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Polski nie stać na rozgrywki wewnętrzne

Sprawa-ostrzu noża
O co walczą masy chłopskie?
W podobnych momentach' nie
milczeń, która, niby pętlą zaci- bardziej piekący problem, któ-1 raz, już, bo jutro może być na
milczę
czas na subtelnie wykombino
śnięta na szyi społeczeństwa — • ry należy rozwiązać zaraz, te-1 to za późno.
wane gierki i rozgrywki. Są
uniemożliwiała mu swobodne
chwile, gdy rzuca się karty na
zaczerpnięcie pełną piersią od
Znajdujemy się na jednym z wo od nas zbroją się państwa i stół i gra się „carte ouverte“.
dechu, wywołując uczucie nie
najostrzejszych skrętów histo narody żyją w psychozie wojen Jeśli cofnięcie konfiskaty uznośnego ucisku.
rii. Wypadki pędzą w tempie nej. Nie można się łudzić fraze chwał NKW Str. Ludowego by
wręcz błyskawicznym i rozwi sem, że „niech na całym świę ło pierwszym krokiem w tym
jają się jak stalowa sprężyna. cie wojna, byle polska wieś spo kierunku — to kwitujemy go z
To jest „rzeczywista rzećzy- Na południu, północy, wscho kojna“ — takie „cuda“ zdarzają najwyższym zadowoleniem i.~
sj.
przyjął cofnięcie konfioczekujemy następnych.
brabY 2 Prawdziwą ulgą. Nie wistość‘‘ polskiego dzisiaj, naj- dzie i zachodzie, na prawo i le- niestety, tylko w poezji.
Nie będziemy, zdaje się od
tvnT 0 ^osów, upatrujących w
osobnieni, gdyż nie ma w Pols
nip realizację słów marsz. Śmi
ce chyba odłamu niezależnej
c?a^° ^ydza, że: „Nadszedł
opinii społecznej, który by u'''da pówienia prawdy*4. Prachylił się od podjęcia szczerej
Sza bowiem, choćby najgordyskusji w momentach tak waż
V-jc *epsza jest od stanu ustakich.
W$trnei niepewności, od życia
Warunkiem jednak nieo'dzow
Uli ^Sa°ego ciągłymi alarmanym jest bezwzględna lojalność
hV’ zbulwersowanego podziempartnerów, inaczej — cała gra
ży r rozgrywkami w łonie obo
traci sens i szkoda wykładać
ąe Z3dzącego, zatrutego bag(Telefonem od własnego korespondenta)
karty na stół. Tu leży punkt
hie Plotki, grasującej swobod» ,
i skarbu — Si- obronnych W. Brytanii, min. Si ciężkości.
LONDYN 31.8. Tajemnica tak — Duff
Uij]z Dowodu przymusowego
mon
jest
zaś
przedstawicielem
częstych
ostatnio
obrad
gabine

■ mon — zaatakowali premiera
pienia prasy niezależnej.
Czv awdą, którą nam przed o- tu brytyjskiego wyjaśniła się.• Chamberlaina i min. spr. zagr. opinii najszerszych kół społe
iest^wia uchwała NKW— Jak się okazuje, w łonie rządu1 Halifaxa, zarzucając im zbyt czeństwa angielskiego i polity
kiem znanym ze swej ostrożno
rą Prawdą złą, prawdą ponu- panuje od dłuższego czasu co
W drukowanym przed dwo(W)
(Dokończenie na str. 2-giej)
niemniej jednak jest — raz bardziej pogłębiający się, miękką i niezdecydowaną poli- ści.
i trzeba z niej wy- rozdźwięk w sprawie kierunku tykę w stosunku do Niemiec.
Czterej wymienieni ministrocie. Ć wszelkie konsekwen- angielskiej polityki zagranicz•
Za zrywunle mahóuj..*
nej, a ściślej — jej stosunku do wie zażądali zasadniczej zmiaWi^?yznanie się władz naj- Trzeciej Rzeszy i jej zbrojnych
ny obecnej polityki zagranlcztwa szęgo w kraju stronnic- demonstracyj.
Według wiadomości, otrzy nej W. Brytanii wobec zagadhąmn ° niemożności dłuższego manych przez sfery zbliżone do
nieri środkowej Europy, oraz po
„doi/ an’a prących do czynu
zamordowało pslskie dziecko
stawili
premierowi Chamberlai
rządu
—
na
ostatnim
posiedze

Czn\- **.*“ Jest aktem polity*
Czeńj111 Pierwszorzędnego zna- niu gabinetu doszło do ostrego nowi ultimatum domagające się POZNAN, 31. 8. (śp) Powiatem la- . Kirsteina wszedł w zagon i począł
^UęgQ Uwypuklenie katastro- konfliktu, który może za sobą zastosowania wobec Trzeciej rocińskim wstrząsnęła wiadomość o je zrywać. W tej chwili zbliżył się
stanu gospodarczego pociągnąć przesilenie rządowe. Rzeszy polityki silnej ręki, gro- niesłychanym bestialstwie 30-letnie- Niemiec, a gdy chłopiec zaczął ugo Niemca Karola Kirsteina ze wsi ciekać, Kirsteln rzucił śię za nim w
WeL(?~ wymaga natychmiastoMianowicie 4 ministrowie:
żąc
po
tym
terminie
złożeniem
środL- Podjęcia radykalnych zbrojeń — Thomas Inskip, woj- tek. co spowodowałoby kryzys Broniszewice, który dokonał zubój- pogoń.
stwa dziecka.
W pewnej chwili Kirstein wycią
kow zaradczych.
ny — Horę Belisha, marynarki
rządowy, a w następstwie no- Szczegóły skandalicznego zajścia gnął browning i oddał do uciekają
we wybory pod hasłem obrony przedstawiają się następująco. Na cego kilka strzałów, Zbroczony
Szantaż sudecki
W. Brytanii przed zbrojnym granicy pól Kirsteina szła gromadka krwią chłopczyk upad! na ziemię.
dzieci z okolicznej wsi Chocz. Znaj Wtedy Niemiec dopadł leżącego I po
Sytuacja środkowo-euro- by w oczach niemieckiego społe szantażem niemieckim.
czął się nad nim znęcać. Przerażone
Należy podkreślić, że mini dujący się wśród gromadki rówieśni dzieci były świadkami, jak Kirstein
Uaw \ wyjaśn’ła się o tyle, że czeństwa zatarł wrażenie porażki
ków
syn
wójta
z
Choczu,
9-letni
Zdzi
dokładny rozkład sił po z dni majowych.
strowie Inskip, Horę Belisha i
rannego chłopczyka nieludzko sko
ogniskują
w sław Malinowski zrywał maki. Zo pał i zbił kijem.
łacjg Stronach barykady". DeklaDalszą rachubą jest wyczerpa Diiff Cooper
hie 6 ^gielskie i amerykańskie nie nerwowe społeczeństw zacho swych rękach całość zagadnień baczywszy piękne kwiaty na polu

konfiskaty uchwal
j Str. Ludowego wywarto
żeni ym ^raiu fak najlepsze wra
zer e- Podkreślano z uznaniem
todWaP'e z dotychczasową mehię^ ntezrozuniiałych przewaźzakazów, konfiskat i prze-

W otwarte Utarty

Rzeczywista rzeczywistość

4minhtrówqabineta brytyjskiego
wobec zbrojnych pogróźeK niemieckich

Kwestia
zasadnicza

Niemieckie zwierze

Pozostawiły Rzeszy żadnych
tuai Ze? 00 do konsekwencji ewen
cję
napaści na Czechosłowatije . ooieżne choćby zorientowa.
dohh^ W. tym rozkładzie wyjaśnia
ijje . leJ niż wszelkie oświadczękrok*’ artykuły, że jakikolwiek
nie J.Zolowanych obecnie moralbia lemiec w kierunku stworze”^aktu dokonanego"
z
ałł>y s>ę wręcz samobójstwu
wronybytami
Powyższeg° nasuwa się
Rzesza6 i? im.ię CZego P°nosi
jąc
olbrzymie ofiary trzymaWę armpółtoramilionofujnuna 8ł(>pie wojennej, co
cza
materialnie i wyniszjej w?rU<>WO* P^ede wszystkim
Od a8ną ludność?
^erow'^r je8t prosta: rcżim
W PoK 7 . hczy na to> że armia
W 8erc°
bojowym, trzymana
•twa, U ’’ropy i na graniCy paii_
tdrym
w stanie perków _ ^8° zadrażnienia stosun8owan- doP°może im do wytarH<nni] 'c sukcesu w postaci autoudetów — sukcesu, który

dnio - europejskich, które znużo
ne wiszącą nad nimi ustawicznie
grozą wojny — załamią się i za
żądają od swych rządów pozosta
wienia Czechosłowacji jej wła
snemu losowi.
W końcu liczą Niemcy, że uda
im się może stworzyć, taki stan
rzeczy, w którym by napastani.
kiem zmuszona była stać się Cze
chosłowacja i Francja, co może
skłoniłoby Anglię do zachowania
neutralności.
Takie jest prawdziwe oblicze
szantażu sudeckiego trzymające
go w szachu całą Europę.
Już w r. 1914, na początku woj
ny, lord Kitchener oświadczył,
że zwycięży ten, kto ma mocniej
sze nerwy. Rozwój wypadków po
twierdził wielokrotnie i w pełni
słuszność tych słów.
Podobna sytuacja zachodzi i w
konflikcie sudeckim. Z tą różni
cą, że nikt nie wątpi, czyje nerwy
okażą się mocniejsze...
Na pewno nie nerwy niemieckie.

W chłopa

wierzyć

oto główny motyw
nasze/ nouej pomieści

Chłopca natychmiast przeniesiono
do Chocza, gdzie lekarz nałożył mu
pierwsze opatrunki. Przewieziono go
następnie do szpitala w Kaliszu. Mi
mo wszelkich wysiłków ofiara nie
ludzkiego Niemca na drugi dzień
zmarła.
Klrsteina natychmiast aresztowano
1 zatrzymano na posterunku policji w
Czerminie, po czym odstawiono do
więzienia w Pleszewie.
W całej okolicy panuje ogólne oburzenie. Ludność okoliczna wspo
minając inne, podobne do tego wy
padki, stale się powtarzające spo
dziewa się, że zabójcy wymierzona
będzie lak najsurowsza kara.

Dziesięć lat więzienia!
ją stawić czoło groźnemu nie
Oto kara za nie popełnioną bezpieczeństwu.
winę. Potworna tragedia czło
Olbrzymia wiara u polskiego
wieka, który wziął na siebie cię chłopa — główny motyw nowej
żar nie popełnionej zbrodni i na powieści — nakazuje autorowi
lat dziesięć wymazał siebie spo dać takie rozwiązanie, jakie muśród żyjących — oto początek siałeby być w rzeczywistości.
naszej nowej powieści.
I autor przeprowadza swa tezę
Znany już naszym czytelni w całej rozciągłości: w chłopa
kom autor za kilka dni rozpocz- trzeba wierzyć...
nie na łamach „Nowej Rzeczpo
spolitej" powieść świetlanej po
staci chłopa polskiego, który nie
zawahał się przed największą
ofiarą, aby ratować brata, jak i Powołan e pod breń roern ków 1915 i 1916
nie zawahał się przed niczym,
aby ratować wieś.
PARYŻ, 31.8. (tel. wł.) Mini
Jednocześnie min. wojny po
Wskrzeszona postać „Siłacz- ster wojny wydał zarządzenie, stanowił powołać pod broń rocz
.
_____ ____
ki“ Żeromskiego
— biedna
wiej- na mocy którego zatrzymane bę niki 1915 i 1916, co powiększy
ska nauczycielka, ksiądz jakich i dą w wojsku wszystkie roczni- armię francuską o przeszło 250
I, które miały być zwolnione tys. ludzi
wielu i dziedzic jakich mało
oto główne postacie, które ma-jjy dniu 20 września br.

Czcśiiowa mob lizatia we Francji

..W O' W K V7r>C7P pis P O CTT V*

Str. ?

Polski nie stać na rozgrywki wewnętrzne

Polscy motocykliści w Estonii

na międzynarodowych
wyścigach motorów

Sprawa na ostrzu noża
(Dokończenie ze str. t-ej)
ma dniami na lamach naszych osób — łych, czy innych dziaartykule pt. „Chłopi tracą cier laczy. Stała się symbolem, zapliwość“ wymieniliśmy trzy sadniczą kwestią ruchu ludowe
chłopskie postulaty, stanowią- go. To sobie trzeba dzisiaj jasno
PP
ce minimtim
minimum ich
ich żądań politycz * UŚWicUjOHliĆ
nych. Podkreślić przy tym na
Chłopi powiedzieli już. swe
leży z całym naciskiem, że mi ostatnie słowo. Nie mają nic
mo katastrofalnej sytuacji ma więcej do dodania. Klucz sy
terialnej wsi — chłopi nie żąda tuacji znajduje się w rękach
ją dla siebie żadnych świadczeń obozu rządowego. Czy zdobę
ekonomicznych, są zbyt dumni, dzie się ów „akt dobrej woli“.
by walkę o należne im prawa czy też zwyciężą w nim owe
mieszać z jakimikolwiek żąda czynniki,
których jedynym
niami korzyści gospodarczych ideałem jest pogłębienie wyima
natury materialnej.
ginowanej przez się „Unii po
To trzeba umieć ocenić!
działu**?
Jednym z owych trzech po
Mowa katowicka wicepremie
stulatów jest amnestia dla emi
ra Kwiatkowskiego i zniesienie
grantów politycznych.
Ten akt dobrej wolt czy jak konfiskaty uchwal NKW — zda
kto woli, wielkodusznego gestu, ją się jednak dowodzi, że grupa
ze strony obozu rządowego ma dążąca do porozumienia ze spo
znaczenie o wiele poważniej leczeristwem zaczyna wywie
sze. niżby to się na pierwszy rać — z dawna ogólnie pożąda
rzut oka zdawać mogło. Spra ny, — wpływ na posunięcia tak
wa amnestii bowiem — i to rów tyczne obozu- Należałoby sobie
nież należy z całym naciskiem w powszechnym interesie ży
podkreślić — przestała być już czyć, by wpływ ten stał się jak
sprawą tyczącą wyłącznie najrychlej — decydującym.

4T. 15?

ży to z kolei w interesie inicja
torów „linii podziału**.
Jest chwila zbyt poważna, by
liczyć się z interesami, gierkami
i podrażnionymi ambicjami ja
kichś zachłannych grupek totalistycznych!
j

We czwąrtek, 1 września wyjeż
dżają do Estonii polscy zawodnicy
motocyklowi na wyścigi międzynaro
dowe, które odbędą się 4 września w
miejscowości Kloostrimets pod Talli
nem.
I
l
>
<
Skład ekipy polskiej przedstawia
się następująco: Jan Bathel z Biel
sko . Bialskiego KM na Rudge 500

60—80 zl na miesiąc
eroponuią muzykom Opery Warszawskiej

c.ctn, Leopold Baron — Bielsko KM
na BKW 250 ccm, Jerzy Dąbrowski
z MK Zw. Strzel, w Gdyni na Rudg®
500 ccm, Jerzy Mieloch z Legii war‘
szawsklej na NSU 500 ccm.
Jako mechanik ekipy jedzie Mi*
chał Nagengast, a jako kierownik 1
ramienia Pol. Zw. Motocyklowego "
Władysław Dąbrowski z Gdyni.
Omawiane zawody odbywają S’s
corocznie pod protektoratem PreżY*
denta Republiki, organizowane sa
przez Estoński Zw. Motocyklowy
mają ustaloną opinię jednej z najcie
kawszych imprez motocyklowych
dzięki swej urozmaiconej i trudnei
trasie.
Zawodnicy polscy wyjeżdżają 1,1
skutek zaproszenia Estońskiego Z’Motocyklowego.
Przypominamy, że przed miesią
cem motocykliści estońscy brali u*
dział w wyścigach w Gdyni, prezen
tując wówczas wysoką klasę jazdyWyjazd naszych czołowych zawo
dników do Estonii jest pierwszym
wyjazdem za granicę w rb.

Ostatnio zerwano pertraktacje w’ spoza Związku, redukcja personalną
sprawie warunków pracy i plac, ja• I materialna itp. Zarząd Zw. Zaw.
kie toczyły się między nowymiI Muzyków Chrześcijan, reprezentudzierżawcami Opery warszawskiej,, jący członków orkiestry Opery, odpp. Dołżyckim i Falkowskim a członl rzucając proponowane przez dyrek
cję warunki, wystąpił jednocześnie
kami chóru i baletu.
Obecnie zatarg, jeszcze przed o-■ z ostrzeżeniem, iż w razie usiłowań
twarciem Opery — pogłębia się,, ze strony dyrekcji fałszywego ogdyż przerwano również pertrakta świetlenla sprawy, związek „będzie
zmuszony wydostać na światło dzień
cje z orkiestra.
W związku z tym, zarząd Zawo ne wiele innych spraw, dotyczących
dowego Związku Muzyków Chrześ działalności byłych 1 obecnych dzler
cijan RP w Warszawie wydał ode• żawców Opery".
Zespół Opery warszawskiej, po
zwę, w której wzywa do „bojkotu
nowych dzierżawców Opery".
przeprowadzeniu około 30 proc, reW odezwie przytoczone są niektó dukcji składa się obecnie z 237 osób,
re warunki, proponowane przez pp. w tym chór — 46 osób, balet —
Dołżyckiego i Falkowskiego, a oce 32, orkiestra — 60 1 personel techniW nadchodzącą niedzielę w Ct^
lania jakichkolwiek zamieszek, nione przez muzyków — jako nie doi czny ok. 100 osób, przy czym zarob- ładzi
rozegrane zostaną ogólnopol
mając na uwadze sytuację we przyjęcia.
1 kl chóru I orkiestry wynoszą w sto- skie zawody lekkoatletyczne, orga®1'
wnętrzną, a przede wszystkim
Wymieniany jest np. 8-godzinny j sunku rocznym, po dokonaniu potrą- zowane przez ATS Czeladź.
zewnętrzną państwa.
dzień pracy, angażowanie członków ceń — 60—80 zł miesięcznie.
Zgłoszenia nadeszły od klubów P°
Zdaniem całej, bez wyjątku,
morskich i śląskich. W zawodach
opozycji — Polski nie stać dziś
tych startować ma również Walas!®'
nawet na parogodzinną wojnę
wiczówna oraz Kusociński.
domową.
i
Najlepsza nasza lekkoatletka star
tować ma nadto 3 września w Soni*'
Zostało fo już tylokrotnie
stwierdzone, że aż p. Cat Mac Zrzeszenie związków pracowników zdania, że samorząd winien również wach w ramach meczu lekkoatlety*
kiewicz napisał, iż sanacja spe miejskich zamierza wystąpić na jesie przyczynić się częściowo do zwięk cznego Chorzów - Zagłębie.
kuluje po prostu na patriotyz ni z postulatem poprawy bytu tych szenia konsumcji przez okazanie na
mie opozycji, wyzyskując go pracowników w trybie doraźnym leżnej pomocy pracownikom przy koń
dla przedłużenia swego trwa przez wypłacenie renumeracji tzw. 13 cu roku kalendarzowego.
pensji, którą zawieszono w 1932 r., w
Jest to tym bardzie! uzasadnione, że
nia.
CO WIECZÓR O GODZ 8.15
Jeżeli więc w pełni świado chwili naruszenia równowagi budże tzw. awanse tegoroczne nie objęty
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
towej
miasta.
większych
grup
pracowników,
poza
mości i odpowiedzialności NKW j
o 4.15 i 8.15.
Ponieważ
strona
dochodowa
budże
tym
przeważająca
większość
pobo

Str. Ludowego podnosi publicz.
rów
pracowników
umysłowych
wy

Jń?swTgloroskze^awczymieJskieso raacCT‘e s.ię po‘’rawi,a’
NA FALI ETERU
to należy traktować to z najwyż Łwiązki, nie negując konieczności prze nosi poniżej 230 zl, a fizycznych po Kasa czynna od 1! rano cały dzieA
oraz „Orbis", aleja Jerozolimska ™
szą uwaga, jako ostatnie ostrze prowadzenia dalszych inwestycji, są niżej 200 zl miesięcznie.

WahtiewictówH
i Kusofńsii

Ostatnie ostrzeżenie

Są lematy, których’ w prasie
codziennej poruszać nic należySą jednakże chwile, w których
je poruszyć trzeba, w celu ostrzeżenia i zapobieżenia grożą
cemu złu. Staje się to wówczas
obowiązkiem każdego uczciwe
go organu opinii publicznej!
Jak wynika z tekstu uchwał
NKW — doły chłopskie burzą
się i władze stronnictwa tracą
„możność utrzymania icb w ra
mach uchwalania rezolucji**. In
nymi słowy, o ile nie zostaną
natychmiast przedsięwzięte ra
dykalne środki zaradcze — gro
zi nam wstrząs wewnętrzny, o
nie dających się obliczyć następ
stwach.
Zastanówmy się spokojnie.
Nie ma dziś w Polsce ani jedne
go odpowiedzialnego środka
dyspozycji społecznej czyli ani żenie pod adresem tych, w któ
jednego niezależnego stronnic rych mocy leży odwrócenie nad
twa, które by dążyło do wywo- ciągającej burzy.

Sprawa na ostrzu noża
Sprawa stanęła na ostrzu no
ża.
Czy należy oczekiwać znowu
masowego zrywu milionowych
rzesz chłopskich?
O tym rozstrzygną prawdopo
dobnie najbliższe tygodnie, przy
czym decydujące znaczenie
mieć będzie, czy, jak o tym
wspomnieliśmy powyżej — w
obozie rządowym zwyciężą
czynniki, które od dłuższego
już czasu pracują nad zmianą
stosunku, przede wszystkim do
wsi, czego wyrazem zewnętrz
nym są: katowicka mowa wice
premiera Kwiatkowskiego i
zniesienie konfiskaty uchwał N.
K. W.
Należy sobie życzyć, by się
tak właśnie stało—w interesie
państwa, którego nie stać w obliczu groźnych zagadnień ze-

Giełda pieniężna
DEWIZY: Holandia 288 80; Barlin 213.00;
Bruk.aia 87.75; Gdańtlc 100 00; Hęljinkł 11.25;
?,0Pn,nL‘>9* ”SJS; Londyn 25.84; Mediolan I
22.40, Montreal 5.30 7/8, Nowy Jork 5.30 7/8;
?4°4r^na
w01’. 5i,: 0,10 12, a0; Pł,yt
itin'
LS2'okholm ,5S 2S; Tel *viv
2Voi
yCh 121*25»’ Marka niemiecka srebr
na yl.UU.

.
5 Pf« PO* P'«">
low. I em. 84.13, II em 85.25; 4 orar nnł
dolarowa 45.50; 4 I pńł p,oc wewneUma
47.25; 4 proe. konsolidacyjna 47 2* 41 Ly
proc. t. Z. ziemskie 45.00; 4 I pet proc i
Z. ziemskie poznańskie seria K 64.75; 4 proc"
Ł. Z. ziemskie poznańskie 53.00; 4 i pii proc
Ł. Z. Lwowa 64.75; 5 proc. I. Z. Warszawy
(1733 r.) 73.50.
AKCJE- Bank Polski 123.50; Bank Zachodni
37.00; Węgiel 34.75; Starachowice 43.50; Ojtro_*jec_.65.25<_liJgoR_ 8? .00, __

słaituja w Czeladzi

013 pensje pracowniKów
miejskich

TEATR MALICKIEJ

S DOLINA SZWAJCARSKA 3Uwaga! Od 4 bm. przygrywa 10-osobowa orkiestra Jazzowa pod dyr. kompozytora LEWANDOWSKIEGO*

wnętrznych na kopanie przepa Uroczy zakątek
ści w narodzie, choć... może le-

Warszawy.

Ceny b. niskie.

9.T

IMPERIAL
Pomn/k
Martzałkowaka 56 p. 5-7-9
przeora Koideckiego
POZNAŃ. 31.8. W drugiej połowie
października odbędzie się w Szczytni
kach pod Kaliszem poświęcenie I od
słonięcia pomnika ks. przeora Augu
styna Kordeckiego, bohaterskiego obrońcy Jasnej Góry, dłuta art. rzeź
biarza poznańskiego Jana Marii Jakóba.
Pomnik będzie miał ponad 12 mtr,
wysokości, a sama statua ok. 3.50 mtr.

zbożowo-towarowa
Pszenica: jednolita 22.75, zbierana 22.25,
czerwona szklista 23.25;
łubin niebieski
14.50; żyto; I stand. 15.75; jęczmień: nowy
I stan. 15 50, nowy II stand. 15.00, III stand.
15.00; owies: stary I stand. 15.00, II stand.
15.00, nowy I stand. 14.75; męka pszenna;
wyciągowe 41.00. gat. I 38.00, gat. I-A 34.50.
gat. II 28.00, gat. Il-A 23.00, gat. III 17.00;
męka iytnia: gat. I 24.50, gat. II 15.50, razo
wa 17.00; otręby pszenne: grube 12.50. 8rednie 11.50. miałkie 11.50; otręby iytnia 10.75;
rzepik zimowy z workiem 44.50, jary z wor
kiem 44.00; rzepak zimowy z workiem 45.50;
groch Victoria 30.00; makuchy lniane 20.50;
rzepakowe 13.00; i rut sojowy 23.75; słoma:
iytnia prasowana 4.50, w Snopkach 5.00; sia
no prasowane gat. I 7.00, gat. II 5.50; mak
niebieski z workiem 46.00; koniczyna: biała
surowa z workiem 220.00, biała bez kanlanki 250.00; wyka ozima 80.00; ziemniaki jadal
ne 5 00

ł/IFTflD>A
lltlUKiH
„Ten, którego
ukochałam”
Marszalków. 106
pocz. 4, 6, 8, 10

Svlvia Sidney

""

i

iii

. II

George Raft
II! - i.i I -

ŻYCIE WE DWOJE
„Live, love Lerrn"

RIALTO

P. 6.8.10

Najweselsza komedia Stolicy
„M niMODSlWlT

GINGER

ROGERS

ATLANTIC
BITWA
n a
BROADWAY-U

kino

SOKOL

MARSZAŁKOWSKA 69

MOJA MALEŃKA
WIELKA MIŁOŚĆ BETHOVENA
Harry Baur

Chmielna 7

Studio

Nowy Świat 23/25

Czarująca ZARAH LEANDER
w swej saleptzej kreacji
w filmie

LA HAB/l lERĄ
pocz. ^°dz- -L 7. 9

BAŁTYK

p-

Leżaki.

C0L055EUM
“-“”
Ni?dz. 12 i 2 poranki

&

Eleanor Powoli

Ne'son Eddy
w czarujące] komedii

ROSALIE
CENY
nr 7*i

FILHARMONIA
p<’cz'

& 10

< Nawrócony
lL ‘•'grzesznik
ADRIA NASZEb STalB
CENY
mon - pwt.

fl U fl 1 A

’"S"™:.’ 75«

Otw. od 1O — 23

1-

PATROL NA PUSTYNI

PIERWSZA TARZANKA
EGZOTCZNA PIĘKNOŚĆ
DOROTHY LAMOUX
_ w filmie
,

MIŁOŚĆ w DŻUNGLĄ

<IH° TON

„ICH STU i ONA JEDNA"
W roi. gł.: Deanna Durbin. L?op°'^

STOKOWSKI i Adolph Meojno

CASINO

(IHMSl

Victor Mc Laglen i Borys Karloff

kino

FLORYDA

Żelazna 61 p. 4. 6. 8, Id
Ceny od 54 gr

Przy drzw.ach zamkniętych
i Rycerze stepu

KOMETA

Chłodna 49

HOTEL HOLLYWOOD
i rewia

CElAllfC Senatorska 2®

wiIIeNw

pocz* 6. & 10

Ola wciebie
seniority
roli gt Nino Martin
reż. Reuben Mamoulian

Nasze tein: 75 tir 11jL

EUROPA
Ceny iniioni
.
Katarzyna Hepburn i Carv Gran
w arcywesolej komedii

DRAPIEŻNE MALEŃSTWO^

Nr. Ig?
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Przykre wystąpienie Kr. Sforzy

Paryż
trzeźwo
ocenia
sytuacje
Skutki „henleinowskiei" kampanii treści prasy polskiej
(Telefonem od własnego korespondenta)
PARYŻ, 31.8. Pomimo, że Polska
laimuje pozycję strategiczną o decyduiącym wpływie na bieg obecnych
Wydarzeń — w Europie głucho jest
lakoś o Polsce.
Właściwie dopiero dziś rozległ się
*namienny głos: artykuł hr. Sforzy
Da szpaltach „L‘Ordre“. Były minister
sPraw zagranicznych Włoch i amba8ador w Paryżu kreśli kontury naszej
Po'ityki zagranicznej naświetlone naj
r**lei posuniętym
krytycyzmem.
"'Prost wierzyć się nie chce, że tak
*Vbitny dyplomata ośmiela się posąuzać Polskę o współpracę z Niemcap' ’ Węgrami i dążenie do podziału
Czechosłowacji,
Wystąpienie hr. Sforzy Jest tym
Pfzykrzejsze, że znaną jest ogólnie
rzeczą, iż z głosem jego liczą się jesz
Cze w wielu kotach politycznych i dy
Somatycznych Paryża.
Ustąpienie to należy zapisać na
rachunek tych nieobliczalnych głoniektórych organów prasy pols'Uei< które w sprawie Czechosłowac*i Prowadzą kampanię godną co naj
mniej popleczników Henleina, a któ’v.ch głosy są na zachodzie skwapli*le notowane.
Pewnego rodzaju odpowiednikiem
0 wystąpienia męża stanu Włoch
Przedfaszystowskich jest artykuł by-

1 rrzyj/ćd y chłopów
Dulgnkich
w Początkach września bież,
*ok
_ u vuuęuz,iv
w Warszawie
rroistawiv
odbędzie oię
się w
pniowa między prezesem NKW
r- Ludow. Maciejem Ratajem, a jed
’O z wybitnych ludowców bułgarujch byłym 10-letnim emigrantem po
, Vcinym, obecnym posłem na sejm
,’’’karski — p. Nedełko Atanasowym,
w dniu 2-go września przyby* do Polski wraz z wycieczką.
.
Atanasow był ministrem w rzą
!e Stambulińskiego.

ŚD. prał. St. Szober
Pnia 29 sierpnia zmarł w Warszale Profesor uniwersytetu Józefa Pil
pU(3skiego Stanislaw Szober, członek
^Q,skiej Akademii Umiejętności, Twa
aukowego Warszawskiego i licz^ch innych towarzystw naukowych
alowych i zagranicznych, autor
le,u Prac naukowych i dydaktycz'’clh Prezes Towarzystwa Krzeienia Poprawności i Kultury Języ’ _ redaktor prac filologicznych,
sPólwłaściciel Instytutu Popierania
°!skiej Twórczości Literackiej, byy ż°łnierz — ochotnik 201 pułku ary‘erii polowej.

~abożeństwo żałobne za duszę śp.
Prof- St Szobera odbędzie się we
c*^artek, dn. 1 września o godz.:. „
10
* Zórnym kościele św. Krzyża, skąd
®®stąpi -wyprowadzenie zwłok na
^entarz Powązkowski.

lego posła Longueta, który niedaw
no bawił w Polsce na kongresie Pol
skiej Partii Socjalistycznej.
Dwuszpaltowy ten artykuł jest pe
łen inwektyw i rozważań nie nadają
cych się nawet do streszczenia.
Z innych głosów dotyczących poli
tyki polskiej notujemy korespondencję
„Titnes‘a", podającą niemal w całości
uchwały Nacz. Komitetu Wyk. Stron
nlctwa Ludowego, początkowo skon
fiskowane, lecz w końcu puszczone
przez najwyższe władze w państwie
co świadczy, zdaniem „Times‘a" o nie
dalekich już wielkich zmianach naszej
polityki wewnętrznej, liczącej się spe
cjalnie z nastrojami mas ludowych.
Dodajmy na zakończenie, że „Jour
nal des Debats" podaje dziś w całości
zamieszczony w „Nowej Rzeczpospo-

litej" wywiad z ambasadorem Claudel'em.
Wreszcie w biuletynie prasowym
ministerstwa spraw zagranicznych
znajduje się in exstenso artykuł generała Sikorskiego „o roli armii polskiej
między Niemcami i Rosją"'.
Pojawienie się Hitlera nad granicą
francuską i szwajcarską uważają w
Paryża za akt nie tyle groźny, ile nie
przyzwoity. „Chciał nas zaniepokoić
— Piszą dzienniki paryskie — lecz de
monstracja spaliła na panewce, była
bowiem szyta zbyt grubyrał nićmi.
Francja i Anglia przyzwyczaiły się
już do tego, że Berlin z niczym się
nie liczy. Zamiast niepokoić, Berlin
zdwaja naszą czujność, a Niemcy ni
kogo nie zaskoczą. Nie jest to plu
sem w ich strategii 1 dyplomacji". (A)

Najmilsza Ojczyzno bohaterów - świętych!
Rany Swych ramion, na krzyż kiedyś wpiętych
Goisz — dłonią synów z pałacu 1 z chatki,
Klęcząc pod opieką Częstochowskiej Matki.
Wieki wstrzymywałaś hordy Dżyngishana,
Zapewniając pokój całej Europie,
Bądź dzisiaj opoką w bliskim już potopie
I mórz czerwonych 1 synów Wotana!
Już z wieżyc wawelskich gromowładny dźwięk grzmi,
W Tobie, Polsko, echo Wojciechowe śni,
Zachód — szatan kala, Wschód — pławi się w krwi —
Ty, świeć blaskiem Krzyża wśród tych ciemnych dni.
Ku Pradze spójrz sercem! Czech się z Tobą bratał
I wierzy w Twój sztandar, w amarant przybrany.
Ze lwem sprzymierzony, niechaj Orzeł Bały
Na słoneczność z mroków wiedzie Słowiany!
Z czeskiego przełożył
LUMIR .
*) Wiersz ten napisał głośny katolicko-czeski poeta Jan Karnik (dr
Józef Svitil), zasłużony tłumacz liryki polskiej i autor w roku zesz
łym wydanej antologii poezji polskiej. Wiersz ten zamieścił główny
dziennik katolicki w Pradze „Lidove Listy" (20.VIII.1938) z okazji
zapowiedzianej we wrześniu rb. narodowej pielgrzymki czeskie] do
Częstochowy na Jasną Górę.

Skąd płyną pieniądze na niszczenie polskiego handlu?

Gospodarny Drang nach Osten
Bijemy na alarm: Odniemczyć Ciechocinek!

Korespondent Wasz miał mo-i Niestety.^
Okolica Ciechocinka, a na
żność przyjrzenia się temu, w
jaki sposób Niemcy niszczą wet sam Ciechocinek znajduje
handel polski? Obserwacje te się w tej chwili w rękach Niem
poczynił nie gdzieindziej, ale w ców - kolonistów. Począwszy
środku Polski, w okolicach Cie od Kazania, aż do Wisły, spoty
chocinka, a więc w dzielnicy kamy tam wszędzie bogatych
Polski, gdzie zdawałoby się osadników - Niemców, tzw. „Ho
nikt poza Polakami o niczym de lcndrów“, którymi uraczył te ocydować nie może. Jakżeż je kolice August II. Ludzie ci przez
dnak inaczej przedstawia się jakiś czas siedzieli cicho. Stop
sprawa, skoro wejdzie się w ży niowo polszczyli się, czego do
cle codzienne, skoro przypa wodem są nawet nazwiska
trzy się temu: co i kto robi, że Niemców w tej okolicy. (Np. Ma
w ośrodkach najbardziej ruchli dalinski). Przez jakiś też czas
wych gospodarczo, niszczy się nie stanowili oni żadnej odręb
wszelką energię i inicjatywę poi nej grupy etnicznej, bowiem nie
miećki ów element tonął w mo
ską.
Wiadomo każdemu, że okoli rzu polskości. Tak przedstawia
ca Ciechocinka i sam Ciechoci la się sprawa do ostatnich lat, to
nek — oto miejsce, w którym znaczy do czasu, kiedy to Niem
przedsiębiorczy i energiczny ku cy zaczęli czuć się w Polsce,
piec polski mógłby stopniowo jak u siebie. Od tej chwili w oko
zagarnąć w swoje ręce wszyst licach Ciechocinka zaczęły się
dziać
kie gałęzie handlu.

dziwne rzeczy
Oto w r. 1936 Niemcy urzą
dzają w Ciechocinku bal. Na
„balu** tym znaleźli się przed
stawiciele całej okolicy. Na ba
lu tym, prócz muzyki, tańca i...

raczenia się, rozbrzmiewają raz
po raz okrzyki: „Heil Hitler!**
W tym samym roku, zaraz po
owym słynnym balu, władze
polskie odkrywają wielką aferę

W Swarzędzu spokój

Strajk °b'at całe miasto
porządku. W żadnym wypadku nie
zanotowano
zakłócenia
spokoju,
Komisja strajkowa pełni swoje
funkcje bardzo sumiennie, likwidując
w zarodku wszystkie incydenty. Na
miejscu przebywają stale przedsta
wiciele Związku Robotników i Rzemieślników ZZP, który przeprowadza strajk.
W poniedziałek po południu do
Swarzędza wyjechał obwodowy in
spektor pracy z Poznania celem od
382.837 aut ciężarowych, 20.792 au bycia konferencji, w której udział
tobusów — 17.451 polazdów specjal wzięli przedstawiciele pracodawców,
nych — 54.943 różnych innych ma pracowników 1 Zw. Rob. i Rzem.
ZZP.
szyn pociągowych.

POZNA1Q, 30. 8. (sp) Strajk stola
rzy w Swarzędzu przybrał ogromne
rozmiary. Wszyscy pracownicy sto
larscy porzucili pracę. Wszystkie za
kłady stolarskie stanęły.
Strajk odbywa się w wzorowym

saimthoifów i motocykli w Niem zeth
UPSK, 31. 8. Według najświeżs*ych danych statystycznych NiemCy Posiadają w chwili obeci
obecnej
^•364.508 pojazdów mechanicznych,
i. z
Pze»o na stare Niemcy przypada
•241.852 pojazdy, na Austrię natona Austrię natom,ast 122.651. W starych Niemczech
ilościowy pojazdów mcchanicznycb wzrósł w roku ub. o około pół
biliona, czyli 14,6 proc.
W stosunku do roku 1933 liczba po
azdów mechanicznych wzrosła w
„
leinczech o rekordowa cyfrę 1.5 mi
*oną, czyli blisko 100 proc.
Ogólny stan ilościowy pojazdów
’’’’Panicznych przedstawia się nast9Pująco: 1.582.872 motocykli —
1*305.887 samochodów osobowych t-

Jan Karnik*)

400 obwodów wyborczych
podzieli Warszawę

W związku z ogłoszeniem ustawy
o samorządzie oraz rozporządzenia
o ordynacji wyborczej starostwa
grodzkie przystąpiły do prac związa
nych z wyborami do rady miejskiej
w stolicy. Przystąpiono mianowicie
do wyznaczenia obwodów wybor
czych. Oblicza się po jednym obwo
dzie na 2500 do 2000 mieszkańców.

przemytniczą. Okazało się, że I su Niemcy uprawiali na szeroką
w tej okolicy od dłuższego cza-1 skalę
_ i
j *.

przemyt pieniędzy z Niemiec
do Polski
Równocześnie w kioskach Polaków w Ciechocinku, zna
„Ruchu** i u prywatnych sprze lazł się jeden człowiek, który
dawców gazet pojawiły się ma postanowił za wszelką cenę usowo sprowadzone z Niemiec trzymać się tam i zatamować
pisma hitlerowskie. Pismami choćby na małym odcinku natymi zawalili Niemcy wszystkię pór fali germańskiej. Człowiek
kioski. Z ulic Ciechocinka, gdy ten, p. M., przybył tam przed
wyjechali kuracjusze — znikła rokiem i z drobnych oszczęd
ności założył i uruchomił mle
polska mowa...
czarnię. Wykorzystał dobrą
W tej sytuacji Polacy, któ koniunkturę, bo właśnie akurat
rym wypadło żyć w Ciechocin władze polskie zamknęły tego
ku, poczuli się tak, jakby nagle rodzaju zakłady w Ciechocin
znaleźli się w Niemczech! Ob- ku. Stopniowo więc p. Mcość w około, obcość i wro- wszedł na rynek. Aliści po pew
gość!
nym czasie zaczął p. M. otrzy
.Wśród tej nielicznej grupy* mywać jakieś

anonimy, pogróżki
że źle skończy, gdy „na zie
miach niemieckich będzie nadal
uprawiał obcą Niemcom propa
gandę" (?!) Bezczelne pogróżki
powtarzały się wciąż. P. M. nie
wiele sobie z nich robił. Rozbu
dowywał wciąż mleczarnię.
Aż tu — nagle — któregoś
dnia dowiaduje się p. M., że
Niemcy otwierają w Ciechocin
ku własną mleczarnię. Ufny w
to. że władze polskie przyjdą
mu z pomocą i nie pozwolą na
zniszczenie go — udaje się p.
M. do władz. Jakoż władze wy
dają nakaz zaprzestania budo
wy nowej mleczarni, gdyż w
Ciechocinku na tego rodzaju in
teres ma już koncesję p. M., któ
ry prowadzi mleczarnię przez 3
lata.
I — nagle tu się dzieje dziw
na rzecz: po tygodniu rozpo
czyna się budowa nowej mle
czarni w szybkim tempie. Tym
razem plany tej budowy spo
rządzają technicy zakładu... Po
kilku dniach nową mleczarnię
otwiera Niemiec, niejaki Keller.
W tym momencie p. M. traci

dostawców mleka, traci zbyt,
gdyż Niemcy z okolic Ciecho
cinka i z samego Ciechocinka,
poparli Kellera. Zaczyna się po
tworna i nieuczciwa konkuren
cja! Pan M. robi wszystko, by
utrzymać swą placówkę. Wi
dząc, iż Niemcy dążą do jego
zniszczenia w Ciechocinku —•
udaje się do szpitala wojskowe
gó w Toruniu, by tam zawrzeć
umowę o dostawę produktów
spożywczych, a w pierwszym
rzędzie mleka. Wnosi więc ofer
tę i czeka-.. Jakież było jednak
jego zdziwienie, gdy zawiado
miono go, że — dostawcą do
szpitala będzie p. Keller!
— Któż to jest?
— Nie kwalifikowany, zakry
wający się spólnikiem Niemiec,
który przed 2-ma laty dostał
się za kratki za to, że zatruł ze
psutym mięsem ten sam szpital.
Teraz przeciera oczy p. M. i
widzi: Niemcy wystąpili z nim
do walki i realizują swoje groź
by. Postanawia jednak bronić
Się i nie dać załamać. Pan M.
wierzy, że przecież

jest Polakiem i polskie
władze nie pozwolą go
zniszczyć Niemcom

W ten sposób Warszawa będzie po
dzielona na 400 do 420 obwodów.
Niestety! Niemcy rzucają gru konkurencję, ale-., w Ciechocin
Spisy wyborców przygotować wy be pieniądze na konkurencję, na ku już nie ma polskiej placów
dział ewidencji ludności.
p. M. czynią jeden zamach, dru ki!

,NOWEJ RZECZPOSPOLITE)**
kosztuje m;es. tylko 2 zł

gi — i — wreszcie zniszczone
Niemcy zapłacą grzywnę, za
go p. M. wyrzucają z Ciechocin płacą
odszkodowanie — tylko
ka. Pan M. udaje się do sądu.
p.
M.
zapytuje:
skąd oni mają
Sąd skazuje Niemców na grzyw na to pieniądze??!
nę 10 tysięcy zł za nieuczciwą
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Przez głośnik radiowy Gen.Haii«a wwTsrowoi
M3

Umarła, czy w fetarjfuT—Ra) dla. detektorów—Wystawa Radiowa

Zdarza się, że smutny obrząd po matów, jak to zzobił były dyrektor
grzebu sprawia zadowolenie* widiom; ’„Grand Quiquoktr" M. Maurey ze
Bywa tak, gdy spadkobiercy grze !„StraidivaHusem", to pozostanie za
bią niesympatycznego; lecz bogatego gadka. Może tylkoi nie poszukano
wuja, gdyż pożegna się ze światem właściwie, bo przecie mamy tyle-docierpiący długie fata* nieuleczalny wcsmych i zręczntych piór. Dlacze
go nie zwrócić
do -------Kiedrzyńskiechory, gdy zakończy ziemską1 w?- »«■
—----się
- -drówkę ktoś, k-to dał' sięr we znaki go,. Nicwiarowicza, Karpińskiego, Hcspoieczeństwu złośliwością, lub wy mara? Czy poza tztv. „szmoncesem"
tykaniem wad. Toteż wyobrażam- so- . i „ząbkowatóścią zaiczesaną" nie ma
bie, że Polskie Radio’ odetchnie ż ul już w Polsce, Lamów, Wilkońskich
gą po mojej śmierci również serde i Janoszów? Czyżby humor polski
cznie, jak tysiące słuchaczów radio , rtrusiał się opienać jediynie na niezawych odetchnęło po cichym i niesła- | radnościach programowych i niedbalwnym końcu przesławnej „godziny j stwadh, a nie nu świaidomym wydo
niespodzianek", usuniętej z pfog/a- i byciu kontrastów współczesnych
mów. Nie przypuszczamy bowiem, nam ludzi i na grze (komicznych, ale
by miał się ponowić ten bezmyślny prawdopodobnych ^biegów okoliczeksperyment, którego musieliśmy
wysłuchiwać dotąd co soboty. I jak
o każdym takim nieboszczyku, niech
że wolno będzie powiedzieć o zmar
łej: mogła być wielkim ożywieniem
programów, świeżym
powiewem
twórczego ducha, przeglądem no
wych, nieznanych jeszcze sił wyko
W dniach 24 i 25 września br. od
nawczych i natchnieniem młodzieży
artystycznej, a była narzędziem tor będzie się w Częstochowie zlot-pieltury, rewią niedbałej nieudolności, grzymka Katolickiego Związku Mło
dowodem, że nieplanowość i impro dzieży Męskiej, który zgromadzi na
wizacja na dłuższy czas ostać się nie Jasnej Górze stutysięczną rzeszę mlo
może.
Obyśrny równie szybko pogrzebali dzieży skupionej w ramach Akcji Ka
’ < ' /
‘,r » «
inne niecelowe próby w słuchowi tolickiej.
skach radiowych. Z prawdziwą sa
Protektorat nad zlotem objęli obaj
tysfakcją podkreślamy też fakt, jak polscy kardynaloiwie, JE. ks. kardynał
by lekkiego drgnięcia w tym kie
runku. Dano nam w ubiegłym tygo A. Kakowski i JE- ks. kardynał pry
dniu sporą garść transmisji z zagra mas Hlond.
nicy. Oczywiście, nie będąc zwolen
Świadkiem wielciego hołdu, składa
nikami przerostu w tej dziedzinie, u- nego przez katolicką młodzież polską
znajemy jej walory. Mogąc chwytać Najświętszej Pańnie Jasnogórskiej,
od czasu do czasu na detektor takie
audycie, jak „Kawaler srebrnej ró będą delegacje zagraniczne, przedsta
ży", węgierski kwartet z Trenczyna, wiciele władz i'liczni członkowie epi
dwie nieznane opery aktowe Pucci skopatu, który nazajutrz po zlocie od
niego (oryginalna „Suor Angelica" na bywa swój doroczny zjazd w Czę
same glosy kobiece), wreszcie duń
skie piosenki ludowe z Kopenhagi, stochowie. Kulminacyjnym punktem
nasz słuchacz małokalibrowy wyra zlotu-pielgrzymki będzie złożenie vo
bia sobie smak i zacznie odróżniać tum katolickiej młodzieży w kaplicy
znakomite koncerty symfoniczne Fi Matki Boskiej Częstochowskiej.
telberga od niestrawnych „rozrywko
wych" szkaradzieństw. Przekona się Jednym z najoryginalniejszych punk
też, że nasze śpiewaczki jak sława tów programu zlotu:będzie widowisko
Orłowska - Czerwińska, A. Szlemiń- na świeżym powietrzu pod pod ha
ska i B. Kostrzewska przewyższają słem „Budujemy Polskę Chrystuso
wielokrotnie swe zagraniczne kole
żanki, i że ginący z braku pracy wą". Widowisko zobrazuje wysiłek
nasi instrumentaliści, przy odpowied młodego pokolenia katolickiego, dźwi
nim przygotowaniu mają nie mniej gającego od podstaw1 chrześcijańskich
do powiedzenia w muzyce, od forte- gmach nowej, silnej Polski. 10 grup
pianistów, klarnecistów, wiolistów i z których 8 w regionalnych strojacii
skrzypków obcych.
Herman v. Beckerath’, pięknie opa ludowych, złożonych;każda z 40 osób
nowawszy wiolę di gambę, nie prze będzie w śpiewach i recytacjach da
wyższał wcale biegłego klarnecisty
L. Kurkiewicza; T. Kowalski (cello),
Mikuszewski (najlepszy z solowych
skrzypków radiowych). F. Herman i
dwaj fortepianiścj A. Brachocki (b.
subtelne i pewne uderzenie) i J. Bereżyński — stanęli tym razem na
wysokości zadania.
WISŁA, 31.8. Chociaż setki kilome
Słyszeliśmy też nieznane dotąd
śpiewki, a choć żadna z nich nie mo trów dzieli źródła Wisły od jej ujś
gła wzbudzić entuzjazmu, dobrze, że cia, to jednak pod pewnymi względa
dopuszczono do mikrofonów prowin mi można doszukać się podobieństwa
cjonalnych te młode siły. Szukajcie, stosunków, biorąc pod uwagę język
szukajcie ciągle! — oto hasło, które
>
należałoby
wypisać na ścianach niemiecki i radio.
wszystkich biur i licznych gabinetów
Oto w hallu restauracji uzdrowisko
przyszłego pałacu radiowego. Z tego
nikt wam, panowie, zarzutu nie wej panna garderobiana z kelnerami
zrobi — choćbyście się czasem na i przygodnymi jej znajomymi gwarzy
wet pomylili w wyborze.
w najlepsze po niemiecku. Przecho
Jeżeli tak należy rozumieć pro dząc na drugą stronę do restauracji
gramy Wystawy Radiowej — bra hotelu „Centrum" i prosząc kelnera
wo! Szkoda tylko, że i tu wdarła się
chęć łatwego zdobywania poklasku. o zmianę pięciozłotówki panna buieto
Przemiła St. Orska naprawiała np. wa mówi po niemiecku. Gościom po
w jednym z „konrozów." to, co psuli byt umila radio, przeważnie nastawio
jej towarzysze.
ne na stacje niemieckie. I to nie tylko
Tydzień ubiegły w audycjach mie
szanych zaznaczył się też jakimś dzi wówczas, gdy polskie stacje przestają
wnym dążeniem do programów re nadawać muzykę, ponieważ z niemiec
trospektywnych. — Wspomnienia kich stacji każę się słuchać publiczno
przeszłości bliższej i dalszej mają ścl również i prelekcji I komunika
swą wybitną rolę i śwoisty posmak. tów. Lecz na tym nie wyczerpuje się
Podobają się więc. Ale to nie racja,
by ładować je w takiej ilości. Sły niemczyzna. W restauracji p. Samca
szeliśmy „Pieśni trubadurów i wa- pod Baranią — radio nadaje jedną po
gantów", „Wspomnienia z dzieciń drugiej audycje niemieckie.
stwa", „Na manewrach", nie licząc uOto fakty na przestrzeni kilku gotworów specjalisty od tego genre'u
— Stanisława Wasylewskiego, który
oby nigdy na urlop nie wyjeżdżał!
Dlaczego nie zdobędzie się nikt z
polskich autorów radiowych na rów
nie zręczne opracowanie pustych te-

tońszczyzny nie ma już cF aspiaścw
ności? Czy prócz dulszczyzny i
szczępkatońsizczyzny nie ma już uśmiechu?
Szukajcie... panowie g Polskiego
Radial
two

Dnia 28 bm. odbyło się w Wągrow
cu na Pomorzu uroczyste poświęce
nie sztandaru miejscowej placówki
Zw. Hallerczyków, które zaszczycił
swą obecnością generał Józef Haller.
Jak donosi „Dziennik Bydgoski" —
władze Stronnictwa Narodowego i ich
organ lokalny „Gazeta Wągrowiecka“ usiłowały zignorować to wydarzę

Ul tysięcy rolników wielkopolskich

u stóp Jasnej Góry
CZĘSTOCHOWA, 31.8. Cala noc z stochowy pociągi wiozące rolników
niedzieli, na poniedziałek w odstępach wielkopolskich, którzy na walnym
pół godzinnych przybywały do Czę- zjeździe postanowili złożyć u stóp Cn
downego Obrazu Matki Boskiej Czę
stochowskiej votum.
W pielgrzymce wzięło udział II ty
sięcy rolników z prezesem WTK Roi.
Mikołajczykiem i dyr. Szyfterem na
czele. W południe olbrzymia rzesza
wało wyraz swej trosce o przyszłość pielgrzymów wielkopolskich zaległa
ojczyzny — będzie głosiło swą goto plac szczytowy, gdzie w ich imieniu
wość’do zgodnej budowy królewstwa protektor tej obrzymiej pielgrzymki
rolniczej, JE ks. kardynał Hlond na
Chrystusowego w naszym kraju.
Na> zakończenie uroczystości w nie ich intencje odprawił mszę świętą
oraz poświęcił ufudowane votum.
dzielę»odbędzie się wielki pochód.
W nocy z poniedziałku na wtorek
Już dotychczas zgłoszono na zlot pielgrzymi specjalnymi pociągami w
do 70.000 > uczestników, którzy przyhę odstępach pół godzinnych opuszczali
dą na Jasną Górę w 70 pociągach po Częstochowę udając się do swoich za
pularnych. * ,..fe
gród.
I»•i
»

Sto tysięcy młodzieży katolickiej

na zlocie-pielgrzymce w Czestochowie

5 uroczystości w jednym dniu
ibchodzilo miasteczko Sąpólno

TORUŃ, 31.8. W Sępólnie Kraińskim odbyły się uroczystości z oka
zji poświęcenia pomnika Chrystusa
Króla, manifestacji ku czci św. Andrze
ja Soboli, przekazania daru pow. sępoieńskiezo na FON, poświęcenia no
wego lokalu KKO oraz otwarcia wy
stawy zorganizowanej przez LOPP.
Uroczystości te zgromadziły tysiące
ne rzesze mieszkańców pow. sempoleńskiego oraz przedstawicieli władz
państwowych, wojskowych, ducho
wieństwa i samorządowych.
.
Po odsłonięciu pomnika Chrystusa
Króla ks. biskup dr Okoniewski od
prawił mszę św. połową w asyście

Analogie dwóch krańców Polski

W Wiśle mówi sie po niemiecku
dżin z trzech lokali publicznych Wt
sły.
. I ■ .. r. ■>.

zielonych sztandarów
W gminie Skorosze pow. warszaw
ski, odbędzie się w nadchodzącą nie
dzielę uroczystość poświęcenia sztan
daru Str. Ludowego.
Z okazji tej przewidziane są liczne
przemówienia działaczy ludowych, m.
in. ks. pik. Panasia.

200 górników
przy pracy
RYBNIK, 31.8. W związku z oży
wieniem gospodarczym szczególnie w
COP 1 większym zapotrzebowaniem
na węgiel górnośląski kopalnie śląskie
odczuły poważne ożywienie.
Najlepszym tego dowodem jest, ie
niektóre z zakładów pracy powiększa
ją swe załogi.
M. in. kopalnia „Szyby — Jankowi
ce" zatrudniła w bieżącym tygodniu
200 nowych górników.
» , , ,

0 nowy układ zbiorowy pracy
w górnictujie węglowym

Górnicy żądają podwyżki plac
KATOWICE, 31.8. Wczoraj odbyła
się tu w okręgowym Inspektoracie
Pracy konferencja porozumiewawcza
pomiędzy związkiem pracodawców —
wtaścicieli kopalń węgla, a komisją
porozumiewawczą związków zawodo
wych górników — w sprawie wypo
wiedzianej umowy zbiorowej w gór
nictwie węglowym przez związki gór
ników.
Konferencja ta choć przeciągnęła
się kilka godzin nie dała pożądanych
rezultatów, albowiem przedstawicie
le pracodawców nie posiadali pełno
mocnictw do ostatecznego decydowa
nia.

Podwyżki płac, broni i umundurowania

Wc aż pizybywa

licznego duchowieństwa, pó czym na
stąpiło przekazanie przez komitet
zbiórki na FON 12.500 rękawic.
Uroczysty ten dzień zakończyło wi
dowisko religijne, następnie odbyty się
pokazy lotnicze oraz zawody i poka
zy. wodne na jeziorze sępoleńskim.

nie, lecz zawiodły się na swych czi°°
kach, starsi bowiem narodowcy wzic 1
udział w uroczystościach, wyrażaja"
swoje oburzenie na po cichu ogłosz°
ny bojkot Prezes Stronnictwa N*r°*
dowego p. Górny też przybył, co z 8'
znaniem warto podkreślić.
Miasto było skromnie udekorować8
ponieważ p. bumistrz bawi na urk>P,e’
a jego zastępca choruje... Pan staj0'
sta usprawiedliwił swą nieobecność u'
działem w uroczystościach straż*8
kich w pobliskiej wiosce przysyłał30
jednak życzenia listownie.
Miejscowa sanacja ustosunkow* 3
się do święta hallerczyków na ot0’
przychylnie. Obywatelstwo miejs80'
we, ziemiaństwo i włościanie z prez8'
sem Mikołajczykiem (był nieobecny ł
powodu udziału w zjeździe ludowej
w Warszawie) przyjęli chętnie ob°'
wiązki rodziców chrzestnych, nie ską
piąc ofiar na kupno sztandaru dla h*1'
lerczyków. Poświęcił sztandar w k°'
ściele poklasztornym ks. kapelan M3'
tyaszek.
i
.1
.1
Po nabożeństwo udał się genera.
Haller w asyście prezesa chorał*
wielokpolskiej Związku Hallerczyków
majora Rosta z Poznania i prezesa P,a
cówki Bolesława Jezierskiego do F3'
ry, gdzie oczekiwany przez ks. Pr
Wróblewskiego podążył do pomnik3
księdza Wuyka, gdzie złożył ofiaro"'3
ne mu róże.
' 1 ’ I *
Przed defiladą na rynku, w któr^
brało udział 12 sztandarów hallero*'
skich i kilkuset ludzi z różnych forn”
cyl, jak powstańcy wielkopolscy, re*
zerwiści. kolejarze, bractwo kurko®’6
przemówił z wywyższenia pan fCT,c’
rał. Wspomniał o roku 1920 i wyd*rzS
niach, które zjednoczyły cały nar° '
Podobnie i dzisiaj, wobec grozy
bezpieczeństwa niemieckiego
czyć się trzeba. Apelem by „P°lł
na Polaka patrzał jak na najbliżsi8*0
brata, a dobra wola pojednania
ciężyła", zakończył swe przemó",£_
nie. Potem cały rynek rozbrzi”*6
wal echem huraganu oklasków i *‘*a
tów na cześć generała Hallera.
Następnie w ogrodzie strzelnicy 0°'
była się ceremonia wbijania gwoż®3
pamiątkowych. I tu znowu lał sie
tak stów i życzeń. Zapoczątko"31
Je pp. dr Modrzejewski — prez8|
kola Zw. oficerów rezerwy i dyr.
nika" p. Węglarz — jako prezes 2*'
Inwalidów.
Chór famy pod batutą p. Andrze'
jewskiego odśpiewał kilka pieśni. N*1
badziej wzruszający był hołd złóż011
generałowi przez robotników ze 2>e
dnoczenia Zawodowego Polskiego, k*,
rzy swoje ogródki działkowe za n”*
stem nazwali imieniem generała 30
zefa Hallera. <

żądają dozorcy nami Krakowa
KRAKÓW 31.8. W poniedziałek wy 5 złotych za noc, wydania Im na czas
buebł w Krakowie strajk nocnych do- ’ służby broni palnej oraz na zimę spezorców sklepowych, który objął kilku cjalnego umundurowania,
set dozorców.
i | W nocy z poniedziałku na wtorek
Dozorcy za pośrednictwem swego policja krakowska zarządziła zwiękzwiązku zawodowego wystąpili do o-' szenie patroli wobec strajku dózorkręgowego Inspektoratu Pracy z żąda ców, którzy do pracy wczoraj wieczo
uiem podwyżki zarobków do minimum [ rem nie stawili się. z

Górnicy są jednak przeświadczeni,
że baron! węglowi pójdą im na rękę
podwyższając dotychczasowe stawki
płac i umożliwiając tym samym podpi
sanie jak najrychlej nowego układu
zbiorowego pracy.
Następna konferencją odbędzie się
w dniach najbliższych.
•-

Ludowcy

śp. Janowi DąbskieniO
Zarząd wojewódzki Str. Ludo*8^
wystosował do zarządów powi*
wych okólnik w sprawie natycb”1’ t
stowego przekazania zebranych k*
na nagrobek śp. J. Dąbskiego.
Nagrobek będzie poświęcony *
25 września br.

Tanie poby.y

w Zakopanem
ZAKOPANE 31.8. Liga Popierania
Turystyki organizuje w okresie od 1
września do 31 października rb. zjazd
do Zakopanego za kartami uczestnic
twa na tzw. „Pobyty ryczałtowe".
Karta uczestnictwa, która kosztuje
zł 31.50 gr uprawnia uczestnika zjazdu
do 66 proc, zniżki na kolejach pań
stwowych, 50 proc, ulgi w dowolnej
ilości przejazdach na kolejce linowej
na Kasprowy Wierch oraz do bezpłat
nego 3-dniowego pobytu w którym
kolwiek z zakopiańskich pensjonatów
według własnego wyboru, jednorazo
wego przejazdu kolejką linową na Kas
prawy Wierch lub autokarem do Mor
skiego Oka, oraz do pieszej wycieczki
z fachowym przewodnikiem w góry-

Przychodnia specjalna dla chory**

SENATORSKA 2S-M. Re,«en. Offll
sztuczna. Elektrokardiograf. PrieL|ątlenla płuc i serca. Wezwania na
sto. TEL. Ł93-33.
tłrL
SPECJALNA przych. dla chory8* 0*

PŁUCA
W-wa. Marszałkowska 49;

rodź. 10-13-T
on. i nuini.'SLtf

AC.

w niedzielą do 2-ej
weneryczne, płciowe.
W UCZNICT, LISZKO »
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2gon małżonki ambasadora włoskiego

Śmierć czarnym koszulom!"
Rozruchy antywłoskie w San Sebastian
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej**)
DnliPPENHACiA. 31.8. Kores- ba Espana44! (Zbudź się, pow-l zmienna odpowiedź: „Śmierć
(K)
Drzvnc* prasy skandynawskiej stań Hiszpanio) na co pada nie-1 czarnym koszulom44.
U y arrnii gen. Franco przybyterytorium Francji dla moz
HiaC1, swobodnego telegrafowaba«a2Onoszą’ zc małżonka am
br, v°.ra włoskiego w Burgos
i d' Campalto zmarła w
Uy l,alu w Burgos skutkiem raZa. 'rzynianej w Piersi podczas
ha *
żołnierzy hiszpańskich
Czvć?niocbód ambasadora (o
Japończycy używają gazów trujądnia*1 • °^szernie przed kilku TOKIO, 31.8. Japoński minister Ita- cych,
co powoduje znaczne straty w
gaki
oświadczył
prasie,
że
Japonia
red)111 donosiliśmy — przyp.
szeregach chińskich, gdzie brak ma

B. ambasador Rakowski!

w pcdiMóinei roli: świadka i oskaiżanego

(Od własnego korespondenta „Nowej* Rzeczpospolitej44)
LONDYN, 31.8. Donoszą z na długoletnie zesłanie do obo
Moskwy, że b. ambasador so zu pracy przymusowej na Sy
wiecki w Paryżu i w Londynie berii, został w ostatnich dniach
Krystian Rakowski], skazany w przywieziony do Moskwy i o.procesie Bucharina i Rykowa sadzony w więzieniu GUP na
Łubiance.
Będzie on głównym świad
kiem przeciwko wszystkim oskarżonym w przygotowywa
nym na wrzesień „procesie am
basadorów" i... jednym z podsadnych, ponieważ prokurator
Wyszyński oskarża go o przy
gotowywanie zamachu na Stali
na i o otrucie Ordżonikidze, na
Tajhu zostały odebrane Japończy co miał, jak twierdzi, otrzymać
kom, wskutek czego cała armia japoń w ostatnich czasach niezbite do
ska jest zagrożona, przede wszyst wody. Jak przypuszczają kola
kim zaś miasto Anking leżące głębo polityczne w Moskwie — Ra
kowski! będzie rozstrzelany.
ko na tyłach japońskich.

Japonia zamierza okupować Chiny

Partyzanci gotują atak na Szanghaj
Ofensywa chińsKa nad Jangtse

btzed^an ^ebastian wybuchły
chv awczorai ponownie rozrukrw^ntyw^oskie, obfitujące w
żołn?We utarczki z oficerami i
tea^erzami włoskimi w kinach,
’ na u^icach miasta. Za
. Przybrały tak poważną
Ztni,ac’ ze władze wojskowe
cie cłZone były ogłosić w mieśtr0]u- w°jenny. Na ulicach pa
dzia/a bez Przerwy silne odniai„y Zandarmerii i wojsk kolo
cerńych p°d dowództwem ofiI
żandarmerii.
bęc ®n* franco jest bezsilny wo
le H„Ozruchów, bowiem na cze°nstrantów stają członUlice miasta
tek j | domów pełne są ulop?"Szów nawołujących do
hiier, żenią „fałszywych sprzy
bąni^nców, traktujących Hisz
Abisynię*4. Uprzątanie
’ zdzieranie afiszów jest
bnj9®,°We, ponieważ co rano
i be ,aią się nowe.
■^'et ?°nstruiace tłumy, a nat>02ri->OSzczególni przechodnie
s’eib ł ?ia« się dawnym haSlangi hiszpańskiej: „Arri-

prowadzić będzie woinę aż do obale
nia nie tylko Czang Kai Szoka, ale i
Jego reżimu. Zdaniem ministra Czang
Kai Szek nie będzie w możności po
upadku Hankou sformować nowych
armii, a przez utratę sieci kolejowej
i arterii komunikacyjnej Jaką stano
wi Jangtse — zakres jego władzy zo
stanie ograniczony automatycznie do
bardzo szczupłego obszaru.
Minister finansów Ideka zaznaczył,
że nawet po zlikwidowaniu obecnego
konfliktu chińsko — japońskiego, woj
ska Japońskie pozostaną w Chinach
dla utrzymania porządku.
SZANGHAJ, 31.8. Oddziały chiń
skich partyzantów w okolicach Szang
baju wzrosły tak znacznie, że zacho
dzi obawa, iż zaatakują miasto. W
związku z tym ludność cywilna opuś
ciła dzielnicę Hing Jao, którą obsadzi
ło wojsko japońskie. Partyzanci wy
sadzili w powietrze linię kolejową
między Pekinem a Tientsinem. nisz
cząc pociągi japońskie wiozące amu
nicję.
HANKOU, 31.8. 'Artyleria chińska
ostrzeliwuje okręty wojenne japoń
skie, którą usiłowały przedostać się
w górę Jangtse. Jeden z okrętów został poważnie uszkodzony, reszta pośpiesznie odpłynęła.

sek przeciwgazowych. Mimo to jed
nak oddziały chińskie utrzymują się
na swych pozycjach.
Japończycy muszą okupywać każ- j
dy swój krok olbrzymimy stratami.
Na północnym brzegu Jangtse Chiń
czycy przeszli do końtmatarcia na
szerokim froncie. Miasta Tienszan i

Po zajęciu Tienszan i Taihu wojska
chińskie usiłują otoczyć oddziały ja
pończycy coiają się pośpiesznie w kie
runku na Anking, przy czym grozi
im niebezpieczeństwo zupełnego od
cięcia przez wojska chińskie.
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„Anglia puściła w ruch wsiystkie sprężmy d a utrzymania pakaiu*

W Londynie, Paryżu i w Berlinie
Narady, Komentarze i nastroje

LONDYN, 31.8. Obrady gabinetu, że Niemcy nie posiadają agresywnych wal w pełni politykę min. Bonncta
które rozpoczęły się we wtorek rano zamiarów wobec Czecbosłowacji i że oraz wskazówki, Jakich udzielił
dyplomatycznym
trwały przeszło trzy godziny. Obecny wolska niemieckie będą stale utrzy- przedstawicielom
był przy nich również ambasador bry mywać dystans 25 km od granicy cze Francii za granica.
tyjski w Berlinie, Henderson. Po po- skiej.
BERLIN, 31. 8. Cala prasa niemiesiedzeniu ogłoszono biuletyn oficjalny, > iMówi się również, że premier Cham j cka w dalszym ciągu ostro atakuje
o c łł za r* o nac
C'' za/-.Ił Za c™ Olbrzymie
««------ « - ztytuły,
z
który stwierdza, że „gabinet brytyjski; berlain it-ircłncmn
wystosuje »«rł
własnoręczne
pis-— ' Czechosłowację.
wyraził swa jednomyślną zgodę co ■ mo do Hitlera, w którym zaapeluje przez całą szerokość pierwszych
do powziętych kroków i polityki naJ doń o współpracę w dziele utrzyma- stron berlińskich dzieników, brzmią
n|a pokoju, przestrzegając jednocześ wręcz alarmistycznie.
przyszłość**, ;
W społeczeństwie niemieckim pa
~*Jak słychać, Londyn domagać się nie przed konsekwencjami wojny.
będzie powtórzenia gwarancji danych
Ambasador brytyjski w Berlinie lmie znaczne podniecenie z powodu
po „Anschlussie** przez min. Goeringa, zwróci jednocześnie uwagę rządu nie wiadomości, że żołnierze, którzy
mieckiego na niebezpieczeństwo kon- mieli opuścić we wrześniu, po odstufliktu, w którym Anglia „nie będzie żeniu dwu lat szeregi, zostaną zamogia zachować neutralności**.
j trzymani do 1 listopada. Krążą rów^v***.v»
W ten sposób, jak twierdzą sfery nież niesprawdzone pogłoski, o popolityczne, W Brytania puściła w ruch 1 wołaniu na ćwiczenia starszych rowszystkie swe sprężyny dla utrzyma1 czników b. żołnierzy frontowych, ce
nia pokoju — od konferencji lorda Run‘ lem przeszkolenia ich w służbie pocimana z prezydentem Beneszem, po- mocniczej.
przez demarche swego przedstawicie- I Charakterystyczne komentarze bu
ła w Berlinie, aż do pogotowia bojo- dzi również prowadzona w przyśpie
karten auf dem „deutschen" Boden wego floty, lotnictwa 1 wojsk zmoto- szonym tempie bezwzględna zbiórka
nicht zeigen". (Właściwie nie powin ryzowanych włącznie.
przedmiotów żelaznych i stalowych,
no się temu brudnemu konduktoro
PARYŻ, 31.8. Pod przewodnictwem która po zlikwidowaniu płotów, ogro
wi (polskiemu) na... „niemieckiej** zie prezydenta Lebruna odbyło się we dzeń i ornamentacji objęła już wszymi (polskim Pomorzu) biletów oka wtorek przeszło 3-godzinne posiedzę-1 stkie przyrządy gimnastyczne sporzą
zywać).
nie rady ministrów. Gabinet aprobo- I dzone z tych metali.
t

"brudny
< uun/ konduktor
nuiiuumwr ” ii „Niemiecka ziemia'

Bezczelna prowokacja "desman
Z dnia na dzień rośnie buta niemiecka

kią,
31. 8. Miarą rozzuchwale^iczai ’a*t*eso Pod wpływem nienej agitacji antypolskiej doko z I "'którzy obywatele żyjąceskąt j °kkj „Wolnego Miasta** Gdań
Wypadek, o którym zamel<ką. 0 Sadzom kolejowym z Gdań
Oto
krąnic na tamtejszym dworcu policja
sądu 0,3 aresztowala i odstawiła do
"'ład? Srodzl{ie8o do
dyspozycji
kdąńsŁ- Prokurałorskich obywateli
lcI1 robotników: 40-letniego

Erwina Buscha i 46-letniego Karola
Brommera, stale zamieszkałych w
Gdańsku.
Aresztowani jadąc pociągiem tran
zytowym z Berlina, na przestrzeni
pomiędzy Chojnicami a Tczewem do
puścili się publicznej prowokacji, a
mianowicie, gdy polski konduktor ko
lejowy prosił o okazanie biletów ko
lejowych, butni hitlerowcy gdańscy
odmówili okazania biletów, krzycząc
na głos: „Eigentlich iniisste man dem
schmutzigen Kondukteur die Fahr-

Anglia ostrzega
Wymowa manewrów brytyjskich
31.8. Konserwa- straszliwą pomyłkę kalkulacyjną, któ
-'y Telegraph44 za- ra musi być poprawiona, zanim będzie
^Vku, niezwykle znamienny za późno**.
U
którym m. in. pisze:
Jednocześnie prasa brytyjska
łyik V CZęsto twierdzili, że gdy- zwraca uwagę, że czas trwania
6| rZad 0 z góry wiedzieli, jak postą- manewrów floty angielskiej jest
S*ł°by 3”sielski w roku 1914, nie do- o 2 tygodnie dłuższy niż zapo
*ięc ° w°iny światowej-. Słusz- wiedziany czas trwania mane
lest’ by zdali sobie sprawę z wrów niemieckich, co w związ
*vbiOr’a
iakle s’ę "«ażaJą. WH ku z sytuacją nabiera swoistej
^'Ucji.
militarną, zamiast kon wvmowy i wagi-

l^nvUX

u’’ lak*0 t0 p°lega nie mniej nie wię
EC vv"? ZApLATANIU SIE NIEI i^°JNĘ z ROSJA. FRANoĄjAcvm

Per,um brytyjskim,

rZALNp,
poparcie nieobliMop,,1 DRUZGOCĄCEJ poteJAklMi o.LN£J i materialnej,
Jeśli n ST* ZJEDNOCZONE.
vcznj .,rzVwódcy narodowo-socjall, Zą»cli 'CZą na bezczynność Anglii i
•ko a a wVPadek napadu niemiecCzechosłowację, popełniają

Jeszcze jedno autorytatywne stwierdzenie

Ludzie i dusze w kajdanach
Dokument, za który sie idzie do Dachau

BERLIN 31.8. Na łamach osławionego „Schwarze Korps44
znalazł się ostatnio osobliwy
dokument, ilustrujący warunki
życia w Austrii po „Anschlussie“. Dzieje dokumentu są na
stępujące:
W miejscowości Dorfgastein
odjęto niedawno roboty restau
racyjne przy krzyżu na wieży
miejscowego kościoła i w związ
ku z tym u stóp krzyża miano
umieścić, zgodnie ze zwycza
jem, dokumenty
ilustrujące
chwilę obecną. Przy tej okazji

proboszcz tego kościoła ks. An
dreas Rieser postanowił przeka
zać potomności świadectwo obe
cnego stanu dawnej Austrii i umieścić własnoręcznie spisany
pamiętnik. Dowiedział się o
tym w jakiś sposób miejscowy
hitlerowski burmistrz, Ikazał
krzyż z wieży z powrotem usunąć, dokument wydobył i
przekazał
go do
użytku
„Ęchwarze Korps“. Pismo to
poświęciło dokumentowi pełne
cztery kolumny i dzięki temu
znajdujemy jeszcze jedno auto
rytatywne potwierdzenie tego,
jak to jest w Austrii po „Anschlussie4*.

' nym w Dachau i muszą tam być
okropnie traktowani. Pism ka
tolickich już nie ma, są tylko ga
zety
nazistowskie,
pełne
kłamstw, oszustw i bałamuctwa. Nie wiemy absolutnie nic,
jaki jest rzeczywisty stan rze
czy. Prasa, radio, wszystko
jest w rękach państwa. Orga
nom tym nie możemy dawać
wiary. Tylko przez zagranicz
ne stacje nadawcze (radio wa
tykańskie) możemy coś słyszeć.
Możnaby wiele powiedzieć, ale
brak czasu i miejsca. Kto wie,
czy ten zapisany arkusz w
dzwonnicy znajdzie spokojne
miejsce4*.

Czytamy tam m. in.: „My,
kapłani, znajdujemy się teraz w
ciężkim położeniu, gdyż nie je
den z nas został przez nazistów
Panuje ogólne przekonanie, że in- wtrącony do więzienia, gdzie je
strukcje co do odrzucenia ostatniego szcze jęczy. Wiele wybitnych
projektu rządowego henlelnowcy o- osób, które działały pod Schuschniggiem, zamknięto w osła
trzymali z Berlina.
wionym obozie koncentracyj

„Schwarze Korps44, publiku
jąc ten dokument, najbardziej
dotknięte jest wspomnieniem obozu w Dachau i złośliwie za
znacza, że ksiądz Rieser „ma
już pełną okazję przekonania się
na miejscu14, jak to jest w Da
chau.

Henleśnowcy odrzucili
projekt rządowy
PRAGA, 31. 8. Jak twierdza tu
tejsze koła polityczne, Niemcy su
deccy odrzucili nowe propozycje rza
du czechosłowackiego, o czym dele
gat ich zawiadomił jakoby we wto
rek lorda Runcimana. Jak słychać
lord Runciman zamierza zorganizo
wać spotkanie między przedstawicie

lami rządu czechosłowackiego,
przedstawicielami partii Henleina
swej obecności.

Nr. Igl
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ZhaAbiona cześć Kobiety, pięści, obelgi i... wygnanie

Drobne radu
PRZYKLEJANIE LINOLEIM

Gehenna Polki - 2«2i* hitleryzmu
Siedmioletnie dzieci w więzieniu o Chlebie i wodzie
Łzy biegną po wynędzniałej, kiedyś
bardzo ładnej twarzy. Wątłą piersią
wstrząsa szloch. Nie można mówić.
Całe jej życie to wielka tragedio.
Jako mała dziewczynka brała udział
w strajku szkolnym. Bili ją i kato
wali Niemcy, bo pacierz mówiła po
polsku. Rodziców aresztowano, oni
przecież odpowiadali za krnąbrne dzie
cko.
i
I W 1919 roku w Toruniu, kiedy cze
kając wkroczenia wojsk polskich w
szeregach straży obywatelskie] pełni
służbę dla Ojczyzny dosięga ją kula
niemiecka. Długie miesiące walczy
ze śmiercią w miejskim szpitalu.
Po kilku latach nauki, dorywczej
pracy, zagnały ją losy do Gdańska,
gdzie powiła córeczkę, owoc swej
wielkiej miłości — jedynego błędu ży
cia.
i
I tu się zaczyna jej gehenna—

Hzńfrace oszczerstwa
Z początku wszystko układa się jak
najlepiej. Zakłada pracownię haftu,
ma dobrą klientelę, nieźle zarabia. —
Tymczasem Gdańsk staje się coraz
bardziej hitlerowski. Gospodyni, u
której mieszka, zaczyna ją szykano
wać, mści się na niej za to, że jest
Polką. Wreszcie robi fałszywe do
niesienie policji.
Przerażona, blada przybiegła ma
wezwanie. Papiery ma w porządku.
Nazywa się Wanda Karpińska- Pro
wadzi zakład hafciarski. Świadectwo
przemysłowe wykupiła.
Ale tam nie o to chodziło.
— Du Polnische Schweine, Maul halten! — ordynarne krzyki, wymyśla
nia. A na skulone ze strachu plecy
raz po raz spadają pięści 1 szturcharice.
»

— Bein Doktor!
Dokładne badanie i ordynarne dow
cipy, które wstręt budzą. Nareszcie
koniec—
1
Nie, nie koniec. Przy urzędowym
stole trzeba jakś papier podpisać. —
Strwożone oczy zdołały odczytać w
gmatwaninie niemieckich wyrazów:
„W ciągu dwóch dni musi opuścić
Gdańsk jako weneryczne chora**.
Okrzyk zdumienia, przerażenia, Pló
ro wyrzuca z ręki. I znów razy padają na pochylone plecy.
W domu czeka głodne dziecko, Nie
rozumie matki, która płacze.
W poniedziałek przychodzą agenci.
Łzy leją się na porozrzucane przed
mioty. Trzeba zostawić wszystko i z
plączącym dzieckiem iść na tułaczkę.

3 tys. gudenów
za wyrzeczeń e sie Polski
Zniszczyć ten dokument, który ją
hańbi, który plami jej uczciwe życie.
Pokazać im, że to fałsz i podła znie
waga! W Gdyni pierwsza rzecz idzie
do lekarza specjalisty. Dr Biniek wy
stawia jej świadectwo, że jest naj
zdrowsza i nigy podobnych chorób
nie przechodziła.
Zaczynają się teraz długie pertrak
tacje między władzami polskimi i nie
mieckimi, które nie dają żadnych re
zultatów. Ona tymczasem nie może
znaleźć pracy, przymiera głodem, wę
drując z małą dziewczynką po całym
wybrzeżu.
W 1934 roku udaje się je] dostać do
Sopot, gdzie o pracę jest łatwiej. Po
wielu trudnościach otwiera znów wła
sny zakład, dziecko oddaje do pol
skiej szkoły i zdaje je] się, że wresz
cie zaczęła żyć.
\ j
Dom, w którym mieszka, zamieszku
ją sami hitlerowcy, którzy starają się

Dla nasiych dzieci

darza i tych, którzy tu jeszcze przyj
dą gospodarować — szturmowców.
W 1935 r. wygnano ią z Sopot Tu
ła się po całej Polsce błagając o po
moc, opiekę. Nikt się nią nie chce za
jąć, nikogo nie obchodzi jej tragiczny
los. Od ministerstwa do ministerstwa,
od opieki społecznej do funduszu pra
cy, od instytucyj dobroczynnych do
atzędów tuła się z dzieckiem przez
trzy lata, nocując byle gdzie, czasem
na ławce w ogrodzie, nie jedząc po
klika dni z rzęduCzyż społeczeństwo polskie po
zwoli jej ginąć z głodu?
PIERWSZA POMOC
Poruszeni głęboko losem tej niesz PRZY ZATRUCIU GRZYBA^1
Mała, jasnowłosa dziewczynka co- częśliwej ofiary hitleryzmu apelujemy
Przede wszystkim należy
dziennie rano biegnie przez ulice So- do naszych czytelników, prosząc o
składanie ofiar dla niej na nasz wołać wymioty, do zewnątrz a
pot do szkoły.
łyżeczkę taniny i mocnej herba1
Z. HERNICZEK
Wracają po lekcjach we trzy. Trzy adres.
mają się za ręce i śmieją się, paplają
na całą ulicęNaraz- Ktoś wysoki w brązowej
koszuli i długich butach zastępuje im
drogę. Nie chcą z nim iść, wyrywają
się. Ale on ma silne ręce i stanow
Po przerwie wakacyjnej z dniem 1 rzy i pogłębi zakres porad ze
czy głos.
Potem jest ciemna cela o zakrato września Związek Pań Domu wzna kich dziedzin gospodarstwa dońi°
go, obejmując swą pracą oświat0^
wanym okienku. Trzy siedmioletnie wia swą działalność.
Panie domu będą miały sposobność gospodarczą jak najszersze wat5
dziewczynki skulone w kacie łkają.
Garść słomy i kubek zimnej wody. To zaznajomić się gruntownie już w cią społeczne.
gu tego miesiąca ze sztuką kulinarną
wszystko. Na cały dzień.
Konieczność śledzenia postępów „
—■ Mamusiu-., mamusiu— Brązowy i techniką prac domowych na kursach dzy gospodarczej, kultury życia d *
szturmowiec na straży za drzwiami i pokazach rannych i wieczorowych, wego i rodzinnego i wprowadzeń’3 n
nie słyszy tego łkania, które naj urządzanych przez tą instytucję. Pra w życie obowiązuje wszystkich
cownice domowe mogą również uzu wników, gdyż przyczynia się do P
twardsze serce wzruszy.
Na drugi dzień jest zupełnie inaczej. pełnić swoje wiadomości z zakresu niesienia poziomu życia poszczc3
Jest jasno oświetlony pokój, uśmiech gospodarstwa domowego, uczęszcza nych rodzin a tym samym i spole
nięci, dobrzy ludzie, doskonałe śnia jąc 3 razy tygodniowo na lekcje wie stwa.
, po
czorowe, bez uszczerbku dla swoich
danie i masę czekoladek, cukierków.
Już przeszło 10 lat Związek P3n ac
Tu zaczyna się właściwa akcja, tłu zwykłych zajęć.
mu dąży do tego celu, gron13
Poza kursami Związek Pań Domu przy swoim sztandarze coraz
maczenie dziecom, że wrócą do ma
musi, ale muszą im powiedzieć, że ko zorganizuje w bieżącym roku cały sze koła nie tylko dobrych gosp°
niecznie chcą chodzić do niemieckiej szereg odczytów, wycieczek, uzupełni ale i obywatelek kraju.
swoją bibliotekę i wzorownię, rozszeszkoły, że chcą być Niemkami.
— My nie chcemy być Niemkami.
My jesteśmy Polki! — wołają te ma
łe kobiety - patriotki.
Na drugi i trzeci dzień te same na
mowy. Dopiero czwartego dnia wy
WARSZAWA II
ŚRODA, 31.8.1938 R.
puszczają je na wolność.
15.00 Koncert rozrywkowy; 1S.IS P*r't**t’
WARSZAWA I.
Zrozpaczona matka tuli do siebie
formacji; 14.05 Płyty; 15.00 Wied. «P"
6.11 „Kiedy ranne witają zorze"; 6.20 Mu 15.05 Zespół Pawia Rynasa; 17.00
odzyskane dziecko. Siwe pasma wło zyka;
6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poran dzlć świyto? 17.10 Pogadanka sP° 0sów na skroniach mówią za nią, co ny; 7.15 Koncert poranny; 11.57 Sygnał cza 17.11 Koncert solistów; U.05 niy’V'.
su; 12.05 Audycja południowa; 15.15 Audy Kwadrans poetycki; 22.15 Płyty;
przeszła.
cja dla dzieci; 15.45 Wiad. gospodarcze;
wybić jej z głowy „polskość**.
Pewnego dnia przychodzą do niej
sąsiedzi szturmowcy, kładąc na stole
3.000 guldenów. Pieniądze, za które
mogłaby otworzyć wielką pracownię.
Pozbyć się raz kłopotów i zmartwień.
Ale jeden warunek: wyrzeknie się poł
skości i córkę odda do niemieckiej
szkoły.
— Byłam Polką i pozostanę Pol
ką — mówi im dumnie odsuwa pienią
dze. Za kilka dni przychodzą znów,
potem jeszcze raz, ale tym razem z
groźbami i wymyślaniem.

Dzieci w w ezien u

Związek Pań Domu wznawia swą działalno#

Kursy, poKazy i odczyt^

s-RADIO

Buty i pieści szturm: wcć w
Nazajutrz z rana jeszcze nie wstały
gdy do mieszkania wtargnęło dwóch
szturmowców.
Brutalnie wyciągają ją z łóżka. —
Dziewczynka zamarła w kąciku prze
rażona widząc jak olbrzymie buciska
tłuką wątłe ciało matki, która upadła
na ziemię. A twarda pięść ze zniena
widzoną swastyką nad łokciem ciąg
nie za włosy i szarpie. Nie wolno nic
wziąć, tak jak stoją muszą się wy
nosić z granic w. miasta. Pieniądze,
narzędzia do pracy, pamiątki rodzin
ne i te najpotrzebniejsze codziennego
użytku rzeczy pozostałą na łup gospo-

Oln non! domu
Ładne, haftowane szeleczki i pasek — są ozdobą każdego
chłopięcego ubranka i na pewno się będą również podobać
dziewczynkom.
Robi się je z białej wełny, na drutach, a potem haftuje czer
woną, granatową i zieloną wełną. Szeleczki robi się podwójnie,
jednakowo z obu stron. W tym celu nabiera się 20 oczek, opu
szcza pierwsze oczko wolne tak, aby nitka znalazła się z przodu.
Również drugie oczko na lewo opuszcza się wolne, i odkłada
nitkę z powrotem, tak że trzecie oczko może być robione w
prawo. Należy uważać, aby nitka przy wolnych oczkach zaw
sze była dobrze położona naprzód i w tył.
Można stosować robotę krzyżykową lub inną, jaką się chce —
lecz serduszka muszą być czerwone, a listki zielone i grana
towe na zmianę. — Taki miły upominek zrobiony przez matki,
Czy. to nie jest przyjemność dla dziecka?.

Coraz więcej i częściej Pr"^
krywa się podłogi w mieszkaniec
linoleum. Chcąc wykonać to PT,
widłowo, należy przygotować °°
powiedni klej.
Robi się go w następujący sP*
SP°"
sób: na 10 łyżek klajstru żytnieI
jeszcze gorącego wlać 4 łyżki »
pentyny francuskiej. Tak
towanym klejem rozsmarujc
równiutko (nie grubo) spód
leum (brzegi obciążyć ciężarek'
O ile mieszkanie znajduje
na parterze i nie ma pod nim
wnicy, linoleum nie należy
j
zwłaszcza o ile chodzi o P°^j
drewniane, gdyż nie mając
stępu powietrza od spodu ani
wierzchu, linoleum będzie się P .
lo i w ciągu trzech lat co f 1
mniej zniszczeje.

GRZYBY W JESIENI
Należy wziąć 4 jaja, ćwierć kg
pieczarek lub borowików. Grzy
by pokrajać, udusić i zaprawić
śmietaną. Ogniotrwały półmisek
nasmarować
masłem, wyłożyć
grzyby, zrobić łyżką dołki, wbić
w nie jajka, położyć na to kawa
łek masła i wstawić do pieca, by
jajka ścięły się.
Podawać na zakąskę lub ko
lację.

cert symfoniczny.
16.00 „Tak śpiewał Szalapin"; 16.45 „Szlach
NAJCIEKAWSZE AUDYCIE ZAGRANIC1'*
ta zagrodowa południowych rubiety Rzecz
pospolitej w słuibie ojczyzny**; 17.00 Mu
17.05 Ryga. Koncert symfoniczny„li"1
zyka taneczna; 18.00 Pogadanka; 18.10 Reci
12.15 Monachium. „Es stimmt W*
tal wiolonczelowy Tadeusza Lifana; 18.40
-y.
„Bez tytułu" fragment z powieści J. I. Kra In Jerichow” operetka Soldnera12.50 Praga. „Dallbor" opera
„
szewskiego; 19.00 Muzyka lekka; 19.50 Poga
20.00 Droitwlch. Koncert symfonie’"' „u"
danka aktualna; 19.40 Koncert rozrywkowy;
20.10
Hamburg.
Koncert
z
udz.
r
20.45 Dziennik wieczorny; 20.55 Pogadanka
. I(1y. u
aktualna; 21.00 Audycja dla wsi; 21.10 Kon Alfreda Hoehna.
20.50 Radio Paris. Koncert symfonie*
cert chopinowski; 21.50 Wiad. sportowe;
20.50
Softens.
Festive!
muzyczny
•
22.00 Muzyka kameralna; 22.55 Przegląd pra
21.00 Rzym, „loroley” opero Cal*
sy; 23.00 Ostatnie wiad. dziennika wiecz.
WARSZAWA II
(OZZ-I)

PIĄTEK, 2.9.1938 R15.00 Płyty; 14.00 Parą informacji; 14.10
Koncert muzyki polskiej; 15.00 Wiad. spor
WARSZAWA I
towe; 15.05 Koncert rozrywkowy; 17.00 Po
6.15 „Kiedy ranne wstają zorze'
gadanka aktualna; 17.10 Płyty; 18.10 Muzyka
lekka I taneczna; 22.00 Przegląd kulturalny; zyka; 6.45 Gimnastyka; 7.00
ny; 7.15 Koncert poranny; 11.57 /JfW*
22.15 Muzyka lekka i taneczna.
su; 12.03 Audycja południowa; 1»*’
audycja dla dzieci; 15.30 Kozmow®
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
mi; 15.45 Wiad. gospodarese; 1*
Mu r®
19.00 Wiedeń. „Fidelio** opera Beethovens operetkowa; 16.45 Pogadanka;
19.50 Sofia. „Eugeniusz Onegin" opera taneczna; 18.00 Pogadanka; 18.10
utwory fortepianowe; 18.45 Now® <or®JLr
Czajkowskiego.
kia; 19.00 Rectal śpiewaczy Józef®
’ JŁ
20.00 Droitwlch. Koncert symfoniczny.
20.00 Paris PTT. „Orfeusz** opera Glucka.
wieża; 19.20 Pogadanka aktualnej p^i®”
20.00 Sztokholm. „Manon" opera Masse cert z Wystawy Radiowej;
neta.
wieczorny; 20.55 Pogadanka
20.15. Beromuenster. „Cyrulik sewilski" o- Audycja dla wsi; 21.10 Koncert r
z Wystawy Radiowej; 21.50
pr«*£rfpera Rossiniego.
22.00 Koncert symfoniczny; **'*’*« * r
prasy; 23.00 Ostatnio wiad. dzień”'
CZWARTEK, 1.9.1938 R.
WARSZAWA I
WARSZAWA II
„r«
15.00 Koncert rozrywkowy;
, 00 *' j<■15 „Kiedy ranne wstaja zone”; 4.20 Mu
yycl'Syzyka; MS Gimnastyka; 7.00 Dziennik poran formecji; 14.10 Koncert solistów:
15.05 Zespół *ik’°.* l7-,,,.Wi
ny; 7.1S Koncert poranny; 11.17 Sygnał cza sportowe;
su; 12.05 Audycja południowa; 15.15 Audy skiego; 17.00 Pogadanka aktualn*'^ p<T
cja dla dzieci starszych; 15.50 Skrzynka o- woczesna muzyka kameralna; ’
gólna; 15.45 Wiad. gospodarcze; 14.00 Kon 22.00 Felieton; 22.15 Płyty.
|£.ZH<
cert solistów; 14.45 Pogadanka; 17.00 Mu
NAJCIEKAWSZE
AUDYCJE
zyka taneczna; 10.00 Pogadanka; tS.10 Muzy
19.30 Sofia. „Tosca"
ka skandynawska; 10.00 Chór; 10.20 Poga
20.00 Londyn Reg.
danka aktualna; 10.50 Koncert rozrywkowy;
20.45 Dziennik wieczorny: 20.55 Pogadanka ski.
vtnY20.15 Berlin. Koncert symfo"1"
aktualna; 21.00 Audycja dla wsi; 21.10 Kon
20.50 Peris PTT. Koncert syn>
cert rozrywkowy; 21.50 Wiad. sportowe;
|fl21.00 Bruksela flam. Koncert
22.00 Polska muzyka kameralna; 22.55 Prze
21.15 Strassburg. „Słułąca — "
gląd praży; 25.00 Ostatnie wiad. dziennika
ra komiczna Pergoleslego.
wieczornego.

„nnvva v7fczcn^pncinr^1
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Brud, ismród
i
ubóstwo
kanałów, tonąc w ciemnościach
4

wegetują peryferie miasta
S'* Wc*orai w godzinach poniowyc-h pokaz prasowy, arząhia n u staraniem centralnego zrzeizeHie C”rieśc*iańskich wlaśs. drobnych
Ruchomości na Pradzeą0 - Wn° Przedstawicielom prasy,
»Ząw^ą ° opublikowanie, że w Wartiychle' .wi«cej jest braków niż pięitM U11C’ plac<^w ’ reprezentacyjnych
ki.. * **
to szosa prowadząca w
ąr^Un^u Modlina, a wire wylotowa
siejsria 5^rategiczna p?aiada do dzijk- 2eg0 dnia nawierz-hnię z kocich
Urz ’
dziwnego, panowie dygnipĘ> tamtędy praw!ę, że nie jeżdżą.
tHce cowkną to obraz nędzy i rozSCj.,y' ®omki drewniane, parterowe,
j|vkam' czyli tzw. „rynsztokanii“
52
sobie jak za „daw;iv?*i dobrych
tiK-n?''’"* wszelkiego rodzaj4 ekskreŁZe< ' za‘ruwając powie! ze. Ulice
■>y \Ci°- <y,ko zabrukowane, zt;pelZo» Fa,t cl,0(iników, oświetlenie gaT) p M1CS‘ łyIk(> na głównych ulieach
hljg Glińskiej i Toruńskiej. Do nsjz nr***0 Pzzystanku tramwajowego
kl»|1Cy ^óżopolskiej jest przeszło 3
ji oj|D°dczas- sdy w linii p-estei dzie
Ą . eslość zaledwie khktiet metrów.
Gr(AeJ "Targówek, Zazisz.e, Utrata,
e,| c”6w jtp. Wszędzie tam jest wię2Botrzeb niż możliwjścl jealizaejl.
Przemówień referentów wynika,
miejski za duto przykłada
lia^Ei do robót inwesty.yjnych powywołujących dobre wrazwiedzając »ch, iiż dia wyy ^’eszkańców tych przedmieść.
Hę
op. Targówku wadę czerpie
fc^*®hidzien ulicznych za Opłatą po

Poi

Śniadeckich 5

5 groszy od kubełka, a w większości
posesji na Grochówie również brak
wodociągów, zupełny brak kanalizacji
i dobrego oświetla lid.
Stan bezpieczeństwa w tych warun
kach musi być ograniczony. Poziom
życia kulturalnego mieszkańców, nawe.t przy największym wysiłku ze
strony wychowawców i nauczycieli
nie wiele pomoże, skoro wodę trzeba
kupować od woziwodów lub ze stu
dzien publicznych w określonych go
dzinach. I jak się tu myć, jeśli już na
wet na mydło znajdą się pieniądze, to
kąpiel w domu kosztuje tych bieda
ków drożej niż łaźnia „pod Mesalką".
Poza tym np. taki Grochów, w któ
rym obecnie mieszka przeszło 60 tys.
osób, nie posiada do chwili obecnej
szkoły średnej, w której mogłyby się
uczyć dzieci tego wielkiego przemieś
cia. Stoi temu na przeszkodzie brak
odpowiedniego pomieszczenia.
Na Grochówie wybudowano koś
ciół, który powstał ze składek miejs
cowego społeczeństwa, jak informo
wał ks. Jan Sztuka, który jako pro
boszcz kościoła p. w. „Najczystszego
Serca Maryi“ dokonał prawdziwej
sztuki podciągnięcia pod dach tej
wspanialej świątyni w stylu gotyc
kim, której wysokość wraz z wieżą
wyniesie ponad 55 metrów. * ,

Kościół ten' powstałe na pamiątkę
bohaterskiej obrony Warszawy przez
wojska polskie na polach grochow
skich w 1831 r. »'
’ 1 <' «
I tu żalił się ks. proboszcz, że b ile
społeczeństwo na dotychczasową bu
dowę ofiarowało ponad 300 tysięcy
złotych, władze państwowe i zarząd
miejski wyasygnowały łącznie na ten
cel... aż 2000 złotych.
*|

Z tego króciutkiego rzulu okiem na
prawdziwe peryferie miasta i po grun
townyrn zastanowieniu sie inusimy
Ostatnie dni
przyjść do przekonania, że zaradzić
Li.
Pożegnalne wystęoy
złu, podnieść miasto może jedynie
SZCZEPAŃSKIEJ
planowa, obliczona na dłuższą metę
O h . W przebojowej o leretce
u"*S1A LEŚNICZANKA gospodarka miejska, prowadzona pod
okiem i kontrolą za*9*»l Już wkrótce premiera arcy- najczujniejszym
intersowanego
społeczeństwa,
realizo
KSy
dzieła Kalmana
* Ę 2 N A CZARDASŻKA wana przez zarząd miejski wybrany
afcie 3-go sezonu teatru „8.15"— przez ogół swych obywateli, którzy

tylko kilka wieczorów!!!

*^ATR, MUZYKA. KINO
-UBtoPy *’“k" Cailla.ete *
Lty^ *’• -Bubr.tk." De»ala" "Kłopoty Bounachona".
Kął- ’ "pani natura" Biraboau.
s
ItAła **-*tT: „Zbyt liczna rodzina",
'
„Krysia leśniczanka".

*■£ Raczono gwiazdką rozpoczynają se" Sodz. 5-ej. Pozostałe o godz. 4-ej.
kina zeroekrahowe

*’*y-u-.
(Chmi.lna 35): „Bitwa na Broad•
CAp.-K (Chmielna »): „Rozalie".
* CAciL (Marszałkowska 173) „Wnet".
-.COlSsL*1!0 (N. świat 50): „Czardasz".
1^11". UM <*•»» •wtał ”): „Miłość w
***o". * (N. twiat «): „Drapieżne maleli-

*»*{*“!*% 1* <Ma””,llow,l'a «)’

-żpde

MALICKIEJ: Komedia muzyczna „Na falach
eteru".
OGRÓD ZABAW „100 POCIECH" czynny co
dziennie z wyjątkiem poniedziałków 1 piętllÓW.
DOLINA SZWAJCARSKA (Szopena 5): Codziennie koncerty muzyki lekkiej. Wejścia
bezpłatne.
KOMETA (Chłodna »): „Hotel Hollywood"
rewia.
KINO PARAFII łW. ANDRZEJA (Chłodna »):
.Trójka hultajska’-.
.
MAJESTIC (N. świat 43): „Radość życia i
.Mecz Schmolling — Louis".
♦ MARS (pL inwalidów): „Miłość I cny
kobiety".
. , „
MASKA (Leszno 70): „legia zatraceńców
i .Jej pierwsza miłość".
’ .
METRO (Smocza 50): „Alarm na morzu i
„Sokrelsrka jej męka".
MEWA (Hola 50): „łydo ulicy" I
^NUEJSKIE (Hipoteczna 8): „Po wielkiej

’ e!w‘al 4°): ooOztroinie profesorze" wojnie".
Oasna 3): „Blond niebezpteczeńMUCHA (Długa 1ś): „Przy drzwiach zamk
l*«|i.._0MA (Nowogrodzka 1»): „Tajemnica niętych" I „Bohater dnie".
NOWA TOMBOLA
(Marszałkowska 34):
„Zaginiony horyzont” i „Panowie z Iowa(Kłanzalkow.ka 1U): „lokaj rzystwa**.
PETIT TRIANON (Sienkiewicza 8): „Szalona
Ż): „la Habanera".
Claudette** i „Kzlężętko**.
w* ’’■'eUtate*-*1**1'0**113 IM): „Ten, któPROMIEŃ (Dzielna 10): „Zamaskowany jeź
dziec** i „Kochaj i nie płacz**.
PRAGA (Targowa 71): „Cień Szanghaju" i
.Skrzydła nad Honolulu".
+ PRASKIE OKO (Zygmuntownka 14): o,Mo
..Hr- Monte Christo"
tyl hiszpański** i dodatki.
* IłlA , ,,łon“❖ POPULARNY (Zamojskiego 20): „Wyspa
8.
rr>' Teatralny): „Dii.lojzza miłość"
.“'•■“oralna 13); „Zakochani wro- w płomieniach** i ..Sprzedawca traktorów".
RAI (Czerniakowska 191): „Za cudze wi
czarodziej".
**rtk0„ " (Żelazna 51): „Od wtorku do ny" I ..Walka z sobowtórem".
RIWIERA (Leszno 2): „Obrońcy Rio Gran
*S (ę
' "Benowie z towarzy.łwa".
do" I dodatki.
•Jletońekl jako derotROXY (Wolska 16): „Pepele-Moko** I „Pa
pa sie żeni".
*7): „ttące zawiniły" i
SFINKS (Senatorska 29): „Dla ciebie se, s **»y ’ śmieje".
norito".
tni?ciekC«'t!o<,M "I’ „Moenl ludzie" I
SOKół (Marszałkowska 69): „Mola maleń
zTt (M.?hl,,» T«i»ple".
ka** I „Wielka miłość Beethovena".
l^Kteta^^-łKow.ka 8ta): „Zatańczymy"
SORENTO (Krvpska 54): „Północ woła" I
„Całv Paryż śpiewa".
SYRENA (Inżynierska 4): ..Dybuk" I kolo
rowe dodatki.
k Ho»lg''^|łna~.l,**na I)! "Hle«P’awIedliŚWIAT (Suzina 4): „Kiedy Jesteś zakocha
.l**ch* /l,'azna 41), „przy drzwiach zam- na" I „Dwoie z tłumu*’.
ŚWIT (N. Świat 19): „Księżę I żebrak".
twUK’ tN»Rye-,r“ »ł-pe“TON (Puławska 39): ..Ich stu i ona Jed
dw, , w,nl«’»ka 10): „Człowiek, któ- na**.
..C‘1|OS *
■ „Król Burie.kl".
UCIECHA (Złota 72): „Astrolog**.
|??‘'iw (Wol.ka 8): „Dziki Zachód" i
UNIA (Dzika 8); „Michał Strogow kurier
jlfł-lA (w“,B""e"' ..a ĄT* tk,*ia ”>: "O.kariona".
O,‘*,'nat
PrIedm. M); „Niedorajda"
Informacja o filmach dozwolonych dla
Michorowskl"
młodzieży — telet. 7-11-M,

naprawdę mają do niego pełnię za
ufania.
Taki zarząd miejski, który by w cią
gu kadencji choć w pewnej mierze
spełnił życzenia tych, którzy tego naj
bardziej potrzebują, zamieszkałych na
przedmieściach, gwarantując im -wa
runki higieniczne: wodociągi, kanali.
zację i oświetlenie i jakie takie bruki,
może powstać jedynie drogą uczci
wych wyborów do samorządu stolicy.
tek.

IK5F
Przepraszam, że sięgnę troszkę po
za Warszawę, ale popisy burmistrza
z Międzyrzeca aż się proszą o ich
upamiętnienie. Pragnąc dowieść zro
zumienia intencji władz centralnych,
burmistrz międzyrzecki zmobilizował
robotników i wybrał się z nimi na uporządkowanie miasta. Chciał zrobić
za jednym zamachem

z M ed yrzua Paryż

i zdobyć tym sposobem order. Zażądał
od -wszystkich właścicieli domów ich
odremontowania (domów nie właści
cieli), a stare domy drewniane kazał
z miejsca porozbierać, nie uprzedza
jąc nawet o swoich zamiarach właś
cicieli skazanych na śmierć ruder. Oczywiście dotknęło to przede wszyst
kim ludność uboższą. W rezultacie za
miast orderu burmistrz z nieprawdzi
wego zdarzenia ma wytoczone docho
d zenie.
Lepiej, zamiast przesadzać w wyko
nywaniu zarządzeń władz central
nych, brać przykład z bardziej sław
odpoczywa w polskim kryminale
nych dygnitarzy państwowych i po
Warszawski świat przestępczy zna
Jednak w Paryżu powinęła się no stępować jak oni. Tak zrobił starosta
dobrze Jakuba Hochberga. Zna go i ga Hochbergowi. Ujęto go i osadzono praski p. Iszora i dobrze na tym wy
policja, zwłaszcza że od kilku lat da w więzieniu. Sąd paryski skazął go szedł. Przejął się mianowicie
remnie go poszukiwała. Hochberg na 8 miesięcy więzienia. Po odbyciu
łepclami wojewody
miał odsiedzieć 4 lata więzienia za kary oszusta deportowano z Francji
współudział w fałszerstwie pieniędzy. do granicy. Władze francuskie zawia poleskiego i zastosował jego system
Wspólnik jego Hersz Cukierman, ska domiły o tym władze polskie, które w wobec dorożkarzy. Nie ubrał się
zany na 6 lat, przebywa jeszcze w przypuszczeniu, że oszust wrócił do wprawdzie w łapcie, bo w stolicy w
więzieniu. Do spółki fałszerskiej nale kraju, zaczęły go szukać. No i znala łapciach nie chodzą, ale do stolicy
żał również Efroim Korecki, ale temu zły.
■
przyjeżdża dużo podróżnych. Tedy
się upiekło. Zdołał w ykpić się ze spra
Ustalono, że zdołał już zetknąć się starosta wychodził z dworców pras
wy.
z Koreckim i przystąpił do dalszej kich z walizką udając podróżnego i
Hochberg po ucieczce z Polski uka swej przestępczej akcji. Zamiary spa siadał do dorożki, polecając jechać
zał się w jakiś czas później na bruku raliżowano w zarodku i obu aferzy gdzieś blisko. Bo to trzeba zaznaczyć,
paryskim. Rychło też nawiązał sty stów osadzono w więzieniu.
że jak dorożkarze dawniej nie lubili
czność z tamtejszym światem prze
Według wszelkiego prawdopodo długich kursów, tak teraz, gdy do
stępczym, rozpoczynając działalność bieństwa Hochberg zamierzał wszcząć rożki są zlicznikowane, nie lubią kur
fałszerską i oszukańczą.
na nowo fałszowanie pieniędzy, «
sów krótkich. Bo licznik cyknie, parę
groszy. Dorożkarz tłumaczył się cho
robą konia, a „podróżujący"1 starosta
sporządzał protokóły.
Ale jest w porządku gdy władza
Denuncjacja, zza kraty
udaje władzę, żeby zdobyć atut prze
ciwko nieuczciwemu obywatelowi. Ta
kie udawanie jest w konsekwencji
W’VIII Ośrodku zdrowia i opiekł dostrzegł co robił Szymański, był zba przykre tylko dla obywatela. Gorzej
społecznej jeden z pracowników fi dany, w wyniku czego Szymańskiego gdy obywatel udaje bandytę. Wtedy
zycznych podpatrzył nadużycia po aresztowano,
.
źle na tym wychodzi. Właśnie upił
pełniane przez kierownika tej insty
się Władysław Baranek, wyprawia
A
tymczasem?
Ano
tymczasem
roz
tucji Jana Szymańskiego. Szymański
jąc brewerie na stacji kolejowej we
spostrzegł się i złożył raport zwierzch patrzono raport Szymańskiego i tego, Włochach. Gdy policjant zamierzał
niej władzy, że pracownik ów jet le który wykrył nadużycia zwolniono z
niwy i do pracy się nie uadaje. Tym praćy. Poszkodowany wniósł zażale
pijanego Bsrsnka
czasem wiadomość o tym co czynił nie do wiceprezydenta Graby-Lęckiekierownik ośrodka doszła do władz go, który zarządza sprawami opieki utemperować, zagazowany Baranek
prokuratorskich, które wszczęły do społecznej. Chciał osobiście udać się przedstawił się za kompana bandyty
praskiego Taciaka i zagroził policjan
chodzenie. Pracownik, który pierwszy doń, ale go nie dopuszczono.
towi, że spotka go to co policjanta z
Jak to się stało, że władze dyscy Pragi. Na takie dictum policjant miał
plinarne zarządu miejskiego zwolniły tylko jeden sposób reakcji: obezwlad
z pracy człowieka, który pomógł do nił pijanego Baranka i odprowadził
wykrycia nadużyć? Jak można było na posterunek.
WYJĄTKOWO NISKIE CENY
uwzględniać meldunek urzędnika, któ
Dobrze atoli wyszła dozorczyni do
biletów pozwalają każdemu świetnie bawić ry w tym czasie przebywał za krata
mu Swiętojerska 34 Leokadia Śmigiel
się na znakomitej komedii francuskiej „Zbyt
liczna rodzina** Birabeau w Teatrze Kame mi? Coś tu jest nie w porządku. Nie ska na śmiałym eksperymencie, jakie,
ralnym. Doskonały dowcip, cięta satyra na chcemy wyciągać wniosków, które
go dokonała zamieniając złodziejską,
dzisiejsze życie rodzinne, tempo, komiczne
sytuacje, tempo, tempo... Doskonale zgrany się same napraszają, ale może zarząd
zespół jest gwarancję wesołej zabawy: Mie
dzinska, Rolewicz-Ziembińska,, Ziembiński, miejski zechciałby rzecz jakoś wyjaś
głm na moździerz
Buczyński, Łopuszańska. Kwaskowski, O- nić, bo to co się stało, wygląda bar
Perska, Zamiłło. Reżyseria K. Severin-ZeiwePodpatrzyła Moszka Szwarcbauma
dzo... dziwnie.
rowiczowa.
jak włamał się na strych. Dozorczyni
nie przeszkadzała złodziejowi w kra
dzieży bielizny, ale przyczaiła się z
tłuczkiem moździerzowym za drzwia
mi. Gdy „pajęczarz" wychodził z łu
pem wyrżnęła go w głowę. SzwarcA Al DACezonowa sprzedaż pla- baum zemdlał. Niewiasta wbiła mu
lUOszczy, kostiumów, su jeszcze kilka tłuczków w głowę, po
kien, bluzek, szlafroków oraz kon tem zrzuciła złodzieja ze schodów,
fekcji dziecięcej po cenach znacznie aż stoczył się na sam dól. Resztę za
zniżonych. Szyszko, Marszałkowska
(Zaofiarowane)
nr 99.
(5—276) tatwil lekarz pogotowia i policjant.
Odważnej dozorczyni lokatorzy urzą
hłopcy do sprzedaży gazet potrzeb
ni. Kaucja l złoty. Zgłaszać się: FuTRA prawie DARMO bez dzili owację, a komisarz policji obie
cał przedstawić ją (dozorczynię nie
Zgoda 5 m. 3, l piętro, od 9 do 12.
(220) zaliczek od 20 złotych miesięcznie owację) do nagrody.
męski; damskie, t r z yćwi er c 10 we
(Poszukiwane)
LISY wielki wybór. Leszno 28
czciwa, pracowita, wiek średni, re
?—255)
ferencje. Poszukuje na przychód
nią lub na stale. lei. 7-23-56 do 9 ra
Przewidywany przebieg pogody w
no i od 6 popot.
(2—269
dniu 31 bm.:
W zachodnich dzielnicach Polski
a
JAMIANA zużytej gardero- chmurno z dość dużą skłonnością do
, H. L by na pierwszorzędneburz i przelotnych deszczów. Lekkie
ochłodzenie.
Rano miejscami mgła.
materiały bielskie*. „Zamiana1*, Mar

szałkowska 108, front 1 piętro. Tel Podstawa chmur niskich od 200 m z
6-42-45.
(6—66) tendencja do podwyższania się w cia
gu dnia. Umiarkowane wiatry z kie
nic, uczniów do 1wszystkich
___ ,___ szkól.! IIDIADY gotowe i uczniowskie w runków zachodnich. Na pozostałym
wy- UDIUll I wielkim wyborze poleca obszarze kraju jeszcze na ogól dość
Gatunki najwyższe.. Wykonanie wy
kwintne. Krój pierwszorzędny — po Alfred Leibrandt, ul. Wspólna 14, tel. { pogodnie, jednak również ze skłon
leca Edward Szyszko. Marszałkow 9-00-47 (firma chrześcijańska). (Czy nością do burz. Bardzo ciepło (tem
telnikom „Nowej Rzplitej" specjalny! peratury max. dniem około 30 stopni)
ska 99. Ceny bardzo przystępne.
(5—277) rabat),
(5—214) Słabe wiatry poludniowo-wschbdnie.
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Namiętny weterynarz
i doktór Leokadia Zebek

Ja/o !oqia
A ot — naszedl mnie apetyt na
jajka. Takiej jajecznicy po nasze
mu, po wileńsku, zjadłoby się
chociaż z tuzina jajeczek. Nie
wytrzymawszy, idę ja do sklepu.
— Pozwoli pani jajeczek, ko.
chanieńka.
— Wszystko pozwolę — po.
wiada — no jakich jajeczek?
— Jakże jakich?. Wiadomo, że
kurzych!
— Kura kurze nie jest równa...
Także i jaja kurze rozmaite by.
wają. Samo ministerstwo w to
weszło i przykaz dało, żeby uwi.
docznić jakość każdych jaj. Ot,
niechaj pan sam popatrzy!
Ja popatrzyłem uważnie na cale piramidy z jajek, a to, widzę,
wszystko popisane starannie.
— Cóż to —> pytam — Wielkanoe teraz, że tu same pisanki?
— Nie to — wyjaśniają. — No
kazali uwidocznić jakość, tak i
i napisano jest na każdym co i
jak, i jakie jego pochodzenie.
sr — No toż się rozumie! — wtrą
cam. — Jeśli jajo kurze, to wia
domo, że nie sroce spod ogona
wypodło! «■
H — Nie w tym sprawa — tłumoczą — ale ot: na tych napi.
sono „Świeże".
— A któż by chcial inne?. —
dziwię się.
— No, bo są i nieświeże, kon.
serwowane.
— Jakie Nieświeże? Jeden jest
Nieśwież, taki konserwowany.
— Ale to nie jest rzecz z ja
jami! — zgniewała się sklepowa.
A pan ma, widać, słabą orienta
cję. Konserwowane jaja są tu.
Ot, przeczytawszy: „konserwowa,
ne w wapnie", a tu: „konserwo,
wane w szkle wodnym". Pojmuje
pan nareszcie?
— Pojmować to ja pojmuję,
no sam nie wiem jakie wybrać te
raz... A może same najlepsze są
te z napisem: „Turystyczne ■ re
klamowe"?.

— Nie radziłaby ja panu przez
znajomość. Te są dla nieznajo
mych, nie dla swoich... Dla tu.
rystów, co tylko wstąpią kupić
jajka, pojadą i nie przyjdą rugać.
Bo to, panie zlociutki, i nie są
świeże jaja, i nie konserwowane...
Tak uczciwie na nich uwidocznia
no: „Turystyczne - reklamowe",
że to reklamować nabywca ma
prawo.
— Ładnie — zdecydowałem.
— Wezmę te świeże, że to najpewniejsze.
— Ile pan sobie życzy?
— Ot, z dziesięć, dwanaście
sztuk...
— Żadnych sztuk teraz nie
ma! Na kilogramy sprzedają się
jaja. To pewno z pól kilo na.
ważyć?...
Sklepowa układa jaja na wa.
dze i układa, no zważyć nie mo
że: Jedenaście za mało, a dwanaście za dużo... A ja się zhadzil
na to i zagadał:
— Pół kilo, znaczy się pół ki
lo! Mniej nie wezmę, a za więcej
nie zapłacę!
— Można i tak. Dam panu
„Swieże-dokładnc".
— Dobrze — mówię i patrzę,
a ona bierze jajko i nóż. Tak py
tam: — Cóż pani jajka będzie
krajać?
— A będę! — śmieje się ona i
kraje. A jajko nic: nie leje się,
bo twarde, gotowane. Sklepowa
przykrajała kawałek, przyłożyła,
aż było jak raz pól kilo.
— Ja twardych nie prosiłem!
—- Tak i co, jeśli nie zastrze.
gawszy, że chce pan same suro
we. Ja w porządku. Chcial pan
świeże, są świeże. A te się doklada do dokładnej wagi, tak i jest
na nich uczciwie uwidocznione,
że „Świeże - dokładne". Jak prze
pis, to przepis! Tylko nam trzeba każdy przepis przysposobić
do życia.
SWIST.POŚWIST
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Witold Poprzęcki |
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i
powieli

Tysiące rozpaczliwych' myśli chciafy rozsadzić
czaszkę. Jak to? Taka wspaniała posada, piękna
kochanka, luksusowe mieszkanie, elegancka willa
w Zakopanem i tyle innych przyjemności, związa
nych z jego stanowiskiem stanie się nagle niczym,
a jedyną istotną prawdą będą zimne szare mury
.więzienia?
— To niemożliwe... — wyszeptał.
— Co jest niemożliwe? — zapytał pułkownik
Kramer.
— Wojciechowski tu idzie ze swoimi ludźmi...
Kramer dumnie podniósł głowę. Zdawało się
przez chwilę, że się cieszy z tego spotkania,
□ w każdym razie nic nie wskazywało na to. że się
<olw'.k boi.
PRENUMERATA
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SIEDLCE, we wrześniu.
— W trzecim roku pobytu w Chomatkowie, w zimie, urządzono wiel
kie polowanie na koty — ciągnął swa
opowieść Duglasińskl- — Łowy te mia
ly się odbyć w dobrach hrabiego Z.,
leżących w pobliżu miasta.
Skwapliwie skorzystałem z zapro
szenia. Namiętnie bowiem lubię strze
lać do zajęcy! I miałbym opuścić ta
ką okazję?
Postanowienie moje wywołało zro
zumiałą sensację:
— Doktór Leokadia Zebek bierze udział w polowaniu! — Że też baby
pchają nosa, gdzie nie należy — plot
kowały paniusie. — No, no!
Pogoda była doskonała, jakby wy
marzona dla łowów z nagonka.
Wczesnym rankiem myśliwi wyru
szyli z miasta. Spotkanie nastąpiło w
pałacu hrabiega Z.
Po sutym śniadaniu tyraliera my
śliwych poszła w zaśnieżone pole. Sły

chać było nawoływania naganiaczy —
mówił Duglasiński.
Miałem nadzwyczajne szczęście,
choć dawno nie strzelałem. 1 ani razu
nie spudłowałem!
Wieczorem na przyjęciu ogłoszono
mnie „królową" polowania.
Zabiłem 24 koty!
Piliśmy do późna w noc.
Już dobrze po pótnocku, kiedy wszy
scy mieli już dobrze w czubach przy
czepił się do mnie— weterynarz Ziół
ko, na imię mu było Alfons.
Upilnował mię w jakimś ciemnym
pustym pokoju i napadł z nienacka.
— Mam cię doktoreczko — szeptał
namiętnie: Chwycił mnie w pół i usi
łował przewrócić na otomanę.
— Nie lubiłem go rzetelnie — mó
wił Duglasiński — zboksowatem go
według wszelkich zasad tego sportu.
W pierwszej „rundzie" leżał zbity
na miazgę, nawpół przytomny.
Wieść o porażce weterynarza roz-

Naturalnie w Ameryce

Uskrzydlone pantofelki
Skrzydełka motyli jako ozdoba

Tysiące samochodów pędzi co
dziennie w kierunku małego domku,
położonego na drodze do kąpielisk
nadmorskich w New Jersey. Domek
ten jest siedziba najdziwniejszej na
świecie pracowni: wytwarzania ozdób do damskich pantofelków ze
skrzydeł najpiękniejszych motyli.
Wytwórnia ta kieruje były kura
tor sławnego w swoim czasie muze
um motyli w Dreźnie — niejaki Ka
rol Deubel, który całą swoja wiedzę
z zakresu owadożnawstwa, a w
szczególność! mołylóznawstwa zu
żytkował do nowego przemysłu
Ozdabiania damskich bucików skrzy
dłami najrzadszych motyli.
Jest to niesłychanie trudna i skom
plikowana praca. Deubel sprowadza
zewsząd najoryginalniejsze okazy
motyli. Posiada swoich „korespon

dentów" — poławiaczy motyli we
wszystkich częściach świata, głów
nie w okolicach podzwrotnikowych,
w Brazylii, nad Amazonką itp.
Skrzydła motyle są jak wiadomo
niezmiernie kruche, łamliwe — wy
magają bardzo delikatnych 1 skom
plikowanych zabiegów chemicznych
dla utrzymania ich w całości, nada
nia im trwałości, mocy. Często ozdo
bienie jednego damskiego obcasa wy
maga setki skrzydeł o najoryginal
niejszych barwach.
W wytwórni Deubela znajduje się
podobno 50.000 najrozmaitszych ga
tunków motyli o niesłychanym bo
gactwie barw i deseni...
Jak widać, pomysłowość ludzka, o
ile chodzi o ozdabianie piękniejszej
połowy rodzaju ludzkiego jest nieo
graniczona...

— Ha, cóż... będziemy się chyba bronić? — za
decydował tonem jakby pytającym.
Stern zatrząsł się niczym na mrozie. 'Już samo
dotknięcie rewolweru wywołało w nim :zimny
dreszcz, jak u każdego tchórza, a myśl o tym, że
mógłby strzelić do kogoś napawała go nie mniej
szym strachem, jak myśl o tym, że ktoś mógłby
lufę rewolweru skierować przeciw niemu.
Pułkownik Kramer sprawdził rewolwer i wsunął
go z powrotem do kieszeni. Ten gest przeraził Ster
na jeszcze bardziej. Nieznacznym ruchem otarł pot
z czoła, które zresztą natychmiast pokryło się świe
żą rosą.
— Czy mi się zdaje — zapytał Kramer — czy
ty masz trochę strachu?
Stern nie odpowiedział, ale jego wina wystarczy
li za najwymowniejszą odpowiedź.
— Szkoda — dorzucił pułkownik — że nie mo
żesz go trochę mnie odstąpić. Tobie Iżejby było
umierać, a mnie łatwiej uciec, gdyby mi moja wro
dzona fanfaronada nie mąciła rozwagi potrzebnej
do ucieczki...
Stern milczał nadal. W tej chwili myślał tylko
o tym, jakby ratować swoją skórę, za którą przecież
żaden rakarz nie dałby ani centa.
— Sztuczne złoto — pomyślał nagle z ulgą. —
Oddam im tę tajemnicę, to może mi darują życie?
Ale jednocześnie przypomniał sobie tysiączne
usługi, które oddał Kramerowi i jego ludziom i —
skóra znowu na nim ścierpła.
— Będę wisiał — uświadomił sobie jasno i kate
gorycznie. — Wszystko diabli wezmą.
Kramer nagle wstał.
— No, bądź mi zdrów i trzymaj się ciepło — rzekł
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ZAKŁADY DRUKARSKI!

f.

niosła się po dworze wśród 8°* “
tern błyskawicy. I zanim
umknąć z pokoju pełno było c*
wy eh!
p. '
Do salonów hrabiowskich wyą1
no mnie na rękach. Wiwatom fll®
ło końca. Okrzyknięto mnie t>>
miast mistrzynią Polski w— boks*
Panie były zgorszone. Męi°*r*e
mienieli radością.
Mecenasowa Odrowążowa
wala mnie serdecznie.
jf
Następnego dnia rano wrócili^10^
domu, do Chomątkowa.
fJ.
— Lekkomyślni, a namiętni
v
torzy nabrali dla mnie respektu
powiadał z zapałem Duglasińhk:•
— Niebawem w mieście
nowy skandal z mego powoduAptekarz Hemorojski zakochani,
mnie (w „doktorze" Leokadii!) 5
lit wielkie głupstwo — mianowic
siłował otruć się. Odratowała **^|r'
żonka magistrowa, siwowłosa r
ność.
y
Wypadek ten ośmieszył HeB1 ftt<
skiego, zachwiał ufność żony *
łość jego uczuć, a mnie zwięk*"
dynie popularność.
fjr
„Byłam" prawie legendarna
clą w całym województwie- O j[t
torze" Leokadii Zebek mówiono
kunastu miasteczkach podlaski |f
chwalono jej metody leczeniaosobisty, urodę, odwagę, niez®*
rękę 1 oko na polowaniu...
,
Podziwiano siłę ciosa w bok’
Zazdroszczono zarobków i
ścia do ludzi. Starano się
grona wielbicieli — tego nai*Ć^ >
go, bajecznie zakonspirować
przyjaciela.-.
Ale bezskutecznie.
— W trzecim roku pobytu *.—1^ i
tnątkowie miałem (miałam!) 0 ói
nych na „czarną" godzinę około
tysięcy złotych. Pieniądze te
płem na imię siostry, Jaśki, na *
ki wypadek...
Czas był najwyższy uciekać 1
mątkowa. Póki nie za późnoczasu lepiej było wyjechać i sla
sobą zatrzeć.
-cg!
J. JUNOSZA-GZOW-

ruszając ku drzwiom. — Myślę, że się już nic
czymy, co?
..................
.
pu
Stern nie mógł wykrztusić ani słowa, w*^c,;jąC«
kiwnął. _głową,.. żegnając
przytak^
_ . c się, czy też
lez przy
Zdawał sobie sprawę z tego, że z chwilą gdy
mer wyjdzie — znika ostatnia nadzieja ratunkunogi przyrosły mu do dywanika pod biurkiem, a
wanik nabierał wagi ołowiu.
Cały pokój chwiał mu się lekko w oczach'—..
Nagle jakiś nieoczekiwany przypływ energii R
derwał go na równe nogi.
, . j
— Ratować się! Za wszelką cenę ratować
Dopiero teraz przypomniał sobie, że wśród
żek jest zainstalowany jeden karabin maszyn
a w kozetce pod oknem drugi, że jednocześnie WjZj
że uruchomić obydwa i żadna siła nie przeszM
mu uciekać dyskretnym przejściem, które zap p,
mu schronienie, choćby przez czas najazdu żan
merii. A co będzie dalej?
Przypomniało mu się, że ma trochę grosza W" t(?
kach zagranicznych, ba! ma nawet receptę 11
sztuczne złoto.
Sztuczne złoto! Będzie mógł cały świat PrzCbJecić do góry nogami, gdy tylko uruchomi produ*
Nie trudno będzie wtedy znaleźć kilku ludzi.
rymi podzieli się władzą, dostatkami... byleby
wyrwać się stąd — przeszyła go rozpaczliw a 1 .
Machinalnie wsunął rewolwer do kieszeni i 0
zu poczuł zimny ciężar na udzie. Jeszcze raz Pr sj|ą
knął go dreszcz, ale już ostatni: jakaś nieludzKa^j
pchała go do ucieczki. Byle przed siebie, by*e.
od tego fatalnego miejsca, gdzie za chwilę r°z
się strzały i poleje się krew.
.„nj)
(Dalszy ciąg °asta

reuv nriHCTEU.

Z* wiem milimetrowy lub Jogo mloj»«»
tytułowe) — >l 1.25; w tekście zl 0.00;
(( •
ił 0.40; drobne 15 gr za wyraz; praca poszukiwane I zaofiarowane — 10 flrJ»t* .
we. Drobne — najmniej 10 wyroków. Nekrologi — 50 gr mm; mlej»ce ** m U4’
25% droiej; tabelarycrne I bllanio — 10% drotoj. Wyraiy thiatym
yo**
•Ig podwójnie. Duże litery — llcig «lg la »łowo. Zagraniczne 50%
'
nlkaty (N) — 2 zł za mm. Za tretć oglozzeó Redakcja nie odpo*1* '
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