”iecZpafj"
fowm o mistrzostwo świata W 'p3
żu kierownik drużyny węgierski®
dal się do dymisji.
Obecnie., jak donoszą pisma
skie, prezydent węgierskiej fed®
piłkarskiej poseł Maety dyffl*sJ1 .
przyjął.

Drużyny śląskie wyeliminowane

Początek finałów mistrzostw
szczypiorniaKa
Dziś w piątek rozpoczynają się w KPW Poznań, AZS z WarszawyKrakowie rozgrywki finałowe o mi- i Cracovia.
Sensacją tegorocznych finało"^^
strzostwo Polski w szczypiorniaku
zupełny brak drużyn śląskich.
męskim.
zostały wyeliminowane w r°z®
W rozgrywkach wezmą udział zwy kach międzyokręgowych.
ciężcy spotkań elimiacyjnych, a mia
Dziś w piątek odbędą się dwa vjg.
nowicie zeszłoroczny mistrz Polski cze: KPW - AZS i LKS - Cra°°

Porażka Jędrzejowskiei w Wimbledoni6
w grze oodwójnei i meszt nei
z *

LONDYN, 24.6. W czwartek na te
nisowych mistrzostwach świata w
Wimbledonie Jędrzejowska wzięła udział w grach podwójnych a miano
wicie w pierwszych rundach gry po
dwójnej pań, oraz gry mieszanej. W
obu rozgrywkach Jędrzejowska prze
grała.
W grze podwójnej pań Polka gra
jąc z bardzo słabą partnerką Angiel
ką Thomas przegrała z doskonałą pa
rą amerykańską Fabyan — Marble w
dwóch setach 5:7, 3:6.

Jeszcze gorzej wypad! n’C(,]o<r
grze mieszanej, w którym JcdfZ jCgo
ska miała za partnera
Amerykanina Mąko. Parą JędrZ , a(iska — Mąko grała przeciw ParZn3|r
gielskiej Saunders — Shayesżącej raczę) do słabszych par a Re
skich. Tymczasem parę P°,s'‘0’etaC1'
rykańską pokonano w dwóch
3:6, 2:6 i tym samym Jędrzc)0 jj.
wyeliminowano w grach podw°
Walczyć będzie jedynie w sinP
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SŁOWNE WYGRANE

U 2 MIESIĘCZNIE
Kosztuje w prenumeracie

„Nowa Rzetzpospoliti**
Zamówienie „Nowej Rzeczpospolitej” w prenumeracie za
pewnia regularne otrzymywanie dziennika w całym kraju.
Prenumeratę można wpłacać w kantorze Zgoda 5
na
konto P K O Ns 22612, przekazem rozrachunkowym
na konto 218

Rece do góry, ko,ego!
prosi prawdzwy asent — fałszywego

Ferdynand Knowiakowskl naczytał
ni? detektywistycznych powieści 1 po
czuł w sobie Iskrę talentu wywiadowezog<». Postanowi! też natychmiast
wypróbować swe zdolności I jeśli się
H<]a zarobić przy okazji. Pod klapą

szywy agent zaczął prawdziwemu
przetrząsać kieszenie. Nantacal rewol
wer. Nie przeraził się jednak tym
zbytnio. Przeciwnie, ucieszył się, bo
trafiła się okazja—

— Ma pan pozwolenie na rewol
marynarki przypiął
więc blaszany wer? — spytał.
numerek z szatni jakiejś restauracji i
Ale tej samej chwili lula dotknęła
wybrał się na w-ypra-wę.
nosa fałszywego agenta policji.
— Ręce do góry! „kologo" — za
Podchodził do opatrzonych prze
chodniów, którzy wydali mu się „po wołał prawdziwy wywiadowca.
Nogi pod Knowiakowskim zadygo
dejrzani" i odchylając klapy marynar
ki zapraszał do najbliższej bramy dla tały. Potem musiat wyciągnąć obie
wylegitymowania i spenetrowania kie ręee, na których zadźwięczały ślicz
szęni. Te kieszenie właśnie były głó ne kajdanki. Prawdziwy agent policji
wnym bodjcem do występowania w odprowadził „kolegę" do komisariatu.
Działo się to na ulicy Rycerskiej.
ręli agenta policji.
Ale trzeba trafu, że wydał ma się
„podejrzany" prawdziwy agent policii. Oczywiście Knowiakowskl nie
znał zawodu „podejrzanego" i ta nie
świadomość go zgubiła. Zatrzymany
agent policji nio protestował pozwa
lając zaprowadzić się do bramy. Fał-
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OGŁOSZENIA DROBNE
Posady i prace

SOBA

w

ti 4 I WORNIA tapicersko • stolarska
Z. GILEWSKI, ul. Senatorska 26
Poleca meble stolarsko • tapicerskie
własnego wyręba gotowe i pa zamówieeia Tel. 3.63-06.
(651

średnim wieku poszukuje

prący domowej (umie gotować,
Oprać),
może być na wyjazd. Łaska
Zakład Położniczy
PORODY — OPERACJE
Nowogrodzka 20, teł. 9-90-44
czynny cąlą dobę.
(0014)

we zgłoszenia kierować do Admini
stracji „Nowej Rzplitej", Zgodą 5
pod (K. P-).
(222)

Kupno I sprzedaż

I1IEQ1ERSKA firma zamienia zu-

. W żytą męską garderobe na ma
A
teriały bielskie. Tel. 500-38- (6—84)

MAT apczgny nowoczesne, fotele,
I łożką. kozetki, mątęrace. Kre
u upno - Sprzedaż starej garde- dyt, Wspólna 23. Tęl. 9.23-91.
(143)
n roby męskie) I damskiej. ga
p»»y Chłedaei
niana na wykwintne materiały biel
£NBRYęZNE. PŁCIOWE i SKORNt skie. Kupujemy kwity lombardowe I fi)
T aPczany nowoczesne, fotele
Krótkie tale od godz. 9 r. do 9 wiec? futra. Jereaollmska 27. podwórce — Hz. I w, łóżka, kanapy siatkowe.
(W
<klen 73 Tel 7.23-7S
(62) Otomany. Kredyt. Wytwórnia chrześęijąńska, Chłodna 19.
(158)
m
< W
ok »A 1/S1AŻK1 KUPUJĘ wszelkiej trośei
H we wszystkich językach. Dzwonić
n
d n a
A
TAMIANA zużytej gardero•
by
na pierwszorzędne
nr 11-75-08.
(221)
Choroby WENERYCZNE. Skórne. Mo
materiały bielskie. „Zamiana". Mar
czopłchwe. światłolecznłetwo
MASZYNY SINGER A ocj 3 zł tygod- szałkowska 108. front 1 piętro. Tel.
” nlowo Chłodna 42 — 13 Pańska 6.42.45.
(66)
Codziennie od 9 r. — 9 w. w nledzieh
'teła 4r ęndr 1-ę| O' not
t0 — 23 Drwontć? 6 79-j?
(58)
iuro przepisywania na maszynach
MASZYNY do szycia „Kasprzyckiepodań, próśb, kosztorysów oraz
Przychodnia Speclalna dla cborycb aa
go** znane ze swel dobroel od teł wszelkich rękopisów we wszystkięn
58. Gotówka — Ratami — Tanio - jęeykaeh.
Korespondencja. Powiela
(skład fąbrvcanvV Warszawa. Mar* nie. Tłumaczenia. Tel. 221-72. War
•TatknxvsVp
rA<» V*Vtpł
szawa. Marszałkowska 116, róg Złotej
it. Marsz. Focha 3. tel. 3.00-22. RentI piętro m. 14.
(193)
n Odma sztuczną. Porada wraz z
■ rześwtetłenlęm. Czynna od 12—8 w a AGIO ■ ODBIORNIKI. Philips. Ko»
o mos, Telefunken Echo i inne bsz
IECZNA ONDULACJA od zl 8 po
Wezwania n« miasto
(007)
taliezki od 10 zl miesięcznie. Chłodna
leca salon damski Józefa Zwie12 — 13, Pańska 40 —
— Dzwonić: rayńskicgo. Hoża 40.
(5«)
i r zychodnia speclalna dla chorych as S 70.17
■iowery Kamińskiego. Zawadzkiego li/A łn-Tao ekultystka. Określanie
PŁUCA
> I Ormonde O częściach angielskich I”' 1 karmy (Prw”’®4^
SENATORSKA 28'30. Rentgen. Odma Ceny niskie. Dogodne spłaty. Ną tą szość. przyszłość). Porady zvc|o^J-ziuczną. ElektrokardlograL Porada danie cenniki bezpłatnie. R’dio SO Jasnowidjenie w lustrze magiczny .
m- S (dawniejsza ZuraGulińskiego8
----wraz « prześwietleniem. Wwwania NOR Marszałkowska 116 róg Złote) 1 Zuliuskiego
(88) wia). PrzyjęęiąJO.Przyjęcia 10,-2 14 — o.
- ..188)
na miasfn6-93-33. ,(100) (wejście od_Ztoteft
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Mikrowojna
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ChochSik drukarski
Czy państwo wiecie, co to jest i dzeń ortograficznych jest to, że
chochlik drukarski? Hej! Cóż to | korektor stał się w każdej redak
to za bydlę straszliwe, osobisty cji „persona gratissima". Zdobył
wróg dziennikarstwa, co potrafi po prostu dyktatorską władzę. On
tak dokładnie pomieszać szyki naj jest zawsze najmądrzejszy i wie
dostojniejszego z artykułów, że najlepiej, bo ma pod ręką „Słow
go potem sam autor nie rozumie. nik orlograficzny“.
Ale zacznijmy od początku, bo
Dawniej był to sobie człowiek
przecież każda rzecz ma swój po cichy i pokornego serca, którego
czątek.
nikt i nigdy w redakcji nie widy,
Od czasu, kiedy straszliwe ka wał. Siedział gdzieś w kąciku i
nony nowej pisowni, uczynionej wyłapywał błędy, w które go ob
na zgubą ludzi pióra, stały się o- ficie zaopatrywali panowie zecebowiązujące, pomieszały nam się rzy. Jeśli jakiegoś błędu nie docałkowicie w głowie ym, im, em, strzegł, robiło mu się wielką awan
mania z Ulania, a wszystko razem turę, a on pokornie słuchał.
wrzucone do wspólnego puchara
Dziś porządek rzeczy zmienił
na przekór temu, co dotychczas się całkowicie. Dziś wymyśla ko
było stworzyło atmosferę wręcz rektor, a my, biedne owieczki, słu
niesamowitą... a może nie samowi- chamy go w pokorze ducha. Ale
tą? Czy ja wiem?
też nikt mu się do korekty nie
Doszło do tego, że śmiertelnie, wtrąca, bo przecież „on wie le
pokłóciłem się z moją najstarszą piej".
Każdy taki niedostrzeżony błąd
córką, która wbrew (a może
w brew, psiakrew!) wszelkiej lo korektorski, nazywa się poetycz
gice pisze znacznie ortograficznie) nie w języku redakcyjnym „cho
odemnie (czekajcie! czekajcie! chlikiem drukarskim''. Ale tym
czy wypadkiem nie ode. mnie? razem to był chochlik, to był cały
chochoł. Oto cośmy wydrukowali
rozum się mąci).
Bezpośrednim skutkiem zorzą- w rubryce drobiazgów filmowych:
„
Zmarły*) reżyser Cecil
B. de Mille ciężko zachorował
i znajduje się obecnie w szpi
talu w Lons Angelos".
I cóż pan na to, tyranie, męczycielu, korektorze? Ładna histo
ria? Jak pan teraz wygląda?
♦

*

„Zemsta jest, rozkoszą bogów",
powiada antyczne przysłowie.
Alem się nareszcie zemścił na
bestii apokaliptycznej, która mi
codziennie z dostojnego tytułu do
ktora czyni jakiegoś dra, a. z god
nej najwyższego szacunku rangi
pułkownika — płka, co przecież
nic ma najmniejszego sensu.
ORKA
— Urządzenie tej sypialni było 8
razy premiowane!
*) Powinno
— A czy nie rria pan takiego urzą
Znany.
dzenia, które jury odrzuciło?

być

oczywiście:
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Witold Poprzecki

powieli
STRESZCZENIE POCZĄIKb EOWIESCl. ■
Miody literal St etan Mochocki napita! artykuł o ttpiogaen
w przedsiębiorstw ie ubezpieczeniowym. W wyniku artykułu
zjawia się u niego „policja**, a właściwie szpiedzy przebrani
za policję, którzy przeprowadzała rewizję w mieszkaniu,
gdzie Mochocki g ości swę przyjaciółkę, aktorkę Ośmińskę.
Z opresji ratuje M ochockiego pułkownik Kramer ze swymi
ludźmi, który pra wie siłę porywa Mochockiego, aby z nim
jechać do Katowic gdzie gnieździ się jedna z central szpie*
gowskich. Samolot którym lecę dostaje się w zasięg burzy. Po
przymusowym ładowaniu w samolot uderzył piorun. Uratowa*
wani pasażerowie dostaję się do Miechowa, skęd Kramer
jego adiutant i M ochocki biorę auto i przybywaję do Krako*
wa. Ośmińska po powrocie do mieszkania Mochockiego zastaje tam iego siostrę. Podczas rozmowy dowiaduję się obie
przez radio o katastrofie samolotu. Ośmińska rusza na lotni
sko. Tymczasem schorowany Mochocki jest świadkiem krwa
wej roTorawv Kramo-^ r Arinmanem szefem handv •ifieanwskiej. Po rozprawie tej Kramer i jego adiutant znikaję. Mo
chocki zwiedza tajemniczy dom.

Był to wytworny buduarek damski... Słabe świa
tełko nocnej lampki dyskretnie oświetlało złocone
mebelki i artystyczny nieład, który tu panował. Na
szerokim przytulnym łożu spała jakaś kobieta...
Czarne loki rozsypały się wokół głowy, kołdra na
piersiach unosiła się równomiernym rytmem odde
chu...
P R f M Mf R ł I
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W stolicach europejskich drzemie groza mikrow^i^
Drezno, Berlin, Paryż górują nad
Radomiem, Włocławkiem, Warszawą
kosztownością i wspaniałością urzą
dzeń, ale zbliżone są obrzydliwościa
mi życia powszedniego.
Wytrwałym piciem zanieczyszczo
nej wody, zakażonej odchodami, za
znaczyła się inteligencja Radomia i
Włocławka w latach 1910 i 1914, ale
dziś nikt o tym nie pamięta. Nato
miast od lat 26-ciu sławne jest w ca
łym święcie higieny jadanie sałat z
przyprawą ekskrementową w „czy
ściutkim** Dreźnie. Był to wynik za
biegliwości municypalnej o podnoszę
nie czystości i kultury miasta.
Rzecz polega na tym: Nie wszędzie
jest przyjęte usuwanie zawartości ka
nałów ściekowych wprost do rzeki,
jak w Warszawie, lub pod siebie do
gleby i studzien, jak w pięknych wil
lach z okolic Warszawy.
W krajach, zwanych ucywilizowa
nymi, zawartość kanałów ściekowych
rozprowadza się po specjalnie urzą
dzonych polach, ochrzczonych mia
nem pól irygacyjnych.
Ta irygacja oczyszcza ścieki. Aże
by nie nastąpiło takie zamulenie pól
irygacyjnych odchodami, które para
liżują procesy oczyszczania wód
przez glebę, trzeba tam hodować ro
śliny.
Zaprowadzono ziemiopłody paszo
we. Były one bujne, zieloność ich
była wspaniała. Ale pozorami moż
na uwodzić tylko ludzi, nic zaś by
dło, które jest konserwatywne i upar
te. Więc nawet głodem nie zdołano
przymusić trzód do spożywania pa
szy z pól irygacyjnych.
Wobec tego wypadło przejść do uprawy na polach irygacyjnych ogrodowizn dla ludzi. Skład płodów uległ zmianie nawet na punkcie zawar
tości mineralnej.
Np. buraki miały
osiem razy więcej saletry, niż przy
zwykłej uprawie (Kónig), a za to
znacznie mniej zawierały wapna, niż
zwykle. Ludzie psuli sobie przemia
nę materii takimi dziwolągami hodo

wli „nowoczesnej". Narażali się na
niebezpieczeństwo chorób, ale jedli.
Pierwsze lepsze zakażenie sprawiło,
że mieszkańcy Drezna dostali tyfusu,
a w niewiele godzin po opuszczeniu
kiszek ludzkich najświeższe zarazki
tyfusu municypalność już doprowa
dzała do wszelkich ogrodowizn, któ
rych część mieszkańcy spożywali na
surowo.
Berlin posiada pola irygacyjne po
dobnie, jak Drezno. Tam ścieki —,po
przejściu przez plantacje zasilają sta
wy rybne. Chlubą Berlina jest zaa
klimatyzowanie w takich wodach
pstrągów, ryb przez naturę dostoso
wanych do najczystszych potoków
górskich. Pstrągi żywione z kanali
zacji berlińskiej chorują masowo na
wątrobę, mają zupełnie inny smak,
niż pstrągi górskie. Są one niedo
bre, niestrawne, ale nazywają się
„Forelle", więc jadanie ich należy do
dobrego tonu. Oto znów pokarm no
wy dla rodzaju ludzkiego, nienatural
ny, a więc szkodliwy dla przemiany
materii i zarazem niebezpieczny, obrzydliwy, choć poszukiwany.
U nas to, czego się z Warszawy
nie wypuści do Wisły, idzie pod uprą
wę warzyw bez przekompostowania.
W latach wojennych i powojennych
municypalność stołeczna używała do
wywózki wozów konnych, luźno przy
krytych oponami z grubej tkaniny. —
Było to zorganizowane demokraty-

HUMOR
OSZCZĘDNOŚCI.
Pan Bronisław jest oszczędny. Jest
nawet bardzo oszczędny — po szkocku. Przychodzi do fryzjera i pyta:
— Co kosztuje strzyżenie?
— Osiemdziesiąt.
— A ile kosztuje golenie?
— Czterdzieści.
Pan Bronisław siada.
— Proszę mi ogolić głowę — mówi.

cznie, jak przystało na XX-te s^eI).
cie, gdyż na owych wozach i l’re it,
tach zarazki z Koła i Woli
czano od proletariatu do burżotl
śródmieściu. Jsk równość, t0
ność!
Ma.
Porosła Warszawa w pierze.
.j
gistrat (dyrektor Biłowicki) za
olbrzymie samochody do śmieć1'
za wzorem municypalność! Par'
y,
Mają one olbrzymie zasuwane P
wy, trudne do poruszenia i ni.e, ntósparzające higieny ze względón-^n
re tu muszę przemilczeć b
ę,
miejsca). W różnych porach
dzi taki samochód przez ulice
fl3
szawy 1 rozprasza pył ze śn»c
wysokości ust przechodniów!
aZdarzyło się przestudiować
paraty w użyciu municypalność
ryskiej. Bardzo przejmując0•
jeżdżą taki samochód w P°rze o?za
pów przed hale miejskie.
,0$j»
śmieci. Na samochodzie, na s
śmieci stoi robotnik segregując'
Szmaty wytrząsa w oczy KOS,p0^zfli»
i do ich koszów. Odkłada o*'0 ■
ty do dalszego wykorzystaniawałki kalafiorów itp, segreguj®
dzielnie: w drugorzędnych reS<311p I
cjach część ich przyda się d° 7
na „hors d'oeuvre‘y“. Wszak
nymi są sałatki surówkowe!
Pod całym Paryżem są lochy P®
micnlolomach, gdzie uprawiają
czarki. Tam roi się od szczuró5*- f
razie mikro wojny będzie to w o
|
niejsze pole dla wroga, niż rr,c
„place de la Concorde".
A nie cały świat śpi na wsZJoczy!
kt<r
Dzięki prof. Hoffmanowi, dVf |e,
rowi gł. urzędu zdrowia w
fI(tll
wiemy o zorganizowaniu w
odrębnych oddziałów ” s.
-—--III*’
cieli zarazków tyfusu („Bacill°a
rykot^,.

gerabteilungen). Jak to
eksploatując dla Polski myśN
- -,k“’f!
W'aldmanna, sanitarnego insP°
armii niemieckiej omówimy w 11
nym rozdziale.

Po chwili wahania Mochocki zapalił górne świa-1 z wydawcą, której nie odbył, grzebiąc tym suvoi
' a
tło. Nieznajoma poruszyła się, ale spała dalej... Jed- książkę,
Ą1-- przypomniało —
« -mu —
się,
że Jadzię „ułowił
zostawił
nakże teraz Mochocki zauważył, że była niezwykle mą w mieszkaniu, do którego nie wiadomo
piękna. Lekko śniada cera przy kruczo-czarnych wróci, i wreszcie przypomniał mu się pułkoWb *
włosach dawała jakieś złote odbłyski, a naturalne który pognał z adiutantem nic wiadomo do*
kolory śpiącej dodawały jej wiele uroku. Intruz dłu i czort go wie, kiedy wróci.
go podziwiał klasyczne rysy twarzy i pełną dołeczNagle stanął i zadał sobie pytanie:
, -c\
ków rękę, leżącą na kołdrze.
— A jeżeli pułkownik nie wróci? Jeżeli wcześfl
Wreszcie uświadomił sobie, że nieznajoma ma ba od niego przyjdzie policja?
jecznie mocny sen, skoro nie obudziła się przy ta
— No to i co? — odpowiedział sam sobie. —
kiej wściekłej strzelaninie, jaka rozegrała się na do wiem im wszystko co wiem i niech sobie robią c° :e,
le. Ale wszystko wskazywało na to, że tragedia mie się podoba... Bah! A jeżeli mi nie uwierzą? Czło"■
szkańców tego domu nie dotarła wcale na pierwsze ka. którego zastaje się nad trzema trupami.
piętro. Mochocki nie mógł tego zrozumieć. Dopiero przede wszystkim aresztować... I przesłuchać ‘
gdy się obejrzał — zauważył, że drzwi, które były drugi dzień... Br! Noc w areszcie... Dziękuję—
,
za nim, obite są grubym pokładem wojłoku.
noc wśród trupów... Także wątpliwa przyjemny
Nie wiadomo dlaczego znowu wstrząsnęły nim
Zgasił światło i skierował się ku drzwiomj
dreszcze.
co bądź lepiej było spędzić noc gdziekolwiek niż P
Pułkownik nie wracał. Zegar na dole wybił już tym dachem, bo i pocóż dalszy rozwój tej z\var
godzinę pierwszą. Mochocki poczuł, że z przyjem wanej krwawej hecy ma się rozbić o niego? .,
nością wyprosiłby z łóżka tę piękną kobietę, by za
Ale przy drzwiach stanął. Uświadomił
jąć jej miejsce i spać — choćby dwadzieścia godzin. zamykane elektrycznością, a więc musi znaleźć K
A tymczasem musiał czekać Bóg wie dokąd, po takt, aby sic uwolnić z tej makabrycznej sytuacJ1tem znowu gdzieś się tłuc, a kto wic czy nic do War
— A jeżeli nie znajdę? — zmroziło go pytab’6- -,j
— To wyjdę oknem... Właściwie, może by od r? .
szawy z powrotem...
Nie namyślając się długo, jeszcze raz spojrzał na wyjść oknem, bo przecież elektryczne drzwi n1llS-pie
uroczą buzię nieznajomej i zgasiwszy światło wy bvm zostawić za sobą otwarte... Weszliby złodz*
szedł. Następnie obszedł wszystkie pokoje i wyłą albo też ktoś niepożądany... Tak. lepiej oknem— .
Tak myśląc, skierował się z powrotem do P0^czył światło wszędzie, zostawiwszy jedynie małą
lampkę w hallu. Jednakże na myśl o tym, żeby spać jów. Jeszcze raz przeszukał wszystkie ściany w
w domu, gdzie leżą trzy trupy — wzdrygnął się. Po szukiwaniu kontaktu do drzwi, którego jednak _
stanowił czekać, aż przyjdzie ktoś, co rozstrzygnie znalazł. Zapomniał już, że drzwi zatrzasnęły s,c —
te zawikłaną sytuację i zakończy dzień pełen przy strzelaninie, a wiec kontaktu do nich należało Sj,
gód i wstrząsających wrażeń, ujmując w swoje ręce kać pod ręką któregoś z nieżyjących... Prześ''7,‘g0
dalszy bieg wypadków. Resztką nerwów panował czenie. że jest uwięziony wśród trupów, zaczę*a
nad sobą, spacerując tam i z powrotem obok trupa coraz bardziej denerwować.
.•»
dozorev. Przvnomniała mu się znowu konferencja
(Dalszy ciąg nastaP^
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