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RZECZPOSPOLITA
Komu przeszkadza Ignacy Paderewski?
Mentalność „zaplutych karłów" nie może zrozumieć stosunków
uczciwych I bezinteresownych
Rozpętała się ostatnio w Pol
ce dziwna kampania dokoła ol°hy największego z żyjących
*'®ł synów: Ignacego Paderew.aiego. Kampania tak dziwna,
■e. aż zastanawiać musi gdzie
źródło, które ją inspiruje
. c° jakiś czas podsyca. Komu
> .w czym przeszkadza ten Wiel
1 Polak, który Ojczyźnie swej
®rzez całe życie ofiarnie służył,
*e szczędząc ni swego wielkie’°.z Bożej łaski talentu, ni wpły
które dzięki swemu geniu
na szerokim świecie na/’> ni wreszcie majątku, póki
*° Posiadał.

Samotnik z Morges
18 przeszło laty po wy
sz ian*u naic,9ższej, najczarniej
Pracy, jaką złożono na barljt Szefa rządu i kierownika poyki zagranicznej odbudowane
^ Państwa polskiego w nieprądl °Podobnie ciężkich i wprost
dzisiejszego pokolenia trud
ach do zrozumienia warunS|Jcb — Ignacy Paderewski usanał się do swej samotni w
ę.^ajcarskim zaciszu.
Nie
*Jc«ął osobą swą nikomu w OjCj.y?nie
przeszkadzać.
Nie
nhC ał* by nawet Jego fizyczna
Rłn-Cn°ść w kraju, dla niepodlele sci i zjednoczenia którego ty
WaóCZynił* ra°Sła kogoś krępoCora czasach, gdy zewsząd w
teri iło inszych warunkach ma
stwa nych znajdujące się pańne i naciskane jest przez róż..chi U1 ostki oraz całe krupy o...
*ęb dobrze zasłużonych...**
ieri . ° tycznego oddalenia
U ra.k.°.d r,
Po,s,{
Patriota
’,SKIi Wielki
W|en<i PatrioCp
ce„,' :. j lą.w uaistym
dalszym ciągu sei
ser
du,chem i dla Niej. ŚpięŚpię
sszvi
2vł 1 duchem
^^^^_Jej_PoinocjTrzez nikogo

nośclach Ignacy Paderewski
był na swym posterunku służ
by narodowej. Rozporządzając
zwłaszcza w Anglii i Ameryce,
wyjątkowymi wpływami, rzu
cał je zawsze na szalę walki o
interesy, dobre imię i honor swe
go narodu.
Głęboki stosunek uczuciowy,
jaki łączy Paderewskiego ze
swym narodem, nie mógł Go uczynić głuchym i niewrażliwym
na to, co się dzieje w Polsce w
czasach ostatnich. !Na nasze
zmagania wewnętrzne, rozZawsze w służbie kraju dźwięki i walki patrzył On zreW tych wszystkich okolicz- szą nie wzrokiem człowieka ja-

nie wzywany, zawsze ilekroć
potrzeba tego wymagała. Tak
było podczas tragicznych dni
lipca i sierpnia 1920 r., gdy ca
ły niemal świat zwątpił w na
szą zdolność utrzymania świe
żo odzyskanej niepodległości.
Tak było później, gdy na Za
chodzie, a zwłaszcza w Amery
ce, czyniła zastraszające postę
py rewizjonistyczna propagan
da weimarowskich Niemiec,
wymierzona w nasze Pomorze
i nasz dostęp do morza.

kiegoś kierunku czy organizacji
politycznej. Myślą, która nim
przy rzadkich wystąpieniach
kieruje, jest to pragnienie, któ
remu tak piękny wyraz dał w
oświadczeniu, złożonym wy
słannikowi
naszego
pisma
(patrz nr 18 „Nowej Rzeczpo
spolitej** z 30 kwietnia rb.), by
„jak najprędzej wybiła ta błogo
sławiona godzina, w której bra
tnie dłonie ponad murem do
tychczasowych rozdźwięków
spotkają się w zgodnym uści
sku**.
Nie uszanowano, niestety,
tych szlachetnych pragnień

Ciekawy szczegół angielskiej wizyty

Wielkiego Patrioty. Mimo, że
we wspomnianym oświadcze
niu, ogłoszonym bezpośrednio
po mowie katowickiej wicepre
miera Kwiatkowskiego, Pade
rewski wyraźnie podkreśla, iż
patrzy na stosunki polskie ,,z
pewnej perspektywy** i sam nie
m4 najmniejszego
zamiaru
przyjmować czynnego udziału
w ich rozplątywaniu, ustępując
miejsca młodszym „z całą po
godą ducha i z pełną wiarą w
ich najlepsze chęci** — nie po
wstrzymało to różnych ludzi od
podejmowania prób, mających
na celu bądź pomniejszenie Jego osoby, bądź rzucenia cienia
na Jego pobudki działania.

Nieprzyzwoity atak

Nietakt wysłannika gdańskiego senatu
(Od własnego
GDANSK, 13.8. Przy powita
niu gości angielskich w Gdań
sku wydarzył się incydent, wy
wołany nietaktem kpt. Scharrenberga, który witał przedsta
wicieli admiralicji brytyjskiej
w imieniu senatu gdańskiego.
Przybywszy na „Enchantress“ w towarzystwie wicekonsula angielskiego dra Ericka zwrócił się kpt. Scharrenberg do lorda Coopera po nie
miecku z wyrazami zadowole
nia, że wizyta jego w Gdańsku
pozwoli mu stwierdzić osobiś
cie niemiecki charakter Gdań
ska. Słowa Scharrenberga prze
tłumaczył na angielski wicekon
sul dr Erick.
Lord Cooper odpowiedział
po niemiecku do dra Ericka(I):

Tylko w ten sposób wytłuma
czyć sobie można niedopusz
czalny atak na Wielkiego Pa
triotę — „polityka** tego typu,
co p. Leon Kozłowski, atak
tym
bardziej nieprzyzwoity, ż&
korespondenta ..Nowej Rzeczpospolitej")
atakujący nie mógł nie zna6
„Proszę powiedzieć panu kapi wcześniej na pokład okrętu wo oświadczenia Ignacego Padere
tanowi, że słowa jego odnoszą jennego aniżeli oficer polski.
wskiego z czerwca 1934 r., iż
się zapewne do komandora Fren
nie łączyły Go i nie łączą z ma
Ponieważ jak dotąd nigdy się sonerią żadne stosunki.
da, który bawi tu z wizytą ofi
to
jeszcze nie udało, w związ
cjalną. Ja jestem tu prywatnie**.
Wystąpienie p. Kozłowskie
W ten sposób nietaktownego ku z tym dzienniki gdańskie dą- go jest zresztą o tyle zrozumia
gdańszczanina spotkała zasłu sają się i zwracają zarówno na łe, że wiadomo już mniej wię
to jak i na jednoczesne przyby cej dokładnie w czyim intere
żona odprawa.
W związku z wizytą należy cie do portu gdańskiego polskie sie i z ramienia jakiej mafii on
zaznaczyć, że zgodnie z trakta go kontrtorpcdowca „Wicher** działa. Mniej natomiast zrozu
miałą jest inna próba podważa-,
tami, w razie wizyty wojenne — uwagą gości angielskich.
Prasa gdańska dowiodła swej nia autorytetu Paderewskiego,
go statku w porcie gdańskim
przyjmuje go zasadniczo polski wielkiej naiwności politycznej, którą podjął żydowski „Nasz
oficer komplimentacyjny. Jed sądząc, że angielscy goście bę Przegląd**. W ogóle musimy tu
nakowoż gdańskie władze pra dą zajmować się sprawą proto zaznaczyć, że dziwny ten organy
gnąc przy każdej okazji sugero kółu dyplomatycznego w Gdań celuje w nieprawdopodobnej
wać „suwerenny** charakter sku, ustalonego zgodnie z obo-; wprost linii taktycznego postęwolnego miasta dążą do tego, wiązującymi umowami między j powania, zaprzeczającej utarteaby ich wysłannik przybył narodowymi.
(T.K.) (Dokończenie na str. 2-giej)

Konflikt z Litwinowem zaostrza się

Marsz. Woroszyłow grozi dymisją

dobii
najbliższych dniach, po-: do ust,nabierają na sile,urastają w
6zv °
nawet w dniu dzisiej. pewniki, w sensacyjne fakty, któJtp01 Powraca do kraju Prezydent re nazajutrz zdystansowane zosta< Sn iazd Jego
„ zai
zainaugurować ją przez jeszcze sensacyjniejsze.
g • J 11 ^wierzyć
’*^**yv pogłoskom ooie-i
obie-1 jue
Ile w
w tym wazyswom
wszystkim jo
jest
»ł prawprawIV
___ 1.1 dy _—
1___
' 1
_ a. _prze- —1
___
(Od własnego
p0W kołach zwykle
„dobrze
trudno
w .tej 1 chwili
OrTnawanych“ jesienny sezon widzieć. Od czasów Nowosielec, ży
LONDYN, 13.8. Z Moskwy
P j ^czny'
j jemy w atmosferze oczekiwania,
donoszą, że wczoraj (tj. w pią
d8je twierdzi Stugęblia
i>ę- zapowiauanycn
ma lama,
fama, hęzapowiadanych ziiiiau,
zmian, iiaunci
nadziei i tek 12 bm. o godz. 4 pp. według
Po»u ?n ,obf’tował w sensacyjne nieustannych rachub politycznych czasu środkowo-europejskiego),
naw-nięci.a i zmiany. Mówi się o na to, co się zrobi, wtedy, kiedy marszałek Blticher odleciał sa
ze ftrxpj
amv»an*U . -Pewnych kontaktów się• „już -zmieni.
le
— --- Podobną- falę- *pó molotem do Moskwy. Marsza!
biuet
ecze®8*we.ni, o zmianie ga. głosek przeżywaliśmy już za cza- kowi towarzyszą: marsz. Buki
Wj
° głębokich przemianach sów gabinetu min. Kościałkow. dienny oraz wicekomisarz spr.
Uej
— i — w przypuszczał- skiego. I wówczas, i po Nowosiel- wojsk. Fedko.
cyc}j °nsekwencji —- nadchodzą.' each, okazało się, że wszelkie poWedług panującego w Mos
rOz . wyborów, o przyśpieszonym głoski nie miały żadnej podstawy, kwie przekonania marsz. Blu
ńie *^an*u parlamentu i o zmia- a nadzieje pozostały tylko — na. cher otrzymać ma surową na
nac-i’ wyborczej.
dziejami.
ganę (strogij wygowor), za swą
pogf°ski obiegają społeTak było dotąd; jak będzie te działalność pod Czangkufeng.
bdfy W° °d chwili wszczęcia de.
.. która doprowadziła do tak krwa
j*jaj nad Projektami ustaw tamo. raz — przekonamy się w najbliż I wych rezultatów. Nie brak naszym
już
chyba
czasie..,
<*wych. Pogłoski te płyną z ust
Lwęt głosów, iż zostanie on od-

w razie odwołania Bluchera
korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej**)

wołany ze wschodniej Syberii — może się już nie powtórzyć.
i przeniesiony na inne stanowi Trzeba być naprawdę wrogiem
sko do Rosji centralnej.
Sowietów, by nie wykorzystać
Obiegają pogłoski, że na o- tak szczęśliwego zbiegu okolicz
statnim posiedzeniu rządu do ności**.
szło do niezwykle ostrego star
W kołach zbliżonych do rzą
cia pomiędzy komisarzem spr. du sowieckiego twierdzą, że po
zagr. Litwinowem, a marszał- przybyciu Bluchera do Moskwy
kiem Woroszyłowem. który za nastąpi ostateczna rozgrywka
rzucił Litwinowowi, że ten swo pomiędzy nim, a Litwinowem,
imi .intrygami** dyplomatyczny w której jeden z nich musi bez
mi doprowadził do zmarnowa-i apelacyjnie przegrać. Na wsponia okazji pobicia tak groźnego | mnianym posiedzeniu rządu
dla Związku Sowieckiego prze- marsz. Woroszyłow miał róciwnika, jakim jest Japonia, wnież oświadczyć, że w razie
„Podobnie dogodna sytuacja — odwołania Bluchera — natychmiał oświadczyć Woroszyłow miast zgłosi swa dymisję. (W)
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Komu przeszkadza Ignaty Paderewski!
(Dokończenie ze str. 1-ej)
mu ogólnie mniemaniu o inteli
gencji, sprycie i rozumie „na
rodu wybranego../*
Uderzyło wszystkich, że w
chwili gdy została zdemaskowa
na dywersyjna robota p. Kozło
wskiego „Nasz Przegląd" wy
stąpił z nowymi „rewelacjami“, które dostarczyły żeru pe
wnemu typowi prasy polskiej
do nowej kampanii przeciwko
Paderewskiemu. Kampania ta,
w którą usiłowano wciągnąć
i „Nową
Rzeczpospolitą** i
„Stronnictwo Pracy", toczy się
już blisko miesiąc.

Zamroczenie trwa
Nie zajmowaliśmy się nią do
tąd w mylnym, jak się okazuje,
przypuszczeniu, że prowadzące
ją pisma same z czasem, po bliż
szym zastanowieniu, zorientują
się w jej niewłaściwości, niedo
rzeczności stawianych pod adresem Wielkiego Polaka za
rzutów i szybko się z nich wy
cofają. Zamroczenie trwa jed
nak dalej I to nas zniewala do
poniższego wyjaśnienia.
Coż stanowi przedmiot wałwałkowanych przez tyle czasu
„rewelacyj**? Oparte są one na
ustępach pamiętników Pade
rewskiego, drukowanych w pi
śmie angielskim, z których
„Nasz Przegląd" przytoczył
szczegóły, oświetlające stosu
nek Paderewskiego do kwestii
bojkotu Żydów, organizowane
go przez Narodową Demokra
cję nrzed wojną 1 pisma „Gaze
ta Poranna 2 Grosze*4, które toż
samo stronnictwo zaczęło wy
dawać w Warszawie jeslenlą
1912 r.

miętników i przyjmujemy w do
brej wierze to ich streszczenie,
jakie przyniósł „Nasz Przegląd**
Okazuje się więc, że z powo
du opinii, która przylgnęła do
Paderewskiego, iż finansuje on
w Warszawie wydawnictwo ga
zety antysemickie], spotkał się
on w Ameryce ze zorganizowa
nymi I nie przebierającymi w
środkach wrogimi wystąpienia
mi Żydów przeciw sobie, wystąoieniami, które uderzały nie
tylko w Jego przedsięwzięcia
artystyczne, ale i poważnie utrudnlały prowadzoną przezeń
akcję społecznonarodową. Pa
derewski, pragnąc położyć te
mu kres, na prośbę swego przy
jaciela prezydenta Stanów Zjed
noczonych Wilsona złożył oś
wiadczenie w formie przyjętej
przez ustawodawstwo amery
kańskie,iż z przypisywana Mu
akcją antysemicką w Polsce nie
ma nic wspólnego.

Wbrew v oli
Paderewskiego

Jakiż, znowu w świetle po
danych przez „Nasz Przegląd**
relacji, był prawdziwy stan rze
czy? Ignacy Paderewski wy
dawnictwa „Gazety Poranne] 2
Grosze** finansować nie zamie
rzał. O tym, że gazeta taka wy
chodzi, dowiedział się w kilka
miesięcy po jej ukazaniu od Ro
mana Dmowskiego, który Go
poinformował, że Narodowa De
mokracja przeznaczyła na ten
cel część funduszów, które Pa
derewski jej ofiarował na cele
akcji wyborczej do IV Dumy,
uważając wybory za akcję ogól
no narodowego znaczenia.
Dowiedziawszy się o tym nie
prośbę Wi'sona
oczekiwanym dla siebie przei
Przyznajemy lojalnie, że nie naczeniu celu, który finansował,
znamy oryginalnego tekstu pa Paderewski nie krył bynaj-
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WARNER OLANO

mniej w rozmowie z Dmowskim
że uważa to za niewłaściwe.
Nie podzielał on poglądu przy
wódcy Narodowej Demokracji,
że najważniejszym problemem
politycznym polskim w 1912
(na dwa lata przed wojną świa
tową!) jest kwestia żydowska,
przeciwnie uważał, że proble
mem takim jest... „nasza niepod
ległość, nasza wolność"!...
Oto jak wygląda „herezja",
którą ośmielił się w 1912 r. ży
wić Ignacy Paderewski! Zda
wałoby się, że mówiąc i pisząc
o tych rzeczach dzisiaj, po upły
wie lat dwudziestu sześciu, na
leży spojrzeć na nie już z pew
ne] perspektywy historycznej,
która pozwala stwierdzić, czyja
przesłanka była słuszniejsza,
kto się ew. mylił.

Pomnik -dro9cwskaz
%
Ignacy Paderewski, twier
dząc na dwa lata przed wojną,
że najważniejszym problemem
polskie] rzeczywistości jest pro
blem nadchodzące] nlepodległoś
cl I wolności narodu polskiego,
był cały przepojony tym sa
mym proroczym duchem, który
mu kazał już przeszło dwa lata
przedtem w roku 1910, w 500
letnią rocznicę zwycięstwa pod
Grunwaldem ufundować pom
nik w Krakowie. Pomnikiem
tym dał Paderewski podzielo
nemu wówczas na trzy części
narodowi drogowskaz według
którego powinien on oriento
wać się w tych mrokach, Ja
kie go wówczas zalewały. Trze
ba było przeżyć w Krakowie
owe niezapomniane dnie uro
czystości związanych z odsło
nięciem pomnika króla Włady
sława Jagiełły, aby zdać so
bie sprawę z tego, jakie wy
tworzyły one niespożyte zaso
by kapitału moralnego, którym
naród polski żył w dobie zamę
tu i rozdarcia wojennego!!

Mentalno# „z?p utych
karłów"

□p. pewne organy „narodowo
radykalne** 1 konserwatywne
(?!?) w ówczesnych Jego po
glądach w kwestii żydowskiej
szukać odskoczni do dzisiej
szych rozgrywek i budować na
tym niepoważne, karkołomne
wnioski o rzekomej niezgodnoś
cl poglądów Ignacego Paderew
skiego a tych Polaków, którzy
pomni Jego wielkich zasług dla
Polski, nie przestała go darzyć
uczuciem niezmiennej wdzięcz
ności i uznania, nie szukając dla
nich podniety, jak się to niektó
rym „zaplutym karłom" zdaje
w jakichś korzyściach materia!
ne] natury, które mogą Istnieć
tylko w ich chore] i zwyrodnia
łe] obyczajami ostatnich lat —
wyobraźni!
Jeżeli Ignacy Paderewski my
lił się przed 26 laty w ocenie hie
rarchii
najważniejszych pol
skich zagadnień politycznych,
to wraz z Nim mylił się podą
żający ku temu samemu celowi,
tylko inną drogą, Józef Piłsud
ski oraz cały obóz nlepodległoś
clowy, posądzany przecież w
tym czasie przez świeżego cho
wu antysemitów, Iż uprawnia...
„żydowską robotę**...
Wiemy jednak dobrze, że nie
mylili się w przede dniu wiel
kiej wojny ani Ignacy Paderew
ski ani Józef Piłsudski, gdy za
najważniejszy problem narodo
wy uważali sprawę niepodle
głości Polski!

wówczas na antysemityzm, 3
było to jedynie w b. zaborze *
syjskim. W drugiej z kolei dz'®
nicy, gdzie stronnictwo to wó |
czas posiadało duże
;
w Galicji, żyło ono ciągle jes*,
cze w świecie pojęć o tzw.
lakach wyznania mojżeszoweg
organizowało w Towarzystw'
Szuoły Ludowej (TSL) speci3*'
ne koła imienia Bernarda Goj3'
manna dla działalności oświaty' ■
wo - kulturalnej wśród Żydów
szczyciło się tym, że w gron1®
swoich przedstawicieli par*3'
mentarnych w wiedeńskim K®'
le Polskim miało dwuch autey'
tycznych „Polaków wyznany
mojżeszowego" dra. Józefa O®
da. posła m. Złoczowa 1 Rudo*',
fa Galla, posła ra. TamopoJ3:
Ostatni ten mohikanin zasiada
zresztą na lawach poselską
Związku Ludowo - Narodowy
go jeszcze w Sejmie Ustaw’3
dawczym w latach 1919-1922Jak śmiesznymi w tych w3
runkach są wszystkie wnios*1
na temat stanowiska lgnące?
Paderewskiego w odniesień*'
do sprawy żydowskiej w P3*’
see dzisiejszej! Jak mało powj
nym posądzanie Str. Pracy, *
sprzeniewierza się ono pogl"
dom wielkiego Polaka, że g
„oszukuje" ltd...

Anlysem tyzm w
KongiesOwie f... w Gaiki

Obrzydliwą w ogóle jest **
bezceremonialność, z jaką P3,
nowie z „Naszego Przegląd*1 j
„Słowa**, „ABC", „Czasu
„Kuriera Porannego** usiłują 0
bywatela tej miary, co lgną®.
Paderewski, zamknąć w ra«P|
kach przynależności partyjne*
nie mogą zrozumieć, że gdy™
nawet między Ignacym Pad®'
rewskim a Str. Pracy istoto*
wyłoniły się jakiekolwiek roi
nice ideologiczno-polityczne *
co zresztą całkowicie nale**
wykluczyć — to i tak w niczyj
to nie wpłynęłoby na stopi®,
szacunku, czci I uznania, z j3
kimi do tego wielkiego, niesk®
zitelnego obywatela odnosi $**
całe stronnictwo i jego zwoi®3'
nicy.
Aby to zrozumieć, trzeba P
dnak mieć poczucie obowiążk**’
który naród zaciągnął wob®«
swych wielkich synów i b'?'
wolnym od niskich, mały3**'
przyziemnych gierek, od k*®'
rych tak się roi nasze dziś*®*,
sze, zakłamane życie polity®*'
ne.

Jakie zaś były w roku 1912
w Polsce poglądy na kwestię
żydowską, to może wystarczą
dla dzisiejszych domorosłych
krytyków 1 nieubłaganych sę
dziów takie fakty, jak ten np.,
że Narodowa Demokracja prze
stawiła się wprawdzie świeżo

TEATR MAŁECKIEJ
Karowa 18, tej. 529-99
CO WIECZÓR O GODZ 8.18
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
o 4.18 I 8.15.

1 czy można dzisiaj z perspek
tywy przeszło ćwierćwiecza
czynić Ignacemu Paderewskie NA FALI ETERU
mu z powodu Jego ówczesnego
stanowiska jakiekolwiek zarzu Kasa czynna od 11 rano cały dzień
ty? Czy wolno, jak to czynią oraz .Orbis**, aleja Jerozolimska 39
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w eenaacylnym filmie
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z PAHT4K4
Batycka. Lubleńs a
Węgrzyn. Samb raki

KAWALEREM
BAŁTYK

nasze stałe ceny

ADRIA —/*>p ,....
.

Wierzbowa 7
P. S-8-10

Trzeba mfet poizuce
obowfaiku

CASINO p cz. 6. 8. 0

p- 5- i.

CHARLES BOYER
w potężnym dr macie zmysłów

part.

* * *'

3obat filmu ..ICH TROJE”
Brutta Grawłlle

Miłofć(..Lewbenheur
kajdanach
”'

FDD FUnfWIK OJKARZENIEN

w filmie

„PETNASTOLATKA”

DITA PARŁO — IN KI SZYNO*’

FILM TEN BYŁ WYŚWIETLANY
W SŁYNNYM SCOTLAND YARD
JAKO WZÓR GENIALNEJ PRECYZII i LOGIKI w FILMIE

WYTWÓRNIA:
20 th CENTURY-FOX

KINO FLORYDA
Żelazna 61 p. 4. 6. 8. 10,
Ceny od 54 gr

OBEROe

KOMETA

£N0SOKOŁ
SDclLJŁ &

I*

Dziś premiera!

MARSZAŁKOWSKA 69

j

0MIAIK0

VflRIETTE

z ANNY ONDRĄ

w aroypikantnej komod i nieporozumień

w r°ń ji- Maurice Ch.v.li.r

N’Sie «n»: 75 w 11 jl

1

Chłodna 49

DZISIAI i ZAWSZE
Walka dwóch kobiet, bezwzględnej,
zmysłowej z inteligentny kochając?

«IMI1 TON

ZYCIE ULICY

jj

W roli główaai:
Luiza Rainer i Spencer Tracf

DOLINA SZWAJCARSKA B’

..DRAPIEŻNE MALEŃSTWO’
Supe'produkeja RKO 1938/39

l

pocz. 6.
& 10
a o.
i ośMitra Hiinios

fl”

•2■
ROZWÓD LAOY XI
'»■

pocz. 5, 7, 9.15

KATARZYNA HEPBURN
CARY GRANT

Senatorska 29

w weaołaj komedii

OSTATNIE DNI POMPEI
ZŁOTA DZIEWCZYNA

Senialna para aktorów

CEIŁ1WC
111113
wl ililiw

Uwagi! Od 4 bm. przygrywa 10-ośobowa orkiestra jazzowa pod dyr. kompozytora LEWANDOWSKIEGO-

Uroczy

zakątek

Warszawy. Ceny b. niskie.

Lażakl.

Otw. off 1Q r»

“
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WalKa z Kościołem i Ojcem św,

Potwarze, kłamstwa i insynuacje

Jak pracuje propaganda hitlerowska poza granicami Rzeszy
Berlin, 13.8. Dla celów propaganPwych niemieccy narodowi-socjaliści
Rymują poza granicami Rzeszy 11^ne agencje 1 biura, których zada.,e® iest przeciwdziałanie wpływom
prażeniom, wywoływanym w opizagranicznej przez nadchodzące z
,emieę wieści, nic przefiltrowane
cenzur9 rządową i partyjną.
Metody pracy tych agentur, wystęJdących oczywiście jako przedsię°rstwa prywatne, częstokroć są taźe nieraz muszą być one przez
’adze miejscowe likwidowane i zaazywane. Tak było np. z rozpowZechnianymi ze Szwajcarii biuletyami ipą (Internationale Presseagengr'< których wydawcą jest Franz
®rri- Rozpowszechnianie biuletynów
agencji w liberalnej Szwajcarii zo
a*° zakazane i biuro jej musiało być
Przeniesione do Wiednia.
Stad informacje IPA rozsyłane są
nadal do prasy zagranicznej w fore Periodycznych biuletynów, ©ma
miących najbardziej na gruncie za8ranicznym palące dla hitlerowców
^Radnienia. Do takich zaś należy w
erwsZym rzędzie stosunek narodo®ko-socjalizmu niemieckiego do kamyzmu. Tej też sprawie IPA pow*9ca bardzo wiele miejsca, nie
ZczQdząc jadu, insynuacji pod adre*e® najwyższych nawet dostojników
’’ściołą i specjalnie fabrykowanych
wiadczeri rzekomych katolików i
Ujrzanych „członków duchowieństwa"

Kłamstwa i

potwarze

” ostatnim np. komunikacie (z dn.
^•1938 r.) IPA powołuje się na jaeg°ś anonimowego „duchownego
ZVn>sko-katolickiego“, który Jakoby
.Pierdzą, iż „przejęcie władzy przez
_era przyniosło wreszcie pokój Au
Za Schuschnigga Kościół co
,eń tracił na terenie, od Hitlera ob, r*ować można wszędzie „wspania
rOzkwit Kościoła", bowiem „Koświe teraz, co jest jego zadaniem".
. tym, co myślą o „rozkwicie" Kościo
a biskupi i wierni z Niemiec północycl1 na mocy zdobytego doświadczę
‘a’ anonimowy „kapłan katolicki" nie
. Spomina, natomiast waży się na
*erdzenie, że „poważna liczba bickuPów północno niemieckich myśli,
„Zule i działa narodowo-socjalistyczhie‘\

ymczasem na tej samej stronicy
*u,etynów Internation. Presseagentur
h ’iduje się atak na arcybiskupa FryUrka w Bryzgowi! msgra Gróbera,
k‘órym mówi się, że ten dostojnik
|e Sc’elny, „jak wielu Jego kolegów
(dSt Przeclwi,*klem nowych Niemców"
K ”.Sł°wnle: Er ist wie viele seiner
0 legen ein Gegner des neuen Deutschland)!
Nawiasem mówiąc, IPA rzuca na
b^tojnego arcybiskupa diecezji fryrskiej ohydną potwarz, insynuując
r u Zw<azki z Francją i Szwajcarią ol^z ^czucia przeciw Niemcom. Ośmie
&1ę Przy tym IPA wyrażać zdziże »wiele zaiste trzeba cierła|W°ŚCi’
zezwa,a^ dalej na dziaga",0Ś<5 tego rodzaju apostoła podżea (Hetzepostel) i pełnomocnika
Wa‘ykanu".

.
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NA WATYKAN

p
,ykanu i sfer kościelnych Int.
nie SSea,8entur szczególnie nie znosi i,
k0 znaiac innej broni rzuca śmieszne,
swO]PLOmitu*ące
„dokumentarności"
kori>unikatów, oskarżanie KoWy a ,° związki z._ międzynarodoku
zydostwem i masonerią. W kildnak3 edwie w>erszach wspomina (jes|OwZe wspomina!) IPA o doniosłych
bujałaCh °ica św- Potępiających wyskle V naci°nalizm i antychrześcijaripatr ®°rie rasizmu germańskiego, orodzUają0
talta „uwagą": „Czy tego
’’’iała U poliły,ta watykańska będzie
iest d dla Kościoła pomyślny skutek,
—ążbar<lzo wątpliwe.
*'ci
wątpliwe. Polityka
Polityka ta
ta
^MlVn rusza s’ę w ramach pojęć,
PrZez ^ar°dowo reprezentowanych
W i„„y ów * masonów".
nyitl miejscu lpA> pisząc o

Z^^^s***
Raz po raz
teraz „Czas*
odwołuje się do mas.«

jęciu na lożę masońską kaplicy św.lprzyp. red.) byłby powieszony na
Mikołaja w Castellon w czasie wła- -*
------- * *------—* * I ani• •jedna
•
pierwszej
lepszej’ latarni.
dania w tej miejscowości czerwonych z gazet świata nie zrobiłaby z tego
Rzeki ktoś raz»
rządów hiszpańskich, dodaje od siebie sensacji. Niemcy jednak od pięciu lat
w formie „komentarza' ,Gdy między innym się mierzy łokciem".
„Skądże „Czas“
Watykanem a lożą pozostałą ścisłe
Jak widzimy z powyższego „pro
ten sentyment ma do mas?
związki, informacja ta nie może zby- paganda katolicka" hitlerowców za
Przecież gdy się ruszą masy,
tnio dziwić".
granicą jest zbyt grubymi nićmi szy
to
nadejdą takie czasy
ta, by mogła zatrzeć ujemne wrażenie
OPLUWANIE SCHUSCHże od razu cały „Czas“ —
ich stosunku do Kościoła i najwyżej
NIGGA
nogi za pas, no i... w las!"
wręcz
przeciwną
musł
wywołać
re

Nie może się również dziwić, kto
GRYF
czyta tego rodzaju „informacje" agen akcję. (KAP)
cii IPA, że nawet w cierpliwej Szwaj
carii miano jej dosyć.
Na zakończenie, dla zilustrowania
poziomu komunikatów IPA, podajemy
tekst umieszczonej tam notatki o b.
kanclerzu
Austrii
Schuschniggu.
Brzmi ona:
„Prasa zagraniczna zajmuje się
wciąż w pewnych odstępach czasu
osobą kanclerza Austrii. Żydowscy,
(Telefonem od własnego korespondenta)
klerykalnl, demokratyczni i liberalni
dziennikarze światowi nie mogą zruPARYŻ, 13. 8. Zakończenie manę- szłość z wiarą i pewnością siebie.
| tego polityka zagraniczna Polski sta-a-, francuskich, urządzonych
—*- .tegol
—I p
zuraieć, że Niemcy nie mogą puścić wrów
I 0 taxicta konkluzji dochodzą rów-|I je się szczególnie dziwną (particuliewolno tego człowieka. Uważamy nie roku w Alpach, dało okazję do górą-' nocześnie: „Information", „Journal rement etrange), a ujawniło się to domiecki punkt widzenia za zrozumiały cych manifestacji na cześć armii.
des Debats", „La Croix", „La Repu-’, bitnie w konflikcie sudeckim, w któ
sam przez się.
Cała prasa stwierdza następujące bliąue", , ,L‘Action Francaise", „L‘Oeu- rym pewna część prasy polskiej sta
Polityk, który torturą i powro- fakty: 1) antymilitaryzm we Francji vre" ltd.
nęła wyraźnie po stronie Berlina, za-'
zem(?) prześladował i trapił cały na zginął bezpowrotnie, 2) naród jest
pominając
o położeniu geograficznym
Nowa polityka genewska rządu pol
ród, mąż stanu, który interesy poli niezwykle przywiązany do armii i da
skiego wywołała w paryskich kołach Polski i jej składzie narodowościo
tycznego katolicyzmu, żydostwa świa rzy ją szacunkiem oraz miłością, jak
politycznych piorunujące wrażenie. wym, które nie należą do specjalnie
towego i międzynarodowej masonerii nigdy dotychczas, 3) armia jest potęż
Przebija się ono nawet w sferach dość pomyślnych".
stawiał wyżej niż prawo i wolność na, gotowa do obrony granic ojczy
chłodno nastrojonych wobec Ligi Na
Bernus nie wątpi, że „dokona się
woli narodu do życia i przyznawania stych i panuje w niej zdrowy duch,
rodów. Do wrażenia tego przyczynił w opinii polskiej rozumna ewolucja",
się do niemieckiego socjalizmu — taki gdyż wodzowie jej, zarówno wojsko
się niemało entuzjazm, któremu dają lecz „im później ona nastąpi, tym bar
człowiek zasłużył nie tylko na utra wi, jak i cywilni potrafili uchronić Ją
wyraz Rzym i Berlin. „Skoro Berlin dziej spotęguje się niebezpieczeństwo
tę wolności, ale i prawa do życia.
od rozkładowych wpływów polityki. się cieszy" — oświadczył jeden z dy grożące dziś Polsce".
W każdym innym państwie taki
Petain i Daladier uczynili z armii plomatów — „ani Polska, ani Fran
Co się tyczy komentarzy niemiec
człowiek jak Schuschnigg w pierw miecz dla obrony narodu 1 państwa,
cja nie mają powodu do radości".
kich, są one oczywiście zasadniczo
szym dniu rewolucji (czyżby w Au a nie narzędzie walk wewnętrznych.
W „Journal des Debats" Bernus po sprzeczne z komentarzami francuski
strii była w marcu rb. rewolucja? — Dlatego też Francja patrzy w przyświęca polityce Polski następujące mi. „W Berlinie" — donosi agencja
uwagi: „Nie ulega wątpliwości, że Havasa — „panuje żywe zadowole
Polska swoją decyzją ostatnią posta nie z powodu decyzji rządu polskie
nowiła oderwać się (se detacher) od go skasowania swojej delegacji przy
organizacji genewskiej. Pomimo, że Lidze Narodów. Panuje tu przekona
Wczoraj zmarł świetny publicysta wawrzynem akademickim oraz orde rola Ligi Narodów jest obecnie zre nie, że i odmowa przez Polskę reei literat śp. Jan Czempiński.
rem francuskiej legii honorowej.
dukowana do minimum, decyzja Pol lekcii jest Już przesądzona, tak. że
Śp. Jan Czempiński urodził się w
Część felietonów Genta, które przez ski jest niemniej znamienna, gdyż sta można być pewnym, iż nastąpi ona
r. 1874 w Warszawie; tu kształcił się tyle lat ukazywały się na łamach „Ku nowi dalszy etap na drodze tej po podczas nadchodzącej sesji wrześnio
w 5-tym gimnazjum oraz na wydziale riera Warszawskiego", wyszła jako lityki, jaką obrała po układzie Hi wej".
lekarskim i prawny:- uniwersytetu. osobny tom.
tler — Lipski w roku 1934. Od dnia
M. in. „Deutsche Allgemerae ZeiTu także rozpoczął działalność zawo
tung" pochwala postanowienie Polski,
dowa w „Kurierze Porannym" (1896—
twierdząc, że „bezpieczeństwo zbioro
1908) i był sekretarzem tego pisma za
we, którym chwali się jeszcze Liga
redakcji Feliksa Fryzego. Od r. 1915
Narodów stanowi właściwie groźbę
został członkiem redakcji „Kuriera
dla wolności 1 bezpieczeństwa Eu
Warszawskeigo", przechodząc przez
W zarządach miejskich większych I wadzeniem wyborów, władzom nad- ropy. Zrozumiały to państwa, które
rozmaite działy redakcyjne i stając
miast, gdzie przeprowadzone będą na zorczym zgłoszone będą do zatwier zerwały, lub przygotowują swoje ze
się stałym publicysta tego wydaw
jesieni nowe wybory, czynione już są dzenia wnioski o kredyty dodatkowe rwanie z Genewą".
nictwa.
(A)
na ten cek
Poprzednio pracował w „Kurierze pierwsze przygotowania.
Biura ewidencji ruchu ludności po
Codziennym" (1897—1902), w „Gaze
rządkują obecnie kartoteki, tak, by
cie Polskiej" (1896—1906) i w „Świę
cie" (1905—1913). Od r. 1904 do 1914 we właściwym czasie wyodrębnić mo
wydawał i redagował „Kurier Świą żna było wszystkich mieszkańców,
teczny". Jednocześnie zasilał wiele którzy w rb. kończą 24-y rok życia
Z dnierni 12 sierpnia nastąpiła zmia nami zostali mecenasi Zygmunt Blepism swymi felietonami. Pracował też i będą mieli czynne prawo wyborcze. na składu wszystkich okręgowych nau i Władysław Miedzianowski, se
dla sceny. W r. 1902 wystawił w Po Na podstawie tych kartotek, ułożone rad adwokackich. W myśl nowego kretarzami: Bohdan Suligowski i Je
znaniu dramat „Walka". Drobniejsze będą listy wyborców.
prawaoustroju adwokatury, skład rad rzy Czerwiński, skarbnikiem Leopold
Z uwagi na to, że większość bud adwokackich, których członkowie po Zaryn, zastępcą skarbnika Stanisław
utwory, jak „Pamiątki", „Ostrygi"
żetów samorządowych na rok 1938-9 wołani przez naczelną reprezentację Peszyński, bibliotekarzem Tadeusz
itd., grano na prowincji.
Za pracę swoją Zmarły nagrodzony nie zawiera jakichkolwiek bądź po palestry, powiększono w zależności Słoński. Pierwszym rzecznikiem dy
byt złotym krzyżem zasługi, złotym j zycji na koszty związane z przepro- od liczby adwokatów w poszczegól scyplinarnym został mec. Feliks Zanych okręgach apelacyjnych, do 12— drowski, rzecznikami dysc. Albrecht
24 osób. Nowe rady adwokackie za Zygmunt, Józef Chaciński, Jerzy Czar
wiadomiły już NRA i Ministerstwo kowski, Stanisław Koziołkiewicz, Wi
told Kotowski, Mieczysław Orlański,
Sprawiedliwości o podjęciu prac.
Tego dnia również objął władzę Tadeusz Ostaszewski, Janusz Pałęcki,
nowy zarząd warszawskiej rady ad Janusz Rabski, Mieczysław Rudziń
wokackiej z dziekanem mec. Leonem ski, Włodzimierz Szczepański, Stani
Nowodworskim na czele. Wicedzieka- sław Zieliński.

Armia francuska miłością i dumą narodu

Jeszcze o Polsce i Lidze Narodów
Pochwały prasy niemiecKiej

Zgon zasłużonego publicysty

Przygotowania przedwyborcze
już się rozpoczęły

istowe władze

Warstauskiej Rady Adwokackiej

Czarne chorągwie
nad Kopalnią „Wawel*

Lejahriti gó ników — dyrekca nie oceniła
KATOWICE, 13. 8. Strajk okupacyj
ny na kopalni „Wawel" Gwarectwa
węglowego w Rudzie Śląskie] trwa w
dalszym ciągu 1 bynajmniej nie zano
si się na jego szybką likwidację. W
ciągu dnia wczorajszego przez cały
dzień trwały pertraktacje u lnspektorai pracy z udziałem rady
za
wodou oraz dyrekcji Gwarectwa.
zawodowej
Ponieważ do soboty rano sytuacja się
n)e zmieniła, zgodnie ze swym postanowienietn robotnicy rozpoczęli strajk
głodowy. Nad szybami kopalni „Wa-

Legion pastuszków i... leg on tenorów

wei" pokazały się czarne chorągwie.
W ciągu piątku robotnicy wytranSąd Grodzki oddział XII przystąpił Między innymi adwokat Hoimokłsportowali z kopalni przygotowane do
ekspedycji 6 i pół tysiąca ton węgla, wczoraj do rozpatrywania „pasjonu Ostrowski dał wyraz przekonaniu, że
co świadczy o ich najlepszej woli i jącego zagadnienia.", czy mistrz Kie samo zestawienie — z jednej strony
lojalności w stosunku do interesów pura w znanym wywiadzie dzienni „szczytnego zawodu" śpiewaka a z
karskim znieważył stan adwokacki, drugiej
skromnego zawodu pastu
przedsiębiorstwa.
czy nie?
I
Do kopalni napływają dary żywno
szka
i
adwokata
stanowi swego ro
Pytanie to niestety nie Jest jesz
ści dla strajkujących robotników. cze definitywnie rozstrzygnięte, gdyż dzaju obrazę — oświadczył, że zdaSzczególnie wzruszający był trzeci oskarżony, bawiący obecnie za gra- niem jego dla Polski legion pastnszdzień kiedy cała załoga zebrała się nicą nie stawił się, a ponadto żarów- ( ków może mieć większe znaczenie
na podwórku kopalni na wspólne mo no oskarżyciel prywatny, jak i peł- gospodarcze, niż legion tenorów.
dły 1 odśpiewała „Kiedy ranne wstają * pomocnicy oskarżonego powołali liczSprawę odroczono. Budzi ona w
zorze".
pych świadków „do- i odwodowych", dalszym ciągu zrozumiałą sensację.

Adw. HrfmiH-Oslrcwsk1 contra lan Kiepura
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Za 2 lata zabraknie nauczycieli za io?
6 mych ikzilów w I ceum pedagcgicznym

Według obliczeń fachowców, za
rok wyczerpie się zapas sił nauczy
cielskich, a za dwa lata grozi brak
nauczycieli.
Dlatego też władze szkolne w ma
iu i czerwcu wydały okólniki, by gi
mnazja położyły szczególny nacisk
na zachęcanie młodzieży gimnazjalnej
do wstępowania do liceów pedagogi.
cznych.
Nauczyciele szkół średnich dołożyli
szczególnych starań, jednak rezultat
tych wysiłków jest bardzo nikły.
Do liceów pedagogicznych zgłosiło
się bardzo mało kandydatów; znamy
liceum, gdzie zgłosiło się tylko sze
ściu uczniów.
Licea pedagogiczne świecą pustka
mi.

Gdzie leży przyczyna tego stanu?
Przede wszystkim w niskm uposażę,
niu nauczycielstwa szkół powszech
nych. W jednym z gimnazjów na Po
morzu, uczniowie na zachęcenia pro
fesorów wyraźnie odpowiedzieli, że
wynagrodzenie nauczycieli jest bardz0
niskie, że wolą być „kamieniarzami,
niż nauczycielami".
Nic w tym dziwnego, bo początku
jącemu nauczycielowi po długich la-

tach studiów dale się 130 zł mlesię.
cznie, a więc wynagrodzenie znacz
nie niższe, aniżeli na wielu innych
stopniach hierarchii urzędniczej, biorąc pod uwagę sprawowane funkcje.
Ponadto trzeba zaznaczyć, że z gi
mnazjów do liceów pedagogicznych
idzie najczęściej materiał uczniowski
słaby, któremu grożą oceny niedostaczne w gimnazjum. Zjawisko to może

wywieźliśmy towarów w liptu rb.

Bilans handlu zagranicznego Rzeczy
pospolite] Polskiej 1 w. m. Gdańska —
według tymczasowych obliczeń głów
nego urzędu statystycznego — przed
stawiał się w llpcu rb. następująco:
przywóz 291.119 ton, wartości 107.198
tys- zł, wywóz 1-367.287 ton, wartości
95.798 tys. zł- Ujemne saldo w Hpcu
rb. wyniosło więc 11.400 tys. zł.

Na ujemne saldo bilansn handlowe,
go wpłynął w części przywóz towa-

Wędrówki praktykantów kupieckich

rów z Niemiec z tytułu likwidacji **
mrożonych należności za tranzyt ko
lejowy przez Polskę. Przywóz tyd»
towarów nie powoduje odpływu walu*

z Polski. Również nie wpływa na
pływ walut przywóz towarów w
brodę clearingowym, za które nal®*'

ność jest pokrywana wywozem towa
rów w okresach późniejszych. W 9°
równaniu do czerwca rb. wywóz z*'4
kszył się o 7.887 tysł zł, natonii®*

przywóz wzrół o 8J57 tys. zł.
Zwiększył się wywóz nastęP®!4*
cych artykułów (w miln. zł): węg,a 0
2,7, bali, desek, łat, opołów o 2,7, P°^’

kładów kolejowych,, sllprów i 1,0
wozów o 0,9, bekonów o 0,8 trio^
chlewne] o 0,6, koksu o 04, otrąb, ®*
kuchów o 0,4, skór surowych o
Zmniejszył się wywóz następni*’
cych artykułów (w miln. zł): szyn®11’
polędwic wieprzowych w opakowani®
pleckich.
Należy podkreślić, Iż akcja powyż hermetycznym o 1,1, jęczmienia o O'&
sza poparta została pomocą material kłód, dłużyc o 0,7, żyta o 03, siarcz*'
ną ze strony Ministerstwa Przemysłu no-amonu o 03, grochu o 04, cukf®
i Handlu, a Ministerstwo Komunikacji o 04. Zwiększył się przywóz nast®"
udzieliło dla praktykantów zniżek ko puiących artykułów (w mlin. zł): sk®®
lejowych z miejsca zamieszkania do futrzanych o 13, wszelkich obrabi*'
rek do metali, maszyn formiarsk^
miejsca praktyki i z powrotem.

Płitne praktyki handlowe dla młodzieży
kupieckiej z południa-wschodu kra u
Mlnisterstwo Przemysłu i Handlu
rozpatrywało
ostatnio zagadnienie
braku fachowego elementu polskiego
w kupiectwie na terenie południowe
go COP., Małopolski Wschodniej I Wo
łynia.
W związku z powyższym, pragnąc
okręgom tym zapewnić w jaknajszybszym czasie odpowiednio przeszkolo
nych i zapoznanych z miejscowymi

Sejm nauczycielski ZNP
900 delegatów przybędzie z ułej Polski
Na dn- 27, 28 i 29 sierpnia 1938 ro
ku zwołano Sprawozdawczy — Zjazd
Delegatów Związku Nauczycielstwa
Polskiego.
Zjazd ten wywołał bardzo żywe
zainteresowanie w sferach nauczyciel
sklch I oświatowych ze względu na
sytuację szkoły 1 nauczyciela oraz układ stosunków ostatnich wydarze
niach na terenie tej organizacll.
Zjazd ma charakter otwarty.
Weźmie w nim udział około 900 de
legatów z całego kraju, ponadto w

w przyszłości ujemnie odbić się u ■kładzie Stosunków szkolnych.
Stoimy przed widmem braku sił w
szkolnictwie. Jeśli chcemy zachęcić
młodzież do wstępowania do zawodu
nauczycielskiego, trzeba wydatnie
podnieść jego uposażenie oraz wzo
rem państw zachodnich przystąpić do
kształcenia nauczycieli w Akademiach
Nauczycielskich-

złotych

825

charakterze gości wezmą w nim ndzlał przedstawiciele organizacji za
wodowych pracowniczych I robotni
czych, oraz organizacje społeczne 1 oświatowe robotnicze 1 chłopskie.
Na plenum Zlazdu wygłoszone bę
dą dwa referaty, a mianowicie: refe
rat p. C. Wycecha pt. „Stanowisko
ZNP., wobec aktualnych zagadnień
szkolnych, zawodowych 1 społecz
nych" oraz p. Tułodzfecktego „Obec
na sytuacja ZNP".

Zjazd będzie obradował w sekcjach
i komisjach: organizacyjnej, statuto
wej, pracy społecznej, pedagogicznej
i finansowo . gospodarczej i na nich
będą wygłoszone referaty, obejmują
ce całokształt zagadnień zawodowych
Wice • premier i minister skarbu
1 szkolnych.
inż. E. Kwiatkowski przyjął w dniu
Na zakończenie obrad Zjazd doko
11.VI11 br. delegację Centralnej Ko
misji Porozumiewawcze) Związków na wyborów władz związkowych.
Pracowniczych w składzie: Między
związkowy Komitet
Pracowników
Państwowych, Unia Związków Zawo
dowych Pracowników Umysłowych,
Rada Naczelna Związków Pracowni
ków Samorządowych.
MOSKWA, 133. Według ogólnych
Delegacja przedstawiła wice - pre
mierowi przede wszystkim postu danych „Gazette Financiere", pisma
laty pracowników państwowych w będącego organem komisariatu skar
sprawie reformy uposażeń, a miano bu, nowe lokaty w sowieckich ka
wicie; podniesienie płac w niższych i sach oszczędności podczas 7 pierw
średnich grupach, zniesienie podatku szych miesięcy 1938 roku sięgają su
specjalnego, przywrócenie dodatków my 1,2 miliarda rubli.

terenami kupców, Kupiecki Instytut
Wiedzy Zawodowej przy Naczelnej
Radzie Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego
w ścisłym współdziełaniu z Minister
stwem Przemysłu i Handlu uruchomił
akcję, mającą na celu zorganizowanie
i przeprowadzenie płatnych praktyk
handlowych dla kandydatów na kupców z terenu COP., Matopolski
Wschodnie] i Wołynia.
Koniecznym warunkiem do ubiega*
nia się o praktykę jest podpisanie
przez kandydata zobowiązania, Iż po
jej odbyciu pracować będzie czynnie
w handlu na tym terenie z którego
pochodzi.
Praktyki odbywać się będą w do
brze zorganizowanych przedsiębior
stwach chrześcijańskich na terenie
województw zachodnich, ewentualnie
w Warszawie 1 Lodzi. Kandydaci
przejdą w przedsiębiorstwach tych
10-miesięczne przeszkolenie kupieckie
po odbuciu którego poddani zostaną
specjalnemu egzaminowi, będącemu
sprawdzianem zakresu teoretycznych
i praktycznych wiadomości, zdoby
tych przez praktykanta.
W czasie trwania praktyki — kan
dydaci na kupców podlegać będą sta
łe] kontroli lokalnych organizacy] ku

Pracownicy umysłowi

Akcja praktyk handlowych, ujęta
w powyższy sposób, przeprowadzona
jet na szerszą skalę po raz pierwszy
w Polsce, a od jej wyników zależy
systematyczne i planowe doszkalanie
kandydatów na kupców w latach na
stępnych.

dla odlewni o 1,6. nawozów o 1,2,
surowych o 1,2, śledzi świeżych, sol®*
nych o 1,1, iuty i odpadków o 0,9, *’
nlków tłokowych, lokomobil, tori’'®
o 0,7, przędzy wełnianej o 0,6, szi*1®1
o 03, miedzi, blachy miedzianej 0

03.

Za 2 miliony zł mniej
sprzedaliśmy pierza i puchu
W porównaniu z pierwszym półro
czem 1937 r. analogiczny okres roku
bieżącego wykazuje skurczenie się
wartości naszego wywozu pierza 1 pn
cbu- Różnica na nlekrzyść pierwsze
go półrocza rb. wynosi stosunkowo
znaczną cyfrę 2 milo. zł.

maczenle w skurczeniu się nasz®^
zbyta do Stanów Zjednoczonych A*®e

ryki Północnej.
Celem ponownego opanowania
ku amerykańskiego Związek przet*ór

ców i eksporterów pierza i puchu
stąpił z Inicjatywą utworzenia w N®’
wym Jorku specjalnego binra spr®**
Całkowite zmniejszenie się warto,
dąży, jako jedynie skutecznego śri’4*’
ści naszego wywozu znajduje wytłuka naprawy bilansn handlowego
ski ną tym odcinku. Zrealizowanie
go projektu pozwoli na zawarcie ś°'
spodarcze skutecznego porozum!®®!*

u wicepremiera

z eksporterem węgierskim.

przed sadem apelacyjnym

Zapowiedziano wniesienie skargi a- zniesławienie urzędników skarbowych
pelacyjnej w sensacyjnym procesie o który wywołał dużo rozgłosu na ła
mach prasy. Jak wiadomo, b. urzęd.
nika skarbowego Ant- Lnbowickiego
OLKUSZ 134. Niedawno Oonos^
pociągnięto do odpowiedzialności kar
ne] za dostarczenie materiałów praso my o uruchomieniu szybu rudy
wych kilku czasopismom.
wlanej „Lucyna" w Bolesławiu
Materiały te zawierały rozmaite Olkuszem.
Natomiast saldo wkładów wszyst rewelacje, dotyczące prowlncjonal.
Obecnie toczą się pertraktacje
kich sowieckich kas oszczędności wy nych Izb skarbowych i łączyły się ze
między spółdzielnią pracy w BoleS ■
nosiło na dzień 1 sierpnia 1938 ro sprawą b. dyr. Michalskiego.
wio, a właścicielami kopalń rudy
ku 5.700 milionów rubli.
Ltrbowickiego skazano na 3 miesią
|eC'
ołowiu w Bolesławiu — ISosnoW
-----Liczba deponentów przewyższa 14 ce reszta ł 100 zł grzywny, zaś redak kim Towarzystwie Kopalń WęB'i
,a 0
tor czasopisma, które zamieściło te
milionów.
wydzierżawienie Jeszcze jednej z
rewelacje, Kawecki na 1 miesiąc are
pobl*®*1
palń w Nowym Ulkowie, w
sztu.
Bolesławia.
Obrona Lubowickiego występuje o
Szyb ten wkrótce zostanie uru<^
powołanie szeregn nowych świadków
miony
1 zatrudni około 100 S1*1
spośród wyższych urzędników skar
w
bowych. Proces ten znajdzie się na ków.
W przeciągu miesiąca llpca rb zło skiej były znacznie lepsze niż
wiono na całym wybrzeżu polskim czerwcu rb. i wynosiły 89,940 kg ryb. wokandzie warszawskiego sądn ape
oraz na pełnym Bałtyku 300,730 kg. (J).
lacyjnego w październiku rb.
różnych ryb o wartości 157.223 zł.
Według poszczególnych gatunków na]
więcej złowiono śledzi — 113,730 kg,
storni 58,910, wątłuszy — 85,260, i
POZNAR 12.8. (sp) Do chwili
węgorzy — 18,660 kg.
Dziwne panują stosunki w m. Chrża nie zrobił. A bezrobotni nadal przy nej zgłosiło swój udział w pielZr
Natomiast według podziału poło
ce WTKR do Częstochowy, w dn- wów na poszczególne obwody naj nowie pod Krakowem. Władze miej mierają głodem.
bm. 8300 osób- Ze względu na
więcej złowili rybacy z Gdyni — skie nie wykazują żadnego zaintere
napływające jeszcze zgłoszenia Pr
47,610 kg., następnie z Jastarni — sowania losem setek bezrobotnych,
dłużono termin zgłoszeń do dflia<{e
12,750 oraz Pucka i wiosek zatoki — czasowo tylko zatrudnionych na ro
bm. Pociągi specjalne wyjadą * naCjj
botach
publicznych
1
to
nie
w
samym
26,210 kg- ryb.
pującyeh miejscowości (w nawia® (j)<J
Chrzanowie, lecz w Rabce, Chabów
Na połowach dalekomorskich zło
ce i Zakopanem.
TARNÓW, 13.8. Policja w Tarnowie podajemy cenę przejazdu):
wiono w lipcu 116,830 kg. Połowy
Za 8 do 10 godzin pracy otrzymują aresztowała 46-cio letniego Wawrzy- (8.50) Gniezno (7.90), Damasl® .
przybrzeżne dały stosunkowo słabsze
ja
ci robotnicy po 2,40 zł dziennie sa kiewlcza z Zakliczyna, który przed (9.70), Rogoźno (8.90), Poznań
wyniki ze względu na małe ilości pła
środa (7.30), Jarocin (6.50). Wrz®5
motni 1 2,70 zł żonaci.
stawiając
się
Jako
ofiara
szowinizmu
stug, natomiast połowy dalsze w po
Od dłuższego czasu krążyły pogło „czechosłowackiego", zbiegł do Pol (750), Leszno (7-70), Os^.^)
bliżu Bornholmu 1 na głębinie gdański, że uruchomioną będzie w Kętach ski, wyłudzał różne datki oraz ofia (4.60), Krotoszyn (630), Ostrów (’•
I Kalisz (6.10). Do tych stun dol>
kopalnia „Matylda", w której zatrud ry.
Wreszcie okazało się że „ofiara" się 050 zł. ua votam. W sobotę
nieni byliby również robotnicy z
<
Chrzanowa. Niestety ani zarząd miej- nigdy
____ w Czechosłowacji
_
nie była, wo bm. o godz. 21 wygłosi przez ®
dyr.
S
zy
fte
r
krótką
pogawędkę
o
ski, ani komitet z p. Gdulą specjalnie bec czego zawędrowała ostatecznie do
w tym celu powołany nic dotychczas ’ aresztu.
;

Znów 100 górników
znajdzie zatrudnienie

Ka?iUliim kwitnie w Sowietach
14 milionów rulattów-kaiifalu

rodzinnych, zwrot opłat szkolnych.

Z przestworzy do filmu
Daily Express donosi, że Douglas
Corrigan, najmłodszy amerykański bo
hater przestworzy przeszedł do lilmu.
Zawarł kontrakt z wytwórnią War
ner Bros na odegranie główne] roli w
filmie pod tytułem: „Przez pomyłkę
do Dublina".

Giełda pieniężna
DEWIZY: Holandia 289.50; Berlin 213.00;
Brukiela 89.60; Gdańsk 100.25; Heltlnki 11.40;
Kopenhaga 115.60; Londyn 25.90; Mediolan
27.95; Montreal 5.50; Nowy Jork 5.30 7/8; No
wy 7ork (kabel) 5.311/8; Odo 130.10; Paryt
14.51; Praga 18.34; Sztokholm 133.55 Tel Aviv
25.90; Zurych 121.65; Marka niem. srebrna
99.00.
PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. poż. prem.
tnw. I em. 83.25, II em. 82.25; 3 proc. poi.
prem. in w. seriowa I em. 94.00; 4 proc,
państw, poi. premiowa dolar. 42.75; 4 proc,
pet. konsol. 67.00; 4 I pół proe. pot. wown.
państw. 67.38 ; 5 proc, konwers. 69.50; 5 proc,
kolejowa konwers. 67.75; 8 proc. I. Z. ziem
skie dolar, gwar, kupon 31.3B; 4 pro. I. Z.
Pozn. ziemstwa kred. 53.50; 5 proc. L Z.
Warszawy (1933 r.) 74.00; 5 proc. I. Z. lu
blina (1933 r) 62.75; 5 proc. m. Radomia
(1933 r.) 62.25; 8 proc. pot. szkolna 79.00.
AKCJE: Bank Polski 125.00: Bank Zachodni
39.75; Wertz. Tow. Fabr. Cukru 39.30; Węgiel
36.75; Lilpop 93.00; Modrzejdw 17.50; Ostro
wiec 70.00; Starachowice 44.00; Żyrardów
63.00.

300.000 kg ryb morskich
złowiono w lisio na Bsłyku

8500 pielgrzymów

A bezrobotni nadal przymierała głodem
Skutki czechoieraej
propagandy

Nwa Rzeczpospolita”

z Poznania do Cięstodioiri
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Obawa przed zemstą Chińczyków

Stan wojenny w Szanghaju

Strzelanina na Sachahnie

między Japonią a ZSRR

LONDYN 1X8. Na pozycjach pod lenia i stwierdzenia pozycji obu
Czangkufeng nastąpiło ponowne spot wojsk.
Bilans walk wyraża się cyfrą prze
^SZANGHAJ 13.8. W mieście ogło- nych przez nieustanne naloty chiń-, śmiałych dywersji partyzantów na ty kanie przedstawicieli armii rosyjskiej
i japońskiej celem ostatecznego usta szło 5 000 zabitych i rannych, zniszczę
' °,n° stan wojenny. Z powodu dzi- skich bombowsów oraz niezwykle | łach wojsk japońskich.
niem kilku wiosek i miasteczek ko
*eis«j rocznlcy działań wojennych,
reańskich oraz północno koreańskich
st?Wialą si? tutaj krwawych demonlinii kolejowych.
SL,aCi* zc strony nacjonalistów chińTOKIO sugeruje, Iż w czasie trzy
lic i
Piątek w pobliżu urzędu pokrotnych rozmów między ambasado
^yjnego, Kmachu poczty 1 wielkiej
rem Szigemitsu a komisarzem Litwi
-pralni należącej do Japończyków
nowem, omówiony został cały kom
os kUchły bomby, przy czym dwie
pleks zagadnień Dalekiego Wschodu,
r»n ' Pon'osfy śmierć, a 17 odniosło
a nawet nie jest wykluczonym, że roz
y* Na murach pojawiły się masoważano kwestie dalej idące. To ostat
posuniętymi
ustępstwami
wobec
Nicm
PRAGA, 13. 8. Pierwszy raport lor- > zagr. Krofty, przesłane mu oraz kilku ,
° odezwy antyjapońskic.
nie
zdanie komentowane jest jako za
fot^d ftiastem krążą japońskie samo da Runcimana, utrzymany jest jako-' wybitniejszym przedstawicielom jego | ców sudeckich.
powiedź rokowań nad paktem nieagre
„Władza
państwa
nie
może
być
za
na cześć lor
a silne patrole bezustannie pcnc- ] by w tonie dość optymistycznym — partii,
" na raut' wydany
—’
sji między Sowietami a Japonią.
n».. u,ice* Panu)® ogólna obawa choć sytuacja wygląda raczej pesymi da Runcimana. (Chodziło o danie Hen żadną cenę ograniczona — mówi do
Nadeszły tu wiadomości, że na po*
zemstą Chińczyków, którzy od stycznie, a to ze względu na rozgory- leinowi okazji spotkania się z Runci- słownie odezwa. — Od tego stanowi łudniowym Sachalinie doszło do Wy
?awna Juj
ska
nie
możemy
odstąpić.
—: w setkach nielegalnych u- czenie społeczeństwa czeskiego, któ- manem na terenie towarzyskim). Od
loteh
My, oficerowie, będziemy bronili miany strzałów pomiędzy sowiecką a
zapowiadali „porachowanie się re na łamach prasy daje wyraz nie- mowa Henleina uzasadniona jest tym,
wszelkimi
siłami puścizny Massaryka. japońską strażą pograniczną. Incy
s, jPbttskimi okupantami i ich chiń- zadowoleniu z jednostronnych końce- że po incydentach dni ostatnich, nie
Gotowi
jesteśmy
walczyć i ginąć, lecz dentowi temu nie przypisuje się żad
’tii zwolennikami".
j sil czechosłowackich dla Niemców su- może przyjąć tego zaproszenia.
nie
możemy
się
cofnąć. Nie możemy nego poważniejszego znaczenia.
Sf<y!UacJa na północ od Jangtse przed deckich.
Miarą rozgoryczenia społeczeń
ustąpić
ani
o
jeden
krok, ani o piędź"
r
a
dla Japończyków coraz go > Henleinowcy w dalszym ciągu sto- stwa czeskiego jest odezwa czeskiego
Powyższy
apel
wywołał
entuzjazm
P
- Powodu
’-"VUU UIVOtJVL
------- ją na stanowisku nieustępliwym. Hen związku oficerów rezerwy, w której
niesłychanie silnego
c a wojsk chińskich wspomaga- lein odrzucił zaproszenie min. spraw przestrzegają oni przed zbyt daleko w społeczeństwie czeskim oraz ostre
ataki prasowe w Trzeciej Rzeszy.
Na wtorek zwołane zostało posie
w Waszyngton e
dzenie najwyższej czechosłowackiej
LONDYN 13.8. Prasa angielska no
rady wojskowej.
Jest to bezpośrednim skutkiem alar tuje sensacyjną pogołskę o mającej
mujących wiadomości z Berlina, Lon nastąpić w przyszłym roku, w związ
dynu i Paryża o gorączkowych przy ku z podróżą do Kanady, wizycie an
gotowaniach wojennych Niemiec zwła gielskiej pary królewskiej w Wa
szyngtonie.
szcza na granicy czechosłowackiej.

Dalsze niepowodzenia japońskie na foncie

Odezwa czeskiego zw. oficerów rezerwy

Zwołanie najwyższej czeskiej rady wojennej
Rozgoryczenie Czechów wobec ustępliwości rządu

Wizyta engielska

Druzgocące zwycięstwo gen. Franco

Walencja zabiega o rozejm
Charakterystyczny artykuł Leo Bluma

FrSALAMANKA 13.8. Wojska gen.
DrailCo złamały ostatecznie opór nie8o*yia.C*c,a wdzIeraikc się w głąb je
Sen ni* przcszł° 8 klw. Lotnictwo
‘ Franco zbombardowało składy an‘cH i magazyny wojskowe w Gan®ra2 w porcie Walencji. Straty
ządzone są bardzo poważne. ZauZQ|Do liczne eksplozje.
Ft
o,, ®®ier rządu walcnckicgo Negrin
się w najbliższych dniach do
13 VCI,U wraz z delegacją złożoną z
z(j1J')sób- Oficjalnym powodem wyjaZj01Jest międzynarodowy kongres fij^^Siczny. Panuje jednak ogólne
iż delegacja hiszpańska
zie zabiegać za pośrednictwem sejęet’riatu Ligi Narodów o rozejm z
a‘ Franco.
st r’wdziwości tej wersji dodaje wy
jbktiic b. premiera Bluma na łaq “ ••Populaire" z apelem o mediaw Hiszpanii między obu walczą

cymi stronami. Wystąpienie to jest rząc w zwycięstwo Walencji.
Obecnie po załamaniu się desperac
tym sensacyjniejsze, iż do niedawna
socjaliści francuscy byli przeciwni kiej ofensywy walenckiej nad Ebro
wszelkiej akcji pacyiikacyjnej, wie lewica francuska zmieniła front

Policja gdańsKa

„Linia Zygfryda”
odcina Francie od Ciethosłowacii

□oszukuje tajnej radiostacji
GDANSK. 13.8. (telefonem)
Władze policyjne w. miasta energicznie poszukują tajnej sta
cji radiowej, nadającej audycje

LONDYN 13.8. Zdaniem tutejszych
kół wojskowych, gorączkowe wykań
ostro krytykujące stosunki w czania fortyfikacji tzw. linii Zygfryda
ma olbrzymie znaczenie polityczne.
w. mieście.
Do Gdańska sprowadzono spe Linia Zygfryda ma za zadanie unie
cjalne aparaty, mające umożli możliwienie Francji zaatakowania
Rzeszy w związku z francuskiemi zo
wić wykrycie stacji.
bowiązaniami sojuszniczymi, co w
konsekwencji zda Czechosłowację na
jej własne siły. Ukończenie linii Zyg-

Prowokacyjny lisi sen. Wiesners
tło nremera Szadkowskiego

KATOWICE, ,13. 8. Organ partii
Młodoniemców w Polsce „Der Angriff" z dnia 12 bm. ogłosił niezwykle
agresywny w tonie i treści list sen.
Wiesnera, wiceburmistrza Bielska, wy
słany do premiera gen. Skladkowskie

Nabożeństwo dziękczynne
w rocznice „Cudu nad Wisła”
niP^a15 bm. jako w 18 roczciest”Cudu nad Wisłą** — zwySie • a orę*a Piskiego nad boi
"ikanii, w bazylice Serca

Londyn alarmuje

Jezusowego na Pradze o g. 8
rano JE. ks. nuncjusz apostoł*
ski Cortesi odprawi uroczyste
dziękczynne nabożeństwo.

Uroczysta Akademia

w 18 rocznice „Cudu na Wisłą”

go. List skierowany jest przeciwko
ustawie o pasie granicznym.
Inż.Wiesner,który dotąd nie raczył się
jeszcze nauczyć po polsku,choć czasem
wypada mu przewodniczyć radzie
miejskiej w Bielsku, insynuuje w tym
liście, jakoby ustawa o pasie granicz
nym miała być skierowana wyłącz
nie przeciwko Niemcom, mieszkają
cym na zachodnich rubieżach Rzplitej.
Ustawa — twierdzi sen. Wiesner —
ma na celu osłabienie, lub nawet zniweczenie(?) niemieckiego stanu posia
dania i domaga się zmiany.
W związku z tym listem nadmienić
należy, że państwo ma prawo i obo
wiązek zabezpieczyć się na terenach
pogranicznych i udaremniać pobyt na
nich elementom podejrzanym lub nie
pewnym. Tak robią obecnie wszystkie
państwa, tak też robi 1 Polska. P. Wie
sner nie zaprzeczy, że na zachodniej
granicy mieszka wielu Niemców, któ
rzy nie czują się związani z Polską.

(zagajenie) hr. Broel - Platerowa, p.
Matylda Lewicka - Polińska, art.
opery, M. Ładzanka, art. dr. dyr. Eler
towicz (organy), dyr. Langer, Warsz.
Chór Cecyliański pod batutą p. SL
Bjlewicza i orkiestra reprez. PKP.
pod kierownictwem p. St. Bożenskiegran ty czeskiej
80.
PRAGA, 13.8. W czwartek wylądo
Związki i stowarzyszenia proszone wały pod Wilemowicami dwa niemiec
są o przysłanie pocztów sztandaro kie samoloty sportowe z Karlsrue,
wych.
których piloci oświadczyli, iż nie zo
rientowali się, że przekroczyli grani
cę. Jest to już 77-me naruszenie gra
nicy czeskiej.przez samoloty niemiec
kie w ostatnich miesiącach.
Sprawą zajęła się policjaCHMIELNA 33, pocz. 4. 6. 8. 10

Poniedziałek dn. 15 bm., w 18
j2 Zt,icę Cudu nad Wisłą — o godz.
iic.®* 30 w wielkiej sali Domu KatoSr 'e80 im Piusa XI przy ul. NowoMę
(kino „Roma") odbędzie
CzCjUr°c.Zys,a akademia - koncert ku
żoJ N^św. Maryji Panny, zorganibl ana przez oddział Kat. Stow. KoDr Przy kościele Dzieciątka Jezus
katę U’’ ^Ol,iuszki. W wykonaniu bo
s
Programu akademii udział
1 Przyrzekli: ks. Włodz. Jakowski

77-8 naruszenie

| ATLANTIC

Lustracja półkolonii

®®nsacja nad sensacjami!
..PRiiGooii w szansoju”
Dolores del Rio. June Lang
George Sanders

W dniu wczorajczym wicekomisarz
Rządu na m. sL Warszawę p. K. Jur
gielewicz przeprowadził lustrację pół
kolonii 1 obozów letnich dla dzieci,
prowadzonych przez Stołeczny Komi
tet Pomocy dzieciom i młodzieży. —
Lustracja objęła półkolonie w Mło
cinach, Babicach, na Kole oraz na Zdo
byczy Robotniczej.

fryda wpłynie, według opinii angiel
skich kół politycznych, na tok roko
wań w sprawie sudeckiej.
Nad ostatecznym wykończeniem for
tyfikacji, w samym tylko okręgu Saary pracuje przeszło 15.000 ekspertów
technicznych. Wzdłuż całej granicy
wykończono już zasadzki przeciwczoł
gowe, oraz blokhauzy pierwszej linii,
znajdujące się co 600 metrów.

Dwa trupy i spalony dworzec
Codzienny meldunek z Palestyny
JEROZOLIMA 13.8. Dworze! kole
jowy w Bittir pod Jerozolimą został
podpalony przez partyzantów arab- j
skich.
Na szosie Nablus - Jerozolima zna-,
ieziono zabitego Araba, zaś na dro-;

dze Jerozolima - Jaffa — zabitego
Żyda.
Na miasto Nablus w związku z do
konanym tam napadem na bank, na
łożono zbiorową grzywnę w wyso
kości 10.000 funtów.

wojna paszportowa
miedzy Francie a Wiochami
PARYŻ 13.8. Władze włoskie
wstrzymały z dniem 5 bm. udziela
nie paszportów zbiorowych oraz in
dywidualnych, pragnącym udać się do
Francji obywatelom włoskim.
Ponieważ władze francuskie do tej

pory nie otrzymały ze strony wło
skiej żadnych wyjaśnień w tej spra
wie — wydawanie obywatelom fran
cuskim paszportów na wyjazd do
Włoch w celach turystycznych -n
zostało narazie wstrzymane.

Wynik bohaterskich przelotów
Stela komun kacia transatlantycka
PARYŻ, 13.8. Dnia 15 sierpnia na
stąpi inauguracja stałego połączenia
lotniczego między Francja a Stanami
Zjednoczonymi. Komunikację utrzy
mywać będzie największy wodnopłatowiec francuski „Lieutenant de Vaisseau Paris". Statek ten dnia 15 sierp
nia opuści lotnisko pod Bajonną i

przez Lizbonę i wyspy Azorskie uda
się do Nowego Jorku.
W czasie przelotu wodnopłatowca
przez Atlantyk na oceanie znajdować
się będzie okręt francuskiego instytu
tu meteorologicznego „Carmare", któ
rego zadaniem będzie utrzymywanie
łączności riadowej z hydroplanem.

Udział Niemiec w Targach Wschodnich
pod znakiem technicznym

Również i w roku bieżącym wystą
pią Niemcy na Międzynarodowych
Targach Wschodnich we Lwowie w
charakterze oficjalnym. Na stoisku
grupy niemieckiej zostaną zademon
strowane najnowsze wyroby produk
cji niemieckiej, zwłaszcza w dziale te
chnicznym. Wśród eksponatów niemie
ckich znajdą się najrozmaitsze thaszyny i silniki, piły mechaniczne, to
karki, frezarki, narzędziarki, maszy-

ny drukarskie itp. Pohadto zjawi się w
pawilonie niemieckim kolekcja metali
zarówno ciężkich, jak i lekkich oraz
najnowsze materiały zastępcze. Orga
nizacją niemieckiego pawilonu zajmu
je się „Werberat der deutschen Wirtschaft", który dokłada wszelkich sta
rań, by ekspozycja niemiecka znala
zła zwłaszcza w kolach technicznych
żywe zainteresowanie.
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Przed obchodem „Czynu Chłopskiego** z’k"
Z kół Stronnictwa Ludowego infor
mują, że poza zakazami urządzenia ob
chodu „Czynu chłopskiego", ze wzglę
du na bezpieczeństwo, spokój i po
rządek publiczny w Jarosławiu i w
Warszawie, oraz nie udzielanie zezwo
lenia urządzenia uroczystości w Za
mościu i Lubartowie, odmówiły wła
dze administracyjne zezwolenia na urządzenie uroczystości w Tomaszo
wie Lubelskim, wyznaczając miejsco
wość na krańcu powiatu, wobec cze
go uroczystość odwołano.
W Suwałkach odmówiono zezwole
nia ze względu na bliskość granicy.
Przed dwoma laty na obchód ludowy
zezwolono.
W Puławach, początkowo zezwo
lono na obchód, ostatnio zakazano
ze względu na to, że odbywa się dru-

gl oficjalny obchód, wobec czego za
chodzi obawa zakłócenia porządku pu
blicznego.
W kilku miejscowościach zostały odebrane działaczom ludowym materia
ły propagandowe.
Program
obchodów
„Czynu
chłopskiego" urządzanych przez Str.
Ludowe przewiduje złożenie wieńców
na grobach Nieznanego Żołnierza,
względnie na grobach poległych żoł
nierzy, wszędzie, gdzie tylko groby
te się znajdują.
I
Na terenie Wielkopolski urządza

Stronnictwo Ludowe obchód „Czynu
chłopskiego" w około 20 powiatach,
m. In. dla powiatów: Śrem, Środa,
Wągrowiec, Żnin, Września, Kępno,
Gniezno, Czarnków, Krotoszyn, oKścian, Szamotuły, Gostyń, Wieluń.

POZNAŃ. 12.8. (Sp) Pismem z dnia
11 bm. Urząd Wojewódzki w Pozna
niu doniósł zarządowi okręgowemu
Strono. Nar., że nie udziela zezwole
nia na zjazd okręgowy, pochody i ma
nifestacje, jakie miały się odbyć w

30-Ieiie Związku Prac Kup.eckich
w Gdańsku

GDAŃSK 13.8. Związek pracownl- w październiku 1908 n jako towarzy
ków kupieckich w Gdańsku, założony stwo Młodzieży Kupieckiej, obchodzi
w roku bieżącym 30-lecie swego ist
nienia i z tej okazji urządza w dniach
14 i 15 sierpnia rb. Zjazd Koleżeński
ła uruchomić kopalnie „Kleofas" w Ka Młodzieży Kupieckiej. Na zjazd ten
towicach — Załęźne od kilku lat nie zaproszono poszczególne Ministerstwa
w Warszawie, Izby Przemysłowoczynną.
Handlowe I bratnie organizacje w kra
Przez cały czas kiedy kopalnia by iu.
ła nie czynna zatrudnionych było na
Program zjazdu jest następujący:
niej 380 górników dla przeprowadze
w
niedzielę 14 bm. o godz. 11.30 uro
nia prac konserwatorskich. Jak wia
domo węgiel kopalni „Kleofas" nale- czyste nabożeństwo w kościele Chry
stusa Króla w Gdańsku, o godz. 13-ej
ży do wysokowartościowych.
uroczysta
Akademia w Domu Polskim
W dniu wczorajszym przyjęto pierw
przy
ul.
Wallgasse,
a następnie współ
szą partię robotników w ilości 1200
ny
obiad,
o
godz.
20-ej
wieczornica
ludzi.
koleżeńska, dnia 15 sierpnia rb. o godz
W dniach najbliższych liczba ta
9-ej wyjazd uczestników zjazdu stat
wzrośnie do pełnej normalnej załogi
kiem „Nogat" dla zwiedzenia portów
tj. do 4000 ludzi.
Gdańsk 1 Gdynia, następnie wyciecz
ka do Jastarni. Powrót do Gdańska
około godz. 18-ej. Zamknięcie zjazdu
nastąpi o godz. 20-ej w sali redepcyjnej głównego dworca w Gdańsku.

4000 górników o rzyma orace
KATOWICE 13.8. Spółka akcyjna
■Giesche" w Katowicach postanowi-

Ze Stronnictwa Pracy

ZEBRANIE KOŁA W KRAKOWIE nie delegacja Str. Pracy uda się do
Odbyło się zebranie Str. Pracy w kościoła 00. Kapucynów, celem zło
Krakowie. Zajmujący referat o maso żenia wieńca na tablicy pamiątkowej
nerii wygłosił gen. dr M. Kukieł, śp. gen. Rozwadowskiego. — Po po
przedstawiając powstanie i rozwój chodzie odbędzie się akademia w lo
masonerii, oraz jej stan i dążenia w kalu stronnictwa (ul. Św. Marka 5),
obecnej chwili, ze szczególnym u- na której przemówienie wygłoszą p.
względnieniem masonerii polskiej. Li dr Kuśnierz i red. Dienstl-Dąbrowa.
cznie zebrani członkowie i sympatycy
Str. Pracy wysłuchali z wielkim za
interesowaniem i niesłabnącą uwagą
wykładu, dziękując prelegentowi, zna
nemu historykowi, za wybór aktual
nego tematu, jak również doskonałe
jego opracowanie.
ZEBRANIE W SKAWINIE
Ostatnio odbyło się zebranie Str. POZNAŃ, 13. 8. (sp) Donosiliśmy i znania do Warszawy i z powrotem
an »»
zł. Uczestnicy
Pracy w Skawinie, w którym wzięli już kilkakrotnie o wyczynach ozono- wynosi przeszło 30
wego
Związku
Młodej
Polski
w
okoli
zjazdu
z
Poznania
za
tę
samą podróż
udział zwłaszcza miejscowi robotnicy.
Referat społeczno - polityczny wy cach Poznania. Związek ten, który i za dwudniowy pobyt w stolicy pła
głosił dr Br. Kuśnierz, prezes zarządu grupuje w swoich szeregach najgor cą tylko — 3,50 zł.
szy element nie może nawet liczyć
Wszystko jedno, czy kolej straci,
woj. w Krakowie.
na
jakiekolwiek poparcie ze strony czy będą ludzie młodzi, czy starzy,
ZEBRANIE W CHRZANOWIE
czy „sanatorzy", czy niesanatorzy —
Odbyło się również w Chrzanowie społeczeństwa.
byleby
było dużo, jak najwięcej—
W
obliczu
warszawskiego
zjazdu
zebranie Str. Pracy. Przy licznym udziale członków i sympatyków zebra ZMP kierownicy terenowi w Poznanie otworzył prezes kota p. Siostrzo- niu i okolicy postanowili za wszelką
nek, a następnie przewodnictwo oddał cenę zebrać jak najwięcej uczestni
p. Szwarcowi, prezesowi koła Str. Pra ków zjazdu. Rozpoczęto wielką kam
cy w Jaworznie. Referat o sytuacji panię, prowadzoną wszelkimi sposo
politycznej w kraju wygłosił p. W. bami i wszędzie, nawet w zakładach
POZNAŃ, 13. 8. (sp) Właściciele wię
Dolewka z Krakowa. W dyskusji m. pracy. Przyjmuje się ochotników bez
kszych
gospodarstw rolnych, Niemcy,
in. brali udział p. Skurewicz i se względu na to, czy są członkami
w Wielkopolsce wydzielają swoim sta
związku,
czy
nie,
bez
względu
na
kretarz Schmidt Koto rozwija się bar
wiek i przekonania polityczne. Byle tym robotnikiem zagony pod uprawę
dzo pomyślnie.
kartofli. Zarobki robotników rolnych
by ich było jak najwięcej.
OBCHÓD „CUDU NAD WISŁA"
W KRAKOWIE
Pociąg, wiozący uczestników zjazdu są bardzo niskie. Wystarczy powie
Zarząd wojewódzki Stronnictwa wyjedzie z Poznania 13 bm. wieczo dzieć, że za najcięższą pracę, tj. w
Pracy w Krakowie urządza obchód rem, a powróci 16 hm. Przez cały okresie żniwnym robotnik otrzymuje
„Cudu nad Wisłą" w dniu 15 sierp czas uczestnicy otrzymają całkowite dziennie 1,50 — 2,— zł (oraz cało
nia br. — Program obejmuje mszę św. utrzymanie. Zarówno koszta podró dzienne utrzymanie). Przy takich za
w kościele OO. Reformatów o godz. ży, jak 1 noclegi oraz wyżywienie ob robkach wydzielony zagon ziemi po
ił,15, po czym uformuje się o godz. j jęte są kartą uczestnictwa za 3,50 zł. siada dla robotników ogromne znacze
9,45 pochód, celem złożenia wieńca na| Dla orientacji podajemy, że koszt nie i wielokrotnie bez tej ziemi robot
płycie Nieznanego Żołnierza. Następ- przejazdu 3 kl. poc. osobowego z Po- nik nie byłby w stanie się utrzymać.
Wykorzystują to Niemcy. Oto w
szeregu wypadków żądają, aby robot
nicy Polacy pracowali również w nie
dzielę, a gdy ci stanowczo odmówili,'
zagrozili im, że w przyszłym roku nie
WŁOCŁAWEK 13.8. Tragiczny wy czasie pokazu manipulował rewolwe wydzielą ziemi na kartofle.
Robotnicy przed taką groźbą ustą
padek zdarzył się wśród personelu rem nie dość ostrożnie i spowodo
pili. W ostatnie niedziele obserwowa
włocławskiego urzędu pocztowego.
wał wystrzał.
liśmy robotników żnących żyto, zwo
Kierownik wydziału telefonów, Frań
Kula przeszyła
Kruszyniakowi
ciszek Kruszyniak otrzymał urzędo brzuch. Po kilku godzinach nieszczę żących je do stodół itp. Gwałtu niby
żadnego nie ma, albowiem robotnicy!
wo nowy typ rewolweru, w celu za śliwy zmarł.
sami się na to zgodzili.
poznania z nim personelu poczty. W

3 zł 50 gr z Pjznan a
do Warszawy i z powrotem

„Świetne” metody pozyskiwania „członków”

dniu 15 bm., ponieważ zachodzi o
wa naruszenia spokoju i bezp*®*®6
stwa publicznego.
Stronn. Nar. do ostatniej chwil*
swych organach świętomarcińskich
klamowalo zjazd, aczkolwiek, t®1.
że zakaz z województwa dziś doP1?
ro doręczono — było już dawno wł
domym, że zezwolenie nie będzie
dzielone. Dziennik Poznański w p0
niedziałkowym n-rze stwierdził, ź® ,
rząd wojewódzki nie zezwolił na 0 .
bycie żadnego zjazdu w ramach w°je
wództwa.
,
Zarząd Okr. Stronn. Nar. zda*a^
sobie sprawę dawno, w związku
tym właśnie organy świętomarcińs**1
z dnia na dzień podwyższały liczbę
czestników zjazdu, zapowiadając
gromną manifestację — świadome *e
go, że wobec nieuniknionego zakaZ
nikt nie będzie mógł sprawdzić za?0*
wiedzL

We Wronkach

taae ksm sarz
POZNAN 13A (sp). Rada miel4*’
we Wronkach dokonała wyboru łi
stępcy burmistrza. Władze nadzorc*
dopatrzyły się Jednak w wyborze P®
nych nieformalności.
Następstwem tego było unieważ®
nie dokonanego wyboru i mianowa®
komisarycznego zastępcy burnus*1?
w osobie notariusza Tadeusza D®*k
wieża.

Ksiądz wikary ... i polityka
POZNAŃ 13.8 (sp) W Pniewach od
było się zebranie Związku Włośclanek
Wielkopolskich. Obecny na zebraniu
ksiądz wikary z niewiadomych przy
czyn zaatakował grupy demokratycz
ne, w szczególności Wlkp. Zw. Młodz.

Wiejskiej, reprezentujący młodzi

Stronnictwa Ludowego.
Wśród zebranych stanowisko »
wikarego wywołało wielkie zdzi*’1^
nie, albowiem wymieniona organ*1® ,
ja nie dała żadnego powodu do 0>
gany. Przyczyną tego kroku Jest Pr3
dopodobnie to, że w pobliskim Ch
rzewie powstało koło Włkp. Zw, ■
Wiejskiej, które niebawem dało 5
mocno we znaki Stronnictwu Naród
wemu, zabierając mu dużo członkó
A ksiądz wikary Jest członki®,
Wypadki te wywołały wielkie obu Stronn. Nar. Czy to jednak w dost3(
rzenie. Sprawę tę wziął w ręce Zw. teczny sposób tłumaczy wystąpi®0
Robotników Rolnych ZZP,
księdza?

pod groźbo utraty Chleba

Własną nieostrożność
przypłacił życiem

Valentine Wiliams
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ZA ŻÓŁTYMI
DRZWIAMI
Przekład aatamowanr z angielskiego

.

V

UROLIMY CZETWERTYfiSKIEl

Spomiędzy drzew wyłoniło się dwóch ludzi. Szli
ostrożnie pod górę niosąc coś długiego, czarnego na
prowizorycznych noszach. Cox towarzyszyła im
trzymając chustkę przy twarzy, jej gwałtowne szlo
chanie przerywało śmiertelną ciszę.
Rodney został na miejscu jakby skamieniały.
Tak go zastała Alina, kiedy w chwilę później wy
biegła z domu.
Z okna swojego pokoju, wcześniej niż ci, ćo byli
na dole zobaczyła smutną procesję i zgadła, kto le
żałjią_ noszach. przykryty kurtka szofera,

Czego nas uczy rocznica Cudu 22S Wisłą”
Zgromadzenie Stronnictwa P,w w Łodzi
nictwa Pracy i wodza armii błękił0*’
W nadchodzącą niedzielę dnia 14
bm. o godz. 10 rano w sali Związku gen. Józefa HalleraHallerczyków w Łodzi (Piotrkowska
Wojewoda
102a) odbędzie się ogólne zgromadze
nie członków Str. Pracy.

MaruszewsłU

Na zgromadzeniu tym przedstawi
wice min itrem
ciel zarządu głównego Stronnictwa
POZNAŃ 13.8. (sp). W dobrze
Pracy wygłosi odczyt pL „Czego nas
uczy rocznica cudu nad Wisłą*, oraz informowanych kołach polityczny®"^
referat o obecnej sytuacji politycznej Poznaniu utwierdziła się wersje*
wojewoda poznański płk. Marii®*®
i gospodarczej państwa.
ski w najbliższym czasie będzie
Następnie omówiona będzie sprawa nowany wiceministrem spraw
zwołania wojewódzkiego zjazdu Strn- nętrznych. Od dłuższego już
nictwa Pracy w Łodzi i zaproszenia krążą pogłoski o ustąpieniu pika
nań prezesa Rady Naczelnej Stron- ruszewskiego ze stanowiska woje*
dy poznańskiego.

Podbiegła natychmiast do Rodney‘a. On nie zau
ważył jej nawet, tak był zapatrzony w nadchodzą
cych. Chciała dopędzić Sholta i Gerry, kiedy zau
ważyła leżący na trawie list. Podniosła go.
Poznała zdecydowany charakter pisma, tak do
brze jej znany. Kilka słów tylko było nakreślonych;
„Rod, przebacz mi. Nie mogłam tego przeżyć!**
W tym momencie wielki samochód zajechał przed
dom. Manderton wyskoczył /pośpiesznie. Za nim
wyszło dwóch ludzi w melonikach, którzy stanęli
obok samochodu w oczekującej pozie.
Inspektor rozejrzał się wkoło. Dostrzegł Rodney*a,
który stał tyłem do domu, i ruszył ku niemu.
Na widok inspektora Alina pośpieszyła do Rodney‘a. Nie zwracał na nią uwagi, wpatrzony w zbli
żających się ludzi z noszami i wsłuchany w ich
ciężkie oddechy, skrzypienie butów i w rozpaczliwy
szloch służącej.
Alina spojrzała na inspektora, szybkim ruchem
zgniotła list i wsunęła go za bluzkę.
Manderton krzyknął pstrym przenikliwym gło
sem;

— Panie Rossway! Musze zadać lady Julii kilk
pytań. Może pan ja uprzedzi o moim przybyciu.- .
Nie skończył. .Alina pociągnęła go za rękaw i P?
kazała palcem przed siebie. Spojrzał. O dwadzieśc’
kroków od nich położono nosze na trawie. Shoń
klęczał przy nich, obok stała Gerry kryjąc twar*
w dłoniach. Na ten widok wyraz twarzy
tona zmienił się momentalnie.
— Czyżby... to była... ona? — spytał.
Alina skinęła głowa w milczeniu.
.
Podszedł żywo do Rodney*a, patrząc na niego P
dejrzliwie. Ale gdy zauważył na twarzy młodej
człowieka wyraz niewypowiedzianego bólu. sP°jrja,
nie jego złagodniało i nic nie mówiąc pośpieszy* d .
lej. Ludzie rozstąpili się przed nim. Spojrzał. Com
się i z powagą zdjął kapelusz.
.
Rodney, oniemiały z żalu i przerażenia. u.c^.ę
nieśmiałe dotknięcie cieplej raczki, wsuwające! s
w jego rękę. Ścisnął ją i przytrzymał kurczowo• A przed nimi sunął ku domowi smutny korow
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Detektyw" do spraw małżeńskich
wpadł w rące policji
upatrzonych z góry żonatych
®9żczyin zjawiał się nieznany pan
Prosząc o chwilę poufnej rozmowy j
Gdzieś na uboczu.
.
Sprąwa jest bardzo dyskretna—
krygował nieznany pan — dlatego
rzeba gdzieś w parku, albo lepiej w
^ubinecie restauracyjnym.
Któż by się nie pokusił na zaspokoeuie intrygującej wiadomości.
Gdy dwaj panowie znaleźli się sa*• nieznany młody człowiek z góry
rzePr»szał za wtrącanie się w nie
Sw°ie sprawy, ale przysłał go pewien
Pr\watny detektyw, który ma dowoy Uie dotrzymywania wiary małżeń
skiej^
T®n i ów zrazu bagatelizował spra9. ale nie mógł się oprzeć pokusie
n ^dowierzania żonie i w rezultacie
*szał się do prywatnego detektya\ którego adres otrzymał od nieZ1,ai°meg° młodego człowieka.
w taki sposób samozwańczy pryatny detektyw wyłudzał pieniądze
niedowierzających swym żonom
’łżonków i przystępował do śledz
twa.
Naum Ratner jednak nie uprawiał

0 zewa fcwitna
oo raz drug'
Organizacjom rolniczym donoszą z
r<*żnych miast kraju o ciekawym zja?‘sltu ponownego kwitnienia drzew,
óre przypisać należy wyjątkowym
pałom w ciągu ostatniego miesiąca,
j. “a terenie wojew. kieleckiego w
“^nych miejscowościach zaobserwoj ano po raz drugi rozkwitania akacji
n*ektórych drzew owocowych.

długo swego oszukańczego I podstęp
nego procederu śledzenia cudzych żon
by od Ich mężów wyłudzać pieniądze
i wprowadzać do małżeństw niezgo
dy, bowiem jeden z mężów, który żo
nie swej ufał bez granic, opryszka

zdemaskował 1 oddal w ręce policji
Zdemaskowany Ratner zdradził także
swego wspólnika, który odgrywał ro
lę agenta detektywistycznego. Był
nim Karol Przybyszewski z Chełm
skiej.

Cieszcle się artretycy i reumatycy,
bo oto znalazł się cudowny lekarz na
te cierpienia w osobie Michała Ry
kowskiego z Grochowa. Jak we wszy
stkich wielkich wynalazkach, tak i tu
taj tkwi niezwykła prostota. I pomy
śleć, że przez tyle wieków medycyna
Władze administracyjne 1 gminne bę wojskową, w szczególności o ile szuka skutecznych środków leczni
otrzymały zarządzenie, z którego wy chodzi o ich odpowiedzialność karną, czych na reumatyzm i artretyzm, o tu
nika, iż z dniem 1 września br. Legia dyscyplinarną lub honorową.
panie dziejku taki Rykowski uszczęśli
Akademicka zalicza się do Jednostek
organizacyjnych Obrony Narodowej.
Z tego powodu wszyscy odbywają
cy służbę w Legiach poczynając od 1
września podlegają podczas zbiórek 1
ćwiczeń jako żołnierze pełniący uzu
Dyrekcja tramwajów i autobusów kowskle Przedmieście od nocy z dnia
pełniającą służbę wojskową, przepi
som i regulaminom, odnoszącym się zawiadamia, Iż w związku z przebudo 12 na 13 bm. aż do odwołania wozy
do żołnierzy pełniących czynną służ- wą torów tramwajowych na ul. Kra- iinij nocznych: 10, 30, 50 i 60 kursują
zmienioną trasą:
Wozy linii 10 — od dworca Główne
go, Marszałkowską, Królewską, Krak.
Przedm 1 dalej normalnie; w odwrot
nym kierunku normalną trasą.
Wozy linii 30, 50 i 60 — od rogu al.
klej wilanowskie] i wawerskiej ruch Jerozolimskie) i Nowego światu, al.
AUTOBUSY POWIATOWE
Wobec zbiegu dwóch dni świątecz-1 w niedzielę 1 poniedziałek utrzymywa Jerozolimską, Marszałkowską, Kró
tecznych i przewidzianego dużego na ny będzie jak w dni świąteczne, tj. lewską, Krak. Przedm. i dale] normal
pływu pasażerów na linii autobusów na wszystkich liniach kursować będą nie; w odwrotnym kierunku normalną
trasą.
powiatowych Warszawa — Świder— pociągi o zwiększonych składach.
Poza tym począwszy od 16 bm. po
Otwock — Śródborów utrzymywa
EKD
nych przez warszawski powiatowy
Ruch na EKD utrzymywany będzie ciągi linii 16 kreślone zielono będą w
związek samorządowy, kursować bę w dwa dni świąteczne jak w dni nie godzinach między 8.30 i 14 dochodziły
dą w sobotę od g. 17 do 21, a w nie dzielne; poza tym w razie potrzeby do starej pętli przy ul. Obozowej, za
dzielę i poniedziałek od g. 8 do 12 1 od uruchamiane będą dodatkowe pociągi miast Jak obecnie do rogu ul. Wol
17.30 do 23 autobusy co 15 minut. W lub powiększany skład normalnych skiej i Młynarskiej
miarę potrzeby uruchamiane będą je pociągów. Dodatkowe pociągi uwi
szcze dodatkowe wozy. Nad spraw doczniane będą na stacjach na odpo
Kto jest zwolniony
nością ruchu czuwać będą dyżurni na wiednich tablicach.
stacjach końcowych i na ważniej
szych przystankach na całej trasie.
Ministerstwo spraw wewn. wydało
SAMOCHODY PKP
okólnik zwalniający od przymusu
Na wszystkich liniach autobuso
Mik e j m Narodowego przyłączenia do anten zbiorowychwych, obsługiwanych przez oddział
W nowym gmachu muzeum narodo właścicieli amatorskich krótkofalo
komunikacji samochodowe] PKP w
wego
w al. 3-go Maja, który zamknię wych radiostacy] nadawczych. Nada
Warszawie, ruch będzie się odbywał to w połowie ub. mieś, dla uporządko wanie bowiem na antenie, przyłączo
w niedzielę 1 poniedziałek Jak w dni wania eksponatów, zakończono już w nej do anteny zbiorowe], powodowało
świąteczne, liczba więc wozów bę- bież, tygodniu roboty muzealne. Mu by zakłócenie audycyj u wszystkich
dzle zwiększona. W miarę Istotnej po
zeum narodowe będzie ponownie udo posiadaczy odbiorników. Oddzielne
trzeby uruchamiane będą dodatkowe
stępnione dla publiczności począwszy anteny właścicieli radiostacy] amator
autobusy.
od dn. 14 bm. o godz. 9 rano. Dyrek sklch muszą jednakże odpowiadać wy
KOLEJE DOJAZDOWE
cja muzeum zdecydowała przedłużyć maganlom estetyki 1 bezpieczeństwa.
Na kolejach dojazdowych: grójec- termin bezpłatnego zwiedzania zbio
rów do dnia 31 grudnia 1938 r. Wy
jątek stanowić będą jedynie dni wtór
kowe, gdyż w te dnie pobierana bę „NOWEI RZECZPOSPOLITE!
**
dzie od zwiedzających opłata wejścio
TEATR t.lti „Krysia lainlcianka".
wa w wysokości 20 gr.
kosztuje m es. tylko 2 z

Okólnik MSWojsK

w sprawie Legii Akademickich

trmJL-jów nstnyth i tfihnnych

od anteny zbiorewej

Snarlerklr1' s
ożettnalne występy
słowika polskie d

w idealnej kreacji tył. op.

hum LESHiczam
W próbach
CZARDAS KA

Bezpłatne zwiedzanie

TH, MUZYKA, KIAO
a«,*
l ODOWT: »zl-,on* trak" Calllaveta I

*°l8*
l:

„Subretka" De,ala.

OGRÓD ZABAW „100 POCIECH" czynny co
dziennie z wyjątkiem poniedziałków i piąt
ków.

„Kłopoty Bourrachona".
*U: „Pani natura" Biraboau.

«la,u--CI<lt,:

„Zbył liczna rodzina".
muzyczna „Na lalach

®acxono
*n
gwiazdkę rozpoczynają so° godz. 5-eJ. Pozostałe o godz. 4-ej.1

KINA ZEROEKRANOWE
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(Chmielna »):
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„Przygoda w

„Miłość w kajda-

(Mnnalkowika 1251 „Wraca".

?O?
* S|N° (N. Swiat 50): „Ciardasi".
’'onto cVrlo" tN‘ *Wia‘
"2bre,<,nla w
**
•two"°

I** - *wia* 45): „Drapieżna maleA-

*du niAl
*J*
,J
(Martialkowika 56): Z powoRAN rhi-“ "I
*
,<1»nn»RlA:»~ow* 4wI” 40): „Pierwsza miłość".
.11®,
s>! -.Hozwód lady X" I
’klerk" MA
(Nowogrodzka IT):
„Wielki
lani-^l0Wlr (M*'««alkow»ka 112): „Zgrzany*y.
Ovlsk

uo,° łChmleina 7|t „Grobowiec io

ta 'kawaler *l!,’,,,Błkow$k’ ,B‘I!

"Po‘e*8

■ ■Nie
*?
1. (Ź-lazna 44): „Daniel Boone" I
AdrlI*
? ’, bBbB k'’P«»u"
AMnn *p ’ Teatralny): „Ullea bex radolcl"
i *,,
„?
(S|«kłoralna 15): „Serce I wpada"
♦ A»//..eiycS
* w dżungli".
W«tin«„T N,tA (Zalazna 51): „Władca pod»s 90 ‘wlała".
•.h.nny’®'6'0'11’
„Niemy bohater” i
*Ta„(Jl*k,o,*|n» Z7)t „Scypion afrykański"

ĆlAB9v° lak<»ehanych".
"Ria- I (Chłodna «): „Nancy-Slalla" sagiElly, "Sa,¥e R°9ina".
' ••huł0|Jp.ar’”,kow*k» ”«)•
(^’"sałkowska 51): „Burłak ł nad
fllH.Jj'O’tatlri.
’tORlDA
<’”na 5:: „10 i Pawiaka",
""‘oui (i*
." ‘"aJ’>: „Magicsny kłuci" i
’ORUm .2'" ci®bla"
'“arów-- • <N°winiarska 10): „Światła but- J „Żółty pył".

DOLINA SZWAJCARSKA (Szopena S)t Co
*dzienni koncerty muzyki lekkiej. Wejtcle
bezpłatne.

HELIOS (Wolska 8): „Nieinośna dilawciyna" I „Wolka i sobowtórom".
ITALIA (Wolska 52): „Dama kamallowa".
KOMETA (Chłodna 70): „Dzisiaj I zawsze"
MAJESTIC (Nowy świat 45): „Wiosna nad
Sekwanę**.
* MARS (pl. Inwalidów): „Miłość I sny
kobiety***
Ł .. . .
MASKA (Leszno 70): „Wierna rzeka** I „Awantura amerykańska".
MEWA (Hoia 58): „Zaczęło slą w pocią
gu" i „Tajemniczy przeciwnik".
MIEJSKIE (Hipoteczna I): „Trójka hiiltajska”.
MUCHA (Długa 14): „Magiczny klucz" I
,,Ave Maria**.
NOWA TOMBOLA (Marszałkowska 54): „Nie
znała miłości" i „Walc królewski".
PETIT TRIANON (Sienkiewicza I): „Zawini
łam" i „Kochaj I nie płacz".
PROMIEŃ (Dzielna 10): „Biały anioł" I „Za
proszenie do walca".
PRAGA (Targowa 71): „ładna i tysiąca" I
„Postrach opery’’.
<■ PRASKIE OKO (Zygmuntowska 14): „Pat
i Patahcon w raju" I „W zamieci ognia I
żelaza**.
* POPULARNY (Zamojskiego 20): ..Tajny
aaent" i „Czardasz, tokay i miłość”.
RAI (Czerniakowska 191): „Droga do Rio"
„Obiad z przeszkodami".
RIWIERA (Leszno 2): „Obrońcy Rio Gran
dę" i dodatki.
ROXY (Wolska 14): „Za nawiasem tycia**
i dodatki.
SFINKS (Senatorska 29): „Z uśmiechem na
u«tach".
SOKÓŁ (Marszałkowska 49): „Dzlewczgtke
Var|<*t#*" I „Wycieczka w góry".
SORENTO (Krvoska 54): „Srebrna torpeda"
,.Małv czarodziej".
SYRENA (Inżynierska 4): „Czarujące oczy"
i ,.Rapsodia Bałtyku**.
śWIAT (Suzina 4): „Kiedy lestef zakocha*
na" I „Dwole z tłumu".
ŚWIT (N. świat 19): „Kapitan Taylor".
* ton (Puławska 81): „tycie ulicy".
UCIECHA (Złota 72): „Milioner na tydzień**
UNIA (Dzika 8): „Prawo młodości" I re
wia.

I

informacje o filmach dozwolonych da
młodzieży — telof. 7*11*%

Słynny Charlie Chan znów na ekranie
Zbrodnia w Monte Carlo

w królestwie ruletki

Dawno w Warszawie nie oglądano
tak emocjonującego filmu, jak „Zbro
dnia w Monte Carlo" z niezrównanym
Warnerem Olandem jako detekty
wem. Każda jego nowa rola jest re
welacją niezwykłego kunsztu aktor
skiego, w filmie zaś „Zbrodnia w Mon
te Carlo" prześcignął sam siebie dając
mocną i wyjątkową kreację. Film ten
był wyświetlany w zamkniętym kole
detektywów w Ccotland-Yardzie jako
wzór precyzji i logiki w śledztwie.
Treścią filmu jest zawrotny pościg za

zbrodniarzem, który zamordował ka
sjera, wiozącego 1.000.000 dolarów.
Krąg osób, wśród których rozwija się
akcja oddany jest z wielkim reali
zmem, a koleje, jakie każę im prze
chodzić autor scenariusza trzymają
widzów w nieustannym napięciu. Od
pierwszej klatki tego filmu obfituje on
w szereg momentów tak sensacyj
nych, że oszałamiają one najbardziej
zrównoważonych widzów. „Zbrodnia
w Monte Carlo" ukaże się dziś na
ekranie kina „Colosseum".

Przygoda w Szanghaju
Grad bomb spada na bezbronne
miasto... Przeraźliwy gwizd syren
alarmowych miesza się z jękami ran
nych — tłumy wypełniają szczel
ne leje ulic. Koncesja międzynaro
dowa, w której zamieszkuje dziesiątki
tysięcy obywateli Stanów Zjednoczo
nych, Anglii, Francji, również została
zrównana z ziemią przez ciężkie bom
bowce wroga. Złamano przepisy pra
wa międzynarodowego, pogwałcono
neutralność państw
europejskich.
Lecz komu przychodzi na myśl w ta
kiej chwili słowo „prawo". W chwili,
gdy niebo zieje ogniem, gdy ostatnie
statki opuszczają zbombardowane
miasto.
Cztery osoby rzucił los na pastwę

wił świat prostym odkryciem, że na
te choroby najlepiej pomagają zapał
ki. Czytelnik w tym miejscu zdumiał
się i miał słuszność, bowiem wystar
czy tylko na miejscu bolesnym uło
żyć kilka zapałek, obandażować i
trzymać przez 10 dni. Po tym czasie
jak ręką odjął. I czy sądzisz kochany
czytelniku, że Rykowski narzekał na
brak pacjentów? Broń Boże, miał ich.
dość. Ale

zapałkowa kurie ja
pie podobała się jednemu z robociarzy, zwłaszcza, że nie przyniosła ul
gi i poskarżył się policji. A policja
Rykowskiego zabrała do paki. Na
próżno „doktór" tłumaczył, że jego
system pomaga tylko tym, którzy wie
rzą. Bo wiara uzdrawia, nie żadne za
pałki ani inne lekarstwo. Kto wierzy
w moc leczniczą czegokolwiek, ten aleczon będzie. Tak twierdzi Rykow
ski i prawdopodobnie ma rację, ale
policja nie wierzy.
A może policja uwierzy w inne nad
zwyczajności Warszawy? Tym bar
dziej, że nie od Rykowskiego to wie
my, ale każdy może się przekonać i
policja również, byle by tylko czasa
mi policjant przespacerował się przez
ulicę Chmielną między Bracką i Mar
szałkowską. Zobaczyłby rzeczy, o ja
kich się filozofom nie śniło. W biały
dzień, przez cały Boży dzień od świ
tu do nocy, a także i przez noc, we
wnękach bram domów znajdują się

wystawy pienych dam
wymalowanych, uśmiechniętych, mru
gających oczami na przechodniów od
miennej plęira nawet wprost bezczel
nie zapraszających do przypatrzenia!
.się .wystawie żywych istot. Nie krę
pują się niczym. Przechodnie inni.nie
ich nie obchodzą. Policjant czasem w;
tej dzielnicy przejdzie się spacerem,
ale tylko po Marszałkowskiej, w bocz
nicę nie zajrzy, a w bocznicy, właś
nie... Może by się ktoś zajął tą prawąj
i skasował wystawy dziewczątek poi
bramach domów.
Czasami (aki spacer przez taką nie
bezpieczną ulicę kosztuje bardzo wie
le. Jeden z kupców kolonialnych war
szawskich, którego nazwisko.. Aid
bądźmy dyskretni. Wszak kupiec i
tak ma zmartwienie. Bo oto zaczepilal
go na ulicy turystka angielska, za ja
ką się przedstawiła, mówiąc łamaną;
francuszczyzną, bowiem kupiec niei
znał angielskiego i prosiła o informa
cje w sprawie zmiany waluty. Ponie
waż jednocześnie angielska turystką}
spojrzała na kupca

perskim okiem
więc rychło zawarli przyjaźń. Kupied
zaprosił Angielkę do gabinetu restau
racyjnego, był bowiem bardzo uprzej
my i gościnny, a tam zginęło mu 3500
złotych i złota papierośnica. Zanim
kupiec spostrzegł się, że turystka an
gielska jest rodem
*z
północnej dziel
nicy Warszawy i doskonale znała ję
zyk kupca, milej damy już nie było.
Kupiec poszedł do policji i prosił o
dyskrecję, bo żal mu takiej dużej su
my i... Czy pieniądze się znajdą?
Gdyby kupiec wiedział, jak to w ta
kich wypadkach bywa, pewnie ty się
z losem pogodził. Bo turystka może
się znajdzie, ale pieniądze... nigdy się
jeszcze w takich wypadkach nie zna
lazły.
j. j.

zdarzeń. Ona — szpieg obcego mo
carstwa, on — handlarz bronią. Ope
rator tygodnika aktualności, którego
tu przywiodła żądza przygód, z nara
żeniem życia nakręca tragiczne mo
menty nalotu, oraz młodziutka wy
branka szczęścia, która wygrała na
loterii bezpłatną podróż do „perły
świata", Szanghaju.
Oto krótki zaledwie zarys tła akcji
sensacyjnego filmu wytwórni 20 th
Century - Fox pt. „Przygoda w Szang
haju". Główne role w tym obrazie
Przewidywany przebieg pogody w
powierzy! reżyser Eugene Forde Do dn. 13 bm.: w dzielnicach zachodnich
lores del Rio. George Sanders i Ju
i środkowych wzrost zachmurzenia,
ne Lang.
miejscami burze i przelotne deszcze.
Wyświetla kino „Atlantic".
Po przejściu burz ochłodzenie przy
umiarkowanych wiatrach zachodnich.
Na wschodzie kraju jeszcze pogodnie
i ciepło przy słabych wiatrach połud
niowo-wschodnich.
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Ma
Mecz Polska-Jugosławia

Polonia przegrywa z Węgrami 3:1

W pierwszym dniu Polska prowadzi 2:0

Nawrot strzela jedyna bramka

Hebda i Baworowski odnoszą zmyć estwa
W piątek rozpoczęły się w Warsza
wie na kortach stadionu Wojska Pol
skiego zawody tenisowe Polska — Ju
gosławia o mistrzostwo środkowej Eu
ropy. Pierwszego dnia odbyły się
dwa single: Polska odniosła dwa zwy
cięstwa i prowadzi 2:0Hebda pokonał Smrdu 6:3, 6:1, 6:1,
a Baworowski wygrał z Kukuljevicem 2-gim 6:2, 6:0, 6:4.
Pierwszy mecz nie był zbyt cieka
wy. Smrdu okazał się bardzo słaby,
a w każdym razie nie był odpowied
nim przeciwnikiem dla Hebdy. Jugo
słowianin rozporządza właściwie jedynie dobrym bekhendem, ale nie wy
trzyrauje długiej wymiany piłek.
Opór stawiał Smrdu jedynie w po*
czątkach pierwszego seta, kiedy mu
się udało przy stanie 1:0 dla Hebdy
wyrównać, a następnie kiedy Hebda
prowadził 3:1 poprawić na 3:2, a pó
źniej na 4:3, ale to było wszystko, na
co było stać Jugosłowianina.
Hebda wygrał pierwszego seta 6:3,
a w drugim oddał jednego gema dopie

ro przy stanie 4:0. W trzecim secie
Pugosłowlanin zdołał również zdobyć
jednego gema przy stanie 3:0 dla Heb
dy. Mecz trwał bardzo krótko 1 nie
pozostawił zbyt dobrego wrażenia.
Przeciwnik Baworowskiego, leworę
ki Kukuljevic li gi, był lepszy od
Smrdu, ale ustępował Baworowsklemu przynajmniej o klasę
W pierwszym secie Baworowski
prowadzi 1:0, 2:1, wreszcie przy sta
nie 5:1 dla Polaka udaje się Jugosło
wianinowi zdobyć drugiego i ostatnie
go w tym secie gema. Drugi set był
bez historii.
Baworowski wygrał bez straty ge
ma, przy czym Jugosłowianin nie usiłował nawet nawiązać walki. W
trzecim 1 ostatnim secie Kukuljevic
najwyższym wysiłkiem zdobywa pier
wszego gema, a następnie poprawia
na 2:1. Baworowski wygrywa łatwo
trzy gemy z rzędu, ale Kukuljevic tym
razem nie rezygnuje i przy stanie 5:2
dla Baworowskiego wyciąga na 5:4.
Ostatniego gema, a zarazem seta i

Dziś na boisKach

Droji dfeń meizu z Jugoslav/ a

Sześciodniówka motocyklowa

VIII raid patrolowy
szlak em marszałka Pilsuisiiego
Dzisiaj o godz. 12.30 w południe ze
Stadionu Wojska Polskiego ruszy sto
trzynastu motocyklistów do wielkie,
go raidu patrolowego „Szlakiem Marszaika“.
Rekordowa ilość startujących za
wodników świadczy najlepiej o wiel
kim zainteresowaniu licznej braci mo
tocyklowej.
Sam raid jest bardzo ciężki. Trsa
raidu wynosząca 2.800 km podzielo
na została na 6 etapów i prowadzi
przez Kraków, Wisłę do Katowic,
gdzie zawodnicy przybędą w niedzie
lę.
W poniedziałek wyjazd z Katowic
przez Częstochowę, Ostrów do Po
znania.
Droga etapu trzeciego prowadzi z
Poznania przez Bydgoszcz — Choj
nice, Jastrzębią Górę do Gdyni, po je
dnodniowym odpoczynku — przez
Grudziądz Brodnicę do Łomży. Na
stępnego dnia wzdłuż granicy Prus
Wschodnich do Wilna. Wreszcie ostatni etap zawodów Wilno — War
szawa.
Przed rozpoczęciem i po ukończe
niu raidu ti. w sobotę dnia 20 bm.
odbędzie się próba szybkości pod Wi
lanowem.
Do zawodów niniejszych staje 113
zawodników w tym 7 indywidualnie i
34 patrole (każdy patrol składa się z

vic, a Hebda i Spychała contra Smerdu i KovacPoza tym rozpocznie się pierwszy
etap raidu patrolowego szlakem J. Pił
sudskiego na trasie Warszawa — Kra
ków.
W Londynie łucznicze mistrzostwa
świata z udziałem Polaków oraz pły
wackie mistrzostwa Europy.
W Berlinie pierwszy dzień meczu
lekkoatletycznego Niemcy — USA.
W Bostonie finałowy mecz teniso
wy Australia — Japonia w strefie ante
Stan zdrowia Kusocińskiego uległ rykańskiej.
znacznej poprawie. Lekarze po opera
cji stwierdzili, że nie wywiązały się
żadne komplikacje i pozwolili nasze,
mu zawodnkowi wyjechać do kraju.
Kusociński jest bardzo zmartwiony
swą chorobą, nie traci jednak nadziei,
że w niedługim czasie znowu będzie
W Amsterdamie odbyto się posiedzę cji Łyżwiarskiej. Na posiedzeniu umógł się ukazać na bieżni.
nie zarządu międzynarodowej Federa- stalono dokładny termin mistrzostw
łyżwiarskich świata i Europy na przy
Do spółki z Węgrami
szły sezon.
Mistrzostwa świata w jeżdzie figu
rowej panów i parami odbędą się 18 i
19 lutego w Budapeszcie. Termin mi
strzostw pań ustalono na 11 i 12 lute
Jak wiadomo, kwestia meczu rewan nięto projekt wspólnego sprowadze go w Pradze czeskiej.
źowego Polska — Norwegia nie zosta nia lekkoatletycznej drużyny norwe.
Mistrzostwa Europy w jeżdzie fiła zdecydowana, przeciwnie, Polski skiei przez związki Polski i Węgier. gurowej pań mają się odbyć 21 i 22
Związek Lekkoatletyczny udając się
lutego w Londynie, Terenem miNorwegia zatem rozegrałaby dwa
do Oslo zastrzegł się, że nie może
strzostw panów będzie Davos w
ze względu na niepomyślną sytuację mecze międzypaństwowe: z Polską dniach 28 i 29 lutego. Mistrzostwa
finansową ręczyć za rewanż w przy w Warszawie i z Węgrami w Buda parami odbędą się w Zakopanem w
peszcie. Pismo zapewnia, że związek
szłym roku w Polsce.
niach 4, 5 i 6 lutego.
norweski chętnie zgodzi się na po
Obecnie, jak donosi jedno z pism
Mistrzostwa świata w jeżdzie szyb
dobne rozwiązanie.
norweskich ze strony polskiej wysu.
kiej panów rozegrane zostaną w Hel
sinkach w dniach 18 i 19 lutego, a mi
strzostwa pań w dniach 25, 26 lutego
w Tammersfors.
Mistrzostwa Europy w jeżdzie szyb
kiej odbędą się w Rydze w dnioach
SPECJALNA przych. dla chorych na
4 i 5 lutego .

Dziś w sobotę rozegrane zostaną
następujące ważniejsze imprezy spor
towe:
W Warszawie na korcie Legii o
godz. 1S drugi dzień meczu tenisowe
go Polska — Jugosławia o puchar
środkowej Europy. W programie dwie
gry podwójne. Walczą Tłoczyński i
Baworowski contra Mitic - Kukulje-

Kusocińs u zdrowszy

Łyżwiarsk e mistrzostwa świata

W Za opanem mis rzostwa
w ieździe parami

Polska ma zaprosić zawodników
norweskich

PŁUCA

Dr. med. A. LESZCZYŃSKI
weneryczne, nłciowe

skór

PUZESWIEnEHIE

CHMIELNA 33 (dom kina Atlantic
"W-wa. Marszałkowska 49; tel. 9.00-09 przyjmuje od 9 r. do 8 wlecz, w Lecz
godz 10-13-7 (001D nicy, Mariańska 9 godz. 4—5. (0019)
Przychodnia speclalna dla chorych ot

PŁUCA

SERCE

.Weneryczne, skórne, płciowe

Lecznica PI. 3 Krzyży 9

SENATORSKA 28-30. Rentgen. Odma rńg Wspólnej od 9 rano do 8 wiecz.
sztuczna. Elektrokardiograf. Prześwie
tlenia płuc i serca. Wezwania na mia
KOBIETY PRZY JM. LEKARKA
sto. TEL. S.93-33.
(100)
on.

i.

fAjnnu

““-36

w niedziel, do 2-ej
weneryczne, płciowe, skóry
W UCZNICY, LESZN <>_17 _(0020)
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wątpliwie byli drużyną lepszą. Pol°'
nia walczyła jednaż bardzo arnbiW6
i niejednokrotnie zagrażała gościcie
Prowadzenie dl gości zdobywa w 1
minucie z rzutu wolnego Olajkar, w
minuty później Nemes podwyższa
nik do 2:0 dla Węgrów. Wynik łefl
utrzymnuje się już do przerwy.
Po zmianie pól w 7-ej minucie N3'
wrót zdobywa jedyną bramkę dla P0
lonii.
Wynik dnia ustalił Diety w 20-ei n’’
nucie. W 31-ej minucie Węgrzy
byli czawrtą bramkę, ale sędzia ie)
nie uznał.
Z Warszawy Kispesti udaje się
trzech zawodników). Na zwycięzców
czeka moc cennych nagród regułami, Lwowa, gdzie rozegra w niedzielę i P”
nowych i prywatnych (honorowe i pie niedziałek dwa mecze z miejscową P”
gonią.
niężne).

Rozegramy w piątek na boisku Po
lonii wobec 2.000 widzów międzyna.
rodowy mecz piłkarski pomiędzy bu
dapeszteńską drużyną Kispesti i stołe
mecz wygrywa Baworowski.
czną Polonią zakończył się zwycię
Dziś w sobotę o godz. 15 w dru- stwem drużyny węgierskiej w stosun.
gim dniu meczu, odbędą się gry pod ku 3:1 (2:0).
wójne.
Węgrzy wygrali zasłużenie i nie.

Mistrzostwa p'yiuatke Europy

Węgrzy zwyciężają w piłce wodnej
Wczoraj rozegrane zostały w Lon.
dynie na mistrzostwach pływackich
Europy dalsze finały:
Na 400 mitr stylem dowolnym pa
nów mistrzostwa Europy zdobył Borg
nowa gwiazda szwedzkiego sportu
pływackiego. Borg uzyskał w fina
le czas 4:51,6. Wicemistrzem Euro
py został Niemiec Plath w czasie
4:56,2, 3) Wainwright (Anglia) 4:56,3,
4) Gróf (Węgry) 4:57,1, 5) Taili (Frań
cja) 5:02, 6) Arendt (Niemcy) 5.06,8.
W skokach pań zwyciężyła Angiel

ka Slade, 2) Daumerlang (Niemcy).
Child (Anglia), 4) Heinze (Niemcy).
Tholen (Holandia), 6) Heijkenskjo'
(Szwecja).
W turnieju piłki nożnej rozegraj
jedno z decydujących spotkań pom>«'
dzy obu faworytami do pierwsze#0
miejsca: Węgrami i Niemcami. ZWY
ciężyli Węgrzy 2:0 (1:0). Przypusz
czalnie Węgrzy zajmą pierwsze nti«<
see w turnieju.
W drugi meczu Włochy pokona ’
Anglię ś:3 (3:2).
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SOBOTA, 13.8.1938 R.
WARSZAWA I
6.15 „Kiedy ranne witają zorze"; 6.20 Mu
zyka; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poran
ny; 7.15 Orkiestra salonowa; 11.57 Sygnał
12.05 Audycja południowa;
15.15
czasu;
„Jantar" bajka kaszubska; 15.45 Wiad. go
spodarcze; 16.00 Pogadanka konkursowa
Polskiego Radia; 16.10 Koncert rozrywkowy;
16.45 Pogadanka; 17.00 Muzyka taneczna;
18.10 Płyty; 18.45 Kwadrans poetycki; 11.08
Arie I pleśni w wyk. Olgi Olglny; 17.20 Po
gadanka aktualna; 19.30 Z pieśnią i tańcem
przez COP; 20.00 Audycja dla Polaków .a
jranicą; 20.45 Dziennik wieczorny; 20.55 Po
gadanka aktualna; 21.00 Audycja dla wsi;
21.10 Polska kapela ludowa; 21.40 Wiad.
sportowe;
22.00 Godzina niespodzianek;
25.00 Ostatnio wiad. dziennika wieczornego.

STACJA KRÓTKOFALOWA

24.00 Zapowiedź stacji; 0.15 Co »lycheś
•porcie polskim; 0.20 Koncert solistów; '
Chwilka dla dzieci; 1.20 Trio na tematy
dowe; 1.50 Gawęda ze słuchaczami *
zyku angielskim; 2.00 Muzyka lekka.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZH*
17.00 Wiedeń. Festiwal Salzburski. Kont*
muzyki kościelnej.
20.00 Oslo. „Faust", opera Gounoda t
z Teatru Narodowego).
tf<r.
20.15 Radio-Paris. „Trubadur", opera ’
diego z udziałem Laury Voipi.
21.00 Rzym.
„Peter
Ibbetson",
D. Taylora.
«|t22.05 Londyn Reg. Recital śpiewaczy
I biety Schumann,

PONIEDZIAŁEK, 15.8.1938 R.

WARSZAWA II

WARSZAWA I

15.00 Płyty; 14.00 Parę Informacji; 14.10
Koncert rozrywkowy; 15.00 Wiad. sportowe;
15.05 Koncert zespołu Stefana Rachonia:
17.00 Pogawędka gospodarska; 17.15 Reci
tal fortepianowy Włodzimierza Horowitza;
18.15 Muzyka lekka; 22.00 Pieśni polskie w
wyk. Witolda Myszkowskiego; 22.25 Muzyka
lekka.

7.15 „Bogurodzica"; 7.20 Koncert Poran"p.
0.00 Dziennik poranny; 0.15 Muzyka P®rJ,.
na; 2.00 nabożeństwo z Częstochowy »
downej Kaplicy Matki Boskiej, koś<a£.
Jasnogórskiego; Po naboieństwie muXjIaPolska pieśń chóralna w opoce Odro®' ,
nia; 11.57 Sygnał czasu i hejnał z Kraka12.05 Poranek symfoniczny; 15.00 „Moje )f
kacje" — powieść Starego Doktora
dzieci; 15.15 Muzyka dla dzieci;
dycja dla wsi; 16.50 Powszechny Teatr■
obraśni: „Piosenka legionowa na kWrze" — słuchowisko Zdzisława Mary ..
skiego; 17.00 Transmisja z tycia; 17-55
lówka na froncie"; 10.00 Koncert z te
na wyspie w Łazienkach Królewskich;
Muzyka polska w wyk. ork. pod dyr- ,e)|
gierda Straszyńskiego z udziałem "-.0
Szlemińsklej; 20.45 Dziennik wieczorny:
Transmisja fragmentów zawodów
łelsklch; 21.25 Przed 18-u laty; 21.50
nlerskiego chóru PR pod dyr. staałL,ts‘
Nawrota; 22.15 Muzyka taneczna; 25.10
lnie wiadomości dziennika wieczornego-

NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
16.00
gnera.
12.05
20.00
20.00
20.20
Weisa.

Monachium. „Walkiria" opera
Ryga. Koncert symfoniczny.
Droitwlch. Koncert symfoniczny.
M. Ostrawa. Koncert galowy.
Praga. „Ekspres z Niszy" operetka

Reg. ..
„Ameryka
22.50 Londyn
________
. tańczy" muzyka taneczna z Ameryki.

STACJA KRÓTKOFALOWA
24.00 Zapowiedt stacji; 0.15 Omówienie
programu; 0.20 Muzyka polska; 0.50 Polskie
szkolnictwo handlowe wzorom programu
nauczania; 1.00 Plain! wczoraisze i onegdajWARSZAWA II
sze; 1.50 „Polacy w Brazylii"; 2.00 Polscy
15.00 Pieśni I piosenki polskie w
har.noniści grajg.
I niu zespołu Pawła Rynasa; 16.00
tualny; 16.10 Koncert muzyki polskiej;
NIEDZIELA, 14.8.1938 R.
Program na jutro; 17.00 Przerwa; 22.00 ''uf
nierz w naszej literaturze*'; 22.15 w
WARSZAWA I
polska; 23.15 Polska muzyka lekka.
7.15 „Najświętsza Panno**; 7.20 Koncert
poranny; 9.15 Regionalna transmisja z Trok;
STACJA KRÓTKOFALOWA
11.15 Transmisja zjazdu śpiewaczego w Sta
24.00 Zapowiedź stacji i dziennik W JJns
rogardzie; 11.45 Przegląd kulturalny; 11.57 ku polskim i ancj.; 0.15 Pogadanka ®k?[ gę*
Sygnał czasu; 12.03 Koncert z udziałem w języku angielskim; 0.20 „Do
Wandy Landowskiej; 13.00 Szkic literacki; ', elrial**
'
sklej" __
— Aiidwtift
audycja miiTWćini
muzyczna w oprać13.15 Muzyka obiadowa; 15.00 Uroczystość Witolda Friemanna;0.50 „święto Mat"'
zlotu młodzieży wiejskiej; 15.35 Audycja sklej w Częstochowie"; 1.00 Koncert °^,rdla wsi; 16.30 „Gwałtu co się dzieje** ko stry marynarki wojennej; 1.45 „Bój 0 fl,l
media A. Fredry; 17.10 Recital skrzypcowy szawe w r. 1720"; 2.00 „Co «piewal* proEugenii Umińskiej; 17.55 Tygodnik dźwięko żołnierze" — piosenki 1220 roku; J-’°
wy;
Koncert rozrywkowy; 19.45 Trans gram na jutro.
Zarząd Cracovii otrzymał z Polskie misja18.00
z Poznania zawodów wioślarskich;
go Związku Piłki Nożnej polecenie u- 20.05 Fragmenty popisów grup regionalnych NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANlCZ**
pof’
20.20 „Mieszczanin szlachcicem** R. Straussa
12.00 Wiedeń. Festiwal Salzburski
zgodnienia do dn. 1 września z zarzą 20.40
Przegląd polityczny; 20.50 Dziennik
Juan*' — opera Mozarta.
k> S
wieczorny;
21.00
„Ta-joj";
21.40
Transmisja
dem Polonii terminu powtórnego me
20.25 Drołtwich. Koncert Wagner®***
meczu tenisowego Polska—Jugosławia; 22.10
Hallu.
«« **
czu o mistrzostwo Ligi Cracovia — „Rycerskość wieśniacza** opera Mascag- Queen's
20.50 Lubiana. „Lucja z lammerm®®fU
niego; 23.10 Ostatnie wiad. dziennika wlecz
Polonia.
opera bonizettiego.
WARSZAWA II
20.50 Radio-Paris. Koncert symfonic*n^-f^'
Jak się dowiadujemy, zarząd Craco- 15.00 Muzyka taneczna; 15.55 Felieton ak
21 20 Budapeszt. Koncert orkiestry
aa«Y°’
Vii zaproponował Polonii terminy 6 tualny; 16.05 Płyty; 22.00 Muzyka lekka; woj.
21.50 Rzym. Koncert symfoniczny > ®
, 125.00 Recital śpiewaczy Janiny Hupertowej;

Pr Ion-a — (racovi?
w I slcpadzie

Chorobr WENERYCZNE. Skórne Mo
czopłciowe, światłolecznictwo
Codziennie od 9 r. — 9 w. w niedziele
_ ^lęta do godz. 1-el dc doŁ (0061 lub 11 listopada ro.

1 zj.jj

muzye.

ta--czn»
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Pełna tabela loterii
28-gl dziefi ciągnienia lll-ej klasy-42 Koterii
998 17246 60 321 796 854 5 18176 88279 308 735 997 89826 90145 525 11237 12253 13415 677 785 99 141471 616 894 32118 65 503 692 737 93 33 424
80 259 356 675 876 927 19192 468 603 91100 44 410 676 93305 94833 95099 463 15228 598 627 772 986 16167 3981
■ i II ciągnienie |1 847
93 653 868 909 34690 35377 98 804 34

22 774 8 929 56 20098 116 213 372 404 96076 97538 696 767 997 98497 99252 539 17248 681 19001 838 20425 21315 44 58 63 36023 279 760 37 521 80 7835
910 42 88 21059 907 61 22392 448 77 536 100685 101683 955 102324 626 707 504 708 928 23226 24327 433 79 514 934
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"
3 na n-ry: 3522 65437.
686 49191 50222 608 51183 460 602
4
........................-.......... 401 17 62 534 73 931 63 32000 37 173 613 123151 124932 125437 721 126414 205 505 22 52153 69 309 65 798 53052
na n-ry: 36838 45249 88114 252 363 669 707 821 963 91 33290 342 128332 129475 618 130498 131322 133458 54072 371 590 715 961 55 972 56046 52492 53041 119 482 587 622 5 54907
55382 58469
742 56293 38 519 35
713 2 84 54 63 34161 72 89 98 265 98 677 135688 791 137597 138433 799 — 57418 59046 189 394 60286 346 491 573
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941 151516 152081 153633 558 155021 926 72916 73034 97 204 319
> 21 500
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Jl-ry: 3506 13784 23428
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Wygrane po 62.50 zl
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104317 116666 119034 672 827 94 989 59162 8 225 798 823 367 21298 303 306 433 613 755 858 904 1.38195 671 963 139905 140482 141665 106974 107250 108102 787 109446 558
110748 59
1^1172 113362
’W
136962 125856
128601 4 60007 151 239 95 329 94 427 533 — 22314 487 23334 670 949 24961 69 25226 142861 953 143000 128 91 144627 880 792 981
'49991 130890 136487 137551
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GŁÓWNE WYGRANE
41 140062 148 347 484 95 534 54 641
Futra prawie
bez
967 141056 160 228 39 363 478 563 744
Stała dzienna wygrana zł 20.000
93 898 927 33 81 142031 9 84 180 451 na nr 55927.
’»a
zaliczek od
złotych miesięcznie
763 824 143105 227 89 362 519 876 98
Zł 75 000 na nr 119807.
(Zaofiarowane)
^’,’S u® fJj.SfJ1’21’11,205 981 144658 712 818 944 145237 440 78
męskie damskie, t rz y ćwi a r c i ow«
Zł 25.000 na nr 155000.
693 731 9 68 800 95 907 146014 251 339
Zł 10.000 na n-ry: 20918 23181 —
phłopcy do sprzedaży gazet potrzeb
wielki wybór. Leszno
643 147133 322 430 590 960 148681 — 32863 41886 99547.
ie nL Kaucja 1 złoty. Zgłaszać się;
5—255)
149134 419 708 956 150102 53 600 742
Zł 5.000 na n-ry: 25513 40805 48059
Zgoda 5 m. 3. 1 piętro, od 9 do 12.
151237 447 921.
84165 91084 117471 121872
154694.
(220)
152085 90 542 927 153205 13 555 7
j23 733 4sisń 319 598 914 '32422 62
Zł 2.000 na n-ry: 15834 32609 55317
lAASZYNY SINGER a od 3 xl trjoJH niowo. Chłodna 42 — 13. Padrta
661 757 841 154204 302 60 677 155163 60371 73502 82618 5858 116672 116061
(Poszukiwane)
»f612 1371IR a ^9 785 837 J35572 209 57 465 601 719 47 918 157048 370
10 — 22. Dzwonić: 6-79-17.
(5—58)
124355.
^77 139045 Mi
98 508 25 65
464 73 587 851 900 24 65 168015 329
Zł 1.000 na n-ry: 6493 10096 10365 ■ i czclwa, pracowita, wiek średni, re14°278 80 «a
542 722 27 69 909 159017 311.
B ,73 677 i2’2, 141225 6,8 142428
10548 18390 25480 40974 56121 56755 U ferencje. Poszukuje na przychod AAASZYNY do szyda ..Kasprzyckle72690 84570 88061 116010 126454.
nią lub na stale. Tel. 7-23-56 do 9 ra i»l go* znane te swel dobroci od lat
la?629 51 752 75 1d« o7o2o3 145079 288
(2—269) 58. Gotówka — Ratami — Tanio —
Zł 500 na n-ry: 13929 15168 18165 no i Od 6 popol.
•<Sg ® ■*»' m
S
19527 19579 27272 29306 37119 39966
(skład fabryczny). Warszawa. Mar
s.w ,1’VM ,5“°’ s
46938 49586 49825 51635 64767 65391
szałkowska 158, róg Królewskiej.
Wygrane po 125 x>
77125 94426 95318 99397 104934
(5—47)
127762 142208 145638 151844 154123
S°"« ‘uskS ’?£ ss™
394 422 568 995 1309 1509 2743 3238
Zł 250 na n-ry: 3216 11731 12708
nokój niekrępujący, ładnie umeblo- 0AD1O - ODBIORNIKI Philips. Kos462 4687 5439 635 770 6412 635 8062 15631 15814 18801 22465 21520 21913
mos. Telefunken. Echo i Inne bez
1 wany, wygody, 1 Pietro od 1. IX.
841 9962 10037 10290 917 11031 135 26000 28028 32810 35653 37250 45953
Górskiego (Hortensja) 7 m. 24, tel. zaliczki od 10 zł miesięcznie. Chłodna
"’fano mg e2 50 j.
324 407 13329 429 14462 564 683 15012 58743 64019 64231 64753 66411 66593 W.
667-92.
(4-263) ♦2 - 13. Pańska tfi-n.- Dzwonić:
180 679 18106 19494 23184 289 961 67809 67914 69058 69971 70125 72989
5-7P-17.
(5—59)
66d7/'16619&4^ 74 820 90 72 1329
24364 70 25163 642 789 26024 299 27079 74085 75425 76568 77498 77663 81136
§4 96 72? 83?
2047 67 72 406 61 628 80 29114 436 736 30245 881 32086 83612 84750 86433 87281 89612 91076
IIRIHRY gotowe i uczniowskie w
K3 606 22 7^1.125 66 262 4 346 144 626 33187 888 34926 36174 35418 93650 94836 96371 98923 100134
8$ $42 935 2ąZ3 701 4192 377 96 571 37061 38746 39295 354 964 40239 619 101534 101691 102691 1W4388
WUIUII1 wielkim wyborze poleca
104645
Allred Leibrandt, ul. Wspólna 14, tek
925 6206 a?4!,413 28 591 612 769 41089 175 284 336 42 396 464 43081 111008 112757 114115 116658 120617
A
TAPCZANY, otomany, tote
4ni 661 836 łl 52 780 890 4 951 7188 223 44425 45488 46130 353 47676 48532 122202 123456 130427 132346 137885
9-00-47 (firma chrześcijańska). (Czy
fl 1 le. łóżka kozetka 1° tnie*
8a 9J?5 3& ^54oł05 66 366 316 « 741 49146 453 900 50217 44 748 51187 139313 138458 141097 142721 144863 Chmielna 44.
telnikom „Nowej Rzplitej" specjalny
(5—76)
rabat).
(6—244)
37 278 3Aa* 525 92 687 911 '0031 - 556 926 53204 44 726 55041 056 56464 147831 147983 152056 153650 154578
n,?8 12(M5 27 60 439 955 62 11801 952 57040 214 500 60378 641 808 61435 155224 157285 157630
AY |f upno - sprzedaż starej garde83 4V 5™fV5 143 9 456 854 62380 89 757 63108 729 64517 700
Hz n roby męskiej i damskie!, za UWYTWORNIA tapicersko - stolarski)
aj'5? 368 TL5?9 56 676 714 897 — 65971 66411 67508 68366 69723 901 2
miana na wykwintne materiały biel ” Z. GILEWSKI, uf. Senatorska 26.
Wygrane po 125 zl
£ 281 38łl& 25 786 986 15084 147 i 70214 72999 74222 506
skie. Kupujemy kwity lombardowe i Poleca meble stolarsko - tapicerskm
1S>19 91 ?L°t682 7,6 822 42 956 ! 77195 412 78984 79104 80126 829 38
482 910 1298 3040 3774 5604 6187 futra. Jerozolimska 27. podwórze — własnego wyrobu, gotowe i o’.“"I6',
' V 91 189 208 309 72 713 52 78! 82682 983 83758 84031 85187 87936 54 7850 8955 9444 701 862 996 10591 986 sklep 73. Tel. 7.23-75.
(5—62) wienia. Tel. 2-63-06.
(5—65)
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f f e koszfuje sportsmen?
Jeszcze za czasów Katarzyny kiem dlatego, że jest czymś, a właWielkiej można było znaleźć w ga-1 ściwie kimś,
zetach rosyjskich ogłoszenie tej
Rekord w tej dziedzinie pobił
treści:
niejaki Bryan Jones,
czołowy
gracz w piłce nożnej angielskiego
„Jest do odstąpienia młoda dzie klubu sportowego Wolverhampton
wczyna, bardzo ładna, wysoka, do w Anglii. Jones jest czołowym, an
brze zbudowana, umiejąca czesać gielskim „napastnikiem" i żaden
i opowiadać piękne baśnie ludo większy mecz reprezentacyjny nie
we". Wiadomość itd.
może się bez niego odbyć. Toteż
nic
dziwnego, że wszystkie kluby
Albowiem w tych ponurych cza
angielskie
miały na niego apetyt.
sach „samodierżawja“ człowiek
był niczym. Niewolnictwo kwitło, Wreszcie targu dobił Arsenał płaa posiedziciel tylu to a tylu „dusz“ cąc klubowi Wolverhampton od
mógł z nimi robić co mu się żyw szkodowanie w wysokości 13 tysię
nie podobało. Handlował więc cy funtów szterlingów, to jest około 338 tysięcy złotych.
duszyczkami ile wlazło.
Jak się okazuje klub Arsenał
Pod tym względem, że człowiek
jest niczym, niektóre kraje euro jest nie tylko najbardziej ambit
pejskie niezbyt daleko odbiegły nym, ale i najzamożniejszym klu.
od zamierzchłych prawzorótp. Tyl bem angielskim, bowiem transakko teraz to się inaczej nazywa. cję tego rodzaju zawiera nie po
Dziś neguje się człowieczeństwo w raz pierwszy. Za słynnego Davida
imię wyższych kombinacji totali. Jacka zapłacił już bowiem kiedyś
stycznych, noszących szumną na temuż klubowi Wolverhampton
piękną sumę 10.890 funtów szterzwę „idei“.
lingów, to jest około 285 tys. złoAle handel ludźmi jest dziś za tych. Wcale nieźle.
broniony. Niewolnictwo, do nieda
Transakcje tego rodzaju są w
wna kwitnące w niektórych koto, Anglii dosyć częste. Tak na przy
niach znikło pod presją Ligi Na kład Aston Filia zapłacił Ports,
rodów, handel żywym towarem, muthowi za słynnego Allena 10.755
wprawdzie jeszcze prosperuje ja f. szt. czyli ponad ćwierć miliona
ko tako, ale ma do pokonania co złotych, zaś Newcastle wziął 10
raz większe trudności.
tys. f. szt. (260 tys. zł) za Galla
Natomiast sprzedaż poszczegól chera od klubu Chelsea, i tyleż
nych ludzi na rynku światowym wziął Blackpool za Doberthy‘ego
ciągle jeszcze pokutuje w poszczę- od Manchester City.
gólnych dziedzinach i to, niestety,
Najciekawszym jest to, że ofiara
w państwach o wysokiej kulturze. tego sportowego handlu, gracz o
Film i sport są tymi dziedzinami rekordowej cenie, Jones otrzymał
życia, gdzie człowiek ceniony jest przy transakcji wszystkiego 10 fun
na wagę złota..., które można zań tów szterlingów, to jest niecałe 300
uzyskać. Tylko, że porządek jest złotych. Zrobił więc na tym naj
tutaj odwrócony. Dawniej handlo mniejszy interes.
■
wano człowiekiem dlatego, że był
A tak znakomicie kopie piłkę...
niczym. Dziś handlują czławieORKA

pale wiszącym nad praską ulicą, ko
respondent United Press — Packard,
niby lunatyk biega od stolika, z któ
rego nie znika whisky, do telefonu,
który nie przestaie skrzeczyć z Ber
linem, Paryżem, Nowym Yorkiem!
Wszyscy tkwią tu, w tym hallu ho
telowym, pod czujnym „mikrosko
pem" oficerów wywiadowczych. „Stu
diuje" ich nie tylko Francuz, ale i nie
miecki major, który ma podobno w
Pradze najobszerniejszą kartotekę i
przedtawiciel sowietów pan o wyjąt
kowo rasowej twarzy, nie mówiąc o
czeskim podpułkowniku, zaglądającym
tu chętnie w południe i wieczorami.
„Mikroskop" bada kelnerów. Jeszcze
chętniej kobiety, które tu siedzą godzi
nami, chętnie podejmując rozmowę i
po czesku i po niemiecku i po fran
cusku, i po rosyjsku, i po hiszpańsku,
ba, po grecku!
Są dobrze ubrane, ładnie pachnące,
w miarę łatwe. Kręci się między niemi
pan o południowym obliczu.
Po południu przyjdzie na słodki

„Myślałam, że ludzkie twarze sa piękniejsze.

Dziwne wrażenia niewidomej
Która odzyskała wzrok
W jednym z fachowych pism
angielskich znajdujemy ciekawe
uwagi lekarza, któremu udało się
w drodze trudnej bardzo operacji
przywrócić wzrok ślepej od uro
dzenia dwudziestoletniej dziew
czynie.
Przede wszystkim okazało się,
że danie możności patrzenia oso.
bie, która nigdy nie widziała, nie
uszczęśliwiło jej tak bardzo, jakbyśmy sobie to wyobrażali — a
nawet stanowiło dla niej pewnego
rodzaju niewygodę.
Pierwsze uczucia niewidomej,
która nagle przejrzała były raczej

niemiłe. Chodzenie i poruszanie
się sprawiało jej liczne trudności.

Niewidoma od dziecka wyrobiła
sobie pewne zdecydowane pojęcia
o wielu przedmiotach, o rozmia
rach przedmiotów i przestrzeni.
Z większą łatwością poruszała się
w swoim pokoju nie widząc, niż
obecnie.

scherry - cognac zatrważająco
kła Anamitka, która w nocy tańczą
rzekomo tańce świątynne w jedny*11
z tutejszych dancingów. Uśmiecha1®
się do niemieckiego majora, pog*3'
rzy komicznym „pidźynem" z korę*
spondentem wielkiego bulwarowe?0
dziennika paryskiego. Obok niej, prz5
sąsiednim stoliku dwu eleganckie**’
starszych panów półszeptem rosyl'
skim będzie się żarło o Jakiś tam Pr°
cent prowizji za dostarczanie histP**
nom haubice Skody.
Czasami można dojrzeć jak ktoś 33
„coś" płaci, jak ktoś inny system3'
tycznie liczy otrzymane banknoty'
Jak czasami obydwaj nikną w ruch0'
mym kufrze windy, jak zamykają
w kabinie telefonicznej. Konspiru)ą>
znowu starają się o pozory całko**'
tej otwartości, uśmiechając się do h®
nerów, szukają wzrokiem oczu P°r*
tiera, dowcipkują, widzą wchodzą^
kobietę, a przecież—
Nie wolno nic z tego uszczkną1-'
niczego zbagatelizować. Kłębi się *
tym hallu hotelowym więcej wiad°'
mości, więcej zapada decyzji i post3'
nowień, niż w gabinetach czernlńskl®'
go pałacu (czeskie MSZ) czy w PrI*
stronnych salonach Hradu (siedzib3
prezydenta Benesza). Trzeba je ty*'
ko potrafić wyłowić, wyłuskać z Sr°'
bej warstwy plotki, odcedzić, a
pnie pobiec do „Forpress'u" (pofcbi
dla dziennikarzy zagranicznych 1,3
poczcie praskiej) i— dmuchać, d®u'
chać, dmuchać szybko, ażeby wyPrZ®
dzić i Sauerweiua i Knickebocker><
Price'a, i Pacl.arada, dokładnie, ***
by świat pojął, że oto w sercu Eor°'
py pali się ziemia pod nogamiP.A

Co najważniejsze jednak, że nie
WYSTARCZAJĄCY POWÓD
widoma po uzyskaniu wzroku do
— Muszę przeczytać list kto^
znała licznych rozczarowań... Powiedziała wprost lekarzowi: „my- otworzyłeś. Widzę, że to pisała »
ślałam, że ludzkie twarze są pię bieta a przy czytaniu zbladłeś.
— Masz rację, to rachunek od
kniejsze...
jej krawcowej.

61 okolicy, jak wszystkie zamieszkałe na Śląsku hał chwila ciszę wieczoru mógł rozedrzeć przeraźliwy

Witold Poprzęcki |

■— W składzie herbaty...
Gdy taksówka dognala tramwaj przy rynku ka
towickim, adiutant Kramera właśnie wysiadał.
— Jest! — szepnęła Jadzia, zdenerwowana do
ostatnich granic. — Panie! Musimy go mieć...
— Na mokro można? — zapytał Supeł.
— Tylko wtedy, jak inaczej nie będzie można. Ale
niech się pan postara raczej wziąć go żywcem i ca
łego, bo przecież mamy jeszcze Sibeliusa na głowie.
Tymczasem adiutant Kramera przeszedł przez
rynek i udał się w kierunku „Ferdynanda14. Szli za
nim oboje z daleka, nie spuszczając go z oczu ani
na sekundę, tym bardziej, że zmierzch już zapadał,
a w słabym świetle latarń łatwo było zgubić wy
smukły szary kształt.
Hałda przy hucie „Ferdynanda** jest zamieszkała
od dawna. Ilekroć policja rozsadzi „mieszkania**,
wydrążone w zwałach żużla i ulokuje bezdomną nę
dzę w jakichś barakach — po kilku dniach na hał
dzie zjawia się nowa partia bezrobotnych, która
drąży nowe nory w żużlu. Nory te zakłada się de
skami, które imitują drzwi i — „mieszka się“ diabłu
na chwałę i ludziom z okolicy na utrapienie. Nędza
tu mieszka tylko lub występek i nic więcej. Dlatego
też hałda na „Ferdynandzie** jest taką samą plagą
PRFN1MFR4 I a M IF SIECZNA - 2

Hall hotelu „Ambasador" stał się
niewątpliwie giełdą wszstkich informacyi o sytuacji. Tu korespondenci
zagraniczni wychwytują wiadomości
od swych kolegów czeskich, od dy
plomatów zagranicznych, (zaglądają
cych na popołudniową siestę, tu urzę
duje dzień w dzień Jeden z wyższych
oficerów wywiadu francuskiego, chęt
nie nastawiający ucha i na to co mó
wią dziennikarze, i na to, co między
sobą szepcą zadyszani kelnerzy, nota
bene konfidencjonalnie zaprzyjaźnieni
z wywiadem czeskim.
Około godziny 1-ej po południu, w
glorii sławy światowych reporterów,
jeżdżą windą ze swych hotelowych
apartamentów, zawsze w towarzy
stwie ładne] dziewczyny (czasem
dwu), staruszek Juliusz Sauerwein. Z
głębi ciasnego hallu kiwa mu protek
cjonalnie dłonią napoły senny, czerwonowłosy Knickerbocker, nonszalan
cko łyska monokl osobistego przyja
ciela Mussoliniego i Hitlera — słyn
nego Ward Price'a, a topniejący w u
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dy. Wielkie więc było zdziwienie „Mokrego Emila**,
gdy zorientował się, że ten wytworny osobnik, któ
rego ścigają, zmierza właśnie w kierunku hałdy
na „Ferdynandzie**...
— Co on tam może mieć za interes? — mruknął
do siebie kasiarz. — Chyba idzie ludzi szukać do ja
kiejś lepszej roboty...
Posuwając się już bardzo ostrożnie doszli do
hałdy.
— Niech pani sobie tu przystanie — szepnął „Mo
kry Emil**. — Dalej ja pójdę sam. Jakby pani usły
szała strzał, albo mój krzyk o pomoc, to niech pani
strzela z tego — podał jej zwykły straszak — bo
głośniejsze. I niech pani tu cierpliwie czeka.
— Pierunie... hyk! Pieru...nie... hyk! — doszło ich
nagle gdzieś z boku. — Pierunie... brr! tfu!
Zastygli oboje w oczekiwaniu, ale., nie było to nic
groźnego. To jakiś pijany mieszkaniec hałdy wracał
do swej nory. Pijak nie zauważył ich jednak i minął
obojętnie, potrąciwszy nieuważnie Jadzię.
— No to idę...—szepnął „Mokry Emil**, gdy czka
wka pijanego ucichła w rozpadlinach.
To rzekłszy, zginął od razu gdzieś w ciemnoś
ciach zanim się Jadzia spostrzegła.
Została sama. Ten odważny kasiarz poszedł sam
jeden przeciw wrogowi o niewiadomej sile, a ona zo
stała sama w nieznanej okolicy, pod hałdą, której
mieszkańcy tak nieciekawą mieli reputację. Spoj
rzała w niebo, na którym iskrzyły się już gwiazdy,
przez chwilę wsłuchiwała się w sapanie pobliskiej
huty, zgrzyty łańcuchów i wagoników, wywożą
cych żużel, a wreszcie w charakterystyczne dla
Śląska pogwizdywanie wentylów bezpieczeństwa
przy kotłach parowych. Spod ziemi doszedł ją głu
chy odgłos detonacji górniczych, z oddali dał się sły
szeć pociąg jadacy do Chorzowa, ale z samej hałdy
nie było słychać nic...
Tak mijała minuta za minutą w denerwującym
oczekiwaniu, kiedy w każdej sekundzie mógł
wstrząsnąć powietrzem huk wystrzału, kiedy lada

Nowa Prawda
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krzyk ludzki...
Jadzia poczuła, że rewolwer i straszak rozgrzały
się w jej rękach, gorących ze zdenerwowania, a j®'
dnocześnie stwierdziła, że „Mokry Emil** ciągle i6'
szcze nie daje znaku życia...
Tymczasem Supeł, opuściwszy Jadzię, kocifj
krokiem udał się w kierunku rozpadliny, gdzie znik*
mu z oczu adiutant Kramera. Przylepiony do zwal1)
żużla, kasiarz zobaczył, że wytworny młodzieni^
przeszedł na drugą stronę hałdy i zapukał do dese*’
zakrywających jedną z nor.
}
Otworzono mu natychmiast, a gdy szybko wszed
— zakryto deskami norę z powrotem.
Supeł ostrożnie podczołgał się do tych desek i
rżał przez szparę do wnętrza.
W czarnej norze, którą rozświetlała jedynie kie'
szonkowa latarka, postawiona na stole, przyby-5*
siedział między dwoma drabami, którzy wyjmowa*1
z kieszeni jakieś papiery, przeglądali je z grubs?3
i składali na stole. Stąd zabierał je wytworny tflł?
dzieniec, który segregując je. słuchał jednocześr>’®
z uwagą tego, co mówił szeptem, żywo gestykul*1'
jąc. jeden z drabów. Trwało to bardzo długo...
Kasiarz nie mógł jednak usłyszeć, o czym
Dosłyszał natomiast co innego. Oto niedaleko ro?'
legło się sapanie i czkawka owego pijaka, który
szedł na hałdę. Pijak przystanął o kilka metrów P0'
niżej i w ścianie żużla zaczął wiercić otwór. SuPe*’
który miał słabość do pijaków, wytężył wzrokchcąc nim przebić coraz wieksze ciemności ogarn’3'
jące hałdę, ale nie mógł dojrzeć, co się pod n*1
dzieje.
Nagle — zobaczył...
Pijak zapalił zapałkę, w której świetle Supeł d™
rżał długi sznur zwieszający się ze ściany
Ten sznur pijak zapalił, zgasił starannie zapalą
wydrapał się szybko na wierzch i — położył P
brzegu hałdy swoją osobę.
(Dalszv ciąg nastaP1^
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