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hd hitleryzmu szizepia polski n robotnikom

Gadzinowa propaganda
^Ostatnio na terenie powiatu
łic^ ■ C^’eg0 funkcjonariusze poh i funkcjonariusze straży gra
b0t2p.ei Przytrzymali kilku row, obywateli polskich,
c *adafacych przepustki graniini^i ^dane przez władze nie
Chodzi w tym wypad
ki °
którym władze polz różnych powodów odmó.
pr y wydania zezwolenia na
śtiip - Oczenie granIcV po wVRa
'u Posiadanych przez nich
ePustek granicznych.
Ujj rzepustki, wydane przez nie
*e władze posiadają ci luiinił którym władze polskie de
c, lywnie zabroniły przekrac Rranicę z Polski do NiekącC’.z® względu na ich prowoWrn łne zachowanie się po poz Niemiec do kraju i ze
On? du na stwierdzoną przez
i^ln n-y i>ezP,'eczeóstwa ich dzia
v[?sci na szkodę państwa.
Tyj v.ręce władz polskich w pohadve rybnickim wpadfy przy’■lllh ° deklaracje, jakie otrzy
Hj do wypełnienia zatrudniab0?d tamtej stronie granicy roU‘cy polscy.
deklaracjach tych robotni
^Przyrzekają pozostać na tebie e- klaska, jako awangarda
hiz?lecka i zrzeszać się w orga
WvK^ach niemieckich według
bu„?,Oru’ zapisując się do „Volks
pandu“ lub do „Jungdeutsche
rtei“. Niezależnie od tego,

każdy, podpisujący deklarację,
przyrzeka w najbliższym cza
sie wycofać swoje dzieci ze
szkoły polskiej, a zapisać do
mniejszościowej szkoły niemie
ckiej.
Każdy robotnik ze strony pol
skiej, choćby byl Niemcem,
zrzeka się w deklaracji pretensyj do przeniesienia się na teren
państwa niemieckiego i zobo
wiązuje się pozostać na terenie
Śląska i, pracować nad wzmóc-

tdtwyczajanc go od alkoholi
ŁÓDŹ, 1.9. W dzielnicy robotniczej
„Księży Młyn" rozeszła się sensacyj
na pogłoska, iż zmarłego przed kilku
tygodniami robotnika zakładów schei
blerowskich — Longina Polaka otruła
żona 24-ietnia Władysława.
Ojciec zmarłego dowiedziawszy się
o tym oraz przypomniawszy sobie nie
porozumienia małżeńskie syna, złożył
skargę do prokuratora.
Okazało się, jak tłumaczy podejrzą
na o otrucie męża Polakowa, że chcia
ło ona odzwyczaić męża od picia
wódki. W tym celu nabyła zioła pn.
„agarum curopeum", wśród ludu zna
ne jako „kopytnik", które dawała Po

„Przyjemna” niespodzianka dla polskich gwiazdorów

Bodo, Grossówna i Orwid po żydowsku
N ezwykle praktyki pp. Prywesa i Szafira

Niezwykle charakterystycz
nym dla stosunków panujących
w naszym świecie filmowym
jest fakt następujący:
W roku ubiegłym Polska Spół
ka Filmowa zrealizowała korne
dię „Piętro wyżej", w której
brali udział aktorzy tak popular
ni jak Bodo, Grossówna. Orwid
itd. Komedia cieszyła się na ekranach polskich olbrzymim po
wodzeniem i przyniosła jej pro
ducentom wcale pokaźne zyski.
Przed kilku miesiącami film ten
został sprzedany na Amerykę.

samorządonijmi
Dzienniku Ustaw ogło[**e już zostały teksty uchwalona ostatniej sesji nadzwy.
t aJnej ustaw samorządowych. Z
’ chwilą dopiero uzyskały one
ł*1? moc prawną i uczyniony
tal pierwszy krok w kierunku
łowienia organów naszego sa^ądu.
tj-ć ^Qc>w’en*e to w praktyce
ać będzie bardzo długi okres
U
W tej chwili nie wiadomo
, Jakim odcinku i w której z
Slp6*11'0 państwa nastąpią pierwj . ^ty wyborcze. Wydaje się, że
Uio jest tylko w tej sprawie
Sądzone, iż pierwszym etaXaIłl. Wyborczym będzie Warszaj p1 te wielkie miasta ,jak Łódź
tb °Znań’ które z nią razem poa^ione są od kilku lat organów
^rządowych z wyborów.
W k Związku ze zbliżającymi się
ob' rain* niektóre pisma notują
Jawy dużegO jakoby zainteresot
nimi ze strony organiPolitycznych i zrzeszeń spoW
różnego rodzaju. Nie
. Je nam się, aby te spostrzer> ła oddawały właściwy stan
zy. Nie o zainteresowaniu boale raczej o obojętności
w tym wypadku trzeba.
Uiz a^.tem jesŁ> ze 8P°*ród orgapolitycznych jedynie OZN
*Ja i to od dość już dawna
Sakową działalność przygoto

nieniem elementu niemieckiego.
Ody się weźmie pod uwagę
ostatnie wzmianki o utworzeniu
niemieckiego legionu pomorskie
go i szereg naruszeń prawa mię
dzynarodowego przez zhitlery
zowane'Niemcy w stosunku do
państwa polskiego, to dochodzi
się do przekonania, że Niemcy,
liczą na naszą widoczną bier
ność w stosunku do ich poczy
nań, pozwalają sobie na coraz
dalej posuwające się prowoka
cje.

Zona otruła męża

wawczą do wyborów, co nie jest
oczywiście dla nikogo żadną nie
spodzianką. Stronnictwa opozy
cyjne dotąd nawet nie podjęły za
sadniczych decyzji, czy do wybo»
rów pójdą i wiadomo, że co naj
mniej w dwóch z pośród nich, a
to wśród ludowców i w Stronnic
twie Pracy istnieją co do tego licz
ne wątpliwości. A i inne nie zdra
dzają jakiegoś nadmiernego podniecenia, mogącego świadczyć, że
przywiązują jakieś wyjątkowe
znaczenie polityczne do wyników
tych wyborów.
Okoliczności te posiadają swą
znamienną wymowę. Świadczą one o tym, jakie spustoszenia w
świadomości społeczeństwa i w
tej dziedzinie wyrządził okres eks
perymentów, jaki tak szeroko za
stosowano w samorządzie za rzą
dów tzw. pułkownikowskich. Nie
stety, nie można powiedzieć, aby
ci, którzy zdali sobie sprawę ze
szkodliwości tych eksperymentów
byli zdecydowani na dokonanie
takiej naprawy, jakiej ważne to
zagadnienie wymagało. Czy w
tych warunkach odświeżenie na
szej atmosfery politycznej, do
której wstępem, według zamie
rzeń niektórych czynników, mają
być czyste, rzetelne i uczciwe wy
bory samorządowe, okaże się rze
czą osiągalną, jest rzeczą jak dotąd przynajmniej, wątpliwą.

Nagle w ostatnich dniach gru
chnęła sensacyjna wiadomość,
że w laboratorium Polskiej Spół
ki Synchronizacyjnej powstaje
żydowska wersja wyżej wspo
mnianego filmu. Wersję tę na
grywają żydowscy aktorzy,
przy czym wszelkie dialogi i
piosenki dublują się w języku
żydowskim.
Wersja ta ma być przeznaczona specjalnie na Stany Zjed
noczone.
Pp. Prywes i Szafir, którzy
realizują żydowską wersję „Pię
tra wyżej" czynią to w najwięk
szej tajemnicy. Bomba miała

więc wybuchnąć dopiero za oceanem, kiedy na Broadway‘u
z ekranu któregoś z kin prze
mówią w najczystszym języ
ku... żydowskim polscy aktorzy
tacy jak Grossówna, Bodo, Or
wid ltd.
Ciekawe, że aktorzy grający
w filmie „Piętro wyżej" nic o
skandalicznym zamachu na ich
kreacje filmowe nie wiedzą. —
Niechże się dowiedzą, że mieli
na Broadway’u wystąpić z naj
czystszym... żargonem.
Sądzimy, że ich ta wiadomość
zbytnio nie ucieszy.

lakowi w pożywieniu, herbacie a na
wet dodawała do tytoniu. Gdy Polak
zachorował stwierdzono u niego obja
wy zatrucia, później znówr wywiąza
ło się zapalenie płuc, na co, podobno
zmarł. Ponieważ opieka lekarska w
szpitalu była niedostateczna, istnieje
podejrzenie iż nie ustalono dokładnie
przyczyn śmierci.
„Kopytnik" używany Jest ostatnio
wśród ludu jako środek wywołują
cy wymioty i mający podobno właści
wości lecznicze dla alkoholików, ale
w tym tylko wypadku, jeśli podawa
ny jest w małych dawkach, najwyżej
do 1 grama. Nadużycie ziół wywo
łać może śmierć człowieka.
Zarządzono energiczne dochodzenie
i przeprowadzona ekshumacja zwłok
niewątpliwie wykaże, jaką rolę ode
grała w tym wypadku żona Polaka,
czy opiekunki — lekarki, czy też trucicielki?

„Citrnońem sthnie...
Z najbardziej zgnębionej, zde
ptanej i sponiewieranej istoty
można wydobyć iskrę energii,
która rozpali się wieikim poża
rem. Tą myślą wiedziony autor
nowej naszej powieści pokaże
nam typ nauczycielki wiejskiej,
którą miłość podnosi na wyży
ny nadludzkiej energii.
Żywiołowa klęska suszy zła
mała
dobrych,
wzburzyła
złych. Na tym tle zobaczymy
kilka postaci, z których każda
mogła odegrać wielką rolę i...
nie uprzedzajmy wypadków.
„Czarnoziem schnie*‘„. oto ty
tul nowej powieści-

W tym roku Rzesza nie dostanie zboża bułgarskiego

Kontrofensywa anglo-frantuska
paraliżuje niemiecki „Drang nadi Siiiłen
(Od własnego korespondenta „Nowej rtzeczpospolitej“j
LONDYN 1.9. W związku z
pożyczką francuską dla Bułga
rii, rząd angielski dokonał ogro
innych zakupów zboża bułgar
skiego, zawierając kontrakty na
przeszło 50 procent tegorocz
nych zbiorów.
Właściwa waga tej transakcji
wyjaśni się dopiero wówczas,
gdy przypomnicy sobie, że do
tychczas 60 proc, swych zbio
rów zboża Bułgaria sprzedawa
ła Niemcom. W roku bieżącym
Rzesza nie dostanie więc w ogó
le zboża bułgarskiego.
Jest to dalszy ciąg kontrofen
sywy gospodarczej francusko angielskiej przeciw
„Drang
nach Siiden“ Trzeciej Rzeszy,
dążącej do opanowania ekono
micznego państw basenu naddu
najskiego: Rumunii, Bułgarii,
Czechosłowacji, Węgier i Jugo
sławii. Swego czasu informo
waliśmy obszernie o tym planie,
dodając również szczegóły o
kontrakcji anglo-francuskiej.
W tej chwili sytuacja przed
stawia się w ten sposób, iż Ru
munia dzięki zakupom angiel

skim całej jej produkcji nafto- mo, bowiem W. Brytania goto
wej, wyzwoliła się spod gospo- i wa jest w każdej chwili zadarczej hegemonii Niemiec, o- • wrzeć z nią podobną umowę jak
becnie zaś wyzwalasię Bułga- z Bułgarią. Należy przytem
ria. Jugosławia ma wszystkie podkreślić, że ostatnia rekonmożliwości, by uczynić to sa-1 (Dokończenie na str. 2-giej)

Deklaracja Zarzadu Głównego
Gm ny Polskiej Związku Polaków W. M. Gdańska
Ostatnio zaszły na terenie że ludność polska w Gdańsku
W. Miasta Gdańska pożałowa może zawsze liczyć na pomoc
nia godne fakty pobicia mło całego kraju w ciężkich chwi
dzieży polskiej za nie pozdra lach, jakie przeżywa.
W imieniu tej ludności za
wianie sztandaru partii narodowo-socjalistycznej, oraz inne rząd główny gminy polskiej
podobne, wywołujące zrozu * związku Polaków stwierdza,
miałe oburzenie całej polskiej że wytrwa ona na swoim stano
! wisku.
opinii publicznej.
Społeczeństwo polskie w kra
Stać ona będzie twardo w oju zareagowało na nie zdecydo bronie swoich praw, które jej
wanie, wypowiadając pa tłum przysługują z tytułu obowiązu
nych zebraniach swoją wolę jących traktatów 1 nie dopuści,
przyjścia z pomocą Polonii ,by prawa te w jakikolwiek spo
gdańskiejsób mogły być ukracane.
Zdecydowane
stanowisko I Społeczeństwu w Polsce za
społeczeństwa polskiego w kra zajęte stanowisko wyraża lud
ju wobec ostatnich wypadków ność polska w Gdańsku cześć i
gdańskich świadczy dowodnie, [podziękowanie
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Trzeźwe spojrzenie na Gdańsk
Pod powyższym tytułem za
mieszcza środowy „Kurier Po
znański" artykuł swego gdyń
skiego korespondenta, w któ
rym ten podkreśla obecną „pokojowość" władz gdańskich, za
znaczając, że
..Niemcy nie mają obecnie konlunk
tury dla szukania zadrażnień z Polską.
Wywoływanie sporów polsko-gdańskich nie może w tej chwili wyjść
Niemcom na dobre. W Interesie Nie
miec leży raczej usypianie opinii pol
skiej, by nie dostrzegła ona ich akcji
politycznej, obliczonej na dłuższą me
tę, zagrażającej Polsce czymś wię
cej, niż zaborem samego Gdańska".

W dalszym ciągu artykułu
znajdujemy następujące wywo
dy, które bez słowa komenta
rza pozwalamy sobie przyto
czyć:
—Czy stwierdzając ostudzenie za
pałów oficjalnych polityków gdań
skich, uważamy stosunki polskogdańskie za znormalizowane, zado
walające? Bynajmniej!
Patrzymy
trzeźwo na to, co za tym się kryje.
Forster i Greiser składają dekla
racje lojalności w stosunku do Pol
ski, ale doły hitlerowskie pozostały
rozagitowane, trwają w nienawiści
do Polaków. Deklamowanie o wiel
kich
aspiracjach
niemieckich na
wschodzie potęguje chorobliwą nie
nawiść do Polski, bez potrzeby wy
raźnego wskazywania na nią jako
przeszkodę w urzeczywistnianiu dą
żeń niemieckich. Z tego właśnie pod
łoża wyrastają wypadki, pobudzają
ce opinię polską do słusznego obu
rzenia.
v
Napady na Polaków w Gdańsku
muszą pobudzać naszą reakcję uczu
ciową. Ale nie powinno to nam za
bierać zdolności dostrzegania innych
zjawisk, leszcze ważniejszych. W
Gdańsku dojrzewa niebezpieczny dla
nas proces utrwalania się wszelkich
następstw „Anschlussu" partyjnopolitycznego W. Miasta do Rzeszy.
„Anschluss" ten został przeprowa
dzony konsekwentnie w ustawodaw
stwie, administracji, sadownictwie,
samorządzie gospodarczym, w szkol
nictwie, w dziedzinie organizacji ży
cia gospodarczego, samorządu zawo
dowego I na rynku pracy. Gdańsk
„zglelchszaltowany" w ten sposób
silnie podważył uprawnienia Polski.

Giełda pieniężna
DEWIZY: Holandia 289.10;
Berlin 212.01;
Bruksela 89.75; Gdańsk 100.00; Helsinki 11.40;
Kopenhaga 115.10; Londyn 25.78; Mediolan
28.00; Montreal 5.30 7/8; Nowy Jórk 5.32 1/8;
Nowy Jork (kabel) 5.31; Oslo 129.60; Paryż
14.48; Praga 18.33; Sztokholm 132.95; Tel Aviy
25.80; Zurych 121.20; Marka niemiecka srebr
na 94.00.
PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. poż. prom,
inw. I om. 85.50, II em. 84.50 ; 3 proc. poż.
pram. Inw. seriowa I em. 95.25; 4 proc,
państw, poż. prem. dolar. 43.13; 4 proc. poż.
konsol. 67.00; 4 I pół proc. poż. wewn.
pańtw. 67.00; 8 proc. L. Z. ziemskie dolar,
gwar, kupon 42.6J; 4 I pól proc. L. Z. ziem
skie seria V 64.50 ; 4 i pól proc. L. Z. ziem
skie Tow. kred, we Lwowie 64.75; 5 proc.
I. Z. Warszawy (1933 r.) 73.75; 5 proc. L. Z.
Łodzi (1933 r.) 66.50; 5 proc. L. Z. Płocka
73.50; 6 proc, oblig. m. Warszawy 8 I 9 em.
75.00.
AKCJE: Bank Polski 125.00; Węgiel 34.00;
Lilpop 88.25; Modrzejów 17.00; Ostrowiec
65.00; Starachowice 43.00.

Dziś możliwości naszej pracy go
spodarczej w Gdańsku sa kuż mocno
ograniczone, A hitlerowcy chcieliby
pójść jeszcze dale]. Wiele dekretów
senatu, które upodobniają Gdańsk
do Rzeszy, istnieje dotąd tylko na
papierze.
Ścisłe zastosowanie inteaicyj usta
wodawstwa gdańskiego, także tych
przepisów, które praktycznie nie zo
stały wprowadzone w życie, mogłoby
wyzuć nas całokwicie i faktycznie z
uprawnień taktycznych i naruszyć
nasze naturalne uprawnienia właści
ciela.
Hitlerowcy muszą się dowiedzieć,
że tak daleko im pójść nigdy nie pozwolimy, że będą musieli się cofnąć,
że wymusimy na nich usunięcie tych
wszystkich niedogodności, które nam
przyniósł „Anschluss" partyjno - poli
tyczny Gdańska do Rzeszy.
Posiadamy dziś w Gdańsku nieco
więcej niż same praw'a traktatowe. —
Rzeczywistość polityczna, jaką jest
odbudowane państwo polskie ze swo
ją własną polityką morską, której nie
mieliśmy w przeszłości, wszystko to
razem sprawiło, że staliśmy się w
Gdańsku właścicielami wielkiej, de-

wyemigrowało w roku ub. do Francji
193?
LILLE, 1. 9. Według statystyki
Do kopalń sprowadzono w r.
ministerstwa pracy w Paryżu, imi jedynie 2.255 osób.
W liczbie sprowadzonych robol*’
gracja robotników cudzoziemskich
wykazuje za r. 1937 dalszy znaczny ków 1 robotnic znajduje się
Polaków. Polacy zajmują zatem drU*
wzrost 1 wynosi 91.199 osób.
gie miejsce po Belgach (33.449).
Imigracja ta posiada w ostatnich
przed Jugosłowianami (9.186) i przC
latach charakter prawie wyłącznie
Wiochami, których liczba zmalała
rolniczy, gdyż 77.202 robotników i
dykalnie do 7.015 osób.
robotnic, tj. około 85 proc, skierowa
Zważywszy, że imigracja roh°
nych zostało wprost do robót rol
ników belgijskich posiada charak*^
nych, z pozostałej zaś liczby prze
sezonowy, pod względem imigracji
szło 67 proc, zatrudniono w sezono charakterze stałym i półstałym P0
wym przemyśle rolnym (cukrownic iacy zajęli w r. 1937 pierwsze ndel
two).
see.

Wszyscy pracownicy Łodzi
musza ołriymtć dodatek komunalny
ŁÓDŹ, 1.9. Przez wiele długich mie
sięcy pracownicy samorządowi czy
nili starania o podwyższenie dodatku
komunalnego (wielkomiejskiego) z 10
na 15%. W wyniku usilnych zabie
gów min. spraw wewn. przyznało do
datek 15%, czyli podwyższono dotych
czasowy o 5%.
Jak się później okazało, podwyższo
ny dodatek został jednak wypłacony
wyłącznie etatowym urzędnikom miej
skim, natomiast pracownicy przedsię-

blorslw miejskich nie wstali
podwyżką. Na skutek ponownej
związków zawodowych, zarząd *****
ski w Łodzi przyrzekł sprawę wyP»f4
ty podwyższonego dodatku zaUt*t>'
do dnia 30 bm.
g
Ponieważ termin ten upłynę*’
sprawy 5% dodatku nie załatwio**0’
zwołano międzyzwiązkową konie**”
cję, na której omówiona ma być p0*
wyższa sprawa i powzięte uch*’
odnośnie dalszej akcji.

Trzecia Dolska sohrnia slsdzi
■
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Szamota zerwał kontrakt
Niesprawiedliwa decyzja sędziów
Jak wiadomo, znany polski sprin Po 4 dniach i tyluż rozegranych seter zawodowy, kolarz Szamota bie- riach (na ogólną ilość 6), Szamota
rze udział w kolarskich mistrzo wycofał się z dalszego udziału w mi
stwach Stanów Zjednoczonych.
strzostwach, zrywając jednocześnie
zawarty kontrakt.
Powodem rezygnacji Polaka były
złośliwe I stronnicze decyzje sędzie
go, które pozbawiły Szamotę dwu
krotnie pierwszego miejsca w 2-ch
Jak donosiliśmy, w nadchodzący po półfinałach.
niedziałek rozpocznie się w Warsza
Obecna na tych zawodach publicswie treningowy obóz lekkoatletyczny ność burzliwie protestowała przeciw
przed mistrzostwami Europy pań.
ko decyzjom sędziów.
W obozie wezmą udział: Walasiewi
Szamota uważany jest obecnie za
czówna, Kałużowa, Kslążkiewiczów- sprintera równego najlepszemu Amena, Słomczewska, Walsówna, Flako- rykaninowi — Selingerowi.
wlczówna, Gawrońska. Z Warszawy
dojeżdżać będą na treningi Wenclówna i Balcerkówna.
Trenerem obozu miał być Cejzik,
który jednak dotychczas w sprawie
tej nie dał odpowiedzi.
We wtorek późnym wieczorem za
kończyły się w Amsterdamie 2 biegi
pocieszenia o mistrzostwo świata na
100 km.
W pierwszym biegu zwyciężył
Notowano za 100 kg. parytet wagon War
szawa w handlu hurtowym, w ładunkach wa Włoch Severgnini 1.23,17 godz., 2) Su
gonowych: pszenica: jednolita 23.15, zbie
rana 22.75, czerwona szklista 23.75; łubin nip- ter (Szwajcaria), 3) van Gronevcrger
bieski 15, tyto I stand. 15.50, jęczmień: no
(Holandia).
wy browarny 17, nowy I stand. 16, nowy II
stand. 15.50, nowy III stand. 15.25, owies;
W drugim biegu pierwsze miejsce
stary I stand. 16, stary II stand. 15, nowy I
stand. 14.75,
mąka pszenna: Wyciągowa zajął Wais (Hol.) w czasie 1.26,52 g..
41, gat. I 38, gat. I-A 34.50, gat. II 28, gat. 2) Lemoine (Francja), 3) Canazza
Il-A 23, gat. III 19, mąka żytnia: gat. I do
56% 26.50, gat. I do 65% 24.50, gat. II do (Wiochy).
50% i 65% 1150, razowa 19, otręby pszen
W finale, który rozegrany zostanie
ne: grube 12.50. średnie 11.50, miałkie 11.50,
1 września wezmą udział: Lohmann i
otręby żytnie 10.75.
Metz (Niemcy), Paillard (Francja), Se
vergnini (Wiochy) i Wais (Holandia).

Treningowy obóz

GDYNIA, 1. 9. Do portu rybackie
go w Gdyni nadeszła wiadomość, że
w drodze znajduje się luger polski
„Korab II", który wiezie ładunek
śledzi złowionych również przez in
ne statki towarzystwa „Korab". Śle
dzie wiezione są bezpośrednio z po
łowów na Morzu Północnym bez
przeładowania w bazie holender
skiej, gdzie dawniej dokonywano
przepakowywania 1 solenia śledzi.
Obecnie czynności te odbywać się
będą w Gdyni.
W ten' sposób do dwóch istnieją
cych w Gdyni solami „Mewa" i „Po-

lekkoatletyczny pań

B egi paties lenia

na mistrzostwach święta

zbożowo-towarowa

0GR0D ZABAW „100 POCIECH”
Zygmuntowska 1, tel. 10-41-28
Płeć pięknu także, a jakże

WIELKI KONKURS ŚPIEWACZY DLA PAN
W GOTÓWCE

Zapisy do konkursu w biurze Dyrekcji „100 Pociech" codziennie do dnia
3 września br godz. 3 popoł. Panie zapisane do konkursu są obowiązane
przystąpić w sobotę, 3 września br. między godz. 3 a 5 popoł. do próby
eliminacyjnej. Do konkursu dopuszczone zostaną arie operowe i operet
kowe z wyłączeniem fokstrotów i slowfoksów. Na próbę eliminacyjną
należy przynieść ze sobą nuty utworów, które mają być produkowane.
Ponadto bezpłatnie na otwartej scenie ogrodowej o godz. 6,15 i 9,15 wiecz.

5 Balet Ostrowskiego 5
Tańce salonowe i charakte •

Wanda Morawska
śpiewy i tańce ludowe

Ł© Asthor akrobatyka
O toil.

cydującej o tyciu Gdańska dyspozy
cji gospodarczej.
I jest dziejowym paradoksem, że
kiedy czas 1 warunki geopolityczne
pracują nad wzmocnieniem naszej po
zycji faktycznej w Gdańsku—pozwa
lamy hitlerowskiej oligarchii w w.
mieście na nadużywanie naszej cierpli
wości. Za ten stan rzeczy spoczywa
duża odpowiedzialność na oficjalnej
polityce polskiej. Ale w tym względz c zajść musi zmiana radykalna.
Reasumując stwierdzamy, że w tej
chwili jest konieczne, by opinia pol
ska domagała się od rządu nie tylko
samej satysfakcji dla ofiar hitlerow
skich pięści. O tym należy pamiętać.
Ale niechaj wiedzą ci hitlerowcy i
ci w Gdańsku i ci w Berlinie, że reak
cjaml uczuciowymi nie zamroczymy
sobie trzeźwości politycznej. Spokoj
nie i konsekwentnie w oparciu o na
szą siłę musimy przystąpić do egze
kucji naszych podstawowych upraw
nień w Gdańsku.
Nasza postawa, nie samo ubolewa
nie nad zajściami, musi Niemców prze
konać, że nie tylko należy się nam
Gdańsk, ale że mogą pogrzebać wszel
kie marzenia o panowaniu i<a wscho
dzie naszym kosztem .

Blisko 30.000 Polaków

12 w południe WIELKA ZABAWA OLA DZIECI

Grzeczne dzieci otrzymają upominki
Wę]ście_do_ogrodu_.?5 .jr.
Dzieci I szeregowi 18 gr,

Kontrcfensywa
anglc-fraitcuska
(dokończenie ze strony 1-ej)
strukcja rządu Stojadinovicza
wskazuje, iż w Jugosławii za
czynają dochodzić do głosu ele
menty, oddawna dążące do oparcia polityki zagranicznej, a
przede wszystkim gospodarczej
o wielkie demokracje zachod
nie, co byłoby dla Rzeszy klę
ską gospodarczą.
Stanowisko Węgier, którym
konferencja Małej Ententy w
Bied zagwarantowała znaczne
korzyści w razie odstąpienia od
osi Rzym — Berlin wyjaśni się
w najbliższym czasie.
W każdym razie już dziś mo
żna zaryzykować twierdzenie,
że niemieckie parcie na połud
nie zostało w znacznej mierze
sparaliżowane, a w najbliższym
prawdopodobnie czasie będzie
w całości uniemożliwione.
(W)

morze" przybywa leszcze trzecia &
larnia śledzi „Korab".

Ograniczenie wieku
słuchaczy PBT’u
W związku z rozpoczynającym s'°
nowym rokiem akademickim mi*1*5^
stwo oświaty wydato przepisy
sprawie wieku słuchaczów przyj*1’0”
wanych na poszczególne uczelnieW Państwowym Instytucie Sztu
Teatralnej przyjmowani będą siuctia
cze w wieku od lat 16 do 25, Pr g
czyłn wymagane będzie Świadectw
z ukończenia małego gimnazjum.

Fod greza rewilwerW*

bin yci cbrabawsli
cfcc/<>r
ŁODŻ, 1.9. W folwarku Cekan^’’
gminy Krzyżanów, pow. piotrk0*^
skiego nieustaleni czterej sprawcy
konali napadu bandyckiego na wlaśc*
cielkę majątku Marię Zielińską.
.
Bandyci, korzystając z nieobecn0^
ci robotników, którzy przebywali
polu, obezwładnili właścicielkę Pa’3.
cyku, a następnie trzymając ją p0
groźbą rewolwerów, splądrowali P0"
koję, po czyni zrabowali futro
biżuterię i zbiegli.
Policja zarządziła pościg.

StlldlO

Chmielna 7
Nowy Świat 1*
Czarująca ZARAH LFANDE^'
w twej ra lepszej kreacji

w fi 1 m i e

-

pocz. kodz. 5, Z 9

SDOLINA SZWAJCARSKA^
Uwaga!

przygrywa 10-osobowa orkiestra jazzowa pod dyr. kompozytora LEWANDOWSKIEGO.

Uroczy zakątek

CENY

Warszawy. Ceny b. niskie.

FILHARMONIA
Pocz, ós 8, 10

Nawrócony
“•L' grzesznik
ADRIA — — b-ih,,,
lwTKl.’ 75-

NASZE STAŁE CENY
parł.

SIMONE SIMON w filmie er tycznym

„DZISIEJSZA MIŁOŚĆ’

khw

Leżaki.

FLORYDA

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

Przy drzwjch zamkniętych
i Rycerze stepu

KOMETA

Otw. od 1O —

“TON
„ICH STU i ONA JEDNA’’
W rob gł.: Deanna Durbin, L’OP°
STOKOWSKI i Adolph Meni<»u
aa

Chłodni 49

HOTEL HOLLYWOOD

SFINKS s”“

Dla ciebie seniority
w roli gŁ Nino Marto
reż. R uben Mamoulia'

.

Nrsie c»n : 75 ar lUL

»,Francja i Anglia uratują demokrację’*

Wywiad lbieIs!! Robertem Pusta
b. ministrem spraw zagranicznych Estonii
(Telefonem od własnego korespondenta)
Paryż, i. 9. B. min. spr. zagr.
’Atonii, wieloletni poseł estoński w
arszawle i w Pradze czeskiej RoPusta, cieszy się ogromnym autorytetem na Zachodzie, gdzie rówB*ez reprezentował Estonię — a w
szczególności w Paryżu i Londynie.
Pusta wrócił przed kilku dnia
z Pragi do Paryża. W stolicy
zechosłowacji odbył szereg konfe
kcji z prezydentem Beneszem, pre
®**erem Hodżą i licznymi członkami
OrPusu dyplomatycznego.
"Przez całe trzy tygodnie — o*iadczył mi min. Pusta — studio*
sytuację w Pradze, gdyż za
perzam w najbliższym czasie wyad książkę o polityce zagranicznej
1 r°Py północno - wschodniej 1 po“dniowej. Konferowałem z licznymi
cpskimj mężami stanu, nie omijałem
F
szarych obywateli.
Wrażenia moje dalekie są od peYmizmu. Naród czeski zdumiewa
zielną j męską postawą. Spokój i
krew polityków czechosłowaI *ch wyróżniają się dodatnio od a’Hnistycznych nastrojów na ZachoZle- Nigdzie nie zauważyłem śladu
la llti- Uderzyła mnie niezłomna wo
1 stanowczość Czechosłowaków
bronienia siłą granic i niepodle°ści swego kraju.
’•Uczynimy wszystko — powie|Z*ano mi w Pradze — dla pokoju
Ospidziemy na jak najdalej idące
te ^Pstwa, lecz ani o krok dalej poza
»ń.S*USzne prawa, które się poszczenyin narodowościom należą. Nieai nikomu się nie zdaje, że zgosię na rozbicie naszej spoisto1 Państwowej, na zamach na nasze
&anice“_
d '' Pragnę specjalnie podkreślić —
minister Pusta — że o ile cho1 0 Polskę, to spotkałem się z obśę*4®* szczerej dla niej życzliwoa w szczególności z niemniej
bl Zera chęcią naprawienia dawnych
Cze^W’ d° których zrasztą politycy
Przyznają się ze skruchą.
l
A co pan minister sądzi o oCDej sytuacji we Francji?
P
Znam Francję — brzmiała odawiedź — od 35 lat z górą. Z każI ® dniem nabieram więcej wiary
pewności w jej potęgę mocarstwote^ Przyglądając się choćby tylko
n,u> iak Francja zbroi się i jednotr^ w°bec niebezpieczeństwa zewnę
w ne8o, nie mogę po prostu po^‘^Ymać się od zachwytu dla tel(° kraju. Czyż nie jest znamienny
^Pserwatyzm ludu francuskiego, któ
darzy największym zaufaniem
aśnie polityków doświadczonych,
.Chowanych demokratów, ostroradj kałów społecznych, nie
nawet słyszeć o nowatorach
nJmaitęgo koloru: białych, czerwobrunatnych, czarnych itp.
Ir^daniem moim tajemnica ducha
t6gnC'lsJtiei!o> iak 1 Pofoki materialnej
narodu tkwi w jednym słowie:
dy *0,nośd- Wolność polityczna i in^widuainą jest dla Francuza skarzna rf’Wtde drogim, jak jego ojczyPrancuz ginie za wolność z tym
Pic y,n zapa^eTn’ z jakim ginie dla
UięZyzny’ Bez wolności nie byłoby
‘ylko patriotyzmu francuskiego,

lecz nawet bogactwa ducha, moral
ne] siły I cywilizacji, a dalej tej siły
fizycznej i materialnej, jaką rozpo
rządza rząd państwa narodowego,
każdy Francuz oddzielnie i cały lud.
To magiczne słowo wolność —
jest również ogniwem, jakie łączy
wzajemnie Francję I Anglię. Wszel
kie rachuby na poróżnienie tych 2-ch
narodów należy uważać za chimerę.
Zresztą osobistym moim przekona
niem jest, że Francja i Anglia nie
tylko uratują ideał powszechnej de
mokracji i wolności, lecz nawet i kra
je, które do wolności jeszcze nie doj
rzały.
Francja i Anglia są pewne siebie.
Przemawiają tonem spokojnym i
rzeczowym, gdyż mocarstwa godne
tej nazwy nie potrzebują podnosić

<§a'e Club.
^altp6 P*esPodzianki. Władysław
niewyczerpany król humoru,
iący'"'aross’ król alkoholi, zmieniabutelr-na żądanie publiczności w swej
hek Ce ,w°dę w każdy dowolny trui inni królowie i królowe z

”1ownJec 2afocia zdecydowanie odZek
stanowiska przez „Zwiąjąn ^wodowy Muzyków Chrześci*»żoC 9ddzial
w sprawie anwania się swoich członków na

w

O stosunku peunej prasy

uobec Czechosłowacji
„Kurier"... stawia na Henleina,
„Express../* oń bije się —
jedna tylko rzecz jest tajna:
w czyim interesie?
GRYF

Paszkwil na kler i 16 tys. z kasy LM i K
Pan MeJchior Wańkowicz
przypomina się opinii publicznej
W prasie wileńskiej ukazał sprzed dwuletniego swego pobytu na ta kulinarne. Wokoło siedzieli notable
plebanii zabrzeskie] archidiecezji wi i mnoga czerń asysty biskupiej.
się następujący list:
„P. Melchior Wańkowicz w „Kurie
rze Porannym" z dnia 24 lipca br. w
artykule pt. „Gdzież ona, wiara spra
wiedliwa" takie czyni reminiscencje

Z szarego końca krążyły kolejki na
leńskiej z okazji wizyty kanonicznej
naszego arcypasterza: ,Jadłem śnia lewek i ośmieleni obywatele poczęli odanie z arcybiskupem Jałbrzykow- powiadać dobrze mi znane skądinąd
skim. Na stole piętrzyły się arcydzie- anegdoty, ale w wydaniu kanonicz
nym".
My jako współuczestnicy owego
„śniadania z arcybiskupem" i p. Wań
kowiczem oświadczamy:
1. Nie jest zgodne z prawdą, by na
ówczesnym śniadaniu krążyły kolejki
nalewek i z całą stanowczością stwier
dzamy, iż alkoholowych napojów wó
wczas nie używano, jak w ogóle, zgo
dnie z prawem obowiązującym w na
Owoce posiewu nienawiści akcji szej archidiecezji, używanie trunków;
„Vorpostena“ już się ujawniają! Zwra alkoholowych podczas wizyt kano
camy odpowiedzialnym za bezpieczeń nicznych na plebaniach, jest niedopu
stwom władzom w. miasta na prowo szczalne.
2. Gdyby jednak p. Melchior Wań
kacje prasy niemiecki}, a prowokato
rów ostrzegamy, aby nie doprowa kowicz potrafił udowodnić „krążenie
dzili do sytuacji, w której społeczeń kolejek nalewek" podczas wspomnia
stwo polskie nie będzie mogło pozo nego śniadania, wówczas zgodzimy
się wpłacić na rzecz FON 5.000 zł. W
stać bierne".
przeciwnym razie wzywamy do tego
p. M. Wańkowicza.
3. Fantazja poetycka p. Wańkowi
cza dopatrzyła się „mnogiej czerni asysty biskupiej", która w rzeczywisto
ści składała się z dwóch towarzyszą
ne mogą być tylko... potajemnie. cych mu księży i dwóch kleryków.
W uh. niedzielę nieumiejący
Ks. Nikodem Kozłowski—proboszcz
mówić po polaku polski senator Zabrzeski, ks. Antoni Udalski — pro
Wiesner przemawiał na*- żjeździe boszcz wołożyński, i wicedziekan Wi
powiatowym „Jungdeutsche Par szniewski, Augustyn Hawełka—kiero
tej" w polskiej wsi pod Kłec wnik szkoły w Zabrzeziu, Halina^ Dę
kiem. W przemówieniu swym sen. bicka, ks. Gedymin Pilecki — pro
Wiesner stwierdził, że ustano, boszcz w Hruzdowle".

Za riity posiew „Vornostenu” wydąje owoce

„Hitlerjugend” urządza Iowy
na młodzież polską

Sanacyjna „Gazeta Pomor szcza w okresie ostatniego tygodnia
nie pozostawia już nikomu żadnej wat
ska" donosi:

Organ partii narod.-socjahstycznej
w Gdańsku „Der Danziger Yorposten"
fabrykował bajeczkę o „męczeń
stwie bezbronnej Charlotte", która
miała być rzekomo pobita przez har
cerzy polskich, w domu przy ul. Siiftswinkei 22-23, a której w rzeczywisto
ści ani włosek nie spadł z głowy.
Notatka ukazała się w ubiegły pią
tek, a już w sobotę weczorem i w cią
gu niedzieli przy ulicy tej młodzież
narodowo - socjalistyczna „Hitler Jugend" odbywała formalne, zorgani
zowane polowania .na chłopców poi
skich tam mieszkających- Młodzież
polska słabsza liczebnie _ stała się
przedmiotem ustawicznych napaści
nie tylko słownych, ale również czyn
nych. Zaznaczamy, że dysponujemy
w razie potrzeby nazwiskami.
Wskutek takiej akcji chłopcy pol
scy pozbawieni zostali swobody ru
chów, ich bowiem bezpieczeństwo nie
zostało niczyf i nikim zabezpieczo
ne.
Na wazwanie rodziców napastowa
nych chłopców przyjechał w sobotę
wieczorem na rowerze policjant, któ
ry oświadczył jednak, że z taką gro
madą napastników nie może sobie
dać rady. Przedstawiciel władzy bez
pieczeństwa zapewnił równocześnie,
że gotów jest odprowadzić młodzież
polską na wieczór ku czci żołnierza,
jaki staraniem Polonii odbywał się w
tym dniu w Sidlicach. Z opieki tej
jednak rodzice chłopców polskich zre
zygnowali.
Na miejscu będzie tu podkreślenie,
że już 27 bm. Związek Harcerstwa
Polskiego w Gdańsku przez adwokata
polskiego przesłał redakcji „Vorpostena" sprostowanie bajeczki o napadzie
harcerzy, żądając zamieszczenia. Tym
czasem do dziś dnia „Yorposten" spro
stowania tego nie zamieścił, ani też
jednym słowem nie odparł naszej o
tym zajściu relacji, co świadczy o naj
wyraźniej złej woli tego pisma.
I Akcja prasowa „Yorpostena" zwła-

pliwości co do prawdziwego oblicza
tego pisma, co do zamierzonych i osiąganycb celów jego roboty szkodli
wej nie tylko dla harmonijnego współ
życia ludności polskiej i niemieckiej
w Gdańsku, ale przede wszystkim dla
interesów samego w. miasta.

ftie umie mów ć po polsku i ciągle judzi na Polską

Senator Wiesner prowokuje

POZNAN, 31. 8. (sp) W ostat
nich czasach „Jungdeutsche Partei“ w ogromnym stopniu wzmo
gła swoją działalność na terenie
Wielkopolski. Prawie w każdą
niedzielę odbywa się zjazd powia
towy niemieckiej organizacji.
Przed tygodniem zjazd „Jung
deutsche Partej" miał się odbyć
w Lesznie Wlkp. Dzięki stanowi
sku gospodarza sali i ogrodu
„Strzelnicy",
który
odmówił
Niemcom udzielenia sali — zjazd
odwołano. Sen. Wiesner, który
przybył na zjazd, by wygłosić
przemówienie, objechał samocho
dem kilkanaście miejscowości i
odbył szereg tajnych konferencji
z grupami najczynniejszych Niem
ców. Niemcy zachowywali tak da
leko posunięte środki ostrożności,
że wydawało się, iż obrady toczą
się nad sprawami, które omawia.

wienie pasa granicznego, szeroko,
ści 30 km jest krzywdą(!) dla
Niemców, zamieszkałych w Polsee. Mało! Stwierdził, że ustano
wienie tego pasa zwrócone jest
przeciw Niemcom.
Prowokacyjne przemówienie se
natora Wiesnera wywołało wiel
kie oburzenie wśród Polaków, któ
rzy przypadkiem znaleźli się na
sali. Na takie przemówienie nie
wątpliwie nie mógłby się bez bar
dzo przykrych konsekwencji zdo.
być żaden mówca polskiego stron
nictwa opozycyjnego.

Równocześnie zaś w „Zwro
cie", w artykule poświęconym
Lidze Morskiej i Kolonialnej,
znajdujemy opis jednego ze.„
źródeł „fantazji poetyckiej" p.
Wańkowicza.
Czytamy tam:

„Nie będziemy zastanawiać się nad
pozycjami tego rodzaju jak 16.05430
zł (SŁOWNIE: SZESNAŚCIE TYSIĘ
CY PIĘĆDZIESIĄT CZTERY ZŁOTE)
NA KSIĄŻKĘ MELHIORA WANKOWICZA „NA TROPACH SMĘTKA"
(w rubryce Wydatki Komisji Wydaw
niczej).
Może podlegać dyskusji, czy spra
wa Prus Wschodnich jest zagadnie
niem morsko-kolonialnym, czy tę.
książkę ma finansować Liga Morska,
i Kolonialna, czy też „RÓJ", W KTÓ
RYM P. WAŃKOWICZ JEST UDZIA
kilku wypadkach usiłowano podjąć
ŁOWCEM".
pracę. Skoro jednak spostrzeżono, że
cała czeladź stolarska bierze udział
w strajku, zaniechano prób złamania D»’ś otwarcie
strajku. Do Swarzędza przybył w Po
niedziałek obwodowy inspektor pracy ZAKŁADU GASTRONOMICZNEGO
i porozumiał się z kilkoma przedsta
wicielami pracodawców. Konferencja
miała przebieg burzliwy. We wtorek
inspektor pracy odbył konferencję z
przedstawicielami cechu stolarskiego.
W środę odbywają się narady mię
dzy przedstawicielami cechu, pracow [KURSY I SAMOCHODOWE
ników, Zw. Rob. i Rzem. ZZP, ze
współudziałem inspektora pracy.

Prawda o strajku w Swarzędzu
Wszystkie zakłady sto’arskie nie czynne

POZNAŃ, 1.9. (sp.) Strajk czeladzi
stolarskiej w Swarzędzu, zorganizowany przez Zw. Rob. i Rzem. ZZP
wywołał wielkie wrażenie w całej
Wielkopolsce. Prasa różnych odła
mów różnie naświetla przyczyny
strajku i różne zajmuje wobec niego
stanowisko. W kilku pismach poznań
skich, stojących na usługach kapitału
ukazały się alarmujące notatki o rze
komych wybrykach, jakich się straj
kujący mają dopuszczać.
Tymczasem strajk odbywa się w
zupełnym
porządku i nigdzie nie do
królestwa tańca.
Wszystko to w przebudowanych szło do zakłócenia spokoju. Rola pozupełnie salach dancingu Cafe Club,■ licji ogranicza się do biernego obser
gdzie nowe otoczenie i urządzenie,’ wowania przebiegu strajku. Komisja
arcywygodne fotele oraz loże i no. strajkowa pełni swoją służbę przez
we efekty tworzą piękną niewidzia
dzień i noc, zapobiegając z góry
ną jeszcze harmonijną całość, (n)
wszystkim incydentom, które mogły
by wywołać niepokój publiczny. Na
miejscu przebywa bez przerwy przed
stawiciel Zw. Rob. i Rzem. ZZP, po
nad to codziennie przyjeżdża drugi
bieżący sezon Dyrekcja Opery War przedstawiciel związku.
szawskiej przyjmuje oferty wszyst
Przebieg strajku jest następujący.
kich bezrobotnych artystów muzy W poniedziałek rano wszystkie za
ków celem sformowania nowej or
kłady stolarskie przerwały pracę. W
kiestry. (N)

D’nting Cafe Ciub w nowej szacie
jt/ J^rzesień. Nowy sezon w dancin-

głosu. Przekona się pan, że będą usłuchane, że ostrzeżenia Paryża 1
Londynu poskutkują..." — zakończył
mój rozmówca.
(A)

IŁ.

W przyszłą niedzielę nastąpi inau
guracja uroczystości, związanych z
300-leciem miasta Swarzędza i w
związku z tym otwarcie wystawy
meblowej.

HCWOOfcODZKA

Shsuk (4BOLU GtÓWY

Jest nadzieja, że w związku z tym
wydarzeniem pracodawcy zrozumieją
pobudki, jakimi kierują się robotni
cy.
Nastrój wśród czeladzi jest tego ro i PRZY PRZEZIĘBIENIU)
dzaju, że o zaprzestaniu strajku nie I [GRYPIE I KATARZE
ma mowy.

Polityka jednego roku
Jik towarzystwa asekuracyjne w Polsce

omijają układ zbiorowy pracy
Przed kilku zaledwie dniami mini
sterstwo opieki społecznej ogłosiło
układy zbiorowe w dwunastu dziedzl
nacb życia gospodarczego, gdy już
zmuszeni jesteśmy sygnalizować o sy
stematycznym pomijaniu przez nie
których pracodawców tych umów.
Jak się dowiadujemy z kół pracow
alków ubezpieczeniowców prywat
nych szereg towarzystw asekurącyj.
nych, w sposób perfidny omija układ
zbiorowy pracy, prowadzać politykę
personalna zwaną wśród tej kate
gorii pracowników „polityką jednego
roku".
Polega ona na tym. że towarzy
stwa, pragnąc ominąć angażowanie
■na stałe personelu I płacenie im prze
.widzianego układem wynagrodzenia,
przyjmują do pracy młodych pracow
pików, płacąc im w ciągu pierwszego
roku pracy pensje w większości wy.
padków nie przekraczające 100 zło
tych na miesiąc.
W większości wypadków pracowni
ey angażowani są na praktykę urzęd
nlczą w towarzystwach ubezpiecze
niowych, która trwa przez okres 9
miesięcy, a następnie pracownik otrzymuje ustawowe wypowiedzenie.
Na miejsce zwolnionych przyjmuje
się nowych. Są to przeważnie siły
mnie] wykwalifikowane, zatrudniane
przy najrozmaitszych funkcjach mani
pulacyjnych, których bardzo łatwo
zastąpić.
Pracownicy wykwalifikowani awan
aula według norm ustalonych przez
układ zbiorowy, lecz pracodawcy wy
korzystują tę okoliczność 1 nie anga
żują nowych, przez co dziedzina ubez

pieczeń prywatnych cierpi na tym,
gdyż jak zaobserwowano w ciągu ostatniego roku nie powiększyła się
prawie zupełnie kadra wykwalifiko.
wauego personelu ubezpieczeniowe
go.
Zrzeszenia poszczególnych towa
rzystw ubezpieczeniowych za pośred
nictwem związku zawodowego pra
cowników ubezpieczeniowych inter
weniować zamierzają w najbliższym
czasie w Głównym Inspektoracie Pra
cy, aby Związek Prywatnych Zakła
dów Ubezpieczeniowych wpłynął na
zmianę dotychczasowej polityki per-

1100 m. (dwulatki).
Passe portout, Przyłbica, ’Akbar,
Daniel, Marslgllo.
GON. 6. Nagroda 2.000 zł. Dystans
2200 m.
Canzona, Prokne, Dal, Neptun, Dar,
Olimp, Kid.
GON. 7. Nagroda 2.400 zł. Dystans
1100 m. (dwulatki).
Sumatra, Kniaź, Rapsodia, Sarato
ga, Barcarola, Rumor, Tango.
GON. 8 .Nagroda 1.800 zł. Dystans
1600 m.
Dal, Pegazus, Bryza, Juras, Kryni
czanka, Nizza, Atak, Styl, Kid,
IIłona.
GON. 9. Nagroda 1.600 m. Dystans
2100 m.
Primavera, Marwal, Waad, Brysk,
Lir, Demagogia, Centaur, Kiria.

|Nsmiejsca ołe-T tunuluelny
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nicy (przodownicy), wyfconywulacy
fachowy dozór w czasie kampanii cu
krownlczej otrzymali podwyżkę 15
procent.
Układ zbiorowy pracy uregulował
czas pracy Stróży i portierów, przy
czym ich wynagrodzenie również
podwyższono do kwoty od 32 do 40
zł tygodniowo. Ponad to związek zdo
był dla pracowników stałych i sezo
nowych dodatek w wysokości 1 gro
sza na godzinę od każdego dziecka
pracownika. Przy znane! liczebności
rodzin robotniczych dodatek ten bę
dzie się równał kilku złotym tygod
niowo.
Następnie na podstawie układu pra
cownięy stali i sezonowi otrzymywać
będą bezpłatnie deputat w naturaliach, którego wysokość wyznacza
specjalna tabela. W dalszym ciągu
układ zastrzegą dla pracowników, że
praca akordowa ma być opłacana co
najmniej o 20 proc, więcej od dniów
kowej. Pracownikowi, który będzie
musiał przerwać pracę dla załatwie
nia osobistej sprawy w urzędzie pań.
stwowym będzie wypłacany zarobek
za opuszczony czas pracy.
Wszystkie umowy w poszczegól
nych cukrowniach, które gwarantują
w pewnych dziedzinach lepsze wa
runki od układu zbiorowego pracy,
zatrzymują moc obowiązującą. Układ
zawarto na 1 rok.
Jak bardzo ta umowa Jest korzyst
na dla pracowników cukrowni śwlad
czy następujące porównanie: w cu
krowniach wielkopolskich I pomor
skich robotnik niewykwalifikowany zą

„Siewowcy” przechodzi
do „Wid”

KIELCE, 1. 9. W powiecie wło«*
czowskim, wol. kieleckie, do osta<’
nich czasów najsilniejszą organie*'
cJą młodzieżową był Centralny
rąbią 63 gr na godzinę, a oprócz tego
zek Młodej Wsi „Siew**.
otrzymuje dodatek na dzieci oraz naOstatnio na tamtejszym teren'*
turalla. Tymczasem
w
ostatnich
rozpoczęło bardzo Intensywną praC<
dniach związki klasowe zawarły po
„Wici". I tak np. we wsi Raszkó**
dobną umowę dla województw cen
tralnych i wschodnich. Na podstawie gdzie było najsilniejsze w całym
wiecie koto „Siewu", powstało kot®
tamtej umowy wynagrodzenie dla ta
„Wici", które wchłonęło wszy**'
kiego samego robotnika wynosi 35 gr
na godzinę bez żadnych dodatków w kich „slewowców". Należy dodać,
w tej wsi była do niedawna siedź"13
gotówce i naturallach. Nic też dziw
zarządu
powiatowego Związku Ml®'
nego, że Zw. Rob. i Rzem. ZZP w cu
krowniach poznańskich i pomorskich dej Wsi 1 miejscowe koło miało W
posiada w swej organizacji 98 proc, główną grupą na powiatowych, a na*
wszystkich pracowników. Ostatnim wet wojewódzkich dożynkach. R®°f'
układem dowiódł, że stoi na wysokoś ganlzacja „Siewu** na „Wici" n»st*’
piła na dwa dni przed dożynkami*
ci swego zadania.

Na tor

miękki
Prokne
Rewers

MIŁOSIERDZIU CZYTELNIKÓW
POLECAMY
bezrobotnego z żoną i dzieckiem. Po
zostając od dłuższego czasu bez pra
cy człowiek ten jest o krok od śmier
ci głodowej. Jak o największą łaskę
prosi o jakąkolwiek pracę. Łaskawe
zgłoszenia prosimy kierować do kan
toru naszego pisma Zgoda 5 dla: A.L.

Herpes

Prokne

Zebrania, konftrentje i dyskusje

.GRAND HOTEL

Olorgotta

me

Ożywiona działalność Str. Pracy

POZNAŃ, 1.9. (sp.) Tętno życia or
ganizacyjnego Stronnictwa Pracy w
Wielkopolsce nie słabnie ani na chwi
lę. W ostatnich dniach odbyły sle
znowu w Poznaniu dwa zebrania.
Dnia 27 sierpnia odbyło się zebra
nie koła Poznań — Główna. Reierent,
skarbnik zarz. wolew. p. Minicki wy
głosił przemówienie poświęcone spra
wom gospodarczym. Wywiązała się
bardzo ciekawa dyskusja.
Bardzo ruchliwe koło w Zegrzu od
było swe zebranie w dniu 28 sierpnia.
Referat wygłosił członek zarz. wo
jew, p. Landzianowskl. Przebieg ze
brania wykazał znaczne wzmocnienie
się Stronnictwa Pracy w Zegrzu.
Rówleż w niedzielę odbyła się w
Kościanie konferencja zarządów kół
Stron. Pracy z powiatu kościańskie
w Warszawie, Chmielna 5
go. Sprawozdanie z dzałalności zarzą
przy Nowym Świecie, tzl. i 47 4)
75 pokojówi od zł 4.15 do zł 9.2Q du powiatowego zdał prezes Pietrzak.
z 1-ym łóżkiem, od zł 8.95 do zł 15.85 Przemówienie na tematy aktualne wy *
i 2-ms łóżkami za <*obe, wraz z u fugą,
pod tkiem i mel unkiem
gwarancja ciszy i spokoju

ZWYCZAJNY: Iris, Harmotten, Sumatra, Dal.
ta
FRANCUSKI: Iris, Primavera, Harraatlan, Rajwach, Cantona.
’V
FRANCUSKI! INet. Rewers, ttloręeHa. Rozmach, Prokne, Kniei.

5

go skandalicznym Jest również I*
pobierania kaucji i operowania ni®1*
bez zgody konsumentów. Zaznać^
należy, Iż od sum kaucyjnych do eh*
II obecnej samo oprocentowanie
nosi około 2 milionów zł. Suma ta
nie została konsumentom wypłać®”®’
a również elektrownia nie wpłacił* miln. zł na pomoc zimową. Jak tal®
publicznie żądali konsumenci, mal*rt
prawo rozporządzać swoją gotówka*
Niewątpliwie działalnością elektro*
wnl łódzkiej zainteresuje się bliżej ""
ga konsumentów, Jaka ma być wkró*'
ce utworzona, a która wszystkie w®**
ctilojki** obcego kapitału wykryje*
Byle jak najprędzej!

Ukłoń zborowy w tukrownictwie
POZNAŃ, 1*9. (sp) Toczące się od
końca czerwca br. pertraktacje mię
dzy Związkiem Przemysłowców Prze
mysłu Cukrowniczego 1 Związkiem
Robotników i Rzemieślników ZZP o
zawarcie nowej umowy zbiorowej, w
dniu 30 sierpnia br. ukończono z wiel
kim sukcesem dla związku zawodo
wego.
Wszystkim pracownikom, zarówno
stałym, Jak sezonowym podwyższono
zarobki o 5 proc. Przedłużenie czasu
pracy do 8 godzin dziennie w czasie
od 1 marca do 15 października efek
tywnie zwiększyło zarobek pracow
ników o dalsze 5 procent.
Specjalnie wykwalifikowani pracow

Accumulate dnia
Nasz

Obcy kapitał oszukuje konsumentów
ŁÓDŹ, 1.9. Mimo, że prasa miejsco
wa nic nie pisze na temat działalności
elektrowni łódzkiej, społeczeństwo do
skonale zdajc sobie sprawę, że działa!
ność tej Instytucji Jest niekorzystna
zarówno dla obywateli, jak I miasta.
Przed kliku dniami dyrekcja elektro
wni, chcąc pozyskać zaufanie swych
konsumentów, obniżyła cenę prądu o
2 grosze na i klw. Obecnie wiec 1
klw. kosztuje „tylko** 60 gr.
Jeśli zważymy, że całkowity koszt
wyprodukowania 1 klw. prądu wy
nos) od 4 do 6 groszy, to przyznać
trzeba, że zdzlerstwo elektrowni za
krawa na wielki skandal, którym win
ny się zainteresować władze.
Poza drożyzną prądu elektryczne

Uregulowanie czasu pracy I deputaty

Przypuszczalni zwycięczy

faworyt tne (tren:uskl)

apetyt

elektrowni łódzkiej?

10—15*70 podwyżki płac

Konie podoiemij wv kolejności
prieujithjuanych przez nas szans
Konie podaiemy w kolejności przewidywanych przez nas szans.
GON. I. Nagroda 2.200 zł. Dystans
2100 m.
Iris, Iffet, Prokne, Dal, Perzeusz.
GON. 2. Nagroda 1.400 zł. Dystans
2100 m.
Primavera, Rewers, Kenia, Zorza,
Sesi. Nicotine.
GON. 3. Nagroda 1.600 zł. Dystans
1.600 m.
Harmattan. Glorgetta, Florencja,
Markietanka, łkana, Kenia, Flamand.
Sesi, Palva, Perzeusz, Nicotine.
GON. 4. Nagroda 2.400 zł. Dystans
1600 m.
Rozmach, Rej wach, Herpes, Iffet,
Kryniczanka, Erytrea, Odonicz, Obe
ron.
GON. 5. Nagroda 1.800 zł. Dystans

sonalnej I aby nie zwalniano pracow
ników, oraz aby spośród praktykan
tów ubezpieczeniowych część z nich
rok rocznie angażowana była do prac
specjalnych.
Dyrekcje towarzystw ubezpiecze
niowych, reprezentujące kapitał za
graniczny, musza zmienić „politykę
jednego roku** w stosunku do nowych
pracowników, gdyż pomijając nawet
kwestie obecnego personelu tracą na
tym absolwenci wyższych uczelni
handlowych, nie znajdując stałego za
trudnienia pomimo posiadanych wyż
szych studiów specjalnych.

Kio poskrom!

SUOORVN

LeKarz

kusji uchwalono plan pracy na
bliższy okres.
Po konferencji odbyło się o<6ł”
zebranie członków i zaproszony
gości, którzy przybyli w wielkie] ,,e
ble. Referat polityczny I gospodarekwygłosił p. Witkowski. Wywiat***
się obszerna dyskusja, po której ***

branie się zakończyło.
W Czerwonaku pod Poznaniem.
zebraniu Zw. Rob. I Rzem. ZZP
było się organizacyjne zebranie k®
Stron. Pracy, na którym wygi®*
przemówienie wiceprezes zarz.
P. Miiczyńskl. Wszyscy zebrani oPjJ

wiedzieli się za utworzeniem koła*
wyniku przeprowadzonej dyskusji .
konano wyboru komitetu orgaelz*®^
nego, który załatwi wszystkie spf3
wy, związane z powołaniem koła "
życia.

odmawia

pomocy

choremu harcerzowi w obozie
BYDGOSZCZ, 1. 9. Ze Żnina do
noszą o skandalicznym postępku le
karza Niemca, dra Lachmana z Ro
gowa, który odmówił udzielenia cho
remu polskiemu harcerzowi, będące
mu na obozie pomocy lekarskiej.
Pod Rogowem bowiem nad jezio
rem Cotońskim zanjduje się obóz
harcerski. W tych dniach Jeden z uczesŁników obozu nagle zachorował.

Komendant obozu zwrócił się wt*d*

do miejscowego lekarza dra Lach®
na, który jednak odmówił przybY®
do chorego przed otrzymaniem *
ry zapłaty. Komendant obozu ośw'*
czyi że pieniędzy przy sobie nie ®
ale honorarium pokryje w oboĘ* ’
Dr Lachman na to się nie zgodzi*
do chorego nie pojechał.

Rumor
Bryzo

Centaur

Dr. med. A. LESZCZYŃSKI

POT, wo:

weneryczne, płciowa, akóry

wątroby, żołądka, nerek, kiszek SOK Świętojańskiego Ziela
Msg. E- Gobieca — Warszawa. Miodowa 14, Apteki I Drogerie
żądać w firmach

(0.114,

GOLENIA WylWJłlll. W1IS13W9, Mil 11

Przychodnia specjalna dla chofK®® *

PŁUCA i SERC*

CHMIELNA 33 (dom kina Atlantic SENATORSKA 28-30. Rentgen.
przyjmuje od 9 r. do 8 wiecz. w Lecz sztuczna. Elektrokardiograf. PrzeŁjaEnJ)
nicy. Mariańska 9 godz. 4—*5. (0019) tlenla płuc I serca. Wezwania
Sto. TEL. 5.93*33.

SPECJALNA przych. dla chorych na

POLONUS-ZAWISZfl

głosił sekretarz zarz. wojew. P* T1*
Witkowski. W wyniku szerokiej dy

PŁUCA

PlttSWIETŁEBIE

W-wa. Marszałkowska 49j t*L 9.00-09,
<18,^.^ godŁ 10-13-Z
(0011)

.Weneryczne, skórne, płciow®

Lecznica PI. 3 Krzyży ’
rńg Wspólnej od 9 rano do 8 *
KOBIETY PRZY JM. LEKAR**
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Stronnictwo Narodowe nabrało wody do ust

Przygwożdżenie ohydnej napaści

Str. 5

Po admirałach - komandorowie
Masowa rzeź oficerów flsiir sowieckiej

RYGA 1.9. (Tel. wł.). W ma
rynarce sowieckiej przeprowa
dzono ostatnio generalną czy
stkę i w chwili obecnej nie ma
ani jednego wyższego oficera,
który by we flocie sowieckiej
dorocznego walnego zjazdu przed rokiem zajmował wybit
związku, który odbędzie się w ne_____
.
stanowisko.
dniu 9 października br. w Ło-Jj Komisariat
marynarki wojen
i\uiui5di icii niaiyudiM
wvjvil
dzi.
' nej ZSRR przyznaje, że najwy-

na prezydenta Ignacego Paderewskiego
przez kwartalny zjazd Związku Hal eiciyków

„Nowej Rzecz-1 wzburzenie, jakie z tego powo°rdv *tej znana jest sprawa du panuje wśród placówek
na iXarnej napaści prasowej, Związku Hallerczyków,sprawa
sunk % DOzw°lił sobie w sto- ta będzie przedmiotem obrać
do Prezydenta Ignacego
łjaiijewskicgo i gen. Józefa
can-jra Przcd 3 z górą miesią
cu r,L.r8’dn Poznańskiego zarzą
Nar/Ci ręKOwe£° Stronnictwa
NarrSOWeE:o tygodnik „Polska
auSnu?Wa“» wydawany pod
rą‘* 5la.mi regionalnego „fiihre
wróbl,e]d^*eso dra Tadeusza

Na froncie sudeckim nastąpiło odprężenie

Angielskie: pokój czy wojna!
zmusiło Berlin do cofnięcia się

głó^r 2w*azku z tym zarząd
Związku Hallerczyków
Wei o w Prasie (m. in. w „NolYiaia ^ozpospolitej'* nr 48 z 27
Żlńu, br" Pod adresem zarządu
We2nne2:o Stronnictwa NarodoZajZj Publiczne zapytanie, jak
Wvk»r?a °n reagować na ten
łtlor,? ,,na który „zdobyć się
bient- icdynle ludzie bez clcdzja]n .1e?° poczucia odpowictalni“10sci’ lub wręcz niepoczy°d tr’-—Zy czym Podkreślił, że
Ula rtCiCi tych wyjaśnień uzależ
go JlalSzv swój stosunek do te^tronnictwa.
Zv Stronnictwa Narodo
trzgS Pobrały wody do ust 1 od
tpL miesięcy wytrwale na
trmilczą' Tymczasem
*e Sty* Hallerczyków, zgodnie
ie (e a zapowiedzią, nie uzna
waj■ ° oryginalnego sposobu
pią
enia sprawy i zajął się
LWdrtot Swym ostatnim tzw.
palnym zjeździe, który od
ku, *9 niedawno temu w Puc-

P°ŚFeHCl?'cOgłoszony został źa
j t n P'ctwem PAA, komuniuzie „„Opadłych na tym zjeźbr^.Wa^ac11’ który poniżej
kpiy. leniu dosłownym podakwar,alny Związku Hailerczy
chąnę>0 rozPatrzeniu sprawy niesłył*’°li| °ai!aści prasowej, na jaką pos°bi0 organ zarządu okręgowe
l#<niu°nnie<Wa Narodowego w Poz dflia polska Narodowa" w n-rze
'’’’ary 1 n,aia br., w stosunku do tej
sZe8o Cz°łowych przedstawicieli na^ader narodu fak prezydent Ignacy
‘
Józef Haller postą
1.
nastePujer
W
Jazd Podziela stanowisko, jakie
pUbliCj,SPrawie zajął w oświadczeniu
2, gt"Vm zarząd główny związku:
k, w*erdza, że władze Stronnic*ezwaar,°dowe*0' mimo Pobieżnego
adr6Sen a> wystosowanego pod ich
•‘U Han ”rZez zarzad Sfówny Związ
'et
®rczyków, najmniejszym nawVbrv7Stem nie Potępiły ohydnego
ty itu swych podległych organów.
*•
Słanle rzeczy ziazd uważa
l|’»Witei obowiązek ustalić fakt cał,a|“ycz 0tlD?wiedz‘alności moralnej i
“•Pa^;
iaka za ‘9 bezprzykładną
^oweS?ada "a ca,e Stronnictwo Na
11 k*órv k Wszyst’t‘c*1 iego członków,
fość i Ch fałszywie pojęta solldar!^zvł?C,e‘rzewienie Partyjne przy
’•ki k
obowiązek szacunku i czci,
b«c f ,dy uczciwy Polak żywi wo*łttg| J] w’elkich mężów, których za
•»ne 4 odbudowania ojczyzny napi
kartka„uta?a złotymi zgłoskami na
Jnk h h S‘orii-

Dow'5- dowiadujemy uchwa>DraWv ZSze nie wYczerPują
LW‘ązoL ^'yc^ffnięcia przez
kWenrt; rwlerczyków konse? Powodu faktu solidaMan,a się władz Stronnicfapaś a.r°dowego z niesłychaną
'7 ^e!?0 poznańskiego orwzględu na wielkie

PRAGA, 1. 9. Wczoraj nastąpiło
pewne odprężenie sytuacji dzięki me
diacii angielskiej, która zdaje się do
prowadzać do wznowienia rokowań
miedzy rządem, a henleinowcami.
Ostatnie ustępstwa rządu czecho
słowackiego, przede wszystkim jed
nak energiczna postawa W. Bryta
nii wobec Rzeszy spowodowały od
powiednie Instrukcje z Berlina, cze
go wyrazem jest większa skłonność
do kompromisu Niemców sudeckich.
Przypuszczalnie projekt czechosło
wacki przewidujący utworzenie 23
żup (prowincji) samorządowych zo
stanie przez henieinowców z pewny
mi poprawkami przyjęty. Definityw
na odpowiedź sudecka nastąpi jed
nak dopiero po spotkaniu Henleina z
Hitlerem, ti. przypuszczalnie po kon
gresie norymberskim.
Prasa niemiecka zaprzestała dziś
swych ataków na Czechosłowację,
co przyjęte zastało w Pradze Jako
pierwsza
zopowiedź kompromisu.
Również konferencja posła Kundta z
prezydentem
Beneszem
oceniana
jest przez obie strony pozytywnie.
Pomocnik lorda Runcimana Ash
ton Gawkln odbył konferencje z Hen
leinem, podczas której omówfono wy
czerpująco całokształt zagadnienia
sudeckiego.
LONDYN, 1. 9. W ciągu ubiegłego
dnia ministrowie spraw zagranicz
nych Anglii 1 Francji odbywali bez
ustanne narady 1 konferencje z dy
plomatami zagranicznymi, sondując
poglądy poszczególnych rządów na
sprawę sudecką.
Ambasador brytyjski w Berlinie otrzymał polecenie nie podejmowania
na razie żadnego demarche 1 oczeki
wania na dalsze instrukcje z Lon
dynu.
Nagłe odprężenie sytuacji należy
przypisać przede wszystkim decyzji
rządu brytyjskiego postawienia spra
wy na ostrzu noża. Berlin został po
wiadomiony, Iż projektowany uprze-

Ostatni syn

■ |W
IJj

•

W
W
9

■

LONDYN, 1.9. Min. spr. zagr.
lord Halifax przyjął w środę
polskiego charge d'affaires Jaż
dżewskiego. Celem rozmowy
było wysondowanie stanowiska

ZURYCH, 1.9. Jak donoszą z
Wiednia, ekskanclerz Schuschnigg w ciągu ubiegłego tygod
nia poddany został licznym prze
słuchiwaniom, dotyczącym je
go polityki zagranicznej. Każde
przesłuchanie trwało sześć do
ośmiu godzin, przy czym prze
słuchujący go urzędnicy „Ge
stapo** zmieniali sie co pół go
dziny.
Po raz pierwszy w ciągu śle
dztwa skonfrontowano Schusch
nigga z licznymi świadkami „ko
ronnymi**, m. in. z b. ministrem
Glaise-Horstenau, b. wicekan
clerzem Winklerem, min. w st.
spocz. dr. Wolffem oraz ze spro
wadzonym z Kassel do Wied
nia b. podsekretarzem stanu dla
spraw bezpieczeństwa dr. Skublem i kilkoma wyższymi b.
funkcjonariuszami ministerstwa
spraw zagranicznych.
PRAGA, 1.9. Ojciec b. kanele

Lindbergh

JEROZOLIMA, 1.9. Według wiado
mości z Bagdadu — werbuje się tam
ochotników pod hasłem: „Wojna śwlę
ta w Palestynie".
Ruch ten ogarnia stopniowo cały
Irak.

F. A. ASTA o programie gimnazjów pań-

stwowych istnieją od 1921 r. Wykładają profesorowie dyplom iwani. Wszystkie klasy równoległe. Zapisy codziennie godz. £J/2 — 8l/2 w.
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stklch sprawach dotyczących u
trzymania pokoju w Europie oraz zakomunikował polskiemu
dyplomacie, że rząd czechosło
wacki gotów iest uregulować
kwestię mniejszości polskiej na
tych samych zasadach co kwe
stię Niemców sudeckich.
1
Angielskie koła polityczne
przypisują powyższej rozmo
rza Austrii Schuschnlgga 70-let wie wielkie znaczenie i oczeku...
___ Schuschnigg znikł nagle ia, że dalsze konferencje zostani gen.
ze swego mieszkania w Wied-. na podjęte, gdy ambasadorowie
niu.
i przebywający obecnie na urloKrążą pogłoski, że został on pach, powrócą do Londynu i
aresztowany przez „Gestapo**. ■ Warszawy.

Ta emnitze zniknięt e olta b. kantlerza

PARYŻ, 1.9. Zgodnie z zapowiedzią
PARYŻ 1.9. W Paryżu zmarł ostat
premiera Daladiera rada ministrów
ni z synów Adama Mickiewicza, Jó
uchwaliła 2 dekrety umożliwiające w
zef Mickiewicz, w wieku 88 lat,
ramach obowiązującego ustawodaw
stwa przedłużenie czasu pracy po
nad 40 godzin tygodniowo.

w Palestynie

Polski w kwestii czechosłowac
kiej.
Lord Halifax miał oświad
czyć, że Anglia życzy sobie
współpracy z Polska we wszy-

Przesłuchiwanie Schusfhnigga

Daiadfera

Święta wojna

prawa

co Niemcy sudeccy

2marl w Paryżu

BUKARESZT, 1.9. Płk. Lindbergh
w towarzystwie małżonki wylądował
dziś po południu na lotnisku w Clui,
wracając z Moskwy. Lindbergh we
czwartek odlatuje do Pragi,

Ula Z.amku

Polacy oirzymuiate

2 dekrety

leci do Pragi

cydowana jest wystąpić natychmiast
po zaistnieniu konlliktu.
W ten sposób Berlin został posta
Prezydent RP przyjął w środę pre
wiony przed decyzją: pokój czy miera Skiadkowskiego, który poinfor
wolna, co znacznie ostudziło jego mowal go o bieżących pracach rzą
agresywność.
du.
|

Charge d’affaires pilski u lorda Halfexa

Mickiewicza

MATURALNE

IB K K ■ J

dnk> apel rządu brytyjskiego do kan
clerza Hitlera będzie nosił charak
ter poniekąd ultymatywny, oraz, że
Anglia wychodząc z założenia, iż
wojna prędzej czy później zmusi ją
do wzięcia w niej udziału — zde-

bitniejsi admirałowie sowieccy
zostali w ciągu ostatnich 6 mie
sięcy rozstrzelani za sabotaż i
niedopatrzenia.
Oprócz rozstrzelanych daw
niej w Leningradzie admirałów:
Orłowa (naczelnego dowódcy
floty sowieckiej), Siwosa (do
wódcy floty bałtyckiej) i Ludry
— ten sam los skotkał obecnie
wyższych oficerów floty, któ
rzy w ostatnich czasach zaginę
li bez wieści, m. in. komando
rów: Iwanowa, Wiktorowa, Ru
chlowicza, Kozubnowa, Kirejewa, Katackiego i Iszmenowa oraz profesorów akademii mary
narki wojennej w Leningradzie
— Zehera i Piętrowa.

„Harnasie”
Szymanowskiego

w przygifowaifu teatru
Wielkiego - Cper/

Dwie sprzeczne uersje

Blucher awansował
czy też wpadł w niełaskę?
TOKIO, 1.9. Agencja Domei donosi, Ukrainie, która ostatnio powiększona
że Stalin odebrał marsz. Bliicherowł została z 400.000 żołnierzy do 750.000.
dowództwo nad siłami lotniczymi na Liczbę samolotów powiększono z
Dalekim Wschodzie, przekazując je 1.200 do 2.000 głównie o ciężkie bom
komisarzowi politycznemu czerwonej bowce, których brak jakoby odczuwa
armii Ryjakowowi.
I armia czechosłowacka.
MOSKWA, 1.9. Sensacją dnia jest I Do Kijowa przybyło 9 oticerów cze
wiadomość, że marsz. Bliicher ma u- chosłowackicb dla odwiedzenia armii
dać się 15 bm. na 3 miesiące do Kilo- sowieckiej. Kola dyplomatyczne uwa
wa, celem przeprowadzenia całkowi- żają, te są to raczej olicerowie łącztej reorganizacji armii sowieckiej na nrkowi.

Chinrzycy cofaja sie w Chinach
atakują w Mongolii

SZANGHAJ, 1.9. Skutkiem maso- mo skoncentrowania znacznych sił dla
wych ataków japońskich popartych sforsowania rzeki Huenbe, zmuszeni
huraganowym ogniem artylerii i akcja zostali kontratakiem chińskim do coflotniczą, Chińczycy zostali zmuszeni nięcia się.
do wycofania się, z szeregu pozycji. I W Mongolii wewnętrznej rozgorza
Najdalej udało się Japończykom po- ły nowe walki, przy czym Inicjatywę
sunąć na zachód, w rejonie Nankan. przejęli Chińczycy. Ośrodkiem walk
Korzystając z nadejścia rezerw, Chhi jest miasto Tsiuan, w którego cenczycy rozpoczęli kontratak w kierun- trum utrzymują się jeszcze Japończy
ku miasta Suitszas.
• cy, podczas gdy odziały chińskie kon
W prowincji Szansi Japończycy mi centrują się na peryferiach.

Pteć piękna także, a także

Dnia 1 września rozpoczęty się
próby baletu Szymanowskiego „Har
nasie".
Po konkursie śpiewaczym dla męż
Teatr Wielki-Opera, chcąc uświet
nić rocznicę 20-lecia odzyskania nie czyzn, którego plon był wcale obfi
podległości, postanowił rozpocząć se ty, przystępuje Dyrekcja „100 Po
zon bieżący „Harnasiami", które do ciech" do takiegoż konkursu dla pań,
tychczas w .Warszawie wystawione który odbędzie się w niedzielę dnia
nie były.
4 września br.
Dla pań o najładniejszym glosie
Po sukcesach w Paryżu, Berlinie i
Hamburgu „Harnasie" wchodzą na 1 najbardziej uzdolnionych przezna
scenę stołeczną. Warszawa będzie czyła Dyrekcja 3 nagrody w go
miała możność podziwiać muzykę ge tówce: I nagroda 50 złotych, II na
nialnego Szymanowskiego w opra groda 25 złotych i III nagroda 15
wie scenicznej znakomitej malarki złotych.
Zapisy przyjmuje biuro Dyrekcji.
Stryjeńskiej.
Obecna dyrekcja muslała pokonać! „100 Pociech" (Zygrńuntowska 1) w
szereg trudności, które w odniesie- godzinach urzędowych począwszy
niu do skompletowania zespołu bale- od dnia dzisiejszego do dnia 3 wrzetowego i rozpoczęcia prób baleto- śnia godz. 3 popoł.
Kandydatki,
które zgłosiły swój uwych zostały, całkowicie usunięte..................
.
(N?
- dzial,
• • — są
■*- obowiązane
- —- ——
. »—przystąpić
■——
-w
*■ -

dniu 3 września między godz. 3—5
popol. do próby eliminacyjnej, któ
rej wynik zadecyduje o przyjęciu do
konkursu.
Dopuszczone do konkursu są arie
operowe i operetkowe, oraz pieśni z
wyłączeniem
fokstrotów, slowfoksów.
Panie, które przystąpiły do pró
by
eliminacyjnej są obowiązane
przynieść ze sobą nuty pieśni wigl.
arii konkursowej.
Oprócz konkursu odbędą się w
tymże dniu o godz. 6,15 i 10,15 bez
płatne widowiska z udziałem pierw
szorzędnych artystów, oraz o godz.
12 w południe wielka zabawa dla
dzieci. _(n).
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Bria Benftff

Nadszedł wreszcie czas oce
ny praktycznego wykonania
przez Niemców osławionej już
dziś i wiele krytykowanej fil
mowej umowy polsko - niemie
ckiej na r. 1938. Minęło bo
wiem sześć miesięcy od chwili
jej zawarcia. Tekst polsko - nie
mieckiej umowy filmowej jest
znany właściwie tylko nielicz
nym wtajemniczonym. Nie uznano za stosowne poinformo
wać o niej opinię publiczną. A
nie jest to przecież rzecz błaha.
Dopiero dziś, z amerykańskie
go wydawnictwa oficjalnego
(„Motion Pictures Abroad44 Nr.
T - 235), wydawanego przez biu
ro zagraniczne departamentu
handlu i przemysłu dowiedzieli
śmy się o szczegółach tej umo
wy.
Zazdrośnie strzeżone przed
opinią polską klauzule okazały
się dostępne dziwnymi, a tajem
niczymi drogami dla prasy ame
rykańskiej. I tylko tą drogą okólną polski dziennikarz mógł
zdobyć informacje o zawartej
przez Polskę, a wielce dla niej
niekorzystnej, umowie handlo
wej.
Z ogłoszonej przez „Motion
Pictures Abroad44 umowy wyni
ka, że z tytułu tzw. okresu li
kwidacyjnego Niemcy otrzy
mali przede wszystkim prawo
przywozu do Polski siedmiu
swoich filmów w roku 1938 w
zamian za dwa filmy polskie.
Co to jest „okres likwidacyj
ny44? Jest to po prostu delikat
ne określenie nie dotrzymania
przez Niemców poprzedniej umowy filmowej z roku 1937 na
mocy której wprowadzili oni do
Polski w tymże roku około 40
swych filmów, nie nabywając w
zamian, mimo zobowiązań ani
jednego filmu polskiego.
Nawet tak w^Mkowo cierpli
we czynniki powołane, jak na
sze, obruszyły się wreszcie, utnowę wypowiedziały i rozwią
zały. Niemcy nie dali jednak za
wygrane. Nawiązali znów roz
mowy z Polską, przyrzekli, że
już dotrzymają nowej umowy,
kupią chętnie dwa filmy polskie
ale na otarcie łez trzeba im za
te dwa filmy dodać prawo przy"
wozu nowych siedmiu filmów
niemieckich.

Wystawa Etauwa
we Lwów e
W dniu 3 września br. odbędzie
się uroczyste otwarcie pierwszego
pawilonu polskiego,
urządzanego
przez kinematografię polską w ra
mach tegorocznych Targów Wscho
dnich we Lwowie. Na wystawie znaj
dziemy przegląd dorobku polskiej
sztuki kinematograficznej oraz wszy
stkich działów techniki i przemysłu,
związanego z produkcją polskich
filmów.
Obok tego ujrzymy eksponaty za
granicznej produkcji w konkursie fil
mów, zorganizowanym przez Polski
Związek Przemysłowców Filmo
wych. Niezwykle ciekawie zapowia
da się zwłaszcza ta część wystawy,
która poświęcona będzie naszemu
dorobkowi artystycznemu — dzie
jom powstania kinematografii pol
skiej.

„Okres likwidacyjny" wyglą
da wiec, że za nie dotrzymaną umowę, za sprowadzenie około
czterdziestu filmów niemieckich
do Polski dodano Niemcom je
szcze siedem filmów, po to, aby
sprzedać im dwa filmy pol
skie!!!
A teraz kilka słów o nowej umowie filmowej polsko - niemie
ckiej na rok 1938, zawartej na
czternaście miesięcy i ważnej
do lutego 1939 r.
Prawo przywozu filmów nie
mieckich zostało w umowie ustalone w ten sposób, że Niem
cy mogą sprowadzić do Polski
dziewięć filmów niemieckich za
każdy nabyty film polski. Uwa
ga: nabyty a nie koniecznie wy
świetlany — bez zastrzeżonego
obowiązku wyświetlania.
Stosunkowi temu nie posta
wiono żadnych ograniczeń, mo
że ona być wykorzystana w
nieskończoność. Przy bardzo

małym wysiłku finansowym mo
gą Niemcy sprowadzić do Pol
ski wprost nieograniczoną ilość
swych filmów. I tak, w chwili
obecnej sprowadzono już z ty
tułu nowego kontyngentu około
25 filmów niemieckich do Pol
ski, w początkach zaś nowego
sezonu mieć będziemy przynaj
mniej trzydzieści pięć.
Filmy te są cenzurowane i
wyświetlane w kinach polskich
bez ograniczeń. Podkreślić na
leży, że idą one bez ograniczeń
również i to prawie w osiem
dziesięciu procentach przede
wszystkim na terenach Pomo
rza, Śląska i Poznańskiego.
Za sprowadzenie tych filmów
do Polski nabyli Niemcy cztery
filmy polskie po 6.000 RM każ
dy.
Mimo, że w Polsce w ciągu
ostatnich sześciu miesięcy wy
świetlono już na podstawie tej
umowy około osiemnastu fil-

Amerykanka prasa filmowa
solidaryzue s’e z Nowa Rzeczpospolita
W numerze z dn. 13 sierpnia ty- J wyrazem solidaryzowania się z nagodnika amerykańskiego „Motion Pic ' mi jest fakt, te artykuł nasz przyture Herald" ukazał się przedruk na- ■ toczył on w całości i bez jakichkolszego artykułu „Otwórzmy szeroko 1 wiek komentarzy.
oczy", będącego rzeczową repliką na | Witamy z radością ten niezwykły
niesłychaną napaść na polską pro- w dziejach publicystyki filmowej ob
dukcję „specjalnego" korespondenta jaw życzliwości amerykańskiego cza
tego pisma w Warszawie.
* sopisma Ąla dobra polskiej sprawy,
Co najciekawsze „Motion Picture co świadczy, iż rozpatrywana przez
Herald" całkowicie podziela nasze nas kwestia jest istotnie żywotna i
stanowisko, zajęte w tej sprawie, a słuszna.

mów niemieckich — w Niem
czech ani jeden film polski nie
był w tym okresie wyświetla
ny. Nie trzeba chyba dodawać,
że sąsiedzi nasi nie myślą na
wet o tym, by filmy polskie pu
szczać w Niemczech w wersji
oryginalnej, to jest polskiej, ani
też o tym by wyświetlać je na
Śląsku niemieckim, Mazurach,
czy Westfalii, gdzie znajdują się
większe skupienia polskie.
Spec

Wybitnie utalentowana młoda
ka filmowa i teatralna wysteP^,
obecnie z wielkim powodzenie^
deskach teatru Malickiej w śu’>e komedii muzycznej „Na fali e _ jj.
Jak dotychczas miała Benita
nematografii
rodzimej wyra*nR,
pecha. Obecnie zapowiada fi'?11 °sjc
prasa fachowa, że Benita ukażeJe<
w nadchodzącym sezonie aż * 5
ściu filmach.

Ciyiby prawda?
Najwfętei wjwoża, najmniej dala
W związku z organizowaniem
przez radę naczelną przemysłu filmowego w Polsce pierwszej wysta
wy filmowej we Lwowie, o której
piszemy powyżej, szereg wielkich
jak i mniejszych placówek produk
cyjnych filmowych oraz zagranicz
nych i krajowych biur wynajmu, urządza własne stoiska, gdzie publi
czność polska będzie miała możność
zapoznania się bliżej z naszym ży
ciem filmowym. Między innymi nie
zwykle czynny udział w pawilonie
filmowym biorą ekspozytury wiel
kich amerykańskich wytwórni, wy
korzystując tę wysoce pożyteczną
imprezę nie tylko dla celów propa
gandowych, ale również po to, by za
dokumentować tym samym swój ży
czliwy stosunek do polskiego

przemysłu filmowego,
Z tym większym zdziwieni®111
wiadujemy się, że największa *
twórnia amerykańska, jaką ieSt
chwili obecnej Metro Goldwyn M.,
er, wywożąca z Polski roczni® a ?
więcej pieniędzy odmówiła urza
nia stoiska i demonstracyjnie
.
bierze udziału w pierwszym "
skim pawilonie filmowym.
dek ten, o lie okaże się pra*^ f
wym, napiętnować należy z cała
względnością tym bardziej, iż
tu wchodzi sprawa wagi zasa
czej — sprawa ustosunkowania
do polskiego przemysłu filmo’*' *
amerykańskiej wytwórni,
j,.
najbogatszych i najbardziej zaJ
nych ze wszystkich, posiadaia®>cD
Polsce swe własne ekspozytury-

RADIO
Film niemiecki wygwizdany na Be małe
W ostatnim numerze „Kinemy"
donieślimy o szowinistycz
nych i zgoła mijających się z
prawdą relacjachkorespondenta
niemieckiego pisma filmowego
„Film - Kurier44, który w kores
pondencji z Biennale napadł w
ordynarny sposób na film pol
ski „Geniusz sceny". Wspom
niany publicysta twierdził, że w
czasie wyświetlania tego wyiąt
kowo bezwartościowego, nieu
dolnie zrobionego i przeraźliwie
nudnego fiumu, część publicz
ności opuściła salę projekcyjną,
część zaś... spała.
Napiętnowaliśmy już kłamliwe
wystąpienie niemieckiego pi
smaka, a obecnie pragniemy
zwrócić uwagę na pewną wiado
mość, jaką podała przed paru
dniami prasa zagraniczna. Otóż,
jak donoszą pisma francuskie,
publiczność, licznie zgromadzo
na na Biennale, wygwizdała film
niemiecki pt. „Verwechte Spurem“, którego zarówno treść,
jak i ujęcie obrażają zdecydowa
nie uczucia narodowe Francu
zów.
Widocznie międzynarodowa
publiczność z Wystawy Sztuki
Filmowej całkowicie podzieliła
to zdanie i wychodząc z zało
żenia, że w żadnym wypadku
nie wolno szkalować na ekranie

CZWARTEK, 1.9.1938 R.

22.00 Koncert iymfonlczny; JJ-55
rfl*4*
prasy; 25.00 Ostatnie wiad. dziennik*
WARSZAWA II
r< IJ*
15.00 Koncert rozrywkowy; 14-00
formacji; 14.10 Koncert .oll.tów;
£hO*_
sportowe;
15.05 Zespół Wiktora
skiego; 17.00 Pogadanka aktualna; y piytl1
woczesna muzyka kameralna; 17.»•
22.00 Felieton; 22.15 Płyty.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGR*N,Ca

WARSZAWA I
<.15 „Kiedy ranne wstaję xorxe‘‘; i.20 Mu*
xyka; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik porań*
ny; 7.15 Koncert poranny; 11.57 Sygnał czasu; 12.05 Audycja południowa; 15.15 Audycja dla dzieci starszych; 15.50 Skrzynka o*
gólna; 15.45 Wiad. gospodarcze; 16.00 Kon*
cert solistów; 16.45 Pogadanka; 17.00 Mu
zyka taneczna; 18.00 Pogadanka; 18.10 Muzyka skandynawska; 18.00 Chór; 19.20 Poga
12.50 Sofia. „Tosco” opera
danka aktualna; 19.50 Koncert rozrywkowy;
20.00 londyn Reg. Koncert Beeth
20.45 Dziennik wieczorny; 20.55 Pogadanka
•ki.
,
,
aktualna; 21.00 Audycja dla wsi; 21.10 Kon
20.15 Berlin. Koncert tymfonicz"’cert rozrywkowy; 21.50 Wiad. sportowe;
20.50 paru
Paris PTT.
Koncert tymfonlc’ J£,iiT
kii. koncert
I 22.00 Polska muzyka kameralna; 22.55 Prze
21.00 Bruksela flam.
-— —
Koncert
sy”1«•
. .» Or
gląd prasy; 25.00 Ostatnie wiad. dziennika
21.15 Strassburg.
_________ ..„Słuięca — P*n *
wieczornego.
ra
komiczna
Pergolesiego.
WARSZAWA II

tego, co jest świętym dla inne
go narodu, solidaryzując się z
obrażonymi Francuzami wygwi■1
zdała nieudolny produkt niemie■
ckiej wytwórczości filmowej. O.
tym wystąpieniu publicznościj
„kolega" z „Film-Kuriera“ nic‘
nie napisał.

SOBOTA, 3.9.1938 R15.00 Koncert rozrywkowy; 15.55 Parę In
...firma „Kodak“ zdobyła w o. formacji;
14.05 Płyty; 15.00 Wied, sportowe;
WARSZAWA I
M*'
statnich czasach mnóstwo nowych 15.05 Zespół Pawła Rynasa; 17.00 lak spę 6.15 „Kiedy ranne witej, zorze”; '-gf’,
dzić święto? 17.10 Pogadanka społeczna; zyka; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dzienni’ , ci
klientów w branży filmowej. 17.15 Koncert solistów; 18.05 Płyty; 22.00 ny; 7.15 Koncert poranny: 11-57 »Y»
Kwadrans poetycki; 22.15 Płyty; 22.50 Kon su; 12.05 Audycja południowa; ”• .£g
Stało się to na skutek „zglei- cert
symfoniczny.
misja z otwarcia Targów Wschód" dsl»‘
szaltowania“ warszawskiej „Ag.
Lwowie; 15.15 Teatr wyobratni die
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
15.50 Wiad. gospodarcze; 16.05 R»"
1,..
fy“. Obecnie Kodak, któremu
14.45 Felieton: 10.00 Nasz prog'""tyć’
19.05 Ryga. Koncert symfoniczny.
zabrakło towaru nie sprzedaje su 19.15
Koncert
solistów;
10.45
Kwadrans
jej**,
Monachium. „Es stimmt was nicht
12.00 Duety polskie w wyk. IrenY ” ,^1"%
rowca nawet za gotówkę, przy, in Jerichow** operetka Soldnera.
sklej i Janiny Hupertowej; 12.20 r » .
19.50 Praga. „Dalibor** opera Smetany.
dzielając go jedynie skąpo swym 20.00 Droitwich. Koncert symfoniczny.
aktualna; 12.50 „Film I ziemia”
20.10 Hamburg. Koncert z udz. pianisty Audycja dla Polaków za gr»"lC*'
starym, stałym klientom.
Dziennik wieczorny; 20.55 Poga"”,,Bn»",j<lAlfreda Hoehna.
alna; 21.00 Audycja dla wsi; U-4® '.g
20.50 Radio Paris. Koncert symfoniczny.
...film reżyserii Sergiusza Ei 20.50
Sottens. Festival muzyczny w Lucenie z Paryia; 22.00 Wiad sportowe;
sensteina — „Bieżin ług“ pg Tur. 21.00 Rzym, „loreley** opera Catalanieao. na niespodzianek; 25.00 Ostatni*
dziennika wieczornego.
gieniewa został zabroniony przez (oze—t)
WARSZAWA II
t
PIĄTEK,
2.9.1938
R<
cenzurę... sowiecką.
15.00 Koncert rozrywkowy; I40®. gg
WARSZAWA i
formacji;
14.10
Koncert
solistów:
„gur
—po powrocie do Ameryki Le 6.15 „Kiedy ranne wstaję zorze**; 6.20 Mu sportowe; 15.05 Trio P. R-: 17.00 ® ery*'g.
opold Stokowski oświadczył, że zyka; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poran gospodarska; 17.15 Europejskie
1 •
7.15 Koncert poranny; 11.57 Sygnał cza skle orkiestry symfoniczne; II.’* -J 0. "
nie jest mężem Grety Garbo, jak ny;
su; 12.05 Audycia południowa; 15.15 Wesoła „Cyganeria" opera Pucciniego;
to roztrąbiła na lewo i prawo audycja dla dzieci; 15.50 Rozmowa z chory zyka lekka i taneczna.
mi; 15.45 Wiad. gospodarcze; >6.00 Muzyka
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE
*”
prasa amerykańska. Jego pierw operetkowa;
16.45 Pogadanka; 17.00 Muzyka
20.10 Kolonia. „Rycerskość wie*"
18.00 Pogadanka; 18.10 Popularne
szą żoną była Rosjanka Olga Sa taneczna;
_ioni£,n!żir
utwory fortepianowe; 18.45 Nowości literac pera Mascagnlego.
rn arowa, a drugą — Amerykanka kie; 19.00 Rectal ipiewaczv Józefa Korolkie- 20.15 londyn Reg. Koncert •Y"’”’"
|
21.00
Mediolan,
„loreley"
•P
9'
19.20 Pogadanka aktualna; 19.50 Kon
Ewangeline Johnson. Żenić się po wicza;
cert z Wystawy Radiowej; 20.45 Dziennik "lego.
—lonl’*1’'A'
•
raz trzeci słynny muzyk nie ma wieczorny; 20.55 Pogadanka aktualna; 21.00 21.45 Luksemburg. Koncert sy
Audycia dla wsi; 21,10 Koncert rozrywkowy ' 20 50 londyn Reg. Muzyka
zamiaru.
i
Jz Wystawy Aadiowoh 21M Mad. Aoaztowe.* I
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Blady strach padł na przestępców

35 opryszków do Berezy

skierowały władze administracyjne
opór policji. Był postrachem wszyst
kich osiedli i letnisk w pobliżu Otwoc
ka.
Jan Marczak (Okęcie), jeden z naj
groźniejszych opryszków, przywód
ca band złodziejskich, grasował na
drogach podstołecznych, napadał na
jadących na targi kmiotków, których
okradał doszczętnie. Teroryzował
swoje ofiary, grożąc śmiercią na wy
padek skargi w policji. Karany 8 ra
zy.
Jan Właślik, lat 42 (Zastów), niepo
prawny złodziej, karany 19 razy, wy
najmował się kilku szajkom złodziej
skim, jako specjalista od włamań mie
szkaniowych. Ma na sumieniu mnó
stwo kradzieży i rabunków.
Wilhelm Krukowski (Okęcie), czło
nek łobuzerskiej szajki, zuchwały opryszek i terorysta. Wymuszał pienią
dze na wódkę od przechodniów, gro
żąc użyciem noża. Stawiał czynny opór policji. Był postrachem mieszkań
ców Okęcia.
Jan Kaczmarek (osiedle Targówek),
awanturnik, alkoholik, nożowiec. Gra
sował na Targówku, napastując no
cami spóźnionych przechodniów, któ
rych ograbiał doszczętnie. Teroryzo
wał ludność osiedla, która maltretowa
na ustawicznie musiała opłacać ha
racz opryszkowi.
25-Ietni Jan Korć (Marki), Jeden z
niebezpiecznych opryszków 1 nożo
wiec, przywódca szajki złodziejskiej,
Wielokrotnie notowany i karany za
kradzieże 1 rozboje.
Henryk Orzechowski (Pruszków,
Ceramiczna 4), złodziej recydywista,
niepoprawny przestępca, karany i no
towany kilkadziesiąt razy.
Aleksander Mostowski, lat 33 (Wa
wer), groźny złodziej letniskowy, poŚniadeckich 5 trach osiedli podstołecznych., Ma na
sumieniu kilka napadów rabunkowych
▼el. 7-93-Z6
na samotne kobiety.
ą
Józef Konopka (Piaseczno, ul. Za
grodowa), notoryczny złodziej, kara
ny 16 razy. Należał do niebezpiecznej
SZCZEPAŃSKIEJ
szajki włamywaczów. Uczestniczył w
szeregu napadów rabunkowych.
Archip Kałasznikow (Okęcie), Je
den z najcyniczniejszych opryszków
i awanturników. Nałogowy pijak, na
KSIp .
Wkrótce
ąz NA CZARDAS2KA pastował przechodniów, teroryzował

ost 3<1Ze adn,‘n's‘racyjne osadziły
Ter 0,0 W obozie odosobnienia w Ben,e e Kartuzkiej 35 niebezpiecznych,
^ oprawnych przestępców z wojeQZt"a Warszawskiego.
.
adzej]j zostali m. in. 25-letni
19) D ^'eni*er (Włochy, Fabryczna
nik ’'’tyczny opryszek, awantur»mńite-°rySta ' nozo'* 6C- "a on na
p#(j.en*o szereg krwawych bójek, na
nie °W * awantur. Karany wielokrotpOprn‘e okazywał najmniejszej chęci
tyc^aYy * Po wyjściu z więzienia, natryb°1,a?ł ™wraca» do łobuzerskiego
ttiU życ*a> stając się postrachem
s^ańców Włoch.
chy
Safian Patynowski (Włor«cvrt '* Slta 31)’ zawodowy złodziej
>a yw*s*a> 18 razy karany i notodani' niez,’czona Uość razy za okra
sę e mieszkań. Wyspecjalizował się
tóu, Wtamaniach do willi i pensjonas ”a letniskach.
ski (p
*. S^aw Bresławskl, vel Przecław
rany *as(6w), zawodowy złodziej, ka
i
* razy, nożowiec, awanturnik
Napajfysta- Postrach całej okolicy.
ba n a* na Przechodniów i pod groź
^0 I wymuszał pieniądze.
et?' Wacław Sadowski (WaWy( ’ niePoprawny złodziej letniskofównjarany 18 razy- Ma na sumieniu
2y z naPady rabunkowe.
S^iegQInUnt Zawadka (Otwock, Żerom
Za*ód
Z Mwodu ma'aTZ- Porzucił
btzys(’ w którym pieżle zarabiał i
róWni ar <0 bandy złodziejskiej. Kradł
>iejulez na własną rękę i dopuścił się
‘»rorynapadów rabunkowych. Groźny
K»rai)Sta * niebezpieczny awanturnik.
’ 16 razy, w tym kilka razy za

letnie wieczory

’»Ul| LESBltZAIIKlI

wtaścicieli sklepów, zmuszając do wy
dawania pieniędzy na wódkę. Kara
ny wielokrotnie za rabunki i opór po
licjl.
Jan Mróz (Rembertów), właściciel
domu, zawodowy paser i złodziej. Or
ganizował bandy złodziejskie, dostar
czał im narzędzia, subsydiował wy
prawy.
Henryk Karasiewicz (Rembertów,
ul. Witolda 2), zawodowy złodziej, ka
rany 9 razy. Członek bandy złodziej
skiej, niebezpieczny terorysta.
Jan Feliszek, lat 37 (Piaseczno, Rej
tana 14), wielokrotnie karany i noto
wany opryszek, nożowiec 1 rabuś.
Jan Sąsieri (Marki), terorysta, awan
turnik, złodziej. Notowany I karany
wielokrotnie. Wyspecjalizował się w
okradaniu letnisk. Napadał i gwałcił
samotne kobiety. Był postrachem let
nisk i osiedli.
Izolowanie zgrał n'eP0Prawnyc’ł
przestępców, złodziejów, rabusiów,
awanturników i terorystów, przyczy
niło się wybitnie do zmniejszenia iloś
ci przestępstw, popełnianych na tere'
nie powiatu warszawskiego. Wiado
mość o osadzeniu w Berezie tylu opryszków, wywołała zrozumiały po
płoch w świecie przestępców.
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' 6i „Krysia Leśniczanka”,
s«...

KOMETA (Chłodna »): „Hotel Hollywood"
rewia.
.
««
KINO PARAFII ŚW. ANDRZEJA (Chłodna »):
.Trójka hultajska*'.
rr , f „ •
MAJESTIC (N. świat «): „Radość tycia I
.Mecz Schmelling — Louił".
o MARS (pi. Inwalidów): „Miłość I any
„Rozalia".
*»lN0"•
CaS
,«-‘ś°w«ka 1I5» „Wrzos".
kobiety".
. . „
’tu?l°*SlUia %
*
w■
* M,: -Czardasz".
MASKA (Leszno 70): „legia zatraceńców
pierwsza mlleić".
Ma1"'
N’Wy 4wl,t 1,,!
• I „Jej
METRO (Smocza 50): „Alarm na morzu I
*0|M *
*Wl** <!,!
"alert„Sekretarka jaj meta".
MEWA (Hota SI): „Zycie ulicy" I „KslątM*f«xałkowska t<): „tycie
**M*EJSKIE (Hipoteczna 8): „Po wielkiej
’ (J
* iał «>= ..Ostrożnie profesorze"
wojnie**.
I ł jk
*1 ’
nlebezpieczeAMUCHA (Długa 16): „Prxy drzwiach zamk
iow
h?
*
<NOW<,9,<,<1I,‘■
„Tejemnlce niętych** i ,,Bohater dnia**.
NOWA TOMBOLA
(Marszałkowska 34):
„Zaginiony horyzont** i „Panowie z towa
‘’UbiO
*"'
”„lokaj
rzystwa**.
PETIT TRIANON (Sienkiewicza I): „Szalona
»» ł„’J
'*
* |ACthM,I,'"a.J’! "U Habanera".
Claudette" I „Księtętko".
Ultochałam"la,k’w,l‘a ,0<): ”T,n’ kł6PROMIEŃ (Dzielna 10): „Zamaskowany jatdzi.c" I „Kochaj I nie płacz”.
PRAGA (Targowa 71): „Cień Szanghaju" i
.Skrzydła nad Honolulu**.
<• PRASKIE OKO (Zvgmuntowska 16): ..Mo
K-aton"’ *’,! "Hf- Mon’- ChfI«’o"
tyl hiszpański" i dodatki.
’“’tk!0* (Elekto?l'i
*
ln¥,: "D,,,|o|«e miłość"
-9* POPULARNY (Zamojskiego 20): „Wyspa
w płomieniach" i „Sprzedawca traktorów".
ea
d
RAJ (Czerniakowska 191): ..Za cudze wi
A'"‘ku- f
M): „Od wtorku do ny** i ..Walka z sobowtórem*'.
RIWIERA (Leizno 2): „Obrońcy Rio Gran
*»rj t®’6je-k now|o x towarzystwa".
* ls*fEi ‘"- " M>: "Slelań,ki i«ko doroż- de** 1 dodatki.
s
ROXY (Wolska 14): „Papala-Moko" I „Pa
pa sie ieni**.
SFINKS (Senatorska 29): „Dla ciebie sonorito”.
SOKÓŁ (Marszałkowska 69): „Więzień kró
lewski" i „Trzej muszkieterowie".
*<, ‘OkN
«>»
*!
i«I
"Z“«rt«ymy"
SORENTO (Krupska M): „Północ wole" I
„Cnłv Paryt łpiowa".
SYRENA łlntynlerska <): „Dybuk” I kolo
*.
k^tORlgJOzin
J’o,na 5): „Nleusprawiadli- rowe dodatki.
ŚWIAT (Suzina 4): „Kiedy jesteś zakocha
1 *••»Vce
rz
,1:."
* fx* drzwiach zam- na" I „Dwoie z tłumu”.
ŚWIT (N. świat IR): „Księię i żebrak".
ł,‘vł „ <Nowi^; ,B “epu”.
*''
ęJjttlOs
’azy"
1a>: „Człowiek, któ- na".TON (Puławska St): „Ich stu i ona jed
S tWolIk. j;
'
*
6' Burleski".
UCIECHA (Złota 7J): „Astrolog”.
Jul11* rw
’ "lU<,*i, Wl”»" 1 d°‘
UNIA (Dzika 8): „Michał Strogow kurier
earski" l rewio.
' "pJdy
*
‘«’Ok.
*
p”’id■O’,t•,łOn•"•
,-h,‘^W
*hJ
,r*o w.Ti"r“,! "Nied0'aid*
"
Informacje e filmach dozwolonych dla
młodzieży — telef. 7-11-M,

• 80di"^ 8,wlalt,ka rozpoczynają soaz* -*•)■ Pozostałe o godz. 4-ej.
St*’lANTie’tlNA ZIRO«R
*NOWE
*»v._ c (Chmloina »): „Bitwa na Broad-

*
<
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Ano cóż, życie stwarza nam same pa
radoksy. Na (peryferiach spokój, nato
miast w śródmieściu...
Kto nie zna alei 3 Maja? Miejsce
spacerowe dla wykwintnej publicz
ności. Za dnia niby tak, ale w nocy...
Mieszkańcy Saskiej Kępy są bardzo
często narażani na przykrości i nie
bezpieczeństwa. Gdy wracają do do
mu aleja 3 Maja od samego Nowego
Światu aż do Wisły jest

Rejestracja

okimwana rrzez
szumowiny

roiziika 1920

Ławki na tej przestrzeni są w nocy,
zajęte prze.z ulicznice i ich opieku
nów, najgorszego typu rzezimieszków
i opryszków. Przechodnie są z regu
ły narażani na zaczepki przez rozwy.
drzone damulki, nad którymi czuwają
rzezimieszki. Rabunki i kradzieże zda
rzają się tam dość często. Policjanta
ani na lekarstwo.
Takich niebezpiecznych okolic War
szawa ma dość sporo. Ogród Saski
był ongi miejscem eleganckiej publicz
ności, dzisiaj szanująca się kobieta do
Ogrodu Saskiego nie pójdzie. Od sa
mego rana można tam zobaczyć cale
bandy oberwańców, zakazanych twa
rzy, nie liczących się z niczym bez
wstydnych ulicznic, całe gromady opryszków, złodziejów i nożowców.
nych szkól powszechnych, oraz do Maluczko a z ogrodu Saskiego
szkół powszechnych prywatnych sub
sydiowanych przez miasto.
Cena każdej legitymacji wynosi gr
20, Całkowita należność za legityma
cje winna być uiszczona przy ich od Na niektórych ulicach w śródmieściu
jak na Siennej w okolicy Sosnowej i
biorze.
Zielnej, na Chmielnej w pobliżu dwór
ca Głównego, na Inżynierskiej i Malej
na Pradze rozlegają się nocami wrza
ski ulicznic i pijaków. Czy sobie po
We wrześniu przypadają, płatności licja naprawdę z tym nie może pora
następujących podatków: dnia 5-go dzić? Przecież z takiego ogrodu Sas
— podatku od energii elektrycznej, po kiego powinno się przepędzać na czte
branej w ciągu II połowy sierpnia br.: ry wiatry wszelką kanalię, którą czu
dnia 7-go września płatność podatku je z dala każdy przechodzień. Czyż
dochodowego potrącanego pracowni
kom od uposażeń służbowych, emery by nie czul jej policjant? Zresztą tych
tur,' rent i wynagrodzeń za najemną policjantów tak mało w takich miejs
pracę, wypłaconych przez slużbodaw cach widać. A jeżeli czasem go uj
ców w sierpniu br.; 7-go przypada ter rzysz, to idzie sobie prywatnie space
min płatności specjalnego podatku od
wynagrodzeń z funduszów publicz rem i nic go nie obchodzi co się n5
nych, wypłaconych w sierpniu br.; ulicy dzieje, jeżeli nie jest to gruba
15-go — drugiej raty zryczałtowane awantura, że tłum się zbiera i poli
go podatku przemysłowego od obrotu cjantowi nie uchodzi nie widzieć.
za rok 1937 ; 20-go podatku od energii
elektrycznej, pobranej w ciągu pierw Przecież znane są z energii nasze
szej połowy września; 25-go zaliczki władze, jak również i policja. A mo
miesięcznej na podatek przemysłowy że panowie komisarze zapracowani są
od obrotu w wysokości podatku przy papierkowymi sprawami tak wielce,
padającego od obrotu, osiągniętego
w sierpniu br przez przedsiębiorstwa że nie mogą wszytkiego dojrzeć. W
handlowe I i II kat ,i przemysłowe takim razie gdzież są dzielnicowi tych
od I do V kat., prowadzące prawidło dzielnic? Czy tylko czystości podwó
we księgi handlowe oraz przez wszy rek trzeba pilnować?
stkie przedsiębiorstwa sprawozdaw
Bardzo przepraszam miłych' czytel
cze; 30-go — termin płtności podatku
od kapitałów i rent,, przypadającego ników, że zamiast uśmiechów daję
od świadczeń umówionych w kontr dzisiaj trochę irytacji, ale przecież
aktach o wydobywaniu ciał kopamia
nych za sierpień br.

Jutro dnia 2 września mają stawić
się do rejestracji do wydziału wojsko
wego zarządu miejskiego, Floriańska
10, urodzeni w roku 1920 zamieszkali
w Warszawie lub czasowo przebywa
jący, którzy zamieszkują w obrębie
komisariatu II PP niezależnie od
pierwszej litery nazwiska.
Stawić należy się o godzinie 8 rano
wraz z dowodem tożsamości, metry
ką urodzenia, meldunkiem oraz świadectwe.m szkolnym.

da utzatej sie młodzieży
Dyrekcja Tramwajów i Autobusów
będzie wydawać dla uczącej się mło
dzieży na rok szkolny 1938-39 podob
nie jak w roku ubiegłym, specjalne le
gitymacje tramwajowe, upoważniają
ce do korzystania z ulgowej taryfy
tramwajowej.
Szkoły, upoważnione do korzysta
nia z ulg tramwajowych, otrzymują
potrzebną liczbę legitymacji w wy
dziale. ruchu dyrekcji Tramwajów i
Autobusów (ul. Młynarska 2) w godzi
nach biurowych, po przedstawieniu
imiennego spisu uczniów (uczennic)
szkoły, sporządzonego wg. klas. Je
żeli w ciągu roku szkolnego liczba
uczniów zwiększy się, dana szkoła mo
że otrzymać dodatkowo potrzebną
liczbę legitymacji, po przedstawieniu
imiennego spjsu nowoprzyjętych.
Wydawanie legitymacji na rok
szkolny 1938-39 będzie odbywać się
od dnia 5 września br. Legitymacje z
ubiegłego 1937-38 roku szkolnego bę
dą ważne do dnia 30 września br.
włącznie.
Powyższe odnosi się również do
pp. nauczycieli i nauczycielek publicz

MALICKIEJ: Komedia muzyczna „Ne lalach
POCIECH" czynny codziennie x wyjątkiem poniedziałków l plRt«
k ów
DOLINA SZWAJCARSKA (Szopena 5): Codziennie koncerty muzyki lekkiej. Wejtcio
bezpłatne.
--------------

Dawnymi laty niebezpiecznymi by
ły peryferie miasta, gdzie grasowały
tzw. męty społeczne. Samo miasto
uważane było za ośrodek naizuPe^'
niej zabezpieczony od grasantów i
wszelkiego autoramentu nożowców,
opryszków i rzezimieszków. Teraz
jest inaczej. Moźnaby powiedzieć, że
posunęliśmy się w szybkim tempie na
przód pod względem rozwoju kultury
i postępu — w odwrotnym kierunku.

Legitymacje tramwajowe

Biblioteka Publiczna

“ogród ZABAW „IM

l,TNh ' *
" ubr«tita“ Devata.
’* *°P©ty Bourrachona
.
**

WSF.

zamKnięta

Biblioteka publiczna m. st Warsza
wy przy ul. Koszykowej 26 w związ
ku z remontem całego wnętrza insty
tucji będzie ona zamknięta w okre
sie od 5-go do 17-go września włącz
nie br.
Dnia 19-gó września biblioteka roz
pocznie normalną pracę.

zrobi s e Kercelak

Nie wolno zapomnieć

Podatki we neśiiu

trzeba woleć poik’i

OGŁOSZENIA DROBNE
MEDI E najtaniej można nabyć we
iTlŁDLu własnej Wytwórni St

Posady I prace

Wyczółkowskiego. Warszawa, Nowy
Świat 45, telef. 6.95-06. Warsztat —
Leszno 101 m. 5.
(5.271)

(Zaofiarowane)
do sprzedaży gazet potrzeb
Chłopcy
ni. Kaucja 1 zloty. Zgłaszać się:

Zgoda 5 m. 3, I piętro, od 9 do 12.
(220)

HQIAnV domowe 90 do 1,30 na
UDIMUI zamówienie wydaję Kru

(Poszukiwane)

* O’

czciwa, pracowita, wiek średni, re
ferencje. Poszukuje na przychód
nią lub na stale. TeL 7-23-56 do 9 ra
no i od 6 popoł.
(2—269

U

Kupno I sprzedaż
Futra pr

wie

DARMO

>ez

cza 6 parter.

(6—274)

Lekarstw nie dale
Jednak na cierpienia wewnętrzne
zewnętrzne pomagam. Przyjdź! Je
żeli cierpisz! Przekonasz się! Jak two
je różne, dolegliwości ustąpią. Rudziń
ski, Nowy Świat 60 mieszkanie 2. Go
dziny: 10—2 i 4—7.
(6—262)

IIQIHRY gotowe i uczniowskie w
zaliczek od
złotych miesięcznie UulUnl wielkim wyborze poleca
męski a. damskie, trzyćwierciowe Alfred Leibrandt, ul. Wspólna 14, tel.
9-00-47 (firma chrześcijańska). (Czy
wielki wybór, Leszno <
telnikom „Nowej Rzplitej" specjalny
15—155J rabat).

20

[LISY

M

tam gdzie ona jest potrzebna, a gdzie
jej jest tak mało. Wiem, że obecny
komendant policji warszawskiej zwra
ca wielką uwagę na służbę prewen
cyjną, wiem że jest to również naka'
zem władz bezpieczeństwa publiczne
go, toteż apeluję w imieniu choćby
tych mieszkańców, którzy skarżą się
redakcjom i zwracają uwagę na po
wolne przekształcanie się ulic War
szawy w areny popisowe wszelakich
opryszków, rzezimieszków, bezwstyd
nic i pijaków. Jeżeli zwalcza się trąb
ki samochodowe, to tym bardziej trze
ba zwalczać pijackie i łobuzerskie
brewe.rie.
i- !•

a—«
Pogoda

Dziś w dzielnicach zachodnich po
chmurno, przelotne deszcze i chłod
niej. Podstawa chmur niskich około
200 m. Umiarkowane i porywiste wia
try z kierunków zachodnich. Na pozo
stałym obszarze kraju jeszcze dość
pogodnie, jednak w Polsce środkowej
stopniowy wzrost zachmurzenia i
skłonność do burz. Umiarkowane wia
try południowe i poludniowo-wschod
nie.

1.IX.193S'-

NOWA RZECZPOSPOLITA
Soowkfetfjg

(9)

Tajemnicze porwanie
doKtora Leokadii ZebeK

Deko

racja

Na wystawie maleńkiej owo
carni wabią oko wspaniałymi ru
mieńcami soczyste „klapsy", zło
ciste morele, brzoskwinie - ol
brzymy, ale nade wszystko cięż
kie grona winogron. Właśnie jest
najazd na Warszawę winogron ho
lenderskich. Czarne i zielone, o
ziarnach wielkości małej śliwki,
naprowadzają ślinkę do ust, są
pokusą małych i dużych.
Na wystawie owocarni pyszni
się wspaniała patera, na której
w artystycznym nieładzie rozrzu
cono winogrona, apetycznie po
mieszane czarne z zielonymi. Nad
paterą unosi się dumnie kartka
z ceną: 3 zł 50 gr za kilogram.

uczciwość sprzedawców.
— Zobaczyłem, proszę pana,
na wystawie — mówił — wino
grona pomieszane czarne i zielo
ne, pod wspólną ceną 3 zł 50 gr
za kilogram. Skoro cena jest, w
myśl przepisów ujawniona, na
leży się spodziewać, że za cenę
3 zł 50 groszy otrzymam kilo ta
kich winogron jakich zapragnę,
spośród tych, które widziałem na
wystawie.
Wchodzę do sklepu. Proszę o
kilogram winogron.
— Zielone czy czarne? — py.
ta usłużny kupiec wyznania „han
dlowego".
— Niech będą zielone. Wolę
je od czarnych.
— Już się waży!
Istotnie zważono mi kilka gron
zielonych winogron. Waga ucz
ciwie wykazała pełny kilogram,
— Ile płacę?
— Cztery złote groszy pięćdziesiąt.
•— Jakto? Przecież na wystawie napisano 3 zł 50 groszy?
——To za czarnych winogronów. Tych zielonych kosztuje
zlotówkie drożyj!
— Mój panie! Przecież na wy
stawie leżą czarne i zielone wino
grona pod wspólną ceną?
— Cni na wystawie nie leżą
pod żadną cenę. Uni są za deko
racje!
— Nie wiem— kończy nasz
czytelnik — czy z takim poglą
dem na rzecz zgodzi się staro
stwo grodzkie, które przecież wy
maga ujawnienia cen jaktycznych, a nie dekoracyjnych, ale
uczciwe to, w każdym razie nie
jest.
Niestety wypadek nie jest odosobniony. Pora by była ukrócić
takie dekoracyjne „machlojki"
na wystawach sklepowych.
ORKA ~

Cena nie jest niska, ale wino
grona są przedmiotem luksusu.
Żaden jednak luksus nie przera
ża gentlemana, który chce komuś
zrobić przyjemność. Tak właśnie
rozumował pewien starszy pan —
czytelnik nasz, który mi rzecz ca
łą opowiedział, skarżąc się na nie-

*— Nigdy nie wracam do domu
Wstawionv.
— Ja też nie. Zawsze po drodze
zostaję gdzieś w rowie.

SIEDLCE, we wrześniu.

— To, co panu zaraz opowiem, jest
tak nieprawdopodobne, choć najzupeł
niej prawdziwe, tak makabryczne, że
na samo wspomnienie o tym wypadku
zimno mi się robi i nieswojo — mó
wił fałszywy lekarz Ireneusz Duglasiński.
W nocy niejednokrotnie budzą
mnie wzywając do chorych. W na
głych wypadkach nie „odmawiałam"
nigdy. Choć w duchu kląłem, przy
znam się i wyruszałem z domu bardzo
niechętnie-.
Tej okropnej, dżdżystej 1 pochmur
nej nocy obudziło nas z siostrą sza
lone dobijanie się do ganku.
— A więc pacjent! W taką pogo
dę! — biadoliła Jaśka idąc otwierać.
Po chwili wróciła — uspokojona, uśmiechnięta.
— Samochód po ciebie przysłali,
braciszku kochany — powiedziała ci
cho — jacyś nieznajomi — ładne au
to, kareta. Nie zmokniesz przynaj
mniej biedactwo ty moje!
Na pożegnanie ucałowała mnie czu
le.
Gdy wsiadałem do czarnej limuzyny
doznałem jakiegoś nieznanego uczu
cia. To nie był strach. Może coś po
krewnego. Straciłem humor 1 żałowa
łem, że wybrałem się na tę „wizytę".
Sunęliśmy bezgłośnie po ciemnych,
wyboistych ulicach śpiącego Chomątkowa.
Szofer prowadził wóz z wielką
wprawą, coś niecoś może za prędko.
Obok mnie, przytulony do pluszo
wego obicia oparcia zdawał się drze
mać dystyngowany, starszy siwy pan.
Twarzy lego nie widziałem, ponie
waż zasłonił się kołnierzem płasz
cza. ._
Kiedy znaleźliśmy się za miastem
na szosie prowadzącej do Z. auto na
gle zatrzymało się.
Posłyszałem głos towarzysza, który
nerwowo poruszył się:
— Czy śpi Pan?
— Ależ nie—
— Bo widzi pan, trzeba będzie te

tu pani powiedzieć— — rozsad® e
— Nie rozumiem o co Pa0U
dzi? — zapytałem powtórnie.
— To żadna filozofia- Nieb* „
zrozumie pani, aż nadto. Lekko®
*
ność może okazać się w skutkac
talna! — proszę o tym pamiętać- toreczko! — groził „dystynl®
*
panfr
Zacisnąłem zęby I czekałem «ir
zygnacją co dalej będzie. Ch®
bym dobrał się do skóry mego
• iia
go „znajomego", bez obawiania
go browninga.
—,
Zatopiony w smutnych r°zr°5allto
niach nie spostrzegłem nawet,
zatrzymało się.
Pomogli mi wysiąść. Wzięli
tnie pod ręce i poprowadzili gtlz,.op<r
miękkiej ziemi — była to Pra*
dobnie alejka ogrodowa.
Potem kilka stopni i zapach
tów.
Przedpokój — śliska posadzk®'^
Drzwi na lewo, na prawo —
kle progi. Idę jak pijany. —
cu znów drzwi — ostatnie.
.I
Wionął na mnie zapach l®k,rS
środków dezynfekcyjnych.
Ktoś zdjął opaskę z oczu. ~ ,tt
oślepiło mnie, musiałem czym Pr
zmrużyć powieki.
.flr
Gdy otworzyłem oczy — r°ze
łem się natychmiast po pond®5
niu, w którym się znalazłem.
ule
Był to duży pokój o trzech
tych oknach. W kącie stało drC'\p
ne, zdaje się, że mahoniowe
Klika krzeseł. Poza tym żadni'6*1
blL
bie“
Na białym posłaniu leżała
z zasłoniętą twarzą. Tuż Przy.^c#
stall jacyś dwaj ludzie. W
karnawałowych na szlachetny^
*
czach.
✓
■v.
—
Co
za
komedia!
—
mruk®
8
,
isr
opowiadał Duglasiński.
.
— Jest pani w błędzie — tu ®|£ jCma wesłowego — pdezwał 5*e
den z zamaskowanych drabów
*
J.
JUNOSZA-GZO^^
— Dzień dobry! Czy interesują pa
na udoskonalone nożyki do golenia? i

raz nałożyć... coś na oczy — chustkę!
Oto ona — proszę!
— Po co? Czy pan zwariował? —
zapytałem — opowiadał Duglasiński— Proszę w tej chwili wykonać
mój rozkaz! — powtórzył nieznajo
my.
Zobaczyłem lufę rewolweru, skiero
waną do mnie.
Niechętnie pozwoliłem zawiązać so
bie oczy.
Gdy operacja była skończona znów
warknął motor samochodu. Kierowca
zawrócił jednak zręcznie na wąskiej
szosie i pomknął z powrotem do Cho-,
mątkowa.
Przez pewien czas kluczył po zaka
markach miasteczka — poznałem to
po charakterystycznym podrzucaniu
na „kocich łebkach" — później ma
szyna znów wyjechała na szosę, ale
tym razem nie wiedziałem na jaką,
bo Chomątków miał ich aż pięć!
— Cóż to, porwana mnie? — zagad
nąłem.
— Nie, jedziemy do chorego. Dosta
nie pani doktór należne jej honora
rium, wsiądzie do tego oto wozu, po
to, by po pewnym czasie wysiąść u
siebie przed domem! Nic złego panią
nie spotka, jeżeli zachowa się, jakby

*
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79 Wojciechowski, który nie .widząc nikogo — pobiegł mai oburzony, sądząc, że pułkownik kwestionuj

Witold Poprzęcki

Krwawe
Obca agentura działa • •
powieli

Kilka błyskawicznych skoków po pokoju i — ma
Już w rękach plik banknotów, plany aparatury do
wyrobu sztucznego złota, płaszcz, kapelusz i broń.
Za jednym przekręceniem kasa ogniotrwała przesu
nęła się na bok, odsłaniając otwór w ścianie, przez
który mógł się przecisnąć nawet taki grubas, jak
Stern.
Prezes towarzystwa ubezpieczeń „ubezpieczył
Się“, odcinając sobie drogę powrotu, a jednocześnie
drogę pościgu: ciężka kasa wsunęła się na swoje
miejsce, zostawiając tylko wąziutką szparę, która
była potrzebna, aby widzieć, co się dzieje w pokoju.
W tejże chwili huknął strzał gdzieś na korytarzu,
rozległy się krzyki, tupot męskich i kobiecych nóg.
Wszystko to przewaliło się gdzieś w drugi koniec
gmachu, a do pokoju wpadł z powrotem Kramer.
Stern widział, że pułkownik jednym skokiem dopadł okna; otworzywszy je wyszedł na zewnątrz
i schował się za gzymsem, zamykając za sobą okno.
— Jakież to proste... — pomyślał Stern.
W tymże momencie do pokoju wpadł pułkownik
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dalej.
Gdy się już za nim drzwi zamknęły —• Kramer
z powrotem wskoczył do gabinetu i posunął się ku
drzwiom, którymi przed sekundą wpadł Wojcie
chowski. Jeszcze raz obrzucił wzrokiem cały pokój
i — spojrzał na biurko.
Porwawszy z niego jakiś papier wybiegł równie
cicho, jak przed chwilą wbiegł.
Stern poczekał jeszcze kilka minut, które wyda
ły mu się długie jak wieczność.
Już miał zamiar wyjść i odsunąć kasę, aby dostać
się do windy ukrytej w ścianie, gdy nagle dały się
słyszeć kroki, a po chwili do pokoju weszli: pułkow
nik Wojciechowski, a tuż za nim Mochocki.
Stern przypomniał sobie, jak to niedawno jeszcze
zaaranżował scenę rozmowy między dwoma swy
mi urzędnikami, na co tak pięknie dał się złapać
młody literat i taki mocny napisał artykuł. Teraz
role się zmieniły: on był tym podsłuchującym, ale
to, co się przed nim działo, było prawdziwą, a nie
umyślnie urządzoną rozmową.
— Niech pan siada — rzekł pułkownik Wojcie
chowski. — Kramer i tak nam nie ucieknie, a ja
chciałbym z panem zamienić parę słów, zanim za
kończymy tę obławę. Czy mógłby mi pan powie
dzieć, z kim i kiedy rozmawiał pan o tych naszych
wspólnych sprawach?
Mochocki podniósł brwi do góry, usiłując sobie
coś przypomnieć.
— Z nikim i nigdy — odpowiedział wreszcie —
z wyjątkiem Ośmińskiej, która, jak pan zapewne
wie, jest moją narzeczoną i od początku bierze udział w tych wszystkich przedsięwzięciach...
Pułkownik Wojciechowski potrząsnął głową.
— To niemożliwe — mruknął zamyślony.
— Co jest niemożliwe? — zapytał Mochocki nie-
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go prawdomówność...
— Niemożliwe jest to, żeby to była panna U5*
ska...
— Nie rozumiem pana, panie pułkowniku...
sję,
Pułkownik Wojciechowski znowu zamysłu |
tvm razem jednak na dłużej
dłużej. Mochocki już P ta<
tym
języka
miał jakieś P*
się niecierpliwić i na końcu
L
\ .
nie, gdy pułkownik przerwał milczenie::
• ct<
— Sprawa przedstawia się tak,
tuk, że zz, naszel
iiao~— - ycCfii>
ny ktoś informował Kramera o wszystkich nas
posunięciach, albo przed ich dokonaniem, alb
raz po. Skoro nie był to pan, niemożliwym j^
by to była panna Ośmińska... Ja nie i major K°
ski również nie — więc kto?
jt4
Podsłuchujący za szafą Stern, opanowawszyW
ten paniczny strach, który nim trząsł jeszcze
minut temu — uśmiechnął się do siebie. On
kto, kiedy i jak informował Kramera, wiedzia
*
nież, że ten ktoś był doskonale zorientowany-Mochocki zrozumiawszy słowa Wojciechów
go zbladł jak ściana. Jak błyskawica przesz’* si€
przez głowę myśl, że może Jadzia, wtedy, Kana niego obraziła — chcąc mu zrobić na złoscTo niemożliwe...
caU
— Czy ten ktoś informował umyślnie, .7'^oie
świadomością tego, co robi? — zapytał, -7- A
tylko Kramer korzystał z tego, że ktoś kiedy5
gadał się?
A
— To by było raz — wyjaśniał pułkowniktymczasem Kramer był informowany s*a e'ow’a*
wiem, czy ten ktoś, kto mu wszystko o nas °P
dal, robił to świadomie, czy niechcący, ale
^cże robił to... dokładnie. Moim zdaniem warto
go kogoś powiesić jeśli nie dla przykładu, to
go, że straszne nam oddał przysługi.
_łani)
(Dalszy ciąg naS

■
1
nrinCYEU.
Za wiem milimetrowy lub jego mioj»«»
OGŁOSZEŃ:
tytułowej - >i i.»; w t.uci. n»•

>1 0.40; drobne 15 gr ze wyroi; proco postukiwano I loollorowone —
wo. Drobne — nojmnlej 10 wyraiów. Nekrologi — 50 gr mm; miej»«
*
ukiem
15% droiej; tobeloryczno I bilonie — 50% droiej. Wyrazy tłuitym ' . fO

•i' podwójnie. Duto litery — IIczr lig 10 iłowo. Zagranicine 50%
nikaty (N) — 1 zl to mm. Za troić ogloizoA Redakcja nie odp°
*
‘
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