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Onlata pocztowa uiszczona ryczałtem

RZECZPOSPOLITA
„Ratujcie Niemcy przed szaleństwem wojny!”

Bunt pragnących pokoju

Związek kombatantów nawołuje do bojkotu manewrów
(Od whsneso korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej
*
)
Kopenhaga

22.8. z Bern-' rzuca obecnym władcom Rze-1 armii za to» że jnieli odwagę chy w razie wspólnej akcji bo
°a donoszą:
W
niedzielę szy, że oszukują naród niemie
*
przestrzegać . ruhrera przed jowej — będą raczej kulą u no
fano, gdy Berlin obudził się ze cki, twierdząc, że Czechosłowa kontynuowaniem polityki pro gi niż pomocą.
sąu, zauważono, że wszystkie cja jest osamotniona, podczas wadzącej Niemcy do katastro
Armia niemiecka znalazła się
U{!Ce' ,zwłaszcza główne w za gdy stoi z nią Anglia, Fran fy i twierdzili, że Włochy, jako obecnie w rękach nieodpowie
chodniej części miasta, zasypa cji i Ameryka, która w mowie sojusznik nie przedstawiają dla dzialnych czynników, które prą
. są ulotkami, którymi rów- Roosevelta niedwuznacznie wy Rzeszy żadnej wartości, gdyż do wojny, widząc w niej okazję
oklejone były mury do- powiedziała się w tej sprawie. pomoc ich, zważywszy na brak do nowych zaszczytów, orde
surowców — i niską wartość rów i odznaczeń.
?Ow« szczególnie na Kurfiirsten
Ulotka przypomina nazwiska militarną armii jest więcej niż
aannn i Tauentzienstrasse. OUlotka apeluje do narodu nie
Blomberga, gen. problematyczna. Generałowie
Kf°mną ilość ulotek rozrzucono marszałka
ownięż na ulicach „Czerwone Fritscha i innych, usuniętych z ci oświadczyli wręcz, że Wlo- mieckiego, aby ratował wielBerlina" tj. w dzielnicy ro
botniczej — Wedding.
Sensację wzbudziło, iż ulotki
e są drukowane na maszynie
otacyjnej, a nie powielane jak
dotąd z maszynopisów, co doj'odzi, iż autorzy ich rozposądzają odpowiednimi środka■p1 materialnymi na propagan
dę.
. Ulotki zostały wydane przez
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej
)
**
■“elegainy związek kombatanLONDYN, 22.8. Z Moskwy wienic nie czynienia żadnych dokonywać niszczycielskich na
»?w wielkiej wojny, „Ehiualige
. font Teilnehme des Grossen donoszą o całkowitym uzgod ustępstw Japonii, podczas dal lotów z olbrzymiej wysokości
’^eltkrieges‘‘.
nieniu poglądów marsz. Bliiche szych rokowań. Granice win i w niesłychanie szybkim cza
Odezwy rozpoczynają się ra i komisarza dla spr. zagr. Li ny przebiegać tak jak wskazu sie.
Bezpośrednio po naradzie
twierdzeniem, że Hitler, podo- twinowa. Jak twierdzą osoby ją mapy dołączone do układu
me jak Wilhelm II, pragnie dobrze poinformowane Litwi rosyjsko - chińskiego w Hun- marsz. Bliicher odleciał do Cha
barowska.
Pchnąć Niemcy do wojny prze- now po dłuższej rozmowie z czung z 1886 r.
Bliicher otrzymał wol
Obecnie dopiero ujawniły się
całej Europie i to wojny, marsz. Woroszylowem i gen. nąMarsz.
rękę w sprawie rozpoczęcia
powody
rozpętania
mazanej na przegranie nim się Fedko (zastępcą komisarza o- na nowo działań wojennych, istotne
brony)
dal
się
przekonać
i
od

krwawych
walk
o
wzgórze
w*
*ZCZe rozP°czoIa. Ulotka mó
gdyby Japończycy naruszyli
1 z ironią o „wielkim sukcesie stąpił od swego dotychczaso zawieszenie broni z dnia 11 bm. Czangkufeng. Jest to wynio
słość, z której dalekonośne ba
dyplomatycznym" Fiihrera, któ wego stanowiska.
Postanowiono również jedno terie mogą trzymać w szachu
W naradzie, która się odbyła
y iak ongiś Wilhelm, potrafił
głośnie oddać do dyspozycji
’ rekordowo krótkim czasie następnie na Kremlu, z udzia marsz. Bliichera dwie eskadry obie sowieckie bazy na Dale
^mobilizować przeciwko Niem łem Stalina, Mołotowa, Woro- (10 sztuk) „krążowników po kim Wschodzie: Władywostok
i Posjet. Sowiety zmuszone by
com cały świat.
szyłowa, Bliichera, Fedki i Li
wietrznych"
tj.
olbrzymich
^,W dalszym ciągu ulotka za- twinowa — zapadlo postano- bombowców, z których każdy ły do zaatakowania Japończy
ków, ponieważ, jak się okazuje,
zabiera na pokład, oprócz o- saperzy japońscy rozpoczęli na
gromnego zapasu bomb wszel szczycie Czankulengu budowę
(w) Wrażenie kanadyjskiej mo o rzeczy niesłychanej doniosłości, kiego rodzaju, po 40 ludzi zało ufortyfikowanych stanowisk ar
gi. Każdy z tych olbrzymów u- tyleryjskich, co jak wyżej za
*y prezydenta Stanów Zjedno- o obronę kultury światowej przed
zbrojonyjest poza tym w 3 szyb
Czonych Roosevelta jest ciągle zalewem nowożytnego barbarzyń kostrzelne działa i 6 karabinów znaczyliśmy, uczyniłoby bez
^elkie w całym świecie. W chwi. stwa. Oświadcza z mocą, że „przy maszynowych najcięższego ty wartościowymi w znaczeniu
h, gdy tarcia antagonizmów mię. najmniej ta półkula pozostanie pu, oraz eskadrę samolotów strategicznym porty sowieckie.
ńzynarodowych rozżarzały się w potężną i niewzruszoną cytadelą
(W.)
„stratosferycznych", mogących

Blucher pogodził się z Litwinowem

„Żadnych
ustępstw
!»°b«
Japonii
Uchwały nadzwyczajnej narady na Kremlu

^gnie, sypiące snopem iskier na cywilizacji". Zaznacza, że „jest
beczki prochu, jakimi są uzbro zdecydowany nie zaniedbać nijone od stóp do głów państwa czego, co mogłoby służyć sprawie
Współczesne, grożąc strasznym powszechnego pokoju".
Wybuchem nowej wojny świato
W jego oczach epoka, kiedy
wej — słowa te z drugiej półkuli Ameryka odżegnywała się od I
8? strumieniem otrzeźwiającej wszelkich sporów europejskich,
8»mnej wody na rozszalałe mózgi nie chcąc sobie zaprzątać nimi
Wszelkiego rodzaju totalistów, któ głowy, skończyła się bezpowrot
*ych polityka wbrew wszystkim nie. „My w Ameryce — powiada
Upewnieniom werbalnym prowa — nie znajdujemy się już więcej
ńzi w prostej konsekwencji do na dalekim kontynencie, którego
nie mogą interesować lub które
krwawej rzezi.
W ostatnim momencie, gdy mu nie mogą zaszkodzić zamor.
Już zdawało się, że zbrodniczy o- skie konflikty".
Jeśli zestawimy tę mowę z de
“łęd porwie ludzkość, padło na
S2alę pokoju ważkie oświadczenie klaracją sekretarza stanu Hulla,
Przedstawiciela najpotężniejszej który wyraźnie wystąpił przeciw
demokracji na kuli ziemskiej, ko państwom totalistycznym, ja
Przechylając na tę stronę wagę ko zagrażającym pokojowi świa
dziejową. Jak dawniej wystąpie- ta, to dojdziemy do wniosku, że
1116 Ameryki rozstrzygnęło o koń stanowisko Stanów Zjednoczo
cu wojny, tak obecnie deklaracja nych jest jasne i wyraźne. Wiel
uoosevelta może zakończyć okres kie demokracje europejskie mają
_ ________
j___ j za sobą całą potęgę gospodarczą
8°rączki
przedwojennej.
Amerykański mąż stanu zdaje , i wojenną wielkiej demokracji
^hie sprawę z tego, że tu chodzi zaoceanowej.

kie Niemcy przed rozpadnięciem się na dziesiątki drobnych
prowincji, jak to było przed woj
ną francusko - niemiecką w r.
1870. Nawołuje do demon
stracji matki niemieckie, jeśli
nie chcą „by miliony ich synów
zginęły za nic, dosłownie za
nic! dla fantazji nieodpowie
dzialnej polityki". Autorzy ulotki ostrzegają Niemcy przed
łudzeniem się nadzieją wygra
nia tej wojny, oświadczając, że
zwycięscy, nie powtórzą więcej
błędów z r. 1918 i postarają się,
aby tym razem powalone Niem
cy nie powstały już więcej.
W zakończeniu ulotka wzy
wa do bojkotowania wszyst
kich rozkazów 1 zarządzeń
władz, które mają na celu przy
gotowywanie narodu do wojny,
a więc w pierwszym rzędzie
do bojkotu obecnych mane
wrów. Autorzy ulotki apelują
do społeczeństwa, by obaliło
system pchający naród niemiec
ki w odmęt nieuchronnego nie
szczęścia i klęski.
Bojkot nie musi być czynny
— wystarczy najzupełniej, bier
ny.
„Nie obawiajcie się demon
strować — woła ulotka — moż
na rozstrzelać stu ludzi, tysiąc
— ale gdy na ulice wyjdą setki
tysięcy — nikt do nich strze
lać nie będzie! Jest już za 5 mi
nut godzina 12! Ratujcie Niem
cy przed szaleństwem wojny!"

Pod ulotką widnieje następu
jący podpis: „W imieniu milio
nów
okaleczonych, oślepio
nych. zatrutych gazami i nie
zdolnych dziś do pracy ofiar
wielkiej wojny — nielegalny
związek kombatantów".
(K.)

Nie w Palestynie, lecz w „diasporze

Wojna żydowska rozpoczęta

Krwawe starcie „Poalej Sylwnu”26 zwoienn kami ż^botyń >kieaa
Przed kilku dniami świat dowie
dział się z ust Żabotyńskiego, że mię
dzy Żydami dojdzie w Palestynie do
wojny domowej. Minęło kilka dni i
wojna ta prawie już wybuchła, ale
nie w Palestynie, lecz — w Polsce.
Zaczęło się w ub. sobotę. W kilku
punktach Warszawy członkowie Po
alej Syjon prawicy napadali na trum
peidorczyków (zwolenników Żabo
tyńskiego), bijąc ich i raniąc.
Na
Twardej 7 ciężko pokrajano nożami
Mojżesza Abysza, którego odwiezio
no do szpitala Dzieciątka Jezus.
Syjoniści rewizjoniści
zapowie
dzieli odwet W niedzielę ogłosili
mobilizację swych członków 1 w wie

kszej liczbie udali się na wiec Poalej
Syjon, zwołany w teatrze Nowości
przy ulicy Bielańskiej. Obie grupy
wydały jednodniówki. Poaielsyioniścl pn. „W walce'
*,
rewizjoniści pn.
.
**
„Czyn
Obie jednodniówki zapowia
dają walkę na śmierć i życie.
Jeden z rewizjonistów dostał się
podczas wiecu pod scenę zamierza
jąc zepsuć tablicę rozdzielczą elek
tryczności, by zgasić światło. Tym
czasem go ujęto. Poalejsyjoniścl zma
sakrowaii go. Byłby zlinczowany,
gdyby nie pomoc towarzyszy, któ
rzy w większej liczbie dostali się
pod scenę. Rozgorzała walka. Zaczęto

się bić i na sali. W rezultacie rewi
zjonistów z sali wyparto. Odczyt od
był się do końca w spokoju.
Na ulicy jednak, po stronie Danku
Polskiego zgrupowała się partia Ża
botyńskiego. Gdy uczestnicy wiecu
wychodzili zanosiło się na wielką bi
twę. Przeszkodziła jej policja, która
zajęła
środek
ulicy
Bielańskiej
wzdłuż i rozdzieliła przeciwników
Po jednej stronie wracali z wiecu
poalejsyjoniścl, po drugiej stały tłu
my syjonistów-rewizjonistów, nazy
wając przeciwników agentami an
gielskimi, grożąc pięściami i zapo
wiadając zemstę.

Str. ?

W sąsiedztwie

Piękna uroczystość akademicka

Wielkich Niemiec oraz Rosji
Pod powyższym tytułem uka
zat się w druku artykuł gen.
Wł. Sikorskiego. Artykuł ten
jest drugim z cyklu ukazujących
się co niedzielę prac, poświęco
nych dziejom powstania armii
polskiej.
Cykl ten wyjdzie na jesieni
w języku francuskim i angiel
skim, jako nowa książka znakomitego stratega, której zapo
wiedź wywołała qą Zachodzie
pełne oczekiwania zaintereso
wanie.
Poniżej zamieszczamy stresz
czenie tego ze wszech miar inte
resującego artykuły:
.„..Polska leży w samym centrum Europy. Od wschodu sąsiaduje z impe
rium bolszewickim, a od zachodu z
wielkimi Niemcami. Część tych ostat
nich. Prusy Wschodnie, owoc nieopatrzne] polityki naszych przodków,
jako kolonia niemiecka z wieków śred
nich, wiszą nad stolicą państwa. War
szawą, odcięte od Rzeszy właściwej
czysto polskim Pomorzem,
...W razie wybuchu konfliktu zbroj
nego będzlęmy walczyli na przeciwniemieckim lub przeciwrosyjskim fron
cie. Niebezpieczeństwo wojny z Niem
cami I Rosją zarazem, które groziło
Polsce wtedy, gdy znany układ w Ra
pallo byf żywotny, wydaje się być na
razie przynajmniej, zażegnane. Czy
na stałe — orzec trudno. Rzecz ta zależy od warunków politycznych, a te
są zawsze płynne.
Zagadnienie rosyjskie dzlsjąj nie
Istnieje. Na Jego miejscu powstała za
naszą ścianą wschodnia groźbą bolsze
wieka, której charakter jest uniwer.
żalny. A zatem Polska nie powinna
być odosobniona w swej ewentualnej
walce z Rosją sowiecką.
Jest różnica zasadnicza w trakto
waniu przez Polskę problematu ro
syjskiego ł niemieckiego,
Niemcy nic pogodzili sję dotąd z ostateczną | definitywną utratą szere
gu prowincyi. Republika Weimarska
reklamowała stale tzw. korytarz gdań
skj, czyli na wskróś polskie Pomorze.
Po roku 1934 reklamacje te przyci
chły. Nie ustały jednak machinacje,
zmierzające do oderwania naszych za
chodnich prowincji. Nie ustała propa
ganda, wskazująca, że naród na tyle
zdobywczy co Niemcy, nie zrezygnawał ze swych planów inmperialistycz
pych.
Dla ich zrealizowania nie cofa sję
przed argumentem siły. Polska położo
na w jego sąsiedztwie bezpośrednim
musi się więc liczyć poważnie z tym
niebezpieczeństwem,
narastającym
wraz z umacniającą się potęgą zbroj
ną I polityczną Trzeciej Rzeszy. Przy
pominą nam to zresztą teoretyk naro
dowego socjalizmu Alfred Rosenberg,
proklamując otwarcie, obok rozbioru
Rosił, zniszczenie kompletne Polski.

Niebezpieczeństwo podobne nie gro
zi nam od strony Rosji,
Najniekorzystniejsze dla Polski by.
wato w przyszłości porozumienie
Niemiec z Rosją,
W Trzeciej Rzeszy istnieją kola
wpływowe, a w |ch rządzie sfery woj
skowe, które nie zarzuciły wcale my
śli o zbliżeniu powrotnym do Rosji
sowieckiej, W tym kierunku pchają
Niemców względy strategiczne.
Surowce rosyjskie mianowicie roz
wiązałyby ręce Niemcom, pozbawięnym kolonii- Pozwoliłyby im muchomić na wielką skalę zmotoryzowane
wojska pancerne. A bez rozwiązania
tego problematu Trzecia Rzesza nie
będzie zdolna podjąć walki długotrwą
lei i z przeciwnikiem poważnym. Jak
kolwiek sprawa wygląda na pierwszy
rzut oka paradoksalnie — nie należy
wykluczać tej ewentualności, w któ
rej zasady doktrynalne zostałyby pod
porządkowane w Niemczech strategii
w imię najwyższego interesu pań
stwowego.
W warunkach obecnych i przy Układaniu planów wojennych mogliby
śmy wziąć w rachubę co najwyżej
porozumienie ograniczone z Rosją.
Zagwarantowaćby nam ono powinno
neutralność tego mocarstwa w dobie
konfliktu zbrojnego. Lecz nawet ne
utralność taka wymagałaby zabez
pieczenia granic naszych z Rosją w
przyszłej wojnie. I w tym wypadku
przeto musieliśmy uwzględnić
w
swych planach wojennych front dru
gi, z tym, że przewidywania te i oparte na nich zamiary zmienić mo
żna łatwo, gdyby rzeczywistość wy

kazała, że rachuby nasze sa zbyt
pesymistyczne.
W wyniku tych rozważań, alterna
tywa, której mocą Polska liczy się
z dwoma przeciwnikami, co wynika
z |el położenia geograficznego, jest
wytyczną najtrafniejszą dla polskich
Przygotowań wojennych".

Puławska 39
tel. 409-09
Początek 5.15, 7.15 I 9. *10

W dniach 3—4 października rb. od
będzie sic pierwszy ogólno-polski kon
gręs dziecka, połączony ze specjalną
wystawą, poświeconą zagadnieniom
dziecka. Prezydium komitetu ustaliło
już porządek obrad kongresu. Jego ze
brania plenarne mają się odbywać w
sali Domu Katolickiego.
Pierwszy dzień obrad. Niedziela 2
października. Otwarcie kongresu. Re
feraty: 1) „Dziecko i człowiek doro
sły" — dyr. SL Dobrowolski; 2)
„Dziecko i rodzina" — prof. J. Cz. Ba

środka, w którym ludność przebywa,
klimatu i innych czynników. To, co
niektórzy uczeni uważają za oddziel,
no rasy, stanowi iedynio odgałęzienie
iednej zasadniczej rodziny narodów.

Restauracja

CHÓR ROSYJSKI

Konsekracją JE ks. biskupa dra Ta
deusza Zakrzewskiego, sulragana łom
żyńskiego, odbędzie się we czwartek
dn. 22 wrześnią br. w Poznaniu w ka
Uroczystości w kościele św. Antf'
tedrze metropolitarnej. Konsekrato- niego rozpoczęły się o godzinie 9.3 '
rem będzie JE. ks. kardynał August Okolicznościowe kazanie wygłosił k5”
Hlond, Prymas Polski.
biskup Bieniek, kreśląc w nim 0*- in‘
zadania polskiej inteligencji na Ślas'
ku. Po kazaniu odbyło się pośwl®'
cenie sztandaru. Uroczyste naboże
stwo odprawił ks. prałat M»śliń»»'
W czasie nabożeństwa śpiewał
robotników Skarbofermu z towarze
bicki; 3) „Prawo dziecka do szkoły" szenlem orkiestry hutniczej. Ltalefl*0
— prof. H. Radlińska.
wany miody tenor śląski z Chorzo*3
otwarcie pierwszej wystawy krajo p. Feliks Mateja odśpiewał kilka P,e'
wej „Dziecko w Po|sęe“ w tudynku śni religijnych. Uroczystość w kp'
fabryki Rohn - Zieliński ul. Nowo ściele zakończyła się odśpiewani®’’'
grodzka 74-76.
przez zebranych „Boże coś Polskę"
Drugi dzień. Poniedziałek 3 paź
Sprzed kościoła ruszył barwny p(1
dziernika, drugie plenarne zebranie z chód z orkiestrą hutniczą i sztandar*,
referatami: 1) „Dziecko w polskim mi korporacyjnymi na czele na pl,c
prawie rodzinnym" — prof, dr St. Go przed magistratem chorzowskimłąb; 2) „Zdrowie dziecka" —- prof, Ę. Marszałek Grzesik jako prezes
Godlewski; 3) „Wczasy dziecka" — dry" złożył wieniec na płycie śląski'
p. Walicka-Chmielewska. Zwiedzanie go powstańca.
instytucji opieki nad dzieckiem. Po
siedzenie komisji poświęconej zagad
nieniu dziecka w polskim prawie ro
dzinnym. Obrady komisji.
Trzeci dzień. Wtorek 4 październi
ka. Obrady komisji oraz konferencja
CO WIECZÓR O GODZ 84»
w sprawie dziecka polskiego za gra
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
nicą. Oodz. 12—15 trzecie zebranie ple
o LIS I 8.15.
name: 1) „Dziecko jako przedmiot tro
NA FAL! ETER^
ski świata" -- Wanda WóitowiczGrabińska, 2) Uchwały. Zwiedzanie In Kasa czynna od 11 rano cały dzień9
stytucji opieki nad dzieckiem.
oraz „Orbis", aleja JerozolimskaJL

TEATR MAŁECKIE’

DOLINA SZWAJCARSKA Sr

Uroczy zakątek

Warszawy. Ceny b. niskie.

IMPERIAL
Marszałkowska 56 p. 5-7-9

ŻYCIE WE DWOJE
R a ALTO

P. 6. 8. 10
P. 4. 6. 8, 10
GINGER ROGERS
w nowym, kapitalnym filmie

Leżaki,

BAŁTYK p. s. 7.

MIRIAM
HOPKINS

Marsz. iOS Ost. dni!

w czarujące! komedii

SZANGHAJU

ceny
h. 7E

FILHARMONIA
Pocą. 6. a, to

ADRIA

NASZE
—_ b STAŁE
iłom

CENY

29

Rewelacja!
BOMIT* 6 R* VILLE

parter

70

KINO SOKOL
MOJA MALEŃKA
WIELKA MIŁOŚĆ BETHOVENA
Harry Baur

!<<=* Studio

Nowy Świat 23/25
który odśpiewa cały szereg najulubieńszych pieśni ludowych, cudne ro Chmielna 7
Dziś
por.
1,
3,
Ceny
miejsc popularne
manse cygańskie, pieśni syberyjskich włóczęgów w oryginalnych kostiu
Czarująca ŻARACH LEANDER
mach. Obrazki z życia zesłańców wg inscenizacji Stanisławskiego. Chór
w swej najlepszej kreacji
ten czaruje swoimi przepięknymi głosamil Gdy śpiewają, duszę chcieliby
w filmie
całą wyśpiewać, dać każdemu chwilę upojenia i zapomnienia! — Bilety od JL/1 ff/lO/lyl/efł/ł
99 gr do 5 zł sprzedaie kasa: Karowa 18 i ..Orbis". aL Jerozolimska SSL
pace. todz. 5, 7. 9 ,

8

przygoda

part.

balkou

Otw. od 1O — 23

A TL A NT IC

Eleanor Powell

1 Wyspa
„Blond niebeznietZBństwo'* lŁ *•' skazańców

MARSZAŁKOWSKA 69

DZIŚ, JUTRO
23-go sierpnia o godz.
8,15 wiecz. w teatrze .WIELKIEJ REWH", Karowa 18 wystąpi słynny

Szelą

Uwaga! Od 4 bm. przygrywa 10-osobowa orkiestra jazzowa pod dyr. kompozytora LEWANDOWSKIEGO-

Ił KAWALEREM

BORYS KARLOFF

IIEĘ ks. ks. biskupi dr Adolf
żek i dr Leon Wetmariski.

demickie.
Na uroczystość przybyli księża
skupi: ordynariusz śląski Adamski 0
raz biskup sufragan ks. Juliusz
niek. Nadto obecni byli ks. kanon*
Brandys, ks. prób. Brandys, woj. śla,
skl dr Grażyński, prezes „Odr>,
marsz. Grzesik, starosta świętochłĄ'
wieki Szaliński, prezydent Ka*0*1.,
Szkudlarz, grono posłów śląskich i /
czni przyjaciele młodzieży akadem*c
klej ze Śląska.
Kościół św. Antoniego pięknie **^e”
korowany, na bramie na tle festonó*
umieszczono napisy: „Sursum c°r*
da", „Silesia semper lldelis".

Kongres dziecka

VICTORIA

PIERWSZY POCAŁUNEK

Uroczystość zamieniła się w wielką
manifestację młodej polskiej intellgen

dl na Górnym Śląsku. Wildy ° OI*J
udział liczne śląskie korporacje akl

Pierwszy ogólno-polsKi

Ku oburzeniu hitlerowców

KINO

KATOWICE 23.8. W niedziele odbyła się w kościele św. Antoniego w
Chorzowie uroczystość poświęcenia
szandaru korporacji „Odra" akade
mików Górnoślązaków, studiujących
na uniwersytecie poznańskim.

otrzyma we wrześniu świecenia
We wrześniu odbędą się konsekra
cje dwu nowomianowanych bisku
pów,
Konsekracją JE Its. biskupa ordy
nariusza kieleckiego dra Czesława
Kaczmarka odbędzie sję w katedrze
kieleckiej w niedzielę dn. 4 września
br. Konsekratorem będzie JE ks.
nuncjusz Apostolski arcybiskup Filip
Cortesi. Współkonsekratorami zaś

Palestyna kolebka ludów

Prof. Weidenreich w wykładzie
swoim wyjaśniał, te według najnowszych badań naukowych kolebką lu
dów europejskich jest Palestyna. Po
twierdzają to ślady znalezione w gro
tach na górze Karmel.
Największe oburzenie Niemców wy
wołała część wykładu poświęcona za
gadnieniu rasy w ogólności. Prof. Wei
denreich twierdzi, że tak zwanych
czystych ras nie ma. Pewne cechy ra
sowę są następstwem wpływów o-

Młodzież śląska św eti swe sztandary

Dwóm nowych o skupów

Nieprzyjemne, a jednak prawdziwe

Jak wiadomo odbywa się obecnie
w Kopenhadze kongres antropologi
czny. Podczas kongresu doszło do cha
rakterystycznego incydentu. Oto w
czasie wykładu znanego antropologa
prof, Weidenreiclia, będącego do prze
wrotu hitlerowskiego w Niemczech
zarządzającym instytutem antropolo
gicznym w Berlinie, a obecnie pracują
cego w Chinach, delegacja niemiecka
opuściła ostentacyjnie salę obrad.

Silesia semper fidelis"

w filmie

Pietnastolatka

KISS FLORYDA
Żelazna 61

p. 4. 6. 8. 10.

Przy drzwiach zamkniętych
i Rycerze stepu

KOMETA

Chłodna 49
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COLOSSEUM*^81
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Regent Horthy w Beri nie

Msza żałobna za

Niesłychany skandal na Węgrzech Pani Horthy matką chrzestną
—

nowego pancernika niemieckiego

»

—

Bezecne praktyki Hitlerowców
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej ’)
PRAGA 22.8. Donoszą z Bu wiernych, gdy miast nabożeń nie szczędzi najostrzejszych
dapesztu, że tamtejsza opinia stwa odprawiono w ich oczach słów hitlerowcom, zarzucając
im wręcz uplanowaną na zim
Publiczna wzburzona jest nie mszę żałobna.
słychanym skandalem, jaki wy
Celem tej całej akcji miało no profanację. Należy zazna
polali węgierscy hitlerowcy, być zademonstrowanie katolic czyć, że „vivant" znaczy po
których przywódca Franciszek kiego (!) charakteru hitlerow francusku żyjacy. a więc odpra
wiono mszę żałobną za żyjącęS^alassy skazany został przed skiego ruchu na Węgrzech.
(P.)
kilku dniami na karę 3 łat cięż-I Węgierska prasa katolicka go.
kiego więzienia za przygotowy
^ąnie ząmachu stanu.
Zwolennicy jego obeszli.pew
nego dnia wszystkie parafie bu
dapeszteriskie zamiawając na
jeden dzień i na jedną godzinę
mszę żałobne za spokój duszy
niejakiego Franciszka Vivant.
Jednocześnie przy pomocy ulotek i prasy partyjnej zawiado
miono wszystkich węgierskich BERLIN 22.8 W dzienniku ustaw lub też działalność ich była szkodliwa
jak -x.
również ---wspólnicy
narodowych socjalistów i sym Rzeszy z dn. 20 sierpnia ogłoszona dla
“ narodu,
•
->->—
patyków tego ruchu, że tego sa została ustawa „o odpowiedzialności członków rzędu, będą mogli być po
dn'a i tej samej godzinie członków b. austriackiego rządu zwią ciągnięci do odpowiedzialności przed
J1 ubędą się w wszystkich kościo zkowego, rządów krajowych i ich trybunałem stanu w Wiedniu.
To samo dotyczy członków b. rzą
ach miasta nabożeństwa na In* wspólników".
encję uwolnienia ich „umiło W ustawie tej powiedziano m. in„ dów krajowych oraz burmistrza mia
wanego wodza" Franciszka Sza że członkowie b. austriackiego rządu sta Wiednia ich wspólników.
*assy‘ego. Jakież było zdziwię związkowego, którzy w swej dzia Trybunał stanu w Wiedniu będzie
n,e Przybyłych do kościoła łalności dopuścili się złamania prawa miał za zadanie ustalić czy popełnio

PARYŻ. 22.8. Wizyta berlińska re
genta Horthy'ego stanowi jedno z naj
bardziej interesujących Europę za
chodnią zagadnień, zwłaszcza wobec
rozpoczynającej się w Bied konfercn
cli Malej Ententy, która ma zająć się
normalizacją swego stosunku do Wę
gier. W ten sposób regent Horthy ma
niejako możność wyboru pomiędzy
Berlinem, a polityką pełnej samodziel
ności.

Biada zwyciężonym

„le mam nic
do pawie z?nia“

Odpowiedź gen. Franco

na notę Komitetu nieinterwencji

ony udziale olbnynfch tłumów

SALAMANKA, 22.8. Wojska gen.
Franco posunęły się naprzód na głę
bokość 4 kim zajmując ufortyfikowa
ne stanowiska nieprzyjaciela.
W najbliższym czasie rozegra się
na froncie Estramadury wielka bitwa
do której przygotowania są już na ukoriczeniu.

Przvspieszony pobór rekruta w Austrii

Henie n do Hitlera

Dojechał

Mowa prem era Dalediera

do

instiuaje

PRAGA, 22.8. Konrad Henlein wy
jechał w największej tajemnicy do
BerlinaCelem podróży jest złożenie Fuhre
rowi sprawozdania z rozmów z lor
dem Runcimanem oraz otrzymanie in
strukcji w sprawie ustosunkowania
się do proponowanych przez Runcimana zmian postulatów partii sudec
kiej.

1914, które było przewidziane
na czas od 12 do 24 września,
Pobór ten rozpocznic się już 24
wiennictwa do poboru rocznika sierpnia.

Wobec zalewu żydowskich uciekinierów z Austr.i

Szwajcaria obs-dza gran ce wojskiem

dowej, zauważył, że Francja musi
się
ZURYCH 22.8. Ponieważ si- 50 osób dziennie, okazały
■’
~'~
zwiększyć wytwórczość przemysło
ly policyjne, skonsygnowane na niewystarczające— zostały one
wa oraz zróżnoważyć budżet pań
granicy szwajcarsko - austriac wzmocnione przez oddziały
stwa.
kiej w celu powstrzymania na wojskowej straży 'granicznej.
„Nie można ograniczyć się do 40Ustanowiono specjalny obóz
pływu nielegalnych uchodźców
godzinnego tygodnia pracy — mó
dla
tych uchodźców, w którym
pochodzenia żydowskiego, któ
wił premier — wtedy, kiedy w in
rych ilość przekraczała ostatnio znalazło schronienie 150 osób.
nych państwach pracuje się 60 go
Beduini program ^uali
dzin w tygodniu. (Aluzja ta odnosi
Gospodarz
ze
wsi
Zakręt
gminy
się do Rzeszy).
Daladier zakończył swe przemowie Wiązowna pow. warszawskiego An
nie apelem do jedności Francuzów toni Darmochwala zastał żonę swą
24-letnią Bronisławę na gorącym uczynku zdrady małżeńskiej. Na wi
JEROZOLIMA, 22.8 W ostatniej u- dały nakaz gaszenia światła na wszy
dok nadchodzącego Darmochwaly
tarczce
wojska angielskiego z party stkich drogach Palestyny od godz. 18
przyjaciel Darmochwatowej rzucił
zantami
arabskimi padło przeszło 200 do 4 rano.
się do ucieczki.
Nadeszły tutaj wiadomości, że za
zabitych
i rannych, w czym wielu mie
Darmochwala dobył rewolweru i
wyładowywania i załadowywania oprzykładem
Iraku, naczelnicy szcze
szkańców
wsi
Madidl
Kroum,
którzy
strzelił dwukrotnie do żony, trafiając
krętów.
pów
w
pustyniach
Syrii i Nedżdu pro
brali
udział
w
walce.
Wieś
ta
została
Min. pracy Ramadier oświadczył, ją, po czym rozplatał jej brzuch no
klamowali
„wojnę
świętą" na rzecz
całkowicie
zniszczona
przez
nalot
13
że jeśli konflikt nie będzie załatwio żem na całej długości. Odwieziona
Palstyny.
Siły
bojowe
Beduinów ob
samolotów
brytyjskich.
ny polubowne, to rząd rozstrzygnie do szpitala Przemienienia Pańskiego
Ze względu na ustawiczne utarczki liczają tutaj na blisko 40 tysięcy !«•
w
Warszawie
zmarła
w
poczekalni.
go autorytatywnie przez wydanie spe
i z powstańcami, władze brytyiskie wy i dzi
Zabójcę aresztowano.
cialnego dekretu regulującego pracę

Miiitar»zu>a portu w Marsy?

Wcjjfco i marynarze wyładowują okręty
p4RYŻ, 22.8. Wobec przedłużające8o się strajku w porcie marsylskim
' °drzuceniu przez robotników orze^zenią superarbitra — w P°rcie rozoczęjy pracę oddziały wojskowe i
®arvnarzy, które pod ochroną
’*ardii lotnej i policji przystąpiły do

znjdującym się pod władzą rządu wa
lenckiego, celem zabezpieczenia do
wozu żywności dla ludności cywilnej.
Odrzuca jednak stanowczo propozy
cję kontroli lotniczej.

O miesiąc wcześniej

Nowy program gospodarczy Franci!
pARY2, 22. 8. Premier Daladier
Wygłosił przez radio programowe
Przemówienie, transmitowane przez
^zystkie państwowe stacje nadaw
cze.
Nawiązując do swego ostatniego
’‘świadczenia, w którym zapowie
dział, że nie dopuści do dalszej de
waluacji franka, ani też do ustano
wienia kontroli dewiz. Daladier wys,epując w podwójnym charakterze
szefa rządu i ministra obrony naro-

Ofensywa jaroń ka

Tajemnicze zn knietie prem era Negrina

Urotzysiy pogrzeb ks. Hlinki
^OŻOMBORK, 22. 8. Wczoraj, w
n,6dzielę, odbył się tutaj pogrzeb
^narłego wodza Słowaków, śp. ks.
Winki.
^la przewiezienia olbrzymich tłun,6w uczestników pogrzebu musiano
Uruchomić 24 specjalne pociągi. O&rócz tego przybyły prawie z całej
ł°waczyzny pieszo i na wozach rze
Szenie wieśniaków słowackich.
kościele miejscowym odprawio
1,0 dwa nabożeństwa żałobne, zaś
e8zekwie na placu przed kościołem.
’“•nnę otaczało 300 księży i aluma^w i biskupem Spiszą 1 Bratysłana czele. Nad trumną przemawiał

winnym obywatelstwo Rzeszy, pozba ;
wić praw obywatelskich oraz skonfi |
skować mienie winnych na rzecz pari I
stwa.
Członkowie trybunału stanu powo
PARYŻ, 22.8. Szef lotnictwa fran
łani zostaną przez kanclerza na wnio
cuskiego
gen. Vuillemin powrócił do
sek ministra spraw wewnętrznych
Francji.
Rzeszy.
Przedstawicielom prasy generał oW kołach dobrze poinformowanych świadczył, że „nie ma nic do powie
stwierdzają, że ustawa o pociągnię dzenia".
ciu do odpowiedzialności członków b.
rządu austriackiego oczekiwana była
już oddawna i że na zasadzie tej ustawy, do odpowiedzalności pociąg
SZANGHAJ, 228. Samoloty japoń
nięte zostaną tylko osobistości czoło
skie
bombardowały wczoraj Uczang.
we, które dopuściły się istotnie — oW prowincji Szansi wojska japoń
czywiście w porozumieniu dzisie]
szych zwycięzców — wielkich prze skie po krwawej bitwie zmusiły do
odwrotu 65 dywizję chińską.
stępstw w stosunku do prawa.

ne zostało złamanie prawa lub czy
działalność oskarżonych była sprze
czna z interesem ludności''.
Oskarżenie wnosić będzie w imie
niu narodu niemieckiego komisarz
Rzeszy dla zjednoczenia Austrii z
Rzeszą niemiecką. Minister spraw we
z wszelkimi cnotami.
Jednakże — mówił Papież — strzeż wnętrznych Rzeszy na zasadzie tej
cie się nacjonalizmu przesadnego, ni ustawy, po stwierdzeniu winy przez
czym prawdziwego nieszczęścia. Zda- trybunał stanu, będzie mógł odebrać
je się nam niestety, że wszystkie wy
padki przyznają nam słuszność gdy
mówimy o przesadnym nacjonalizmie
jako o prawdziwym nieszczęściu wio
dącym do sporów, kołliktów, a na
wet wojny.
rrzesauny
Przesadny nacionai.zm
nacjonalizm uczyn.wy
uczyniłby
akcie misyjną zupelme.aIową to te
nie tędy wiedzie droga do obfttos
łask i kwitnącego apostolstwa.
PARYŻ, 22.8. Ogromne zaintereso propozycji komitetu nieinterwencji
wanie budzi w tutejszych kołach poli- | wycofania ochotników.
Rząd gen. Franco oświadcza, że go
tycznych tajemnicze zniknięcie premie
ra rządu walenckiego prof. Negrina. tów jest wycofać natychmiast 10 tys.
Wojskowy samolot hiszpański, któ ochotników pod warunkiem, że strona
ry miał odwieźć Negrina z Zurychu przeciwna uczyni to samo, przy czym
do Barcelony, wylądował na lotnisku podkreśla, że obliczenie liczby ochot
m. in. w języku słowackim premier w Perpignan, jednak poza pilotem, w ników po obu stronach jest wręcz
Hodża w imieniu prezydenta repubii- samolocie znajdował się tylko podse niemożliwe.
W dalszym ciągu rząd gen. Franki i rządu.
kretarz stanu w min. spraw wewn. —
co
uzasadnia konieczność przyznania
Mendez,
który
odmówił
wszelkich
wy
pogrzeb
Wśród przybyłych na
Hiszpanii
narodowej pełnych praw
zwracała uwagę delegacja polska, jaśnleń na temat miejsca pobytu pre
kombatanta
oraz zgadza się na zagwa
którą prowadził sen. Gwłżdż. W irole miera.
rantowanlc
bezpieczeństwa 2 portom
Panuje
przekonanie,
że
Negrin
udał
niu KP przybyli na pogrzeb poseł
polski w Pradze Papce i konsul pol się incognito do Paryża i Londynu ce
lem przeprowadzenia rozmów polity
ski z Bratislavy.
cznych.
Podczas akademii Jaka się odbyła
LONDYN 22.8 Ogłoszono tu odpo
w sali rady miejskiej burmistrz mia wiedź rządu w Burgos, w sprawie
sta dr Mederly oświadczył, że zwło
WIEDEŃ 22.8. W Wiedniu
ki zmarłego zostaną złożone w spezarządzono
przesunięcie na o' cjainym mauzoleum na placu im. ks.
kres wcześniejszy terminu staHlinki.

oizesrtny nniin'lizm
CASTEL GANDOLFO 22.8- Ojciec
*• wygłosił do alumnów kolegium
Pr°Pagandy wiary przemówienie na
”a temat „Nacjonalizm a misje", w
,'drym oświadczył m. in.: „Strzeżc,e się wielu rzeczy niebezpiecznych
a zwłaszCza przesadnego nacjonali
zmu. Bywają bowiem różnego rodzą
lu nacjonalizmy, tak jak bywają różne8o rodzaju ludzkości i osobowości.
^Narody
_„Uy zostały
zostały stworzone
stworzone przez
przez
to też istnieje miejsce dla siu*^80, umiarkowanego i ograniczone8o nacjonalizmu, sprzymierzonego

Francuskie koła polityczne przypu
szczają, że Hitler będzie się starał
nakłonić Węgry do wszpólnego fron
tu przeciw Czechosłowacji, - oraz do
zawarcia nowego traktatu handlowe
go, który zapewniłby Niemcom zwięk
szoną kontrolę nad życiem ekonomi
cznym Węgier.
Prasa angielska pisze, że „z Węgra
mi jak z zaprzyjaźnionym wasalem
Rzesza chce ruszyć w dalszą drogę,
w swym ekonomicznym marszu na
bliski Wschód".
We wtorek admirał Horthy z kan
clerzem Hitlerem przejada z Kilonii
poprzez kanał Kiloński na Helgoland.
W Kilonii w obecności regenta odbę
dzie się chrzest trzeciego z kolei cięż
kiego krążownika niemieckiego. Mat
ką chrzestną nowego krążownika bę
dzie pani Horthy.

Potworna zernda
zdradzonego me’a

wojnę św ętą”
na rzecz Palestyny

Nr. 14?

Str. 3

Uroczyste poświecenie
Cień
swastyki
nad
Gdynia
kolejki górskiej w Kryniy
Jak f.rmy zaaraifczne wykorzystuj kapitał państwowy,
KRYNICA, 224. W niedzielę odbyła
sję w Krynicy uroczystość poświęce
nia inwestycji Ligi Popierania Turywiska obsadzone są przez Niemców I
styki na górze Parkowej.
w której w Polsce obowiązuje hitle
O godz. 10 odbyło się poświęcenie
rowskie pozdrowienie, której udowod
niono machlojki przemytnicze, która Pięknie położonego u podnóża góry
na każdym kroku dyskredytuje mło Parkowej pawilonu biura turystycz
dy polski port wobec zagranicy — nego Ligi Popierania Turystykl.gdzie
musi być raz wreszcie przywołana do do zgromadzonych licznie przedstawi
porządku, tym więcej, że (jak to w cieli władz i miejscowego społeczeń
naszej gospodarce bywa) kapitał w stwa-przemówił ks. kan. Duchlewicz,
większości jest polski, a nawet (słu wskazując na doniosłą rolę, jaką od
grywać będą dla Krynicy dokonane
chajcie! słuchajcie!) państwowy!

offiihiac prawo i nie płatać podatków

GDANSK, 21.8. (tk) Znany jest w
Gdyni pięciopiętrowy gmach zagra
nicznej firmy spedycyjnej „Bergtrans"
u zbiegu licy Portcwej i Jana z Kolna
Patrząc nań jesteśmy poze.n
tni, że Gdynia rozwija się w tempie amerykańskim.

ku dyskredytować port Gdynię pod
względem jego sprawności przeła
dunkowej, wytwarzając dla portu
gdańskiego opinię dużo lepszą. Robot
nicy zatrudnieni w f. „Bergtrans" są
wyjątkowo źle traktowani.
Rozumiemy, że f. „Bergtrans" może
sobie na to wszystko pozwolić. Ale
nie rozumiemy, dlaczego władze pol
Ale zainteresowawszy się tym do skie ten stan rzeczy tolerują. Firma,w
mem i zajrzymy do księgi wieczystej
której wszystkie kierownicza stanosądu grodzkiego w Gdyni, to w tomie
XXX 1 wyk. 897, widzimy zapisany na
tej nieruchomości dług w wysokości
625 tys. złotych z odsetkami 8% rocz
nie na rzecz.- pa rzecz bratniej firmy
„Bergtrans" w Gdańsku.
Nie byłoby w tym może nic dziw
nego, gdyby nie fakt, że budowę gma
chu f. „Bergtrans" w Gdyni finansowa
Polski Komitet Energetyczny ze konserwacji jaj, owoców, mięsa itp.
ła centrala w Bergen, w Norwegii.
brał obfity materiał, dotyczący tor W przemyśle: poza rolą materiału o.
Skądże więc takie uprzywilejowanie
fowisk w Polsce. Na podstawie po palowego i napędowego, jako bogaty
Gdańska wobec Gdyni, skoro fundu
bieżnych obliczeń mamy w Polsce surowiec chemiczny do wytwarza
sze budowlane nie pochodziły z sub
ponad 2.800 tys. hektarów torfowisk nia gazu, pólkoksu, spirytusu, pastancji majątkowej gdańskiego oddzia nadających się do eksploatacji, po
pieru ,w budownictwie jako izolacja,
łu?
siadających złoża torfu o miąższoś w medycynie do opatrunków i de
Skąd takie faworyzowanie Gdań
ci przynajmniej ponad pół metra, za- zynfekcji. Wreszcie nie można za
ska.
bagnlenlu powierzchni ponad 25 bek pomnieć o tym, że torfowiska jako
I to nie tylko w tym jednym wypad
tarów i wystarczającej wartości op a gleby bogate w kwas fosforowy, wa
kułowej.
pno, azot, po odwodnieniu są doskoMimo, że wobec centrali w Bergen,
2.800.000 ha — to powierzchnia, uałym terenem pod uprawę rolną,
oba oddziały w polskich portach są
którą nie rozporządza nasze rolnic- pod zastaw łąk lub lasów.
bratnimi, równorzędnymi instytucja
two
pod zasiew ani ziemniaków, ani
Podana na wstępie powierzchnia
mi, w praktyce oddział gdański spra
pszenicy,
ani
jęczmienia
czy
owsa.
torfowisk
w Polsce jest tylko częścią
wuje nadzór i zbiera zyski z pracy od
To potężny szmat ziemi, jak stwier olbrzyma] masy nieużytków, bezpań
działu gdyńskiego.
dza Polski Komitet Energetyczny, w skich nieraz, częściej bezużytecz
minimalnym tylko stopniu wyzyska nych. W 1932 r. Ministerstwo Prze
ny, Eksploatacja torfu jest u nas mysłu i Handlu poleciło przeprowa
Zastanawiające są praktyki firmy niedoceniana, a tam gdzie się odby dzić na terenie całego kraju ankietę i
„Bergtrans". Np. wszelkie zlecenia spe wa — przypomina epokę kamienia łu torfową, która objęła tylko eksploa- I
dycyjno-eksportowe firm polskich z panego. Nie wykorzystanie torfo towane i większe torfowiska. Angłębi kraju, przeznaczone do załatwię wisk jest marnotrawstwem zasobów
nia przez port gdyński, sporządzane energii, Jeśli już nie cieplnej, to jako
są na blankietach oddziału gdańskiego materiału o wielostronnym zastoso
w języku niemieckim. Dualizm ten ma waniu W rolnictwie torf służyć może
dla interesów firmy „Bergtrans" za z powodzeniem do wytwarzania na
sadnicze znaczenie, gdyż od każdej u- wozu, jako ściółka, a nawet jako po
Do wyższe] komisji dyscyplinarnej
mowy z klientem, zaakwlrowanej cał żywienie dla inwentarza i drobiu, do ministerstwa skarbu, wpłynęło odwo
kowicie przez aparat gdyński, oddział
w Gdańsku pobiera 50% należności.
Czy fakt ten może tyć obojętnym
’dla komisji dewizowej?
Czy nie powinna zainteresować się
tym, na jakiej podstawie oddział gdyń
ski rezygnuje na rzecz gdańskiej filii
LIDA, 22.8. Lidzki sąd grodzki dnia tych. Od wyroku skazującego założył
z połowy swoich dochodów brutto?
10 września br. rozpatrywać będzie apelacjęBa! Gdyby to zawsze tylko połowęI sprawę J, Długacza
adwokata z
Proces ten wywołał zrozumiało za
Za frachtowanie bunkru (węgla dla o- Wilna, oskarżonego o to, że w interesowanie w Lidzie.
pałania statku) opłacane całkowicie w styczniu 1935 r- w Lidzie, będąc peł
Oskarżenie popiera wiceprokurator
porcie gdyńskim, pełne 160% pobra nomocnikiem obywatelki ZSRR — Pawluć.
nej należności przepływa pod okiem Elżbiety Pasynkowej, działał na jej
komis]) dewizowe] do Gdańska tylko szkodę, przywłaszczając sobie kwo
dlatego, że umowę ze Skarbopolem, tę 900 z|, uzyskaną ze sprzedaży po
głównym dostawcą węgla bunkrowe łowy folwarku „Zajęczyce", stano
go, ma wyłącznie oddział gdański.
wiącego własność tejże Pasynkowej.
Jak gdyby było co trudnego rozcią
Na rozprawę wezwano świadków.
LIDA, 22.8. W miasteczku Bakgnąć ważność umowy z polską kopal
Sąd okręgowy w Wilnie w lutym sztach powiatu lidzkiego w lutym br.
nią w Polsce również i na Gdynię. br. skazał już raz adwokata J. Długa
' doszło do krwawego zajścia, które po
Sztauerka (załadowanie okrętu towa
cza za podobne przestępstwo (z art. I ciągnęło za sobą ofiarę śmiertelną.
rem), gdzie w rachubę wchodzi tylko
264. 269 KK i art. 40 ust. skarb, w
Dochodzenie policyjne ustaliło, że
praca robotnika portowego, odbywa
procesie Fidutii) na 2 lata więzienia i pomiędzy Janem Maszutą, lat 27 a Ja
się również na dobro rachunku oddzia
5 tysięcy złotych grzywny.
nem
Baraszkiewiczem,
powstała
łu gdańskiego, mimo, że w tej czynno
Obecnie przebywa on na wolności sprzeczka, która zakończona została
ści nie bierze on żadnego udziału.
za kaucją w wysokości 5 tys. zło- zabójstwem J. Baraszkiewicza, udeNie interesuje nas zupełnie, jakie są
rozrachunki pomiędzy dwoma oddzia.
łami jednej i tej samej firmy. Nas cie
kawi, co na tym zyskuje skarb pań
stwa i pasz port.
Przede wszystkim od sum, przeka
zywanych do Gdańska, oddział w
Gdyni nie płaci żadnych podatków,
HAGA, 22.8. Trzech domorosłych ski, robotnik z Gdyni.
przez co w sztuczny sposób podnosi „żeglarzy" polskich wyruszyło z Gdy
Rozbitkami, nieposiadającymi odpo
Jego zdolność konkurencyjną wobec ni na łupince, skleconej z kilku desek wiednlch dokumentów, zaopiekowała
pokrewnych przedsiębiorstw polskich, i dotarło do Noordwijk, miejscowości się policja holenderska, która odeśle
ponadto nie ma żadnej gwarancji, że kąpielowej pod Leidą, gdzie się roz ich drogą lądowa z powrotem do Pol
Pieniądze tę pozostają w Gdańsku, bili I uratowani zostali przez dyżurne ski. Żaglówkę, lako nie nadającą się
choć Jest on polskim obszarem dewi go kąpieli. Są to J. Grabowski, urzęd do żeglugi policja obłożyła aresztem.
zowym. Przeciwnie, wszystko przema nik z Chylonka, A. Langowski, malarz
wia za tym, że pieniądze przez Gdańsk z Kępy Oksywskiej I F. Dominikowodpływają za granicę.
Jest bezspornym, że oddział gdyń
ski liczy wyższe stawki frachtowe za
Identyczne transakcje, aniżeli oddział
gdański; Jest dale] faktem, że (tuta)
odwrotnie) oddział gdański płaci ka
Z okazji wystawy radiowe], która
Niezwykły wypadek uderzenia piopitanom statków wyższą prowizję za
otwarta będzie w Warszawie w po
runa
sygnalizują
z
miejscowości
Pies
wybór firmy, aniżeli w analogicznych
kowa Skała, w pow. olkuskim. W czątkach września, zapowiadane są
wypadkach oddział gdyński.
czasie burzy piorun uderzył w dom liczne przyjazdy turystyczne do stoli
miejscowego rolnika, Władysława cy. M. In. zamierzone jest zorganizo
Jest na porządku dziennym, że od Glonka. Spłonęły w marynarce rolni wanie 15 pociągów popularnych z
wszystkich większych miast Polski.
dział gdański stara się na każdym kro ka 700 zł. zaś sam Glonek ocalał.

Sztucmy dług

2.80D.000 hektarów torfowisk
marnuje się w całej Polsce

50 proc, zysków zabiera
Gdańsk

kleta ta właśnie podała dokładnie
cyfrę 2.786.300 ha torfowisk na te
renie wszystkich województw.
Szczegółowiej wykaz ten przed
stawiałby się następująco: w Polsce
centralnej woj. warszawskiego roz
porządza 100.000 ha torfowisk przy
średniej eksploatacji torfu, woj. łódź
kie posiada powierzchnię 70.000 ha
torfu, kieleckie — 40.000 — eksplo
atacja średnia, woj. lubelskie — 150
tys. ha — wydobycie torfu bardzo
małe woj. białostockie 290.000 lia —
eksploatacja minimalna.

inwestycje, po czym dokona) aktu po
święcenia pawilonu. Należy podkre
ślić, że pawilon ten wybudowano *
rekordowym czasie, bo zaledwie w ci*
gu 6 tygodni.
Na szczycie góry Parkowej ks. ka
nonik Duchiewicz dokonał poświęć®*
nia budynku administracyjnego, wło
ży zjazdowej żelbetowej dla sane
czek, terenów pod ogródek iordano*
ski dla dzieci, i tarasu, z którego roz
tacza się przepiękna panorama na Kry
nicę i jej okolice. Po akcie poświęce
nia przemówił prezes rady nadzor
czej spółki kolejki górskiej w Kry”*'
cy dr Macudziriski. Podkreślił on. i*
w grudniu uh. r. odbyło sję prowizo
ryczne otwarcie ruchu i oddanie ko
lejki do użytku publicznego, dziś zaś
nastąpiło zakończenie tego pięknego
dzieła.
— Budowy kolejki — mówił dr Ma
cudziriski — nie pomyślano jako przed
siębiorstwa dochodowego dla udzia
łowców, zyski bowiem przeznaczono
są z góry przede wszystkim na po
trzeby dalsze] rozbudowy urządzeń
turystycznych I sportowych. Wszyst
kie bowiem inwestycje powstaiac®
przy współudziale Ligi Popierania Tu
rystki mają zawsze ogólnospołecz
ny charakter.
Od 19 grudnia ub. r. do 15 sierpni*
br. kolejka górska w Krynicy przewio
zła 120.000 osób.

Wilka o równouprawn enie
dla Polaków w.. Polsce
Ostatnio odbyło sic walne zebranie dzielni Rolniczych i Zarobkowo • Go
okręgu toruńskiego Związku Spół- spodarczych RP.
Ze sprawozdania za ubr. wynik*’
że specjalnie ważnym zagadnienie11’
na Pomorzu — mówił dyr. Preilis
jest równouprawnienie polskich rol
ników dostarczających mleko do nil*
Jest to spraw*
tanie w głośne) sprawie b. komisarza czarń niemieckimi.
straży celnej, Dumariskiego z Grudzlą znana, lecz niedostatecznie ieszW®
dza, która lak wiadomo była nawet doceniana przez samych rolników. —’
w swoim czaie przedmiotem Interpe Przed wojna nie było polskich paro
wych mleczarń spółdzielczych na
lacji sejmowej.
morzu, niemieckich zaś było 63 o pr*®
Dumariski oskarżony był za czyny
robie ca 60 milionów litrów. Obecfl*®
niemoralne w stosunku do nieletnich
mamy polskich 42 mleczarnie paro
dziewcząt, przy czym tłumaczył się
we o przerobie ca 70 milionów i 42 nie
rzekomymi względami służbowymi.
mieckie o przerobie ca 80 milionów *’
W sprawie sądowej zapad! przeciw
ko niemu wyrok uniewinniający, lecz trów. Charakterystycznym jest, ż®
w liczbie 42 polskich jest 17 placó
mimo to władze dyscyplinarne wyda
lity go ze służby. Przeciwko tej de wek spolszczonych i 25 nowozalożO'
nych. W roku 1938 nastąpiło spol
cyzji Dumariski wniósł odwołanie.
szczenie dalszych 3 mleczarń niemi®'
ckich, a do końca roku liczba ta powiększyla sie o dalsze 4 — 5 ptacówek. Wynik byłby snacznie k°'
rzystniciszy, gdyby postawa poi'
skiego społeczeństwa była bardzie)
rzonego ostrzem siekiery w głowę.
zdecydowana. Jako zasadę trzeb*
Obecnie sprawa ta znalazła się na
przyjąć, że bez względu na trudno
wokandzie lidzkiego sądu okręgowe
ści,
robione przez Niemców, trzeb* *
go, który skazał J. Maszutę na 10 lat
krótkim czasie spolszczyć te mlecz*’
więzienia z pozbawieniem praw.
nię, w których dostawa od Polakó*
Ten sam komplet sędziowski roz
patrywał drugą sprawę o zabójstwo. wynosi 50 lub więcej procent Obo
wiązkiem polskich organizacyj jest
W styczniu br. Gabryel Lanko zorganizować sieć mleczarń polskich’
mieszkaniec powiatu lidzkiego, w cza
aby każdy Polak mógł dostarczać n*
sie bójki, pchnął nożem w serce H. korzystnych warunkach do polskei
Gołowczyka. W rezultacie Lariko —
mleczarni. Na Pomorzu musimy zrzU
skazany został na 5 lat więzienia.
cić z siebie zależność gospodarczą o!*
Obaj oskarżeni odpowiadali z wię
żywiołów, stojących pod komenda
zienia.
ościenego państwa. Jest to praca ni*
łatwa, ale prowadzona systematycz
nie, z uporem i bezwzględnością d*
pożądane wyniki.

l umańsKi upiera się
przy swoich „czynnościach służbowych**

Adwokat oskarżony
o defraudatie 900 złotych

Dwie

o zabójstwo

przed sadem okręgowym w Lidzie

Zgubił ich wiatr od morza
Nieudana wyprawa trzech żeglarzy

Piorun spalił
700 zł w marynarce

Dyskredytowanie Gdyni

15 Docfógów popularnych

konsul francuski
w Gdyni

Przebudowa sklepów

Rząd francuski zwrócił się o egzequatur dla nowego konsula republiki
Wiele domów na krańcach miast*
francuskiej w porcie gdyńskim. Na budowano w ten sposób, że posiada
stanowisko to powołano dotychczaso ły one rzęd pomieszczeń sklepowy®*1
wego konsula Irlandii, Roberta Chau- od ulicy.
let.
Tymczasem okazało się, Iż podaż
lokali sklepowych przekracza ich **'
potrzebowanie. Toteż wielu właści
cieli takich posesyj wystąpiło <**
władz budowlanych z projektami r®'
miany w nowych domach lokali sk*e
KOMPLEMENTY
powych na mieszkalne— Staje sie pani z dnia na dzień
W kilkudziesięciu wypadkach I®*
młodszą!
przystąpiono do przebudowy. PrzV'
— O, bez komplementów!
drugi czvną wolnych sklepów jest zbyt *jr
— Zgoda,
powiedzmy, co
górowany czynsz.
dzień!

na wystawę radiowa HUMOR

na mieszkania

Aw
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Początek jesiennej rundą ligowej

Pierwsza niedziela przynosiwie|kie zmjaw w tabeli
Warszawianka przegrywa z Wisłą

W ub. niedzielę nastąpiło wzno
wienie po letniej przerwie walk o mi
Strzostwo ligi.
W Warszawie Warszawianka ro
zstała mecz z Wisłą, przegrywa
ne po zaciętej walce 2:3 (2:1).
W pierwszej połowie Wisła znacz
cie przeważała, ąle jej atak nie moz® Się zdobyć na skuteczne strzały
pod bramką przeciwnika. W 8-ej mi
Cucie następuje wypad Warszawian
ki zakończony
bramką, zdobytą
Prze? Knjołę z cornera.
Wisła nie speszona atakuje dalej,
a'e bez efektu cyfrowego. W 13-ej
n’i|)UCie Knioła zdobywa drugą bram
znowu z cornera. Sytuacja staje
s*ę krytyczną dla Wisły, ale pod ko
niec pierwszej połowy Warszawian
ka opada na siłach 1 Artur w 42-ej
”linucle po pięknej kombinacji uzy
skuje pierwszą bramkę dla Wisły, us,alaąc wynik do przerwy.
Należy zaznaczyć, że od 24-ej m|nuty Warszawianka gra w dziesiątk$ bez kontuzjowanego Smoczka.
po przerwie w 10-e] minucie Artur zdobywa drugą bramkę dla Wi
sły. Dalsza przewaga Wisły przynosi Jej trzecią bramkę, zdobytą w
1S’»J minucie przez Gracza.
Od tej chwili gra staje się bardzo
°stra. Mimo wysiłków obu drużyn
wynłk nie ulega Jednak zmianie 1
n’ecz kończy się zwycięstwem Wi
sły 3:J.

Polonia Śmrgły 3:0
W Wilnie wobec 5 tys. widzów
°ńbył si$ mecz ligowy pomiędzy sto,fcczną Polonią i miejscowym Śmi
ałym. Zwycięstwo odniosła Polo
nia w stosunku 3:0 (2:0).
Początkowo obie drużyny grają
nerwowo i nie umieją się zdobyć na
skuteczne akcje. Polonia jednak szyb
c*®l się opanowuje i stopniowo przej
B,uie inicjatywę, górując pod każńym względem nad miejscowymi.
Do przerwy mecz był bardzo ładJ,y I emocjonujący, przy czym Po°nia zademonstrowała grę, stojącą
®a wysokim poziomie i technicznie
hardzo piękną. Po przerwie obie dru
?vny uciekają się do zbyt ostrej gry,
się też odbiło ujemnie na spot
kaniu.
Bramki dla zwycięzców zdobyli:
•’żnickl (2) 1 Nawrot (1), na wyróż
nianie zasługują w drużynie stołe®l"eJ: Szczepaniak, Nytz, Kisieliński,
,*ażniekl i Nowrot.
śmigłym, który na ogół grał
*ł*bo, wyróżnić można Bukowskiego,
Drzdziela i Puzynę.

zyskuje przez Skalskiego 4-ą bramkę.
15-a minuta przynosi pierwszą
bramkę dla gości, strzeloną przez
przez Króla.

rzy tylko dzięki dobrej taktyce gości
nie uzyskali wyższego wyniku.
Mimo stałej przewagi Ruchu dopie
ro w 30 minucie pada pierwsza bram
ka dla Ruchu ze strzału Peterka. Po
przerwie niespodzianie w 21 minucie
Cracovia reważuje się natych
Kraus po kornerze Majowskiego gło
miast dwiema dalszymi bramkami,
wą kieruje piłkę do bramki Ruchu. Po
zdobytymi w 20-ej minucie przez
goń w ten sposób uzyskała wyrówna
Zembaczyńskiego, a w 23-ej — przez
Korbasa. Wynik dnia ustalił Olsza w
42-ej minucie.

Ruth rokcnił Pogoń

ale doskonałe trio obronne lwowian
z Albańskim na czele rozbijają ataki
Ruchu. Dopiero w 41 minucie Wili
mowski po główce Peterka strzela
trzecią bramkę.
Dosłownie w ostatniej minucie pada
czwarta bramka dla Ruchu, ale sędzia
jej nie uznał.
Zwycięzcy grali na ogół słabo I nie
mogli udokumentować swej rażącej
przewagi cyfrowo.
W Pogoni na pierwszy plan wybija
ło się trio obronne.
Wkraczającą I schodzącą z boiska
drużynę Pogoni publiczność nie wia
domo z jakich powodów witała gwiz
w walce z Kovacsem Kołcz.
Mecz byl bardzo ciekawy wobec dami i okrzykami.
równych sil obu graszy. Zwyciężył
po zaciętej pięciosetowej walce Ju- Warta z trudem zwycięża
gosłowianin, który wytrzymał na oW Poznaniu mecz ligowy Warta —<
gó| lepiej silne tempo. Wynik cyfro AKS zakończył się ciężko wywalczo
wy spotkania Kovacs — Kołsz: nym zwycięstwem miejscowych w sto
3:6, 6:3, 5:7, 6:2 1 6:3.
sunku 4:3 (1:3).
Spotkanie Mitic — Baworowski
Warta miała nieomal przez cały
stało na znacznie wyższym poziomie czas przewagę, mimo to w pierwszej
od meczu Kovacs — Kołcz. W pierw połowie trzy wypady w 10, 20 1 33 mi
szym secie wielką przewagę ma Ju nucie przynoszą gościom trzy bramki
gosłowianin, który lekko wygrywa ze strzałów Spodzie), Piątka 1 Sikory.
tego seta 6:1, drugi set wygrywa we W ostatniej minucie przed przerwą
wspaniałym stylu Polak na sucho zieloni uzyskali przez Genderę pierw
6:0, zaś w trzecim przy stanie 4:3 dla szy punkt.
Mitica, Baworowski skreczowal z
Po przerwie Warta opanowała sy
powodu zapadających ciemności.
tuację i przez Kaźmierczaka uzyskuje
Wynik ogólny meczu Lwów — Za w 15 i 28 minucie dwie bramki.
grzeb brzmi wobec skreczowania BaWynik dnia ustalił w 35 min. Danie
worowskiego 3:2 na korzyść Lwowa, lak z rzutu karnego. Rzut ten zdecy
dował o zwycięstwie Warty.

Lwów zwycięża Zagrzeb 3:2
Bawerowski sltretzował z Miticem

W Wielkich Hajdukach w meczu li
gowym Ruch pokonał Pogoń w Iden
W trzecim dniu meczu tenisowego
tycznym stosunku Jak we Lwowie 3:1 Lwów — Zagrzeb rozegrano pozosta
(1:0).
łe spotkania w grzę pojedyńczej. —
Zawody wykazały przez cały czas Wobec niedyspozycji Hebdy, który
druzgocącą przewagę Ślązaków, któ- ! zwichnął w sobotę palec, zastąpił go

Bieg sztafetowy Radzymin—Warszawa
Polonia zajmuje pierwsze miejsce
W niedziele odbył się czwarty bieg
sztafetowy Radzymin — Warszawa
dla uczczenia zwycięstwa żołnierza
polskiego pod Radzyminem. Przed
startem na cmentarzu w Radzyminie
pobrano ziemię z pobojowiska do woreczków sztafet.
Start nastąpił na szosie przy slupie telegraficznym 319-28 pod Radzyminem. Do walki stanęło 9 drużyn. Na pierwszych odcinkach pro
wadzenie objęła Polonia 1 już do
końca nie dała sobie wydrzeć zwyciostwa.
Warszawianka z dużym wysiłkiem
wysunęła się po 6-tym kilometrze na
drugą pozycję, ale nie udało jej się
wyprzedzić doskonale biegnących za
wodników Polonii.
Na ostatniej zmianie z Polonii bieg
Kępiński a z Warszawianki — Wirkus. Pierwszy przybył mety Kępift-

nie i od tego czasu gra na utrzymanie
wyniku.
Ruch zbytnio się nie przejmuje tak
tyką Pogoni i jego ataki goszczą sta
le pod bramką przeciwnika.
W 31 min. Wilimowski z wyraźnie
spalonej pozycji zdobywa drugą bram
kę dla Ruchu. Ruch w dalszym ciągu
nie schodzi z połowy boiska gości,

ski.
Syrena wystawiła na ostatniej
zmianie Nojego, który odebrał wore
czek sztafetowy od boksera Kolczyń
skiego. Noji przybył do mety na
7-ym miejscu.
Po przybyciu na metę złożono na
grobie Nieznanego Żołnierza ziemię
pobraną z pobojowiska pod Radży
minem.

Zawody o puchar Gordon-Benneta

Polska zgłosiła trzy balony

Francja — dwa balony, a Szwajca
ria jeden balon.
Niemcy postanowiły wycofać się
z zawodów i w przyszłości również
nie brać udziału w tej imprezie.
Skład ekip biorących udział w za
wodach przedstawia się następująco:
1) „COP“ (Polska) z załogą Janusz
Zawady lekkoatletyczne w Katowicach
i Janik., 2) „LQPP“ (Polska) z zało
gą Krzyszkowski — Łańcucki. 3) „Po
lonia 11“ (Polska) z załogą Kobylań
ski 1 Pantalon.
4) „France** (Francja) J. Crombez
—
Delruelle, 5) „Maurice Ballet** —
2000 m. panów: 1) Soldan (Craco
W niedzielę odbyły się na boisku
„Francja)
Ch. Dolfus — p. Jacquet,
via)
5,41.4
(rekord
okręgu
krakow

miejskiego ośrodka PW, staraniem
6) „Belgica*4 (Belgia) E. Demuyter
katowickich klubów Pogoni i KPW skiego), 2) Omasta (WKS Bielsko)
— Hoffman, 7) „Vallone“ (Belgia) —
ogólnopolskie zawody lekkoatletycz 6:05,8.
Sztafeta 4x200 panów: 1) KPW Ka Quersin __ A. van Schell, 8) „S. 11“
ne. W zawodach wzięli udział czoło
wi zawodnicy Polski z Schneidrem, towice 1:35 (nowy rekord Śląska), (Belgio) Thonnard — Vanderschue2) Pogoń (Katowice) 1:36,5 (również ' ren.
Soldanem, Drozdowskim i innymi.
9) „Zurich 111“ (Szwajcaria) dr TilWyniki zawodów były dobre. Usta lepszy od poprzedniego rekordu Ślą
I genkamp.
nowiono m. In. kilka nowych rekor ska).
dów dzielnicowych.
Zapowiedziana próbą pobicia rekor
Wyspie zwycięstwo
du przez Schneldra nie powiodła się.
Ameryka poKonała Europę 38 136
Schneider osiągnął jedynie 3,83, a
Craccvii
Bankowiak (Pogoń) 3.43.
Krakowie Cracovia w meczu Ił
300 m. panów: 1) Drozdowski (Poowym pokonała wysoko LKS 6:2
I goń) 36,5 (nowy rekord Śląska).
:°). Przez cały czas zawodów zaln»czyła się dużą przewagą CracoJ?1, która górowata we wszystkich
Na 100 mtr. st. klas, zwyciężył Nie
W niedzielę zakończył się w Berli
niach nad przeciwnikiem.
nie sensacyjny mecz pływacki konty mieć Balke w czasie 1:12,3.
Prowadzenie zdobywa Szeliga już
Na 100 mtr. nawznak zwycięstwo
W Kownie rozegrany został mię nentów: Europy i Ameryki.
* ł'ej minucie. W dwie minuty pó- dzypaństwowy mecz lekkoatletyczny
Zwyciężyła ostatecznie Ameryka w przypadlo Niemcowi Schiauch w cza
*1 Korbas podwyższa wynik do Litwa — Estonia. Zwyciężyła Estonia nieznacznym stosunku 38:36, a więc sie 1:09,7.
4:0.
W skokach z wieży zwyciężył Nie
zaledwie różnicą dwóch punktów.
zdecydowanie 100:63 pkL
v 10 minucie Szeliga strzela trzeNa 13 konkurencyj Europa wygra mieć Weiss.
Na zawodach Estończycy uzyskali
Na 1500 mtr. st. dow. wygrał Ame
L'a bramkę. dlaJ Cracovj], ustalając szereg bardzo dobrych wyników. ła 7. a Ameryka 5. Drugiego dnia po
*vnik do przerwy. ŁKS w tym o- Kreek wygrał rzut kulą wynikiem goda nie dopisała, mimo to zebrało rykanin Flanagan w czasie 19:39,5.
kresie
W sztafecie 3x100 mtr. zwyciężyła
ogranicza się tylko do wypa- 15,70. W biegu na 110 m. przez plot się na pływackim stadionie olimpij
dów,
niespodziewanie
Europa w czasie
skim
w
Berlinie
przeszło
8
tys.
osób.
zresztą niegroźnych,
ki Talmre ustalił nowy rekord Estonii
Po zmianie pól początkowo łodzia- wynikiem 15,3. W rzucie oszczepem Wyniki drugiego dnia przedstawiają 3:21,2 przed Ameryka 3:28.
nie
się następująco:
Należy podkreślić duży sukces za
"i ataku)a i dwukrotnie Słupek bro Sule uzyskał pozs konkursem 69,46.
Cfacovle przed zmianą wyniku,
W sztafecie 4x200 mtr zwyciężyła wodników niemieckich, którzy wygra
Z Litwinów doskonały wynik uzy
chwilowej przewagi ŁKS, Cra skał Barnotas, który skoczył wzwyż Ameryka w czasie 9:03,6. Europa uzy li prawie wszystkie miejsca dla Eu
CoV|a
ropy.
* 12-ej minucie z wypadu u- 1,95 m. ustalając nowy rekord Litwy. skała czas 9:10.
Dnia 11 września natąpi z terenu
Belgii start do 26-tych zawodów bało
nów wolnych o puchar Gordon Bennetta. Dotychczas do tych zawodów
zgłoszono 9 balonów z tego po trzy
balony wystawiają Polska i Belgia,

Sznajder nie zdołał pobić
rekordu Polski

Prawie wszystkie pierwsze mieista
zajęła Niemcy

Estonia zwycięża Litwę

Tabela ligowa
Niedzielne zawody o mistrzostwo
Ligi wprowadziły bardzo duże zmia
ny w tabeli zawodów. Przesunięcia
nastąpiły na wszystkich pozycjach za
wyjątkiem pierwszej i drugiej. Po uwzględnieniu tych zmian stan tabeli
przedstawia się obecnie następująco:
Ruch
11 15:7 33:20
Warszawianka
11 13:9 28:24
11 13:9 18:17
Wisła
11 11:11 25:18
AKS
10 11:9 23:22
Cracovia
11 11:11 12:14
Pogoń
11 10:12 34:29
Warta
11 9:13 18:27
Śmigły
10 8:12 19:24
Polonia
11 7:15 13:28
ŁKS

»

Kary dyscyplinarne
Komisja dyscyplinarna Polskiego
Związku Lekkoatletycznego, rozpa
trywała sprawę postawionych w stan
oskarżenia czołowych naszych lek
koatletów: Kucharskiego, Sulikowskie
go, Niemca i Marynowskiego, za prze
winienia, jakich dopuścili się podczas
ostatnich meczów międzypaństwo
wych poza granicami kralu.
Kucharski i Sulikowski zostali uka
rani trzymiesięcznym zawieszeniem,
Niemiec sześciotygodniową dyskwali
fikacją, Marynowskl oraz Trojanow
ski (ten ostatni za samowolne opusz
czenie miejsca zamieszkania w Oslo)
napomnieniami.

Olimpiadą zimowa
w Finlandii
Z Helsinek donoszą, że organizacje
sportowe zwróciły się do komitetu
olimpijskiego z prośbą aby Finlandia
podjęła starania o zorganizowanie zi
mowych igrzysk olimpijskich na miel
see Norwegii, która, Jak wiadomo,
zrzekla się organizacji zimowej olim
piady.

Nr. li?
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Na ringach, boiskach i torach

jóagłe
burze
na
trasie
lotu
w Krajowych zawodach lotniczych

Święto sportowców
Ubezpieczalni Społecznej
Pośw ocenie mzystanku klubu „Ltura 29”

W niedzielę, dn. 21 bm. dokonane zo- zoryczny i za taki są uważane prz
przeeZ
BYDGOSZCZ 22.8. W niedzielę rologiczny o dobrych warunkach at dzenia załoga przybyła do Bydgosz stało uroczyste poświęcenie i otwar-| ogól członków, którzy już teraz n’3
cie przystani klubu sportowego „Laur; rzą o wybudowaniu czegoś solidr>ieJ
zakończył się w Bydgoszczy pierw mosferycznych, tymczasm już w nie czy.
Po zamknięciu lotniska w Bydgo 29“ pracowników Ubezpieczalni Spo szego i większego. Budowa przyst3
szy etap lotu okrężnego w krajowych wielkiej odległości od Gdyni następo
szczy znalazło się na nim 27 maszyn. łecznej przy ul. Miedzeszyńskiej 15. ni rozpoczęta w roku 1935, a ukończ0
zawodach lotniczych. Po wystarto wało pogorszenie i zmiany.
Brak 14 maszyn. Część z nich lądo
Niewielki obszar, jaki zajmuje przy na obecnie, prowadzona była za P’e
Zawodnicy
wykazali
odskonałe
waniu z Warszawy zawodnicy w do
brych warunkach atmosierycznych przygotowanie i wytrwałość w lo wała przymusowo, resztę zatrzyma stań klubu jest racjonalnie wykorzy niądze uzyskane z drobnych składek
no na lotnisku w Rumii pod Gdynią stany. Budynek mieszczący w sobie członków. W krytycznych rnome”'
przebyli trasę do Poznania. Pomię cie.
wskutek nagłego pogorszenia się wa bufet, taras, kilka pokoików i szat tach z pomocą śpieszyła również dy*
W
poniedziałek
start
z
Bydgosz

dzy Poznaniem i Toruniem odbyła się
nie oraz hangar mają wygląd prowi- rekcja Ubezpieczalni, która wyasyB'
próba nalotu na odcinek, gdzie za czy uległ nieznacznemu opóźnieniu I runków atmosferycznych.
nowala sybsydium w wysokości 7-i°
wskutek
oczekiwania
na
maszyny,
1
wodnicy w oznaczonym punkcie, bez
tys. zł. (całkowity koszt wynosi
biorące
udział
w
locie
a
zatrzymane
,
kołowania nad nim mieli zrzucić tnel
20.000 zl).
Fa’starszy zawodn k ma 58 lat
dunki. Z Torunia maszyny udały się w Gdyni. O zatog’ch, które lądowa
Ogromną bolączką klubu jest bra
ły przymusowo kierownictwo zawo
do Gdyni.
własnego
taboru wodnego. W han?a
dów
otrzymało
dotychczas
następu

W okolicy Kartuz zaszły gwałto
rach stoi wprawdzie kilka kajakó^’
wne niespodziewane zmiany atmosfe jące wiadomości.
ale to jest cały sprzęt jaki posiada
ryczne, które zmusiły kilku zawod
Z aeroklubu poznańskiego — przy
„Laura 29". Składaki motorówki i ka‘
ników do przymusowego lądowania. musowo lądowali pod Kartuzami RyW niedzielę odbył się na Wiśle do cig. Jest to niebywały rekord, zwłasz
Lądowania odbywały się bez poważ-' chlicki i Karolczak. Skalski i Dural- roczny wyścig pływacki Wilanów — cza gdy się uwzględni, że najstarszy jaki - żaglowce przycumowane do p°"
nJejszych następstw, uszkodzone są ’ Ski również lądowali pod Kartuzami, Warszawa, zorganizowany przez Ofi zawodnik liczył 58 lat, najmłodszy 10 mostu stanowią prywatną własnoś
tylko podwozie lub śmigła, załogi Z aeroklubu krakowskiego — lądowa cerski Jacht Klub. Do tegorocznych lat, a niektórzy startowali o jednej no członków klubu.
Zarząd klubu nie traci jednak na'
wyszły bez szwanku. Niektóre ma li w pobliżu Kościerzyny Rutkowski zawodów zgłosiła się rekordowa licz dze. Trasa wynosiła 9000 mtr.
dziei.
Bo, jeżeli ta przystań powsta*
szyny po naprawieniu uszkodzeń i i Klein. Madalińskl i Szymański z ae ba 408 zawodników z całej Polski.
Wśród pań pierwsze miejsce, zajęła
polepszeniu się warunków atmosfe roklubu łódzkiego lądowali przymu Lekarze dopuścili do wyścigu 365 za Kratochwilówna Mirosława (AZS) la właściwie z niczego i stoi nie P0'
rycznych wróciły do Gdyni. Cięższe sowo na odcinku pomiędzy Gdynią 1 wodników, w tym 25 pań. Wszyscy przed Czupurską (AZS) i Mirosówną siadając na swym koncie żądny0
długów, to napewno i hangary zosta'
maszyny, które wystartowały z Gdy Bydgoszczą. Po naprawieniu uszko- startujący zawodnicy ukończyli wyś- (Żagiew).
ną zapełnione doborowym sprzęte1”
ni i napotkały na trasie na niekorzy
Wśród panów wielką sensacją by
wodnym- Tylko trzeba odrobić
stne warunki atmosferyczne, zdołały
ło zwycięstwo 18-letniego zawodnika
przybyć do Bydgoszczy.
lwowskiego Kunzelmana (Świteź). cierpliwości.
Cała uroczystość miała charakte
Pierwsze lądowania rozpoczęły się
Przebył on dystans 9 kim w rekordo
niezwykle miły, tym milszy, że **
o godz. 12.20. O godz. 15.30 do Byd
wym czasie 55 min., bijąc wielu wy
dniu tym święcono jednocześnie d°r®
goszczy przybyło już 19 maszyn cięż
bitnych pływaków. 2) Rouppert
bek ogromne] pracy i wysiłku, ludzl’
szych. W tym czasie w Gdyni
Międzystrefowy mecz tenisowy 6 cza, że forma australijskich rakiet na (AZS), 3) Szuba.
którzy nie szczędzili swych sił, aby:
wstrzymano start dla maszyn lżej puchar Davisa pomiędzy mistrzem meczu z Japonią pozostawiała dużo
stworzyć dla ogromnej rzeszy Pr.a*
szego typu i otwarto go dopiero o strefy europejskiej Niemcami i mi do życzenia.
Record polski
cowniczej pozostającej w mieście*
godz. 16.30, to też ostatnie maszyny strzem strefy amerykańskiej Au
Walka o puchar rozegra się obec
tak pożyteczne miejsce jakim i651
lądowały już o zmroku. Na trasie stralią zakończył się zdecydowanym nie pomiędzy Ameryką i Australią.
nowootworzona
przystań.
Gdynia — Bydgoszcz warunki atmo zwycięstwem Australii 5:0.
Na międzyokręgowych zawodach
sferyczne równeż zmieniły się nie
Należy zaznaczyć, że przed zawo
Sokoła, które odbyły się w niedzielę
spodziewanie. Zawodnicy startujący dami nikt nie przewidywał tak wyso
w Chorzowie, ustanowiony został
Zakończenie zawodów
z Gdyni, otrzymali komunikat meteo kiego zwycięstwa Australii, zwłasz
przez Węglarczyka nowy rekord poi
ski w rzucie miotem.
mistnem drużynowym
Węglarczyk rzucił 50,58 m. Wyni
W niedzielę zakończyły się zaw°*
Na torze w Helenowie odbył się kiem tym zakwalifikował się Węglar dy o wejście do Ligi w grupach.
wyścig kolarski o drużynowe mistrzo czyk do klasy najlepszych miotaczy
Mistrzostwa w poszczególnych Z***
młotem w Europie.
stwo Polski na 4000 mtr.
pach zdobyły Union Touring (Łódź’’
W finale pierwsze miejsce i tytuł
Śląsk (Świętochłowice), Garbarń'8
(Kraków) i PKS (Łuck), Drużyny te
drużynowego mistrza Polski zdobywalczyć
będą w finałowych rozgrV*
la
drużyna
Syreny
w
czasie
5:00:24,4
GON. 1. Nagroda 1.200 zł. Płoty. stróm (25,50)', wyc. Isolano, Ee Pica.HOWEI
RZECZPOSPOLITE)**
kach
o
wejście,
do extra klasy pitkif'
Drugie
miejsce
zajęła
drużyna
war

Dystans 2800 m.
dro, 1,39, swobodnie 1—3/3 dł. Tot.
1) Largo II, 2) Indus (8), wyc. Sza 12, 8, 11,50, porz. 154.
szawska Jur.
skiej.
kosztuje
mes.
tylko
2
?ł
man, 4 m. 3, w walce o kr. leb.
GON. 6. Nagroda 1,500 zł. Sprze
Tot. 9.
dażna. Dystans 1300 tn.
GON. 2. Nagroda 1.500 zł. Dystans
1) Turcja, 2) Eleazar (13), 3) Ni1200 m.
trat (79), 3) Jeszcze raz (16), 5) Ma
1) Talitha, 2) Rinaldo II (29,50), riasz (37,50), 6) Omulew (0), wyc.
Malak sprzeuaay
poleca stolarnia J. ANTOSZKIEMIICZA
3) La Veine (16), 4) Busyrys (10), 5) Perzeus, Omara, Rinaldo II, Jastrzę
Jedyna wytwórnia chłześ^ijaftsHa
Jolie (16,50), wyc. Graf, Jalousie, biec, Pyszna, Arkadia, 1,1916, łatwo
KOWY-ŚWIAT 55
TEUĘFOM !
2,1516, w walce Łeb — 4 dl. Tot. 116—2 dł. Tot. 18,50, 7,50, 8, porz. 71.
33,50, 15, 18,50, porz. 560.
Jedyny poski piłkarz emigracyjny
GON. 7. Nagroda 1.200 zł. Dystans
GON. 3. Nagroda 1.800 zł. Dystans
biorący udział w rozgrywkach o mi
1600 m.
1600 m.
15.
1) Styl, 2) Ewa (12,50), Pyszna strzostwo pierwszej ligi belgijskiej
1) Wróżda, 2) Elf (54,50), 3) Bidermajer (14), 4) Isolano
(11,50), (30), 4) Rata (15), 5) Danka (86,50), Malak został przez swój klub Union
wyc. Lari fari, Dal, Oolimp, Ruń, Ru wyc. Ortolan, Jolanta, Kiria. Omara,
salka, 1,39, łatwo 6—2 dl. Tot. 18,50, Turcja, Ramona IV, 1.3916, b. łatwo Saint Gilloise sprzedany za 25 tys.
■ diiana ociami cudiotiamców”; 2S.0# ©,w’
4—1 dł. Tot. 24,50, 10,50, 7,50, porz. franków prowincjonalnej drużynie bel
9, 15,50, porz. 474.
PONIEDZIAŁEK, 22.8.1938 R.
nie wiad. dziennika wieczornego.
154.
gijskiej
US
Tournaisienne.
GON. 4. Nagroda 1800 zł. Dystans
WARSZAWA I
WARSZAWA II
)(|,
850 m.
GON. 8. Nagroda 1000 zł. Dystans
4.15 „Kiedy ranne wstaję zorze**; 4.20 Mu*
11.00 Koncert rozrywkowy; 14.05
zyka; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik porań*
1) Purpura, 2) Pat (20,50), 3) Orian 1600 m.
ny; 7.15 Koncert poranny; 11.57 Sygnał cza formacji; S4.15 Koncert tollstów; 15 00„ piy(25,50), 4) Mimulus _(14,50), 5) Ma1) Rio, 2) Ikaria (15),
. .. 3). Olena
____
sportowe; 11.05 Muzyka salonowa;
su; 12.05 Audycja południowa; 15.15 Audycja ty; 22.00 Rozmówki Jerzego z KadzHH' .0
ryanna (73), wyc. Dalan, Plein de (101), 4) Orkan (48,50). 5) Humor
dla dzieci; 15.50 Skrzynka techniczna; 15.45 22.1S Zespól reuellersów kobiecych; • ’
charme, Bittinga, 55'/2, łatwo 3—2 (105, 6) Tajfun (30,50), 7) PomorzanWiad. gospodarcze; 16.00 Koncert rozrywko*
Koncert symfoniczny; 25.55 Płyty.
wy; 16.45 Pogadanka; 17.00 Płyty; 18.00 Po*
dł. Tot. 8, 6, 7, porz. 38.
ka (255,50), wyc .Hindus, Ultimo, Je
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZHf
gadanka sportowa; 18.10 Recital klarnetowy
GON. 5. Nagroda 300 zł. Handicap. nny, Lilly, Sant, Moutarde, Kulfon,
4
walki
Ludwika Kurkiewicza; 18.50 Audycja konkur
lł.00
Berlin. „Ealstaff" opera Vordieg»Dystans 1600 m.
I, 41 pewnie 3—2 dł. Tot 21, 7, 7,50,
sowa P. R.; 19.00 „Kawaler srebrnej róży*'
20.00 Londyn Reg. Koncert symfoniczny
opera R. Straussa; 22.50 Wiad. sportowe;
1) Dal, 2) Genewa (48,50), 4) Nord- II, 50.
20.10 Wiedeń. Koncert symfoniczny.
Mistrz świata wszystkich wag Mu 25.00 Ostatnie wiad. dziennika wieczór.
21.00 Mediolan. „Gioconda" opera
rzyn Joe Louis postanowił stoczyć w
WARSZAWA II
chielliego.
—mY*1
21.10 Kopenhaga. Koncert duńskiej
15.00 Koncert rozrywkowy; 14.05 Parę in
przyszłym roku cztery walki.
formacji; 14.15 Koncert solistów; 15.00 Wiad.
GON. I. Nagroda 1.500 zł. Dystans 2 dł. Tot. 8, 8,50, 7,50, porz. 48.
W roku bieżącym Murzyn nie ro sportowe; 15.05 Muzyka salonowa zespołu IU20°50ewieia Eiffla. Koncert symfoniczni1300 m.
H. Kowalskiego; 17.00 Pogadanka aktualna;
GON. 6. Nagroda 3000 zł. Dystans. zegra już żadnego meczu.
ŚRODA, 24.8.1938 R.
17.10 Formy twórczości wielkich kompozy
1) Eleazar, 2) Rybitwa (19,50), 3) 1600 m.
torów; 18.15 Płyty; 22.00 „Sztuka, artyści i
WARSZAWA I
Z
kim
Louis
będzie
walczył
w
przy
Dapifer (13,50), 1,20, łatwo 2—3 dl.
1) Trefl, 2) Ostra, 3) Rakoczy,
styl życia"; 22.15 Duety lekkich piosenek;
4.15 „Kiedy ranne wstają zorze"; H*
Tot. 20, porz. 68.
(15.50) , Ramzes (159), 5) Hungaria szłym roku na razie nie wiadomo. U- 25.50 Polska muzyka kameralna; 25..5S Mu zyka; *15 Gimnastyka; 7.00 Dziennik
GON 2. Nagroda 2.400 zł. Dystans (19.50) , wyc. Miechów, Bidermajer, stalono jedynie, że walki odbędą się zyka taneczna.
ny; 7.15 Koncert poranny; 11.57 SY9"0* jy850 m.
, v
su; 12.05 Audycja południowa;
1,3816, pewnie 3—2 di. Tot. 12, 7,50, w styczniu, kwietniu, czerwcu i wrze
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNĘ
cja dla dzieci; 15.45 Wiad. go»pod»*
1) Ars, 2) Serenada (9), 5456, po 15, porz. 110.
19.00 Deutschlandsender. „Kawaler srebr
śniu.
16.0C Sekstet salonowy Stefana Racn°
walce ’/z dług, lat. 8.
nej róży" opera R. Straussa.
16.40
Pogadanka konkursowa P. R.; ’*•
GON. 7. Nagroda 1.800 z. Dystans
19.55 Hilversum I. Koncert symfoniczny.
GON. 3. Nagroda 1200 zł. Dystans 1100
lans bitwy warszawskiej — odczyt;
.ft''
m.
20.00 Droitwich. Koncert symfoniczny.
2100 m.
Płyty; 15.00 Pogadanka; 15.15 „W 9® , ff
20.50 Kopenhaga. Koncert symfoniczny.
Kniaź,
2)
Madame
Salassie
(39,50),
frangment
z
„Popiołów"
Żeromskiego;
’
1) Królowa, 2) Addis Abeba
20.45 Radio Paris. Festival Ravela.
Pallada (46,50), 4) Anekdota (189),
Utwory wiolonczelowe w wyk. Tadeusza
20.55 Sofia. Koncert symfoniczny.
(73,50), 3) Brysk (13), 4) Szlem bez 3)
walskiogo; 1».2O Pogadanka aktualna;
wyc.
Fagor,
Dukat
II,
Purpura
II,
Eli
21.50 Rzym. Koncert symfoniczny.
atu (29), wyc. Katorżnik, Omara, minator, Pat, Pe de charm, Daniel
Koncert rozrywkowy; 20.45 Dziennik w<e
.
21.55 Londyn Reg. Koncert symfoniczny.
ny; 20.00 Pogadanka aktualna; 21.00 r
2,19’/ż w walce szyja — 116 dł. Tot 1,716, łatwo 116 dł. Tot. 5,50, 5,6,
gląd prasy rolniczej; 21.10 Koncert c
f
9,50, 6,50, 13, porz. 105.
Przychodnia specjalna dla chorych o»
WTOREK, 23.8.1938 R.
newski; 21.00 Wiad. sportowe; 22.00 r r
GON. 4. Nagroda 1.000 zł. Dystans porz. 22.
WARSZAWA I
wieków
dawnej muzyki; 22.55 Przegla® K
GON. 8. Nagroda 1.000 zł. Dystans PŁUCA« SERCE
1300 m.
6.15 „Kiedy ranne wstaję zorze"; 6.20 Mu sy; 25.00 Ostatnie wiad. dziennika wio®
WARSZAWA II
,,.f«
1) Jenny, 2) Hermosa (II (25), 3) 1600 m.
6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poran
SENATORSKA 28-30. Rentgen. Odma zyka;
15.00 Płyty: 14.00 Pare informacji: ’ ,»ł
ny;
7.15 Koncert poranny; 11.57 Sygnał cza
1)
Moutarde,
2)
Flamand
(37,50),
Beduinka (23), 4) Baba Jaga (156,50),
sztuczna. Elektrokardiograf. Prześwle su; 12.05
Audycja południowa; 15.15 Audycja Płyty; 15 00 Wiad. sportowe; 15 05 **,7 15
3)
Paiva
(189),
4)
Momus
II
(22),
5)
wyc. Jastrzębiec, Dora, Hindus, Lea
tlenia płuc 1 serca. Wezwania na mia dla dzieci starszych; 15.55 Wiad. gospodar Schrammla: 17.00 Pogadanka aktualna;
II, Rio Ryta II, Olena, Rzeka, 1,21, Szaman (31), 1,41, w walce 56 — 216
sto. TEL. 5.93-33.
(100) cze; 16. Koncert ork. rozgł. wileńskiej; 16.45 Płyty; 10.02 Muzyka lekka I taneczna:
„Wędrówki po Polesiu"; 17.00 Muzyka ta Przegląd kulturalny; 22.15 Płyty.
b. łatwo 4—3 dl. Tot. 7, 6, 7, porz. 31. dl. Tot. 10, 7, 14,50, porz. 78.
18.00 Pogadanka; 18.10 Koncert ka
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANIC1*1
GON 5. Nagroda 1.800 zł. Dystans
GON. 9. Nagroda 1.200 zł. Dystans 'PECJALNA przych. dla chorych na neczna;
meralny; 18.45 „Pożyczka" fragment z „Po
2100 m.
2100 m.
15.50 Sofia. „Carmen" opera Bizeta.
piołów" Żeromskiego; 19.00 Arie operowe
1) Le Picador, 2) Potok (26,50),
20.00 Oslo. „Wesele Figara" oper*
1) Ramona IV, 2) Jalousie (10,50),
w wyk. Władysławy Żelazowskiej; 19.20 Po
aktualna; 19.50 Koncert rozrywko zarta.
Royal Fox (89), 4) Lohengrin (28), 5) 3) Eref, (31,50), 4) Debar (61,50), wy
PRZESWiETLEfllE gadanka
20.50 Strasburg. Koncert symfoniczny- ł(twy; 20.45 Dziennik wieczorny; 20.55 Skrzyn
Raguza (45). wyc. Dal, Wróżda, Ai- cofane Faliha, Sssi, Turcja, 2,20 ,w
20.50 Bruksela franc. Festival muzyki
ka rolnicza; 21.10 Dawne ballady i dzisiejsze
gokeros, Elf, Nowina, Olimp, Mie walce o szyję’— 2 dl. Tot 11, 5,50,’ó, W-wa. Marszałkowska 49; teL 9.00-09 pleśni duńskie; 21.50 Wiad. sportowe; 22.00 cuskiej.
Kodz. 10-13-7
(00111 Utwory Franciszka Liszta; 22.40 „Polska wi- 20.45 Droitwich. Koncert *vmfoni«R*’
chów, Rinaldo II. 2,15, b. łatwo 3— porz. 37.

365 ptywaKów na starcie
W ar sza wa—Wilanów

WalKi o puchar Davisa

Australia zwycięża Niemcy 5:0

w rzucie młotem

o wejście do ligi

Robota

za 25 hs. franków

RADIO

Louis cftte stołzić

Niedziela
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Hurt i detal w handlu warzywami

Na „Ordynackim" najdrożej

Gdzie Warszawa zakupuje jadła
Największym hurtowym targiem
”arzywnym w Warszawie, jest targ
Ul. Grójeckiej 95, prowadzony
uzez Polski Związek Producentów
arzyw i czynny codziennie. Kiedy,
®rżeciętny mieszkaniec Warszawy
'2ykuj.e się do snu, albo już dawno
Pogrążony jest w objęciach Morfęosza. ciągną z dalszych i bliższych
Kolie karawany wozów, zatadowa5ych warzywami i Już od godziny
min, 30 wjeżdżają na olbrzymi oParkaniony plac, na którym targ roz
poczyna się o godzinie 3 min. 30, koń
®?y się o godzinie 6 m. 30, a najpóźn>ei o godz, 7.

C<nnh warzyw
Dla orientacji sprzedających i ku
Pojących PZPW wywiesza cedułę ce n
oa Warzywa z dnia poprzedniego i w
’Vm wypadku z dn. 18 bm., ceny wy
W»iłv za 100 kg:
. zi€inniąki młode 6—7 zł za 100 kg,
omaki 5—7, szczaw 8—10, pomidory
“Krągłe 20—25, II gatunek 13—15,
•funtowe 11—15. II gatunek 7—9, szpi
nak gruntowy 20—25, cebula 8, bób 8
fasola strączkowa 25—30.
. Za mo sztuk, albo 100 pęczków: ka
•afiory gruntowe 13—17. II gatunek 8
T*1O. III gatunek 3,50—Ś, kapusta bia
,a młoda 15—21, II gatunek 8—12,
ężerwona wioska 17—20 ogórki grun
towe 1,20—1,50, II gatunek 0,60—0,80,
Febula młoda 8—10, II gatunek 5—7,
Kalarepa 10—13, koper młody 5—7,
rzodkiewka 3,50—5, sałatą gruntowa
g.50—5, szczypiorek 5—7, pietruszka
i 10. Wozów było 725. Tendencja
*'aba. W dniu 19 bm. ceny mniej wlę
Ce! te same staniały kartofle o 1 zł
ł!» 100 kg.
. Razem z opuszczającymi targ na
bywcami i my w ślad za nimi udaje"ly się na detaliczne, targi warzyw’’*• a nrzede wszystkim spieszymy
na:

Ordynackie

Kiedy wyjpiujcmy. notes i ołówek,
aby dla pamięci zapisać ceny za wa
rzywa, budzi to konsternację pomię
dzy niektórymi właścicielami straga
nów:
— Moja pani, a na co to on zapi
suje?
— Musi chyba być z jakiego urzę
du! Uspokoiły się dopiero, gdy sie
dowiedziały, iż człowiek z notesem I
ołówkiem, nię jest urzędnikiem, tylko
reporterem. Ziemniaki na Ordynac
kim kosztują tyle ęo i w każdym
sklepie — 10 gr za kg. buraki 15 gr
za pęczek, szczaw 25 gr — 40 gr za
kg, pomidory 30—50 gr, kalafiory 30
gr sztuka, kapusta biała 45 gr sztu
ka, marchew 15 gr za pęezek, ogórki
po 5 gr sztuka i trzy za 10 gr. cebula
20 gr za kg, pęczek JO—J5 gr, sałata
po 15 i 10 gr, rzodkiewka 8—10 gr
za pęczek. Sprzedających jest więcej
niż
kupujących, mimo targowego
dnia, panuje senność,
Jedziemy na Pragę, aby zobaczyć
i usłyszeć nowiny na Targowej w

bazarze Różyckiego

----------------------- n
ę,.n* °*f»a«ono gwiazdką rozpoczynają »e-

cieszy sie wódka

tańczą t!?o yftl

W konkretnym
wypadku loka
tor płacił po grudniu 1935 roku pełne
komorne, bez odliczenia zniżki 10
proc. I obecnie zażądał zwrotu tych
10 proc, lub też zaliczenia na komorne bieżące.

Komuniści szukają pieniedty
Nowa metoda czy zwykłe oszuitwo

Siczy! powodzenia
hlSH lEŚKItUKKI

P°ISKI: „Subretka" Deyala.
l»TNI: „Klepały Bourrachona".
FAŁY: „Pani natura" Biraboau.
JjAMERALNY: „Zbyt liczna rodzina",
'zATr us,. „Krysia leśniczanka".

zwrotu nzdohconego kemornegt)

ha ach targowych

jest obowiązany do płacenia komor
nego w 100 proc,
W tej sprawie wyjaśniono, iż żąda
nie takie nie jest słuszne, zwłaszcza
jeśli lokator dobrowolnie umówi) się,
co do nie korzystania z ulgi, pragnąc
uniknąć wyższego oszacowania przez
sąd.

która też od tej chwili blerze pod
swę władanie cały lasęk. Ani się obejrzysz jak mija cię chwiejny bli
źni, szuka czegoś po lesie, potem jest
ich więcej i więcej. Przyśpiewki są
już chrapliwe, czasami ordynarne, tu
i owdzie zaczynają tańczyć na pól
roznegliżowane pary, liście drzew
drżą mocniej, przestraszone hałaśli
wym dyszkantem podekscytowanych
M. in. związki zapowiadają, iż zaj kobiet i tenorem albo basem agresyw
nyęh mężczyzn.
dzie konieczność podwyżki komorne
Las szaleje, tańczy, krzyczy, kinie.
go we wszystkich nieruchomościach
nie podlegających ochronie lokato Gromady natrętnych cyganek ataku
rów, ze względu na wprowadzenie ją grupy osób leżących pokotem na
wyschniętej trawie leśnej, obiecują
nowych opłat drogowychPrzyczynić się ma do tego wejście szczęście w loterii i w miłości, byle
w życie z dniem 1 stycznia 1939 ro tylko położyć na karcie „ile serce
ku, nowych przepisów umożliwiają dyktuje". Mniej natrętni żebracy pro
cych samorządom przerzucanie na szą o jałmużnę, bowiem żaden z nich
właścicieli domów kosztu urządzania „jeszcze dzisiaj ne jadł", lodziarze
gładkich nawierzchni ulicznych w mia zachwalają zawartość dźwiganych na
grzbietach beczułek, cukierki, lemonia
stach.
Ogółem wpłynąć to może na zmia da — wszystko przyniosą pod drze
nę kalkulacji komornego o 4—4 I pól wo, niczego tn nie zabraknie, tak iak
proc. Jak wiadomo, niezależnie od i nie w lesie. Potem ciągną sznury
tych okoliczności stawki komornego już
,
ulegną podwyżce w roku przyszłym,
gdyż począwszy od dnia 1 stycznia
1939 roku, komorne wzrastać będzie wycieczkowiczów, jeszcze nrnlei uo 2',4 proc, miesięcznie, do wyrów branych niż przedtem do Bochenka
nania stawek sprzed roku 1936.
na piwo, które wypija się na miejscu,

Czy nodwyżka kemMuegoT

Śniadeckich 5

rE4T«,

Nie można żądać

nie mnie wczoraj, brzęczą różnymi,
ale tak nieznacznymi tonami muszki
że trzeba bardzo muzykalnego ucha
by ten brzęk zrozumieć.
W miarę iak słońce coraz gęściej
zapuszcza w lasek swoje promieniste
nici, pod konarami zaczyna być coraz
ludniej. Około południa panuje w las
ku gwar. Ptactwo milknie, czy też
śpiew ich zagłuszają odgłosy ludzkie
go gwaru, przeplatanego śpiewem
jeszcze trzeźwych wycieczkowiczów
harmonią,
skrzypcami, klarnetem
gramofonem. Dziatwa biega z wrza
skiem, starsi wydobywają z waliz i
teczek wiktuały, spośród których
największym powodzeniem

Ruch i życie, nie tylko przy warzy
wach, które nas przede wszystkim
interesują, ale t przy kramach z In
nymi artykułami. Może dlatego, iż z
tego bazaru korzysta 3Zi mieszkań
ców Pragi i Grochowa z przyleglościami.
Twierdzi, iż nie wiedział, iż nie
Ceny niższe jak na Ordynackim,
nie wiele, ale kg ziemniaków możem yotrzymać za 8 gr, pęczek burakó wod 10 gr, są również i za 15 gr,
szczaw od 20 do 30 gr za 1 kg. po
Związki właścicieli nieruchomości
midory od 15 do 40 gr za kg, kalafior yod 10 do 25 gr, kapusta biała rów zajęły się sprawą zmian komornego
nież tańsza bo od 30 gr za sztukę, na tle ostatnich ustaw.
marchew od 10 gr za pęczek, ogórki

.Znajdujący się w samym centrum
'y*r8aawy targ M Ordynackim: ma
Przed dwoma miesiącami wyjechał
najdroższego, co też stwierdza
gy na miejscudo Rosji w sprawach handlowych ku
piec warszawski Aleksander Gerster.
Napisał coś ze dwa listy do żony, po
tem zamilkł. Nie trudno sobie wyobra
zlć do jakiego stopnia żona niepokoi
T»l. T-D0.N6
się o los męża.
Toteż gdy niebawem zjawił się u
niej młody człowiek przedstawiając
się za wysłannika partii komunistycz
nej, Gersterowa chętnie go przyjęła,
°*ipiękniejsze widowisko stolicy — zwłaszcza iż oświadczył, że przyszedł
w sprawie Gerstera, który przebywa
rzekomo w więzieniu, aresztowany
przez GPU- Młody człowiek oświad
P*łnyęh próbach
czył wręcz, że władze sowieckie are
..KSIĘŻNA CZARDASZKA sztują zazwyczaj obcych obywateli

KARODOWYł „zielony fink** Calllaveta I

od 2 gr, sałata po 10 gr pęczek.
Że ceny na niektóre warzywa są
tańsze wpływa większa dostawą wa
rzyw. nie tylko z hurtowego targu z
Grójeckiej, lecz i bezpośrednio ze
Niedziela czy inne święto różnią
wsi. Wkońcu znajdujemy się ną Ko”
się zawsze od dpi powszednich w na
szykowej w
szym codziennym
życiu Judzkim,
Ptaszki, motylki, muszki i inni stali
I tutaj jak na Ordynackim, nie wi- mieszkańcy niektórych okolic War
dać wielkiego ruchu, toteż, właściciel szawy, jak w danym wypadku lasku
ki straganów, zapraszają klientelę, po
ciąganiem za rękaw marynarki, czy bielańskiego, tei różnicy nie odczuwa
ją. Skoro świt nad sosnami i dębami
bluzki.
Ceny Jednak są niższe, Jak na Or bielańskimi rozlega się świergot pta
dynackim i prawie takie same jak na szków, w blaskach słońca między ko
Targowej, za kg ziemniaków 8 gr,
pęczek buraków od 10 do 15 gr, narami drzew
szczaw od 25 gr za kg, pomidory od
15 do 40 gr za kg, kalafiory od 10 do
30 gr zą sątukę itd„ jak ną Targowej. a koto uszu amatorowi, który o tej
porze tu zabłądzi, eo trafiło się wlaś
JanBorowicz

Kt/MO
MALICKIEJ: Komedia musycina „Na falach
•lora**.
OGRÓD ZABAW „18B POCIICH" czynny co
dziennie z wyjątkiem poniedziałków I piąt
ków.
DOLINA SZWAJCARSKA (Szopena 8): Co
dziennie koncerty muzyki lekkiej. Wejście
bezpłatne.

HELIOS (Wolska I): „Skłamałam" I „Wizy
o godz. B-aj. Pozostałe o godz. 4-ej. ta angielskiej pery królewskiej we Francji".
ITALIA (Wolska 52): „Dama kamellowa".
KINA ZEROEKRANOWI
KOMETA (Chłodna 70): „Gasparone" i re
Zi5Ti*NYIc (Chmielna S3): „Przygoda w wia.
JjNhaju**.
MAJESTIC (Nowy twiat 43): „Wiosna nad
■ĄłTYK (Chmielna »): „Rozalie".
Sekwaną".
;APitoi (Marszałkowska 125) „Wrzos".
♦ MARS (pl. Inwalidów): „Miłość i sny
♦ CASINO (N. Świat 50): „Czardasz".
kobiety".
u_°*l*OSSEUM (N. Świat 12): „Zbrodnia «
MASKA (Leszno TB): „Skamieniały las" i
Eun\C,,,,“*
„Zapomniana symfonia".
»tw .J*(N' twial
„Drapieżne malońMETRO (Smocza 30): „Zycie ulicy" I „Sprze
dawca traktorów".
w* IMPERIAL (Marszałkowska 54): „tycie
MEWA (Hoże 31): „Zaeząlo stą w pocią
' dwoje".
Ab (Nowy twiat 48): „Pierwsza mlłetć". gu" i „Tajemniczy przeciwnik".
MIEJSKIE (Hipoteczna 8): „Za kulisami
(Jasna 5): „Blond nlebozpieczeń- sławy".
MUCHA (Długa 14): „W-24 nie wylądownl"
<h*ai^.°MA
(Nowogrodzka 12): „Wielki I „Dr Engel".
NOWA TOMBOLA
(Marszałkowska 34):
•»m*lOWT (Marszałkowska 112): „Zgrzeszy- .Port Artura" i „Romantyczny milioner".
PETIT TRIANON (Sienkiewicza 8): „Zawini
łam" I „Kochaj I nla płacz".
y^?10 (Cl""ia,"a Ds ..U
yt
t'-nmiema Z): „la Habanera".
PROMIEŃ (Dzielna 10): „Promienie zagła
1 kawR|,A (*a'”a,kowska 104): „Pościg dy" 1 „Diabły wybrzeży".
PRAGA (Targowa 71): „Nancy Steelo za
ginęła" I „Drapacze chmur".
♦ PRASKIE OKO (Zygmuntowska 14):
,Ah5.’?N (Żelazna 44): „Hr.
„Pleśń słońca" I „Złoto jezioro".
Monte Christo*
<• POPULARNY (Zamojskiego 30): ,,Poświę
An
*aa,an"cenie" I „Romans w Budapeszcie".
AhrrśS (pl‘ Teatralny): „Piętnastolatka**.
RAJ (Czerniakowska 171): „Trędowata" I
Sowi
(Haktoralna 15); „Zakochani wro- „Ordynat Michorowski".
* a 1 ..Mały czarodziej".
RIWIERA (Leszno 2): „Obrońcy Rio Gran
uBuT|NEA (żelazna II): „Czarny orzeł" i do" I dodatki.
' •••ton".
ROXY (Wolska 14): „Płomienne serca" I
..kr*, *('r6iecka 54): „Jedna na milion" I dodatki.
SFINKS (Sonalorska 21): „Klub kobiet".
"'•gików".
SOKÓŁ (Marszałkowska 41): „Mola maleń
..*wL,<Alekłoralna 27): „Ręce zawiniły" i
ka" I „Wielka miłość Beelhovona".
CZa. ’ ‘mieje**.
SORENTO (Krypska S4): „Pani minister tań
1
(Chłodna 21): „Więzień królewski" czy" I „Urwisy na majówce".
H p,°9ram.
SYRENA (Iniynlerska 4): „Miłość i łzy ko
k»ch»t (^Krszalkowska B1a): „Królestwo za- biety" I „Jej wysokość tańczy".
SWIAY (Suzina 4): „Kiedy lesteń zakocha
♦ Enr^h
* „Dunia, córka poczmistrza".
•lę.. ( LN (Marszałkowska 51): „Dwie Joa- na" I „Dwote z tłumu".
ńWIT (N. Świat 11): „Motyl hiszpański".
*H.HAaX.óełW’ północy".
TON (Puławska 31): „Pierwszy pocałunek"
«óW" rm°NIA (Jasna 5): „Wyspa skazańi „Magiczny klucz".
UCIECHA (Złota 72): „Ostatni akt zemsty".
(Żelazna 41): „Przy drzwiach zamUNIA (Dzika 8): „Zew dżungli" I rewia.
. F°RUm L ..■ycerzo stepu".
**>g*cJ„ JNowiniarzka 10); „Dzlaft na wyInformacja o filmach dozwolonych dla
n • .aPrawo młodości
młodzieży — talet. 7-1I-2B.

po to, żeby od ich rodzin miejscowe
kola komunistyczne mogły otrzymać
pieniądze na swoją robotę polityczną.
Po wpłaceniu odpowiednie) sumy
zwalnia się aresztowanego.
Jednym słowem chodziło o to, by
Gersterowa ofiarowała na cele komu
nistyczne 10.000 zł.
Gersterowa zrazu uwierzyła I pole

ciła nieznajomemu zgłosić się za kilka
dni, bo w tei chwili takiej sumy w do
mu nie ma. Przez ten czas jednak za
sięgnęła języka u innych osób 1 dowie
działa się, że rzekomy komunista jest
po prostu oszustem. Dowiedział się o
przebywaniu Gerstera w Rosji i chciał
Wobec szeregu zapytań przypomi
sytuację wykorzystać w celu wyłu
iż Zw. Izb Przem. Handlowych
namy,
dzenia pieniędzy.
_
____
zwrócił się do wszystkich zakładów
{wróciła się tedy do policji, która pracy z wezwaniem do wypłacenia ro
czekała na inkasenta komunistyczne botnikom za dni spędzone na ćwicze
go w mieszkaniu Gersterowej. Gdy niach w oddziałach Obrony Narodo
przybył, aresztowano go. Okazało się, wej wynagrodzenia wedłuż następu
że był to istotnie notowany komunista jących norm: 1) dla pracownika po
z Wilna Feliks Piskorz. Czy Jednak siadającego rodzinę — 4(1 proc, przy
działał on istotnie w imieniu komuni jednym członku rodziny, 50 proc,
stów, czy też na swoją rękę, ustali do przy 2-ch, 60 proc, przy większej ro
piero śledztwo.
dzinie.

Wypłata zarobków

robctii kom ni (wiczcn’etli

OGŁOSZENIA DROBNE
Posady i orace

lF0T0 ty i fachową obsługę zapewnia tylko „Fotoris", Marszałkowska
nr 125. tel. 279-10, 5-09-13. Przy ku
(Zaofiarowane)
pnie aparatu — roczny kupon raba
towy.
(5—Cet)
hłopcy do sprzedaży gazet potrzeb
ni. Kaucja 1 zloty. Zgłaszać się:
aszyny singera od 3 zł tygod
Zgoda 5 tn. 3, I piętro, od 9 do 12niowo. Chłodna 42 — 13. Pańska
(220)
10 — 22. Dzwonić: 6-79-17. (5—58)
(Poszukiwane)

~_____ **

C

M

ASZYNY do szycia „Kaspriycłrłepracowita, wiek średni, re
Uniączciwa,
ferencje. Poszukuje na przychód M go- znane te swe! dobroci od lat
Ratami — Tanio —
lub na stałe. Tel. 7-23-56 do 9 ra 58. Gotówka
no i od 6 popol.

(2—269

(skład fabryczny) Warszawa. Mar
szałkowska 158, róg Królewskiej.
(5—47)

ADIO . ODBIORNIKI. Philips. Kos
tnos. Telefunken Echo i inne ber
okój niekrępujący, ładnie umeblo^
wany, wygody, I piętro od 1. IX. zaliczki od 10 zł miesięcznie. Cblodns
W. Górskiego (Hortensja) 7 tn. 24, tel. 12 — 13. Pańska 40 — 22. — Dzwonić:
5-79-17.
(5—59)

P

Kupno I sprzeda!
A'l tf upno - Sprzedaż stare! garde"7 n roby męskiej I damskiej, zaniana na wykwintne materiały biel
skie. Kupujemy kwity lombardowe l
futra. Jerozolimska 27, podwórze —
sklep 73. Tel. 7.23-75,
(5—62)

dobrze pianych

a wychodzi się stamtąd z butelką wód
ki w kieszeni.
Pijaństwo na trawce dochodzi do
ze.nitu, ten i ów się przewraca, gdzie
niegdzie leży i dama nie wiedząc o
Bożym święcie, aż tu nagle porusze
nie. Kto trzeźwy i pól trzeźwy zrywa
się na nogi. Co się stało? Nic, tylko
tam pod dębem kotłuje się kłębowi
sko ludzkich ciał. Biją niemiłosiernie
kogoś, kto przechodząc po pijanemu
potrącił nogi jakiejś damy. Zielona
trawa w tym miejscu farbuje się

na czerwono krwią
ciekącą z nosa i nie z nosa zbroczony
pan w jasnych spodniach i bez koszu
li. Podniósł się, już trzeźwiejszy niż
przed bójką, a twarz, ręce, piersi umazane krwią.
Takich bójek bywa w lasku bielań
skim w godzinach popołudniowych
w dni świąteczne sporo. Słońce chyli
się ku ziemi, tu i owdzie ludzie za
bierają się do powrotu do domu, na
wieży kościoła bielańskiego zegar bi
je piątą, tylko co młodsi, parami

srukaia gesłwiny
by w mrokach dnia pożegnać niedzie
lę marzeniami. Taki jest lasek bielań
ski w dni świąteczne. Dni powszed
nie są inne — takie jak w każdym
innym lasku, położonym zdała od osiedli ludzkich
J. ].

R

Pogoda

Przewidywany przebieg pogody w
dniu 22.8.38 r. w całym kraju pogoda
Futra prawie
oez dżdżysta o wzrastającym zachmurzę
zaliczek od 20 złotych miesięcznie niu w centrum kraju i dzielnicach za
chodnich, a niewielkim na pozosta
męski?- damskie, trzyćwier cio . e
łym obszarze kraju. Temperatura w
ciągu dnia około 20 st. Umiarkowane
wielki wybór. Leszno
. i5—255) wiatry z kierunków południowych.

DARMO

LISY
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NOWA RZECZPOSPOLITA
W dżungli wiclkietin miasta

Weksel z „prokuratorskim" żyrem
czyli: skąd się bierze sensację
VIII

Dawócf szaleństwa
Bywają sprawy tak tragiczne,
tak bolesne, że wszelki uśmiech
wydaje się być od nich bardzo
daleki. A jednak...
Niesłychany dramat zabójstwa
księdza Streicha wstrząsnął opi
nią polską do głębi. Brakowało
po prostu słów oburzenia dla określenia miary zbrodni popeł
nionej przez komunistę, który
strzelił do kapłana, spełniającego
służbę Bożą i miał jeszcze czel
ność motywować swój ponury
czyn względami „ideowymi". Du
sza się wzdryga na myśl o po
nurej psychice Nowaka - zbrod
niarza, który kapłanowi w takich
okolicznościach zadał
śmierć.
Rzecz nie chce się pomieścić w
głowie, człowiek zaczyna wątpić
w to, czy Nowak, spełniając swój
potworny czyn był przy zdrowych zmysłach...
Taką właśnie linię obrony przy
jął zbrodniarz, skazany w pierw,
szej instancji na śmierć przez po
wieszenie, skoro stanął przed są
dem apelacyjnym. Jednym sło
wem, Nowak „struga wariata".
Robi to zresztą dość nieudolnie,
tak, że psychiatrzy natychmiast
poznali się na symulacji. Nie prze
szkodzą to ponuremu zbrodnia,
rzowi trwać w biernym uporze.
Symuluje w dalszym ciągu.
Jeszcze przed rozprawą, zba
dano Nowaka w więzieniu. Bie
gli . psychiatrzy poddali go szcze
gółowej obserwacji i...i nie mieli
żadnych wątpliwości. Głupstwa,
które czynił Nowak, były tak wykombinowane, tak logiczne w
swojej konstrukcji, że uznano go
za najzupełniej zdrowego psychi
cznie.
Wreszcie przyszedł moment roz
prawy apelacyjnej. Nowak po

wtórnie stanął przed sądem i tu
rozpoczęła się tragifarsa,
która,
mimo powagi tematu, musi wywołać refleksję uśmiechu.
Ponury zbrodniarz w dalszym
ciągu struga wariata. Sąd, zgodnie z procedurą, zapytuje psy
chiatrów, czy potrzebna jest jesz
cze dłuższa ekspertyza. Obaj bie
gli oświadczają, że dla powzięcia
ostatecznej decyzji wystarczy im
piętnastominutowe badanie podsądnego. Badanie odbywa się w
sądzie. Po kwadransie biegli wra
cają na salę sądową. Relacja ich
brzmi:
— Podsądny jest zdrów na umyślę i całkowicie odpowiedzial
ny za swoje czyny. Wszystko to
co robi i mówi jest zwykła symu.
locja. Oświadczył nam, że nazywa
się Kaczmarek, a w jednym z nas
rozpoznał BYŁEGO PREMIERA
KOZŁOWSKIEGO.
Przypuszczam, że w tym miej
scu nawet sąd nie wytrzymał i ry
knął śmiechem.
Podsądny, który aby dowieść
że jest obłąkany, widzi wszędzie
groźnego „pogromcę masonów",
b. premiera Kozłowskiego, jest
niesłychanie, zabawny, mimo ca.
tego tragizmu zdarzeń.
A więc mania prześladowcza?
A może, po prostu, Nowak jest
.wysoko wtajemniczonym masonem i ze strachu, aby go pan se
nator Kozłowski nie odnalazł
gdzieś, w jakowychś tajemniczych annałach, dostał takiej ma
nii, że go widzi wszędzie? A mo
że myśli, że sąd uwierzy. No, bo
jakże? Przecież b. premier Ko.
złowski jest teraz w modzie. Za
reklamował się znakomicie!

- .

ORKA

Obca agentura działa • •

Gdy dosięgła ziemi — podniósł się z tego miejsca
słup dymu, a poprzez czujkę doszedł uszu pułkow
nika huk eksplozji...
Obaj piloci zasalutowali...
Wreszcie „P-23“ wylądował o kilkaset metrów
od miejsca katastrofy. Ól^aj piloci szybko wysko
czyli z maszyny i stanęli na baczność:
— Panie pułkowniku — odezwał się starszy —
melduję posłusznie, że wszystkie rozkazy wyko
nano.
Pułkownik odsalutował.
— Zaczekać — rzucił krótko i ruszył w kierunku
miejsca katastrafy. Po wyczerpującej nerwowo
walce chciał zostać sam ze swymi myślami
Gdy Mochocki otrzymał zagadkowy telefon od
'Jadzi, nie wiadomo dlaczego przypomniał sobie jej
porwanie i kilka innych momentów, kiedy wiele by
dał, żeby być blisko niej. Bez namysłu więc zbiegł
ze schodów i wpadł do pierwszej z brzegu taksów
ki. jaka mu się nawinęła na ulicy.
Nie mógł jednak zrozumieć, o co chodzi. „Zastal
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czynna

sensacje w swojej praktyce? ■
Pytania to zawisło w powietrzu—
Ja bowiem rozparłem się w krześle
i nieco przechyliłem do tyłu, aby sły
szeć, co się dzieje za mną.
— Panie, ja siedzę jak na szpil
kach — mówił starszy pan — pan
mnie trajluje Izydorem. Dobrze, niech
będzie Izydor, ale najważniejsze to
czy forsa jest?
— Uj, forsa, zaraz forsa! — mity
gował przybyły, — My to musimy naj
pierw omówić- Przecież tu nie cho
dzi o sto złotych dla dziewczynki tyl
ko o dwa tysiące dla pana kasjera,
który grał na wyścigach...
— Panie Izydor- — syknął z kolei
starszy pan — je pana nie o to py
tałem...
— No już, już dobrze, już mówimy
o forsie. Kiedy pan zamierza oddać?
— Tak jak powiedziałem: przez
pięć miesięcy po czterysta złotych
miesięcznie— Jak pan liczy? — zapytał przy
były. — Przecież to jest dopiero dwa
tysiące... A gdzie nasz procent?
— Ile?
_ Państwowy... sześć procent —
miesięcznie.
1 :
.■ I
Chwila milczenia.
_
Zdaje ml się, że słyszałem jak star
szy pan westchnął.-.
— To będzie szósta rata — rzeki
wreszcie.
Znowu milczenie—
— Niech i tak będzie — zadecydo
wał Izydor. — Tylko... pan jest prze
cież żaden żyrant
— Jakto? przecież mam pensję, po
sadę-..
— Posadę, daj Boże, może pan mieć
jeszcze dwa miesiące,a co będzie jak
pan ją straci? My musimy mieć ży
ro—
— Ależ ja nie mam nikogo, kto by
mi podżyrował tak wielką sumę!

— To my n!e możemy pożyczyćZnowu cisza...
I znowu wydało mi się, że sły8**
westchnienie starszego pana.-.
— Ja panu poradzę — rzeki po eh"*'
li Izydor — jak r an podpisze te W®»'
sle innym nazwiskiem niż swoje — w
forsa się znajdzie.
Milczenie.
— Dlaczego innym nazwskiem? "
zdziwił sę starszy pan po namyśle. "
Nie rozumiem—
— Może pan nie rozumieć. To *>a'
wet lepiej—

— Cóż tak milczysz? — zagadna
mnie wreszcie mój przyjaciel.
je mi się, że pytałem cię o coś—
Pytałeś.^ Mogę ci nawet odpo*‘e
dzieć. Posłuchaj: sensacją będzie
kilka dni to, co się w tej chwili dz*®'
je za mną przy sąsiednim stoliku.
— A cóż tam się dzieje?
— Tam się wystawia weksle, o kt®'
re wystawca będzie sobie później *
się zapędza w 11131
łebstrzelał.
--------- Tam
-------------------nię zgranego na wyścigach kasjer3’
tak że albo oćda ple:ądze,' albo ST
■
-ij
cie... Tam w itj chwili odbywa
regularny rozbój na równej drodze.-'
Pytałeś skąd się bierze sensacje •
przecież od tej chwili, kiedy posta*’*'
łeś pytanie — nie ruszyłem się z tn’e)
sca i już ją mam. Chcesz, możemy *3
„zrobić" razem—
Oczy mego przyjaciela rozjaś01 y
się radością i cekawuścią—
To był przecież... czytelnik. A C*T'
teinik właśnie żąda sensacji i °n
pcha dziennikarza na poszukiwania- ,
Hałaśliwy wieczór wielkiego >°,a
sta uciechl już zupełnie.
Kelnerzy zaczęli zestawiać krzes*
Za mną — starszy pan toczy j**a .
ki tylko spór czy weksle maja w
podpisane nazwiskiem profesora 8af’
tla, czy Jana Kiepury—
(witP®)

69 i niesz u mnie swoją siostrę, więc nic nie mów o na | że właśnie na ten temat nic mówić nie trzeba.

| Witold Poprzecki |

PR r M Mf r

Hałaśliwy wieczór wielkiego miasta
cichł już najwyraźniej, gdy przyjaciel
mój przestał myśleć o tym co robi
wiatr gdy nie wieje i spojrzał na mnie
z wyrazem twarzy zwiastującym popowrót do przytomności:
— Czy ty wiesz, że nie jestem dzień
nikarzem? — zapytał nagle.
— Dla mnie jesteś turecki święty —
odpowiedziałem bez namysłu. Ale dla
czego stawiasz pytania, które nie ma
ją sensu?
— A czy ty wiesz, że nigdy nie bę
dę dziennikarzem?
— Tego jestem pewny. Do dzien
nikarstwa trzeba trochę przytomności
umysłowej-.
— Więc w takim razie powiedz
mi — ciągnął mój przyjaciel — skąd
bierze się sensację?
♦
Pytanie to jest jednym z najczęst
szych pytań, jakie stawia się dzienni
karzowi. Ale cóż można odpowie
dzieć? Chyba tylko tyle, że o więcej
może się nie wiedzący zapytać, niż
„wiedzący" jest w stanie odpowiedzieć—
— Skąd się bierze senację? — po
wtórzyłem. — Hm! Stolarz robi sto
ły, a nie definicje- Najlepsi teoretycy
zawodu dziennikarskiego, którzy są ie
dnocześnie najgorszymi praktykami_
takiej definicji nie dają. Będą ci my
dlić tylko cudne oczęta takimi zwro
tami jak: „trzeba trzymać rękę na
pulsie życia", „ trzeba mieć oczy na
wszystko otwarte—"
— No, nareszcie pan przyszedł pa
nie Kolas —rozległ się za mną przy
ciszony głos jakiegoś osobnika, któ
ry od godziny nudził się przy pół czar
nej.
i
— Uj! pan musi zaraz wyjeżdżać z
nazwiskiem! — syknął pan Izydor.
— No, dobrze — przerwał mi przy
jaciel — powiedz mi w takim razie
jak ty to robisz? Przecież miałeś już

od

0 — 17

szych wspólnych sprawach...** Co to miało znaczyć?O jakich wspólnych sprawach miał nie mó
wić? O tych, które ich dwoje łączyły z pułkowni
kiem Wojciechowskim, czy o ich narzeczeństwie?
Kiedy wreszcie stanął pod drzwiami mieszkania
Jadzi, spostrzegł, że nie może wejść taki zadysza
ny, bo obie panny zorientowałyby się, że bardzo
jest przejęty tym telefonem. Dopiero po długiej
chwili przyszedłszy do siebie — nacisnął guzik
dzwonka.
Po chwili dał się słyszeć stukot damskich obcasów i drzwi otworzyła — jego siostra.
— 0, jak się masz, Wuniu — zdziwił się wcale
-----udatnie. — Od kiedy zgodziłaś się tu za pokojówkę?
— Od niedawna — uśmiechnęła się piękna panna.
Jakiś tenor darł się z płyty patefonowej:
Sam wzniosę topór nad jej głową,
Gdy zdradzi ojczyzny mej fla«ę purpurową...
Ja sam będę jej katem,
Choć dotąd byłem jej najlepszym bratem...
I znowu nie wiadomo dlaczego, poczuł Stefan, że
po plecach przebiegł mu zimny dreszcz.
— Kto się wydziera na płycie? — zapytał Jadzi,
gdy wszedł.
— Jakiś tenor sowiecki z Moskwy: nadają operę
po polsku w ramach festivalu teatralnego — objaś
niła. — Nawet nieźle to robi. Ale co ciebie tu spro
wadza? Czemu mam zawdzięczać tę niespodziewa
ną wizytę? Zawsze trzeba cię ciągnąć za głowę,
a dziś cóż za zaszczyt...
— Ja pani powiem — wtrąciła się panna Mochoc
ka. — On pewnie znowu wplątał się w jakąś awan
turę. Pewnie gazety o nim napiszą, że zemdlał ze
strachu...
Jadzia zorientowała się od razu, że panna Mochocka kieruje umyślnie rozmowę na tor, który ją
interesuje. Ale nic nie dała poznać po sobie, a sko
rzystawszy z okazji, mrugnęła porozumiewawczo,

Wy Nowa Prawda ».<«.<
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Stefan wiedział od dawna, że cokolwiek robi
wespół z kontrwywiadem, o tym nie wolno opow>a'
dać nikomu, nawet najbliższej rodzinie. Nie dlateg_
oczywiście, że mogłaby zdradzić, ale dlatego,
mogłaby się niepotrzebnie wygadać przed kit11
podstawionym. Zrozumiał więc to mruknięcie, ale’"
Panna Mochocka dorzuciła znowu:
,
— No, przyznaj się Stefan, gdzie i co sknocileS'
Zawsze wołałabym dowiadywać się od ciebie O1
z gazet albo od obcych zgoła ludzi, bo przecież n*v
wszystkie gazety czytam...
.
Żałuję, ale zobowiązałem się do dyskrecji w teJ
sprawie. Będziesz musiała właśnie z gazet dowia
dywać się wszystkiego...
A jednak mimo, że panna Mochocka jeszcze kii*
razy próbowała skierować rozmowę na podoba
tematy — Stefan nie podejrzewał ,w tym nicze£(
więcej, niż zwykłą kobiecą ciekawość.
— Ma przyjaciółkę — myślał — przed którą
się pochwalić, że jest pierwszorzędnie poinform0
wana u źródła. No, bo o tych ostatnich sprawa^
nic gazety nie będą pisały...
Zresztą z niecierpliwością czekał, kiedy sióstr,
wyjdzie, żeby nareszcie zostać sam na sam z 33
dzią i dowiedzieć się, co było przyczyną tak nag^'
go wezwania. Jadzia nigdy jeszcze nie alarmowa*’
go w podobny sposób, nawet wtedy, gdy napraw13*
była stęskniona. Radziła sobie po prostu tak, żeprzychodziła do Stefana.
A tymczasem panna Mochocka siedziała i gada*
gadała, gadała, rzucając od czasu do czasu jak|e,
pytanie, które zmierzało do ustalenia przyczyn nie
obecności Jadzi poprzedniego dnia. Gdzie bV V
z kim, co robiła... Ale Jadzia dawała odpowiedzi ta
sprytne, tak wykrętne, aż wreszcie panna Moch°c'
ka zorientowała się, iż nic od niej nie wydobędzie-
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la
milimetrowy lub jego miejsca
’"Z »tytułowej - <1 1.H: w tektcle >1 O.M; za *•*’,<;>
tl O-Wj drobne II gt ze wyraz; praca poszukiwane I zaofiarowane — W 0'
tofi*
•o. Drobne — najmniej 10 wyrazów. Nekrologi - to gr mm. miejsce
,,£ra
drotej; tabelaryczne I bilanse - W% drotej. Wyrazy tłustym drukiem
Sie podwójnie. Dute litery
Uczę ilg za słowo. Zagraniczne MO/„ drotej
*c<’
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nlkaty (N) — t zł za mm.
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