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Rugowane Polaków z mieszkań

Dziwne stanowisKo PWP w Gdańsku
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej**)
GDANSK 9.9. W wielu gmi-’ gminach oświadczono, że po
Pach na terytorium Gdańska od nieważ Polacy, w znacznej
Dyłv się ostatnio zebrania rad swej większości pracownicy
Sniinnych, na których sołtysi Polskich Kolei Państwowych,
'Przeważnie mianowani komi- w przyszłości mogą jako pra
arycznic członkowie partii na- cownicy nie etatowi stać się cię
°aowo - socjalistycznej), o- żarem gminy, przeto już dzi'^•idczyli obecnym na zebra- siaj(!) istnieją dostateczne podKolakom, że jak zbadano — stawv do pozbycia się uciążli
p'eszkania zajmowane przez wych mieszkariców(!).
°'aków są niezdrowe.
Dla informacji trzeba dodać,
T)av?-tys* zapowiedzieli, że w że Polacy w wioskach gdań
j bliższym czasie przyjedzie skich są nie tylko obywatelami
wsi specjalna komisja sani- gdańskimi, ale stanowią ele
b rpa z Gdańska, która badać ment autochtoniczny, zasiedzia
tulcie stan polskich domów i ły na ziemi gdańskiej od wie
n,- Szkari. W razie stwierdze- ków. Przy organizowaniu PKP
POI 2łego stanu sanitarnego, na terytorium Gdańska, wielu
k-aa v
musiell się wypro- z nich wstąpiło (jo kolejnictwa,
JS.2ić^ Ponadto w niektórych ale skutkiem dziwnych praktyk

(1) Ulubionym zwrotem publi'•ystyki jest operowanie związjaki zachodzi między daną
Sytuacją polityczną, a podobnymi
niej wydarzeniami z bliższej
dalszej przeszłości. W zależ
ności od aktualnej potrzeby sły.ymy i czytamy bądź, że... histotl.a się powtarza, bądź też, że się
powtarza wcale...
Jest w tym ujęciu dużo po''lerzchownego i zbyt uproszczo®8o traktowania rzeczy. W istoC-e
wiem przy głębszej anali* n*e trudno stwierdzić, że w
Cls*ym tego słowa znaczeniu his °ria się nie powtarza. W wirze
Wydarzeń dziejowych działa tyle
jPrężyn, przewala się. przezeń ty.
e okoliczności, źe niemożliwoś.
jest, aby wszystkie te czynni.
, Powracały po jakimś czasie do^adnie w tym samym związku i
tej samej postaci. Zachodzą
^’ywiście duże podobieństwa,
n;arzaj? się uderzające zestawie.
t^a Rkutków i przyczyn, i na nich
e„
polegają owe frapują.
c doświadczenia i nauki prakty.
e’ jakie dla oceny bieżących
j^Sadnień politycznych przynosi
p
8 owyzsze rozważania posiadają
°j wybitnie aktualny sens. Od
^uzszego już czasu żyjemy znoj .
jednym z takich okresów
18le.jszych, niespokojnych czae|1W ]J°w°jennyc^’ kiedy to co
f , l,a nam mówią o nawrocie
Ow historycznych. Ulubionym
dyskusji politycznej w
gj a n,ch zwłaszcza dniach stało
to|t^°'vtarzanie, że wrzesień 1938
1914 *udząco przypomina lipiec
pr r°ku... Jeżeli przypomina, to
Bo *
wniosek, że i finał te.
tyezn^ °tU wydarzeń będzie iden-

w dziedzinę przepowiedni. Obo
wiązkiem jej jednak jest prosto
wanie wszelkich zestawień histo
ryczno - politycznych, gdy kłócą
się one z rzeczywistością history
czną. A ta nam mówi, że mimo
wielu podobieństw między dzi
siejszą sytuacją polityczną Euro
py a stanem rzeczy z lipca 1914
roku istnieje zasadnicza, kapital
na wprost różnica, której przeoczenie byłoby wielkim błędem po
litycznym.

biura gdańskiego PKP, o któ
rych pisaliśmy przed niedaw
nym czasem, są oni traktowani
jako pracownicy drugiej klasy
(Dokończenie na str. 2-giej)

Robalifcy francuscy gotowi sa
<fo usielkich pośuięceń
na rzecz obrony narodowej
Telefonem od własnego korespondenta.
Dowodzi to, że robotnicy Iran
PARYŻ, 9.9. W stosunkach
wewnętrznych Francji zaszła w cuscy, gotowi są do wszelkich
ostatnich dniach niezwykle zna poświęceń na rzecz obrony na
mienna ewolucja, której przy rodowej i że dotychczasowe wi
kładem jest, że militaryzacja chrzenia były dziełem nielicz
portu w Marsylii nie wywołała nych, niepoczytalnych jedno
(A.)
żadnych odruchów wśród sier stek.
robotniczych.

Tajna narada w Norymberdze
zdetydswala o „ugitiowośii” henleinowtów
ł Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej**)
Po burzliwej dyskusji zwycię
LONDYN, 9.9. Donoszą z No- spr. zagr. Rzeszy von Ribbenrymbergi, że w środę odbyła
żył_ pogląd
reprezentowany
się tam pod osobistym przewód pochód na Czechosłowację w przez przedstawicieli armii l_mi
nlctwem Hitlera wielka poufna dzisiejszych warunkach, a więc nistra spr. zagr. Temu należy
narada, w której wzięli udział przede wszystkim wobec ukła przypisać, iż mimo odroczenia
najwyżsi dygnitarze cywilni i du sit w Europie i stanu zaopa pertraktacyi przez partię sudec
wojskowi Rzeszy. Tematem oką — rokowania nie zostały zer
brad były instrukcje, jakie na- trzenia armii niecleckiej — rów wane.
j
nałby
się
„pochodowi
śmierci"
leży wydać partii henleinow(W)
skiej w związku z wypadkami (cin Totenmarsch).
ostatnich dni, ściślej zaś — py
tanie: jakie kroki mają być
przedsięwzięte w najbliższym
czasie wobec Czechosłowacji.
Ludowcy o „im an e kursu"
Podobnie, jak od dłuższego
Zbliżona do kierowniczych skiego, sam wydawca Witold
czasu, na konferencji tej starły kół Str. Ludowego „Polska Kulerski oraz redaktorzy Głód
się dwa poglądy: tzw. „aktywi- Agencja Agrarna" donosi: w ko kowski i Kunz.
Bardzo wielu działaczy tere
łach Str. Ludowego zwracają
stów" reprezentowanych przez uwagę na fakt, że ostatnio kol nowych odsiaduje karę z wyro
marsz. Goeringa i min. Hessa, portowane pogłoski na temat ków sądowych, a jak już dono
popartych przez większość dy zmiany stosunku do stronnic siła prasa nałożone grzywny zo
gnitarzy cywilnych Rzeszy z twa zc strony miarodajnych stały ściągnięte w bardzo dużej
min. Goebbelsem na czele, któ- czynników, nic odpowiadają ilości. „Gazeta Grudziądzka" w
Poznaniu jest coraz częściej
rzy domagali się natychmiasto- całkowicie istocie rzeczy.
konfiskowana,
nawet za takie
Szereg
czołowych
działaczy
wego wykroczenia do Sudetów,
przebywa w aresztach prze artykuły, które przechodzą w
uzasadniając swe żądanie ko- szło od roku, jak np- członek ra „Piaście" i „Zielonym Sztanda
niecznością dania narodowi nie dy naczelnej, mgr. Banaczyk z rze", nie mniej „Zielony Sztan
mieckiemu nowej pożywki w Poznania, sekr. zarządu woje dar" i „Piast" ulegają również
postaci szybkich sukcesów mili wódzkiego z Warszawy, mgr. konfiskacie.
Konfiskowane są również
tarnych oraz ekonomicznych, Ścigalski, sekr. zarządu wojew.
dzienniki, nie związane ze Str.
z
Poznania.
Siudak.
Rozprawy
polegających na transportach sądowe do tej pory nie zostały Ludowym, jak np. „Nowa Rzecz
czeskiego zboża, które uda się rozpisane. Członek rady naczel pospolita" i „Depesza" za arty
zdobyć w Sudetach.
| nej dr Jedliński z Jarosławia o- kuły, omawiające sytuację Str.
Jczekuje rozprawy apelacyjnej. Ludowego.
Generałowie, z których zda- Przebywają w areszcie redakniem solidaryzował się min, torzy wydawnictw. W. Kuler-

Nic się nie zmieniło!

W lipcu 1914 r. Europa szła
nieuchronnie do katastrofy wy.
bucliu wojny z dwu przede wszy
stkim powodów. Po mordzie w
Serajewie i ultimatum Austrii do
Serbii było widocznym, że ów
czesne Niemcy cesarskie pchały
swego sojusznika - wasala do orężnej rozprawy, a czyniły to w
tym najgłębszym przekonaniu, że
wojna dać im musi zwycięstwo na
skutek stanowiska Anglii, której
neutralności były bezwzględnie
pewne. Do jakiego stopnia Niem
cy pewność tę posiadały, o tym
świadczy ów szał oburzenia, któ
ry po wybuchu wojny wyładował
się w powszechnym tam haśle
„Gott strafe England".
Otóż w tym arcykapitalnym i
kluczowym z punktu widzenia sy
tuacji europejskiej punkcie wrze
sień 1938 r. zupełnie nie jest po
dobny do lipca 1914 r. Rząd
Chamberlaina i Halifaxa nie po
Rozbudowa siec kolejowej na potrzeby a
wtarza błędów Asquitha i Greya.
KATOWICE, 9.9. Wzdłuż ze wsią Eltersbach po czecho
Ci, którzy by mogli sprowokować
granicy czechosłowackiej na słowackiej stronie.
wybuch nowej wojny są dzisiaj
Do budowy użyto robotni
przez Anglię wyraźnie ostrzeżeni niemieckim Śląsku w miesiącu
sierpniu
prowadzono
intensyw

ków
z Berlina i Zagłębia Saary.
i cała ich gra dotychczasowa, mi
nie budowę nowych fortyfika- Dworzec kolejowy w Seidenmo pozorów wskazuje, że z ostrze cyj.
berg rozudowano do dużych
żeniem tym bardzo poważnie oni
rozmiarów. Pierwszą stację na
Szczególnie
silne
fortyfikacje
się liczą.
linii
do Górlitz, Nigrisch-HagenOto dlaczego porównywanie do zbudowano w miejscowości Sei walde,
zamieniono na
—
II Cl punkt
PM11IYL wę
>v V
U^\cystyka nie jest wróżbiarsytuacji sprzed 24 lat jest chy denberg, która swymi domami złowy.. łącząc ją ze stacją koleprzylega
do
granicy
i
łączy
się
ea* i winna unikać wyprawy bione !
, jową Zittau

Nowe fortyfitacie niemieckie

vmii

A iglicy chcieli

wyb ćszvbyw„T mes’ie”
LONDYN 9.9. Artykuł „Timesa", wypowiadający się za
dobrowolnym oddaniem przez
Czechosłowację Sudetów Ill-ej
Rzeszy, zdemontowany przez
Foreign Office, a następnie od
wołany przez redakcję — wy
wołał w Anglii niezwykłe obu
rzenie.
Po raz pierwszy chyba w hi
storii wysp brytyjskich doszło
do ulicznych demosntracyj prze
ciw dziennikowi, przy czym ma
..MVOVUIIIV w zŁ, trudem
IIUUV1H JCUyillV
nifestantów
jedynie
udało się powstrzymać od wybicia szyb w redakcji.
(W)

Str, i

Wymowna jednomyślność

Rugowanie Polaków z mieszkań
(Dokończenie ze str. 1-ej)

Właściciele kin prowincjonalnych
obradują na Targach Wschodnich
(Telefonem od specjalnego wysłannika)
LWÓW, 9.9. Pierwszy Pawilon Fil
mowy, którego uroczyste otwarcie na
stąpiło 3 bm., organizowany jest w ra
mach XVIII Targów Wschodnich we
Lwowie przez radę naczelną przemy
słu filmowego w Polsce.
Fakt powyższy nadaje imprezie tej
niewątpliwie pewien splendor i powa
gę. Z tym więc większym zdziwie
niem zaskoczyli nas organizatorzy, że
pominęli całkowicie prasę stołeczną,
nietylko nie zapraszając jej na targi,
ale nawet nie urządzając uprzednio
żadnej konferencji informacyjnej w
Warszawie.
Ale największa niespodzianka cze
kała dopiero we Lwowie tych dzien
nikarzy, którzy z własne] inicjatywy
pojechali na Targi. Nie zapoznano ich
z programem prac zjazdu kiniarzy i
— co najważniejsze, nie poinformo
wano ich nawet (i to do końca zjaz
du!) o istocie, warunkach i wynikach
organizowanego równocześnie konkur
su filmowego.
Lecz przejdźmy do meritum spra.wy. W ramach Pawilonu Filmowego
w dniach 6 i 7 odbyły się: drugi ogól
nopolski zjazd właścicieli kin całe]
Polski i walne zgromadzenie Polskie
go Związku Zrzeszeń Teatrów Świetl
nych. W zjeździe, jak czytamy w okól
niku rozesłanym przez tę organizację
do swych członków, brały udział:
„...zaproszeni oficjalnie przedstawi
ciele ministerstw, władz samorządo
wych, oraz samorządu gospodarczego
wreszcie przedstawiciele organlzacyj
zawodowych pokrewnych".

PROGRAM OBRAD
Program obrad zjazdowych objął
w pierwszym rzędzie niezwykle inte
resujący referat naczelnika centralne
go biura filmowego p. J. Relldzyńskie
go, który w imieniu min. spraw wewn.
podkreślił znaczenie wychowawcze
filmu i szkicując stan polskiej kinema
tografii podkreślił potrzebę powiększę
nia liczby kin w Polsce, jako sprawę
zasadniczego znaczenia.
Ze słów p. nacz. Relidzyriskiego wy
pływało, że resort państwowy, które
go jest on reprezentatem, troszczy się
p dobro całej polskiej kinematografii,
przy czym w trosce tej nie może pomi
nąć opłat, jakie pobierają zarządy
miejskie, PCK i Fundusz Pracy.
— Rząd polski — mówił on — żą
da, by polski kiniarz i polski produ
cent byli czymś więcej, niż dostaw
cami tanich rozrywek dla szerokich
mas. Film jest dziełem sztuki I jako
taki posiada swe wielkie walory pro
pagandowe i wychowawcze.
Od
wspólnego
wysiłku i Inicjatywy
wszystkich pracujących w polskiej
branży filmowej zależy przyszłość ki
nematografii polskiej.
Ważkie te słowa odbiły się głoś-

Giełda oienieżna
DEWIZY: Holandia 287.40; Berlin 213.00;
Bruksela 89.65; Gdańsk iOfl.OO; Helsinki 11.31;
Kopenhaga 114.60, Londyn 25.64. Modlolan
28.00; Montreal 5.311/8, Nowy Jork 5.315/8;
Nowy Jork (kabel) 5.31 3/4; Oslo 128.80; Pa
ryż 14.41; Praga 18.55; Sżtokholm 132.25; Tel
Aviv 25.00; Zurych 120.40; Marka niemiecka
srebrna 87.00.
PAPIERY PROCENTOWE: 3 proc. poż. prem.
Inw. II em. 85.75, seriowa I em. 94.50; 4 proc,
państw, poż. prem. dolar. 41.85; 4 proc,
poż. konsolid. 66 75. 5 proc, konwers. 70.00;
8 proe. I. Z. ziemskie dotar. gwar, kupon
50.51: 4 i pół proc. Ł. Z. ziemskie seria V
64.75; 5 proc. L. Z. Warizawy (1933 r.) 75.00;
5 proc. L. Z. todzt (1933 r.) 66 3/8.
AKCIE: Bank Polski 125.00; Warsz. Tow. F.
Cukru 37.75; Węgiel 35.75; Ostrowiec 63.50;
Starachowice 43.25; Lilpop 83.00.

nym echem na całym zjeździe. Żarów
no przedstawiciele producentów, jak
i przemysłowców w swych krótkich
przemówieniach podkreślili również
olbrzymie znaczenie propagandowe
filmu w ogóle i witając polskich ki
niarzy, wyciągali do nich ręce tlo
współpracy.
Program obrad pierwszego dnia zakończony został starannie opracowa
nym referatem dra A. Hermana z Kra
kowa „Zagadnienie ustawodawcze do
tyczące własności kinowej" i prez. S.
Zagrodzińskiego „Postulaty własności
kinowej".

EMOCJA
I... ROZCZAROWANIE
Drugi dzień obraz Zw. Zrz. Wł. Kin
(7.9) dostarczył zgromadzonym odro
binę emocji i wrażeń, poruszone bo
wiem zostały przez mówców zasadni
cze dla polskiej kinematografii zagad
nienia.
Wymienię tu chociażby tak ważne
i wiecznie aktualne sprawy, jak: kon
wencja między biurami wynajmu i
właścicielami kin, Funduszu Filmo
wego, rocznych koncesji, zniżki podat
kowej dla tych kin, które wyświetlają
10% filmów polskich, przepisów budo
wlanych, zamykania dostaw do kin,
dwustronną ekspertyzę kopii itp.
Ntesposób jest w ramach krótkiej
korespondencji omówić całokształtu
tych niezwykle żywotnych spraw. Po
zostawiamy to najbliższe] przyszłoś
ci.
Niezwykle obfita ilość zgłoszonych
wolnych wniosków i ich różnorod
ność, spowodowały to, że, niestety,
przewodniczący walnego zgromadze
nia nie podołał nawałowi pracy.
Od całkiem błahych i lokalnych
,spraw Jak fakt „niezdrowy" według
p. przewodniczącego, konkurencji k‘i-‘
‘na wojskowego w Krakowie z prywat
ną własnością
kinową,
poprzez
kwestie należące wybitnie do zakresu
uprawnień zarządu jak porozumienie
z Polską Agencją Telegraficzną w
sprawie tygodników aktualności do
tak doniosłych zagadnień jak uchwa
lenie przez aklamację postulatu, by
kino polskie niczym nie obniżało po
ziomu kultury polskiej i jej ducha na
rodowego panował w czasie obrad
walnego zgromadzenia brak koordy
nacji wysiłków i uświadomienia co do
istoty dobrze zrozumianego własnego

Zebranie Pracowników
Stolarskich
dniu 22 bm. w niedzielę o godż.
10 rano w sali Zjednoczenia Zawo
dowego Polskiego przy ul. Elekto
ralnej 21 odbędzie się zgromadzenie
pracowników stolarskich, organizo
wane przez Zw. Zaw. Stolarzy ZZP.
Na porządku dziennym sprawy or
ganizacyjne i zawodowe.
Czeladź stolarska Warszawy pro
szona o liczne przybycie.

zbożowo- towarowa
Notowania za 100 kg parytet wagon War
szawa w handlu hurtowym, w ładunkach
wagonowych.
Pszenica: jednolita 22.50, zbierana 21.50,
czerwona szklista 23; łubin niebieski 14.25;
żyto I stand. 15.50; jęczmięń: browarny 17,
I stand. 16, II stand. 15.50, III stand. 15.25;
owies I stand. 15.50; mąka pszenna: wycią
gowa 41, gat. I 38, gat. I-A 34.50, gat. II
28, gat. Il-A 23, gat. III 19; mąka żytnia:
gat. I 27, gat. II 15.00, razowa 20, ziemnia
czana ,,superior" 33; otręby pszenne: grube
12.25, średnie i miałkie 11.50; otręby żytni®
10.75.

OGRÓD ZABAW „100 POCIECH”
Zygmuntowska 1. tel. 10-41-28

W niediltl' 11 wrsefnia 1938
BEZPŁATNIE □ a otwarł*) acenie ogrodowej o godz. f,15 i 9,30 wucz'
Na ogólne żądanie

Nr.
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interesu.
Niezwykle znamiennym był fakt, że
opozycja w łonie walnego zgromadzę
nia nie istniała wcale, gdyż znakomi
tą większość uchwał przyjmowano
oklaskami, rzucone zaś wnioski nie
byty zupełnie przez ogół komentowa
ne za wyjątkiem paru osób, należą
cych do zarządu, czyli samych wnios
kodawców...
Ogólne wrażenie z tych dwóch dni
zjazdu jest raczej negatywne. Brak
szczerości i odwagi, wytłumaczalne
jeszcze pierwszego dnia wobec przed
stawicieli władz ministerialnych i sa
morządowych, nie mogą w żadnej
mierze usprawiedliwionymi być na
rocznym walnym zgromadzeniu właś
cicieli kin z całej Polski. Oczekiwaliś
my czegoś zajmującego, a byliśmy
świadkami zaledwie kilku osobistych
rozgrywek między przedstawicielami
własności kinowej z poszczególnych
dzielnic Polski.
Rzucała się w oczy wymowna jed
nomyślność i niezwykle charaktery
styczna dla zgromadzenia atmosfera
reżyserowanej sprawnie przez paru
panów parodii wyborów.
Na walnym zgromadzeniu dokona
no wyboru zarządu Polskiego Związ
ku Zrzeszeń Teatrów Świetlnych.
Prezesem został p. S. Zagrodziriski,
I wiceprezes — dr Herman z Krako
wa, II wiceprezes — p. Kitkowski l
Bydgoszczy.
Członkowie zarządu: pp. NowomicJ
ski z Poznania, Nowak z Łodzi i Morgenlender z Radomia.
Do komisji rewizyjnej weszli pp.:
Biernat, Pelikan i Kozłowski. Obrady
zjazdowe w dn. 6-go prowadził p.
prez. S. Zagrodzlński. Przewodniczą
cym walnego zgrotnadzenfa był p.
prof. Pachoński z Krakowa.

W nadchodzący czwartek w ra
mach naszego działu lilmowego „Kinema“ zamieścimy sprawozdanie z
Pierwszego Pawilonu Filmowego we
Lwowie.
SPEC.

i tylko nie wiciu z nich pracuje
etatowo.
Jak więc widać, slaby stan
finansowy Polaków gdańskich
ma być obecnie wykorzysta
ny przez hitlerowców w tej for
mic, że się ich po prostu pod
błahym pozorem braków sani
tarnych wyrzuci z własnego
domu.
Tymczasem na PKP w Gdań
sku stosunki ułożyły się tak —
delikatnie mówiąc — dziwnie,
że w budynkach mieszkalnych,
należących do kolei, Polacy pła

Piast” o wyborach
W ostatnim numerze czoło
wego tygodnika Str. Ludowego
„Piast" w artykule pt. „Ocalo
ne rezolucje", pióra WW., moc
no w kilku miejscach pokonfiskowanym czytamy m. in.:
„Trzeba koniecznie, ażeby raz na
reszcie w Polsce ustalono tę prostą i
naturalną prawdę i to ustalono w spo
sób nie pozostawiający żadne] wątpli
wości, że państwo Jest jednaką wlas
nością wszystkich jego obywateli o
równych prawach i równych obowiąz
kach.
By jedyny przywilej mogła tylko
stanowić praca i rzeczywiste, a nie
urojone zasługi. Zgodzić się na to mu
si i nasza elita, choćby od rzymskich

patryciuszów w pierwszej linii irti3’*
się wywodzić. A takiej pono jest u'®
wiele!
Czas chyba najwyższy, by chcian’
i umiano rzeczywistości spojrzeć "
oczy, by zrobiono Co należy, póki
padki nie przekreślą dzisiejszych fn°ź
flwości, albo też nie przejdą ponad I1J
sze głowy.
■,
PRZYSZEDŁ MOMENT NA WIE*'
KIE DECYZJE, A NIE NA GRY 1
GIERKI. MAŁE LL'B PODSTĘPNĄ
KOMBINACJE Z WYBORAMI SAM"
RZĄDOWYMI, SA PLEWAMI. N*
KTÓRE SIE MOGĄ ZŁAPAĆ BAR'
DZO MŁODE WRÓBLE.
Szczególnie po takich doświadcz®'
niach".

Odroczenie opłat woisowyih
ni wyżliyth ucze’niadi
Rektoraty wyższych uczelni zasto
sowały na podstawie zarządzenia mi
nisterstwa oświaty, szereg ulg w sto
sunku do tegorocznych maturzystów,
którzy zapisują się na uczelnie prowi
zorycznie przed odbyciem służby woj
skowoj.
;
Niezależnie od bezpłatnego urlopu
na czas odbycia służby, kwestury
wyższych uczelni odroczyły maturzy
słom, wstępującym obecnie na uczel
nie, wpłatę wpisowego do dnia 1 paź
dziernika 1939 roku. Maturzyści nie
będą również poddawani obecnie ba
daniom lekarskim przed komisjami
uczelnianym]. Równocześnie jednak

Ostatnie trzy cni Wysuwy Rjdicwej
zapow edaia nowe atrakcje w Studio
Wystawa Radiowa w Warszawie zostanie
zamknięta w niedzielę dnia 11 bfn. o godż.
10 wieczorem. Na zwiedzenie jej pozostaje
więc tylko trzy dni. Krótki ten okres pragnę
wykorzystać liczne organizacje społeczne,
a przede wszystkim szkoły, które chcę umoźliwić młodzieży zbiorowe zwiedzanie
stoisk i studia Polskiego Radia.
W związku ze spodziewaną stąd wielką
frekwencją zwiedzających i wobec olbrzy
miego powodzenia ątudia wystawowego,
postanowiono rozszerzyć program i dać w
niedzielę pięć audycyj, 1 których cztery
transmitowane i jedną — ostatnią — jako

ca za mieszkania drożej, aniż4®
Niemcy.
Wobec tej systematycznej
cji rugowania Polaków z ictl
stanowisk, warsztatów, a ostą*
tnio i z mieszkań przez adini^'
stracje gdańską,
całkowi^
podległą wskazówkom partii n1
tlerowskiej — trzeba, aby spO'
leezeństwo polskie energiczni
uieło się za swoimi rodakami
pilnującymi w tak trudnyc*1
warunkach ujścia Wisły.
(T. K.)

zastrzeżono,

że nie wniesienie opt3*

wpisowych, przed początkiem foku »'
kadcmickiego 1939 — 40, uważane be
dzie za rezygnację z zamiaru studló”
i pociągnie za sobą skreślenie z li5*
uniwersyteckich.

Ejtamitiy wslęsre
na farmacje
Egzamin wstępny dla kandydató*
na I rok studiów wydziału farmach1*
tycznego uniwersytetu warszawski'
go JP odbędzie się dnia 22 wrześn’*
br., o godz. 10-ej w uniwersytecie’
Krak. Przedmieście 26/28.

Wyjaśnieni
adw. Hofmokl-Ostrowskiego
Od p. mec. Hofmokl-Ostrowsklef’
otrzymujemy list, w którym, powołn*
jąc się na komunikat Rady AdwokaC'
kiej ze sprostowaniem, że żadti^
skargi przeciw Janowi Kiepurze 0
obrazę stanu adwokackiego nic w5"
taczała, oraz, że do wszczęcia proc®*
su nikogo nie upoważniała, piszc:

powtórzenie zawsze doskonałego „Podwie
czorku przy mikrofonie".
Niedzielne audycje w studio nadane bę
dą w godzinach: 12.03, 15.00, 16.30, 18.00 i
20.45. W programie niedzielnym ze studia
wystawowego usłyszymy: poranek symfoniczny, dwa koncerty rozrywkowe i podwie
czorek przy mikrofonie. Dzięki w ten spo
sób rozszerzonemu programowi, studio wy
stawowe będzie dostępne dla wszystkich
„Wygląda to tak, jak gdybym ja nadużY
zwiedzających wystawę w ostatnim dniu jej autorytetu mojej korporacji i dlatego PrZL
otwarcia.
puszczam, że Wielce Szanowny Redakto* u.
zna to za obowiązek etyki towarzyskiej,
publicznie zaznaczyć, że nietylko na żadnJ
legitymację ze strony moich władz korpo*
cyjnych się nie powoływałem, ale tak ’
skardze samej, jak I podczas odbytej rOt."
prawy pierwszy z naciskiem zaznaczył^
że występuję wyłącznie we własnym
W SOBOTĘ 1O bm.
niu.
otwarcie s zonu wielką rewią
Do prostowania wiadomości prasy
nicznej — jak to czytam w ostatnim
inauguracyjną w 30 obrazach
nlkacle Rady — nie widzę oczywiście
nej potrzeby, gdyż notatki te nie pochc>dzJj
ode mnie, a za plotki zagraniczne żadnJ
Loda Halama.
E, Bodo. W. Conti. odpowiedzialności ponosłć nie chcę • n
K. Krukowski. W. Walter. 3 orkiestry mogę.
Przyjm Pan etc.
209 osób zesaołu. Codz ennie 2 yrzed(—) Hofmokl-Ostrowski m- P’
tfawieua 7.30 i 10 wiecz.
Warszawa, 8 września 1938 r.

Teatr Wielka Rewia (Karowa W

Kino STUDIO
Nowy ówiaf 23/25,

Chmielna 7

„ARENA ŻYCIA”

Dramat życia i miłości, łudź'
pod s minką w rolach gł. Atil*
la Hórbi?er i Albert Matter
stock. Po-zątek seans. 5, 7, 9.

CENY FILHARMONIA

„DLA CIE3IE WARSZAWO”

BISOKOL 5.

Pocz, 6, 8, 10

r»

przepaścią"
A n D I A NASZE smE tENY
P. 6-3-10

75 “
•

s’

iI 11

TON 7’“‘V

MARSZAŁKOWSKA 60

) WIĘZIEŃ KRÓLEWSKI

KOMETA

Chłodna 49

„SzuęSIiwa InjaiiHu''
w roi. gł.: St S elariski, H. Grossówn*
J. Orwid i Wł Grabowski.

SFINKS

Senatorska 2#

pocz. 6. 8. 10

Dla ciebie senioritc

„PERŁY KORONY ‘

w roli gł. Nino Marfn
rei. Reuben Mamoulian

SACHA GUITRY

Nasze cenv: 75 gr i 121

StUntsłUW Woliński
typy i tynki Warssawy

7 BALET ALEKSAKOftYJS <IEGO 7
Śpiewy i tańce ludowe

EWA OSTEN

10128)

HALINA SARNAWSKA

folklorowe piosenki i tańce
.
wyjąt ci z operetek
O godz. 12 w południe WIELKA ZABAWA DLA DZIECI

.Wejście do ogrodu 25 sr.

Dzieci j szereguvuJSl Kr-

Kim -7.*; AUGUSTYNA
ceny miejsc: od 20 do 80 gr

.Straszny Dwór“

Kino PRAGA

Targowa 71

2 filmy razem.

Lekarz pięknych kobiet
i

Tango Noturno

t
» w
" ie
Ceny od 54 gr.
t’ocza'ek 5-7*

1.

Zaginiona Wyspa
Obrońcy Rio Grandę

2.
W_»ol»oly_niedz, i *w, portuki uh’1”*'*

„w n w TT? zrrzrrn^rrrrTTT*
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Simułody, aeroplany, garsoniery, lokaje

Henlein
na
progu
bankructwa
Przemysłowcy niei ieccy ponoszą koszta „sanacji* finansowej partii
Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej*1)

Kopenhaga, 9.9. — Prasa
Skandynawska zamieszcza na
czołowych miejscach olbrzyJ’11® depesze swych korespon
dentów z Pragi, donoszące o
rudnościach finansowych partii
denleinowskiej, która ostatnio
nalazła się na progu bankrucjYą. Przyczyną tego stanu rzebyło z jednej strony u®”stwo szerokich mas Niembw sudeckich, z drugiej zaś nie
S’Vchany luksus jakim się otoCzYli Henlein i jego przyboczni.
Budżet miesięczny centralne
biura partii wynosił ostatnio
?*ewiarogodną wprost sumę
90.000 koron czeskich. Przy.2yną tak horedalnych wyatków jest w pierwszej linii
byt wielki sztab osobistych
iXs.pół pracowników Henieina,
h.tOry zaangażował ostatnio za
'esłychanie wysokie hono,ar'um kilku zagranicznych se
kretarzy m. in. zaś paru Angliczłonków faszystowskiej
artii Mosley‘a, którzy towarzy
mu w jego podróżach zagra
Cznych i ułatwiają porozumie
,anie się z politykami państw
ot)Cych.
podają dalej gazety,
Daw?Cy prawie Przywódcy
d tymi mają luksusowo urząOr°ne pfed a terre w Pradze,
U?12 Posługują się samochodaka» ar^i Mercedes najwyższej
czaiROr*i‘ Samochody te dostar
wprawdzie henlcinowale ^zesza PO zniżonej cenie,
lute- Za Pełnowartościową wahijJ czeską. Henlein i jego najbgJ1 Dosługiwali się również
UiOw częst9 specjalnie wynaj
samolotami prywat
mi. lub linii lotniczych, rezer
°Wanymi w tych wypadkach
a ich wyłączny użytek.
Henlein przywiózł sobie z
łednej ze swych podróży do
^ondynu dwóch angielskich lo*ai do osobistej obsługi. Lokaje
7 Pobierają pensje w funtach
’bgielskich i... w podwójnej wy
,°kości. Jednocześnie najdrożsi
najwykwintniejsi krawcy w
,aradze * Wiedniu są po prostu
, ywani obstaiunkami przez
$?/le.lna ’ )eR° sztabowców. Do
. - o do tego, że długi zaciągnie
nvJi.rZuZ Przywódców partyjb* n’ bądź partię na ich potrzelici Zaczę,y zagrażać skandaznymi procesami sądowymi,
lein^ te^ich to warunkach HenBe i- SD°wodował interwencję
^rtma. Mianowicie została
na tzw- -konferencja goderb?r5za parł” Niemców suci ckich“, na którą przybył spe
fainy wysłannik Hitlera oraz
n?zyscy wielcy przemysłowcy
eccy z Sudetów. Przemy°wę°m tym ów delegat zako>Tin!kował krótko, że jeśli im
W NnV na zbycie ich towarów
1 mczech, względnie na nie
kł a an°waniu ich fabryk i zaadów przemysłowych, połot"vch w Rzeszy — winni na. chmiast zabezpieczyć finanso
0 Partię sudecką.
br^tden,z najwybitniejszych fa
r.Vkantów, właściciel olbrzyy>ch hut szklanych, znajdują
cych się częściowo również i w
rzeciej Rzeszy został zmuszo

ny do wpłacenia do kas henlei- wadzić gruntowną „czystkę"
nowskich dwóch milionów ko personalną na szczytach partyj
(K.)
ron. Niewiele niższymi kwota nych.
mi obciążono również i pozosta
łych uczestników narady.

Manewry niemieckie
nie są wszak bez racji —
chcą wymanewrować
kęs... Czechosłowacji.
GRYF

Po prowokacji w MorawsKiej Ostrawie

„W ten sposób — piszą ko
respondenci prasy skandynaw
skiej — Berlin nie wyłożywszy
ani grosza uchronił Henieina
przed skandalicznym bankruc
twem i zapewnił jego partii dal
szą egzystencję". W zakończe
niu korespondenci dodają, że
(Telefonem od własnego knorespodenta)
wspomniany delegat Fiihrera
wymieniło „Times" z nazwy, co jest
zażądał ostrych cięć budżeto PARYŻ, 9. 9. Ostatnie depesze z za sobą mostów w sprawie sudec w dziejach polityki angielskiej bez
Pragi
przyniosły
wiadomość,
iż
kiej.
wych w rubryce wydatków
Drugim faktem dużej wagi jest to, precedensu i daje miarę oburzenia an
personalnych i dyspozycyjnych Niemcy sudeccy zgodzili się na po
że
premier Chamberlain powrócił gielskich sfer rządowych na to nie
oraz wprowadzenie radykal nowne rozpoczęcie zerwanych roko
do
Londynu,
przerywając swe wy poczytalne wystąpienie.
wań
z
rządem
czechosłowackim
po
nych oszczędności, oświadcza
W kołach politycznych Londynu
wczasy,
z
powodu
niesłychanego w
niedawnych
zajściach
w
Moraw

jąc, że jeśli Rzesza po raz wtó
utrwaliła
się opinia, iż artykuł ten
ry znajdzie się w konieczności skiej Ostrawie, które, jak słychać, treści artykułu „Timesu", żądającego mógł napisać
chyba tylko jakiś pro
były
przez
nich
sprowokowane.
lak
wiadomo
oddania
Niemcom
Su

podobnego ratowania henleinowców jak obecnie — wó Jak wynika z tego faktu Hitler mi- detów bez interwencji. Dementi For wokator wojenny. Znamiennym jest,
wczas będzie musiała przepro- {mo wszystko nie ma odwagi spalić eign Office'u z powodu tego artykułu iż ,Times" wycofał się ze stanowi-

3 najważniejsze
ostatnich 3 dni

Za Kulisami ustaw rasistowskich

Włosko-agielska rozgrywka
o wpływy na bliskim wschodzie
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej ’)
LONDYN 9.9. Tutejsze kola
polityczne oświetlają ostatnie
ustawy antyżydowskie we Wio
szech w sposób niezwykle sen
sacyjny. Według opinii tych
kól obecny prąd rasistowski w
Italii jest podyktowany wyłącz
nie względami taktycznymi i
wymierzonym w gruncie rze
czy głównie przeciwko W. Bry
tanli.
Włochom zależy na zdobyciu
sympatii w świecie muzułmań
skim, j?rzy pomocy którego ma
ją zamiar wzmocnić swą pozy
cję w rozgrywce z Anglją o mo
rze Śródziemne. Stawką w tym
wypadkujestPalestyna.nadktórą
Wiochy chętnie objęłyby man
dat. Przypomina się przy tym,
że swego czasu podczas tzw.
„kryzysu mandatowego" Wło
chy zwróciły się do znanego
przywódcy rewizjonistów sjonistycznych Żabotyńskiego z
propozycją poparcia planów
włoskich. Żabotyński odrzucił
wówczas te projekty, oświad
czając, że partia przez niego re
prezentowana poprze w całości
W. Brytanię.
Obecnie, gdy sprawa pale
styńska zaczyna coraz bardziej
ciążyć Anglii, Wiochy próbują
powrócić do zarzuconej wów
czas koncepcji. Drugim powo
dem zdobywania sobie popar
cia muzułmańskiego jest konie
czność ostatecznej pacyfikacji
Abisynii, gdzie mimo szalonych
wysiłków i olbrzymich wydat
ków sytuacja włoska jest w dal
szym ciągu godna pożałowa
nia.
Trzecim wreszcie celem ma
być, według opinii kół angiel
skich. chęć zmuszenia W. Bry
tanii do udzielenia Włochom,
niesłychanie pilnie potrzebnej
im dziś pożyczki — bez doma
gania się wycofania ochotników
z Hiszpanii.
Według zdania tych kół jed-

nak, akcja włoska nie może li
czyć na powodzenie. Należy
się raczej liczyć ze zwiększoną
niechęcią kierowniczych sfer
brytyjskich do prowadzenia w
takich warunkach jakichkol
wiek pertraktacyj.
Świado-

w Gibraltarze

mość tego zaczyna również
przenikać i do Wioch, które na
wszelki wypadek grają i na dru
giej strunie, czego dowodem
mają być życzliwe dla Czecho
słowacji glosy w prasie włos
kiej.
(w)

Do naszych
ciytelm kóic - naucnjcieli
Celem zgromadzenia materiału dotyczącego sy
tuacji materialnej nauczycieli pracujących na wsiach
i w miasteczkach, prosimy naszych czytelników za
trudnionych w szkolnictwie o łaskawe szybkie nad
syłanie nam wyczerpujących odpowiedzi na nastę
pujące pytania:
1. Czy żona WPana jest nauczycielką?
2. Czy pracuje z WPanem, jeśli nie, to dlaczego?
3. Czy otrzymywał WPan dekrety przenoszenia?
Ile razy i na jakiej podstawie?
4. Czy zarząd gminy odebrał WPanu dzierżawio
ne grunta?
5. Ile WPan płaci za mieszkanie prywatne?
6. Ile osób znajduje się na utrzymaniu WPana?
Odpowiedzi na powyższe pytania prosimy nadsy
łać w zapieczętowanych kopertach pod adresem:
Redakcja „Nowej Rzeczpospolitej", Warszawa, ul.
Zgoda 5, „sprawy nauczycielskie".
Zaznaczamy, iż ze względu na podjęte przez nas
kroki na łamach „Nowej Rzeczpospolitej", zależy
nam na odpowiedziach szybkich i dokładnych.
Prosimy równocześnie o podawanie treści po
wyższej ankiety do wiadomości kolegów(żanek),
zatrudnionych w danym okręgu szkolnym.

ska swego na całej linii 1 w dniu
wczorajszym ogłosił na temat Sude
tów artykuł, całkowicie zgodny z unią rządową w tej sprawie.
Dementowany artykuł uczynił tę
tylko rzecz dobrą w tej chwili, Iż
ujawniła się całkowita zgodność rzą
du i opinii publicznej co do koniecz
ności obrony Czechosłowacji przed
zakusami niemieckimi.
Trzecim faktem, godnym zanoto
wania jest to, że zarówno lord Ha
lifax, jak i min. wojny Horę Belisha
odroczyli swój wyjazd do Genewy
do końca kongresu w Norymberdze.
W Paryżu podkreśla się fakt, iż
dotychczas nie odezwał się żaden
glos przeciwko angażowaniu się
Francji w obronę Czechosłowacji.
Natomiast wszystkie dzienniki z „Ac
tion Francaise" na czele wypowia
dają się za koniecznością interwencji
francuskiej. Opinia Francji jest zgo
dna w tym, że sojusz z Anglią w tej
sprawie jest w stu procentach za
pewniony.
Na zakończenie incydent humory
styczny. Z powodu ogłoszenia o dy
misji szefa sztabu Reichswehry gen.
von Becka, jedna z radiostacji an
gielskich ogłosiła, że do dymisji po
dał się polski min. spraw zagr. płk.
Beck, mieszając oczywiście te dwa
nazwiska. Za radiostacją tą wiado
mość powtórzyła „Agence Economique et Financiere". Fałszywy ten
alarm wywołał na zachodzie łatwo
zrozumiałą sensację.
(A)

DziwoSąg
niwej crd/netji

W kołach znawców prawa samo
rządowego i przepisów wyborczych
wskazują, iż obecna ordynacja wy
borcza dla miast doprowadzić może
w niektórych miejscowościach do pa
radoksalnych wyników. Teoretycz
nie bowiem może zajść wypadek zdo
bycia przez jedno ugrupowanie man
datów, o ile ugrupowanie to osiągnie
sie walk polskich w latach 1918 — we wszystkich okręgach większość
1921. Odznaczenia te nadaje Prezy zaledwie jednego głosu.
dent RP. Skoro zatem skarżący zo
stał odznaczony „medalem niepodle
głości", przeto współudział jego w
skłsdaja wień ce
pracy
nierłbdległościowej
został
stwierdzony pod powagą najwyższej
Delegacja czechosłowacka,
władzy w państwie, a z tego wyni bawiąca w Warszawie na zjeź
kają konsekwentnie jego uprawnienia dzić Międzynarodowej Ekono
emerytalne, przewidziane w "t. 37 micznej Unfi parlamentarnej —
pkt. 6 ustawy emerytalnej. Wobec złożyła w dniu wczorajszym
tego nie może być uznana komisja wieniec na grobie Nieznanego
kwalifikacyjna przy Min. Skarbu za Żołnierza.
uprawnioną do, dyskwalifikowania
działalności, uznanej już za niepodle
głościową przez nadanie odznaczenia
nows ana w Poise i
(medalu niepodległości), o ile do za
liczenia do emerytury zgłoszono tę
Kuratoria szkolne projektują dal
samą działalność, za którą nastąpi sze inowacje w dziedzinie szkolnic
ło odznaczenie. Komisja kwalifikacyj twa zawodowego. M. in. powstać ma
na może jedynie rozważyć, jaki ści ją licea leśnicze. Subwencji na ten
śle okres z tej działalności ma być cel udzielą dyrekcje lasów państwo
zaliczony do emerytury.
wych.

Medal Niepodległości
jesl podstawa do nszczcń ererytalrych

Urzędnik państwowy p. S. O. za
skarżył do Najwyższego Trybunału
Administracyjnego decyzję Ministersłwa Skarbu, którą odmówiono mu
zaliczenia do wysługi emerytalnej okresu należenia do organizacji mło
dzieży narodowej szkół średnich, a
następnie szkół wyższych w Warsza
wie, do Związku Młodzieży Pol
skiej oraz do organizacji „Zjedno
czenie" w latach 1905 — 1913, jako
czynnej działalności, zmierzające] do
odzyskania niepodległości państwa
polskiego, za co odznaczono go me
dalem niepodległości
NTA jednak uchylił wyrokiem do
rej. 6013-35 zaskarżoną decyzję, orzekając co następuje:
podwodnym natychmiastowego uda
„Krzyżem lub medalem niepodle
nia się do cieśniny gibraltarskiej.
głości odznacza się osoby, które za
Rozkaz ten pozostałe w związku z służyły się czynnie dla niepodległo
*ruchami
uniami
aii3£*p<iiion.ivj
hiszpańskiej floty
aiuiy wojennej
ści Ojczyzny przed wojną światową,
wojsk rządowych i powstańczych.
lub podczas jej trwania oraz w cza-

W mocnienie załogi brytyjskiej
s,. O^OYN, 9. 9. Dowództwo angiellei marynarki wojennej wydało
^Ozkaz krążownikom: „Hood" (42
„Repulse" (32 tyIJ
tys. t) tli
oraz
I?s‘ Óz *1 ni\vpuioV
<*<■
Zem torpedowcom 1 kilku łodziom

O manewrach
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Winogrona i morele-is± ziemniaki
Wysoka kultura roln cza polskiego Podola
ZALESZCZYKI, wrzesień IMS cze kilka lat mniej lub więcej korzyst etapy: stare morele zaleszczyckle —
nego owocowania i... niewiadomo jak najlepsze, ale zamierające, morele eks
Kto nie słyszał w Polsce o Podolu?
to tam będzie z morelami. Hodowcy perymentalne zagraniczne, dające złu
Tych jest mało, ale takich którzy zna
polscy, zarażeni ogólnym prądem na dzenie, że kiedyś tam... i wreszcie Już
ją Podole jest chyba znacznie mniej,
śladowania wszystkiego co zagranicz „wypróbowane" morele szczepionek
a przecież jest to najbogatsza część
ne, zaczęli sprowadzać do Zaleszczyk rumuńskich, które w gatunku swym
naszego kraju jeśli chodzi o glebę. Po
szczepionki odmian moreli rumuń stanowią owoc lichy.
dole ma pomimo to trudne warunki
Jest atoli nadzieja, że w-sz.ystko da
skich, które miały im przynieść wiel
rozwoju gospodarczego Odległość od
kie dochody, a które przyniosły roz się odrobić. Czynione są już w tym
rynków zbytu, daleki i kosztowny
czarowanie. Zagraniczna morela ani kierunku w ielkie usiłowania, ale nau
transport zmuszają rolników do cią
czeni smutnym doświadczeniem more
się umywa do zaleszczyckich.
głego poszukiwania coraz to nowych
Minęło kilka dat eksperymentowa łowcy zaleszczyccy pracują w kiedróg ekspansji rolniczej. Stąd też uprą
nia i oczekiwania,, które przyniosło i runku odmłodzenia starych, smaczwia się tutaj produkty najwyższej
klęskę. Wytworzył się więc stan trwa nych, najlepszych i najbardziej opławartości jak: tytoń, winogrona i inne
Jący do dzisiaj, dzielący produkcję calnych moreli polskich,
szlachetne gatunki owoców.
morelową w Zaleszczykach na trzy
J- JATCZYK
Z okien wagonu jednak widzi się
przeważnie słoneczniki, kukurydzę I
konopie. Wszystko to pokrywa pola
w zgranym zespole, przy czym strze
liste słoneczniki okalają każdy za
gon w kilka rzędów, stanowiąc nieja
ko straż swych slostrzyc: kukurydzy
i konopi. Ten krajobraz nadajc Podo
lu specyficzne piętno, miłe, choć jed
nostajne i, mimo falistości terenu dość
nużące dla oka.
Ale kto chciałby tę połać kraju oce
niać ą okien wagonu, musiałby wyro
Jednym z najbardziej dotkniętych są tańsze niż z miejscowej produkcji.
bić sobie o Podolu całkiem fałszywe klęską bezrobocia powiatów jest prze
Pan poseł Gdula miał rzekomo in
pojęcie. Musiałby przyjść do wniosku, myślowo - górniczy powiat chrzanów terweniować w Warszawie, lecz nie
że ludzie tutejsi żywią się tylko ku ski.
mógł się skomunikować z panem mi
kurydzą i słonecznikami i że skręcają
Ostatnio trzymaliśmy list ze sfer nistrem, a ostatnio zapytany w tej
powrozy nie wiadomo dla kogo, sami robotniczych Chrzanowa.
sprawie miał odpowiedzieć: „żeby
bowiem takiej ilości konopi nie po
List, jak dziesiątki innych podob teraz dać temu spokój, bo pan mini
trzebują. Przy tym słoneczniki podoi nych, tchnący goryczą, z którego wy ster jest przemęczony". Kopalnia Jest
skie są bardzo nędzne, w gatunku ziera głód, troska i rozpacz.
nadal nie czynna, a ludzie bez pracy
swym zdegenerowane. Jednak i te
Położenie bezrobotnych jest nam głodni i obdarci.
słoneczniki lepiej się chłopu opłacają wszystkim znane, nie powtarzamy
Tyle nasz korespondent. — Sami
aniżeli np. ziemniaki, których tu pra więc słusznych skarg i narzekań na sprawdziliśmy, że kopalnię „Matylda"
wie nie widać- Produkty te wywożo szego korespondenta, lecz sądzimy, unieruchomiła S- A. „Gieschc", aby
ne śą stąd przez handlarzy i stanowią że jedna ze spraw poruszonych w li nie robiła konkurencji kapitałom obone artykuły eksportowe.
ście powinna dostać się do wiadomo
Nie to jednak stanowi charaktery ści publicznej. Jest to sprawa unie
stykę Podola, jeśli chodzi o Je£o istot ruchomionej kopalni „Matylda" w Ką
ną treść gospodarczą, którą Stanowią tach.
plantacje winnic, sady i uprawa tyto
W jesieni 1937 roku grono działa
niu. To co się widzi pobieżnie jest czy sanacyjnych 7.wołało zebranie -or
chłopskie, to co stanow-i gospodarczą gąnizacyjne „Spółdzielni Wytwórczo
POZNAN, 9 9. (sp.) Strajk w Swa
duszę Podola koncentruje się nad ści i Pracy" pod protektoratem p. po
rzędzu trwa w dalszym ciągu. Nastro
Dniestrem, w pełnym tego słowa zna
sła Gduli, celem uruchomienia nie je strajkującej czeladzi nie osłabły.
czenlu, we wspaniałych jarach tej cza
czynnej kopalni. Wybrano zarząd, Na otwartej w niedzielę wystawie mc
rującej rzeki. Na gigantycznych sto*
bezrobotni górnicy podpisywali de blowej znajduje się szereg ekspona
khch, spadających łagodną linią ku
klarację (czegóż by nie podpisali by tów niewykończonych.
szumiącemu na kamiennym dnie Dnie
zdobyć pracę!), a nawet zasobniejsi
Wobec nieugiętego stanowiska pra
stru, rozmieszczone są w swej więk
powplacali udziały. Byty dyrektor cewników przedsiębiorcy wyrazili
szości winnice podolskie i trzeba tam
kopalni oświadczył, że jest możliwość chęć wznowienia układów. Inspekcja
zćlść; aby móc napawać się pięknoś
wznowienia eksploatacji rudy, a na Pracy zawiadomiła o tym Zw. Rob. I
cią tego kraju, jego bogactwem natu
wet przyrzekł współpracę.
Rzem. ZZP, który wydelegował na
ralhymi rozkoszować się wspania
— Nie przewidziano tylko Jednego: konferencję swego przedstawiciela.
łym urokiem tego historycznego za
braku zgody właściciela kopalni, tj.
Największy fabrykant mebli w
kątka Polski.
firmy „Giesche", która stanowczo od Swarzędzu p. Tabaka wywiesił ogło
Podole rozpada się na tzw. „Podole mówiła, twierdząc, że pokłady rudy w szenie, w którym wzyw-ał swych pra
zimne", którego stolicą jest Tarnopol kopalni „Matylda" są na wyczerpaniu, cowników do podjęcia pracy pod
i „Podole ciepłe", obejmujące połud oraz że eksploatacja nie opłaci się, I groźbą zwolnienia. Przed fabryką
niowo - wschodnie
powiaty woje ponieważ cyna i ołów importowane zgromadził się wielki tłum, manifestu
wództwa. Ze względu na specyficzne
warunki klimatyczne Podole ciepłe
stanowi odrębną całość, a głównym je
go ośrodkiem są Zaleszczyki, najcie
plejszy zakątek Rzeczypospolitej i mla
sto Czortków, gospodarcze centrum
tej okolicy. W tej części Podola
królują jary Dniestru i jego dopły
wów, bogatych w głębokie wąwozy,
Zalesione stoki, często urwiste, stro
me i skaliste, na których rozsiane są
Szwajcaria zakupuje
w Polsce trzebowanie Szwajcarii na zioła wygęsto ruiny dawnych zamczysków o- Wszelkiego rodzaju rośliny dla celów raża się sumą około 2 milionów Iran
bronnych.
Najpiękniejsze są jary farmaceutycznych. Importowane do ków. Za taką też sumę pragną obec
Zbrucza, Seretu i Strypy, a przede tychczas zioła lecznicze z Polski do nie nabyć ziół leczniczych w Polsce.
Rolnicy winni zwrócić uwagę na
wszystkim królowej rzek podolskich Szwajcarii zdobyły sobie bardzo do
zielarstwo, jako jeszcze jedną formę
Dniestru, wśród których nie rzadko brą markę.
występują dzikie skały i groty, sięga
Zaznaczyć należy, że roczne zapo- urcntownienla gospodarstwa rolnego.
Jące miejscami kilkuset metrów wy
sokości.
Zaleszczyki leżą w głębi jaru dnlestrzariskiego. Mają one wspaniały po
łudniowy klimat. Stąd też mniej wię
cej Dniestr stanowi granicę polsko rumuńską. Przez Rumunię też trzeba
przejeżdżać, aby się koleją dostać do
W dniu 4 bm. miało odbyć się ze skiej w piątek dn. 2 bm. o g. 10 rano,
tego, rokującego wielką przyszłość branie sprzedawców dzienników i cza jako druki opłacone gotówką 70%.
Zawiadomienia były rozsyłane do
„Polskiego Merami", słynącego w Pot sopism w kioskach, zgrupowanych w
Zjednoczeniu Zawodowym Sprzedaw piero w poniedziałek dn. 5 bm., a
see z moreli.
ców i Prcowników Gazeciarskich część sprzedawców dzienników i cza
Z tymi morelami zaleszczyckiml
sopism w kioskach do godz. 16 we
RP.
sprawa przedstawia się zgoła Inaczej,
Zebranie Jednak nie odbyło się po wtorek dn. 6 bm. nic otrzymała je
niż sobie to niejeden wyobraża. W nieważ sprzedawcy dzienników i cza szcze zawiadomień.
Wobec powyższego_ <zebranie,
sopism w
w nkioskach
t v o i, nc 11 nie
n i v votrzymali
11 o j 111 w i * za• jktóre
• o
ostatnich latach z morelami zalesz cHrpioiii
wiadomienia o zebraniu , aczkolwiek ' miało się odbyć w ubiegłą.niedzielę
czyckiml źle coś dzieje. Stare drzewa zawiadomienia o zebraniu nadano w | odbędzie się w niedzielę dnia 11 bin.
morelowe, te które rozsławiły Za urzędzie pocztowym Warszawa 30,! o g. 18 przy ul. Miodowe] 23 w lokalu
leszczyki, są już na wymarciu. Jesz- orz.v ul. Nowogrodzkiej i6s Poznań-l:2w. Zaw. Iramwąiarzjy

Na podwyżce
zarobków pracownic
extra „zarabia'* pracodawca
A koniument za wszystio musi pkcit
Związek kelnerów w stolicy, wyka
zuje od pewnego czasu sporą dozę
aktywność! w postaci brania w obro
nę
wyzyskiwanych
pracowników
większych Jadłodajni.
Skutek interwencji zawsze jest ten
sam. Kilkudniowy strajk z okupacją
lub bez, aż wreszcie bity po kieszeni
właściciel zrozumie swój interes i ustępuje, przyznając pracownikom czę
ściowo lub w całości ich żądania.
Sprytniej jednak od wszystkich za
łatwili tę sprawę właściciele jadło
dajni „Zgoda" na rogu ulic Zgoda i
Przeskok, bez strajku, bez rozgłosu I
wątpliwej reklamy.
Gdy panowie ze związku zgłosili

Pan minister

Kopalnia
unieruchomiona
a sórnhy z rotfzinsmś prztm.ewa głodem
la r kapitał otc/ obniża polska produkcję
cym reprezentowanym przez ową fir
mę.
Cyna i ołów są surowcami tiiezbęd
nymi dla celów obrony państwa i
wszelkie ograniczenie produkcji jest
czynem po części antypaństwowym.
Sprawa kopalni „Matylda" potwier
dza znaną nam dobrze szkodliwą dzia
iałność obcych kapitalistów, zaś z
drugiej strony wykazuje jak niektó
rzy „działacze" opiekują się robotni
kiem i jak im dobro i obronność kra
ju leży na sercu.

H. K.

Strajk stolarzy w Swarzędza
zaostrza się

Zielarstwo

te dotbodowy dzał rolnictwa

Za 2 mil ony franków kumie Siwajtaiia ziół
farmaceutycznych

Cty lite zaprędko doręcza się draki!

Zebranie smedswcćw gazet

jący żywo przeciw p. Tabace. Dla
uniknięcia niepokoju i zajść policja
zmusiła p. Tabakę do zdjęcia ogłosze
nia.
Wśród strajkujących przeważać po
czyna zdanie, że należy przystąpić do
strajku głodowego. Jeżeli wznowione
pertraktacje nie doprowadzą do za
warcia umowy, strajkujący zamierza
ją ogłosić i przystąpić do strajku gło
dowego.

się do interesu, a było to parę minut
po 12-ej (pora wydawania obiadu)
przyjęto ich z wszelkimi uprzejniościami i należnym ich misji honorami
Cichutko jak nigdy nic usiedli sobi®
z właścicielami przy stoliczku, pogadali, pogawędzili sobie uprzejmie i P®
pewnym czasie mile żegnani opuścili
lokal.
Personel aż zdębiał! — Jak to tak
bez strajku, bez okupacji i jakichkol
wiek upierań właściciele zaakcepto'
wali wszelkie żądania kelnerek — ni®
słychane.
Nie będą teraz ani zmywały plate
rów, ani zamiatały ani sprzątały, ie'
dynie będą podawać obiady i co o'
prócz tego uzyskały podwyżkę i to
nie bylcjaką bo z 3 proc, aż 10 procWidziałem uśmiechnięte i rozradow®
ne twarze panienek mimo wszystko
trochę niedowierzały, dopiero gdY
szeptem przy kasie właściciel uśmiech
nięty potwierdził im wynik rozmo
wy uwierzyły, a któraś tam z boku
szepnęła „w górę szefa — fajny
chłop".
Obserwowałem to wszystko i san*
pomyślałem sobie — rzeczywiście,
ludzki człowiek z tego właściciel*Zdawałoby się, że z takiego obrotu
sprawy wsayscy będą zadowoleń1*3
’
kelnerki otrzymały podwyżkę ora®
zwolnienie z wykonywania brudne)
roboty, właściciel uśmiechnięty, cze
góż jeszcze więcej potrzeba.
A Jednak tak nie jest...
Nazajutrz, gdy przyszedłem na
obiad, kelnerki miały coś niewyraźne
miny, biorę kartę dań obiadowych I
widzę u dołu zakreślone zdanie „Ce'
ny łącznie z usługą" a dopisane atra
me.ntem „za usługę dolicza się 5 proC.
Pytam kelnerki, jak to teraz za uslU
gę będziecie doliczać? Trochę nieśtni*
lo odpowiada mi panienka „tak tera®
do pierwszego doliczamy tylko 8%, *
od pierwszego
doliczać będziemy
10%“.
Pomyślałem sobie rzeczywiści®
„ma chłop głowę na karku" na P®dwyżce kelnerkom zarobił jeszcze 3Cfktóre dotychczas otrzymywały kel
nerki, wcale ładna sumka miesięczniI mówi się, że u nas brak ludzi po
mysłowych.
Ciekawe czy stołując się w tei Ja'
dlodajni publiczność zgodzi się plac^
ten niczym nie uzasadniony haracz.
1 cóż na to związek zawodowy ket
nerów?

3900 zł grzywny i 3 mieś, aresztu
za p dnisztnie raf węgla
Kopalnie węglowe cofnęły w z b.
tygodniem sezonowe rabaty udziela
ne hurtownikom i poważniejszym detalistom.
Cofnięcie rabatów nie odblje się
jednakże na cenie opalu w stolicy,
gdyż obowiązują w tej mierze jeszcze
zeszłoroczne zarządzenia, ustalając*
maksymalne ceny opału. Komisariat
rządu m. st- Warszawy ogłosił ostat-

nio zarządzenie, dotyczące rcgulowa*
nią cen podaży i cen artykułów pier*
szej potrzeby.
:
Zarządzenie to obejmuje m. in. i *•
gicl. .
Za nieuzasadnione śrubowanie cci*
węgla nakładane będą grzywny d6
wysokości 3.000 zł i kary aresztu d®
3 miesięcy.
- -

Styoendia PKO dla uczniów
Jak się dowiedujemy, na jednoroćzny kurs ubezpieczeniowy przy Instytucie praktycznej wiedzy handlowej
im. sen. St. G. Bruna, Zgromadzenia |
Kupców m. st. Warszawy (Prosta 14) i
przyjmowani będą nie tylko-absolwen
ci i absolwentki 2-klasowych liceów (
handlowych (tegoroczni jak również I
z lat poprzednich), ale również 8-klasowych gimnazjów ogólnoksztalcących.
t

W roku szkolnym 1938-39 będzie *®
jedyny w Polsce kurs ubezpieczeni®'
wy.

Jak już donosiliśmy, PKO ustań®'
wiła dla słuchaczy tego kursu osie®1
stypendiów po 500 zł rocznic.
Według deklaracji publicznych ®a'
kładów ubezpieczeń absolwenci kurs®
mają zapewnione płatne stanowisko *
tychże zakładach.

Od każdej pensji kolejarzy
można potracić składkę na zw. zaw.
Min. komunikacji uchyliło zakaz po
trącania jakichkolwiek składek z wy
nagrodzeri pracowników umownych,
otrzymujących wynagrodzesie mie
sięczne brutto niższe od 100 zł, lub
dniówkę poniżej 4 zł, względnie 3 zł
30 gr, który to zakaz obowiązywał
od 1 marca 1937 t»

Obecnie zatem mogą być z wyo®'
grodzeri wszystkich pracowników u'
mownych dokonywane potrącenia
browolnych składek na rzecz zwia7'
ków zawodowych, jeżeli odpowiedn1
pracownicy złożą nowe dekłaracJ®wyrażające zgodę na wymienione P°
trącenia.
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Czechosłowacja Dowiedziała swe ostatnie słowo

Przerwa w rokowaniach
SzfrocffiMko dywersja 99Times'a1*

PRAGA, 9.9. Ostatnie wydarzenia w odłamu partii konserwatywnej, dywer
^orawskiej Ostrawie wywołały silne sja o tyle szkodliwa, że mogąca wpro
*rażenie w Czechosłowacji. Ze wszy- wadzić Berlin w błąd co do zdecydo
8tkich stron kraju napływają depesze wanej polityki angielskiej. Przeciw
^testujące przeciwko dalszym ustęp ko temu artykułowi „Times-a" zapro
st*om na rzecz Niemców sudeckich. testował, jak się okazuje, nietylko po
Wicepremier i min. komunikacji Be- seł czeski w Pradze ale i lord RunciCbytłc oświadczył w wywiadzie pras°*ym, że ustępstwa wobec henlei-|
®°Wców, udzielone pod silnym nacis•‘em przede wszystkiem Anglii, są o*tateczne. Minister apeluje do społe®Zeństwa, by zgodziło się na te postu*W, jako stwarzające możliwości pof°żumienia.
Prasa zbliżona do koalicji rządowej
*aPowiada opublikowanie w piątek
S{czegóiowe] deklaracji o stosunkach
r'RAGA, 9.9. Z Wiednia nadchodzą
®arodowościowych w republice i no- i tu wieści, że w ubiegłą niedzielę we
*ei organizacji administracyjnej kra- wszystkich katolickich świątyniach
Zapowiadane jest również wygło- Austrii odczytany został długo ocze
s?enie przez prezydenta Benesza w ( kiwany przez wiernych zbiorowy list
’abotę o g. 18 przemówienia przez ra pasterski episkopatu austriackiego,
dio.
podpisany przez kardynała Innitzera.
Lord Runciman po przeprowadzę- . W liście tym arcybiskupi austriac
nUł konferencji z angielskimi obser cy, wychodząc z założeń czysto reli
watorami, którzy zbadali na miejscu gijnych, oświadczają, Iż koniecznym
*aiścia w Morawskiej Ostrawie, za- jest ogłoszenie protestu przeciw
. On*unikował rządowi angielskiemu, dwom zarządzeniom rządowym, go
e ostatnia propozycja czeska jest dzącym w tradycje Kościoła katolicn’aksymalną granicą ustępstw, do któ
’'Ych Czechosłowacja może się posu-1
W kołach angielskich w Pradze |
®anuję przekonanie, że zajścia zosta-,
celowo spowodowane dla umożli*leńia henleinowcom gry na zwłokę
zawieszenia rokowań do czasu za
HALLE n.Saale 9.9. W miej
leżenia kongresu norymberskiego.
scowości
Cable n.Saale zdarzył
„ Rezydent Benesz przyjął lorda
się
wypadek
zderzenia dwóch
s U|,cintana. z którym omówił obecną
motocyklistów,
członków S.A.
utu*c|ę, a w szczególności zajścia w
Obydwaj
sa
ciężko
ranni.
t °rawskiej Ostrawie. Po konferencji
Znaleziono przy nich listy
hubr<le,n Punc'manem Prezydent Reskładkowe ofiar na rzecz Hisz
Parr' •zzzylał przywódcę słowackie] panii republikańskiej.
r0, ” 'udowej posła dra Tisę po czym
Ij D°Czeła się w pałacu Prezydenta
n*ercncja politycznego komitetu mi
trÓW, na której szczegółowo omó)flo,)o sytuację wewnętrzna i zewnęz»ą państwaPARYŻ 9.9. „Temps" w- pół oficjalHANKOU, 9.9. Skutkiem używania
biuletynie podkreśla dziwny przez artylerię japońską pocisków
zbieg okoliczności, iż zajście w Mo- wypełnionych gazem, wojska chińskie
ra*skiej Ostrawie wydarzyło się w na południowym brzegu Jangtse roz
Momencie niezwykle dla partii sudec- poczęły odwrót. Obecnie główne wal
łtiel wygodnym, umożliwiając jej ki toczą się w okolicy Deania, przy
szybkię wycofanie się z rokowań, czym Japończycy wprowadzają do
?°dobno niezaaprobowanych przez boju coraz to nowę rezerwy, które,
“erlin.
« M «| dziesiątkowane ogniem chińskich ka
Cała prasa francuska od skrajnej rabinów maszynowych, usiłują prze
ptaWicy aż do dzienników komunisty łamać ufortyfikowane linie chińskie.
'znyci, traktuje incydent w MorawNa północnym brzegu Jangtse to
’*'ei Ostrawie jakie zalnscenizowa- czą się walki w rejonie HuanmeiBa Prowokację.
Rząd chiński polecił swemu przed
t LONDYN 9.9. Artykuł „Times*a“ stawicielowi w Lidze Narodów zło
taktowany jest tutaj jako dywersja żyć najostrzejszy protest przeciwko

man, który wysłał do lorda Halifaxa
specjalny telegram. Do jakiego sto
pnia Anglia i Francja są zdecydowane
nie dopuścić do zaboru Sudetów świad
czy, że oba rządy wzmocniły ostatnio
swe zarządzenia militarne i stan pogo
towia poszczególnych formacji.

Sfr. 5

„Duńskie Sudety*'
Niemcy drżą do cdeiwania Szlezwięu
KOPENHAGA, 9. 9. Opinia pubiiczna Danii jest wielce zaniepokojo
na wiadomościami, jakie szerzą nie
mieccy narodowi socjaliści w Szlezwigu i Holsztynie, o konieczności odebrania przez Niemcy północnego
Szlezwigu, oddanego Danii w 1920 r.
Propaganda hitlerowska w połu
dniowej Danii wyzyskuje dla swych
celów książkę dra G. Smedala pt.
„Nordycka współpraca na południo-

f tr /lustrii t^śe ma sielanki

Protest biskupów

©rzeciw ^arzĄdzcnioin łyitlcrowsK>iin
kiego w Austrii.
Pierwsze z tych zarządzeń to lai
cyzacja instytucji małżeństwa, które
z punktu widzenia katolickiego jest
rzeczą świętą i dlatego ani Kościół,
ani nikt z katolików związku nie uświęconego sakramentem za małżeń
stwo uznawać nie może. Nikt z osób
wstępujących w związek wyłącznie
cywilny nie może być dopuszczony
do przyjmowania sakramentów św. i
niema prawa do pogrzebu chrześci
jańskiego. Nie będzie mogła również

Komunistyczne sympatie
w szeregach hitierowcóu
Przcciwko rannym wytoczo
no dochodzenie karne.
Przebywają oni w więzien
nym szpitalu. W związku z tym
zdarzeniem dwóch innych człon
ków NSDAP w Calbe popełni
ło samobójstwo.

Japończycy używają

być odprawianą za ich duszę msza
św.

Druga sprawa to. fakt usuwania
księży katolickich i zakonnic ze
szkół, zakładów wychowawczych,
szpitali i innych instytucji charakteru
publicznego, przeciw czemu biskupi
austriaccy również gorąco prote
stują.

wej granicy Danii". Niemcy dążą do
i „uporządkowania" stosunków naro
dowościowych w tej części kraju za
powiadając
zbrojną
interwencję
■ III Rzeszy.

Harapa wojskowa
w Londynie
LONDYN, 9.9. W czwartek odbyła
się w Londynie pod osobistym prze
wodnictwem ministra wojny Horę Be
lisha wspólna konferencja naczelnych
dowódców armii lądowej, floty, lotnie
twa wojennego i obrony przeciwlotnf
czej.

Zdołania parlamentu
zada Labour Party
LONDYN, 9.9. Przywódca opozycji
poseł Attlee wystosował dziś do pre
miera Chamberlaina pismo, w którym
domaga się niezwłocznego zwołania
parlamentu.
Pos. Attlee dołączył do tego pisma
kopię deklaracji Labour Party w spra
wie sytuacji międzynarodowej, w któ
rej to deklaracji Labour Party doma
ga się również zwołania parlamentu.

BeFgia obsadza wojskiem
granice nemecka
BRUKSELA, 9.9. Rząd belgij
ski wydal zarządzenia wojsko
we, dotyczące wschodniej gra
nicy kraju.
Wszystkie fortyfikacje grani
czne zostały silnie obsadzone
wojskiem. Tabor motoryzacyj
ny, aterie i amunicja są przygo
towane, mosty i tunele podmino

wane, a sieć obrony przeciwczoigowej wzmocniona.
Powyższe zarządzenia pow
ziął rząd belgijski w porozumie
niu ze sztabem generalnym. Gra
niczny pierścień fortyfikacyjny
sięga miejscami znacznie wgłąb
kraju.

Transporty wojsk francuskcrh
na imię Maginota

Również i specjaliści wojsk techni
PARYŻ, 9.9. Ze wszystkich stacji
kolejowych centralnej I zachodniej cznych armii francuskiej wysyłani są
Francji odchodzą codziennie przepeł- w pośpiechu z dworca wschodniego
transpor w Paryżu ku granicy niemieckiej 4
używaniu przez Japończyków gazów' nione pociągi z rezerwistami
•trujących,
, towanymi na linię Maginota.

gazów trujących

N eporozunfenie czy zbytnia gorliwość

Sprawa cywilna
ba drodze Kryminalnej

Konfishuta

4 pism pclslikh
w Gdańsku
GDAŃSK, 9.9. Prezydium policji w
Gdańsku skonfiskowało dziś cztery
dzienniki polskie, przypuszczalnie z
powodu zamieszczenia wiadomości o
rzekomym porwaniu przez bojówki
narodowo-socjalistyczne obywatelki
polskiej p. Heliosz i uprowadzenie jej
w niewiadomym kierunku.
P. Heliosz bawiła w m. Steegen na
obszarze w. m. Gdańska i nie porwa
no jej lub uprowadzono, lecz wydalo
no do Polski.

Wa Łamku

Jerozolima odcięta od?świata
19 Arabów zabiiych, 4 w niewoli

JEROZOLIMA 9.9. Wszystkie po miennnych barykad celem uniemoż
łączenia telefoniczne z Jerozolimą we liwienia komunikacji autobusowej,
czwartek przerwano. Zniszczono nie
W miejscowości Abugesz podpalo
tylko przewody, lecz również i słupy '
telefoniczne.
i no budynek posterunku policyjnego.
Na trasie Jaffa — Jerozolima słupy I Powstańcy arabscy zaatakowali
zniszczono na przestrzeni kilkunastu kolonię żydowską Amoz pod Nłebi<
kilometrów. Połączenia kablowe zer san Przybyła z odsieczą policja sto
wano również w kilkunastu punktach. czyła z powstańcami regularną wal
W ciągu nocy na szosach po- kę, w czasie której zginęło 10 Arabów
wstańcy arabscy ustawili kilka ka- a 4 wpadło do niewoli.

3 urnowe zbiorowa i p idwyżke płac
2 strajki górników na Ślesin

KATOWICE, 9. 9. Przed kilku tuacja nie uległa zmianie. Trwa na
dniami
obszernie omawialiśmy spra- dal strajk włoski, polegający na mi
Prezydent RP przyjął wczoraj am
basadora RP w Londy/iie, Raczyń [ wę strajku na kopalni „Walenty-Wa- nimalnym wydobyciu węgla, tj. do
wcl". Dotychczas na tej kopalni sy- 40 wózków na 4 ludzi.
Wiele hałasu narobiła wiadomość, 1 gdańskim, lecz ^tray^‘y ^Xfadu- skiego.
D°dana przez wszystkie prawie pi- | Niezależnie od tego
Dziś w Inspektoracie Pracy odbys,łia codzienne w Warszawie, o are- jemy się ze źródeł miarodajnych,
wa się konferencja, na które) pod
^towaniu przemysłowca
Jakuba sprawa Wajbula przeciwko Krajkepisany ma być układ zbiorowy
^raiketnana, dyrektora firmy „Que- manowi ma charakter sporu cywil
pracy.
racho“. Aresztowanie to nastąpiło nego. Chodzi po prostu o wysokość
Dnia 7 bm. wybuchł drugi strajk
żądanie władz gdańskich, a pod- udziałów? posiadanych przez obu
w Kamieniołomach huty „Pokój" w
ŁÓDŹ 9.9. Podczas zbierania grzy rżane, gdyż przy zwłokach nie znale Bobrownikach. Zatarg wynikł na tle
Staw4 jego była skarga obywatela wspólników. .Wajbul twierdzi, że
5zwedzkiego, wspólnika Krajkemana, jest właścicielem 47 proc, udziałów, bów w lesie maj. Uszczyn, pow. pio zionó rewolweru, poza tym zaś było nieuwzględnionych żądań robotni
nieiakieg0
Wajbula,
obywatela natomiast dyr. Krajkeman, że udzia trkowskiego, znaleziono w zaroślach niemożliwością fizyczną po strzale w ków o podwyżkę zarobków o 12 pro
serce, strzelić sobie jeszcze w skroń,
Szwedzkiego.
ły te są znacznie mniejsze. Oczywi mężczyznę leżącego bez życia w kału
cent. Dyrekcja zgadza się podwyż
zwłaszcza, że oba strzały były śmier
Formalnie władze polskie obowią- ście o słuszności żądań jednej, czy ży skrzepłej krwi.
szyć płace o 2 proc. Strajk trwa.
Zarządzone natychmiast dochodze telne. Wydaje się być pewnym, Jż
Zane są, w myśl konwencji policyj- też drugiej strony może rozstrzy
nie ustaliło, że śmierć nastąpiła wsku popełniono tu morderstwo, ą kartkę ] Komisarz demobilizacyjny wyzna
Polsko - gdańskiej do czynienia gnąć jedynie sąd cywilny i cala spra
czył konferencję porozumiewawczą
Zadość tego rodzaju żądaniom władz wa nie ma bynajmniej charakteru tek postrzału w skroń i serce. Przy podrzucono dla zmylenia śladów.
Policja zarządziła dochodzenia. r na dz. 15 września rb.
zwłokach znaleziono kartkę z napi
?,ańskich — bez wchodzenia w me- sprawy karnej, lecz cywilnej.
sem:
dum sprawy, czyli bez badania, czy
Pełnomocnicy dyr. Krajkemana,
„Jestem Ignacy Władysław Paster
zadanie takie jest uzasadnione, czy
nie.
bawiący obecnie w Gdańsku zawia nak, poszukiwany przez policję w Ło
domili jego rodzinę, że charakter dzi i popełniam samobójstwo".
danym wypadku władze polskle
sprawy został już i w Gdańsku wy
Pczypomnieć należy, że 24 maja Pa
Dzień wczorajszy (6. 9.) na Tar wczorajszym około 15.000 osób. Du
zatrzymały dyr. Krajkemana,
sternak
sprzeniewierzył w jednej z gach Wschodnich pozostawał pod żą atrakcją dla zwiedzających były
jaśniony,
i
że
władze
gdańskie
re

^akże nje wydały go władzom
zygnują z zarzutów natury karnej firm łódzkich 1.000 zł i zbiegł do Lu znakiem filmu. Wczoraj bowiem roz reportaże opracowywane w poszcze
Ng Aj
przeciwko dyr. Krajkemanowi, i po blina. Tam dopuścjł się również kra począł się ogólnopolski zjazd właści gólnych pawilonach przez Polskie
” O U R K 1 uc.niow kie załatwieniu formalności
prawnych dzieży, lecz znów udało mu się ujść cieli kin, którzy w liczbie kilkuset od Radio. Reportaże te usłyszymy na
wiedzili pawilon filmowy i inne pa fali ogólnopolskiej w piątek, dnia 9
nadejdzie do Warszawy pismo żąda . przed karzącą ręką sprawiedliwości. wilony targowe. Przez teren Targów bm. o godz. 17,20. (27)
Samobójstw^ tn jest bardzo oodej- Wschodnich przesunęło się w dniu
jące zwolnienia Krajkemar
egzystuje od roku 1891

Incydent z dyr. Jtebradn" wyjaśnia sie

Samobójstwo czy zbrotfna?

Zwłoki tfefreudanta w les'e

Film na Targach Wschodnich

H
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Polska Macierz: Szkolna

buduje twierdze polskości na Kresach
Jedną z najmocniejszych ostoi pol
skości na kresach wschodnich — jest
Polska Macierz Szkolna. Od kilkuna
stu lat zakładane na wschodnich ruble
żach Polski szkoły powszechne, są
często na przestrzeni kilkudziesięciu
kilometrów — jedynymi placówkami
polskimi, promieniującymi na wszyst
kie okoliczne miejscowości.
Praca Macierzy Szkolne] w zakre
sie szkolnictwa powszechnego zosta
ła już dawno należycie oceniona. Dziś
w wielu województwach instytucja ta
ma monopol na zakładanie prywat
nych szkół powszechnych — co nie
zmiernie ułatwia jej pracę.
Niestety jednak nie wszyscy przy
chylnie odnosili się do rozwoju Macie
rzy Szkolnej. Właśnie tam, gdzie mia
ła największy zakres działania, gdzie
była najpotrzebniejszą, na kresach utrudniano jej pracę na każdym kroku.
Wojewoda Józewski nie udzielił Ma
cierzy monopolu na zakładanie szkół
powszechnych, świadomie dopuszcza
jąc ją do rywalizacji, do ciągłej wal
ki z organizacjami o przeciwnych niż
ona celach i dążeniach. Jednak pomi
mo tych — często wprost niewiarogodnych trudności — PMS potrafiła
stać się jedną z najmocniejszych ostoi
polskości na tei rubieży Polski.
n"ółem, w ubiegłym roku szkoli Macierz Szkolna prowadziła 254
szkoły powszechne rozrzucone po ca
łej Polsce. W ciągu ostatnich miesię
cy 14 szkół upaństwowiono i 1 zlikwi-

Restytuc a

Chorągwi
Zw. Halhrtzylfów
«/ Krakouie

dowano skutkiem przesiedlenia się | Dzięki poparciu społeczeństwa w
ludności, pozostało zatem 239.
■I ciągu ubiegłego roku udało d.
się wid.
zwięk
Z nowym rokiem szkolnym Macierz szyć sieć szkolną o 10%. Nie traci
uruchomiła 40 nowych szkół, ogólna więc Macierz Szkolna nadziei i jest
więc liczba wyniesie 279. Największa pewna, że dzielne jednostki zorgani
ich ilość, bo aż 106 znajduje się w woj. zują nowe koła opiekuńcze, które do
poleskim, 77 w woj. wołyńskim, 80 w pomogą do zorganizowania 97 szkół,
woj. wileńskim i nowogródzkim, poza a tym samym przyczynią się do utym 16 w okręgu grodzieńskim. Ra trwalenia w tych miejscowościach ba
stionów polskości.
zem 279.
Chociaż ilość szkół jest bardzo du
ża i najlepiej charakteryzuje działal
ność Macierzy, to jednak daleko jej
do wyczerpania wszystkich ważnych
dla polskości miejscowości. Najważ
niejszych obecnie punktów, które jak
najszybciej powinny być obsadzone,
Dn. 11 bm. odbędzie się w’
jest 97, jednak zbyt szczupłe fundusze Stoczku Łukowskim poświęce
Macierzy nie pozwalają jej na założe nie 24 sztandarów Str. Ludowe
nie tam swych szkół.
J go pow. łukowskiego.

Złote gody Kapłaństwa
ks. biskupa A. Szelążka
ŁUCK, 9.9. Uroczystości obchodu ju
bileuszu 50-lecia kapłaństwa ordyna
riusza diecezji łuckiej ks. biskupa dra
Adolfa Szelążka, odbędą się w dn.
10 i 11 września, rozpoczną się powita
niem ks. kardynała Hlonda, który
przybywa do Łucka 10 bm.
Po powitaniu przy bramie triumfal
nej odbędzie się na dziedzińcu pałacu
biskupiego składanie przez młodzież

Ha poświecenie 24 zelonych sztandarów

arzytela czołowi działacze SL

Tłurry hoych — u sludeatów-mzdików

Polesie —- lekarzy
O tym jak bardzo jest potrzebna
pomoc lekarska na ziemiach wscho
dnich Polski wymownie świadczy po
niższy fakt:
W Młyrisku n. Stryjem, w powiecie
pińskim, kilka dni temu zakończył się
obóz koła młodych Towarzystwa
Rozwoju Ziem Wschodnclh.
Uczestnikami tego obozu byli stu
denci 1 absolwenci szkół wyższych z
Warszawy i Wilna, którzy prowa
dzili szeroko zakrojoną pracę społe
czną. Największą działalność przeja
wiali studenci - medycy i młodzi le
karze, udzielając okoliczne] ludności
bezpłatne] pomocy lekarskie] i sani
tarnej. Kiedy w okolicy dowiedziano
się, że obóz zwija swą działalność,
frekwencja chorych tak się zwiększy

KRAKÓW, 9. 9. Decyzją Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, przy
Walny zjazd
wrócono prawo organizowania pla
cówek Związku Hallerczyków w wo
jewództwie krakowskim. Chorągiew
Doroczny walny zjazd dele
krakowska Zw. Hallerczyków była
rozwiązaną przed 5 laty i mimo usta gatów Związku Hallerczyków
wicznych starań i próśb nie cofnięto odbędzie się w dniu 9 paździer
tego zarządzenia aż do ostatnich dni. nika w Łodzi.

Zwia'ku Hallerczyków

Po otrzymaniu pozwolenia urzą
dzono zebranie organizacyjne chorą
gwi krakowskiej i dokonano wyboru
w składzie: prezes — Adam Pa
włowski, wiceprezes — Piotr Hoff
man, sekretarz — Adolf Paleta, człon
kowie — Alfred Marski, Andrzej
Grzyb, Józef Czajowski, Józef Ma
dejski.
Lokal chorągwi krakowskiej mie
ści się przy ul. św. Marska 5, II p.

Uroczysty jubileusz w Łucku

Zjazd ten będzie nosił cliarak
ter uroczysty w związku z 20leciem objęcia przez gen. Halle
ra naczelnego dowództwa ar
mii polskiej.

Konfiskata

artykułu ks. Panasie

POZNAN, 9. 9. W numerze 101
„Gazety Grudziądzkiej" skonfiskowa
no w artykule ks. Panasia pL „Ozo
nowe tezy i bolszewicki „pajok" kil
ka ustępów, a wśród tych tezy OZN,
odnoszące się do wsi, uchwalone
przez radę naczelną OZN, łącznie z
wywodami polemicznymi ks. Pana
Władze starościńskie na terenie Po sia.
morza i Poznańskiego zakazały odby
cia szeregu imprez niemieckich, or
ganizowanych pod płaszczykiem zjaz
dów gimnazjalnych. M. in. zakazano
zjazdu niemieckich zw ązków sporto
wych, który projektowany był pod
STANISŁAWÓW, 9. 9. Związek
Chodzieżą w Szamocinie w polliżu
Szlachty Zagrodowej woj. stanisła
granicy polsko-niemieckiej.
wowskiego urządził w miesiącach
wakacyjnych w kilkunastu powiatach
woj. stanisławowskiego 110 półkolo
nii letnich dla 4.000 dzieci miejscowej
szlachty zagrodowej.
Na półkoloniach tych, których zaOd dnia 20.9. do 3.10. będzie trwał
w Zaleszczykach doroczny obchód mknęcie odbyło się ostatnio w spo
winobrania. Program przewiduje:
sób uroczysty, obok akcji dożywia
20.9. otwarcie wystawy owoców o- nia dziatwy specjalny nacisk położo
raz wystawy przemysłu ludowego;
21, 22 i 23.9. zwiedzanie sadów i win no na społeczno - obywatelskie wy
nic w powiatach zaleszczyckim, bor- chowanie.
szczewskim i buczackim; 24.9. finis
ogólnopolskiego spływu kajaków oraz zawody kajakowe, pływackie i
łodzi rybackich; 25.9. otwarcie mo
stu na Dniestrze do Rumunii; 26.9.
zwiedzanie pamiątek historyczpych
TARNOWSKIE GÓRY, 9.9. Prokura
w Kopyczyńcach i Husiatynie nad tor w Tarnowskich Górach rozpoczął
Zbruczem oraz dożynki regionalne w
Husiatynie; 21.9. otwarcie móśtu na dochodzenie przeciwko Wiktorowi i
Serecie w Gródku, 28.9. zwiedzanie Gertrudzie Kunom, oskarżonym o bi
winnic i sadów w powiecie czortko- cie swoich nieletnich dzieci linami z
skirn; 29.9. zawody konne; 2.10. fi drutu, ponieważ wzbraniały się prze
nisz zjazdu gwiaździstego samochodowo-motocyklowego. Pochód grup mycać towary przez granice polskoniemiecką.
.winiarskich i dożynkowych.

Zakazane uroczystości

Niemców w Polsce

110 polkolonii le'ncii
dla rze i szl?>hty
zagrodowej

Obcliód w'nabrania
w Zaleszczykach

Rodzice katowali dzieci
bo nie chcieły przemycać

ła, że mimo zakończenia obozu w
dniu 30 sierpnia br. lekarze zmusze
ni byli pobyt swój przedłużyć do
połowy września.
Wpłynęła na to zbiorowa petycja
ludności 1 cały tłum chorych, z któ
rych wielu przyszło pieszo z okolic
położonych o kilkanaście kilome
trów, „aby panowie dochtorzy“ coś
pomogli, bo do następnego lata trze
ba długo czekać".

9.000 000 zł
prienlynęło

przez M/S Piłsudski
Jak wiadomo polskie transatlantyki
cieszą się wyjątkowo liczną frekwen
cją pasażerów nie tylko z Polski, ale
również z Danii i państw bałtyckich.
Dzięki temu okręty te się dobrze rentują. Według zestawień naszych linii
żeglugowych transatlantyk „Piłsud
ski" zanotował w ciągu swego kurso-wania obrót kasowy w wysokości 9
milionów złotych.

Dwie kobiety

pod kok mi pociągu
WILNO, 9. 9. Wczorja o godz. 6,41
na przystanku kolejowym Leśnik)
(koło Landwarowa) dwie kobiety o
nieustalonych dotychczas nazwiskach
wpadły pod pociąg idący z Wilna.
Jedna z kobiet została zabita na
miejscu, druga zaś zmarła w drodze
do szpitala wileńskiego.

Tragiczne wypedki
przy pracy

W uroczystości tej wezmą udziat: wiceprezes NKW A. Czap
ski oraz członkowie NKW: ks.
J. Panaś, mec. Z. Graliński i se
kretarz naczelny J. Grudziński
jak również b. posłanka Kos
mowska.
Na uroczystość przybędzie
delegacja Polsk. Akad. Młodzie
ży Ludowej ze Lwowa.

szkolną hołdu jubilatowi biskupo*1
Szelążkowi. W pałacu biskupim V°"
jewoda wołyński Hauke-Nowak dorc*
czy jubilatowi nadane mu przez Pr*'
zydenta R. P. insygnia wielkiej wstr
gi orderu Odrodzenia Polski, zaś du
chowieństwo i przedstawiciele wlad*
organizacji i społeczeństwa złożą ŻY'
czenia.
O godz. 19 nastąpi uroczyste odsł°*
nięcie wielkiego ołtarza w katedrz®
łuckiej, zbudowanego ku czci Matk*
Boskiej Latyczowskiej z ofiar diecezjan dla upamiętnienia jubileuszu.
W dn. 11 września w godzinach ra”
nych przybędzie do Łucka nuncjus*
apostolski ks. arcybiskup Cortesi, któ
ry celebrować będzie mszę św.
intencję jubilata. Następnie z pałacu
biskupiego wyruszu do katedry proc®
sja z relikwiami św. Andrzeja Boboli’
prowadzona przez jubilata. W czasi®
pontyfikalnej mszy św. odczytane bę
dzie z ambony własnoręczne pism0
Ojca św. Piusa XI do ks. biskupa Sz®*
lążka z okazji jego złotych godów ka
płańskich.

Wal a restauratorów sdyńsk ch

z whścidelami barów portowych
GDYNIA, 9. 9. Ze względu na
specyficzne warunki portowe Gdy
nia, jak zresztą każde miasto porto
we, dzieli się pod względem zakła
dów gastronomicznych na dwie za
sadnicze grupy. Są to normalne re
stauracje i specjalne bary portowe.
Egzystencja restauracji opiera się
na frekwencji stałych i przyjezdnych
gości, bary zaś Istnienie swe i powo
dzenie opierają jedynie na przyjezd
nych do Gdyni marynarzach zagrani
cznych. Nic też dziwnego, że wszy
stkie nieomal bary przystosować się
musiały do wymagań swoich gości.
Głównym atutem powodzenia każde]
knajpy portowej jest damska obsłu
ga, przy czym im ładniejsze są kel
nerki, tym lepsze powodzenie baru.
Niestety, koliduje to z postanowie
niami umowy zbiorowej zawartej w
przemyśle gastronomicznym, która
przewiduje zatrudnienie po godzinie
21 wyłącznie obsługę męską, a to
przede wszystkim ze względów mo
ralnych.
Ponieważ właściciele restauracji
gdyńskich tracą dużo klientów z po
wodu tej.- „kobiecej" konkurencji,
więc zwrócili się do władz z petycją,
w której proszą o rozpatrzenie uchwał powziętych na ostatnim ich
zebraniu.
.

M. In. restauratorzy domagają sR
zniesienia zamkniętych „boksów-!
czyli tak zwanych separatek w foka*
lach publicznych, zamknięcia fokalk
w których uprawiany względnie to*
ferowany jest nierząd co dotycz?
specjalnie barów w dzielnicy porto*
we], karanie tych właścicieli lokalów*
którzy zatrudniają obsługę damska
w godzinach nocnych, oraz wysiedla
nie z Gdyni wszystkich artystek I
fordanserek pozostających bez pra*
cy, stanowiących wybitnie niepoia*
dany elenuit <w mieście.
Wreszcie zjednoczeni właściciel*
zakładów gastronomicznych prosZ*
władze o wydanie pozwoleń na o*
twarcie lokalu tylko hidziom gwara”
tującym prowadzenie lokalu na wł**
ściwym poziomie, odpowiednio d«
obowiązków Polaka, katolika i *•>'
mietinego restauratora.

Zakez urządzenia

zebrania ludowców
BRODY, 9.9. Starostwo w Brodach
(woj. tarnopolskie) odmówiło zezwo
lenia na urządzenie zebrania public’*
nego Str. Ludowego w dn. 4 bm.
względu na „istnienie ostrych nastro
jów wśród ludności".

RADIO

alna; 21.00 Audycja dla wsi; 21.10 Z
I tańcem przez Wielkopolską; 21.50 Wl*£
WARSZAWA I
sportowe; 22.00 Koncert ork. P. R.; 25.00 V
4.11
„Kiedy
ranne
wttają
loria";
<.10
Mu

statnie wlad. dziennika wlecz.
KATOWICE, 9. 9. Na powierzchni
6.45 Olmnaityka; 7.00 Dziennik poran
kopalni Kleofas w Katowicach-Zalę- zyka;
WARSZAWA II
ny; 7.11 Muzyka poranna; 0.00 Audycja dla
żu wydarzy! się tragiczny wypadek. szkół; 11.10 Płyty; 11.07 Sygnał czasu; 11.00 15.00 Płyty; 14.05 Parą Informacji;
20-letni Roman Olszycki z Radzion Audycja południowa; 10.10 Pogadanka; 10.00 Koncert rozrywkowy; 15.00 Wiad. sporte*^
kowa dach dotknął nieopatrznie prze Reportaż z zradlofonlzowanego szpitala w 15.05 Zespół Henryka Kowalskiego; 17.00 P*j
Poznaniu; 10.00 Wlad. gospodarcza; 16.05 gawądka gospodarska; 17.15 Europejski* wodu elektrycznego o wysokim na Potpourl
z operetek P. Abrahama; 10.40 Po amerykańskie orkiestry symfoniczne; 1®*’
pięciu i porażony został prądem.
gadanka; 17.00 Muzyka taneczna; 18.00 Po Muzyka lekka i taneczna; 22.00 „Orfeusz”
Tego samego dnia Olszycki zmarl gadanka; 18.45 Kronika literacka; 17.00 Re pera Glucka; 25.05 Muzyka lekka.
cital śpiewaczy Włodzimierza Derwiesa;
w szpitalu.
NAJCIEKAWSZE AUDYCIE ZAGRANICZNI
11.10 Pogadanka aktualna; 1T.SE Koncert
10.00 Londyn Reg. Konc.rt łymfonlciny.
CHORZÓW, 9. 9. Zatrudniony w fa rozrywkowy; 10.45 Dziennik wieczorny; 10.5g
bryce wagonów w Chorzowie 27-let- Pogadanka aktualna; 11.00 Skrzynka rolni 10.10 Sratisława. Konc.rt symfoniczny.
11.15 Luksemburg. Koncert symfoniczny- ..
cza; 11.10 Koncert rozrywkowy; 11.50 Wlad.
ni robotnik maszynowy Franciszek sportowe;
11.50 Londyn Reg. Muzyka taneczna z “
11.00 Koncert symfoniczny; 11.55
Kosz podczas wykręcania śrub prze- Przegląd prasy; 15.00 Ostatnie wlad. dzien merykl.
wórcił się tak nieszczęśliwie, że do nika wieczornego.
NIEDZIELA, 11.9.1938 R.
znał pęknięcia czaszki. W stanie gro
WARSZAWA tt
WARSZAWA I
źnym przewieziono go do szpitala,
15.00 Koncert rozrywkowy; 14.0S Parą In
7.15 „Ave Marla"; 7.10 Koncert poronjJ!
formacji; 14.15 Koncert solistów; 15.00 Wlad.
8.00
Dziennik
poranny; 8.15 Audycja
sportowo; 15.05 Trio P. R.; 17.00 Pogadanka
aktualna; 17.10 Płyty; 18.10 Muzyka lekka; wsl; 2.15 Transmisja nabożeństwa z koicie*
iw. Krzyża; 11.45 „Dni Mickiewiczowskie• J
11.00 felieton; 11.15 Płyty.
Nowogródku"; 11.57 Sygnał czasu; I**.*
NAJCIEKAWSZE AUDYCJI ZAGRANICZNE
muzyczny; 15.00 W setną rocznicą uro<**
11.50 Sotla. „Cyganeria" opera Pucciniego Asnyka; 13.30 Muzyka obiadowa; 15.00
10.50 Droltwich. Koncert Beethovenowskl.
Doroczna Wystawa Radiowa zamknięta bę
dycja dla wsi; 16.30 Teatr wyobraźni;
10.50 Paris PTT. Koncert symfoniczny.
dzie nieodwołalnie w najbliższą niedzielę
R- Strauss: Sonata na wiolonczelo I
11.15. Strassburg. „Pajace" opera leonca- pian; 17.40 Tygodnik dźwiąkowy; 18.10 P*
o godz. 10 wieczorem. Dotychczas przez sa
le wystawowe przesunęło się kilkadziesiąt
wieczorek przy mikrofonie; 20.01 Trens^L
tysięcy ludzi, nie wszyscy Jednak mieli oz Lublina; 20.40 Przegląd polityczny; 70
SOBOTA, 10.9.1938 R.
kazję zwiedzenia niezwykle Interesujących
Dziennik wieczorny; 21.00 „Ta-joj" w*»*
WARSZAWA I
eksponatów, zgromadzonych w salach wy
audycja; 22.00 „Rigoletto” opera Verdi**
stawowych oraz uczestniczenia w audy
„Kiedy ranne witają zone**; 1.10 Mu- 23.00 Ostatnie wiad. dziennika wlecz.
cjach radiowych, nadawanych ze studia D zyka; <-45 Glmnaityka; 7.00 Dziennik porańWARSZAWA II
W R.
ny; 7.15 Koncert poranny; 8.00 Audycja dla
15.00 Zespół Czesława Lewandowskł*jjj’
Dla wszystkich, którzy nie zwiedzili Jesz szkół; 11.00 Audycja dla szkół; 11.25 Walce
cze DWR, pozostaje zaledwie trzy dni. Przy na fortepian; 11.57 Sygnał czasu; 12.03 Au 16.00 Felieton aktualny; 16.10 Koncert 99
pominamy, że codziennie w studio DWR od dycja południowa; 15.15 Teatr wyobraźni; stów; 22.00 Płyty;
bywają się audycje radiowe, przy czym w 15.45 Wiad. gospodarcze; 16.00 dy zadźwiąNAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANIC**’
niedzielę, jako w dzień zamknięcia wysta czą mandoliny; 16.45 Felieton; 17.00 Gra ze*
17.00 Rzym. Koncert orkiestrowy.
-•*
wy, odbędzie się w studio .pięć -----różnych
19.35 Sratisława. „Sprzedana narzoci*n*
,___ spół Jana Smugi; 18.15 Recital fortepianowy
programów, Celem
ę---— uniknięcia nieporozu- _____
___ Wiersze Marii Pa- opera Smetany.
Józefa_____________
Smidowicza; 18.45
mień — bilety wstępu do studia wydawane wllkowskluj-lasnorzewsklej;
19.55 Hilversum I. Koncert symfoniczny*
___________________ * *.
19.00 Koncert
będą ściśle na określoną audycję, dzięki ,. rozrywkowy;
roxrywirc
21.00 Rzym. „Neron** opora Arrlgo •* A,
20.00 Audycja dla Polaków za
czemu każdy będzie miał zapewnione miej- _
granicą;; 20.45 Pogadanka aktualna; 20.53
22.20 Deutschlandsender. Koncert
Ace na *ali,
* Dziennik wieczernw: 20.55 Pogadanka ak«u- newski*

Ostatnie dni najlepsze

do zwiedzenia DWR

PIĄTEK, 9.9.1938 R.
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Książki dla biednych dzieci!

Opieka nad małym pariasem
musi go wyży wir, odziać i naprawić

Frontem do frontu — owszem. To
bardzo w ażne, Ale też koniecznie trze
ba — frontem do.„ oficyny,
_ _. do kuchennych schodów. Na froncie są wy
Pisane piękne hasła. Na przykład:
»Dz.ieci — to przyszłość narodu". A
Co robi naród dla swojej przyszłoś
ci?
••Dzień matki i dziecka". Czy to nie
Za mało? Co mają począć matka f
•kiecko w ciągu pozostałych 364 dni?

„Bieicr zsrnyja"
Może pamiętacie sowiecki film poG
•ym tytułem. Rosyjski reżyser poka2ał nam, jak z bandy — dosłownie
"Strasznych dzieciaków" uczyniono
Wartościowych członków społcczen5twa. Czy tak było — tego nie wteI”y. Faktem jest jednak, ie po rozległych terenach ZSRR włóczyły się, a
•noże nadal włóczą gromady dzieciirków pozbawionych opieki. No, ale
tam — wiadomo: dzicz, chaos, bała8an, jednym słowem Bolszewia. U
nas jest lepie). Ale przejdźmy się po
Peryferiach, a zobaczymy „biezprllornych" własnego chowu.
Oczywiście — analogia jest ścisła
'yiko do pewnych granic. „Biezprlz°rnyja" produkcji krajowej nie wló
Cz9 się zorganizowanymi szajkami od
•hiasta do miasta. Nie mają azjatyckie
rozmachu

typ dziecka — pariasa. Zamiast utra
conego prawa do młodości pozostałe
mu jedynie prawo do buntu — dzie
dzictwo wszystkich wydziedziczo
nych. Dziecko — parias żyje w cią
głym poczuciu krzywdy, z niewiarą
w jakiekolwiek wartości moralne.
Wytwarza się w nim psychika żebra
cza.
Przed paroma miesiącami dzieci
kwestowały na Fundusz Obrony Mor
skiej. Nie wiem, skąd Je pozbierano.
Wydało mi się Jednak, że poznaję
moich „biezprizornych". Gdyż woła
ły dosłownie:
— Co łaska na FOM!
— Co łaska na polskie morze!
Te dzieci idą do powszechnlaka,
objęte przymusem nauczania. Młode,
pełne zapału wychowawczynie wy
chodzą ze skóry, aby przekształcić
ich psychikę. Życie udziela jednak
malcom lekcji, które o wiele dobitniej
wrażają się w pamięć.

Teoretycznie...

Zdawałoby się, że z chwila przyję
cia do szkoły sprawa opieki nad dziec
klcm jest załatwiona. Istnieje rada
opieki moralnej nad młodzieżą. O tym
ogólnie wiadomo. Nie wszyscy jednak
wiedzą, że odczuwa się dotkliwy
brak świetlic dla młodzieży — i wie
le dzieci musi po lekcjach bezpośred
nio powrócić do szumnie nazwanego
Ich psychika
„domu**, lub do towarzyszy zabaw
atmosferze obojętności, a często ulicznych. Każdy słyszał o dożywia
leCłięci społeczeństwa, kształtuje srę niu szkolnym. Nie każdy jednak wie,
że posiłek dziecka składa się ze szklan
ki mleka z bułką; jeśli szkoła posia
Sirafleckich 5 da kuchnię — z talerza zupy. Jest to
w wielu, zbyt wielu wypadkach, ca-

łodzienne pożywienie małego paria
sa.
Rada Szkolna postanowiła w tym
roku wydać podręczniki najbiedniej
Życie stwarza czasami sytuacje bez
szym dzieciom. Opieka społ. wydaje
wyjścia. Istnieje cała, olbrzymia ka
im ubrania i obuwie, zakupione z fun
tegoria mieszkańców wielkiego mia
duszu zarządu miasta.
sta, którzy śmiało powiedzieć mogą,
—Więc dostańą książki. Dostaną u- że mają zbyt mało aby żyć, a zbyt
brania.
wiele aby umrzeć. Trwają w tym po
...Opiekuje się nimi cały szereg or twornym zawieszeniu czekając na
ganizacji społecznych™
_________
cud,_ ____
który __________
ich z niedoli wybawi.
ZaO cóż jeszcze chodzi? Chyba wszy ’ robki tych ludzi stoją poniżej wszelstko w porządku? — W teorii, tylko kich, ludzkich wymagań, nie. wystarw teorii. Jak wyglądają te sprawy w cza im nawet na codzienną strawę,
praktyce?
’ Oczywiście mowy nie ma o płaceniu
JAN BRAND-HEL
komornego, a mieszkać gdzieś trzeba.

Czarna kawa z ftuiia główka
zawiodła cłiiromantke do wiezienia

Od pewnego czasu w dzielnicy pół
nocnej grasowała wróżka - cbiromant
ka, która prócz wróżenia z kart, trud
niła się niedozwolonymi zabiegami
Przez dłuższy czas policja nie mogła
ustalić, kto to jest, gdyż ofiary nie
chciały ujawnić nazwiska.
Wreszcie wczoraj do policji zgłosi
ła się Stanisława Jóźwiak, która za
meldowała, że siostra jej Maria, bę
dąc w ciąży, udała się do wróżki Lu
dwiki Cyrulińskiei (Dzika 13) z proś
ba o powróżenie. W czasie wróżenia
wróżka za opłatą 30 złotych podjęła
się dokonania zabiegu. Po wpłaceniu

wspomnianej kwoty Cyrulińska wrę
czyła dziewczynie ilaszeczkę, rzeko
mo zawierającą lekarstwo. Ponieważ
trzy buteleczki nie pomogły, Jóźwiakówna zawiadomiła siostrę, która za
meldowała policji.
W czasie przeprowadzonego docho
dzenia, aresztowano również I kochan
ka Cyrulińskiei Lucjana Sositiskiego.
Usalono również, że we Naszczekach
była zwykła czarna kawa. Na fląszeez
ce zaś znajdowała się etykieta z tru
pią główką.
Cyrulińską i Soslńskicgo osadzono
w więzieniu-

Nędzarzy tych nie broni jednak pra
wo bezrobotnego, bo pracują i zara
biają. A więc eksmisja.
Na granicy miasta, przy ulicy Czer
wińskiej utworzyła się kolonia zbuao
wana z szałasów i budek. W b-dkacu
tych,
,

w „psich winnikach"
mieszkają
nędzarze
eksmitowani
przez właścicieli nieruchomości. Ko
lonia ta ma być zlikwidowana. „Jaski
nk>wcy“, jak się ich w Warszawie na
żywa, otrzymają miesżkania w ,.Po
lusie“. Będą więc nareszcie mieszkać
jak ludzie, lecz czy Jos uśmiechnie s-ę
do nich?
Bo los, proszę państwa to jest ta
kie „zezowate bydlę* które rzadRO
spogląda na człowieka wprost, najeżę
ściej pod jakimś niesłychanie ostiym
kątem. I nie tylko na człowieka. Po
myślcie jak straszny jest

los kon a pniagiwegp

jeśli dostanie się w ręce nieludzkiego
woźnicy. Mogą coś o tym powiedzieć
inspektorzy tow. Przyjaciół Zwierząt,
których zadaniem jest tępić znęcanre
się nad zwierzętami, a w szczególnoś
ci może coś o tym powiedzieć Jeden
z inspektorów, który w dniu wczoraj
szym uległ bestialskiej napaści ze
strony rozwścieczonego woźnicy, gdy
go strofował za znęcanie się nad ko
niem.
■ —j •
Rzecz działa się przy ulicy Zimnej,
tak zimnej jak serce łotra, który pa
Jan Wojtaszek, zawodowy doroż Wojtaszka i z tego powodu musłał stwił się nad koniem, a na zwróconą
Tel. 1-03-26
•hij •
karz posiadał oprócz żony kochankę własne dziecko podrzucić swojej ro sobie, uwagę zareagował łomem żalez
lulro otwarcie III go sezonull
nym, zadając inspektorowi ciężką raw osobie Alariąiiny Sikorskiej z ulicy dzonej żonie.
.
PREMIERA
j<ę
-głowy szerokości 7 cm. Woźnicę
Obozowej,
.
Sikorka
powiła,
dziecko.
Dochodzenie
w
toku,
. U CVdz,eło
kalmama
„ZBYT LICZNA RODZINA"
aresztowano, a inspektora odwieziono
Ojcem
był
Wojtaszek.
Pewnego
dnia
może każdego wpędzić do grobu, chyba,
do szpitala w stanie bardzo ciężkim.
że Jest tó... ftotrtedia.'A takiej* tómedlt je wziął dziecko, zapakował w ręcznik
szcze nie było — humor, tempo, komiczne
Ale dosyć już smutków i łez. Po
i...
podrzucił
pod
drzwiami
własnego
oneretka w 3 aktach
sytuacje, dowcip króluję w Teatrze Kame
mówmy o czymś weselszym. Raduj
ralnym. Doskonała gra artystów jest gwa mieszkania.
Dziecko znalazła żona
ELNA G'STEDT
rancję spędzenia wesołego wieczoru. U. *awnkcwia. Ra 'ouriecki. Redo. Czerska dział
na ul. Przeihadniej
my się, albowiem Warszawa uzyska
biora: Miedzińska, Relewicz-Ziembiń- Wojtaszka i się nim zaopiekowała.
Nowa inscenizacja W. Zdzitswiecklego ska. Łopuszańska, Buczyński, Ziembiński,
Doszło
jednak
do
jej
wiadomości,
W domu przy ulicy Przechodniej 8 wkrótce trzy nowe
Bartówna, Oborska, Kwaskowski, Zamlłło,
Wspaniały balet!
że jest to nielegalne dziecko Jej mę znajduje się sąd grodzki X oddziału.
Reżyseria K. Severin-Zelwerowiczowej.
pr.yjytki Melpomeny
ża. Szlachetna kobieta dziecko zatrzy Wczoraj między kilkoma czekający
mała, Jednak zawiadomiła policlę o mi na rozprawę osobnikami doszło do W lokalu dawnej „Bandy" rozbija na
tym, że matka dziecka teroryzowała awantury, w czasie której wybito szy mioty filia „Cyrulika" pod dyrekcją
NARODOWY: „Zielony frak" Calllaveta I diiennle z wyjątkiem poniedilalków I piąt
by na klatce schodowej. Nadbiegły do doskonałego reżysera i wytrawnego
ków.
zorca domu Paweł Jakubiak zwrócił dyrektora teatru p. Janusza Wamecj°LSKI: „Subretka" Devala.
TEATR WIELKA REWIA: W tobolą II bm.
Warsz al złodziej ki
JJTNI: „Kłopoty Bourrachona".
inauguracje sezonu widowiskiem w S0 obra
się
do sprawcy, aby zapłacił za szy kiego. Teatr nosić będzie nazwę „Buf
J’AlY: „Rani natura" Biraboau.
zach „Dla Ciebie Warszawo"!" z lodą Hala
by. W odpowiedzi na to osobnik ów fo“ co już przesądza jego charakter.
JAMERAINY: „Zbyt liczna rodzina*.
mą, Bodo, Contim, Krukowskim, Walterem
.. ”ATR 8.15: Dziś i jutro przedstawienie zana czele zespołu z 200 osób. Codziennie 2
rzucił się na dozorcę, usiłując go po
Pani Maria Malicka, zachęcona po
V»Uona.
przedstawienia: o g. 7.SO i TB.
W okolicy ulicy Marszałkowskiej bić.
wodzeniem swej podziemnej sceny
•teru"
K°med’a muiYczna »*Na lalach
DOLINA SZWAJCARSKA (Szopena I): Comiesięcy banda
O&RÓD ZABAW „100 POCIECH" czynny co- dziennie koncerty muzyki lekkiej. Wejtcie grasowała od kilku
W tym czasie wychodził z sądu po przy ulicy Karowej, otwiera drug!
bezpłatne.
.....
......
.........
nieuchwytnych złodziei rowerów. Do liciant, który pospieszył z pomocą Ja teatr przy ulicy Marszałkowskiej 8.
----------------------- H
chodzenia i obserwacje nie dały po kubiakowi. Awanturnik wyjął z kie Na scenie tej iść będą wyłącznie utwo
»?* °»n®czone gwlaidką rozpoczynaj. »•KOMETA (Chłodna 19): „Symfonia młodo- czątkowo żadnego rezultatu. Wresz
*• o godz. 5ej. Fozo.tale o godz. 4-eJ. ści"
I rewia.
szeni wielkich rozmiarów nóż, usiłu ry dramatyczne, podczas gdy na Ka
KINO PARAFII ŚW. ANDRZEJA (Chłodna 9): cie wczoraj wywiadowcy urzędu śled
KINA ZEROEKRANOWE
jąc nim uderzyć policjanta- Po krót rowej gościnę znajdzie komedia mu
,.Droga do sławy".
•riANTIC (Chmielna SI): „Bitwa na BroadKINO PARAFII ŚW. AUGUSTYNA (Dzielna czego wykryli w mieszkaniu Aleksan kiej walce opryszka obezwładniono r zyczna. Na otwarcie swego nowego
way'»“.
41): „Ada to nie wypada".
dra Borkowskiego przy ulicy Żelaz przeprowadzono do komisariatu. Oka teatru wystawia dyrektor Sawan
i*tTTK (Chmielna 9): „Rozalie**.
MAJESTIC (N. Świat 45): „Pensjonarka".
nej
49, warsztat, w którym przerabia zał się nim 19-letnl Wacław Kozakle
♦
MARS
(pl.
Inwalidów):
„Miłość
i
sny
^hPlTOL (Marszałkowska 125): „Wrzos".
CASINO (N. Świat 10): „Obawa przed kobiety".
no
i
przemalowywano skradzione ro wicz (Nowa Miłosna). Decyzją sędzię
„Madime Bovary"
MASKA (Leszno 70): „Ogród Allaha" I
*ndalom".
wery. Podczas rewizji znaleziono
„Matura".
(Nowy Świat 19): „Miłość w
go śledczego osadzono go w areszcie. w reżyserii p. Severin-Zelwerowiczo
METRO (Smocza 30): „Zaczęło się w po przygotowanych do przeróbki rowe•tto"0'’* (N- *wiał 45): „Drapieżne malżeń- ciągu" i „Darmozjad".
wej i z dyrektorką p. M. Malicką w
kradzieżą rowt>MEWA (Mota 58): ..Dzień na wyścigach" rów. Jak ustalono,
roli tytułowej. Dla p- Malickiej i je!
ąv* IMPERIAL (Marszałkowska 54): „Priygo„Podwójne wesele".
rów trudnił się syn Borskiego, Jan,
MIEJSKIE (Hipoteczna I): „Po wielkiej
Sawyera".
małżonka
otwarcie tego teatru będzie
karany wielokrotnie złodziej. Ojca
». N (N. lwiąt 40): „Ostrożnie profesorze" wojnie".
podwójną uroczystością, nastąpi ono
. -1°
5>: „Modelka".
MUCHA (Długa 14): „O czym marzę ko synalka osadzono w więzieniu.
In<]||..
(Nowogrodzka 10): „Tajemnicze biety" i „Co mój męi robi w nocy?"
Policia sporządziła wykazy tych bowiem niezwłocznie po przyjściu na
NOWA TOMBOLA
(Marszałkowska —
M):
l/IHOWT (Marszalków,ka 112):
„lokaj
,2ółty pirat" i „Jedna na milion/
Koncerty
właścicieli
domów, którzy pomimo na świat małego Sawaniątka, co ma na
" ’ nanl".
PROMIEŃ (Dzielna 10): ..King Kong" i „Bur
kazu władz administracyjnych i budo stąpić, jak mówią, w październiku.
Vlr?2? (Chmielna 7): „Arena tycia".
łak z nad Wołgi".
Wreszcie trzecia nowa scena, to
(Marszałkowska
104):
..Ten,
klóPRAGA
(Targowa
71):
„Tango
notturno"
i
wlanych nie przystąpili w terminie
0,1 “kochałam".
„Lekarz oieknych kobiet".
wskazanym
do
robót
remontowych.
teatr
dyr- Karola Bendy, który ma na
•> PRASKIE OKO (Zvamuntowska U): „MoProf. Władysław Burkath, znany za
Ogółem liczba pociągniętych w ten | w idoku lokal kina Hollywood przy uli
tyl hiszpański" I dodatki.
szczytnie pianista odbył ostatnio po sposób do odpowiedzialności sięga I cy Hożej. Pertraktacje są jeszcze w
(Zamoiskieoo 20): „Ostat
(Żelazna 44): „Janosik, hetman ni *a’POPULARNY
arm" I Niedyskretny klub".
dróż koncertową po Łotwie, Rumunii
AbJi?1" * "w krzeseł".
. toku.
RAJ (Czerniakowska 191): „Skłamałam" I
lpl- Teatralny): „Perły koi
,
i
Bułgarii dając tam szereg koncer S0. W poniedziałek odbędzie się roz- i| A zate.in ciesz się Warszawo! Po
.Czerwone
jabłko".
R (Elektoralna IS): „Trafalgar" I doprawa
karno
administracyjna,
na
RIWIERA (Leszno 2): ..Obrońcy Rio Gran- tów polskich na zaproszenie rozgłośni
»w,..A*T,Nea (Żelazna 51): „Sonatę biedac- de" I dodatki.
którą część właścicieli domów we i wszystkich łzach i smutkach, będziesz
ROXY
(Wolska 14): „Kurier carski" I do- radiowych.
Az ' łarzan I zielona bogini".
miała gdzie ukoić swe stargane nei.,er,w >J*'*iecka 54): „Królowa dżungli” I datki.
Koncertom prof. Burkatha towarzy zwano w charakterze oskarżonych.
wy, bo że wszystkie te trzy sceny do
SFINKS (Senatorska 29): „Dla deble «e•IS
Ie Papugę"szyło wielkie powodzenie.
>-. | Elektoralna 27): „Łódź podwodna nr norlto".
starczą
kulturalne! publiczności kultu
SOKÓŁ (Marszałkowska 49): „Więzień kró€Za'»ć6!owa *’*«".
ralnej rozrywki nie wątpię ani na
(Chłodna 27): „W eztery oczy" i ewski" I „Yrzej muszkieterowie".
SORENTO (Krypska 54): „Tajemnice lółEllye>1*r*,n'
chwilę.
rocznka 1910
•z,t|,' Marszałkowska Ola): „Bohater na- eqo miasta" i ..Sprzedawca traktorów".

DziecRo Kochanki

podrzucił własnej żonie

Nowinki teatralne

Księżna Czardaszka

Bójka przed sadem

TEITR, MVZVKA, KIIMO

dla rowerów

80 k<m'en!czników

prof. W. Burkathi

Z „Lutni

SYRENA (Inżynierska 4): „Zaginiona wy
spa" i „Obrońcy Rio Grandę".
ŚWIAT (Suzina 4): „Kiedy jesteś zakocha
ła" i „Dwo*o z tłumu".
ŚWIT (N. świat 19): „Księłę I żebrak".
TON (Puławska 39): „Szczęśliwa trzynast
' -W l"**. (Żelazna 41): „Dama kameliowa"
ka".
EOPUł,'’'’1 Pedsków".
TRIANON (Sienkiewicza 8): ,,Nle znała mi**®ln„i... INowinlarska 10): „Naney Słeele ©♦d" t ..Zaczęło słe w pociągu".
HOlln, .L"*’1*4* *"•
UCIECHA (Złota 72): „Pensjonarka".
Uam os (Wolska 8): „ludzie Whly" I doUNIA (Dzlkh 8): „Michał Strogow kurier
ITAita
carski" I rewia.
lUa.C-Molska Ił): „Oskarżona".
91- | • (Krak. Przedm. 44): „Pod żółtą HaInformacje o filmach dozwolonych dla
••Panowie z towarzystwa"
młodzieży • telet. 7-11-21,

♦ rof.?sów" ' „Kobieta zawsze ma racją"
(Marszałkowska 51): „Robert i
•s/fcJ/'RMONIA (>asna ł): „Nawrócony grze-

Prace w „Lutni** już się rozpoczęły
pod kierownictwem artystycznym p.
Konstantego Rogalskiego.
Wobec przygotowywania większych dziel muzycznych jest pożąda
ny przypływ nowych sił wokalnie uzdolnionych. Sekretariat czynny jest
w poniedziałki i czwartki od godz. 20
do 22

Rejestracja

o.

Dnia 10 września w kolejnym dniu
rejestracji rocznika 1920 stawić mają
się do wydziału wojskowego zarządu
miejskiego. Floriańska 10, zamieszka
Ii w obrębie komisariatu VI PP, na
...od
___liter : Dziś po chłodnym i mglistym ranzwiska których zaczynała się
A do M włącznie. Stawić należy siu I ku w ciągu dnia dość pogodnie przy
tożsamości, me7ry°kąWuraodzenTdowo I S,abf.h wia^h /«’e-^cowy ch z prze
dem meldunkowym oraz świadectwem '
kierunków południowych,i. Tem
ciągu dnia około 2C
20 st
szkolnym.
* peratura w ciasru

Pogoda

.wnwx t?7fcypnspnrTTTP*

Str. «

Na

itormh

Przebudowa skoczni na RroKwi

Już 9 państw zgłośżło

mistrzostwach FIS

Grecja przysyła 3 zawodników

Komitet organizacyjny zawodów
FIS w Polsce skierował zapytanie pi
semne do poszczególnych związków
narciarskich celem podania zapotrze
bowań na kwatery.
W odpowiedzi na pismo to 9 państw
zgłosiło dotychczas swój udział w
narciarskich mistrzostwach FIS 1939
r. w Zakopanem, a mianowicie: An
glia, Francja, Niemcy, Wiochy, Nor
wegia, Szwajcaria, Szwecja, Grecja
i Czechosłowacja.
Łączna liczba zgłoszonych datąd
zawodników i przedstawicieli związ
ków wynosi 191 osób. Są to jednak
zgłoszenie wstępne o charakterze
pół oficjalnym, gdyż termin zamknię
cia zgłoszeń do samych zawodów upływa dopiero 1 lutego 1939 r.
Sensację stanowi zapowiedziany
udział 3-ch zawodników greckich,
którzy po raz pierwszy wystąpią na
arenie międzynarodowej.
Skocznia na Krokwi znajduje się w
zaawansowanym stadium przebudo
wy wg projektu dyr. Romana Loteczki. W projekcie zrezygnowano z po
większenia teoretycznych rozmiarów
skoczni do 80 m i pozostawiono daw
ną normę 75 m. Projekt przewiduje

Nr. 164

Wjzystk e rekordy w oszaep e
zlobyli północni lekkoatleci
N i Iś ie rekordów nazwsO Szwelów,
Norwegów i F.nóju

Historia rekordu świata w rzucie stów wyłącznie nazwiska północnych
panego celem dokonania inspekcji
tras dr F. Martin z ramienia komisji oszczepem, rozpoczęta w r. 1899, za lekkoatletów.
Pierwszy rekord w oszczepie usta
biegów zjazdowycji i slalomów FIS- pisała dotychczas w tabeli rekordzinowiony został w r. 1899 przez Szwe
da Lemminga, który następnie popra
wia swój rekordowy wynik jak nastę
puje:
— 49,32 m.
1899
1902 — 50,74 m i 51.95 m
1903 — 53,79 m,
1906 — 53,90 ni,
— 54,15 m1907
Na Lido pod Wenecją rozpoczął się mieri'ego 5:7, 6:2, 6:4.
W r. 1908 rekord świata przecho
Porażki doznał natomiast Tłoczyńmiędzynarodowy turniej tenisowy, w
którym startują dwaj tenisiści polscy ski, ulegając Francuzowi Lesucr 4:6, dzi do Norwega Halse — 54,40 m>
lecz w tym roku jeszcze Lemming
Ignacy Tłoczynski i Baworowski.
4:6.
W pierwszym dniu turnieju ładnym
Z innych wyników notujemy: Ga- znów wpisuje swoje nazwisko na li
sukcesem wykazał się Baworowski, bory — Gentien 6:1, 6:2, Szigeti — stę rekordu światowego wynikiem
bijąc znanego tenisistę włoskiego Pal Taroni 6:3, 3:6, 9:7, Bossi — Bous- 56,28 m, a w następnych latach popr3
sus 6:4, 4:6, 6:2, Kuzol — Journu 7:9, wia: 1909 r. — 56,46 m, 1911 r. —'
a
6:2, 6:1, Kho-Sin-Kio contra Marti- 57,27 m.
W r. 1912 — Finn Saaristo poprawi
Lekko Jt’etyczne m s.rzos wa Eu o w
nolli 6:2, 6:2, Bouthner — Rogers 4:6,
7:5, 6:1, Gabory — Quintavalle 6:2, rekord na 61,45 m, lecz w parę mie
6:4, Cejnar — Lesueur (pogromca Tło sięcy później znów Lemming jest leP
szy — 62,32 m. W r. 1914 — Saari'
czyńsklego) 6:1, 6:3, Kho-Sin-Kio
sto 63,28 m, w r. 1916 Finn Peltonef
przeciwko Asboth 6:2, 6:0.
64,35 m.
W skład ekspedycji polskiej wejdą:
W Wiedniu rozegrane zostaną lek
Dalej na liście rekordu światowego
Walasiewiczówna,
która
startować
koatletyczne mistrzostwa Europy 17
widnieją nazwiska gtówme Finnó*'i 18 bm. Reprezentacja Polski na za ma na 100 i 200 m, w skoku, w dal,
1919 r. — Myrrha 64,81 m oraz 65,55
wody te wyjedzie z Warszawy 15 w sztafecie 4 X 100 m. Nadto zgło
m i 66,10 m. W 1924 — LindstroeUJ
szona została do oszczepu, lecz start
bm. pod kier. Wojnarowskiej.
(Szwecja) 66,62 m, w 1927 r- — Penttl
w tej konkurencji jest wątpliwy.
W niedzielę nadchodzącą rozegra la (Finn) 69,88 m, w 1928 r. — Lund
Prócz Wajasiewiczówny w biegu ne zostaną następujące spotkania pił quist (Szwecja) 71,01 m. Od 1930 r*
4X100 m wezmą udział: Książkie- karskie o mistrzostwo Ligi Państwo do 1936 r. Maetti Jaerwinen stale
wej, a mianowicie:
wiczówna, Gawrońska i Kałużowa.
dzierży tytuł rekordzisty, kolejno P°
W Warszawie Warszawianka — prawiając swoje wyniki: 71,57 i”<
Wreszcie Flakiewiczówna starto
wać będzie w kuli, a w skoku w dal Ruch,
71,70 m, 71,88 m, 74,28 m, 74,61 tu.
Slomczewska.
We Lwowie Pogoń — Polonia,
76.10 m, 76,66 m, 77,83 m.
W Krakowie Wista — Warta,
Wreszcie w rb. rekord świata zd°'
GON. 6. Nagroda 2.400 zł. Dystans
Z zawodniczek, które nie będą mo
bywa Nikkanen (Fin!.) wynikiem 77 fit
W Chorzowie AKS — ŁKS,
1100 m.
gły wziąć udziału Kwaśniewska prze
Purpura
(ż. Stasiak),
Rumor
W Wilnie Śmigły — Cracowia.
m
(33.50) , Tango (11), Batalius (13,50), chodzi obecnie operację, Wajsówna
leży
w
szpitalu
chora
na
zapalenie
Purpura wygrała wysyłana o pól
długości. Czas 1.8J4 (6 — 30,5 — 32). płuc, a Czarnocka dopiero co opuści
Tot. 28,50, fr. 12 i 15, porz. 230 zł. ła szpital.
Wycofane: Peirrete, Ligura, Love
Song).
Wyznaczone do reprezentacji Pol
GON. 7. Nagroda 2.000 zł. Dystans ski zawodniczki przebywają obecnie
Wczoraj ustalony został definityw Warszawy na tournee do Danii. Skład
1800 m.
w obozie CIWF na Bielanach.
nie
skład reprezentacji bokserskiej ten przedstawia się następująco w
Komtur II (j. Kobitowicz), Prokne
lejności wag:
(27), Wamba (10), Ostrzyca (70), Ra
Rundstein, Rotholc, Czortek, Ko*'3'
rytas (25). Wygrane dość pewnie o
1 długość. Czas 1,57 (19 — 33.5 —
ski, Kolczyński, Ożarek, Doroba 1,
33 — 31.5). Tot. 23,50, fr. 11.50 i 12.50,
wiński.
porz. 238. Wycofane: Olimp, Ma
Kierownikiem drużyny mianowani
riasz, Cyrkon.
GON. 8. Nagroda 1.800 zł. Dystans
został p. Pasturczak, sekundantem
1600 m.
W Poznaniu w dniach 17 i 18 wrze mtr, skok w dal, skok w zwyż, rzut p. Stamm. Bokserzy polscy wyjad3
Ingola (chł. Wojtas), Juras (Jl), śnia odbędą się harcerskie centralne dyskiem, rzut granatem, pięciobój i z Warszawy dziś, w piątek, do Gda®'
Wilia (13,50), Dapifer (131,50), Atck zawody lekkoatletyczne.
Zawody sztafeta 4 X 80 metrów.
ska, skąd w sobotę statkiem do K0*
(30.50) . Ingola uciekła ze startu o kil
Dla starszych 100 metrów, 400 m, penhagi.
ka dobrych długości i do końca nie zgromadzą licznych lekkoatletów z
.
pozwoliła odebrać sobie prowadze całej Polski.
1.500 m, skok w dal, skok w zwyż,
Drużyna polska rozegra w Dań’
nia. Czas l,42'/2 (7— 31 — 32 —
Startujący harcerze zostaną po trójskok, rzut kulą, rzut dyskiem, trzy spotkania: 14 i 16 bm. w KoPe”
32.5). Tot. 40, fr. 9.50 i 8,50, porz. dzieleni na dwie grupy: młodzieży od
rzut oszczepem, rzut granatem, pię hadze, 3-ci mecz na prowincji w te>*
237. Wycofane: Styl, Palarms, Dar,
15 do 18 lat i starszych ponad 18 ciobój i sztafeta 4 X 100 m.
minie nie ustalonym delinitywnieKryniczanka, Larifari, Nizza, 'Ilona.
GON. 9. Nagroda 1.800 zł. Dystans lat.
2100 m.
Program przewiduje następujące
Dar (ż. Nowak) i Marwal (j. Kobi konkurencje: dla młodzików — 800
towicz) łeb w łeb, Potok (21,50), Je
sień (37). Wygrane w walce. Czas
2,18 (7 — 32 — 33 — 33.5 — 32,5).
w juioshwensxim
ToL zw. 6,50 i 6, fr. 7 i 7,50, porz. 30.

jedynie mniejsze zmiany i ulepszenia
w dotychczasowym profilu, który do
brze zdał egzamin praktyczny.
Opracowano także szczegółowy
plan stadionu narciarskego i nieba
wem rozpoczęte będą roboty tereno
we.
Nowe schronisko na Kalatówkach
przedstawia się już jako imponujący
zaczątek przyszłego gmachu. Prace
koło budowy kolejki górskiej na Gu
bałówkę posunęły się znacznie na
przód. Trasy zjazdowe na Kaspro
wym Wierchu, których zgodnie z re
gulaminem międzynarodowym winno
być trzy do wyboru, są już całkowi
cie przygotowane.
W dn. 17 bm. przybędzie do Żako-

Turniej (en sowy na Lido

Baworowski wysmwa
a iloayń ki przegrywa

Skład naszej reprezentacji kobiecej
zdekompletowany

0 mhtrzos'wo Lgi

Rezultaty wczsraj zych gonitw
GON. 1. Nagroda 1.400 zł. Dystans
1300 m.
Florencja (ćhł. Molenda), Ondee
(9), Mimoza (19,50) i Rzeka (45,50)
teb w łeb, Tajfun (69,50). Wygrane
pewnie o półtora długości. Czas 1,22
(18—33—33). Tot. zw. 29,50, fr. 10,50
i 6,50, porz. 1113. Wycofane: Aza,
Thaiti, Jastrzębiec.
GON. 2. Nagroda 1800 zł. Dystans
1100 m.
Passe-Partout (j. Kobitowicz), Kitty (8,50), Mamisia (57,50), Gondola
(100.50) . Wysył. o dwie długości.
Czas 1.10 (6, 31,5, 32,5) .Tot. zw. 14,
fr. 5,50 i 5,50, porz. 31. Wycofane
Honey, Mimulus.
GON. 3. Nagroda 2.200 zł. Dystans
2.800 m.
Effor (ż. Jagodziński), Nobile (6),
Effor zwyciężył pewnie o dwie dłu
gości. Czas 3,10 (17,5 — 33 — 33,5 —
33 — 33). Tot. 14,50. Wycofane: II
Bacio, Wisconti, Canzona, Pociecha.
GON. 4. Nagroda 1.800 zł. Dystans
1100 m.
• Elihar (ż. Jagodziński), Boliwia
(68.50) , Dalan (118,50), Akbar (7,50),
Sommerville (45), Sorbet (77,50), Ge
nie (167,50), Wygrane o dwie długo
ści. Czas 1,10 (6—30—31). Tot. 33,
fr. 13 19 i 18,50, porz. 494 zł.
GON. 5. Nagroda 3.000 zł. Dystans
2200 m.
Loyal (ż. Michalczyk), Pommery
(17). Wygrane dowolnie o cztery dłu
gości. Czas 2,25 (14 — 33 — 32 —
32 — 34,50). Tot. 5,50. Wycofane:
Elf, Rozmach.

Przychodnia specjalna dla chorych <u

PŁUCA i SERCE
SENATORSKA 28-30. Rentgen. Odma
sztuczna. Elektrokardiograf. Prześwie
tlenia płuc i serca. Wezwania na mia
sto. TEL. 5.93-33.
(100)
SPECJALNA przych. dla chorych na

PŁUCA

PRZEŚWIETLENIE

W-wa. Marszałkowska 49; tek 9.00-09
godz. 10-13-7 (0011)

Weneryczne, skórne, płciowe

Lecznica PI. 3 Krzyży 9
rrig Wspólne] od 9 rano do 8 wlecz.
KOBIETY PRZY JM. LEKARKA

Nasi pięściarze w Danii

Ostateczny skład naszej reprezentacji

Lekkoatletyczne mistrzostwa harcerskie
Startu iaiy h podzielono na dwie grupy

0 wejście do Ligi

KOMUNIKAT TOW. ZACHĘTY
W niedzielę nadchodzącą rozegrane
do hodowli koni w Polsce:
zostaną dwa mecze piłkarskie o wejTrener Kubalski otrzymał ostrze skie do Ligi Państwowej, a mianowi
żenie i naganę za sprzeczną formę cie:
ogiera II Bacio w ostatnich dniach
W Łodzi: Union Touring — PKS
gonitw.
...
Od siebie dodajemy, iż w sprawo Łuck,
zdaniu naszym z ostatniego dnia wy
W Świętochłowicach — Garbarnia
ścigów daliśmy wyraz zdziwienia z — Śląsk.
powodu nagłego odzyskania formy
przez ogiera II Bacio. Niestety nagle
zmiany formy biegających u nas ko
ni są bardzo częste i powodują na
rzekania stałych bywalców wyścigo
w Kamienicy
wych.
Przewódca
sportu Rzeszy VO11
Nie tylko jednak zrmany formy da
ją dużo do myślenia. Publiczność sta Tschammer und Osten bawił wczoraj
’e narzeka i słusznie — na starty. w Kamienicy,- gdzie zwiedził stadion
Starter z dziwnym uporem przytrzy spo-towy, na którym odbędzie się d.
muje niejednokrotnie dobrze już ustawioną stawkę, by następnie rażą 18 bm. międzypaństwowy mecz pił
karski Polska — Niemcy.
co nierówno wypuścić konie.
W ogóle urządzenie na starcie,
Von Tschammer und Osten wydał
przestarzała maszyneria, puszcza czę miejscowym władzom szczegółowe
sto za późno, co spowodowało już
kilkakrotnie zaczepienie się jeźdźca i (instrukcje w sprawie organizacji mekonia głowami o wznoszące się cięż- czu i przyjęcia polskich gości,
ko sznury, denerwuje i żokei i publi- Stadion w Kamienicy po przebudo czność, a co ważniejsza jest powo- . jest największym w Saksonii i
dem nierównych i nieprawidłowych
. . • • •
startówprzedstawia się imponująco.

Von IschaTmer

N;ep7rozmen:a

DROBNA

płkarstju e

tanka i wychowanie

Ubiegłej niedzieli reprezentacja piłkarska Jugosławii pokonana została
przez drużynę Czechosłowacji. W
wyniku tej porażki wyłoniły się nie
porozumienia w zarządzie jugosło
wiańskiego związku piłkarskiego. Do
dymisji zgłosił się kapitan związku
— Popowicz. Funkcje, jego przejęte
zostały przez zarząd związku, a dal
szy ciąg nieporozumień rozegrany zo
stanie w przyszłym tygodniu.
W dniu 6 bm- w Bialogrodzie Jugo
sławia rozegra mecz międzypaństwo
wy z Rumunią. Skład Jugosławii od
biega od składu, który wystąpił na
meczu z Czechosłowacją, a ustalony
zosał tym razem przez zarząd związ
ku.

Za 2 zł. mesęzne
masz „Nowa Rzeczpospolitą”

KURSY HANDLOWĄ
Marii Domańskiej Złota 38, Pr ..
gimnazjum Czyżewskiej kształcą .
ly fachowe w handlu i biuro*0’
Oplata dostępna dla każdego.

Posady I prace
(Zaofiarowane)
hłopcy do sprzedaży gazet P°trf(e:
ni. Kaucja 1 zloty. Zgłaszać *
CZgoda
5 m. 3, l piętro, od 9 d°

Kupno i sprzedaj
*

II Dl ADV gotowe i uczniowski®■
U Diun I wielkim wyborze PfU
Alfred Leibrandt. ul. Wspólna 1^.
9-00-47 (firma chrześcijańska). -'“IjnY

codziennie w domui“ra,,NQWei Kzplitei“

Nr, . ,

Str. 9

..NOWA P7FC7POSPOtTTA"

Pełna tabela loterii
3-ci dzień ciągnienia IV-ej klasy — 42 loterii

I i il ciągnienie
GŁÓWNE WYGRANE
Stała dzienna wygrana zł 5.000 na
»r 9’862
25.000 zł na nr 20429
15.000 zł na nr 75996
10.000 zł na nry 13437 39093 52569
35608 107527
2.000 zł na nry 12004 15614 32804
55958 61212 78254 89809 94837 98929
109559 111396 126355 141287
1.000 zł na nrv 2402 5697 7544 8238
14751 18403 21081 22689 24061 31981
33482 38467 38891 55158 63340 72574
'9035 84213 93044 93889 99101 99704
•01637 102610 105221 112616 121175
2’540 125998 129760 132066 134399
43150 144841 145085 150617 152761
155753

80 130 58 227 337 57 411 79 99 718
896 87063 68 307 481 89 528 751 74
88226 313 23 526 714 856 989 89017
29 370 87 412.596 636 90102 67 239
91 2 315 37 98 436 512 626 726 65
885 91021 155 214 303 46 76 95 97
453 69 74 523 26 618 34 893 940 92075
242 498 651 789 805 52 93028 50 62
172 474 503 71 503 23 26 703 901
94060 64 194 264 519 23 61 633 86
734 39 71 829 914 74 95421 532 56
607 891 947 96068 80 116 186 232 71
528 938 97017 44 204 15 309 436 48
500 U 27 682 918 98087 169 223 78
95 97 4 775 904 71 90 95 99015 21
101 152 335 69 568 704 100286 330
601 82 980 101269 303 24 95 406 70
743 78 95 102140 65 203 827 1030’8
47 57 100137 73 277 426 88 546 639
713 42 847 935 104143 83 227 72 359
488 511 59 671 767 814 937 96 105579
66 81 560 752 893 999 106054 173 291

łnóuu padła wygrana

10.000

zł
o Zl ERŻfl X

na Nr 29352

O WSX I EG 9,

Wygrane po 250 zł
,106 21 52 581 86 642 725 30 48 95
’’’•5 50 66 69 70 120 36 244 57 66
j28 79 640 68 74 701 43 47 79 yi
91
943 49 2030 135 214 402 539 57
801 3069 296 437 556 611 14 720
?? 820 958 4030 37 40 122 43 45 54
72? 330 50 70 804 37 71 961 5032 71
237 580 86 94 624 88 946 66 6047
A’’; 92 332 512 22 74 816 57 85 914
-'8 354 73 588 623 737 69 920 8042
A'H 214 480 669 714 43 9017 25 118
44 73 320 433 666 83 91 820 97
,’- 10009 318 39 71 2 443 533 87- 600
','2.730 879 913 44 11052 92 173 83
2?' 505 95 651 69 70 781 968 86 12129
44 80 99 350 524 84 852 64 13025
g?» 219 23 74 78 519 78 603 788 97
8? 76 14070 84 106 206 327 65 569
<U,yi 96 613 24 990 15164 98 308 30
5g ,592 605 17 26 914 16 16118 47
160 ’ 339 549 621 52 860 977 17015
27 gS 201 479 563 65 67 691 738 801
2-n '7 17 66 82 18030 77 161 62 56
)gn 59 84 317 25 434 80 643 899 937
45f> o56 89 111 52 200 2 23 69 340
W1 503 32 667 79 878'20100 15
5, '«<• 452 71 511 607 962 72 93 21004
234 318 583 610 90 774 96 8’5
73 109 64 73 255 93 444 86 530
gf 9 690 736 8’3 926 23003 143 208
8&5 515 680 82 24061 150 311 6.30 726
f3 825 92 25356 64 68 432 99 588 781
£7^6082 118- 67 370 401 617 18 57
937 27152 216 50 6.30 830 955 85
‘*025 99 256 82 306 20 447 535 739
^ 823 26 46 30031 234 70 370 405 584
V91 844 84 31066 187 456 549 768 906
‘0 22085 103 90 270 364 565 693 757
Z8 89 926 44 33083 170 264 67 339
4? 49 608 18 26 798 837 922 34039
St187 367 76 319 44 4 5 44 8 27 32
8(5 667 98 773 863 905 32 35034' 214
79 00,363 439 67 88 509 49 78 709 27
25« , 89 99 36036 40 79 87 140 49
91 76 416 509 36 86 648 769 75 847
13 nT5 37089 117 47 300 40 607 10
40s L803 73 943 93 38083 96 137 347
785
803 939 39368 304 487 90 628
5is l,2 959 40032 155 88 299 318 417
9’4 l10 85 916 4’433 68 83 795 818

1 °26 56 103 294 300 82 460

°60
sL
a 953 43066 203 72 358 404
19 o,
14J0
4’i 3 835 697 38 803 44059 214 71

}2 895 985 45163 223

7'94 m
804
,54 913 46128 40 47 67 74 429
425 569
622
99 7 IR « 53 919 60 47058 334 430 38
92 X 85 48090 92 <28 318 4’4 68 83
’78 M 721 87 803 33 941 49071 90
786 85R = ? 64 416 42 598 87 645 585
4l 91,8,54 50008 398 503 39 771 805

JL 51,032
6f>l 8« a-8 ' 42 52 54049 214 16 476
433 5=W R’ m5052 166 2 30 221 361
24 47O8
a™ 42 705 56038 133 321
*7fi
91 4ot%A
4rH- ^900
57111
22 61
115 47
79 424
306 60
48 578
75

54 90
aa
325 430 711 54 7 820
510’7 =7°?2O24 110 254 442 506 17 920

628 90 ot74 679 780 59076 357 444
61
936 ^195 211 372 77 83 441

?°^ £6
455 9oFk16 63044 107 80 94 253 351
546 7’5 5?r?, 64 110 55 402 51 99
67 51*5
811 927 65051 I’6 267 454
274 Ua637 46 713 962 66031 139 99
227
7’ SO^oaI3,, 79 975 84 91 671°5
975 69091 o,nc6'1 17 43 707 804 8 2833

75 77 r
o 64 80 61057 231 97 358
91 716 Rfi0 ,9/.64 62008 93 209 618 14

243 37] es35 312 540 870 973 70134
71067 „ 88 469 97 591 652 902 36
898 7’oi\66 49 390 641 863 734
>?8 96 aj2 ’08 236 437 97 919 73197

744 , 633, 54

990
ao
66 715 68 59 835
851 980
92 111 21 634 57 769 95
947 50 77^775 76443 54 512 606 89
I’2 40 94 =,J4 57 106 89 56 217 386
Z18 ”63
62 710 78003 244 333
582 697 77» 7n9024 316 73 461 89
s-2 67 Ihfi
941 80005 91 5 151
at97 81 1,555 63 650 7°’ 891 909
82°14 10R i<52 282 466 5,5 652 64
e7 424 57,244 5 333 461 593 83141
521 755 U,734 5 850 92 958 84254
841 85117 286 440 73 86012

w 2-im dniu ciągnienia IV kl.
w szczęśliwej kołek urze

..OWY ŚWIAT 64: — FRETA 3
304 74 400 577 661 710 50 811 98
107069 180 249 362 108169 261 349 59]
638 754 55 70 89 822 27 109075 99
214 45 319 50 79 84 479 501 47 624
713 800 23 55 959 93 110308 336 414
81 778 999 111118 62 51 238 348 425
74 556 630 46 63 715 91 827 112022
92 232 400 92 635 716 823 61 996
113008 42 238 387 457 58 571 703 890
93 99 114157 307 421 60 96 635 710
72 115103 219 20 50 94 303 88 636
701 85 984 56 116319 57 93 719 57 882
97 117005 116 64 223 333 84 743
118257 89 318 872 952 119003 172 216
43 300 665 711 32 64 828 23 45 954 66
120040 121 172 241 338 490 570 121042
74 257 403 755 78 847 93 122041 104
29 333 795 123137 8 252 337 620 874
912 16 20 124044 93 256 332 819 993
125007 177 223 338 698 589 126089
193 238 309 20 490 614 928 50 61 97
8 127093 279 491 505 721 32 857 923
128035 42 286 375 553 655 129182 321
22 3 47 81 511 13 811 15 30 905 130271
99 337 98 498 508 17 497 735
861
906 97 131278 370 425-523-66,649 753
55 835 54 942 67 132122 86 243 48 405
714 91 851 082 f32122 86 24X 93 405
714 91 851 982133097 296 .332 453 520
94 699 134013 220 369 90 474 546 704
135275 81 330 37 73 458 588 671 702
48 79 925 136031 271 402 23 7 47 91
634 813 940 137009 298 335 36 409
68 551 671 900 67 138005 417 43 82
787 98 525 139127 291 96 341 447 669
75 803 955 140325 436 517 65 860
141078 149 86 250 376 544 79 683 4
845 910 142086 130 14 18 224 408 614
809 936 143016 20 105 235 301 88 409
651 728 887 144033 195 323 417 45 82
88 642 51 813 95 948 145168 71 246
59 420 52 87 566 631 715 805 903 76
146064 184 548 68 704 147012 23 20
124 37 44 84 380 406 509 76 760 8.34
36 44 148077 183 219 60 69 81 306
461 532 98 149114 368 598 578 782
841 960 97 150002 124 150 444 521
642 87 97 857 94 974 150002 124 50
444 521 642 51 83 857 956 74 151054
64 93 121 42 98 217 61 417 50 60 541
70 603 774 802 981 152 180 82 274 356
452 551 682 739 968 153032 150 209
1 12 54 74 172 77 635 701 898 902 68
154100 227 28 52 328 55 457 85 757
835 155036 136 245 52 523 28 57 84
472 5’7 757 857 96 983 156 174 75 92
213 88 313 67 454 99 608 32 77 720
892 922 157030 383 581 604 57 712
56 98 958 158031 71 161 57 215 315
452 43 540 615 16 714 989 159162 74
339 64 471 507 664 771 76 867 958
49 86

Ill-tie ciągnienie
Wygrane

do

250 zł

73 341 701 26 814 79 1870 989 2020
40 83 297 441 517 675 840 931 43 8 92
3135 301 597 8’9 4084 9 313 686 96
829 973 5002 69 f08 379 426 66 568
813 45 987 6121 39 69 305 72 446 76
692 7185 276 321 57 538 673 90 743
8506 855 9136 222 316 469 533 615 769
858 10034 52 121 70 309 747 11097
308 12151 3 241 313 91 426 541 694
938 13004 11 180 471 693 723 14192
313 48 410 25 694 809 47 15002 95
111 201 48 60 88 348 763 94 933 16063
125 284 562 605 769 844 912 92 17451
547 858 18312 604 52 823 96 986
19121 55 574 725 46 902 20056 133 374
470 21317 55 22028 68 270 760 23229
742 24180 666 82 743 25167 287 782
90 26192 207 303 62 437 599 859 984
27134 416 645 28025 294 357 560 88
700 971 29029 118 525 503 811 919
30020 258 367 829 52 970 31153 258
400 47 69 662 81 721 4 32013 121 218
393 57 569 76 732 871 6 33114 383 561
611 712 889 34155 86 311 49 707 912
97 35141 328 59 400 23 72 788 849 943
36078 307 9 590 999 37087 736 38118
568 39393 542 83 763 844 951 40050
216 83 679 737 43 882 925 41085 292

42385 43129 322 517 59 44006 64 107
27 581 802 981 45065 642 840 46035
185 258 740 455 65 551 47 52 740 6
84 47082.210 87 415 624 76 834 48182
335 6 998 49393 438 770 849 969 50Ó16
39 345 930 51318 678 52064 275 85 746
307 53138 572 727 913 63 54040 139
272 409 31 514 97 936 55288 587 738
56567 731 807 86 57256 399 607 725
87 954 58 493 686 702 7 846 80 59119
359 574 91 60129 470 714 61246 422
47 643 758 98 62253 342 537 47 661
93 738 63164 64256 71 341 693 761 885
946 65271 840 970 66107 84 385 765
67033 200 25 301 525 751 820 902 77
68111 200 10 83 383 467 756 862 910
69456 93 531 740 9 893 70293 611 874
932 71120 34 240 642 758 967 72141
81 738 76 851 970 73013 124 695 796
74218 468 527 921 57 3 75004 9 306 86
596 725 881 949 71 76352 508 747 68
77322 83 582 4 632 720 61 860 981
78176 298 525 641 915 54 79360 463
85 66 80114 222 378 795 81021 36 94
496 82270 376 645 83065 94 260 88 464
519 51 692 736 84026 155 349 507 53
93 653 762 85 7 85278 572 850 76 80
908 86064 159 210 339 462 743 6 878
87113 59 394 664 771 839 88009 206
352 533 690 965 89188 203 372 86 449
657 66 730 962 90027 124 389 502
91026 132 260 455 92133 250 341 97
868 93121 262 339 451 519 36 56 706
932 94364 635 719 44 95489 812 96428
508 15 94 974 894 98017 176 341 94
435 557 77 850 99201 402 73 615 953
99 100375 499 668 789 90 919 101011
152 306 421 720 44 993 102263 314
47 693 95 948 60 77 103526 818 73
956 81 7 104466 605 17 823 105130
64 487 685 946 65 106234 927 107264
92 980 108053 564 961 109049 567 657
110981 111002 490 540 610 920 112246
411 600 972 113488 631 71 114413 767
115027 94 412 532 603 31 963 92
116355 711 71 117006 108 254 118400
119010 521 664 6 120064 444 549 829
121387 402 46 500 38 90 122000 90
453 729 82 123(100 18 54 189316 44
586 98 124259 337 800 38 61 72 923
125764 681 825 126262 747 72 127116
53 315 97 437 59 539 652 737 81 980
128463 543 604 891 129996 130133 85
288 457 627 59 789 948 131076 300
42 59 419 48 53 639 839 993 132070
366 465 133051 471 752 982 *134045
56 289 545 786 995 135142 68 295 316
494 614 831 136328 404 T36> 819 91
905 137100 2W 569 84 <627 839 85 951
85 138382 603 713 907 8 14 40 139069'

337 51 79 670 97 982 140093 240 36055 105 68 79 751 848 903 93 37573
141285 730 857 934 142062 476 689 789 982 38010 196 312 550 765 965
143133 494 517 763 70 144018 200 459 39100 4 955 668 7437 43 928 40872
525 72 659 706 855 935 98 14506S 41146 268 867 943 43407 534 44013 63
93 140 411 68 677 837 146104 251 74 788 889 45117 251 46197 246 89 6’5
321 470 681 882 976 147147 549 52 47041 132 341 470 514 773 836 77
904 84 148170 659 908 30 7 52 149020 48014 82 425 635 87 722 818 67 908
32 220 574 642 150356 946 151347 548 49155 289 50531 35 740 858 51381 858
983 152078 485 539 770 153302 495 970 5’268 53062 131 510 791 900
154127 91 396 690 837 920 155145 404 94182 497 712 865 94 946 55095 96066
48 539 49 720 952 156078 521 95 157009 390 420 677 57045 172 98 210 670 824
81 167 373 778 158089 667 997 58001 180 329 467 585 968 59491
60196 648 70 61023 72 85 342 428 634
159283 92
757 62913 85 63047 155272 450 87 506
64252 441 64 516 823 64 970 65002
344 494 652 919 66348 702 853 91 96
67069 183 297 321 472 621 795 68070
657 77 507 867 88 69171 9 475 538
Stała dzienna wygrana zł. 20.000 602 10 781 962 6 70095 296 385 466
na nr 55799.
627 701 708 71209 66 521 676 776
Zł. 25.000 na nr. 121591.
72205 452 566 761 73035 790 821 74047
Zł 15.000 na nr 98128.
229 50 94 868 995 75001 212 91 800
Zł. 10.000 na nr 26337.
56 73 712
Zł 5.000 na n-ry: 4367 31564 100552
76196 77014 102 12 232 48 507 79
Zł. 2.000 na n-ry: 1619 3449 7859 840 78041 98 445 563 79427 80036 159
7968 38157 33876 44504 49196 58687 411508 889 81230 995 82051 388 649 777
75470 94578 125652 138571 149931.
937 940 83011 21 125 46 328 472 574
Zł. 1.000 na n-ry: 2074 10002 17887
619 44 938 84490 806 85051 245 578 789
19597 19092 220202 26173 31106 47319
906 86075 199 409 10 670 908 62 87231
48525 70195 78624 80963 86290 88859
735 69 872 88012 40 134 670 703 8’3
90699 93964 99432
102428 108424
89094 418 630 777 895 90010 491 553
111414 113377 121974 124086 138850
146309 149896 150710 152071 153006 659 914 91317 406 33 92077 632 849 75
934 93173 573 85 644 57 770 993 94000
154702.
153 628 984 95289 385 877 96093 672
728 68 918 97130 299 437 694 858 98108
81 322 37 447 564 601 802 99727
136 597 1008 20 67 186 235 452 94 100039 453 85 673 50 838 101039 431 54
618 721 2020 79 113 288 403 506 56 593 102531 621 705 103334 645 60 809
89 3336 900 59 4303 14 415 64 524 906 104051 580 630 77 747 845 970
668 80 752 67 5166 248 635 48 932 105043 185 288 396 415 697 858 68 921
6086 151 233 597 631 7134 73 212 384 44 107128 546 746 844 108313 704
487 651 857 948 8526 55 644 9002 304 109016 31 791 905 110 514 95 902 111053
57 441 48 709 74 812 10229 401 851 324 433 809 65 112047 224 621 710
904 111.36 352 429 60 95 12045 594 113141 377 510
834 13080 174 209 15 45 502 57 62
114190 634 762 115023 116094 111
641 66 715 983 14003 11 24 258 359 288 307 117060 354 71 711 118107 25
672 779 875 933 15005 91 294 509 633 82 435 814 89 119352 442 707 868 77
98 715 812 16435 510 636 805 29 89 948 1’0461 778 806 45 928 121112 618
17334 58 575 18031 263 961 19183 94 845 122118 237 374 82 524 76 630 792
238 678 776 848 20113 275 536 50 690 123167 445 560 72 125094 365 997 —
751 805 21029 195 344 494 611 87 764 127458 152 6.36 128921 129111 817 —
22286 636 923 45 92 23111 67 273 87 130237 38 535 74 660 94 131590 759
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W kolach zwolenników cadyka z go cadyka, aby poznał .swych teś 884 157236 609 158034 223 8’1 93
Kiernozi zamieszkałych w Warsza ciów. Przybyły zamieszkał u Piguł 159495 533 69 994
wie panule wielkie wzburzenie w ka. Ojcowie kolejno, nie wiedząc wła
związku z następującą aferą matry ściwle jeden o drugim z zachwytem
monialną.
przysłuchiwali się mowie i rozpra
Do czołowych przedstawicieli cha- wom młodego kandydata na zięciasydów kiernozieńskich zwrócił się za Wpłacili jednocześnie zadatki posago
STAMBUŁ 8.9. W dniu 7 września
wodowy swat Jankiel Pigułek, Mura- we i... okazało się, że cadyk z Ko w Stambule w pałacu Jildiz (dawna
nowska 4, oświadczając, te syn ca łomyi nie był cadykiem, a swat Pigu siedziba sułtana Abdul Hamida) roz
dyka z Kołomyi zamierza ożenić się, łek uciekł z Warszawy.
począł obrady kongres medyków kra
że chco koniecznie aby narzeczona
Oszukali ogółem naiwnych ojców jów bałkańskich. Kongres potrwa 7
jego należała do sławnego rodu Mle- posażnych córek na sumę ponad 10 dni i obradować będzie częściowo w
zwinowerów z Kiernozi. Chodzi o
tysięcy złotych. Za Pigułkietn roze Stambule, częściowo w Izmirze (Smyr
względy taktyki dynastycznej. Ponie słano listy gończe.
na).
waż lednak według przyjętych w
świecie chasydzkim zwyczajów na

iV-te ciągnienie

GŁÓWNE WYGRANE

Wygrane co 250 zł

„SzBokhen” Pigułek i syn taiiyka

Niezwykła ćfera wśróil tliasydów

Kefyty bałkańscy
radzą

rzeczony i jego przyszła żona nie wi
dzą się i nie znają aż do ślubu, ponie
waż wszystko załatwiają pomiędzy
sobą rodzice, względnie upoważnieni
swaci, więc Pigułek będzie pertrakto
wać w imieniu narzeczonego.
Jednocześnie prowadził pertrakta
cje z kilkoma rodzinami chasydzkimi
zwolenników cadyka z Kiernozi. Z
każdym ojcem z osobna doszedł już do
porozumienia i każdemu obiecał, że
tylko Jego córka będzie synową cady
ka z Kołomyi. Otrzymał za fatygę po
100 zł od każdego ojca.
Nastąpiła chwila przyjazdu młode-

Para rozsadziła Kocioł
Rcbstnik zgnił w strasznych meczarnhcb
ŁÓDŹ, 8.9. We środę przed godziną

6 wieczorem w fabryce Rosenblatta
przy ul. Żwirki 36, w budynku parte
rowym rozległa się potężna detona
cja, a następnie z kotłowni buchnęły
olbrzymie błędy pary, a zarazem po
częły się sypać odłamki murów. Zaalarmowna straż ogniowa przystąpi
ła do akcji.
Okazało się, że detonacja pochodzi
ła od wybuchu kotła parowego wiel-

Podwyżkę płac
uzyskali transportswcy w Łodzi
ŁÓDŻ. 8. 9. Dnia 7 bm. zlikwido wicie dla szoferów 70 złotych,
dla
wano ostatecznie strajk pracowni zastępców szoferów na 50 złotych,
ków w przedsiębiorstwach transpor dla konwojentów 40 złotych. Przy
towych.
znano następnie pracownikom
50
W wyniku bezpośrednich rokowań procent
wynagrodzenia za okres
zdołano uzgodnić szereg punktów ćwiczeń i inne.
spornych, a na zwołanej konferencji
W godzinach popołudniowych podobustronnej, która trwała do godz. 3
I pisano protokół likwidacyjny i układ
rano, uzyskano ostatecznie porozu
) zbiorowy pracy.
mienie. Place tygodniowe ustalono
w następującej wysokości, a mianoPracownicy przystąpili do pracy.

kich rozmiarów. Strażacy w azbest©
wych ubraniach, zaopatrzeni w apara
ty tlenowe oraz reflektory, zaczęli
przetrząsać wnętrze kotłowni. Po
pewnym czasie wydobyto srtaszllwie
poparzonego robotnika, który po kil
ku minutach wśród straszliwych mę
czarni zmarł. Ustalono, że ofiarą wy
padku padł 56-letni palacz fabryczny
Hipolit Lachowicz, zam. urzy ul. Gdari
skiej 148.
Wstępne badania ustaliły, iż z nie
wyjaśnionych dotychczas przyczyn
pękłż jedna z rur, a ciśnienie rozsa
dziło kocioł. Na miejsce wypadku
przybył komendant policji oraz człon
kowle komisji śledczej. O wypadku
powiadomiono również prokuratora.

Dymi* ja
zistepry L t wir owi
PARYŻ, 8.9. Według wiadomości z
Moskwy następca Litwinowa wlcekomisarz spr. zagr. Samoniakow został
usunięty ze swego stanowiska.
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Sędzia zakochany
w doktorze Leokadii Zebek

/Vj /<rlr9 ni §iah,(.
Z naszego Wilna do stolicy da
leko... Nie było mi sposobu iść do
pana ministra i prosić, żeby mnie
oświecił, ciemnego człowieka, bo
ni tak, ni siak rozeznać się w spra
wie nie mogę. A tu jak raz sam
pan minister w radio odpowiada
na moje, tak wyraziwszy się: problemata.... Częściowo odpowiada.
A ot i takie moje problematu:
Spotykam ja znajomka — tak
zmartwionego, aż mnie żal zdjął
serdeczny.
— Co tobie za nieszczęście?...
— Karę mi łupnęli, że od obowiązku szkolnego się uchylam,
dzieciaka w porę nie. zgłosiwszy.
Pocieszyłem go, że rację swoją
mieli, bo dzieci należy się cho
wać w zamiłowaniu do nauki, a
nie należy się chować ich przed
szkołą.
W niedługi czas drugiego znajomka spotkawszy.
— Krzywda ci się dzieje? ——
pytam, bo widzę takie smutnieńkie oczy u niego.
Tak... Do szkoły synaczka
zapisać nie mogę, że to miejsc ni
gdzie nie ma...
Ot, jak to z rozmaitych powo
dów zmartwienia u ludzi... Potnie
niać by się mogli. Chciał za za
pytać pana ministra jak pogo
dzić obowiązek z brakiem miejsc
w szkołach, a słyszę, pan minister w radio się odzywa.
Długo a uczenie mówił pan mi
nister, że i spamiętać trudno. No
ja niektóre słowa spamiętawszy.
Raz powiedział: „dosyć", później
mówi: „prawie", a potem powie
dział i „nader", i w ogóle", i „li
czne", i „zaledwie", i „znacznie",
i „dość"... A w końcu tłumaczy,
że u nas każdy ma o jedno dziec
ko za dużo... Że za granicą mają
o jedno mniej... Że u nas tyle dzie
ci się rodzi, aż im szkół i nauczy,
cieli nastarczyć nie sposób.
1 znowa tak wygląda, jakby się

pomieniać można zmartwienia
mi: U nas — że za dużo się ro
dzi, a tamże właśnie na zachodzie
wszędzie propaganda, żeby się
więcej rodziło. Niemcy ubezpieczalnie zasiłkowe dla dzietnych
ludzi tworzą, Italianie awanse żo
natym tylko dają, żeby im lżej
było duże familie hodować.
Tak i nie w tym rzecz, że u nas
młodzieży dużo; zmartwienie tyl
ko o pieniądze na szkoły.
Budżet wojska, wiadomo, że
święty. Z niego nam ująć ni gro
sza nie wolno! No po nim bud
żet szkolny najważniejszy. — Po
myślawszy, poszukawszy, może by
się znalazło skąd ująć, a dodać na
szkolnictwo. O tym i owym już
nie będę wspominał, no jedno zapytam — czy każda reprezentacja
konieczna?
Ot, baleta pokazują zagranicznikom jak u nas tańcują pięknie.
No dla zagraniczników to mały
interes, dla naszej kultury mała
propaganda, a pieniądze duże
Także sport — kosztowne druży
ny, podróże, hotele, utrzymanie,
a ludzie zmęczywszy się i klimatu
nie zwyczajni — w skórę, biorą.
Tylko wstyd nie pożytek, a za te
pieniądze niejedna szkoła stanąć
może.
A to, jak my mocni fizycznie,
nie wynik meczu, no wynik wysił
ków naszych w pracy pokazuje.
A niechże zaczepi nas jaki są
siad, to mu i gola strzeliwszy, i
sierpowym szczęki pomacawszy.
W ta pora jednakże — w miejsce
pokazywania zagraniczni kom co
mamy w nogach — sami sobie pokaźmy co musi być w głowach.
Bo teraz to ni tak, ni siak. —
Albo trzeba obowiązek szkolny za
wiesić, albo przykazać każdemu
w dzień ślubu, żeby miał jedno
dziecko mniej niż zamiaruje.

ŚWIST-POŚWIST

WITOLD POPRZĘCKI

OX

— Gdy sędzia zapytał, ile mam lat, nie wiedziałam w pierwszej chwili,
24 czy też 25.
— No, i cóż odpowiedziałaś?
— 18!

2 mógł się podnieść. Patrząc na niego zrozumiała, że

(ZARNOZIEM
■bsSsh SCHNIE...
Powieść
STRESZCZENIE
Największy „radykał" z całej wsi, Mateusz Wiaderny i jego kochanka spotykają człowieka, któ
rego glos wydal się Mateuszowi dziwnie znajomy.

— Nie do ciebie, Mateusz, nie do ciebie... — dał
Się słyszeć głos przyciszony jakby zdalcka idą
cy. — Ty mnie nie poznajesz... a ja przecie twój ro
dzony brat... Antoni...
Na dźwięk tych słów Mateusz poczuł, że krew
mu zbiega do serca, że ciemne płaty szybko migają
przed oczyma, a ziemia kołysze się, jak wtedy, gdy
wracał z Warszawy od tych ważnych, co go uczyli
ze wsią gadać. Pijany byt. Ale dziś nie miał prze
cie kropli wódki w ustach, a wyraźnie widzi, że
Antoni rośnie mu w oczach, rośnie...
Mateusz zemdlał. Z krzykiem porwała się ku nie
mu Kaśka, aż wróble, które schroniły się przed upa
łem w cieniu wierzby szusnęły z furkotem ku krza
kom.
Antoni pokiwał głową i — poszedł dalej.
Z nieba lal żar i wypijał resztki wilgoci, rozsia
ne rankiem litościwą rosę. Nic się nie zmieniło wo
kół nich...
Zdesperowana Kaśka przybiegła do Mateusza za
dyszana z mokrą szmatą. Ale on — twardy był
chłop — oczy miał już otwarte, choć jeszcze nie
PRENUMERATA

ł Gdy nie przychodził — tęskniła i nie
' pokoiła się.
— Opowiem panu teraz — mówił
Anatol przekomarzał się ze mną i
Duglasiński — o mej siostrze niebosz- okazywał dużo sympatii.
ce i jej nieszczęśliwej miłości, w któ
Był szalenie dziecinny — bawiły
rej odegrałem zupełnie niechcący fa go głupstewka, lecz nie świadczyło
talna rolę.
to bynajmniej, o braku zainteresowań
Na krótko przed przyłapaniem mnie i Płytkości.
przyjechał do Chomątkowa młody sę
„Cieszyłam** się widząc powodze
dzia grodzki — Anatol Pryszcz.
nie Jaśki — mój kopciuszek kochany
Odznaczał się on prawdziwym wyszedł z cienia nareszcie i zabłys
wdziękiem. Był przystojny i miły.
nął.
Jaśka, moja siostra, poznała go
Wzbudził miłość i sam pokochał.
gdzieś przypadkowo, i zakochała się
I tak trwało dość długo — aż sta
od razu — na „zabój** — jak to mó ło się coś — czego nikt z nas nie prze
wią.
widywał. Coś tak potwornego, tak
O niej też mówili, że jest ładna.
nieprawdopodobnie idiotycznego, że
To też para z nich była dobrana. wierzyć mi się samej nie chcialo.„
W końcu Anatol zdecydował się od
— ...Anatol Pryszcz, sędzia grodzki
wiedzić nas.
w Chomątkowie — narzeczony mej
Z przyjemnością patrzyłem na tę Jaśki — zakochał się'we mnie!! —
parę — tak pasowali do siebie, tak mówił Ireneusz Duglasiński.
byli dobrani — zgrabni, młodzi, kolo
Dowiedziałem się o tym fakcie
rowi.
Anatol milczał bowiem zawsze jak
Narzeczony mojej siostry przesia zaklęty i nie usiłował nawet dać mi
dywał u nas w wolnych chwilach do tego do zrozumienia.
późnego nieraz wieczora. Grał do
Owszem — żartował, śmiał się,
brze na gitarze i śpiewał ukraińskie trzymały się go najdziksze kawały—
piosenki. Poza tym wspaniale.-, gwi ale nigdy żadnych zwierzeń!
zdał! Jaśka przepadała za nim. —
A tu raptem — masz!
SIEDLCE, we wrześniu.
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musi dbać o niego, jak dziedzic o swoje grunty, co
je kazał ludziom podlewać, że musi dbać o niego,
bo to nie tylko kochanek, ale całe oparcie, jakie
w życiu ma.
— Jakoś... lepi ci jus? — zapytała cicho.
— Lepi... — mruknął Mateusz. — Ale nigdy nic
było mi tak źle, jako sie tero zacnie.
Nic nie zrozumiała, ale i nie pytała więcej. Wie
działa oddawna, że Mateusza nie ma co pytać. Jak
będzie chciał — sam powie. Jak nie będzie chciał —
i na węgle można go położyć, a nic nie powie. Bez
trudu pojęła, że ten łachmaniarz, ten niby brat, to
musi mocny jest i Mateusza ma w ręku. Ale dla
czego ma go w ręku.? Tego nie mogła zrozumieć.
Tymczasem łachmaniarz doszedł już do kościo
ła. Przed samym progiem ukląkł oparł spocone
czoło o gorący mur, złożył ręce i długo, długo szep
tał jakieś proste, a nie modlitewne słowa.
— Tak jak Ty, Panie Jezu... Tak jak Ty...
Zegar na kościele wydzwonił jeden kwadrans,
potym pól godziny, trzy kwadranse, a pod murem
wciąż szarzał w słońcu cień łachmaniarza Antonie
go. Od czasu do czasu przez cmentarz przykościel
ny przebiegły dzieci, to baba jakaś przyklękła na
chwilę opodal, a on trwał oparty głową o mur, któ
ry już dawno wystygł w cieniu jego czoła.
Wreszcie dźwignął się ciężko i wszedł do ko
ścioła.
Dwie baby kręciły się wokół wielkiego ołtarza,
zdejmując zwiędłe kwiaty z wczorajszego święta.
Kościelny, założywszy z powagą ręce w tył, patrzył,
aby która z nich nie uchybiła majestatowi świętego
miejsca, przez niedość dokładne porządkowanie,
boć przecie bez kościelnego w kościele nic się obyć
nie mogło, co się samo przez się rozumie.
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Jaśka wyszła kiedyś z domu. By
liśmy sami — ja układałam pasjansa,
on grał na gitarze.
Od słów do słowa 1 ni z tego ni
z owego — pokłóciliśmy się.
W końcu w pasji powiedział, że
mnie kocha. Patrzyłem nań jak na
wariata lub dowcipnisia.
— Panie Anatol kpi pan sobie?!
Łzy miał w oczach. Przybladł. Za
cisnął szczęki. Zrozumiałam, że to
nie żarty. To była miłośćW tym wypadku nie miałam żad
nych wyrzutów sumienia. Ani mi w
głowie był flirt z Pryszczem! Tak
przecież kochałem Jaśkę! Dla niej
wszystko bym zrobił!
To był grom z jasnego nieba. Cios
który spadł na ludzi nieprzygotowa
nych, bezbronnych.
Wiedziałem, że coś trzeba było ro
bić, przeciwdziałać nieszczęściu.
Ale jak? — To pytanie?
— Jaśce nic nie mówiłem. Myślalem, iż uda mi się wyperswadować
Anatolowi.
Nie udało się jednak. Stracił chło
pak głowę. Słuchać nie chciał.
Serce mi się rozdzierao na myśl o
tym, że Jaśka może umrzeć z rozpa
czy, gdy się dowie okrutne] praw
dy.
Po głębszym namyśle powziąłem
postanowienie:
— Powiem Anatolowi wszystko —'
niech wie!
„Spotkałam** się z nim wieczorem^"
za miastem. Był tak radosny i szczę
śliwy z tego powodu, że nie dawał
przyjść mi do słowa. Przerwałam *
końcu potok jego słów’.
— Panie Anatolu, musi mnie pa°
wysłuchać; lecz przed tym da pa"
słowo honoru uczciwego mężczy
zny — gentlemana, że tego co uslV”
szy pan teraz ode mnie, nie powtó
rzy nigdy nikomu! Dobrze?
Zgodził się bez wahania.
Staliśmy pod białą brzozą, przł
szosie.
Na niebie gorzała Wielka Niedź
wiedzica i Gwiazda Polarna.
J. JUNOSZA-GZOWSKI

Antoni obrzucił okiem wnętrze kościoła. Takie
samo było, jak dziesięć lat temu, kiedy tu był po
raz ostatni. Postarzał się trochę ten drewniany Pan
Bóg przy bocznym ołtarzu, poczerniały złocenia
i malowidła, nieco więcej wysiedziane są ławki,
bardziej zdarta posadzka... Ale poza tym wszystko
po staremu.
Nieśmiałym krokiem zbliżył się do kościelnego.
— Czy ksiądz proboszcz będzie dziś spowia
dał? — zapytał cicho.
Kościelny niemal groźnym spojrzeniem obejrzał
go od stóp do głów. Jak można było takie pytanie
postawić...
— Ksiądz proboszcz spowiada zawsze — odpan
tonem urażonej godności. — I w dzień i w nocyA jeżeli go teraz nic ma w kościele to tylko dlate'
go, że nie ma nikogo do spowiedzi... Chce się spo*
wiadać? — zapytał niezdecydowanym tonem, koń
cząc tę tyradę.
Łachmaniarz skwapliwie kiwnął głową.
— Zaraz poproszę tu księdza proboszcza — od'
parł kościelny znacznie już łaskawiej. — Proszę po*
czekać.
To rzekłszy jeszcze raz skontrolował czy przY
ołtarzu jest nadal wszystko w porządku, jeszcze raZ
zlustrował od stóp od głów nieznajomego, jakby
sobie chciał zapamiętać, jak ma zameldować ksic'
dzu proboszczowi i poważnym, choć trochę przY'
śpieszonym krokiem ruszył w stronę wyjścia.
Łachmaniarz przyjrzał się uważnie obu kobieton1’
które sprzątały przy głównym ołtarzu. Pozni”
obie. Ta grubsza, Bobrowiczka. nie stara jeszcze
była kobieta dziesięć lat temu. Chudsza, Woźniaczka, jak była stara tak i jest. Ani starsza, ani młod'
sza tylko taka zasuszona, jak dziesięć lat temu.
(Dalszy ciąg nastaP1’

--.lu n^inriru.
CENY UUŁUSZŁN.

Za wiersz milimetrowy lub jego miejsce ne »
tytułowej — zl 1.25; w tekicle zl OM; ze ><k,te ,|r
zl 0.40; drobne 15 gr ze wyraz; praca poszukiwane I zaofiarowano — 10 0' ”
we. Drobna — najmilej 10 wyrazów. Nekrologi — 50 gr mm; miejsca
25% droiej; tabelaryczno I bilanse — 50% drotoj. Wyrazy tłustym drukl,l’’)(<,lnir
się podwójnie. Duło litery — Uczę się za słowo. Zagraniczne 50% droiej.
nikaty (N) — 2 zl za mm. Za trełó ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.
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