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Gdańsk przeciw połączeniu z Rzeszą!
Druzgocące wyniki „ankiety norymberskiej
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej**)
Rewelacyjne wyniki isiliśmy, na kongres nbrymberdomości, rzucających ciekawe
ankłSt I Is^* została wysłana z Gdańska
światło na to, co obecnie dzieje

członków 6 brygady szturmów
ki SA. z 40 sztandarami, pod
GDANSK, 12.9. Jak już dono- delegacja, składająca się z 400 przewodnictwem „Standartenfuhrera" von Bóttichera. Jednonocześnie wyjechał do Norym
berg! gauleiter Forster, który
miał zdać dokładny raport o istotnym położeniu politycznym
Gdańska.
W tym celu na krótko przed
kongresem została rozpisana w;
ruUiohiUletyss Reutera
Gdańsku ankieta, tzw. „norymberska
“ pomiędzy znaczniejszy,
własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej**)
mi przywódcami poszczegól
LONDYN, L_,
12-9. Wszystkie
_________ ! Angielskie koła polityczne ko le „Times'a" i jako dowód nie- nych organizacyj narodowo-soiplckfp noHnunlv
jLa
rozgłośnie angielskie
podawały motilino
W. RrvhnlJ
Brytanii utrzy cjalistycz. obejmująca szereg
mentują tan
ten biuletyn, I
jako
prze złomnej woli W
wczoraj co pół godziny nastę kreślenie wszelkich sugestii po mania pokoju w Eurcpie za ważkich dla partii zagadnień.
M. in. ankieta zawierała pyta
pujący oficjalny komunikat Reu wstałych lub mogących po- wszelką cenę.
nie, czy według poglądów przy
tera:
wstać po niefortunnym arłyku(Dokończenie na str. 2)
wódców, wszyscy członkowie
„Rząd W. Brytanii pragnie
organizacyj narod.-soc. są nimi
wobec kursujących i nieści
z wewnętrznego przekonania?
Ścsły związek miedzy demokracjami
jak się przedstawia moralna
słych pogłosek prasowych usta
wartość członków szturmówek
lić, że jeżeliby Francja została
świata (SS.
i SA.)? jakie są nastroje lud
wciągnięta do woinv, obojętne
ności odnośnie ustaw norymber
£jąddego_DOwodu_<>i^_AiigHa Prezydent Roosevelt do kombatantów francuskich skich i wreszcie czy Gdańsk
„dojrzał" do włączenia do Rze
automatycznie wystąpi po stro
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej")
szy i jak fakt taki przyjęty by
nie francuskiej".
LONDYN 12.9. Donoszą z
„Serca amerykańskie złama został przez Większość ludności
Waszyngtonu, że
prezydent łyby się — oświadczył prezy Gdańska.
Roosevelt przyjął w sobotę de dent — gdyby Francja znalazła j ' Ankieta prowadzona była alegację francuskich kombatan się w ciężkiej sytuacji, a Stany nonimowo, z zaznaczeniem, że
pokój jednak obudziła nowa fala tów, bawiącą w St. Zjednoczo Zjednoczone nie pośpieszyłyby I
(Dokoriczenie na str. 2,ej).
konfliktów społecznych, powsta nych.
jej na pomoc .
1w j
łych w związku z zarządzeniami
Podczas serdecznej pogawęd
rządu w sprawie militaryzacji ki, przy herbatce, prezydent
głównego portu Francji: Marsy podkreślił ścisłe związkJ mię
lii, oraz sprawa zatargu w górnic dzy demokracjami St. Zjedno
twie na tle zmiany ustawodaw czonych i Zachodniej Europy,
stwa o czasie pracy.
co stanowi według niego najlep
PARYŻ 12.9. (Tel. wł.). Tutej bune‘‘ przynosi sensacyjną wia
szą
gwarancję
pokoju.
sze
wydanie „Daily Herald Tri domość, że ciężkie bombowce
Nieprzychylna Francji prasa
brytyjskie oraz słynne „spluwa
zagraniczna rozdęła oba te wyda
cze
ognia1' (najszybsze samolo
Hajemnica
dokumentu
nr
rzenia i zaczęła w związku z nimi
ty świata) — rozpoczęły prób
snuć niepochlebne przypuszcze
ne loty na tzw. „lotniska rezer
nia co do zwartości społecznej na
wowe" wybudowane we Fran
rodu francuskiego na wypadek
cji na podstawie porozumienia
jakichś powikłań. Pesymistyczne
się sztabów angielskiego i fran
te horoskopy, jak zwykle, zawio
cuskiego po zajęciu przez Rze
dły. Militaryzację portu marsylWyczyn adwokata Ryppla, który uzbrojenie, wyżywienie. Każdy u- szę strefy zdemilitaryzowanej
skiego przeprowadzono w warun
zorganizował
pochód młodzieży ży czestnik płaci jednak za udział w wy Nadrenii (dn. 21 marca 1936 r.)
kach wprost imponującej dyscy
Prasa francuska przedruko
dowskiej
do
Palestyny
przypadł do prawie po 250 złotych.
pliny, jakiej przykład dali rzeko
wując
tę notatkę opatruje ją ty
Prócz
tego
„Czołówka"
zbiera
dat

mo zanarchizowani robotnicy. La gustu niejakiemu Abramowi Gutszter
tułem: „Najlepsza gwarancja
ki,
ku
czemu
jest
uprawniona
za
tym
nowi
oraz
Mendlowi
Lekerowi
z
Sie

da dzień zresztą to wyjątkowe za
dlec. O ile adw. Rypplowi nikt nie samym numerem. Następnie oznaczo pokoju".

związku z ostatnimi wyskjf5arn’ i kongresem norymber
stóuJ- wśród narodowych socjali się w w. mieście.
Się
Gdańska zaobserwować
Q&ie znaczne ożywienie.

Umiany po kongresie?
’.Nn.rgan
Poznańskiego OZN
Kurier" donosi, że:
,

Wolnym mieście rozeszła się
po kongresie narodowych

a ,stów w Norymberdze, w Gdaii5- Przeprowadzone zostaną poważ
any.
Czn6 °sfatnich dniach posypały się IIawanse wśród dygnitarzy par
tlie pCh’ a w drugiej połowie wrześ
nią , r;ewjdziane są liczne wystąpietu#c- or« mają zmienić zasadniczo syS°ciar ** Gda"sku> dając narodowym
lstom nowe prawa i przywileje,
dłą et)le danych z wiarygodnego źróŻę y^^widują narodowi socjaliści,
^leC|iaiSa wszystkich zwrócona na
żniią °s’°wację, pozwoli na pewne
stu- V bez czyjegokolwiek prote-

D°n<jecnic nasz gdański koresetlt nadsyła nam kilka wia

dfaJ ilekroć Europa staje wobec
Cjy atycznego pytania:
pokój
zawsze oczy wszyst
kie 2Wracają się przede wszystC***tw 8tronę dwu wielkich mocjl § Zachodnich: Anglii i Fran
w*e’
w i*5!* to ?łówjąCa ę u znajduje się rozstrzyga.
Tąk"1-tO P>’tanie odpowiedź.
^Ość ] . ' teś * dzisiaj. Publicz
kom wsłuchuje się w wiai pa0Sc.* nadcliodzące z Londynu
^ędzij?Za’.
w*e’ ze ńd1 refleks
j 1111 al potężny wpływ na to,
lterga r° Pow>e Berlin czy Norym

Anglia m^oKu jtrancji
Offcjcrffvcf
(Od

Zęjn
stwierdzić, że tym raSPraw?a-le Schodnie stolice nie
Pokoju^ zawodu zwolennikom
’dezwvL] d^ydowana postawa i
dy^y
c czynna czujność Lonhliny °
zimnej krwi i dyscyto Pod
w*elkiego narodu — rządzenie, jako już niepotrzebne,
trz«Hiu 7°J7 ™ dzisiejszym śpię będzie usunięte. Nie mniej po'vyck _ cudności międzynarodomyślnie załatwiono konflikt w
h'lzpiu CZ'nn‘l< pokojowego opty.
górnictwie. Syndykat robotniczy
oparł się zdecydowanie wichrzeh^ynai °Ptynustycznie brzmiały, niom komunistycznym i przyjął
Wicrzch^lej
w’elu zbyt pocałkowicie propozycje rządu.
^npków0?11^0^ obserwatorów stoW ten sposób upadły ostatnie
8e*’ ktń ran<-uskich — wiadomonikim na<lchodziły z Paryża. przesłanki spekulacyjne tych, któ
'*‘łtpliHrri- ,wPrawdzie nie budził rzy mniemali, że Francja stanąć
znakomity stan pogo- może w obliczu swej nowej próby
Czość j .r°ine8° Francji i stanów, j dziejowej wewnętrznie rozbita. Z
hnkoju ' rządu rzucenia na szalę tą chwilą optymizm pokojowy ma
^‘dkie Wf?ystkich sił. jakimi to wszelkie zanse stania się rzeczy
Państwo rozporządza. Nie wistością

gwarantuje poKój

„Najlepsza gwarancja pokoju”

Sensacyjna wiadomość ,Mly Henll Tribune

„Czołówka palestyńska”
do nabierania naiwnych
.Konkurenci" adwokata R/spla działaj]

może zarzucić braku podstaw ideo
wych, które nim kieruję, o tyle
wspomniani panowie po prostu starali
się wyłudzić kilka złotych od naiw
nych i niestety udało im się to dosko
nale. Przygotowali odpowiedni ma
teriał propagandowy w postaci ulotki
podpisanej przez „Czołówkę pale
styńską".
Na czele tej „czołówki"' stali — jak
plszą w ulotce — czołowi przedsta
wiciele społeczeństwa. Władze popar
ły imprezę pochodu do Palestyny „za
nr 5400". Uczestnik wyprawy otrzy
muje n9łnv rynsztunek pochodowy,

ny jst dzień wyjścia z Warszawy na
1 stycznia. Chodzi o to aby na Wiel
kanoe czołówka stanęła już w Pale
stynie.
Władze rumuńskie i władze lureckie wydały zezwolenie przejścia „za
nr 675 oraz 8945" — twierdzili dalej
oszuściJak się bkazało „kwestarze" ze
brali na wspomniany cel około 2000
złotych. Znaleźli się naiwni. Prócz te
go zapisało się na uczestników po
chodu kilku młodzieńców z prowincji.
Ostatecznie spryciarzy zdemaskowa
no i osadzono w areszcie.

Gy sie zna dzie

100 monarchisto v!
Wybory samorządowe wywołały za
interesowanie monarchistów, którzy
chcieliby zdobyć mandaty do rad
miejskich. Monarchiści noszą się z
zamiarem wystawienia własnych list
w Warszawie, Łodzi i Wilnie- Nie
przyjdzie im to bez trudu, gdyż jak
wiadomo do zgłoszenia listy wybor
czej ordynacja wymaga 100 podpi
sów.
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Dujie uroczystości w jednyrn dniu

Generał
Haller
na
Śląsku
Poświeceni Szlandaiu Str. Pracy w Szopienicaih

15-lecie placówki Zw. Hallerczyków w Bytkowie
KATOWICE 12.9. Wczoraj odbyły
się na Śląsku dwie uroczystości naro
dowe z udziałem gen. Józefa Hallera:
pierwsza z okazji poświęcenia pierw
szego w Polsce sztandaru Stronnic
twa Pracy w Szopienicach, druga zaś
z okazji IS-lecia placówki Związku
hallerczyków w Bytkowie.
W Szopienlacach mimo niepogody
zebrały się liczne delegacje organizacyj ze sztandarami na powitanie gen.
Hallera.
P złożeniu raportu gen. Hallerowi
pochód z orkiestrą na czele ruszył do
kościoła na uroczyste nabożeństwo
podczas którego odbyło się poświęce
ni^ sztandaru poczem zebrani prze
szli pochodem z gen. Hallerem, drem
Tempką, dyr. Gawrychem drem Twar
dowskim na czele przez główne uli
ce gminy. Gen. Haller oddawszy w
prostych żołnierskich słowach hołd
poległym powstańcom, złożył płękny
w-ieiiiec na grobie Nieznanego Pow
stańca. Po defiladzie gen. Haller wy
ruszył natychmiast na uroczystość
hallerowską do Bytkowa.
Po przerwie obiadowej w Szopieni
cach odbyła się uroczysta akademia
w czasie które] przemawiali m. In.
wiceprezes Stronnictwa Pracy dr
Tcmpka oraz dr Twardowski.
W Bytkowie w uroczystości 15-lecla placówki hallerczyków a zarazem
sumiennego i owocnego urzędowania
p. Guzego, wzięły udział liczne dele
gacje Związku hallerczyków, Sokoła,
harcerzy, straży ogniowej, kolumny
sanitarne], Stronnictwa Pracy, Dru
żyn Błękitnych, Katolickiego Towa
rzystwa Polek oraz Związku Pawstań
ców Śląskich ze sztandarami.
Po nabożeństwie w kościele parafial
tiym w Michałowicach odbyło sfę uroeżyste przywitanie gen. Hallera na
placu Wolności w Bytkowie, złożenie
raportu oraz defilada przed gen, Hal
lerem, Komitetem Honorowym 1 wła
dzami Związku- Po południu w sali
p. Brzóski odbyła się uroczysta aka
demia podczas które] m. in. odbyły
się występy świetnego chóru „Szo-

pen*‘ oraz występy taneczne grupy
dziewcząt bytkowsklch. Okoliczno
ściowe przemówienia wygłosili gen.
dyr. Ciszewski oraz dyr. Gawrych po
czym dłuższe przemówienie wygłosił
gen. Haller, który w serdecznych sło
wach podkreślił zasugi prezesa pla
cówki p. Guzego 1 wręczył mu medal
związkowy za wybitne zasługi dla do
bra Związku. Generał Haller w prze
mówieniu swym, gorąco oklaskiwa
nym, podkreślił m- In. również wybi
tne zasługi Wojciecha Korfantego Po
łożone dlas prawy polskiej w okresie
niewoli I apelował do zebranych by
w pracy spoełczno - narodowej dążyli
do ugruntowania w Polsce ładu Bo
żego i by Polska stała się krajem nie
tylko praworządnym ale i państwem
narodowym oraz katolickim, w któ
rym Jedynym gospodarzem może być
tylko Polak - katolik.
Z kolei gen. Haller udekorował kil
kunastu działaczy związkowych mie
czarni hallerowskimi 1 medalami

Po likwidacji strijJtii
w Swarzędzu
POZNAŃ, 12.9. (sp) Strajk w Swa
rzędzu, jak już donosiliśmy zakończy!
się zwycięstwem strajkującej czela
dzi, co stanowi równoczesny sukces
Zw. Rob. i Rzem. ZZP, który akcję
strajkową prowadził.
Na zakończenie akcji odbyło się ze
branie likwidacyjne, na którym przed
stawicielc Zw. Rob. i Rzem. ZZP oraz
komitet strajkowy złożyli sprawozda
nic ze swe] działalności, oblaśniając
poszczególne punkty układu zbioro
wego pracy.
Komitet strajkowy podziękował
przedstawicielom związku, którzy
przez cały czas strajku służyli swoją
pomocą oraz prasie za przychylne ustosunkowanie się do strajkujących,
szczególnie zaś ,,Nowej Rzeczpospoli
te]**, „Siedmiu Groszom" i „Obronie
Ludu".

Arglii u boku Franci
(dokończenie ze strony 1-ej)
W godzinach wieczorowych
'wydano biuletyn do prasy, w
którym m. in. raz jeszcze pod
kreślono, że „oświadczenia pre
mira Chamberlaina w Izbie
Gmin z dn. 24 marca i mowa
min. Simona w Lanark pozosta
miera Chamberlaina w Izbie
nie mogłaby pozostać obojętna
w wypadku rozszerzenia się
konfliktu**.
Biuletyn podkreśla ścisły
kontakt z Francją i kończy się
oświadczeniem, że „należy ocze
kiwać na poniedziałkową mo
wę kanclerza Hitlera, w które
go intencje pokojowe nie ma do
tychczas powodu wątpić**.

WtfWo zobaczc/ć
ŚWIETNĄ SATYRĘ
P O LITYCZNĄ

ll»OKOło ( vaucin
POCZĄTEK 7,30 i 10-ts wlecz.

związkowymi za zasługi 1 wręczył
prezesowi placówki puchar wędrow
ny własnego imienia za najlepszy wy
nik w zawodach strzeleckich, komen
dantowi chorągwi za najlepszy wynik
w zawodach strzeleckich Związku na
grodę wiceprezesa chorągwi p. Lesz
czyny, członkowi placówki w Siemia
nowlcach p. Kuzlorowl puchar dyr.
Gawrycha, a wreszcie drużynie błę
kitne] z Lipln czwartą nagrodę.

W czasie akademii p. gen. Haller
przywitał serdecznie przybyłego z
Chorzowa, ze zjazdu mężów katolic
kich ks. prałata BrandysaAkademię zakończyło odegranie
hymnu narodowego, po czym zebrani
zasiedli przy wspólnym, żołnierskim
obiedzie.

(Dokończenie ze str. 1-ej)
chodzi o zupełnie szczere odpo
wiedzi. Toteż rezultat ankiety
był rewelacją dla kierownictwa
parti nar.-soc. w Gdańsku. Oka
zalo sie, że na pytanie pierwsze
tylko 10% odpowiedzi było po
zytywnych. Wartość moralną
sztunnówek oceniło pozytyw
nie 60% odpowiedzi. Na pyta
nie dotyczące ustaw norymbarskich 72% odpowiedzi było ne
gatywnych. „Dojrzałość** Gdaii
ska do włączenia do Rzeszy
stwierdziło zaledwie niespełna
40% odpowiedzi, a przeszło
60% zapytanych wypowiedzia
ło sie ujemnie o nastrojach lud
ności w tej sprawie.
Jak mówią, Forster zamierza!
przedstawić wyniki ankiety na
obradach w Norymberdze toteż
nieoczekiwany rezultat, stwier
dzający niezadowolenie w „do
lach1* partyjnych pomieszał kie
rownictwu partii szyki w naj-

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
«f Jer uciczenia jubileuszu

JE. ks. kardijnała Kakousklego

otwarto w domu pokanon cznym
W jednym z trzech domów nie w utworach religijnych. Rzeźby te
gdyś kanonickich, obecnie wykupio nie przedstawiają przeważnie więk
nych przez duchowieństwo warszaw szej wartości artystycznej, chociaż u
skie przy ul. Kanonii 20 odbyło się twórców niektórych tych dziet moż
otwarcie Muzeum Archidiecezjalnego na dopatrzyć się dobrego smaku ar
im. Kardynała Aleksandra Rakow tystycznego i talentu z Bożej łaski
skiego, założone ku uczczeniu jego
Prócz rzeźb w Muzeum Archidie
50-lecia kapłańskiego i 25-lecia arcy cezjalnym nagromadzono sporą ilość
biskupich rządów na stolicy metro tkanin, przeważnie ornatów i kap,
polii warszawskiej.
które w przeciwstawieniu do rzeźb
Zbiór eksponatów stanowią rzeź są eksponatami wysokiej klasy arty
by i tkaniny religijne, z których wie stycznej. Są to przeważnie brokaty
le sięga jeszcze XIV wieku. Zebrane i adamaszki, sięgające tak samo, jak
są one z różnych kościołów archidie i rzeźby, bardzo odległych czasów.
cezji warszawskiej czyli całego Ma Tkaniny te są głównie pochodzenia
zowsza, a nie stanowiące obecnie o- francuskiego, pewna ich część to tka
biektów kultu, ale spoczywające W niny tureckie, a nawet perskie.
ukryciu, Jako zabytki historyczne.
Całość muzeum wygląda jeszcze
Zebrane rzeźby są przeważnie nie dość skromnie, ale laikom i ta część
wiadomego pochodzenia i świadczą * wiele powie, zaś dla znawców staone niejako o historii sztuki ludowej, I nowi ciekawy materiał do badań hiktóra ongi objawiała się przeważnie storii sztuki — nie tylko religijnej.

Cile tpolecieAitwo iladzl ebccnlg i na
pięciem przygotowaniu do lotu do •trato-

na firmamencie radiowym

P O CZĄTEK 513, 715. i 913

DZIŚ uielka PREIIIER^U!

ca, a żądana stacja odzywa się na
tychmiast, automatycznie dostrojona,
głośno, czysto i wryażnie. Poza tym,
w aparacie tym zastosowano nową
metodę, tzw. silentodę, która umożli
wia idealny odbiór na falach krót
kich.
Poza wybitnymi walorami techni
cznymi. wszystkie tegoroczne odhior
nikł Philipsa odznaczają się efekto
wną, luksusową o modernistycznych
kształtach szatą zewnętrzną.
Estetyczna, a jednocześnie niezwy
kle praktyczna skrzynia philitowa
aparatu 4-39, wytworne, ze szlachet
nego drzewa wykonane skrzynki po
zostałych aparatów, harmonizują z
eleganckim wnętrzem nowoczesnego
home‘u i są prawdziwą ozdobą każ
dego mieszkania. (Ni

CENY FILHARMONIA
nr

7C

P°cz* 6< & to

przepaścią"

TS?.’ 751

1?

„PERŁY KORONY *
SACHA CUITRY

Tygrys Esznapuru

K1B3

AUGUSTYNA

ceny miejsc: od £0 do 80 gr

I SERIA FILMU „INDYJSKI GROBOWIEC"

na przysZ*

„Armia" W. M asta
Swego czasu podaliśmy
domość, powtórzoną następ’1';,
przez całą prasę polską, że
Gdańsku tworzy się szwadr^.
kawalerii, mający na celu P1Z,
gotowanie wojskowe mlodz|e
ży gdańskiej, udającej się . ®
ćwiczenia do Prus Wschodnie11'
Obecnie możemy uzupełnić tę ’,
formację dodatkowymi danyin'
Istnieje mianowicie projekt t*
rżenia jednostki wojsko*®-;
składającej się z 2 batalionu'
piechoty, 1 kompanii łączno^;
1 kompanii saperów i 1 oddz’3
łu zmotoryzowanego.
Do służby w tych oddziałaj
mielib” być powoływani ty'Ą,
obywatele gdańscy narodo*^
ści niemieckiej, a celem tej
by ma być odciążenie garnij
nów wschód nio-pruskich
przeszkaiania gdańszczan ?
względu na nierówny poz
wychowania fizycznego i W5",
pnego przygotowania wojsk0
wego.
. k'
Nic potrzeba 'dodawać, żc &
cja ta jest najzupełniej sprze°z
na zarówno ze statutem w. m13.
sta jak i interesami Polski, t° .
Polonia gdańska spodziewa
że władze polskie nie dopf5^
czą do tak jawnego narusz^
swoich uprawnień w Gdańsk •

Rozgrywka:
Ferster — Gretser

,

Niejednokrotnie już stwic^A
liśmy, że stosunki pomiędzy AL
zydentem senatu gdański®®
Greiserem a gaulelterem *0T.
sterem nie należą do naJ'®^
szych. W związku z tym —- K
podawaliśmy — propono*30
już Greiserowl kilkakrotnie
ne stanowisko w Rzeszy.
bcc odrzucenia przez niego P1
pozycji, w ostatnim czasie
nikła inne koncepcja, a mianu' (
cie projektuje się powierzę" .
Greiserowl funkcji gauleit®
na obwód gdański, przez
władza administracyjna i P3
tyjna skupiła by się w jego z
W dolnie Chochołewikiej dobiegają
końca oatetnle prace priy organliacjl lotu, kach, natomiast Forster
klOry stanowi wielkie wydarionie w tyciu mał by analogiczne stanow>sja
naukowym Polaki I iwrOcił na (lobie oczy
całego świata.
w Austrii, gdzie — jak po w'3,Polskie Radio bierze równloi iywy udziel ją — potrzebny jest czło*1
w lej Imprezie, gdyi transmituje start balo
>,
nu z doliny Chochołowskiej i pozostawać „silnej ręki".
będzie w łączności z uczestnikami lotu, aby
Dla
interesów
Polski
obo'j.3
informować społeczeństwo o losach wypra
wy. Komunikaty, to będą nadawane bez ne jest, czy łączne stanowi® j
względu na porę, zarńwno w dzloń jak I w prezydenta
senatu i gauleitc^,
nocy. Po wylądowaniu balonu projektowa
spoczywały bV
no Jest równloi przemówienie przez radio gdańskiego
dra K. lodko-Narkiewicza w najbllitzo] roz rękach Forstera czy Greis®fcJI
głośni.
Faktem jest, że struktura
Obsługa radiowa w obecnej chwili jest
lut całkowicie zorganizowana I oczekuje tworzyła by stanowisko ana
tylko na start z doliny Chochołowskiej, aby
do „Statthaltera**
obwieścić o Jego przebiegu całemu społe glczne
czeństwu.
miestnika) krajów niemiecki
przez co Gdańsk upodobnił ,
sie jeszcze bardziej do pro*
niemieckiej.
uje
lęąfr
(Karowa 16) cjiPolonia
gdańska stawia s°vj.
„DLA CFE3ŁE WARSZAWO” pytanie, czy 1 tego rodzaju ••
Loda Hal ima, F. Bcdo, W. Conti. rement1* personalne trakto ‘j,
K. KruVows’ri, W. Walter. 3 orkiestry ne by było przez władze P..
200 osób zesaołu. Codziennie 2 jrzedskie jako „wewnętrzna
stswienia 7.30 i 10 wiecz.

Wielka Rewia
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bliższych planach'
lość.

Lot do stratosfery
przez rac^o

Trzy nowe gwiazdy
Na czoło nowoczesnych arcydzieł
radiotechniki w obecnym sezonie wy
suwają się trzy nowe supery Philip
sa 4-39, 6-39 i 7-39, zwane słusznie
trzema nowymi gwiazdami na firma
mencie radiowym.
Każdy z wymienionych odbiorni
ków jest w swojej klasie szczytem
doskonałości i precyzji. Wybredna
publiczność wie doskonale, że ilekroć
Philips wypuszcza na rynek nową se
rię aparatów, zawsze odznaczają się
otie rewelacyjnymi ulepszeniami, do
chodzącymi do niespotykanych dotąd
wyników. Tak jest i tym razem.
W słynnych na cały świat labora
toriach Philipsa powstały modele naj
nowszych odbiorników na sezon
1938-39. „Mały super o potężnym
glosie" — superheterodyna o pięk
nym tonie, 6-39 — luksusowa super
heterodyna o wytwornej skrzynce,
wreszcie niespodzianka sezonu —
7-39, super z klawiaturą, który w
najbliższych dniach ukaże się na ryn
ku. Konstrukcja tego odbiornika, oparta na zastosowaniu kondensatora
przesuwanego, wzbudza wielkie za
interesowanie na dorocznej Wysta
wie Radiowej. Jedno naciśnięcie pal-

Gdańsk przeciw połączeniu z Rzesza

.Straszny Dwór*

Kino STUDIA
Nowy owiał 23/25,

Chmi*l°*

„ARENA ŻYCIA’’
Dramat życia i miłości.
fiod s-minką w rolach gł- Ą”'
a HSrbijer i Albert Ma«
stock. Poctątek seans. 5. 7-

SFINKS

, a 10
pocz. o» *

M SKAZAMO W Dh 5ieb/<sen.!°ri,‘’
■

I rewia

KINO SYRENA
Inżynierska 4

Począ'ek 5 - 7 - 915

10 z PAWIAKA

NADPROGRAM: Film kolorowy

reż. Reuben Matnouhaa

Nasze (°n f: 75
Kino PRAGA Targo**
2 filmy razem.

Lekarz pięknych kob
z Folą N’fn

. .
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Doskonale wrażenie mowy prczytfeita Benesza

Pełne porozumienie wojskowe

Sir. 3

Włochy zachowują neu'relncst
w zatargu tie >kc-niemieckim

PARYŻ, 12. 9. (Tel. wl.). Prasa
francuska omawając wystąpienie „In
formazione Diplomatica" w sprawie
sudeckiej podkreśla, że w artykule
tym poznać można wyraźnie styl
Jak wynika
Prz ARYŻ, 12.9. Kanclerz Hitler nad obroną narodową, które odI tak w Paryżu jak i w Londynie.] Mussoliniego.
------------- —
■—— -z treści
—
bywają
sie
obecnie
codziennie
|
(A)
|
w
Y
wodów
>
Włochy
zobowiązały
się
jje ^mawiał wczoraj w Norym-

Francji i W. Brytanii
(Telefonem od własnego korespandeitta) .

Punk-^e’ przy czym głównym
li
tTI Jego Przemówienia by
bnr lerncy Pozostający jeszcze
c a granicami Rzeszy**. „Serhin^aSZe — wołał Hitler — są z
jjjj11, tak samo, jak i ich serca
w naszym kierunku... Majęj Wobec nich święte obowiąz
Dbaniem dziennikarzy nielęanC| h mowa, którą wygłosi
kOnC erz P°dczas zamknięcia
ją ?resu będzie miała decyduZnaczenie dla dalszego roz
^wypadków w środkowej

&en°Wę radiową prezydenta
Ulj>,esza cały zachód powitał z
-J*’. i radością. „Usłyszeliśmy
Wecrn prasa francuska — no
ty,., Benesza. Benesza o noPełr? h°ryzoncie myślowym,
kje Cg0 pogodnej filozofii i wiel
takt ducha- Dopiął on szczytu
hien11 ' ustępliwości. Świat wi
ty, IT1u, jak również i narodofiąjfes^'emu wdzięczność za ok* Pon’es’one na ołtarzu po1 sprawiedliwości**.
brą,z‘s*ai Po raz pierwszy ze
ty^3 s'ę w Paryżu konferencja
Prze .wa francusko-angielska,
tyą^i^ziana w układach zaZąj-tych w marcu 1936 r. tj. po
tąr^Clu Przez Niemców zdemiliAggZ°wanej strefy Nadrenii.
s*tah a Reutera zapewnia, że
ltą^Oy generalne angielski i
kr, 5Uski doszły do całkowiteftiC|r°r°zumienia we wszysth Punktach konferencji.
ty JU- spr. zagr. Bonnet bawi
brzpUewie, gdzie konferuje
Ważnie z min. angielskim
WeJercm. komisarzem Litwino
Spr n’ tudzież rumuńskim min.
biią ^agr. Comnenem. Jutro
aby' Bonnet wraca do Paryża,
Wziąć udział w naradach

Tuszowanie i łagodzenie przemówień
wygłaszanych erzez dygnitarzy hitlerowskich

Również
korespondent rzymski
„Temps" wyraża przekonanie, że
Włochy nie życzą sobie zbyt wiel
kiego sukcesu Rzeszy w sprawie su
deckiej I stąd owa „lekcja powścią
gliwości" udzielona Hitlerowi w „Informazione Diplomatica".

Korespondent berliński „Kurie , mania pokoju, a lepiej sama za- oraz min. Goebelsa.
ra Warszawskiego** podaje nie j jęła się przywróceniem porząd
Jedynie przemówienie kancl.
zwykle interesujące szczegóły ku w „swym żydowskim pań Hitlera podawane są w pełnym
tuszowania i łagodzenia mów stewku** i innych posiadłoś i dosłownym tekście, nawet z
wygłaszanych na kongresie no ciach swoich;
tak mocnymi momentami, jak
3) Żołnierskie lapidarne wy ustęp mowy przywódców poli
rymberskim:
„Mowa gen. Goeringa, która rażenia na temat zalet wojen tycznych partii narodowo - so
cjalistycznej, gdzie kancl. Hitler
dnia wczorajszego była na ogół nych armii niemieckiej.
Tę samą zresztą taktykę ła stwierdza, iż „jeszcze" znajdu
podana tylko w związłych skró
tach, dziś obok przemówienia godzenia i usuwania mocniej ją się poza granicami Rzeszy
szych ustępów nie nadającycli
Niemcy, którzy nie masz „Nowa Rzeczpospolita"
min. Goebelsa zajmuje gros się na rynek zewnętrzny zasto, niemieckiej
oq
„apwm
są włączeni uv
do wspólnego
orga
miejsca w dziennikach tutej
sowano
wobec
mów
dra
Laya,
1
nizmu
państwowego**szych. Taktyka zastosowana
dnia wczorajszego wywołała
nawet przypuszczenie w kolach
Ofensywa na Hankou słabnie
tutejszych obserwatorów za
granicznych, że mowa marsz.
Goeringa ze względu na swą
ostrość miała być celowo usu
nięta w cień. Jak sie okazało
przesunięto moment propagan
dowego wykorzystania jej na
niedzielę.
HANKOU 12.9. Ofensywa japońska ku armii chińskich, działających na ty gen. Lu-Czung-Lin b. szef sztabu
„chrześcijańskiego generała" Genga.
Przy porównaniu jednak rze obfituje w coraz rzadsze zwycięstwa, łach napastników.
czywistego tekstu mowy z ale za to w coraz krwawsze ofiary. Niezależnie od luźnych oddziałów Ponieważ Japończycy nie są w sta
brzmieniem podanym przez Tłumaczy się to tym, że pod Hankou partyzanckich, daleko na tyłach tron nie obsadzić całego terytorium zdo
niemieckie biuro informacyjne, marsz. Czang-Kai-Szek zgrupował tu japońskiego działają regularne woj bytego przez siebie, zadowalając się
a za nim przez całą prasę wy swe najlepsze dywizje, doskonale u- ska chińskie, dobrze uzbrojone i po jedynie osadzeniem garnizonów w
nika, że zdecydowano się na u- zbrojone i wyćwiczone, a oszczędza zostające pod wspólnym naczelnym większych miastach — władzę fakt?
sunięcia pewnych ustępów, a ne w dotychczasowych walkach na de dowództwem. Wojska te, to przede czną nad prowincjami okupowanymi
miedzy nimi:
cydującą chwilę. Dywizje te mają za wszystkim dywizje rozbitej począt przez nich sprawuje dowództwo par
1) Ostry ustęp skierowany zadanie przejść do ofensywy, gdy tyl kowo przez Japończyków słynnej 8-ej tyzanckie armii chińskiej.
przeciwko Czechom, jako naro ko uda się zahamować natarcie japoń armii a następnie wszystkie oddziały Sytuacja przedstawia się w ten spe
dowi pozbawionemu kultury, skie.
regularne, które dołączyły się do nich sób, iż w razie załamania się ofensy
który nie wiadomo skąd się Olbrzymie terytoria trzech prowin- po szeregu bitew, w których zmuszo wy japońskiej na Hankou armia cen
tralna marsz. Czang-Kai-Szeka zaa
wziął;
cyj północnych: Hopei, Szantung i ne zostały do cofania się i nie zdołały takuje nieprzyjaciela od frontu, pod
2) Ustęp ostrzegający Anglię, Szansi,
się
połączyć
i
chińskimi
silami
głów
mimo pozornego pozostawania
czas gdy armia gen. Li-Czung-Lina uby nie dawała dobrych rad i pod władzą
japońską są de facto w rę nymi.
derzy jednocześnie na jego tyły.
ostrzeżeń o konieczności utrzy

codziennie w domu

Milionowa armia chińska
na tyłach wojsK japofisKich

Miesięczne bilety kolejowe
nie mogą zdrożeć

Sclitirna poslawa central zewotfowych o nozoslawienie
bez zmian ceny biletów mieseczmcb III klasy
<1^1 ^n‘°ni 1 października rb. wchożycie rozporządzenie Ministerlet^kon,unikacji o podwyżce cen bi
koQj . m‘esieczjiych w podmiejskiej
9<ne„?''<acii Pasażerskiej na bliskich
^’ościach od miast
dzo Pr°Wadzenie nowej taryfy bar
du, Ztlacznie podroży koszty dojaz1>U(1żC? bardzo boleśnie odbije się na
?ck domowych ludzi pracy, co
brąc n’e dojeżdżających do miast do
oraz młodzieży do szkól.
'e,<.SZe Podwyżki obejmują
,6tów rZe.'i do 5 k'" Kdzie cena bi1 3,6o łniesi<fcz,,ych z zł 5.40 za II
7 y, Za kk tli wzrasta do zł 9,35 i
0(1clgtoWlęc prawie 100 procent Przy
2a .J1 10 km dotychczasowa ce• Ill-i H kl* 9 zł wzrasta do 13,35,
1-5 kuj3.? 6 z* do 9- Przy odległości
1. i0 11 kI- wynosi obecnie 13,50 od
1 5 d„ 7j’nosi będzie 20 zł a III kl
p
15

walczyć u boku Niemiec tylko w tym
wypadku, gdyby Rzesza stała się ce
lem ,-krucjaty Ideowej Wielkiej Demokracji".
„Matin" twierdzi, że w zlokalizo
wanym konflikcie niemiecko - cze
chosłowackim Wiochy zachowają ne
utralność oraz podkreśla charaktery
styczny szczegół, iż Włochy wybra
ły sobie jako chwilę wypowiedzenia
się w sprawie sudeckiej czas po zna
nych zajściach w Morawskiej Ostra
wie, co ma swoją znamienną wy
mowę.

miasta, a więc na przestrzeni, na któ
rej tylko bardzo nieliczne jednostki
jeżdżą codziennie kolejami i częściej
samodzielni kupcy lub wojażerowie
niż pracownicy umysłowi do biur
czy nauczyciele i młodzież do szkól
cena biletów miesięcznych i w III kia
sie jest nieco niższa. A mianowicie
bilety II kl. z ceny 43,20 zł obniżone
będą do 37,90 zł, a bilety III kl. z
28,80 zł na 28,40.

ka Ministerstwa Komunikacji godzi,
w tym wypadku w linię wytyczoną
w swoim czasie przez wicepremiera
Kwiatkowskiego o konieczności utrzymania na tym samym poziomie
siły konsumcyjnej szerokich rzesz lu
dności miejskiej.
Póki jeszcze czas należy poddać
rewizji obecne rozporządzenie o
podwyżce cen biletów miesięcznych
na krótkich przestrzeniach na Pol
Jak z powyższego widać polityka skich Kolejach Państwowych.
TEK
Ministerstwa Komunikacji zmierza do
pogorszenia jeszcze bardziej sytuacji
mieszkaniowej w wielkich miastach,
a w szczególności w Warszawie, w
której mieszkania silą popytu wzro
sną jeszcze bardziej, a tym samym
obniży się poziom egzystencji szero
kich rzesz pracujących, mieszkają
cych obecnie w pobliskich osiedlach
podstołecznych.
PRAGA, 12. 9. W dniu wczoraj
Oburzenie zainteresowanych sfer
fletów dalszvch odległościach cena podstołecznych jest niezwykle silne i szym doszło znowu na terytorium
Msko ?"e.siecznych, jak na urągo- przejawia się nie tylko w licznych sudeckim do utarczek 1 bójek.
k'asv " Ża Się tylko 0 grosze dla glosach czytelników nadsyłanych do
Przed zamkiem hr. Czernina w
k^ch nr natomiast wzrasta przy bi- redakcji, lecz również w akcji, jaką
Petersburgu
pod Karlsbadem, gdzie
c* 35 k klasy- 1 tak przy odlegloś- w tej kwestii podejmują centrale ru
lord Runciman spędzał week-end,
'vynoszani cena miesięcznego biletu chu zawodowego pracowników umy
henleinowcy urządzili w niedzielę,
1. 10 obecńie w kl. II — 32,40, słowych prywatnych, państwowych i
manifestację, domagając się plebi^.60 z} ’
32 z’> a dla III kl. z samorządowych.
scytu.
ilości ąTkm*3 na„24 Z‘* PrZy °d'
Czynniki decydujące, zanim wpro
”a 33,90
k 2 11 kL — 37,80 zł wadzą podwyżkę taryf kolejowych
Do lorda udała się delegacja pod
Cze w ’ a cena biletów III kl. jesz- na bilety miesięczne na krótkie prze przewodnictwem
posła Wollnera,
t>opierSta 2 25,20 zł na 25,40.
strzenie, winny zasięgnąć opinii sfer który oświadczył, że Niemcy sudec0 przy, odległości 45 km od * najbardziej zainteresowanych, Polity cy liczą na Runcimana, iż uczyni

Newą Rzeczpospolitą

Do w'ojsk tych przyłączyły się rze
sze głodującego chłopstwa oraz luźne
bandy bandyckie, rabujące dotąd bez
karnie wioski miasteczka, a obecnie
zorganizowane w lotne oddziały par
tyzanckie, trzymane żelazną ręką
przez naczelne dowództwo armii, opcrującej na tyłach frontu japońskie
go.
Na czele wojsk chińskich stoi spe
cjalnie odkomenderowany z Hankou

Likwidacja armij chińskich, operu
jących w Szansi, Hopei i Szantungu
jest obecnie dla Japończyków niemo
żliwa. Mogli by się na to porwać, do
piero po zdobyciu Hankou i komplet
nym zniesieniu armii Czang-Kai-Sze
ka, co z kolei doprowadziło by do od
wrócenia frontu walki przy czym rolę
oddziałów partyzanckich przejęły by
rozproszone oddziały armii centralne]
broniące obecnie ankou.

Week-end w Palestynie

Napady, bomby, zamachy
JEROZOLIMA, 12.9. Powstańcy
arabscy dokonali napadu z zasadzki
na samochód PEC („Palestine Electric
Corparation"). W wyniku napadu 7
Żydów zostało zabitych.
W obawie najśca partyzantów na
kasy sądowe w Jaffie prezes sądu
najwyższego zarządził zawieszenie
prac sądów pokoju w mieście.
Ubiegłej nocy rzucono bomby na
główną kwaterę policji w Jaffie i pod

Henle nowcy przerywają week-end

palono posterunek policyjny pod Esdraelon oraz przecięto linię łączącą
studio radiowe w Jerozolimie ze sta
cją nadawczą w Ramallah, co spowo
dowało przerwę w audycji.
W ęzasie wczorajszych zajść 6 ży
dowskich policjantów pomocniczych
zostało zabitych a jeden zaginął.
Stacja kolejowa pomiędzy Jerozoll
mą a Lyddą była w nocy ostrzeliwa
na.
Na ulicach Jerozolimy krążą silne
patrole z powodu podniecenia, panu
jącego wśród mahometan w okolicy
meczetu Omara.

lorda Runcimana

wszystko, aby „mogli uzyskać swe
prawa".
Gdy lord Runciman z małżonką ukazał się na balkonie, manifestujący
tłum Niemców zaczął chóralnie po
wtarzać wyuczony tekst: „Drogi lor
dzie, wyzwól nas od Czechosłowa
cji". (Lieber Lord, mach uns frel von
der Tschehoslovakei").
Lord Runciman polecił posłowi
Wolłnerowi oświadczyć zebranym,
że ma nadzieję, iż nad głęboką prze
paścią dzielącą Niemców i Czechów
da się przerzucić most pokoju.

pieniądze... wezienie

w Sosno w eckiej Ubezpiecz.

W sądzie okręgowym w Sosnowu
ogłoszono wyrok w toczącym się od
od dłuższego czasu procesie o nadu
życia w Ubezpieczalni Społecznej po
pełnione przez pomocnice dentysty
czne, które przywłaszczały aobie
wpływy, kasowe za leczenie pacjen
tów. Oskarżone w tej sprawie czte
ry pomocnice dentystyczne skazano
na karę od 8 do 13 miesięcy więzie
nia.

Str.
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Stać! Tor zajęty! na złotych godach ks. bisk. Szelążka
Nuncjusz Apostolski i liczni członkowie Episkopat11

Tajemnica cierwonyih, żółtych i zielonych świateł

Poszliśmy w stronę mostu Ponia
towskiego. Wieczór był wprawdzie
chłodny,
lecz
przyjemny. Lekka
mgia gromadziła się w dole pod wia
duktem, matowlła ostre zarysy mo
stu kolejowego. Tym wyraźniej bły
skały kolorowe światła na torach ko
lejowych.
O, właśnie Idzie poetąg 1 nagie
zielony kolor zmienia się na czerwo
ny, po chwili żółty 1 znowu zielony.
— Cóż to nowego? — pytam.
— Nie taka już nowość, ale nie
każdy orientuje się w tym. Jest to
system automatycznej blokady międzystacyjnej. Nie słyszała pani o
tym?
— Owszem — jąkam zażenowa
na — ale doprawdy nie bardzo rozu
miem, na czym on polega.
System ten, wzorowany na angiel
skim, zastosowano u nas wraz z roz
poczęciem przebudowy dworca Głó
wnego.
Tor kolejowy podzielony jest na
równe odcinki o długości mnićj wię
cej 1,3 km. Przy zbiegu dwóch od
cinków stoi semafor zw. trzystawny
świetlny —• o trzech kolorach —- cżer
wonym, żółtym 1 zielonym.
Dla przykładu weźmy przestrzeń
między dworcem Głównym 1 Wscho
dnim. W tej chwili na torze wszyst
kie semafory dają piękny kolor zie
lony — tor wolny.
Puszczamy pociąg A ze stacji
W-wa Główna w kierunku Pragi 1
obserwujemy. O. Już dochodzi do
pierwszego semaforu, Już go mija 1
oto światło zmienia się na czerwone.
Oznacza to, że tor jest zajęty.
I gdyby zaraz po pociągu A Szedł
następny B, prowadzący go maszyni
stą widząc kolor czerwony, wiedział
by: przed nim odcinek zajęty — je
chać nie wolno.
Po chwili jednak pociąg A minie
odcinek i wiedzie na następny, a Wte
dy przed oczami maszynisty pociągu
B zapłonie kolor żółty — uwaga, żaraz będzie można Jechać! i wreszcie
upragniony kolor zielony — wolny
odcinek!
Ależ to naprawdę cudowne!
— Cudu tu żadnego nie ma. Wszy-

Wydz ał tramp ir u
i idn.nislratj
w 5 be Marskiej w€d?nl
GDYNIA, 12. 9. (Jź) Now'y rok
szkolny w Państwowej Szkole Mor
skiej rozpocznie się jak zwykle w
pierwszych dniach października.
W roku bieżącym do egzaminów
wstępnych zgłosiło się około 200 kan
dydatów z całej Polski, z czego po
łowa nie została przyjęta ze wzglę
du na brak przygotowania teoretycz
nego 1 zdrowia. Po raz pierwszy 0twarto w rb. nowy wydział transpor
tu i administracji morskiej, na który
przyjęto 18 uczniów z liczby 40 zglo
szonych.

Śruba okrętowa
marynarza
GDYNIA 12.9. (Jż). W dniu 8 bm.
przechodnie zauważyli w jednym z
baasenów portowych zwłoki mężczy
zny unoszone przez fale. Zawiadofione władze policyjne wyłowiły zwło
kl i przewiozły je do kostnicy miej
skiej.
Jak się okazało nieznany topielec zgi
ną w niezwykle tragicznych okolicz
nościach. W momencie, gdy wpadł
do wody i począł tonąć dostał się w
śruby okrętowe przejeżdżającego stat
ku, które zmiażdżyły dosłownie nogi,
ręc«l głowę zmarłego.
Istnieje przypuszczenie, że zwłoki
należą do któregoś z zagranicznych
marynarzy, który w chwili wyjazdu
statku z portu, wypadł za burtę do mo
rza i obecnie wypłynął na powierz
chnię.

stko opiera się na wprawdzie skom
plikowanych, lecz czysto ziemskich
podstawach. Dwie szyny toru kole
jowego są od siebie niezależne, od
izolowane kunsztownie i dopiero po
ciąg wjechawszy na dany odcinek
łączy szyny swymi kotami, zamyka
pewien obwód elektryczny, uruchamiając odpowiednie światło na sema
forze.

tury ludzkiej. Omyłka zawiadowcy
jest wykluczona. Nie może bowiem
uruchomić sam koloru zielonego, o
ile odcinek jest zajęty.
Tak przedstawia się Obecnie śygna
lizacja na torach kolejowych. Ale to
wszystko z wielu powodów jest nie
wystarczające i dlatego od grudnia
będziemy świadkami doniosłych I re
welacyjnych zmian w tej dziedzinie.
W. K.

ŁUCK, 12.9. W niedziele, dnia It
bm. o godz- 7.30 rano przybył do
Łucka na uroczystości związane z
50-ieciem kapłaństwa ks. biskupa A.
Szelążka — JE. arcybiskup Cortesi,
nuncjusz apostolski w Polsce. Po uro
czystym powitaniu na dworcu ks.
nuncjusz udał się do katedry, spotka
ny u drzwi świątyni przez JE. ks. bi
skupa Jubilata i obecnych w Lucku
biskupów oraz członków kapituł łuc
kiej i ołycklej. O godz. 8-e| przy oł
tarzu Matki Boskiej Latyczowskiej

A co się stanic, jeśli zajdzie jakieś
uszkodzenie w instalacji?
I to jest przewidziane. Jeśli cokol
wiek Jest nie w porządku, włącza się
automatycznie zawsze, bez wyjątku
światło czerwone: stać!
Wyloty stacji obsługuje zawiadow
RAWICZ 12.9. W powiecie rawlc- wyborów samorządowych referenci z
ca, a nie automat. On wyczarowuje
odpowiednie światła przy odejściu kim urządziło Str. Pracy w dniu 11 Poznania pp. Milczyriskl, Minnicki i
I ’ l!
ęi
czy przyjściu pociągu. Ale i tu za btn. sześć zebrań publicznych, na któ Roch.
Zebrania
odbyły
się
w
Pakosławiu,
rych
przemawiali
m.
in.
w
sprawach
bezpieczono się przed ułomnością na
Bojanowie, Sarnowie, Miejskiej Gó
rze, Konarach 1 Zakrzewie.
TORUŃ 12.9. Na Pomorzu odbyło
się w dniu 11 bm. pięć zjazdów powla
towych Str. Pracy, poświęconych
sprawom wyborów samorządowych
oraz organizacji Stronnictwa.
Zjazdy odbyły się: w Gdyni, Wej
W Borysławiu odbyło się zebranie pracy w duchu uchwał ostatniego kon
herowie, Kartuzach, Skarszewach 1 w
informacyjne pracowników umysło gresu pracowniczego w Warszawie.
Gniewkowie.
i
wych pfemysłu naftowego, zwołane
przez Związek Polskich Techników
wiertniczych I naftowych oraz przez
Związek zawodowy pracowników umyslowych przemysłu naftowego.
Na zebraniu tym uchwalono przez
aklamację wniosek następującej tre
W imieniu zarządu m. Kalisza zło
KALISZ 12.9. Drugi dzień uroczy
ści:
stości asnykowskich w Kaliszu, połą żył wieniec pod tablicę prez. Bujnlcki
„Zebrani witają z uznaniem nawią
czonych ze zjazdem b. wychowanków I delegacja b. wychowanków szkół ka
zanie ścisłej współpracy w sprawach
szkół kaliskich rozpoczął się 0 godz. lisklch.
zawodowych z zawodowymi organi
O godz. 11 odbyło się poświęcenie
9 rano nabożeństwem, Odprawionym
zacjami robotniczymi, widząc w tym
w kościele św. Mikołaja. Po nabo fundamentów pod „Dom Kultury i
krok ku konsolidacji całego świata
żeństwie odbyło się uroczyste odsło Sztuki Im, Adama Asnyka**, Dom ten
nięcie tablicy wmurowanej na domu stanowiący muzeum ziemi kaliskie!
przy ul- 6 Sierpnia 14, w którym położony będzie w pięknym miejscu
100 laty ujrzał światło dzienne przy parku kaliskim nad jedną z od
Podróiul LOTEM przed
wielki poeta 1 myśliciel Adam Asnyk. nóg Prosny.
O godz. 12 odbyło się uroczyste po
siedzenie rady miejskiej m. Kalisza.
W ramach uroczystości asnykowsklch zwołano do Kalisza 4-ty zlazd
b. wychowanków szkól średnich, któ
rego obrady toczyły się w starym
gmachu kaliskie] szkoły realnej, do
której uczęszczał Adam Asnyk i któ
Stronnictwo Ludowe w niedzielę by Chłopi swoim zwyczajem wysuwają rą nazwano Imieniem znakomitego
lo niezwykle ruchliwe. Urządzono na czoło kwestię zaufania. Obszernie poety.
Wieczorem odbyło się uroczyste
prawie ŹO zjazdów i konferencyj po i krytycznie komentowano „parcela
przedstawienie w teatrze miejskim,
wiatowych, święcono w kilku miej cję'* wyborów.
Wszystkie zebrania cieszyły się du gdzie odegrano sztukę Asnyka „Bra
scowościach sztandary.
cia Lerche**.
Większe zjazdy odbyły się w Opo żą frekwencją.
cznie, Stopnicy, Opatowie, Łowlctu,
Sierpcu, Olkuszu, Jordanowie, Grębo
wie (pow. Tarnobrzeg), Mińsku Ma
zowieckim, Radomiu. W Stoczku Łu
kowskim poświęcono 24 sztandarów,
ponadto święcono sztandary w Zagó
rzu (poW. Przeworsk), Rachaniu (To
Ogłoszono pierwsze oszacowanie sji sowieckiej oszacowano na 7.057
maszów Lubelski), Długim (Sanok) produkcji cukru w krajach europej tys. t., w wartości cukru surowego,
Babicach (Warszawa). W Zawadach i skich w kampanii 1938 — 39 r. — wobec 7175 tys. t. w kampanii 1937—
Dawidach pod Warszawą odbyły się Produkcja ta nie odbiega zbytnio Od 38, a produkcję ZSRR na 2.500 tys.
dożynki.
wytwórczości cukru w kampanii po t. (2.500 tys. t.).
Wszędzie poruszono sprawę wybo przedniej, wynosi bowiem dla całej
Produkcja poszczególnych państw
rów, nastroje pozostałą niezmienione. Europy 9.557 tys. ton, wobec 9.613 europejskich w kampanii 1938—39 sza
Dominują Nowosielce I Kraków. Tak tys- ton w kampanii cukrowniczej cowana jest w tysiącach ton nas | to wynika ze słów referujących oraz 1937—38.
pująco (w nawiasach zmiany w sto
zabierających głos w dyskusji. Okól
Produkcja tegoroczna będzie o 118 sunku do kampanii poprzedniej w
nik p. ministra gen. Składkowsklego tys. t. mniejsza. Pierwotnie liczono tys. ton): Anglią — 445 (+ 20), Bel
był bardzo żywo interpretowany I się z produkcją znacznie wyższą, a to gia — 250 (+ 10), Bułgaria — 25
stał Się przedmiotem zainteresowania. ze względu na podniesienie obszaru
(—7), Czechosłowacja — 610 (— 131),
plantacyj buraczanych o blisko 100 Dania — 215 (—36), Finlandia — 14
Francja — 1.000 (+ 32),
MUNDVR-HI ucnlow kie tys. ha. Jednakże niepomyślne wa (+3),
runki atmosferyczne wpłynęły źle na Gdańsk — 10 (—4), Holandia — 235
rozwój buraka cukrowego 1 zawar (—11), Italia — 420 (+ 71), Irlaindla
f rma egzystu e od roku 1801
tość cukru w buraku była znacznie — 78 (— 13), Jugosławia — 95 (+ 58),
mnejsza, niż się spodziewano.
Litwa — 30 (—2), Łotwa — 50 (bez
Produkcję cukru w Europie bez Ro zmiany), Niemcy — 2.000 (—215),
dawna Austria — 190 (+ 33), Polska
— 560 (—2), Rumunia — 160 (+ 84),
Hiszpania — 180 (+ 28), Szwecja —
285 (—61), Szwajcaria — 15 (+3),
GDYNIA, 12. 9. Niejaki p. F. MeTurcja — 60 (+ 3), Węgry — 130 (+
czykowskl, zam. przy ul. Sztumskiej
Kierownik
jednego
z teatrów 19).
nr 6 zawezwał pogotowie ratunkowe stołecznych przystępuje do organi
W rb. więc mniejszą produkcję będą
do swego domu, donosząc o groźnym zacji studia gry atorskiej, które we
dług zamierzeń założyciela ma się miały: Dania, Szwecja, Holanda, Cze
wypadku. Przybyły lekarz pogoto
stać podstawą przyszłego teatru za chostowacja, Niemcy. Produkcja Pol
wia stwierdził, że „ofiarą" wypadku wodowego.
ski utrzyma się na prawie niezmie
jest sam gospodarz mieszkania, któ
Ilość osób ściśle ograniczona. Po
nionym
poziomie.
ry spadł t taboretu i dość silnie po dania wraz ze szczegółowym Życio
rysem
kierować
należy
do
dnia
20
Natomiast
znaczniejszy wzrost pro
tłukł sobie kości. Nie świadczyło to
września br. do administracji „No
jednak; aby nie mógł osobiście zgło wej Rzeczpospolitej" pod „Studio". dukcji oczekiwany jest w Rumunii,
we Włoszech i JugosławiL
sić się do ambulatorium.
(N)

6 zebrań i 5 ziazdów w jednym dniu!
Strornictm o Fracy w terenie

Robotni'V i pra own’ey umysłowi

przemysłu naftowego
deklarują solidarność

Rodzinne miasto

w hołdzie wielkiemu Kaliszaninowi

Ludiwty mówię o wnburart

20 zjazdów i konferencji
w jednym dniu

SpadeK produRcji

w Europie w kampanii 1938-39

H. KEJLIN

Wezwał poqo'ow e

bo... siadł z taboretu

Nowa platówlta

artystyczna

o
[ ksiądz nuncjusz odprawił msze ś*'
«odz. 10-el
godz.
10-ej biskun
biskup Adolf Szelążek c
lebrował uroczystą mszę św. w ®bności JE. ks. kardynała prymasa H|0
da, JE ks. arcybiskupa Cortesi®^
nuncjusza apostolskiego oraz ksksskupów Fulmana, Przeździecki®^
Gawliny, Czarneckiego, Wetmaósk1
go, Tomaki, Nlemiry, Sonika °r*
członków obu kapituł. W czasie
św. odczytano z ambony własnore4.
ne pismo Ojca św. Piusa x) d0 k5- c
skupa Adolia Szelążka, wystosoW®
z okazji Jego złotych godów kaP*4~
skich. W końcu nabożeństwa arcyP4^
sterz Jubilat udzielił licznie zgr°n’’
dzonym wiernym błogosławieńs**
Ojca św. wraz z odpustem zupelnY®^
Przed sumą odbyło się przeni®®'
nie relikwii św. Andrzeja Boboli z
łacu biskupiego do katedry. W
czystej procesji wzięli udział wsZ\5|.
cy obecni
członkowie episkM*4
oraz prowincjał oo- jezuitów ks. ®
puch.
,
O godz. 1-eJ pp. na ulicy Ja8len®
skiej odbyła się defilada na cześć ”
sterza Jubilata młodzieży szkń1® .
oraz organizacji katolickich dl«ce*»
łuckiej.

Wielka maiłifestaua
CHORZÓW 12.9. Dnia 11 bm. cn.
rzów byf miełscem olbrzymiej M4”'
festacji z okazji zlotu mężów
kich, na który przybyły liczne
górników, hutników, rolników, kd4,
rzy, powstańców śląskich orgartiż4C’f
pólwojskowych, Akcji Katolickie) '
ganizacyj chrześcijańskich zw.
dówych.
(|
Po nabożeństwie zlotowym o®’’
się olbrzymia defilada na ul.
ścf.

Adsmowi Asnykowi i
KRAKOW, IM. Dnia lita.-'
ną rocznicę urodzin Adama AS^L
uczcił uroczyście Kraków, w któr®'
murach wielki poeta I nlestrudż®^
szermierz wolności, oświaty naf0
spędził prawie połowę swego 0,1
nego I znojnego życia.
Przed południem w dostojnych *
rach starożytnego kościoła św.
la na Skałce odprawiono mszę ó*'
duszę poety, celebrowaną w asy5’
cjl duchowieństwa przez ojca D®
skiego.
..
Pochyleniem sztandarów przed s
koiagiem poety członka Rządu N*'
dowego 1863-64 zakończyła sie u
czystość na Skałce.
,
W południe przy ul. Łobzowski*
pięknie i artystycznie udekorowa" .
gmachu pod nr 7 odsłonięto t®b
pamiątkową ku czci Adama AsńY
Uroczystość
zakończono
p
dźwiękach orkiestry miejskiej.

Pielgrzymka

do Osfrsj Braun• ref1'4

Na
uroczystość
Podwyz5? |4
Krzyża św., przypadającą w <4n’l,łelwrześnia udaje się do Wilna
grzymka z Warszawy z paraf''
Teresy od Dzieciątka Jezus Pr4y
Tamka.
s
Cena biletu uczestnictwa ż]
w'e
Wyjazd nastąpi dnia 12 wrześni3 f>,
czorem. powrót dnia 16 wr»®»n’
no. Na intencję uczestników
grzymki w dniu wyjazdu odpra
ę1
będzie msza św. o godz. 9 raf
kościele św. Teresy.

Zwyciezka walk®
z chorobami

..«

NIEŚWIEŻ, 8.9. Ośrodki
pow. nleśwlesklm w ostatnim k*
Je dokonały bezpłatnie wśród ,u
ścl miast i wsi 20 tys. szczep1*®
ciwdurowych.
We wrześniu bież roku
być dokonane 10 tys. szczepieńobejmą urzędników państwowi ' )(II.
morządowych, nauczycieli. P0,lc v
W związku z tym należy zażi4
że choroby zakaźne w powieCI
świesklm ostatnio nie są zupe,n
towane.
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Ruch gromi Warszawianko

Sensacyjne
zmiany
w
tabeli
ligowej
Polonia wygrywa z Pogonią
u, 3 stadlone Wojska Polskiego w
Df?rSzawie wobec 8.000 widzów Ruch
onat Warszawiankę 4:1 (2:1).
ra,ązacy mieli prlcz cały czas wyJ13 Przewagę nad przeciwnikiem.
§ ramki zdobyli Wilimowski (2),
łleCZ®rb*,’ski (1) 1 Pctcrek (z rzutu kar
■or * D'a drużyny warszawskiej ho
°wy punkt uzyskał Smoczek.
ł0„,.ra ^Vla dość ostra, a w drugiej po
n ,le Wilimowski został kontuzjowaav(‘ zn’ćsiony z boiska. Po kilku mill( ac|> Ślązak wrócił jednak na boigrał do końca. ,
IIr,,iyn*0 Ruchu najlepiej wypa^P»ra Wodarz — Wilimowski.
bramce zagrał po dłuższej przer
nj{e Ta‘uś. który dobrze i oiiarnie bro

^nsacyjne zwycietwo
Po‘01 i

W®
l;4o

Lwowie rozegrany został mecz
U|a y Pomiędzy warszawską Poło
ży ,wowską Pogonią. Sensacyjne
ąa C|estwo odniosą! drużyna stołecz
s°sunku 3:1 (0:1). Jest to pierw
kfPPOrażka Pogoni w beż. roku na
j?je *"wowahta/,°n‘a wygrała mimo osłabienia
Pazurka i Nawrota, grając
cały czas nezwykle ambitnie. Z
0q| leniem przetrzymała pierwszą

1
w której Pogoń była lepsza
drM**lwykle skutecznie zagrała w
bie ni dresie gry, zapewniając SO
tytnnc zwycięstwo.
#i»k Po,oniI najlepiej grał Szczepahąp ’ doskonale trzymał się Nytz. W
drow zie Pierwszą rolą odgrywał 0sien^; Niezwykle ambitnie grail KIp0Sk* 1 Kula.
ba 1^®°’’ zawiodła na całej linii. SłaNiłyJ a p°tnoc, atak grał bardzo nieMan Pm!ernle. Na wysokości zadania
Lwi W,a8ciwie tylk° Jerzewski.
drow ® bramki dla Pogoni zdobył O^e,lną Jażnlckt. Dla Pogoni
t«l dr
Ineczem zarząd Pogoni wl,?0We|iyi1^ sło,eczną z okazji jubileu
lak . ®°ściny we Lwowie, gdyż,
t>og0n‘.adomo. Pierwszy mecz między
w6 . 13 a Polonią został rozegrany
Wowie w i9iS f>

w Porażka Sm g ego
CoV| " ''nie wobec 6.000 widzów CraUjjj Pol‘onała drużynę Śmigłego 3:1
Mec, j
* ły
00 Przerwy prowadzony był
’hit. ę.yni tempie 1 na wysokim pozlo
*><* 80$ i*108' się to Przede wszystkim
I K.c ’ ktdrzy zademontrowali piękSnZUteczna gr«P®*tanQV. w.ys*aPił do tego meczu z
1(3 cene"ien’em odniesienia za wszel*>nj, ’*Wyc|Wtwa. Ambitna gra dru
<<Zala ki' ensk*ei często niestety przera
.Cracf'’ w brutalność.

do nh 3 pocz0tkowo ograniczyła
^*niei .°ny- Śmigły atakował gwa„
by,y niea e Mrzały leg0 napastników
*’aly zlik el|',e ' akci® i®K° napadu zob%e r w|downe skutecznie przez 0Mlmo acovilPrzewagl Śmigłego, Cracovia
”ri’nk| rK Pierwsze] połowie, trzy
“skiegc>eZ G<łrę- Korbasa i Zemba-

Prz
barn"'0 Zmięły grał w dalszym
■ ® 6,|>e
°stro> usiłując za wszel
h°rZySC. Z8trzy«nąć mecz na swoją
rzęwag|
rac°via mając 3 bramki
s^ch Br Wycofała
do defensywy
u “niern^ z. a‘aku 1 ” »®" sP°s,t3nia s -W1,a w°iskowym wyWei przewagi cyfrowo.

Jedyna bramkę dla Śmigłego zdo wano się, zwłaszcza po dobrych jej
był Pawłowski w 13 minucie drugiej wynikach w drugiej rundzie rozgry
połowy.
wek ligowych.
Zwycięstwo Warty należy określić
jako szczęśliwe, gdyż w równym, a
nawet bardziej sprawiedliwym stosun
ku wygrać mogła Wisła, która miała
W meczu ligowym poznańska War przez cały prawie czas gry znaczną
ta odniosła sensacyjne zwycięstwo przewagę w polu, a tylko wypadami
nad Wisłą w Stosunku 7:5 (4:2).
poznańczycy zdołali zapewnić sobie
Tak wysokiego wyniku i porażki zwycięstwo.
Wisły na własnym boisku nie spodzie
Wisła wystartowała bardzo dobrze

Nkspodnewana przegrana
Wisły

noścl napastników nie przynoszą efektu bramkowego. W 43 min. Szerfke
strzela czwartą bramkę.
Po przerwie Wisła ruszyła do ge
neralnej ofensywy. W 16 min. Artur
doprowadza do stanu 3:5, lecz wypad
Schreiera w 25 min. przynosi Warcie
piątą bramkę i znowu Artur w 37 miń.
poprawia na 4:5, lecz w minutę potem
Gendera strzela szóstą, a w niedługim
czasie potem siódma bramkę, obie
wskutek błędów obrony Wisły.
Bramki te przypieczętowały zwy
cięstwo gości. Wynik dnia ustala w ostatnlej minucie Habowskl, strzelając
piątą bramkę.
Warta grała bardzo ambitnie, wy
trzymała kondycyjnie cały mecz. W
ataku wyróżniał się Gendera oraz
Szerfke. W drużynie Wisły zawiodła
obrona i bramkarz.
kówna Zimnowłocki (Żuaw) 6:46.
Zawody były prowadzone w tem
Kajaki z motorkami 4000 m — Sta pie bardzo żywym 1 ostrym. Sędzia
wiński 18:25.
p. Gerblich ze Śląska nie potrafił uDwójki pań 600 m — Dylewska Sko trzymać zawodników w karbach.
rupińska (Tomaszów) 3:27.
Jedynki pań 600 m — Wojnowska
(Sokół) 3:57.
W Chorzowie AKS pokonał LKS
3:2 (2:1).
ŁKS był w polu wyraźnie lepszy ł
przy pewnej dozie szczęścia mógł za
wody te wygrać.
Ślązacy przechodzą wyraźny spa
dek formy, a jodynie Piontek utrzy
muje się na dawnym poziomie.
chód, wczoraj rano zmienił kierunek, • W drużynie łódzkie! doskonała by
tak, że oczekiwano lotu w stronę ła obrona, natomiast atak wykazał
brak decyzji w sytuacjach podbram
Włoch północnychNa chwilę przed Zawodami Jednak kowych.
Bramki dla Ślązaków zdobyli kolej
że pogoda raz Jeszcze się zmieniła i
tym razem wiatr pognał balony w no w 7 min. Wostal, w 12 Sikora, a
stronę Niemiec 1 Polski. Należy ocze po przerwie decydującą bramkę uzy
kiwać, że część balonów poszybuje skał w 4 min. znowu Wostal. Dla ło
nawet do Rosji, reszta zaś będzie lą dzian punkty zdobyli Lewandowski 1
dować po drodze. Start balonów od Król.

w 6 min. Łyko zdobył pierwsza bram
kę, w 15 min. ten sam zawodnik pod
wyższył do stanu 2:0 egzekwując pe
wnie rzut karny.
Z kolei Warta w doskonałym zry
wie zaszachowała przeciwnika I w clą
gu 7 minut przechyliła szalę zwycię
stwa na swoją stronę. W 18 min.
pierwszy punkt zdobył Kazimlerczak,
w 21 Gendera, a z pozycji spalone] w
25 min. Schreier uzyskał trzeci punkt.
Kontrataki Wisły na skutek nleudol

Zawody żeglarskie na Wiśle

Regaty kajakowe o mistrzostwo Warszawy
Sołlyk zdobywca nagrody Prezydenta RP

Na Wiśle odbyły się w niedzielę re
gaty żeglarskie, zorganizowane przez
Jacht Klub Polski o nagrodę Prezy
denta R. P, Startowało około 90 jach
tów.
Nagrodę Prezydenta zdobył p. Soityk (AZS) w klasie S. W klasie V
zwyciężyła Brzezińska (AZS), w kla
sie B wygrał Strusiński (BBW).
W klasie olimpijek pierwszym był
Hartton z Wisły, w klasie L wygrał
Sieradzki z Ofic. Jacht Ki., w klasie H
zwyciężył Jakusz z Jacht-Klubu Pol
ski w klasie E wygrał Sobański z O.
Jacht Klubu, w klasie C zwyciężył Sitruk z PPW.
Również w niedzielę na Wiśle od
były się zawody kajakowe o mistrzo
stwo Warszawy. Przyniosły one na
stępujące wyniki:
Jedynki 10 tys. m — Oomulski (So
kół) 56.40, dwójki 10 tys. m — Klisko

Konieczny (Sokół) 54.37.
Jedynki 1000 m — Łuka (Sokół)
5:48, dwójki 1000 m — Klisko Konićcz
ny 5:56.
Dwójki turystyczne 1000 m — Zych
Czarnecki (Żuaw) 5:28.
Dwójki mieszane 1000 m — Mazur-

AKS-ŁK5 3:2

Starł do zawodńiM Goidon-Be:netta

Wszystkie bdony palecialy
w stronę Polski
Wczoraj po południu odbyt się start
balonów, biorących udział w 26-tych
zawodach o puchar Gordon-Bennetta.
Około dwudziestu tysięcy widzów
zgromadziło się na miejscu startu. Po
goda w ostatniej chwili niespodzie
wanie się zmieniła i wiatr, który
wczoraj skierowałby balony na za-

Tydzień sjoitu polskiego w Gdańsku

był się bez żadnego wypadku.

Pierwszy wzniósł się Belg Demuyter, w ślad za nim balon francuski,
po czym Warszawa II, pilotowana
przez inż. Krzyszklewlcza.
Ostatni wyleciał o godz. 18 kpt. Ja
W Gdańsku odbyły się w niedzielę nienle zasługuje wynik Wlnlecklego z nusz na „LOPP“, uważany przez Bel
propagandowe zawody lekkoatletycz Gedanii na 3000 mtr. Uzyskał on czas gów za najgroźniejszego przeciwnika
ne. zorganizowane przez Polska Ra 9:27, bijąc rekord gdański o 7,5 sek. Demuytera.
dę Sportową na zakończenie tygod
nia sportu polskiego, odbywającego
się pod protektoratem ministra Chodackiego.
Na zawodach startowała, entuzja
stycznie powitana przez publiczność,
Walasiewlczówna.
Startowała ona w trzech konkuren
W poznańskim odbył się wyścig ko Lublin) 3:14:03. 3) Kapiak Józef (Jur,
cjach, zajmując trzy pierwsze miejs
larskl dokoła Wielkopolski na dystan Warszawa). 3:24:03,2.
ca i zdobywając puchar ufundowany
sie 250 km.
przez komisarza generalnego RP w
W biegu wzięto udział 18 kloarzy, w
Gdańsku, ministra Chodackiego.
czym kilku zamiejscowych. Na trasie
Uzyskała ona na 100 metrów czas wydarzył się nieszczęśliwy wypadek,
12,2, w skoku w dal 5,96, a w rzucie
któremu uległ zawodnik Pluta. Do
dyskiem 36,44 mtr.
znał on poważnych obrażeń głowy i
Z pozostałych wyników na wyróżzostał odwieziony przez pogotowie ra
tunkowe do szpitala.
We wczorajszych wyścigach moto
Wyścig ten wygra! KluJ z KPW — cyklowych, które odbyły się w Al.
Poznań w czasie 9 godz. 11 min. 27 Niepodległości o nagrodę przechodnią
sek. Drugie miejsce zajął Komorow prezydenta miasta, zwyciężył w ogól
ski (KPW - Poznań) 9.11,27.
nej klasyfikacji Jerzy Mleloch na
Na szosie stryjsklej rozegrany zo „N.S.U.“ z WKS Warszawa, ustalając
Zapowiedziany na niedzielę wyścig
długodystansowy o mistrzostwo Pol stał w niedzielę 2-gi doroczny wyścig zarazem nowy rekord trasy 106 km
ski na torze kolarskim został z po kolarski o puchar Targów Wschod godz.
wodu niepogody przełożony na ponie nich na trasie, wynoszącej 100 km.
W poszczególnych klasach zwycię
W biegu startowało 46 zawodników stwa odnieśli następujący zawodnicy:
działek.
Ogółem do zawodów zgłoszonych przy czym bardzo liczny był udział W klasie I do 125 cm 3 Kuligowski na
było 20 kolarzy: 3 warszawskich, 3 kolarzy klubów stołecznych. Kolarze motorze marki „Excelsior** z prze
śląskich, 6 z Łodzi i 8 krakowskich. stołeczni wyraźnie górowali, obsa ciętną szybkością 673 km/godz. W
Część kolarzy wyjechała Jednak z dzając też w rezultacie szereg pierw klasie A do do 250 cm3 por. Nachorskl na „Rudgu** z przeciętną 92 km/
powrotem do Warszawy 1 Łodzi, nie szych miejsc.
Wyścig wygra Napierała (Syrena, godz . W klasie B Brun na „Excelsloczekając na mistrzostwa ze wzglę
W-wa) 3:12:06. 2) Łoza (Strzelec — rze“ z przeciętną 97,2 km/godz. W
dów zawodowych.

Walasiewlczówna zdobywa
trzy pierwsze miejsca

Kluj wjgnl wyścig dookcła W;e kopohkl

Puchar Targów Wschodnich
zdobył Napierała

Tabela Ilgwa

Po niedzielnych zawodach o mi
strzostwo Ligi Ruch umocnił się na
pierwszym miejscu i naiprawdopodob
niej
zdobędzie mistrzostwo Ligi,
gdyż posiada już przewagę 6 punktów
nad drugą z kolei drużyna Cracovii.
Tabele zawodów przedstawia się 0becnle następująco:
14
45:25
Ruch
21:7
32:27
Cracovia
13
16:10
14
18:13
43:34
Warta
29:2*>
14
15:13
Wisła
30:27
14
14:14
AKS
26:28
13:13
Polonia
13
16:19
13:15
14
Pogoń
30:35
13:15
Warszawianka 14
24:35
14
11:17
śmigły
16:33
14
8:20
LKS

Mieloch zwycięzcą
wyścigów molciy/laiuyih

Przeloienlo

m strzostw kolarskich

klasie C ponad 350 cm 3 Brendler na
„Zundapie** z przeciętną 105,1 km/
godz.
W kategorii seniorów w klasie A 1
B zwyciężył Bathelt przed Baronem
i Bezetem, uzyskując słabą przecięt
ną 99,3 km/godz. Poprzedni rekord
trasy należał do Bathelta i wynosił
104 km/godz.
Szersze omówienie powyższych wy
ścigów zamieścimy w jutrzejszym nu
merze na kolumnie „Motor I Droga".
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Lśnią
w
słońcu
kaski
strażackie
Ochotnicza straż, pożarna w akcji
Drabinę spraw...
Do bosaków maarsz.^
Linię wężową złóż...
Gaaaz...
Padają słowa komendy. Rozwija
się i zwija lśniący w słońcu rząd ka
sków. Strażacy sprawnie wykonują
coraz to inne ćwiczenia. Starają się,
ażeby jak najlepiej, jak najmniej
punktów karnych zarobić i zająć jak
najlepsze miejsce. Bo przecie zawo
dy strażackie — to doroczny pokaz
tężyzny, sprawności i wyszkolenia
rycerzy św. Floriana.
Na boisku ćwiczebnym V Oddziału
Straży Pożarnej na Pradze kolejno
zjawiają się prywatce ochotnicze od
działy straży pożarnych swoją po
stawą i zręcznością, budząc zasłużo
ny entuzjazm wśród zebranych go
ści. Wchodzą koleino oddziały Phi
lips I, Wargum, Sejm, Motor, Philips
11, Elektrownia, PKO, Wytwórnia
Parowozów, Tramwaje, Franaszek
— oddział kobiecy i męski, Fraget,
Wedel i powtórnie Philips I.
Wszystkie oddziały mają do wy
konania jedne i te same ćwiczenia.
Chodzi więc tu o precyzję i czas wy
konania.
Właśnie na boisko wkracza wita
na rzęsistymi oklaskami drużyna żeń
ska firmy Franaszek.
Młode, gibkie postacie niezwykle
Sprawnie wykonują wszystkie ćwi
czenia budząc swoją postawą niekła
many zachwyt publiczności i słowa
prawdziwego uznania swych kole
gów spod znaku św. Floriana.
Więc najprzód ćwiczenia polegają
ce na szybkim i dokładnym formo
waniu dwuszeregu, łamaniu go w ko
lumnę marszową itd. A potem ko
mendy — drabinę spraw, do bosaków
maarsz.
Smukłe postaci opięte w granato
we drelichy dają radę drabinom, sku
tecznie walczą z bosakami, pięknie
firmują linię wężową, umieją obcho
dzić się z motopompą i w niezbyt
dzielnie
„twarzowych" maskach
wspinają się po rozłożonej przez sie
bie drabinie na wspinalnię. A potem
jeszcze szybkie.i zręczne opuszcze
nie się na ziemię za pomocą linki,
poskładanie linii wężowych, i — ćwi
czenia skończone.
Spod zdjętych masek ukazują się
rozczerwienione wysiłkiem twarze,
ale uśmiechnięte i zadowolone.
W tym momencie podszedł do do-

wfidczynl oddziału mały chłopiec w
ubraniu strażackim i składając prze
pisowy ukłon, wręczył jej ogromną
więź kwiatów.
Ćwiczenia oddziału żeńskiego okazaly się dla zebranej publiczności
clou całego programu, gdyż żaden z
oddziałów nie był darzony takimi ży
wymi dowodami sympatii, jak tych
kilkanaście młodych dziewcząt
Z oddziałów męskich najlepiej pre
zentowali się tramwajarze i oddział
firmy E. Wedel.
Na zakończenie zawodów pokaza
no strażaków w akcji przeciwpoża
rowej.
Oddział umieszczono w dwóch ro
żnych punktach boiska, pasy i Cheł
my pozostały w garażu. Nikt nie spo
dziewa się pożaru. Nagle — alarm —
szybko bije serce dzwonu wołające
o ratunek, jeszcze szybciej tupocą
nogi strażaków biegnących co sił do
garażu po swój rynsztunek ogniowy.
W chwilę potem wytaczają drabiny,
motopompy, węże, jednym słowem
cały sprzęt gaśniczy.
Pali się na pierwszym piętrze ma
łego drewnianego domu,
Drabiny są już przystawione. Oddział przystępuje do akcji ratowniczej. Jedni już w maskach przeciwgazowych wspinają się po szcze
blach drabiny, aby za chwilę znik
nąć w kłębach dymu, inni zakładają
węże do hydrantów, jeszcze inni trzy
mają w pogotowiu łopaty i hydroletkę.
Nagle w oknie ukazuje się strażak
dźwigający omdlałego chłopca, przy
wiązuje go linką i ostrożnie opusz
cza na dół. Tam się już nim zaopie
kują inni.
Z sykiem przesuwa się linia wężo
wa po asfalcie, za chwilę na komen
dę „woda naprzód" wypełni się i na
pęcznieje wartkim strumieniem wo
dy.
„Woda naprzód", — tryska ogrom
ny, zbawczy prąd wody tłumiąc ogień. Dym rzednie. Pożar jest uga
szony. Wracających strażaków po
witano huraganem oklasków. Cala ak
cja ratownicza trwała bowiem 10
minut.
Ćwiczenia te urządzone na zakoń
czenie Tygodnia Obrony Przeciwpo
żarowej pokazały nie tylko spraw
ność i wyszkolenie poszczególnych
drużyn, pokazały również o ile
zmniejszyło się niebezpieczeństwo

Rezultaty wczoraj zydi gonitw
Piękna pogoda i interesujące goni
twy zgromadziły na Polu Mokotow
skim tłumy publiczności.
Stawki jednak były nieliczne, a
prócz tego sporą liczbę koni wyco
fano. Stało się już wiadomym, że w
poszczególnych gonitwach biega za
ledwie po trzy konie.
Na ogół „niespodzianek" więk
szych nie było — chociaż kilku moc
no granych faworytów zawiodło.
Zawiodła między innymi doskona
ła dwulatka, ogólna faworytka w go
nitwie „Mokotowskiej". Barbaria —
dosiadający jej żokiej Pasternak stra
cii przede wszystkim na starcie, a
następnie niefortunnie poprowadził,
tak, że przegrał do słabszych koni,
jak Kniaź i Stasia o pół głowy. Krą
żyła już taka pjotka, iż ż. Pasternak
przegrywa na faworytach, a wygry
wa na fuksach. Nie wydaje nam się,
ażeby tego rodzaju opinię można by
ło uważać za pochlebną dla tak do
świadczonego jeźdźca jak ż. Paster
nak.
Poza tym w najważniejszych go
nitwach dnia, a więc w „Fils du
Vent" i w „Skokach" zwyciężyli fa
woryci. W pierwszej trzyletni ogier
Krzyk, syn West Nor West i Toledo.
W drugiej klacz Kitty Villars, córka
Villarsa i Allspice. Oba konie wyka
zały właściwą sobie klasę i wygra
ły pewnie i w dobrym stylu.
REZULTATY GONITW
GON. 1. Lajkonik (ż. Stasiak), Pegazus (7), Elba (45,50), Danka (288),
Wygr. pewnie o osiem długości. Czas
l,42'/2 (6‘/2. 30, 31, 35). Tot. zw. 15,
fr. 5,50 i 5.50. porz. 43. Wvcofane:

Ikaria, Ruń, Ogaden, Turcja.
GON. 2. Toast (ż. Jagodziński), Ar
mand (23,50), Novara (12,50), Pull
(111), Kirkor ((138). Wygr. łatwo o
3 długości. Czas 1.9 (6/2, 3O'/2, 32).
Tot. zw. 10,50, fr. 7,50 i 10. Wycofa
ne: Diana, Cziczikar.
GON. 3. Lulu (ż. Michalczyk), Dal
(18.50), Iffet (12),
Monsquetaire
(59,4). Wygrane łatwo o dwie dłu
gości. Czas 2A4'/2 (6V2, 31’/2, 32.
3l’/2, 33). Tot. zw. 12,50, fr. 7, 7,50.
Wycofane: En Avant, Isolano.
GON. 4. Krzyk (ż. Gili), Witamina
(118), Rosa (29), Escorial (43,50),
Złom (5). Wygr. łatwo o dwie długo
ści. Czas 2,36 2516, 33, 33'/2, 33, 31).
Tot. zw. 6, fr. 6V2 i 1716, porz. 95.
GON. 5. Kniaź (ż. Stasiak) i Stasia
(ż. Michalczyk), łeb w łeb, Barbaria
(9). Ars (52’/ł). Wygr. w walce o V2
łba od Barbarii. Czas 1,9 (6. 30, 33).
Tot. zw. 12*72 za Kniazia, 8'/2 za Stasię. fr. 11 i 9, porz. 59.
GON. 6. Kitty Villars (ż. Stasiak),
Neon (31), Habdatik (23). Wygr. pe
wnie o dwie długości. Czas 2,35 (25,
32, 31, 33’/2, 33Ż2). Tot zw. 6,50,
porz. 35). Wycof.: Ibis, Nola.
GON. 7. Jenny (chł. Sawiński), Per
zeusz (47), Harmattan (9,50), Paiva
(59.50) . Łatwo o !6 dług. Czas 1,44
(7, 33, 32, 33). Tot. zw. 11, fr. 7 i 14*72,
porz. 132. Wycof.: Flamand, Kulfon,
Aza Orkan.
GON. 8. Markiz (ż. Michalczyk),
Jaguar (7), Derwisz III (14,50), w
walce o Yt. dług. Czas 2,16 (6, 32'/2,
31V2, 33, 33). Tot. zw. 16, porz. 34.
Wycof.: Królowa, Bryza, Oviette,
Cberie. Mariarz.
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15 stypendió w dla studentów
politechnik pelskith

Termin składania podań za P0$r .
Ministerstwo rolnictwa i reform roi
nych utworzyło na rok akademicki nictwem władz uczelni upływa
ognia i o ile wzrosło uświadomienie 1938-39 15 stypendiów dla studentów października 1938 r.
obywateli w tym kierunku.
Politechniki Warszawskiej i Lwów
Okręg Stołeczny istniejący od czte skiej, studiujących dział miernictwa i
rech lat może się pochwalić nie la wodno . melioracyjny.
da dorobkiem i podkreślić całkowite
Stypendia te są bez zwrotne, wyno
swoje przygotowanie nie tylko do
niesienia pomocy w czasie pokoju, szą 1200 zł rocznie, płatne w 10 ra
tach i zobowiązują do późniejszej pra
ale również do potrzeb przeciwpoża
Paryski dziennik sportowy
cy w administracji rządowej w dzia to“ publikuje oficjalną klasyfikac
rowych na wypadek wojny.
le rolnictwa i reform rolnych.
drużynową rozegranych niedawno
Społeczeństwo może być pewne,
Pierwszeństwo w uzyskaniu sty koatletycznych mistrzostw Europ' '
że strażactwo ochotnicze stanie w
razie potrzeby do apelu, gotowe do pendiów mają ci studenci, którzy ko według punkacji: 5—3—1 pk.t K'aS
największych ofiar, jednak skutecz rzystali z nich w r. ub. i którzy na fikację tę notujemy:
ność ich pracy będzie ściśle uzależ dal odpowiadają wymaganym warun
1) Niemcy 55 pkt, 2) Finlandia *
niona od stopnia przygotowania kom.
pkt., 3) Szwecja 33 pkt., 4) Anglia
Szczegóły będą podane do wiado pkt., 5) Holandia 14, 6) Włoch yl31
przeciwpożarowego miasta i od har
monijnego współdziałania całej lud mości młodzieży akademickiej przez Francja 9, 8) Estonia 5, 9)
ogłoszenie na Politechnice Warszaw 10) Belgia i Polska po 3 pkt., 12) *
ności.
Z PRZYB.
skiej i Lwowskiej.
wegia i Szwajcaria po 1 punkcie-

Punktacja mslnosW
Europy

Beje o wejście du Lgl

niespodziewane zwycięstwo Garbarni
W Świętochłowicach w meczu o
wejście do Ligi Garbarnia niespodzie
wanie pokonała Śląsk 2:1 (2:1).
Garbarnia okazała się drużyną bar
dziej wyrównaną. W drużynie śląs
kiej zawiódł bramkarz Mrozek, które
mu należy przypisać porażkę.
Bramki dla Garbami zdobyli Pazu
rek i Nowak, a dla Śląska God.
PRZEGRANA PKS-u
W Łodzi wobec 5.000 widzów Union — Touring pokonał PKS z Łuc
ka 2:0 (1:0).
Drużyna łódzka grata na ogól sła
bo i mimo zwycięstwa nie wypadła
zadawalająco.
Bramki dla zwycięzców zdobyli Kró
lasik i Seidel. Od wyższej cyfrowo po
rażki uratował PKS doskonały bram
karz.
TABELA ROZGRYWEK
W tabeli rozgrywek prowadzi bez-

Tenisowe mistrzostwa
W Forest Hills na mistrzostwach
tenisowych Ameryki osiągnięto wczo
raj następujące ciekawsze wyniki:
Kukulievic (Jugosł.) — Surface (Ameryka) 6:1, 6:3, 6:1.
Botga (Fr.) — Fishbach (Am.) 6:2,
6:4, 6:63.
Riggs (Am.) — Shapes (Anglia) 6:3,
6:3, 3:4, 6:1, 6:4.
Puncec (Jug.) — Weston (Australia)
6:0, 6:2, 6:2.
Bromwich (Austr.) — Shazlds (Am.)
1:6, 10:12, 10:8, 6:2, 6:2.
Mąko (Amer.) — Kovacs 6:0, 6:2,
8:6,
r

Kepel
wycofał s e
W Paryżu odbyły się w niedzielę
zawody wioślarskie o puchar Paryża.
Startujący na tych zawodach Polak
Kepel wycofał się.
Nie ukończył również wyścigu
mistrz Francji Banos. Puchar Paryża
zdobył JacqueL

pelacyjnie Garbarnia bez straty punk
tów.
Gier Pkt. St.br.
9:3
6:0
3
Garbarnia
1)
2) Union 7:3
Touring 3
4:2
6:7
2:4
3
3) Śląsk
1:11
0:6
3
4) PKS

Slev'a nfstriem
Europy i orTcwel
W drugim rewanżowym meczu <
łowym o puchar Europy środk0^,
Slavia pokonała w Budapeszcie
renevaros 2:0, zdobywając defim J
nie puchar i mistrzostwo piłkarS
Europy środkowej.

Uczestnicy kohtskegs raicu PP^
museli dziennie rob ć średnio 80 km
W niedzielę zakończony został w
Zakopanem doroczny raid kolarski Po
cztowego Przysposobienia Wojskowe
go.
W tegorocznym raidzie wzięło udział 110 kolarzy. W raidzie tym po
za celami krajoznawczymi i sportotowymi, mającymi na celu zaprawie
nie w dziale służby łączności, wzięły
udział drużyny z okręgów: warszaw
skiego, lubelskiego, wileńskiego, kra
kowskiego, lwowskiego, poznańskie
go, bydgoskiego i Gdańska.
Każda drużyna miała wytyczony
do pokonania szlak minimalnie 400 km
z tym, że dziennie średnio powinna
zrobić 80 kim.
Uczestnicy raidu, skoszarowani na
obozie PW pocztowego na Toporo
wej Cyrbli, zabawią w Zakopanem 6

UL

dni, poświęcając ten czas na
czki.

vci#r

z&y ieża
Na stadionie miejskim w Byd^f
czy rozegrany został lekkoatletac
mecz międzymiastowy Bydgosz^ i
Grudziądz, zakończony PO wyrO*_^
nei walce zwycięstwem Bydgo5*
w stosunku 127:117 pkt.
Ustanowiono trzy nowe rekord* }
kręgowe: w rzucie mtoteim
4
(Bydgoszcz) osiągnął wynik 46.
sztafecie 4X100 reprezentacja B*
szczy ustanowiła rekord wym
45 sek., a na 80 mtr przez Pla
ska (Grudziądz) uzyskał czas 1’’®'

RADIO

PONIEDZIAŁEK, 12.9.1938 R.
WARSZAWA I

<.15 „Kiedy ranne wstajq zorze"; <.20 Mu
zyka; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poran
ny; 7.15 Koncert poranny; 8.00 Audycja dla
szkół; 8.10 Komunikat meteorologiczny dla
uczestników zawodów balonowych o puchar
Gordon Benetta; 11.00 Audycja dla szkół;
11.15 Płyty; 11.57 Sygnał czasu; 12.03 Audy
cja południowa; 15.15 Pogadanka dla dzie
ci; 15.30 Skrzynka techniczna; 15.45 Wiad.
gospodarcze; 16.00 koncert rozrywkowy;
16.45 Felieton; 17.00 Muzyka taneczna; 18.00
Pogadanka sportowa; 1Ł00 Arie i pieśni;
19.00 Transmisja z uroczystości „Dni Mickie
wiczowskich"; 19.20 Pogadanka aktualna;
19.30 Koncert rozrywkowy; 20.45 Dziennik
wieczorny; 20.55 Pogadanka aktualna; 21.00
Audycja dla wsi; 21.10 Chór Dana; 21.50
Wiad. sportowe; 22.00 Muzyka kameralna;
23.00 Ostatnie wiad. dziennika wieczornego;
23.10 Komunikat meteorologiczny dla uczest
ników zawodów o puchar Gordon Benetta.

skiego; 19.00 Duety operowe;
denka aktualna; 19.50 Koncert rozrY*^
20.45 Dziennik wieczorny; 20.SS PP9 W ...
aktualna; 21.00 Audycja dla wsi;
»
rocznicę odsłonięcia pomnika króla
0V
Pieskiego; 21.11 Wied, sportowe: 27wieków dawnej muzyki; 25.00 Ostał”
dziennika wieczornego.
WARSZAWA II
ir
13.00 Koncert rozrywkowy; 14.00 Ffrła<'
formacji; 14.10 Płyty;
Myły; 1S.00
15 00 Wiad. W" r»i
17.00 Pogadanka;
V.UU
FogaaanRo; V.K
i/.i» mu® • r"-' -< **
nych językach; 18.10 Płyty; 22.00 Sk®
Utwory Ryszarda Wagnera.
ZAGRAŃ"^,
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE
londyn Reg. Koncert •y"’*OB,l*Ji*»tf
20.00
20.05 Radio Romania. Koncert syn”
20.00 Bruksela franc. Koncert Mo,%,n7jw
20.30 Wleia (Iffle. Koncert lymfo"'1 ^rn”
21.00 Mediolan. „Neron" opora
Boito.

ŚRODA, 14.9.1938 R-

WARSZAWA I
v
(.11 „Kiedy renne wtUjy xor’o”:
łyka; 6.45 Gimnastyka; 7.00 DxienB ej»
ny; 7.11 Muxyka poranne; 1.00 Au^! lU,
sikół; 11.21 Plyły; 1117 Sygnał «• u
Audycja południowa; 11.15
41 j-r
dzieci; 15.45 Wiad. gospodarcie;
ciyt; 17.00 Muxyka taneczna; 1S-00
f
ka; 1S.10 Recital skrzypcowy Wacte
07 ^,
czyka;
18.45
Fragment
x
..Kollok»«<'.,
w
.Weneryczne, skórne, płciowe
Korzeniowskiego; 17.00 Pleśni P®
konaniu ladwlgi Radwan-Mlynars
,o«r1^
19.25 Budapeszt. Koncert symfoniczny.
Pogadanka aktualna; 1S.50 Koncor
n(.
20.15 Droitwich. Koncert Wagnerowski.
kowy; 20.55 Pogadanka aktualną. |Bo*’ ?
rńg Wspólnej od 9 rano do 8 wlecz. 20.30 Bruksela franc. Koncert muzyki kla dycja dla wsi; 21.10 Koncert ciwr.
sycznej.
21.45 Wied, sportowe; 22.00 *<’BĆ, or<’*
KOBIETY PRZYJM. LEKARKA
20.30 Lille. Koncert symfoniczny.
lamy; 22.55 Przegląd prasy;
20.30 Radio Paris. „Orfeusz" opera Glucka. wiad. dsiennika wieczornego.
WARSZAWA II
p»rj f.
WTOREK. 13.9.1938 R.
-■rzycbodnla specjalna dla chorych ot
15.00 Koncert rozrywkowy; ł* ,5.oO ,r.1*
WARSZAWA I
formacji; 14.10 Koncert »o,l,,6wi„.ż,a: ’d<r
<.15 „Kiedy ranne wstają zorze"; 6.20 Mu sportowe; 15.05 Zespól Pawle Rr
SENATORSKA 28-30. Rentgen. Odma zyka; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poran Pogadanka aktualna; 17.00 PIV’Tny;
7.15 Koncert poranny; 8.00 Audycja dla zyka lekka I taneczna; 22.15 PłyWsztuczna. Elektrokardiograf. Prześwle
8.10 Komunikat meteorologiczny dla
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGR*
tlenia płuc I serca. Wezwania na mia szkół;
uczestników zawodów o puchar Gordon
sto. TEL- 5.93-33.
(100) Bennetta; 11.00 Audycja dla szkół; 11.15 17.50
Płyty; 11.57 Sygnał czasu; 12.05 Audycja po
19.50
20.00
fECJALNA przycb dla chorych aa łudniowa; 15.15 „Na szerokim świacie";
15.35 Przegląd aktualności finansowo-gos
20.10
podarczych; 15.45 Wiad. gospodarcze; 16.00 Kippa.
Koncert rozrywkowy; 16.40 Pogadanka kon
20.15
kursowa P. R.; 16.45 „Od Tatr do stratosfe- Buysa.
ry"; 17.02 Płyty; 18.00 Pogadanka; 18.10 Re20.50
W-wa. Marszałkowska 49; teł. 9.00-09,
y- - . | cital fortepianowy Mieczysława MUnza;
20.45
118.45 Fraament 1 ..Kollokacji" J. Korzeniow■1.00
godz. JO-13-1 ■' ' (0011)
f

Lecznica PI. 3 Krzyży 9

PŁUCA

PŁUCA

SERCE

PRZESWIETLEniE

WARSZAWA II
13.00 Koncert rozrywkowy; 14.00 Parf In
formacji; 14.10 Ballady I pieśni $t. Moniuszki
do słów A. Mickiewicza; 15.00 Wiad. spor
towe; 15.05 Orkiestra salonowa; 17.00 Po
gadanka aktualna; 17.10 Formy twórczości
wielkich kompozytorów; 18.20 Płyty; 22.00
Szkic literacki; 22.15 Płyty; 23.10 Koncert ka
meralny.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
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^Najtragiczniejsze ze wszystkich kalectw

Ręce,*<*££2wiclzE|
20.000 ludzi czeKa na pomoc

t °Party plecami o
“* Wciśnięty w kąt
imi godzinami stoi
'warte, zaropiałc,

Jakiś występ muCieszą się i śmieją z ufnością idąc do
pod bramą — ca- obcych gości.
na ulicy. Szeroko
Starsze dzieci uczą się w szkole. Po
lub zniekształco- kartkach książek pisanych alfabetem
oczy, nie widząc — patrzą przed Braille'a szybko przesuwają się palce.
,lebie. Ręga wyciągnięta czeka na
Kilkunastoletni Janek z przejęciem
Ja,”>użnę.
czyta na glos historię św, TarcyzjuNiewidomy żebrak.
sza męczennika. Widać, że czytanie
-•eden z najnieszczęśliwszych ludzi, jest dla niego tym samym co dla in
óreniu fos odebrał to, co dla kaź- nych dzieci — procesem myślowym.
^ego człowieka jest najdroższe — Dzieci niewidome lubią czytać, bar
dziej jeszcze może niż dzieci widzą
^Ktę n!e rozumje jak potworną jest ce, bo książka zastępuje im wiele
żal**?'3 dziecka niewidomego, niech wrażeń zewnętrznych, otwiera przed
cl).*1*'* do ubogiej izby robotnika, lub wyobraźnią rozległe dziedziny, do któ
yVvt>Pa.— gdzie pośród sześciu zdro- rych nie miałyby dostępu. Ale książ
ka brajlowska, to rzecz cenna, sto
»b
6*'nych dzieci — jest jedno po
di’L-1<>ne wzr0'tu- Niedorozwinięte, kroć cenniejsza, niż książka zwykła.
,e — niewypuszczane poza obręb Każdy punkcik wytłoczony jest przez
y> jest jak małe chorowite zwie życzliwe ręce ludzi, którzy nie mogąc
my ko, obracające się w swoim świat inaczej — ze swej pracy i czasu skła
jJ.^órzliwie uciekające przed wszy dają niewidomym ofiarę.
Te wprawne ręce, które są jakby
*oi co pochodzi z „tamtego", obce
80 swiata.
oczami dziecka, przygotowują się też
do pracy. W naszym pojęciu niewido
>ednak istnieją dzieci niewidome
r?Ześmiane i wesołe, nie orientują my to ciężar rodziny — lub żebrak.
Tymczasem człowiek
pozbawiony
nawet, że los je pokrzywdził.
wzroku, może być jednostką pożytecz
pr p dwie jasnowłose dziewczynki,
NieJ. UCn«ły przy klombie astrów. ną, umiejącą na siebie zarobić.
Choć oczy nie widzą, ręce potrafią
Ir^ leskie oczy otwarte szeroko pawyplatać piękne fotele, kosze, waliz
z » Pr°s'° w słońce. Coś szczebioczą
ki ze trzciny, szczotki, slomianki itp.
ty .Palem, oglądając rączkami kwiaPrzy długim stole siedzą pochylone
]S*VSZa,y B*osy- Pcdem biegną do
dziewczęta. Siostra w brązowym habl
ląs ‘ Oczkami łapią za suknie. Pacie krąży dookoła pokazując, tłuma
c>ek * ^wytają delikatnie, pręciutko,
cząc, układając palce. W deseczce z
hje aw,e> a buzie przez cały czas się
wyborowanymi dziurkami trzeba uciegnl?ykaią* «A t0 co?“ ”A <0 d0 mieszczać pęczki miękkiego włosia,
' „Jakie duże rękawiczki!"
mocno je skręcać i przewiązywać dru
tern. Nauka idzie szybko. Na stole roś
nie stos gotowych już szczotek.
Po chwili dzwonek. Pauza. Dzieci
wybiegają do ogrodu. Śmieją się, bie
c
Tel. T-O3-26
galą, kilku chłopców przewraca ślę
1^ ^lENNIE nowy, wielki sukces w Jakiejś francuskiej walce, widać
skłębione ciała, słychać zacietrzewio
ne głosy zapaśników. Parę małych
dziewczynek bawi się lalkami, inne
Kalmana w 3 aktach.
rzucają do siebie piłkę z ukrytym we
GIETEDT
wnątrz dzwoneczkiem. Tak jak w
Ratowieckl. Czerska. Redo
zwykłej szkole dla widzących trzeba
^8łii.ł
w balecie:
‘•wska, Soboltówna i Wojnar się przemykać ostrożnie po ogrodzie, I
łba
aby nie oberwać jakiegoś guza mięPełne łtftttdzy rozbawioną gromadą.

Śniadeckich 5

bieżna (zardaszka

rn, mlzfk/i.

ki^o

OGRÓD ZABAW „IN POCIECH” czynny COdziennie z wyjątkiem poniedziałków I piął*
'jlNb l: _--*ubr«tlt»" Devnla.
<
ków.
?śty’. "’•opoty Bouriachona”.
TEATR WIELKA REWIA: W tobolą 11 bm.
natura" Blraboau.
Inauguracja tazonu widowiskiem w <0 Obra*
„?Ut» , *!*T< „Zbyt liczna rodzina".
lach
„Dla Ciebie Watszawo"!" z Ładą Hala
1S: D,ił 1 łuł,° pfzadztawienia zamą, Bodo, Contim, Krukowskim, Walterem
na czele xexpotu z 200 osób. Codziennie 2
Komedia muzyczna „Na falach przedstawienia: o g. 7.50 I 10.
lizali W*MZAW8KI: Dziś I dni natłępDOLINA SZWAJCARSKA (Szopena I)s Co.
’’••kaS"! P®"’V«na w 21 obrazach pl.
dziennie koncerty muzyki lekkiej, Wejście
CyIH||ka-.
bezpłatno.
z'11* o
■
“■““•—W
*"*• o,l,J'l#n* gwiazdką rozpoczynają zaKOMETA (Chłodne 21): „Wyspa slraceńuodz. s-ej. Pozoztalo o godz. 4-oj. ców"
ów" Ii rewia.
KINO PARAFII ŚW. ANDRZEJA (Chłodna »):
*łlĄ
riN* ZIROB*IIANO*i
„Ucieczka Tarzana".
*J»'u■\TlC (Chmielna 55): „Bitwa na BroadKINO PARAFII tw. AUGUSTTNA (Dzielna
41): „Ada to nie wypada”.
MAJESTIC (N. Świat 41): „Pensjonarka”.
,'<ij*SlN0*’(N’,f"!ow’i'« ’“)= -Wrzos",
<■ MARS (pl. Inwalidów): „Mllote I sny
świat 50): „Obawa przed kobiety”.
MASKA (Leszno 70): „Ogród Allaha" I
,i*''’op*StUM <Nowr łwl“* 1,,!
w „Matura”.
MITRO (Smocza 54): „Za cudze winy” I
‘Wi"‘
-Drapiełne maliań- .Niewidzialne małeióstwo".
Uy y “FERI*.
MEWA (Hota 50): ..Dtloń na wyielgach'*
’‘Ań'”1'8 Sawy^ra"1,,kOW,lt*
„Podwólne wesele".
MIEJSKIE (Hipoteczna 0):
wojnie
”.
' ■.■.Mod0.‘l!la’.Pr0’,”,M"
MUCHA (Długa )4): „Ktiątą I żebrak” I
'Ałn^Wr <N(°m °9'o‘,lk8 ’»)= -Żłotowłoza”
„Ziemia Torella".
,
*’*(>^•"1". '”*,,ła,,|ow»ka 112):
„lokaj
NOWA TOMBOLA
(Marszałkowska 54):
.Żółty pirat” i „Jedna na milion,*
D: „Arena łyda”.
PETIT TRIANON (Sienkiewicza 8): „lekarz
“k««hauj;'..,M,kow»ka 105): „Ten. kl*. pięknych kobiet" i „Skłamałam".
PROMIEŃ (Dzielna 10): „Tarzan I zielona
bodni" t „Bogate biedactwo”.
PRASA (Targowa 71): „Sielk" I „Nieznoś
I**'”"* 44): „Jąnoslk, hetman
na dziewczyna”.
l
(PI t 7 •'fzozel".
* PRASKIE OKO (Zyamunlowska 14): „Gro
«ieItor?inT,:
"»«»■»"bowiec indyjski" i „Tygrys Ismapuru".
I * Ant.' --świat?
16,: -Teodora robi
+ POPULARNY (Zamołskiego 20): „Symfo
’>»- pTlNlą yl"*,1® bulwarów".
nia miłości" I „śmiertelni wrogowie".
J*
S1*: "B°g»*» biadaćRAJ (Czerniakowska 111): „Ucieczka Ta..(‘łeck. Eł’,‘elona b»Binl".
b* oł’k'®r.|n“,:,"1Nie‘’<»'a|da" I dodatki lana" i „Za kulisami (ławy".
RIWIERA (Leszno 2): „Obrońcy Rio OranS|c2Aąy,,,>gll".
,7): -Czurujące oczy" I do" I dodatki.
ROXY (Wolska 15): „Kurier carski** I do
b^llTt .
O<1"* I,,: „Huragan** I nadprodatki.
SFINKS (Senatorska 21): „Przestępca”.
"°dł kw,,B'
SOKót (Marszałkowska 47): „Więzień króewski” I „Trzej muszkieterowie".
SORENTO (Krypska 54): „Penny” 1 „Daniel
* *ł! -Mazki lorda Blacke- Boone”.
SYRENA (Inżynierska 4): „10-ciu z Pawla
‘‘’h'f*IBA'"N,A
1,1 **l(-b,,,» "■d
ka" i film kolorowy.
ŚWIAT (Suzina 4): „Kłady Jesteś zakocha
®*m’zja’d";*’°“'*eh •*«>k>»9* ła" I „Dwoio z tłumu”.
ŚWIT (N. Owiał 10): „Ziemia błogosławio
”«uflOsl t£,*i%"chmel|1’,: """’’'''I' kr*' na”.
TON (Puławska 50): „Tygrys Erznapuru'
'Wol.ka z? *l1"’ UCIECHA (Ziela 72): „Pensjonarka”.
UNIA (Dzika 8): „Zawiniłam" I rewia.

av-M*

"o,dyM’ *"•

’ *n°wie x towartystwP”d łÓ,M fl°*

Informacje o filmach dozwolonych dl«
młodzież* — tolot, 7-11-tt

Takie jest życie dzieci w Łaskach,
w osiedlu założonym i prowadzonym
przez Tow. Opieki nad Ociemniały
mi.
W Polsce przeszło 20 000 niewido
mych wyczekuje od społeczeństwa
zorganizowanej opieki i pomocy. Do
tychczas zaledwie paręset niewido
mych uczy się w szkołach specjal
nych, aby móc zarobkować i me być
ciężarem dla społeczeństwa.
Towarzystwo opieki nad ociemnia
łymi prowadzi w Laskach zakłady wy
chowawczo-szkolące:
przedszkole,
szkołę powszechną dla dziewcząt i
chłopców, dwa gimnazja zawożone z
warsztatami i zawodową szkołą do
kształcającą. Rodziny nlew'Jorijih i
;
związki samorządowe, zaledwie w 15
proc, pokrywają koszty ich nauki i
utrzymania. Towarzystwo spełnia
swe zadania w niezwykle trudnych
warunkach materialnych i dla tego
zmuszone jest odwoływać się do ofiarności społeczeństwa.
Dnia 12, 18 i 19 września, jak co
roku odbędzie się wielka zbiórka
na ociemniałych.
Nie zapominajcie o swych niewido
mych braciach i siostra th! Wrzućcie
do puszki kwestarza choć kilka mie
dziaków. Możecie być pewni, że tu
nasze grosze się nie zmarnują.
Pomyślcie wtedy o żebraku co z
białą laską stoi pod munm, o małym
dziecku — zwierzątku ukrytym w no
rze suteryny — i o tych roześmia
I
nych dzieciach z Lasek.
Z. H I

USE
Do robót ziemnych więcej nadają
się panowie ze związku fryzjerów,
niż do golenia szacownych bród pici
brzydkiej stolicy..
Do szewca, a nie do golarza z ta
kim panem, który nie zna szacunku i
wyrozumiałości dla pici nadobnej, w
szczególności w swoim własnym fa
chu. Właśnie w sobotę w jednym z
pierwszorzędnych zakładów fryzjer
z oryginalnym autografem.
Znane są przecież wypadki, z tra skich goliła mnie brzytwą, piękna nie
gicznym nie raz zakończeniem, że bieskooka, o puklach blond włosków.
dzie-wczęta w wieku szkolnym „ko
chają się" nie tylko w tak wielkich
śpiewakach, jak Kiepura, lecz i w Co za rozkosz, zaledwie tylko w
„amantach filmowych". Tym razem trzech miejscach skaleczyła, niczym
skończyło się szczęśliwie, bowiem prawdzwy pan fryzjer warszawski.
„autograf „kochanego" Kiepury" był
Wszcząłem rozmowę i o tych pięk
prawdziwy, złożony na oryginale, a nych włosach i oczętach i maleńkiej
następnie litograficznie powielony.
rączce i... o czym by nie mówił męż
Pomysłowym „sekretarzem" mi czyzna z piękną kobietą...
strza okazał się niejaki Leoś Grzegor
Przy okazji dowiedziałem się, że
czyk, dotąd mieszkający w Pruszko gorzkie łzy wylewać muszą pionierki
wie, od wczoraj zmienił adres. Kores fryzierstwa męskiego na swych ko
pondencię należy kierować Warszawa legów. Nie tylko utrudniają pracę, ale.
— Pawiak.
jeszcze do władz występują o zabro
A propos Pawiak.
nienie pracy kobietom w męskch za
Na Pawiaku posadzono również in kładach fryzjerskich. Mata rzecz a
nego nie mnej sprytnego sekretarza, wstyd...
tym razem jednak „Funduszu Pracy".
Również do władz wystąpiły 1
Okazał się nim Sfanistaw Rogowski, związki dozorców domowych, aby w
który za „drobną" opłatą
małych domach nowowybudowanych

Rok szkolny się zaczął.
Przed gmachami gimnazjów .żeń
skich po lekcjach wylęgają setki
uśmiechniętych buziaków, z chicho
tem opowiadających sobie o nowym
panu „sekretarzu", co to już za. pół
tora złotego sprzedaje

Jana Kiepu e z rra’iinka

fryzjerka

290-300 z otych
„wyrabiał" u pana dyrektora posady
na robotach ziemnych. Już siedzi.

I na lewym brzegu Wisły

takie Sielce sa hsft&a Warszawy
Sielce, nie mniejsze liczebnie od 1 Zrozpaczeni mieszkańcy, wysyłali
_ 1-_ • _
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Mokotowa, są dzielnicą do tego stop do zarządu miejskiego delegację z me
nia zaniedbaną, iż mieszkańcy muszą moriałęm opatrzonym tysiącami pod
nie raz kląć swoją niedolę. Nie ma pisów. Mija od tego czasu juz rok, a
tam ani kanalzacli ani wodociągów. poprawy żadnej nie widać.
Ulice nie posiadają chodników 1 są
Grochów i Mokotów w porównaniu
słabo oświetlane latarniami gazowy z Sielcami są „salonami" i choć i tam
mi.
w bocznych ulicach są b. duże brakiWystarczy przejść się po niektó
Najwięcej upośledzoną dzielnicą po
rych ulicach, jak Badowska, Janow za Pelcowizną i Targówkiem są Sielska, Sukcesorska, Iwicka, aby mieć po ce.
; ■
i '
jęcie w jakich warunkach mieszkańcy
Mieszkańcy błagają o zmianę sto
Sielc egzystują.
sunków i poprawę choćby minimalną
W lecie i ciepłą jesienią zapachy z warunków sanitarnych Sieic, a komi
shambo, prowizorycznych klozetów i saryczny zarząd miasta nic sobie z
rynsztoków, nie pozwalają na otwie tego nie robi.
ranie okien. W zimie zaś i dni słotne
Nie jest to przecież dzielnica —
istnieją trudności w dostaniu się do przeznaczona na pokaz, a dostojni goś
domów, przez rowy i kałuże, pełne cie rzadko tam zaglądają.
grząskiego błota. )
mi
i
|
J. B.

Uroczysty olHhói 20-ej roanky

powstania wojsk polskich na Syberii
W niedzielę obradowała w stolicy
konferencja prezesów zarządów okrę
gowych Związku Sybiraków.
Na konferencji omówiono szczegó
łowy program uroczystości, związa
nych z obchodem 20-ej rocznicy po
wstania wojska polskiego na Syberii
i 10-ej rocznicy utworzenia Związku
Sybiraków, które odbędą się w dn. 2
i 3 października br. w Warszawie.
W ramach tych uroczystości odbę
dzie się walny zjazd Sybiraków, po
święcenie
sztandaru
stołecznego
związku Sybiraków, oraz akademia w
sali rady miejskiej .
i

Taksówka, małżeństwo i koza

Konferencja omówiła również spra
wę scalenia wszystkich organizacji bżołnierzy formacji wschodnich i jed
nomyślnie uchwaliła wystąpić z wnio
skiem w tej sprawie na zieździe.

DROBNE
.Isuka i wychowanie
KURSY
HANDLOWE
Marii Domańskiej Złota 38, przy
gimnazjum Czyżewskiej kształcą Si
ły fachowe w handlu i biurowości.
Oplata dostępna dla każdego.
(1—288)

Posady I prace

Łaja Jakubowicz, mieszkanka So
chaczewa, postanowiła nabyć taksów
kę. W tym celu przyjechała do War
(Zaofiarowane)
szawy, gdzie poznała niejakiego Da
wida Monderdę (Stawki 10), który do
hłopcy do sprzedaży sra zet potrzeb*
wiedziawszy się o celach przyjazdu
nł. Kaucja 1 złoty. Zgłaszać się:
niewiasty, poznał ją ze znanym wy Zgoda 5 m. 3. I piętro, od 9 do 12.
(2?n)
drwigroszem Szmulem Wajtraubem.
Obaj „spólnicy" wyłudzili od Jakubo
wieżowej 1200 złotych. Ponieważ po
szkodowana żądała zwrotu gotówki
lub taksówkę, Wanjtraub obiecał, że IlQinQV £°t°we * uczniowskie w
się z nią ożeni i pieniądze te będą po UDIUnl wielkim wyborze poleca
sagiem. I tej obietnicy me dotrzyi t,
(fjrma chrześcijańska). (CzyJakubowiczowa zawiadomiła poheję. ; tętnikom „Nowej Rzplitej" specjalny
Obaj złodzieje siedzą.
' rabat).
(S—2-1-0

na dozorstwa angażowano

„rut/nowanych" dozorów
domowych, a nie tych którzy, mając
rodziny sami gdzie indziej pracują, a
w domach za mieszkanie żony i dzie
ci ulice zamiotą i klatkę schodową
sprzątną. Niech dozorcy zawodowi
obejmują posady w małych nowych
domach, zachodzi tylko pytanie czy
zechcą?
Nie ma tam bowiem za otwieranie
bramy specjalnych dochodów, bo kaź
dy lokator ma swój własny klucz.
Za mało, stanowczo za mało uwa
gi na swych uczni zwracają żydow
skie „zakłady naukowe" tzw. „hedery“, kształcące młodzież co najmniej
na .’.cudotwórców" rabinów. Takim z«

datkiem na „cudotwórcę", okazał się
Bolesław Flegar, syn zamożnego kup
ca — nakładcy branży obuwianej. Odziedziczył on widocznie po przód,
kach niezwykłą przedsiębiorczość.

G na peronówki
zauważył, któregoś dnia kontroler na
dworcu Warszawa Ol., gdy otwo
rzywszy weczorem automat przeko
nał się, że zamiast pieniędzy są blasz
ki. „Cud" trwał blisko dwa miesiące.
Spirytyści, jasnowidze, chiromanci,
cykliści i masoni powołani zostali by
schwytać cudotwórcę.
A tu nic.
Dopiero po długich obserwacjach
złapano na gorącym uczynku złodzie
ja Flegera. Nie dość, że wykradał, w
pomysłowy sposób peronówki, lecz t
ne mniej sprytnie odsprzedawał je
spieszącym się podróżnym przy kaach. I tak by interes szedł, gdyby nie
policja. Tymczasem siedzi u „młodo
cianych”.

Pogoda
Przewidywany przebieg pogody w
dniu 12 bm.:: ranek chmurny i mgli
sty, w ciągu dnia większe przejaśnię
nia. Miejscami drobny deszcz oraz
skłonność do burz. Temperatura oko
ło 20 st. Umiarkowane wiatry z kie
runków zachodnich.

C

Kupno l sprzedaż
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POtiCZOCHY GUMOWE
I.GORSETY

IZOBERI
IZYMCZYK
W arszawa
Skorupki rój Marszałkowski*'
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Tragiczny Koniec
doktora Leokadii Zebek

Bramin i papuga

SIEDLCE, we wrześniu.

— Ależ on ma zupełnie nieu
zasadnione pretensje! — rzeki Jerzy. Rozmawialiśmy o pewnym
dygnitarzu...
— No, oczywiście!
odparł
Gustaw. — Pcha się wszędzie nieproszony, radhy objąć każdą funkeję, podejmuje się każdego zadania, nie bacząc na to, czy zdo
ła się z niego nałożycie wywiązać.
— Jego zarozumiałość weszła
już przecież w przysłowie.
— Bagateła! Nic śmieszniejszeszego dla mnie, nad widok jego
nadętej, napuszonej wielkości.
Kiedy tak — z wyżyn swego
olimpu — spogląda protekcjonalnie na nas, zwykłych śmiertelni,
ków — myślalbyś, że to wcielenie geniuszu.
— Właśnie! A do czego się weźmie — na pewno tak spartaczy

całą sprawę, że potem całych lat
trzeba będzie, aby odrobić te
wszystkie durnowate nonsensy.
— Ile razy — rzeki Jerzy —
słyszę tego krzykliwego reklamiarza — zawsze przypomina mi się
pewna baśń hinduska.
— Jaka?.
—- Przez gęsty las szedł sobie
kiedyś pewien mądry bramin.
Dzień był prześliczny. Przez zie.
leń drzew przeglądał złocisty
blask słoneczny. W jego cieple
grzał się bramin, myśląc nad znikomością i małością wszystkiego,
co ziemskie. Wtem — rozmyśla
nia mędrca przerwał jakiś glos
donośny. Bramin spojrzał. Na gałęzi, nisko, tuż nad ziemią sie
działa papuga i — zadarłszy
dziób ku górze — skrzeczała głośrio,. jakby pragnęła zwrócić na
siebie uwagę świątobliwego męża.
Bramin popatrzał na nią.
— Papuga! — rzeki krótko.
Ptak wzleciał wyżej i jął skrze
czeć głośniej.
— Papuga! — powtórzył bramin.
Jeszcze wyżej siadł ptak — i
jeszcze głośniej wrzeszczał.
— Papuga! — pobłażliwie sze
pnął bramin.
Ptaszysko wzbiło się w górę,
i0
siadło na szczycie drzewa i stra
0
szliwym skrzekiem raz jeszcze
rozdarło ciszę leśną.
— A jednak — tylko papuga!
—■ z litością powiedział bramin —
l i poszedł w swą drogę.
I — Tak jest i z naszym autor ei klamiarzem — kończył Jerzy.
Skrzeczy coraz głośniej i we wła.
snym mniemaniu coraz wyżej się
ga. A w rzeczywistości —- jest za
wsze niezdarą, niezdolnym stwo
rzyć nic naprawdę wartościowego.
Pozostanie na zawsze krzykliwą
papugą — a życie rozwija się i
‘— Bardzo przepraszam! Szanowna przechodzi ponad nim, mimo nie
pani wygląda na taką łagodną! Czy go — jak ów bramin obok skrze
można panią odprowadzić?
— Nie, dziękuję, bo jestem istotnie czącej papugi.
bardzo łagodna.
SATIS

WITOLD POPRZĘCK!

CZARNOZIEM

SCHNIE
STRESZCZENIE
Największy „radykał" z całej wsi, Mateusz Wiaiderny i jego kochanka spotykają człowieka, któ
rego głos w ydal się Mateuszowi dziwnie znajomy.

„Zielony" był zmorą Wólki. „Zielony" pokazywał
się we wsi, gdy ktoś miał umrzeć. Stawał wtedy
Wielki zakuty w blachę rycerz na wzgórzu i patrzył
w dolinę, a jego oczy widziała cała wieś, nawet ci,
którzy z domu wcale nie wychodzili. I nic nie po
mogło, że ksiądz proboszcz gromił z ambony tych,
co takie wieści rozgłaszali — „Zielony" zamieszkał
w domu Antoniego. To było zdanie całej wsi i nie
było rady.
Dom ten zarósł zielskiem tak, że nawet w wyo
braźni poetycznych warszawianek, owszem... w tym
coś jest, ta legenda gminna... to bardzo prawdopo
dobne, ale, ach! jabym umarła ze strachu!
Upały wyciągnęły z wilgotnej ziemi wszelki
chwast niemal pod niebiosy. Chałupa zarosła jeży
nami tak, że ledwo ją było widać, a że między jeży
ny wplątał się jeszcze powój — dom wyglądał jak
wzgórek obrośnięty zielskiem.
Takie właśnie wrażenie odebrał Antoni, gdy po
PRENUMERATA
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— ...Kończę swą opowieść — mówił
Duglasiński, byty fałszywy lekarz i
wykolejeniec — trzy lata przeze mnie
spędzone w przebraniu kobiecym, jak
widzi pan, obfitowały w wiele mo
mentów ciekawych-..
Ale noga w końcu powinęła się i
trzeba było wyrównać rachunek —
zapłacić własną wolnością! Trudno,
wpadlem.
Nadziwić się nie mogę, że przez
trzy lata uchodziło mi to bezkarnie.
To był wybitny „kawał"-.
— Długo pan siedział? — zapyta
łem.
— O, tak — parę lat. W więzie
niu zacząłem siwieć! — Niech pan pa
trzy — młoda względnie twarz i srebr
ne nitki na skroniach.
— Czy pan wie, kto pana „wsy
pał"?
— Nikt nie „wsypał" — głupi przy
padek! Aż wspomnieć przykro. —
Wszystko przez baby, głupie babskie
gadanie!
— Któraś z chomatkowskich pięk
ności, zdaje mi się, że komornikowa,
pojechała do Warszawy. Tam spot
kała znajomą, przyjaciółkę, kuzynkę,
czy innego diabła — w każdym bądź
razie taką samą plotkarkę jak i ona.
Paniuńcie rozgadały się, od słowa
do słowa- O dzieciach, o mężu, o po
godzie i innych bzdurach.
W końcu komornikowa chomątkow
ska zaczęła mnie wychwalać, że ni
by taka zdolna, ta doktoreczka tyl
ko, że flirciara okropna—
— Niby jaka doktoreczka? — zapy
taj drugi babsztyL
— No, nasza, Leokadia Zebek! Na
sza chluba i zakała, postrach żon,
wampirzyca ciemnowłosa o anielskich
oczach...
— Co, co? — żachnęła się przyja
ciółka. — Co ty bredzisz, przecież ja
Leokadię Zebek znam od dziecka —
jasna blondynka, pulchna, wysoka.
Wróciła niedawno z Paryża. Do
skonała siła lekarska- Mieszka na No
wym Świecie. Ma dużą praktykę.
Ale wiesz miała ona niemiłą „przygo
dę" — przed wyjazdem do Paryża

ukradziono jej dyplom—
— Tak? A kiedy to było?
— Coś ze trzy lata. Tak, napewno trzy lata, doskonale pamiętam!
— Ach, to tak — powiedziała w
zamyśleniu komornikowa.
Sprawą tą zainteresował się urząd
śledczy. Do Chomątkowa delegowa
no wywiadawcę. Ale miejscowy ko
mendant powiatowy o mały włos ich
nie pobił:
— Coście wy łajdaki powariowa
li? — pienił się. — Oszaleli, zdumieli
do reszty! Boże, Leokadia ma być
mężczyzną i w dodatku przestępcą!
Nonsens! Nie pozwalam!
Powiedział żonie — ta mecenasowej
Odrowążowej, a Irena w te pędy do
mnie przyleciała — opowiadał Duglasiriski. — Wywiadowcy zaalarmowali
komendę wojewódzką, ale myśmy już
byli w drodze do Warszawy.
Rano otoczyli nasz dom. Siostrę aresztowali. Przeprowadzili skrupula
tną rewizję i znaleźli moc obciążają
cych mnie dowodów.
— Jaśka odmówiła wszelkich ze
znań! Przyjechał sędzia śledczy no
1 w końcu komendant, który do ostat
niej chwili nie wierzył, nie mogło mu
się to w głowie po prostu pomieścić—
— To okropne, to potwor — podob
no powtarzał w kółko — był kmpletnie złamany. — Taki wstyd — i ja
go— całowałem! Tfu!
Stawili się też i inni „amanci", dy
rektor cukrowni, aptekarz, wetery
narz—
Minę mieli głupią, jak jeden mąż.
Ale baby triumfowały — o mało nie
popękały z uciechy, że strącono ich
znienawidzoną rywalkę z piedestału
czci i uwielbienia.
— Obgadywali pana? — Co? —
przerwałem Duglasińskiemu.
— A, tak — niech ich Pan Bóg ko
cha, a prawdziwi lekarze mają w swej
opiece! Ja już miałem tego dość... —
wybuchnął ex-„lekarz“ i były wię
zień.
I
— Nie skończył mi pan opowiadać
o swej ucieczce do Czech—
— Nie udało się, bo ża długo gru
chaliśmy z Ireną w Worochcie. Wła
dze zwąchały. Lecz my i tym razem

spowiedzi zaszedł nad kotlinę i spojrzał w to miej
sce, gdzie powinien stać jego dom. Zresztą jeden
rzut oka wystarczył, żeby się przekonać, że oprócz
„Zielonego" nikt tu nie mieszkał, że całe gospodar
stwo podczas nieobecności więźnia było bez żadnej
opieki pozostawione.
Łachmaniarz pokiwał głową i uśmiechnął się
smutno. Jeszcze raz obrzucił wzrokiem całą posesję
i dopiero wtedy zauważył, że spod obfitych fal po
woju i jeżyny widać skrawek ściany i kawałek da
chu domu. Odetchnął więc, jakby znalazł coś zgu
bionego i ruszył w kierunku chałupy.
Tuż pod nogami szurnęło coś w krzaki. Potem
drugie, trzecie, czwarte... To chomiki, które za
gnieździły się w kotlinie, przestraszyły się obecno
ści ludzkiej boć nikt nie zapuszczał się w te chasz
cze od dawna opuszczone. Gdy skrzypnął nie zam
kniętymi drzwiami izby — zakotłowały nietoperze,
które tu się przesiedliły na lato z ruin zamku.
Sprzęty wyniesione były wszystkie. Zostało tylko
kilka połamanych szczątków nie do użytku i jakieś
pocztówki na ścianie. Jedna z nich spadła na ziemię,
reszta wisiała przeważnie krzywo, zasnuta pajęczy
ną, przysypana kurzem...
Tak wyglądało gospodarstwo, gdy je po dziesię
ciu latach obejmował znowu.
Komendant posterunku w PomianowicacH. star
szy przodownik Buzek, od czasu gdy do dwóch po
licjantów, jakich miał, przydzielono mu cywilnego
agenta do pomocy, przyszedł do przekonania, że
służba bezpieczeństwa nawet w takich podłych wa
runkach nie jest tak przykra, jak sobie wyobrażał.
Przodownik służby śledczej, Michał Szczepek był
człowiekiem obyłym, sympatycznym i nie starym,
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zwieliśmy.— w góry. Aż pod H0*<f

lę.
Ukrywaliśmy się przez tydzień J*
Głodem przymieraliśmy. c.hcellś®^
-—
na czeską stronę, zbłądziliśmy
z wycieńczenia troiło nam się *
czach.
Irena opadła z sił. Tak nas *
sie znaleźli- Straż graniczna.
— Strzelał pan?
— Skąd? komu by się chciało!
— Długo pan siedział przed
wą? — zapytałem.
,
— Pół roku. Później znów, ale *
na długie lata za kratki poszedł*
po wyroku.
—
Teraz wolny jestem, całe nieSZ
ście, że tylko nie wiem co mani z •
bą robić. Wykoleiłem się przez *
sną głupotę i siostrę zmarnował
— Co jej się stało?
g
— Umarła, jak tylko zapa^0**
mnie do więzienia. Na serce—
— A Irena, mecenasowa Odr®
wa?
Duglasiński drgnął:
— Nie wiem co się z nic stałowidziałem jej od tamtej pory.
y
raz w lesie! Jak kamień w wod«‘
odpowiedział z trudem.
— Szczęścia w tym życiu ule *
lazłem — mówił „wielki" mistyj*
tor i fałszywy lekarz Duglasirisk •
Goniłem za kawałkiem chleba, za
niędzmi, a trafiłem za mury wież1 .
ne. Szukałem miłości — a za®
niej goryczy zaznałem.
Zamiast kariery — wstyd—
d
— Fałszywą drogą poszedłe®panie, nie na tego konia posła*’
na jakiego trzeba było i dla
przegrałem w wielkim wyścig®
stawy, pieniędzy i w ogóle siC
ścia—
>
— Co pan będzie robił tera1'
zapytałem.
f
— Chyba w świat pójdę- Za “ |,
się wysiedziałem na jednym
scu!p— Szczęśliwej drogi, panie V
siński!
J. JUNOSZA-GZOW5*1
KONIEC.

co razem składało się na bardzo miłe pożycie za
wno w służbie, jak i poza nią. Przypadli sobie
gustu nawzajem.
. ty
Niemniej jednak od czasu do czasu wybuciK,
między nimi spory, ale — wyłącznie na tematy
bowc. Nigdy nie było mowy o jakichś wyciecz*■ .
osobistych, po których „rozmawia się tylko si
bowo", ale czasami zdarzały się między nimi
[,
nice zdań", które rozstrzygała szarża Buzka*.
też, oczywiście rzadziej, doświadczenie kryfl11
ne Szćzepka.
jo
Tego właśnie dnia, a upał był niemożliwy
zniesienia — Michał Szczepek czytając ?aZ
mruknął:
— Wiadernego wypuścili z więzienia...
.
Zwierzchnik podniósł głowę znad pasjansa,
ry uparcie nie chciał „wyjść".
— To i co z tego? Odsiedział więc go
ścili. Teraz zarobi na nowo i na nowo go Pz
mkną, bo tak zawsze jest... — wycedził, marsZv
się z powodu braku odpowiedniej karty.
Ale Szczepek potrząsnął głową i z impetefl1
rzucił gazetę.
— Wiesz co? Ja mam przeświadczenie, że
derny siedział niewinnie — wyskandował d
nie, patrząc w oczy zwierzchnika.
fró
Na te słowa Buzek z niechęcią zgarnął karty^.p,
pasjans jednak nie wyszedł i — wzruszył ra
nami:
.. sa'
— Nie bądź mądrzejszy od dwóch instanci
dowych. Zdarza się czasem, że się sąd okres
pomyli, rzadziej się zdarza, żeby się pomY11 *aje
ąpęlacyjny. Ale tam, gdzie oskarżony PrZX.e.
się do winy — nie może być mowy o pomY1" ' p
(Dalszy ciąg naS ‘

fEMV nrincłru.

Za

wlersi milimetrowy lub jego miejsce

CENY
OGŁOSZEŃ: tytuiow.j - » i.»; w i.kid. n o.«; »• ••• „
il 0.40; drobne 1l.gr za wyraz; praca poszukiwane 1 zaofiarowane — ł ’,|rS‘
wo. Drobne — najmniej 10 wyrazów. Nekrologi — S0 gr mm; miejsce
25% drotej; tabelaryczne I bilanse — 50% droioj. Wyrazy tłustym **'“*)
slg podwójnie. Duto litery — liczg sig za słowo. Zagraniczne 50% dr®
nlkaty (N) — 2 zł za mm. Za troić ogloszeA Redakcja nie odpe* a
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