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Ustalmy granice
czesko-po!si?ą
Proste rozwiązanie: powrót do układu z 5 listopada 1918 r
hijesi a'v|aiąc przed kilkoma
c«e|*ąęanii uchwały rady naStronnictwa Pracy olż ciJęliśmy na tym miejscu,
tojj 2“,e Przejścia naszego na
< Jniecz“’»y go na frazeolo
ga
a®y słuch wyostrzony
0 .°s rzeczywistości.
C^w’b, gdy w obliczu no”iebezPieczeristwa, zagra
Wj geR0 bezpośrednio pokojo*Wia.?ropy’ rzuc’**śmy w pełni
żaie, ^oścl tę ważkie dla nieł,b|y.1*^ °P*nii polskiej słowa,
ce
niespełna trzy miesiąW
’b’.Odzyczasie fakty poto
pią, p S’ę z zawrotną szybkoś
ci WierZe^ywamy dziś niewątre
chwile historyczne, któdów 1 ęcydują o losach naro\v ?.re.stać s<0 mogą punkSt°sUnir -SC'a do noweK° układu
> yCh ' °w europejskich i noUchrOn C.e,ów’ do czego nied3rzPrinie Prowadzi rozwój wy
Abst n°,itycznych.
PrZesłJa , ’ląc od wszelkich
’dooioRieznych, z
Zani, nL rwa,e jesteśmy zwiąCiskiem reŚ,aiąc z ca,ym "aSnrą„,. nasze stanowisko w
^~ni le Polityki zagranicznej,

Śty pier,. roncie wyborczym pa?AieliJv'S^e 8t.rzab— konfiskat,
^“letyn rdznobarwnc kartki
Ce o »
apencyjnych, donoszą
'‘fałach ‘OJ\CyC1h ”a Prowincj'
Nie
lodowego.
\ Wa}y NKwri"jiały - je9zc?e u’
'Xar°dowe W ludowców, gdy Str.
Rokicie
P°wzi?lo identyczne
ę^Owied,- l Pełneg° kompletu
<fr. p
1, brak jeszcze głosów
1 PPS. Jak twierdzą
ickwałv 8 ?SUnków politycznych,
będą sie °bu tych stronnictw nie
°bu ,prawdopodobnie różniły
^ecyz?yt°Wanycb poprzednio.
hikor^4,tcjauvddzą’źe walkao
K°wi m ' • ° daJ3ca przeciw.
8e' ’ostała lej w‘?cej równe szan?a^eżne „ P.rzez stronnictwa nieJ?ta .* będzie, przy za
*** rozPpreniiera °
czysto.
PrawiliDa Wedbig wszelwalka o mandaty do

gdziekolwiek pracuje twórcza
myśl polska, tam sięgają wpły
wy naszej kultury duchowej,
tam istnieje problemat polskiej
racji stanu.
Tym więcej więc, gdy w
przede dniu dramatycznych wy
padków rozgrywających się na
ziemiach Czechosłowacji ważą
losy narodów na ziemiach
sqdu o^ręgouego w Lwowie się
tych zamieszkałych, zespolona
myśl narodu polskiego biegnie
ku braciom naszym osiadłym
za Olzą.
Na tle tych wydarzeń, nie do
pomyślenia jest fakt, aby o 200
LWÓW 20.9. Wczoraj rano przed ków wszystkich sędziów przysięgłych scy obrońcy zrzekają się swoich peł tysiącach
Polaków zaolzarisądem okręgowym we Lwowie rozpo z ostatniej rozprawy na udowodnienie nomocnictw.
skich rozstrzygnąć miał przy
Po kilku minutach przewodniczący padkowy zbieg okoliczności lub
czął się proces przeciwko inż. Dobo- faktu, że poprzedni przewodniczący
szyńskiemu. Zgodnie z orzeczeniem s. s. o. Dysiewicz tylko przez pouczę trybunału ogłasza postanowienie są
interwencja obcych mocarstw.
SN przedmiotem rozprawy jest naj nie, że inż. Doboszyńskiemu grozi du, skazujące wszystkich adwokatów
Toteż w chwili, gdy na ugrzywna
pieniężna,
uzyskał
7
głosów
na
kary
po
100
zł
grzywny
albowiem
ście na posterunek PP w Myślenicach
i zabranie stamtąd w celu przywłasz potwierdzających 4 pytania, dotyczą złożenie przez nich obrony uważa za stach każdego Polaka przeby
czenia karabinów, rewolwerów, amu ce wtargnięcia inż. Doboszyńskiego demonstrację ubliżającą sądowi.
wającego na prastarej, piastow
Po zeznaniach świadków przewod skiej ziemi cieszyńskiej zawisło
niej! i innych na posterunku przecho na posterunek i zabrania broni. Przy
sięgli wykluczyli słowa „w celu przy niczący komunikuje decyzję sądu, od
wywanych rzeczy.
pytanie: „Co dalej?**,gdy po dwu
O godz. 9-ej rozpoczęto rozprawę, właszczenia**, a tymczasem Doboszyn dalającą wniosek obrony co do prze
dziestu latach walki o wolność
której przewodniczył s. s. o. Karol ski zasiada na ławic oskarżonych pod słuchania 12 sędziów przysięgłych ja
ko
świadków
i
zarządza
przerwę.
zarzutem
kradzieży.
ducha, myśli 1 słowa wyłoniła
Ponurkiewicz. Ławę obrońców zajęli
Przewodniczący
oświadcza,
że
spra
Po
przerwie
głos
zabiera
prok.
Ol

się sprawa odrębności narodo
dr Stypułkowski, dr Pozowski, mgr
Maciejko, mgr Macicliński i dr Pan- wę tego wniosku załatwi we właści szewski. Przystępując do omawiania wej polonii zaolzariskiej, nikt
wym czasie tzn. w końcu przewodu czynu oskarżonego prokurator opie
ciewiczra się na przyznaniu się inż. Doboszyn przez chwilę bodaj nie może
Po odebraniu generaliów od oskar dowodowego.
zwątpić, iż naród polski twarWiceprok- Qlberek sprzeciwia się
żonego Doboszyńskiego, adw. Stypuł
(Dokończenie
na
str.
2-ej).
|
wnioskowi
obrońcy,
na
co
replikowali
(Dokoriczenie na str. 2)
kowski zgłosił wniosek, domagający
polegającej na trzeźwej i real
nej ocenie zjawisk, kierowaniu
się we wszelkich poczynaniach
własną racją stanu i dotrzymy
waniu zobowiązań, wypływają
cych z ducha naszych soju
szów, musimy na tym miejscu
podkreślić jeden zasadniczy

aksjomat, który jest wyrazem | do polskiej wspólnoty narodowej. Serdeczna więź, jaka łąwoli całego narodu.
Oto poza granicami Rzplitej ; czy nas z braćmi skazanymi z
przebywa osiem milionów Pola tych czy innych powodów na
ków, którzy na przestrzeni wie przebywanie poza granicami
lu dziesiątków lat dawali wielo kraju, nie może być nigdy i za
krotne dowody swego gorące żadną cenę naruszona. Gdzie
go przywiązania do Macierzy i I kolwiek bije serce polskie,

4 lata więzienia?a Mikią myślenickie
Demonstracja obrońców Doboszyńskiego

się powołania w charakterze świad- obrońcy Maciejko i Macieliński.
Przewodniczący z kolei odczytał
akt oskarżenia, zeznania oskarżonego
i ogłosił otwarcie postępowania dowo
dowego, wzywając świadka post. Ma
parlamentu, jako nie pozostawia, łeckiego.
jąca
przeciwnikowi najmniej,
Z kolei zabiera głos obrońca dr Po
szych szans — podjęta nie bę zowski, oświadczając imieniem całej
dzie. Wniosek stąd prosty: stron obrony, Se obrona podtrzymuje zgło
nictwa niezależne nie uprawiają szony na piśmie swego czasu wniosek
bezpłodnej „opozycji dla opozy. o wyłączenie sprawy spod sądu okrę
cji“, przeciwnie, uważają, że rola go w ego we Lwowie ze względu na
opozycji w państwie jest raczej stosunek koleżeństwa między s. s. o.
pozytywna i twórcza. I dlatego Dysiewiczem a wszystkimi sędziami
nie uchylają się od żadnej akcji sądu okręgowego we Lwowie.
politycznej, w której tego mogą
„W wypadku dalszego prowadze
nia sprawy przed obecnym trybuna
dowieść.
Z tego punktu widzenia rozpa- łem — mówi obr. Pozowski — nie
trując sytuację przedwyborczą, możemy brać udziału w obronie".
Przewodniczący prosi o sprecyzo
trzeba stwierdzić, że w tej chwili
wanie
wniosku w kierunku wyłącze
nie jest ważnym jakie odłamy
obozu rządowego staną do walki nia obecnego kompletu sądzącego po
o mandaty, i juk się nimi po czym ogłasza przerwę.
Po blisko dwugodzinnej przerwie
dzielą. Istota rzeczy tkwi w tym,
że tylko wybory oparte na de przewodniczący ogłasza postanowie
mokratycznej ordynacji mogą za nie trybunału s. o. pod przewodnic
pewnić krajowi zgodne z rzeczy twem prezesa sądu okręgowego Haniu
wistym układem sił w kraju czaka, odrzucając wniosek obrony w
kierunku wyłączenia obecnego kom
przedstawicielstwo narodowe,
pletu sądzącego, wobec czego wszy

Str. raroóowe wobec wyborów
Uihwaty Komitet! Glówneęo
W dniu 18-go bm. obradował
Komitet Główny Str. Narodo
wego, który po omówieniu sy
tuacji politycznej, powziął uchwałe w sprawie udziału Str.
Narodowego w wyborach do
sejmu i senatu, oraz w wybo
rach samorządowych.

Komitet Główny uchwalił jed
noglośnie, że Str. Narodowe udziału w rozpisanych wybo
rach do sejmu i senatu nie weź
mie, natomiast zlecił zarządowi
głównemu prowadzenie przygo
towań do wyborów samorządo
wych.

Wszystkie clony z dymem
70 stedeł tonęło — 200 fys. ił strat
WIELUŃ, 29. 9. W osadzie Dzia
łoszyn w zagrodzie Piotra Adrianowicza, z nieustalonych przyczyn wy
buchł groźny pożar. Ogień powstał
w stodole, który ustawiona była w
szeregu innych na końcu wsi, co się
praktykuje w wielu osadach, aby za
bezpieczyć przed pożarem budynki
mieszkalne.
Pożar błyskawicznie rozszerzył
się i przybrał katastrofalne rozmiary.

Na miejsce przybyły oddziały straży
pożarnej w ilości 16, lecz mimo ich
energicznej akcji ogień strawił do
szczętnie 70 stodół wraz z tegorocz
nymi zbiorami.

Straty wyrządzone przez
wynoszą ponad 200.000 zł.

pożar

Policja zarządziła energiczne do
chodzenie ceiem ustalenia przyczyiy
pożan

Str. 2
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Ustalmy granice czesko-polska
(Dokończenie ze str. 1-ej)
niedotrzymany następnie przez
kontrahenta czeskiego, który ostatecznle załatwiał sprawę Rra
nicy śląskiej w duchu sprawie
dliwości i polskiej racji stanu.
Tylko powrót do tego ukła
du i jego natychmiastowe wy
konanie może zadecydować o
dalszych normalnych stosun
kach sąsiedzkich.
O układzie tym przypomina
my dziś opinlj publicznej obu
narodów!

na decyzja ludności autochtoni
cznej". Plebiscyty wyryły już
kilkakrotnie tragiczne piętno ha
dziejach naszego narodu. Toteż
do tej ostateczności nie mamy
w tej chwili ani powodu, ani
żadnej usprawiedliwionej konie
czności się uciekać.
W dniu 5 listopada 1918 r.
między Radą Narodową Śląska
Cieszyńskiego a analogiczną re
prezentacją czeskiej ludności za
w arty został dobrowolny układ

do i nieustępliwie staje w obro
nie swych braci niepewnych
najbliższej przyszłości 1 w zgod
nym wołaniu żąda powrotu Zie
mi zaolzariskicj na łono Macie
rzy.
Nie wysuwamy bynajmniej no
wych lub urojonych postulatów.
Dokładnie przed dwoma miesią
cami pisaliśmy na tym miejscu
dosłownie („Nowa Rzeczpospo
lita nr 107 z 19 lipca br.):
„Kierujące czynniki czecho
słowackie muszą pamiętać, że
za mniejszością polską w Cze
chosłowacji, choć znacznie słab
szą od niemieckiej, stoi zwarcie
i solidarnie cały naród polski,
który do tego, w jaki sposób bę
dą załatwione jej prawa i intere
sy przywiązuje rozstrzygające
znaczenie".
W chwili obecnej nie ma mo
wy d rozstrzygnięciu tej plekącttj sprawy drogą jakichkolwiek
plebiscytów. Państwo nasze
drogo zapłaciło, przystając swe
go czasu na tę formę załatwie
nia zatargów wynikłych na zie
miach rdzennie polskich.
Wiemy dobrze, w jakich wa
runkach odbywa się „swobod-

KATOWICE, 20. 9. Przedstawiciele śląskich związków górniczych
interweniowali w Warszawie w
związku t obecną sytuacją W gór
nictwie węglowym i żefwanietii ro
kowań z pracodawcami w sprawie ,
zawarcia nowej umowy zbiorowej, i
Po przedstawieniu sytuacji przez i
reprezentantów górników wicemitil- ;
ster opieki społecznej p. Piestrzyński
oświadczył, że sprawę przedstawi
ministrowi Kościałkowskicmu.
RównpczeSnie delegacji robotni
czej zakomunikowano, że do Kato
wic przybędzie główny inspektor
pracy dyl. Klott, który zbada sytua
cję na-miejscu 1 zwoła konferencję!

celem omówienia sposobów zaradze
nia krytycznej akcji.
W wyniku tej interwencji w po
niedziałek rano przybył do Katowóc
dyr. Klott, który w ciągu dnia kon
ferował z poszczególnymi organiza
cjami zawodowymi z osobna na te
mat Wytworzonej sytuacji, prży
czym wskazał nd trudne położenie
gospodarcze i międzynarodowe. W
obecnych ' warunkach .zatem należy
powziąć ostrożne decyzje, które nie
żaszkodżd całokształtowi żjicia go
spodarczego.
.
.
Na wtorek zapowiedziana jest na
godz. 11,15 wspólna konferencja z udżiałetii insp. Klottd, przedstawicieli
pracodawców przfeiiiyśld górniczego
oraz
reprezentantów
górniczych
związków zaWodoWych.

‘ Najkorzystniej

Na dziś zapowiedżiańa jest sensa p. Rabskiego opiewają na pokaźna SU ,
cyjna sprawa z poW'StlztWa p. Janu mę 91.860 zł.
I
og/oszać się
sza Rabskiego prżeclwko znanemu lei
... .... ..
P' dr Wł. Grzankowskf.
b”"'|w „tani Rzsct<rospoHteiM
kareowl-cudotwórcy Oskarowi Woy adw.
nowskiemu o szkody i straty wywo
łane złym leczeniem.
Sprawa odbędzie się w wydziale cy
wllnym sądu okręgowego i blldzl W'lel
kle zainteresowanie w kotach lekarskich i szerokich kołach zwolenników i
...
w
„ . u,
r>. , „ •_1 Przed
w, War-. młodzieńców: Władysław Gąsinowskl
metvdy p. Woynowskiego.
Pretensje
. sądem
. okręgowym
,
ł,
szawie stanęło trzech obiecujących (lat 17), Stanisław Miechowski i Cze
sław Rolek.

'Młodociani kand/ócci na brytów
przed sądem okręgowym

Nabrani na „Piękna Helena’
Kartcfytfacf na statystów

Pierwszy z tej trójki miał ciotkę,
która jak zapewniał posiadała sporo
gotówki i kosztowności, a była przy
tyfa tak lękliwa, żd na widok noża
mdlała. OąsinoWski, jako najstaszy W
statystów, bó tych tna być użyte do całym towarzystwie, namówił obu ko
fllttlii bardzó dużo i Kołblelśkl tak lęgów do urządzenia napadu.
Miechowski i Rolek zjawili się pckierował sprawa, żeby właśhie żaIntlrMUWRć rtią jesżcże niedoświad w tie go pięknego poranku, uzbrojeni w
czone osoby. Udało ntu się wćlągndć noże, u ciotki swego kolegi i zażądali
do alery kilkadziesiąt osób i wyłu gotówki. Przerażona kobieta nie ze
dzić btl rileft różiie sumy. Ogółem mdlała, ale zaczęła krzyczeć. Nadbie
nrtiwiti nićdośźll statyści filutowi strą gli sasiedzi I sctlwytMi małoletnich
cłH około 2000 żł. Kołblelskiego Jed bandytów.
nak ujęto i osadzono w areszcie.
Sad okręgowy uznał, iż głównym
Sprawca wszystkiego był podżegacz
GąsinóWśki i skazał go na jeden rok
więzienia. Pozostałych ze względu na
Teatr „Ma&c Qui Pro Quo młody
Wiek oddał do zakładu popraw
Mazowiecki 12 (1 ukłernia Ziemiańska)
czego dla nieletnich.
na pięterku — Fel. 3.4?.’l

osadzili oszusta w areszcie

qengine

DEWIZY: Molahdla ZB8.55. lótlih Ż13 00;
Bruksela 81 łO; GdaAsk W0.ÓO; Helsinki -11.28;
Konpcnhaga 114.10; Londyn 25.55; Mediolan
28 00. Montreal 5.30; NOwy )ork 5 31.3/1: NÓ*’
wy Jork (kabel) 3.312.8; Óslp 1Ź&.3Ó; Paryż
14.35; PrAga 18.31; Srtekhólffi 131.80; iBl AVtv
25.50, Zurych 120.00; Marki niemiecka trebn
na 85 00.
PAPIERY PROCENTOWE: 5 plot pot. plólh.
Inw. I em. 81 00. II em. 82.00; 4 proc, państw,
poż. premiowa dolar. 41.50: 4 pipe. KOnśotid.
(większe) 65.00, (drobne) 6Ź.50; 4 i pół proc,
pdi. państw. Wówn. 84.28; § prdc. kóhWSłs.
67.00; 8 proc. t. Z. ziemskie dolar gwar, ku
pon 57.84; 4 f pół proc. I. Z.; zlełnSkle sfełia
V 64 00 ; 5 proc. I. Z. Warszawy £1933 r.)
77.00, 5 płoc. I. Z. Łodzi (1933 r) 6Ś.0O.
AKCJE: Bank Poleki 122.00; WĄrsJ. ToW. F.
Cuktu 38 0; węgiel S<75; Lilpop 80.M: Modrzejów 18.00; Norblin 92.50; Ostrowiec 58.00;
Starachowice 41.00; Żyrardów 55.00; Lombard
114.00

I

torii prontiera
NIC NIE WIADOMO!
rewia zwątpień i znaków zapytania

I F IM-FI IM" Manwimarrta 11B
plLllR llLm Telefon 650-59
Tani miesiąc * kelny!

Wykonawcy!
Adolf py mszą — 6. Górska
T. OlSta H. Prossówna A. Bogucki - H. Karifiska Z. tyku laka
—
Ws Orłów

. ............ - -■ - -

róę Marszałkowsk,e

Łebranie

wyborcza delegat^

do Zgromadzeń Okręgowy^
Wtjborcxycti

(ł

Zgodnie z ordynacją wyborczą Klasowych do kom. 2 — -,e „ 3
Warszawa została podzielona na 6 o- Zw-. Zw. Poal. Syjpm lew. do
kręgów wyborczych: pierwszy sta-! 1 delegat, izba lekarska do
hiWi'bbszaf kofrt. PP 1, 2. 12 i 26,' kich komisji po 3, rada ad*ol'Jf?.
okr, 11 — komisariaty 3, 4 i 5, okr. lll | po 2, notarialna izba pp 1, Na<^.. 3
— kójnisar. 6,* 7, 19-22, okr. IV — filż. db wszystkich za w
komis. 8, 9, 16 I 23, okf. V — 9, 10, — 1, I; 2. 1. 2, Stow. Tecliiiik°'*1
13; 20-21, okr. VI — 14, 15, 17, 18, [ wszystkich za wyjątkiem 5-cj
2, 1, 2, Zw. Zrzesz. TedlrtlczoS^
24 i 25.
Dnia 29 bm. odbędą zebrania wy 1. 4 i — po 1 m, Stow. Inży^^y.
borcze delegatów iżby przemysłowo- do 2-ej —, jfden, Z W. -Cłiemikó*
handlowej, która wydeleguje do ko dóW do kom. nr 2 — 1 deićfc.- j,
jd
mis ii okręgowyćh kbleino, 12, 13, 10, Obrończyń Ólczyzńy 'koleitio
10, 10 i 7 delegatów oraz izba rze 3, 2, 4, Z w. Pracy Oby w.
komisyj I, 2, 3 i 4 — 1, 1, 2. ’’ ],
mieślnicza: T, 14, 8, 8, 7 i 5. ’
i5jj
Rada miejska odbędzie posiedzenie i Pań Domu do kom. 1, 4, 5 i
ddid 26 i Wybiefźe delegatów W Ucz- * 1, 2, i 1, Kat Zw-. Polek do k0'' y
tłach 21, 32, 23, 24, 2t i 2t. Unia nr 5 — jeden, St. Żyd. Kob^1
Prac. Umysłowych wydeleguje na 1 ciijącycli do koih. 2 — dwie
zebr. 25 bm. 4. 3, 1, 4, 4 i 2. Rada ' gatki.
Nacz. Zw. Samorządowców I, 1, J, 1, | UJP do kom. 1 — 3-ch. P'" , <ji!
1, 1. Zrzeszenie PfacoWnikóW Funk- ! miła do kom. 4 — 3-eM,
ciónariuśzflw Państw. I Saittorz. — kom. 4 — 3 delegatów, SGH d°
do komisji 4-ej — t delegata. Zw. 5 — jeden, WWP do kom. 4
Zrzeszeń Urzędników Adm. Wojsk. Stomat. do kom. 1 — 5-ciu, Akkolejno (za- wyjątkiem komisji 4-e,) Pięknych do kom. 5 — jeden.
po jednym delegacie. Księgowych
Ogółem więc Warszawa ,
związek deleguje do kom. 2-ej 1 de- 468 delegatów do zgromadzeń
legata. Zw. Naucz. Polskiego do gowych.
kom. 3 — jednego, Zw. Kolejarzy do
kom. 3 — 5-ciu, do kom. 1-ej — 2
delegatów. Zw. Art. Scen Żydow
skich do kom. 2 jednego, Zw. Prac.
Gmin Żydowskich do kom. 2 — jed
nego, Zw. Stow. Zawodowych kolej
marszałkowska
no — 6, 4, 3, 5, 3, 6, Zjedn. Prac.
t oczątek 4 - 6 - 8 - łÓ
Zw. Zawodow. koleino za wyjątkiem
koitlisji nr 2 — L 3, 2, 3, I, Genth
Zjedn. Klas. Z w. Zawód. 2, 2, 3, 3, 3,
3, Chrżcśc. Zjedn. Zawodowe kolej
OTWARCI SEZONU
3’
no za wyjątkiem kom. 2 — 1, 1, 1,
3, 1, ZZZ do kom. 4 —> jednego, Kla
sowe -Zw. Zawód.‘do I, 2, 3 i 4 konńsj^^^L^^L^^^ąds^Ż^i^Zw.

STYLOWY
Dziś PREMIERA!

Em,. PAN PREMIERA!

Ctwarcie sezchUI
PRAWO
DS SZCZĘŚCIA

Poleca zdjęcia do legitymacji
ny przystępne. Wywoływanie rolek
ii klisz amatorskich bezpłatnie.
Uwaga! Zdjęcia techniczne dla
PT. Inżynierów i malarzy szyldtwych w cen b 1 zł
(o. 125)
wólrta przeróbka powieści
........ ....... -.......—............

Dwa przedstawienia
oiss
pugktua nie o 7,50 i ló-tej wiecz.
-. ■ ■■

było bezpośrednim wynikiem
na posterunek PP.
„
Oskarżony Doboszyriski z3P> £Oś
przez przewodniczącego czy n,a (Cj
dr oświadczenia, powiedział.tc 1,3
rozprawie głosu nie zabiorze.
n k|P
Trybunał udał się na naradę.
rej ogłosił wyrok skatując? i”*’ (J
ma Doboszyrtskiego na ett6'^5
Wlęticnla r. zaliczeniem arest,B *
czego. Równocześnie sad zaś*1**1
szły postępowania sadowego • 0
tę sadową. Powództwo cy***1’1'
zostawił bez uwzględnienia.
,
Po ogłoszeniu wyroku Pr,e*0|jfr
czacy odczytał krótkie uzasadnic^

ul. Ctemialit'

Insnektor K’otl w Katowicach

na ławie oskarżonych

Gtetite

i Dokończenie ze str. -eb
skiego do winy nazajutrz po ujęciu,
Następnie omawia pobudki czynu i
stwierdza, że może podświadomie, ale
pobudki te wywodziły się z „fałszy
wej ambicji’* I ąchęci rozgłosu". W za
kończeniu przemówienia prok. Olszew
ski domagał się skazania DobOszyriskiego na karę więzienia do lat 5-ciu.
Następnie zabrał głos wiceprokuFa.
tor Olberek, uzasadniając akt oskarżę
o'a pod względem prawnym.
Z kolei przemówił przedstawiciel
Prokuratury generalnej radca Jawor
skl, domagając się odszkodowania w
kwocie 1.892,44 zł za zniszczony
sprzęt i broń oraz 10.937,15 zł jako
koszty pościgu ta Doboszyrtskim, co

Próby zaradzenia złu

lekarz - ciidołwóna Wojnowsii i

W świecie filmowców znany był
kiedyś Mordka vol Marian Kołbielski. trudnił się pośrednictwem. Na
zywano go ,.pahfeht Marimtefn’*. Od
pewnego Czasu nie było o him sły
chać, choć ód czasu do czasu widy,
warto go w kawiarniach, gdzie zbie
rają się filmowcy. Kołbiclski jednak
źawszć iiiówlt. źe pracuje teraz w
innej branży. W jakiej?
Rzecż się rychło wyjdśniła, Kołbjelski napomknął komuś tam, że ob>
chodzi go teraz świat finansistów.
Ale może swoje nialoiności WŚród
filmowców Wykótz.ysłać, bó właśnie
jeden z finansistów ptolBktuje Sfil
mowanie „Pięknej Heleny" Offenba
cha. Scenariusz napisał głhśhy Pi
sarz t w najbliższych dhiash przed
siębiorca będżie Angażował artystów.
Oczywiście za pośrednictwem Kot.
bielskiego.
Wieść o tym rozniosła się szybko
wśród kandydatów i kandydatki na

4 lata wiezienia za zajścia m ślenkdt

T. DCŁEGI- MC5T0WICZA

............... - .

Warto zobaczyć KOMETA
ŚWIETNĄ SATYRĘ
POLITYCZNA

minsCimLy
POCZĄTEK 7,30 ł 10-U Witti
M
.. ..................... ................. H.l
neu.

W Wielka Rewia (taili)
„DLA CIEBIE WARSZAWO"
Loda Halama. E, Bodo, W. Conti.
K- Krukowski. W. Walter. 3 orkiestry
200 osób ztsooru; Codż'efińle 2 prźcdskwienia 7,30 i 10 wiecz.

I

Chłodna 49

pod fałszywym
OSKARŻENIEM
I rewia

STumo eN,w* <*•*» 13
POŁA NEGRI
olśni swytn wie’klm lalćntcm
w dramatis

POBOŻNE KŁAMSTWO
Pocz. seansów o godz. 5. 7, 9

Reżyseria: M. WASZYŃSKl
ROLE GŁÓWNE;
Gorczyńska — Barszczewska
L. Wysocka
Zbyszko Ha
wan — Junosza Stqpowsk'
Sielański — Pichelski

Prod „FENIKS’

FILM ODZNACZ0i
4-ema złotymi mcaa
CBluba produkcji Colt’111

Bilc.y bezpłatni i ulŹ°*f
nieważne i

-■NOWA' P7FC7Pn<?P n t: T T 'A’a

Sir. 3

Hajaowszy wywiad Hitlera jGenewa

chłodno przyjęła

Wja^a.''v Mail“ ogłasza wy- cy, Węgrzy, posiadających za sobą ża stanu, to dawno dopuściłby on do'
Wjll
U CiClKJ! lOllułłllSK ej
r2p
2 a Ward
(Specjalna obsługa telefoniczna „Nowej Rzeczpospolitej**)
ai Price'a z kanele- tysiącletnią kulturę, było dziełem sza- tego, by Niemcy sudeccy połączyli
się z Rzeszą, zapewniając w ten spo
Motya^.'.tlerem na temat Czechu leństwa i ignorancji.
GENEWA, 20.9. Byłoby przesadą ty: szczegóły konferencji nie są znasób autonomię dla Czechów.
Niemcy sudeccy nie szanują Cze
mówić, że Genewa powitała z entu- ne, należy więc z rezerwą odnosić się
Cza°r,lla i ton wywiadu, zwlasz chów i nigdy nie przyjmą ich pano Ale p. Benesz jest politykiem, a nie zjazmem wyniki konferencji iondyń- do wszelkich pogłosek w rodzaju np.
tej, żc Czechosłowacja ma być zmu
narorjV Ust?pach, dotyczących wania. Po wojnie mocarstwa sojusz mężem stanu, — zakończył kanclerz skiej.
* Zwrócić należy uwagę na dwa fak- szona wyrzec się swych sojuszów i
^eonkLczeskieRO i prezydenta nicze oświadczyły, że Niemcy niegod Hitler.
że gwarancja angielska dla nowych
dra p ’'*> Czechosłowackiej — ne są, aby panować nad czarnymi, ale
granic Czechosłowacji ma być pod
iaja i.?'yarda Benesza — odbi- równocześnie udzieliły drugorzędne
tycj],a h rawo od ogólnie przyję mu narodowi, jak Czechom, prawa pa Prieciuj nacishom poLtycrnym stawowym warunkiem ustępstw tery
torialnych na rzecz Rzeszy.
hortn dotychczas w Europie nowania nad trzy 1 pół milionami
Niemców, odznaczających się charak
Data wyjazdu Chamberlaina <łę
terem i kulturą. Gdyby wówczas ist
Godesberg nie jest jeszcze ustalona;
że ni*esi twierdzą, oświadczył Hitler, niały potężne Niemcy, to byłoby to
przypuszczalnie nastąpi w środę. Po
**6Ui ł*n°8ą °dbyć plebiscytu, albo- niemożliwe. I gdy tylko Rzesza zno
spotkaniu
Chamberlaina z Hitlerem
W
dn.
18
bm.
pod
przewodnie
a działacze związkowi w dzia
iest w e.So rodzaiu zarządzenie nie wu stała się silniejsza, Niemcy sudec
spodziewany
jest przyjazd lorda Hatwem prez. Z. Nowickiego odby łalności politycznej nie mogą uMoiein 16,1 konstytucji przewidziane. cy zaczęli się organizować.
lifaxa
do
Genewy,
w celu poinformo
ła się konferencja wojewódz żywać tytułów organizacyj
Zdaje ,2daniem — ich konstytucja
wania członków Ligi o wynikach kon
Gdyby
Henlein
został
aresztowany,
kich
prezesów
Zw.
naucz,
pol

nych.
a njj Slę Upewniać tylko jedną rzecz,
ferencji z Hitlerem i nowo wytworzo
— oświadczył Hitler — to ja sam sta skiego.
^Zechó°WiC*e’ aby s’edem milionów
ZNP
postanowił
mocno
prze
nej sytuacji.
nę
się
przywódcą
Niemców
sudeckich
Na konferencji tej postanowio
itiąje, w mogło uciskać 8 milionów
ciwstawić się akcji wywierania
Nie jest również jakoby wykluczo
i
bardzo
byłbym
rad
widzieć,
jak
dłu
no,
że
ZNP
nie
może
wiązać
się
z CzeSZ,°*c’ narodowych- Te kłopoty
nacisku
na
pracowników
pań

na
podróż Hodży i Kroi ty do Londynu.
go
potem
p.
Benesz
byłby
w
stanie
w swej działalności z jakąkol
Wej j-/ a™’ winny ulec natychmiasto
(A)
stwowych i nauczycielstwo do
ogłaszać
swe
dekrety.
Mam
nadzieję,
wiek
partia
polityczną,
jego
od

Jest tJWldacii « ‘o raz na zawsze.
przystąpienia
do
grup
politycz

że nie ogłosi on listu gończego celem działy gminne, powiatowe i wo
eUroDe. 'yrzód, który zatruwa cały
jewódzkie nie mogą zgłaszać nych. Jednocześnie ZNP posta
fZeczv Sk? 0r8anizm. O ile ten stan aresztowania mnie.
Gdyby
Czesi
posiadali
wielkiego
mę
akcesów do grup politycznych, nowił przeciwstawić się wywie
tałbj, In‘atby trwać nadal, to zararania nacisku na pracowników
dotątf <>n stosunki międzynarodowe
państwowych i nauczycieli w
nie
dopóki one się katastrofalnie
kierunku zniekształcania wybo Prezes rady ministrów gen. Sławoj
a,amałye
rów i rozbijania niewygodnych Skladkowski mianował w dn. 17 wrze
soius25 !*encia Czechosłowacji, jako
organizacyj społecznych, oraz śnia br. dyrektorem przedsiębiorstwa
wezwać całe nauczycielstwo państwowego „Polska Agencja Tele
teg0
Rosji Sowieckiej, wysunię
do zastosowania się do okólni graficzna" p. Mieczysława ©barskie
’Me u Samo serce Niemiec, zmusiło
Prez. Ignacy Paderewski grać bę się więc święto artystyczne z roku ka pana premiera o swobod go, dotychczasowego redaktora na
kie] - °.stworzenia wielkie] niemlec
czelnego PAT.
'vadzi[,n'' lotn,czei> co z kolei dopro dzie przed mikrofonem! Koncert traąs 1932, kiedy to koncert mistrza trans nych i czystych wyborach.
mitowany
zostanie
do
Polski.
mitowany był z Paryża do Polski.
c*ych f
wzmocnienia wojsk lotniWiadomość ta zelektryzowała nie
l>0dwo »ranc’! ’ W. Brytanii. Już raz
Dn. 25 września o godz. 20.00 zasią
hą z 1 em niemiecką flotę powietrz tylko społeczeństwo polskie, ale słu dą znów radiosłuchacze przy głośni
nie w °^°du sytuacji istniejącej obec chaczy całego świata, z których więk
kach ze wzruszeniem, aby usłyszeć
Zepj nje Zechosłowac)i. Jeżeli tym ra- szość nie miała do tej pory możności grę największego obecnie pianisty
W „Kurjerze Warszawskim** ski oświadczenie na piśmie, w
^ać, m ”da się nam kryzysu opano- usłyszeć gry Paderewskiego, jak tyl- światap. St. St. omawiając m. in. sto którym stwierdził, że już wów
,”aKać afSZałek Goering niedługo do- ko z płyt gramofonowych. Powtórzy
cżas, przed 18-tu laty, 134.000
sunki polsko - czeskie pisze:
t>OhQ S'e będzie ode mnie zgody na
„W toku układów pokojo ludności polskiej pozostało na
^ranC]ne. podwojenie sił, a wówczas
wych nie było żadnych posta obszarze, przyznanym Czecho
hoty / '
Brytania podwoją swe
nowień o głosowaniu ludności słowacji.
bę<j2; w ten sposób szalony wyścig
A kończył tak:
w Sudetach. Natomiast dla Ślą
e ‘rwał nadal.
ska Cieszyńskiego, Spiszą i Otią n"r’k!. uc*sk czeski nad mniejszośrawy zapadło, 27-go września
„...jakkolwiek rząd polski
nie gpp,11lecka trzyma Europę w staDnia 25 bm. odbędą się w Warsza jaknajliczniejszego stawienia się w 1919 postanowienie Konferencji
szczerze pragnie wykonać
nrzygn'?CZ1<'’ muszę być na wszystko wie dwie uroczystości Stronnictwa Lu Warszawie.
Pokojowej na rzecz rozgrani
całkowicie i rzetelnie przy
^atinot?Wany* Przestudiowałem linię dowego: poświęcenie sztandaru i po
„Stolica musi zobaczyć w dniu 25.9 czenia między Polską a Częcho
jęte przez się zobowiązania,
aJ a ' dużo się z niej nauczy- mnika na grobie śp. Jana Dąbskiego. najlepszych, najmądrzejszych, najo
Słowacją na podstawie głósbwh
nigdy nie uda mu się prze
stawje n’yśmy skonstruowali na pod W związku z tym Stronnictwo urzą fiarniejszych chłopów. Nikt nie śmie
nia
ludności.
konać
narodu polskiego, że
Coś, Co°.aSzych własnych pomysłów dza w tym właśnie dniu „Wielki ma uchylać się od obowiązku stanienia
sprawiedliwości stało się za
Dopiero wskutek kło^Stów,
!rzVtii° est jeszcze lepsze i co wy nifestacyjny zjazd do stolicy Pań się w Warszawie" — wzywa ulotka.
dość, bo świadomość narodo
w jakich Polska znalazła się w
je w naPór wszystkich sił świata o stwa". Rozesłano liczne zawiadomię
Uroczystość rozpocznie eię nabo
wa silniejszt jest i trwalsza
•etąy /azie zaatakowania nas zdecydu nią i ulotki wzywające chłopów do żeństwem w kościele św. Karola Boro chwili pochodu wojsk czerwo
nych
na
Warszawę,
musial
niż rządy**.
ty
Pozostać w defensywie.
meusza na Powązkach, o godz. 10.30.
rząd polski zgodzić się 10-go lip
iest szaleństwem, albo
ca 1920 r. w Spaa na rozstrzyg
O tym godzi się dziś pamię
Zaataj(ni^t w Niemczech nie marzy o
nięcie nie przez głosowanie lu tać, a natarczywość niemiecka
•by ża2Wa”hj Francji. Nie odczuwadności, lecz przez radę ambasa nie powinna w oczach świata
brzec.
niechęci wobec Francji —
dorów, która wydala 28-go lip- zaciemniać słuszności sprawy
he Ucz aie> w Niemczech istnieją sllca 1920 w Paryżu orzeczenie Polaków w Czechosłowacji, ani
Cy nieUC'a sympafii dla Francji. Niem
dla nas niepomyślne.
też zacierać w pamięci jej prze
Z ty nnragną również żadnej wojny
Podpisując to rozstrzygnięcie biegu, na jaki Niemcy sudeccy
, “rytanią.
W związku z dalszymi pogłoskami, również żadnego powodu do rezygno tego dnia, złożył I. J. Paderew- powoływać się nie mogą
Mój
.
jakoby
profesor Bujak zamierzał ustą wania z tej organizacji, mające] tax
"ksionv6 ~ wykrzyknął Hitler pod
^mcze”1., Słosem — ile mógłbym w pić z Zrzeszenia Intelgencji Ludowej, ważne I wielkie zadanie do spełnienia
8dybyn,C” .' <t*a Niemców uczynić, PAA otrzymała od profesora Bujaka w dzisiejszych czasach".
n‘ekie]n n'e miał do czynienia z tą oświadczenie, w którym stwierdza on,
,ir”’anii a//ranią czeską nad paru mi- że nie widzi żadnych przeszkód we
’’stanieleniCÓW‘
t0 n,usi ustać, współdziałaniu z całym ruchem ludo
wym, a zwłaszcza ze Stronnictwem
t-zesj
Ludowym, które jest tego ruchu naj
POZNAŃ, 20.9- (sp.) Przed sądem bla, który pod groźbą najrozmait
"’rodem n'Sdy "ie byIi nieP°dległym większym i najlepszym wyrazicielem.
apelacyjnym w Poznaniu odbyła się szych konsekwencji w podległych mu
Wyn>l nić aŻ dopólti traktatami pokojo
W Warszawie krążyła wiadomość,
Wobec tego, że jego współpraca ze
■tone] i podniesiono ich do niezasłu- Zrzeszeniem Inteligencji Ludowej 1 że w wyniku rozmów, jakie toczą się rozprawa prywatno-karna przeciw re kołach SN lansuje „Polskę Narodową"
daktorowi odpowiedzialnemu tygodni jako organ Str. Narodowego.
"a<l mm ftUMneJ pozycH Panowania
Przyjaciół Wsi jest coraz ściślejsza i w sprawie amnestii politycznej, am
Wiadomym jest również, że na tym
:.,Ch Samych0S?Hm’’ ,icznieiszyrai od coraz bardzei harmonijna, nie widzi nestia ta miałaby nastąpić bezpośred ka „Polska Narodowa", oraz prezeso
wi
powiatowemu
Stronnictwa
Naro
doszło w Poznaniu do rozłamu, bo
tle
M°Wacki„>
otworzenie tej czechonio po wyborach. Wiadomość tę, róż
dowego na powiat Czarnków.
prezesi
kilku kół miejskich SN musie
Wi®lu nl republiki, składającej się z
nie interpretowaną i komentowaną,
li z własnej kieszeni płacić za nieb,edem p°d°wości, po wojnie, było
Obrońca
oskarżonych
adw.
Celipodajemy z obowiązku rejestrowa
garsiŁ?3/^611*6 hitelektualnie niżchowski w swej mowie obrończej zło sprzedane egzemplarze tego brukowe
nia nawet tego rodzaju pogłosek.
CVcb nąd
. echów w roli rządzążył sensacyjne oświadczenie, że „Pol go tygodnika, albowiem dr Wróbel
Inna wiadomość, jakoby w Krako
d° takich ^omfszościami, należącymi
ska Narodowa" nie jest organem Str. nie przyjmował zwrotów.
wie już się rozpoczęły rozmowy z
Oświadczenie obrońcy możnaby ro
narodów, jak Niemcy, PolaNarodowego, lecz jest jedynie pismem
czołowymi działaczami Str. Ludowezumieć
zatym w taki sposób, że „Pol
uznanym
i
popieranym
finansowo
Sekretariat naczelny Str. Ludowego
go, nie odpowiadała prawdzie.
ska Narodowa" nie reprezentuje oprzez to stronnictwo.
komunikuje, że w kongresie nadzwy
pinii wszystkich członków Str. Naro
czajnym stronnictwa wezmą udział:
Czytelnicy przypominają sobie dowego, lecz tylko pewnej ich części.
prezes Stronnictwa przewodniczący
skandal, jaki wybuchł w związku z Ma to swoją specjalną wymowę, gdy
rady naczelnej, członkowie NKW,
zamieszczeniem w „Polsce Narodo się zważy, że działalność dra Wróbla
członkowie rady naczelnej, prezesi za
wej" brudnego paszkwilu na prez. Pa i grupy jemu oddanych ludzi spotyka
rządów wojewódzkich, prezesi zarzą
derewskiego i gen. Hallera. Stron. się w Poznaniu z ostrą krytyką więk
w Polsce
dów powiatowych, wybrani delegaci
Narodowe, wezwane do oświadczenia szóści członków i działaczy Str. Na
wyLeheTSki W PoIsce- min- Skir- przez zjazdy powiatowe względnie
się
w tej sprawie nabrało wody do rodowego i jest przyczyną ustawicz
Na zaproszenie naszych organizacji
Przez zarządy powiatowe po jednym
nych nieporozumień, a nawet rozła
Cz»onka ?? Genewy w charakte- od każdych 500 członków, członkowie współpracy intelektualnej z zagrani ust i milczy do dziś dnia.
mów
’.
sKiej
delegacji republiki litew- głównej komisji rewizyjnej, członko cą, przybywa do Polski znany histo
Oświadczenie dra Celichowskiego,
rodów. esiennPJ sesji rady Ligi Na- wie głównego sądu partyjnego, preze ryk szwedzki, prof, uniwersytetu w który na terenie poznańskim należy
si wojewódzkich sądów partyjnych, Sztokholmie, Nils Ahlund.
Ją]ę
do najpoważniejszych przedstawicie
"rzez kilki di°?° poseł SkirPa był naczelni redaktorzy pism partyjnych.
Prof. Ahlund wygłosi kilka odczy li Str. Narodowego należałoby uznać
w G?„ at-stalym delegatem LiZe względu na bliski termin kongre tów w Warszawie i w Gdyni, doty za prawdziwe. Wtedy jednak dziwną masz „Kową Rzeczpospolitą”
Drzeszedi neWle * z leg0 stan°wiska su delegaci mogą być wybierani na czących wzajemnych
stosunków co najmniej będzie się wydawała rola
a Placówkę warszawską. posiedzeniach zarządów powiatowych. Szwecji i Poski w wiekach ubiegłych. miejscowego „fiihrera" SN dra Wró-

Zw. Nauczycielstwa Polskiego
za swobodnymi i czystymi wiboromi

Red. Mieczysław Oborski
d rektorem PAT

Preiydent guaiy Paderewski
grać będzie rrzed mikrefmem

Przypomnienie na czasie

Widii man f if a wy zjazd

Stronnictwa Ludowego w Warszawie

P.of. Byjik n’da! współprawie

z ruchem ludowym

Przed kratkami sądowymi
Str. Narodowe wypiera się

Amnestia po wyborach..,? Sensacyjne ośw adczeiie wiprawie „Poski Narodowej**

Ko weźmie udz ał

u kongresie Sir. Lud 1

®s«l I tewski w Polsce

p,e9atem na sesje
Genew/e

Uczory szwedzki

Za 2 zł. nres e znie

codziennie w domu

$tr 4

nłJ2-

now a ffTFCZPn^pnnf A'*

PRYWATNE KOEDUKACYJNE WYŻSZE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ENGLISH LANGUAGE COLLEGE
U/ADC*AUJA< Plac Zbawiciela (’’■foKotowsKa 12), telefon 8.4595
WVMK9AMWAZ Mlchiewloza 22 (Żolibórz), telefon 12.82-26

Tajemnice firmy Export* Baco11
wyjaśni sprawa sądowa •o I

POZNAŃ, 20.9 (sp.) Ukończono Już
śledztwo w sprawie wielkiej atery
dra Taubego, dyrektora firmy Eks
port Bacon Nakło Oscar Robinson l
w najbliższym czasie prokurator wy
toczy akt oskarżenia. Jak wiadomo
firma zrzuciła całą winę na dra Tanbe. Wytworzyła się taka paradoksal
na sytuacja, że za wszystkie przesłeP
stwa łapówkowe odpowiadać ma dy
rektor, jak gdyby dla własnej ko
rzyści mieszał sie w Krubą afere. Flr
ma rzekomo o tym żadnej nie miała
j wiadomości.
Nawiązanie ścisłych więzów pływ kapitałów angielskich, podbój rynków północno euro-i Podczas śledztwa władze wpadły
| na trop nowel afery. Wykryto grube
przyjaźni pomiędzy rządem poi lecz obawiają się interwencji pejskich i zamorskich.
skim a węgierskim wzajemne niemieckiej.
Tadeusz Koecher
przestępstwa dewizowe. W sprawie
ZAPłSY ROZPOCZĘŁY SIĘ i TRWAĆ BĘDĄ DO DNIA 50-go WRZEŚNIA R B. wląćznle, w godzinach 4—8
wieczorem. Wywiady
4
••
• się w godzinach
- • •
• 4,50
* — do
* -9 wieczorem. Na •kursy przyjmowani
- • _------- ----odbywają,
są zarówno
początkujący jak i zańwt
lansowani,
,
. Oplata
, zł 9J,,— _______
ża śefitóśtr (pólrofcże)
vr__
w
...dwóch
____ , ratach. Wpisowe
... zi 5,—.
(0.133
Sekretariat czynny 4—8 wieczorem. Wykłady rokpoeżną się dnia i-go października r. b..

W. Brytania i Niemcy
w wyftgu opanowywania rynku węgierskiego

Polska Beże pobił wszelkie konkurencje gospodorizze

zapewnienia, o zbliżeniu kultu
ralnym i gospodarczym obu na
rodów oraz jednoczesne obserwane zbliżenie naszego sojusz
nika do Rzeszy niemieckiej, po
parte wizytą regenta Horthy w
Niemczech zwraca, naszą uwa
gę na ten kraj.
Równocześnie z fiami intere
sują się obecnie Węgrami i in
ne państwa zachodniej Europy,
a w pierwszym rzędzie Wielka
Brytania.
Pod względem gospodar
czym Węgry uzależnione są już
od wiciu lat od Rzeszy niemie
ckiej. Węgry są krajem rolni
czym, który przeżywa obecnie
okres uprzemysłowienia. Sześć
dziesiąt procent całego ekspor
tu Węgier stanowią produkty
rolnicze, natomiast artykułami
przywozu Są w znacznej mie
rze maszyny oraz urządzenia ja
bryczne i komunikacyjne.
Najważniejszym odbiorcą Wę
gier, według oficjalnych da
nych urzędów statystycznych
v/ Budapeszcie, jest Rzesza nie
miecka,. to samo państwo jest
zarazem głównym też ekspor
terem do Węgier. Rzesza nie
miecka wraz z dawną Austrią
przyjęła w r. 1937 ponad 41%
całego wywozu rolniczego Wę
gier, ta sama Rzesza równocze
śrtie dostarczyła Węgrom 45,2
proc, całego Importu tego kraju.
Drugi kontrahent Węgier Ita
lia odsuwana jest przez Niemcy
na plan drugi, bowiem z braku
dewiz i artykułów kompensa
cyjnych zmuszona jest ograni
czać Import nawet niezbędnych
artykułów produkcji węgier
skiej. Obecnie, kiedy istnieje
wspólna granica pomiędzy Rzc
szą a Węgrami stosunki handlo
we pomiędzy obu tymi krajami
jeszcze bardziej się zacieśniają,
a Rzesza podobno zakontrakto
wała dostawę jednolitego uzbro
jenia dla całej armii węgier
skiej.
Państwa zachodniej Europy,
a więc W. Brytania i Francja Uczcstniczą zaledwie w 10% ca
łych obrotów handlowych Wę
gier.
Nie ma więc mowy, aby mo
gły zastąpić niemiecki przywóz
a jednocześnie zapewnić więk
szy eksport towarów węgier
skich na Zachód Europy.
Anglii w chwili obecne! bar
dzo zależy na tym, aby nie do
puścić do „monopolistycznego"
stanowiska Rzeszy na rynku
węgierskim. Stąd też obietnice
pożyczki Inwestycyjne dla Wę
gier, penetracja rynku węgier
skiego, przez komiwojażerów
angielskich itp.
Węgry mile widziałyby przy

SUDORVN

Jedynie Polska, a_ właściwie
polski przemysł górniczy i me
talurgiczny, Jako bliżej położo
ny i konkurujący cenami nawet
z Rzeszą niemiecką — ma wiel
kie możliwości eskpansji gospo
POZNAN, 20.9, (sp.) W ostatnich | łem ok. 100 robotników. Na miejsce
darczej na Węgrzech i przy
sprzyjających warunkach sięg dniach Związek Robotników Rolnych przybył inspektor pracy i sekretarz
nąć może po palmę pierwszeń i Leśnych ZZP przeprowadził w po okr- związku, którzy odbyli konfe
stwa w obrotach handlowych z wiecie szamotulskim w Wielkopolsce rencję z właścicielem. Właściciel ma
jątku przyjął z powrotem zwolnione
dwa zwycięskie strajki rolne.
tym krajem.
Tym więcej, żc polski port w Pierwszy wybuchł w Turowie, go robotnka do pracy. Równocześnie
Gdyni, według zapewnień p. 1 gdzie wszyscy robotnicy rolni tego robotnicy wymogli na pracodawcy
Horthy Jest najdogodniejszym ; majątku ujęli sie za niesłusznie zwot- wydanie odpowiednich zarządzeń, któ
okneni wypadowym Węgier na nionym robotnikiem. Strajk objął ogó reby spowodowały zmianę traktowa

Dwa zwytissśie strajki rolne
w WielKopolsce

Bogaty program tygodnia

Jeździeckie zawody Polski
Program VIII jeździeckich mi
strzostw Polski, które odbędą Się w
Bydgoszczy w czasie 6—11 paździer
nika br., obejmuje następujące kótikurencjć:
1) mistrzowski wszechstronny kón
kurs konia wierzchowego o nagrodę
wędrowną, ofiarowaną ptzez kawa
lerię Chili. Konkurs składa się z 3-cli
prób: ujeżdżania, wytrzymałości i
skoków przez przeszkody.
2) mistrzowski konkurs ujeżdżania,
złożony ż 2-ch części: próby ujeżdża
nia na czworoboku i próby opanowa
nia-konia w skokach przez prze
szkody.
3) mistrzowski konkurs w skokach
przez przeszkody.
Poza powyższymi konkursami mi
strzowskimi odbędzie się szereg kon
kursów dodatkowych, a w ramach
„Tygodnika
Jeździeckiego
mi
strzostw Polski'1 odbędzie się trady
cyjny bieg myśliwski, zorganizowa
ny prżeż oddziały pomorskiej bryga
dy kawalerii.
Szczegółowy program Jest nastę
pujący: 6 października — próba w
czworoboku konkursu ujeżdżania.

Termin meciu

Foknia

Cracsva

Termin powtórnego meczu ligowe,
go Cracovia — Polonia nie został je
szcze ustalony.
Kluby uzgodniły wprawdzie ter
min 6 listopada, jednak termin ten
nie został akceptowany przez ligę,
gdyż przypada na okres już po zakończeniu rozgrywek ligowych (30
października).

Nńleiszy wsnlk
na świście
Słynny biegacz angielski Woodcrson zaatakował w Oslo rekord świa
ta na 1500 ffl, należący do Nowozelandczyka Lovelocka z wynikiem
3:47,8 min.
Woodersonowl nie powiodła śfę
próba, uzyskał on bowiem czas
3:48,7 min. Minto to wynik ten Jest
lepszy o 0,1 sek. od aktualnego re
kordu Europy I stanowi najlepszy w
tym roku wynik na święcie na po.
wyższym dystansie.

Prenumerata

POT. wo:

„N0WEI RZECZPOSPOLITE!"
kosz lute mles. tylko 2 2l

7 października — próba w skokach
przez przeszkody, konkurs dla pań i
jeźdźców cywilnych.
8 października — próba ujeżdżania
we wszechstronnym konkjjrsic konia
wierzchowego oraz drugi półfinał w
skokach przez przeszkody.
9 października — finał konkursu w
skokach przez przeszkody.
10 października — próba wytrzy
małości we wszechstronnym konkur.
sio konia wierzchowego.
H października — próba w sko
kach przez przeszkody do wszech
stronnego konkursu konia wierzcho
wego oraz konkurs ni. Bydgoszczy.

nia ich przez urzędników gospodar
czych. Po zakończeniu strajku trakto
wanie uległo radykalnej zmianie i obecue panuje pod każdym względem
porządek.
W drugim wypadku zastrajkowall
robotnicy oraz robotnice w Zajączku
wie. Strajkowało ogółem ok. 60 osóbPrzyczyną strajku było wypłacanie
bardzo niskich zarobków. Na skutek
interwencji inspektora pracy oraz se
kretarza okr. związku obszarnik pod
niósł zarobki, m. In. zarobek akordo
wy Przy wykopach podniósł o 3 gr
na szeflu. Stanowi to wielki sukces,
gdy się zważy, że dotychczasowe wy
nagrodzenie było śmiesznie niskie.
W obu wypadkach strajk objął
wszystkich robotników i w obu wy
padkach Zw. Rob. Roln. i Leśn. ZZP
w całości przeprowadził swoje żąda
nia.

Osendarp został pokonany
przez Duficzyka

Mc dzynarodowo zawody le'<ko5t‘etyczne
Na międzynarodowych zawodach
lekkoatletycznych w Sarpsborg (Nor
wegia) niespodziewanej porażki do
znał dwukrotny mistrz Europy, Holen
der Osendarp, ulegając w biegu na
100 m Duńczykowi Nansenowi. Zwy
cięzca miał czas 10,6 sek,, Osendarp
10,8 sek.
Hansen zwyciężył nadto w skoku
w dal z wynikiem 675 cm przed Nor
wegiem Brakcvoldcm — €55 cmInne wyniki notujemy: 1500 m. —
Mostert (Belgia) 4:08,4 mim, 2) Col
lier (Ang.) 4:09 min.
400 m — Baumgarten (Hol.) 49,2
sek., 2) Pennington (Ang.) 49.5 sek.
W zwyż — Lubgquist (Szw.) 191
cm, 2) Hansen (Norw.) 185 cm.
Dysk — Sperlie (Nnrw.) 50,2 mtr.
Oszczep — Sule (Est.) 65.49 m.
3000 ni. — Messner (Pr.) 8:54,0

min., 2) Rashdal (Norw.) 8:58,4 min.
Kula — Krcek (Est.) 15,92 mtr.

Niewidomy — to kaleka, ale może
być zdolnym nauczycielem, muzy
kiem 1 rzemieślnikiem. Musi Jednak
otrzymać wykształcenie w specjal
nym zakładzie.
A to zapewnią niewidomym Towa
rzystwo Opieki nad Ociemniałymi w
Laskach, które w dniach. 17, 18 i 19
września zbiera na terenie całej Pol
ski ofiary na rzecz niewidomych.
Musimy wszyscy stanąć w szeregu
ofiarodawców, aby okazać pomoc naj
nieszczęśliwszym.

D 7V
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Trace winy ramo’,x*°w
zaKładają

pomoce lekars*
. ve li’ ,

Nowe przepisy samorządf
żliwialącc zakładanie sambd^1,
organizacji pomocy lekarski.^
cowników gminnych spo"'
masowe wystąpienia z UbezP1
Społecznej.
Własną pomoc lekarską za
pracownicy samorządowi *’
mierzu, i w innych miastach

Kary

.

za strej < okupacTI^,
Głośne orzeczenie Sądu j
szego uznające, że strajk
ity stanowi przestępstwo z'11’. 5j;0'
przewidziane w artykule 251 . |9ł *
wodowało liczne wyroki za ” j,
okupacji zakładów przemyśl0*’ j(1.
W ostatnich dniach zapad*
wyrok skazujący za to prte* c .<1
3 robotników krawieckich * *
za branie udziału w strajku
j.-t
cyjiiym sklepu konfekcji. Skaź
na kary po 2 tygodnie arcs*!”'

.hi”

Lekkoatletyczne mistrzostwa
P.etwjze mieńce zajęli Wielkopeloni *
W Poznaniu rozegrane zostały po
raz pierwszy ogóino-polskie zawody
lekkoatletyczne o mistrzostwo Zw.
Harcerstwa Polskiego.
Zawody zgromadziły ponad 100 zawodnków, którzy reprezentowali cho
rągwie: pomorska, gdańska, bialostoc
ką, łódzką, warszawską, śląską i po
znańską.

KURSY SAMOCHODOWE

O pomoc

dla najnieszczęśliwszych

tej toczy się leszcze
możemy ujawniać wyników,
da się ona bardzo sensacyi1’® I**1”
Władze śledcze prwsfuChl
ku najstarszych robotników 1
e
ników, którzy mogli coś po*1
dokonywanych machinacjach■
4
tych pracowników, którzy
fc(łlt|of
znania zastosowała dyrekcja
ni szczególny sposób zem»Brzewając ich o to, że oni *
mierze przyczynili się do naP
nla władz na trop przesteP® , ,-f
żowych — dyrekcja bekom*
powiedziała im wszystkim
Zwolniono najstarszych pr.L|tP’
ków. m. In. Dorsza, Lesik”*5^ fi1'
In. Ten krok dyrekcii zdał®
twlerdzać podejrzenia.
( ęl’1
Miejscowe społeczeństwo 1
rzone zwolnieniem z nracV
jif
sżych pracowników tylko z
wodu, te zostali zawezwani
n'l»
nta zeznań I że zeznania z,ot' %'h1'
dze, które śledztwo prowadzanej
ny równocześnie zająć ’U? . y *
zwolnienia pracowników’. *
ff'
zemsty zostali wydaleni z f*r’c ,|n»*
łoby bowiem skandalem, by * #c.
ną sprawę ludzie midi wpada
dzę.

Zawodników podzielono n
grupy, tnanowiclc do lut 17 * p
lat 17‘
.
W grupie młodszych
j
chorągiew wielkopolska, uxysI<
punktów przed gdańską I
J15
po 28 pkt. Czwarte miejsce ź* ę
rągiew łódzka 17 pkt., a P*a*e
SZawska 6 pkt.
^1'
W grupie starszych r^'vn'„q
ciężyła chorągiew wieikoPflś
p
sktijąc 116 pkt., 2) Białystok
’’
morze. 59, 4) Łódź 49, 5) -13Warszawa 1G, 7) Gdańsk.

Pilska —Jugojl^'j
Armstrong
zriekł sie tyzułu mistrza
Słynny bokser amerykański, mu
rzyn Armstrong, posiadacz aż trzech
tytułów mistrza świata w wagach:
piórkowej, lekkie! 1 pófśrcdnlcj. zre
zygnował z pretensji do tytułu mi
strza świata w wadze piórkowej.
Tytuł mistrza świata w tej katego
rii Jest przeto obecnie vacat, a wkrót
ce ustaleni będą kandydaci do tego
tytułu.

flFDDIFMlAfH
wlfclaalElw&HwIl

ffl
Kapitan związkowy
związitowy PZT*^
,
następujący skład reprezei***
ski na mecz z Jugosławia 2
Warszawie:
Madejski, Gałcck, Szczot1*11 -c <1
ra, Nytz, Piec II (o ile Dytko
zdrowieje). Piec I, Piontek,
Wiiimowsk, Wodarz.
Drużyna Jugosłowiańska "1. 1 c‘,
składzie: Glazcr, Hugl,
t
ner, Jazbtnsek, Kokotowic, - p
j
nik. Wolf, Antolkovic, Welkcr-^,rjl
Mecz prowadzić będzie sędzia P. Eklund.
iie^ i1

wątroby, żołądka, nerek, kiszek SOK Świętojański*?*’
Mag. E. GoNcca — .Warszawa. Miodowa 11, Apteki •
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24-godzinne
^-godzinne ultimatum angielskie

Str. 5

Wojsko polskie obsadza czssue pograr.kze

Wiczne
(hwjle Czechosłowacji
Paw"S®
1p*bU
*Tożi;„,„. . vr
___ .
lomfwe, Paryżu, Rzymie i Berime
(w

/UWCSC Kryzysu państwowego

C10* l«ńdvń,kich P° zako,icze,,,u ewentualność, aby incydent ten mógł
nic nip “ h zos‘ał opubll- rozniecić pożogę ogółno-światową".
6ry stwierrf mowiący komunikat,
W kołach politycznych Pragi obie
„p0 ^"'erdzą. że
gają pogłoski, iż mimo agitacji komu
^cnCe,er,””ąCei dyskus« "a ‘e- nistycznej zapewniającej o pomocy
svLDrze^tawicSC,i m,ęt,zvnarod«- sowieckiej, ZSRR wzorem Francji i
i fra
C e rządów angiel> na 2Jinen?ltie*> stanęli całko, * w kier, *?C'e rozpoczetych kro?l’’a za
" 11 Pokojowego rozwiąd“’
rtn‘ria czech»słowackie-

Olbrzymia manitestacja w Katowicach

Anglii wycofa się z zagadnienia cze
PAT donosi:
chosłowackiego.
Wobec skali zarządzeń woj
Prezydent Benesz wezwał do siebie skowych czechosłowackich w
przedstawicieli gcneraiicji, z którymi rejonach nadgranicznych oraz
odbywają się obecnie łączne narady ; wobec pojawiającej się znaczrządu.
! nej liczby dezerterów armii cze

„Jedność naiwekszym obowiązkiem i nakazem chwili”

fla;vki ten>u V. maiq nadzieIę> ie
: e|<o idapn ędzie można osiągnąć
,er®sie nnt Yyiaśnienie sytuacji w
h.V‘rzym,,; °iu europejskiego".
'®r ChaJu Slę Pogłoska, że pre.‘"'edzi
erlain Po uzyskaniu od<°d'>bnie zeskiei uda się prawdo°5do GodSeshtkanie Z Hi,'erem W
. ropo»ypi
berg nad Renem.
2*z'®te
an8*elsko • francuskie
» Drzez „„k.Ondyn'e 1 zaaprobowau,S,,ły pr„ *ne* francuski doręczone
an«-Z ■ Beneszowi przez pon Cz°raj n 16 SkieKo ’ francuskiego
zeb° Pfdudn’u- Bezpośrednio
tv Strów rał Się komitet polityczny
' denta Pod Przewodnictwem pre^twOrzo^ni rozpatrzenia sytuacji
°
. Propozycjami francus^trzy^ e,skiml.

^"^n »u.C s!ę również pogłoska, iż
Jackie
s*ę do rządu czechociągu 80 0 udzielenie odpowiedzi
-4 gort»;„

Sł yczny k lerdzen’a francuskich kół
*ac|(ie C ’ Wszystkie okręgi czecho
»i" Stni/ W których podczas wyboPadbł P°nad 70 proc.
„ eufeinem, mają być przyzre °ZeszV» reszta Czechosło> .
°r8an'z°wana by została w
sZw UStrol“ kantonalnym na
da,” lU(lna.C?rski’ przV czym kanto.
kj°Se' mieszanej otrzymałyby
*hai S&Osóbeą .a“tonomię. Granice w
sit ą
0 r°J°nej Czechosłowacji
NientcvaRB antowane przez Pol’ Rumunię i Węgry oraz
in Przez Francję i Anglię, a
.Ochy. yck w®rsJi również 1 przez
tkfRĄ<*A 2f)9
iii Zakoij
’’’ Gabinet czechosłowa
„6
?yf Swe obrady późną nocą
J(J'*lt>ilo ?W*zy żadnej decyzji, posta
k^kę. ledynie uzyskać trzydniową
O . rdWnj -’ednocześnie prez. Benesz,
l^ty si z koła wojskowe, wypowie
odrzuceniem propozycji
X- l>0doK C0 W związku z istnieją.Sró<j
Pn° prądami ugodowymi
Z * PrawfriUSZy ‘ PewnYch odłaj U pa- Cy stwarza możliwość kry
Zyek
^0WeKO w ciągu najbliż.
ty ^o<tzin>

Kardunał

Uerdier do narodu francuskiego

PARYŻ, 20. 9. Ukazało się orędzie
arcybiskupa Paryża, kardynała Verdier w sprawie pokoju. W odezwie
tej arcybiskup Paryża z uznaniem Pi
sze o pełnym godności spokoju, z ja
kim naród francuski przygotowuje
się do ewentualnych możliwości wo
jennych, czerpiąc ten spokój i to opanowanie z poczucia obowiązku
względem ojczyzny.
„Lecz jakim będzie jutro? — za
pytuje kardynał. — Będzie takim, ja
kim je sami uczynimy. Wielkie pro
blemy, nad którymi debatuje się obe
cnie, nie zostały rozstrzygnięte. Z ba
dań i analizowania tych zagadnień
wypłyną jeszcze inne kwestie. Wkra
czarny obecnie w jadną z najwięk
szych i najdonioślejszych epok w hi
storii świata. Francja, bez której nie
rozwiązuje się żadnego ważnego pro
blemu, winna być teraz bardziej niż
kiedykolwiek na wysokości swego

Jeszcze nie tak prędko
zniesienie sekwestru Pszczyny
KATOWICE, 20.9. Ostatnio obiegły
Śląsk pogłoski dotyczące zniesienia
zarządu przymusowego w majątkach
i zakładach przemysłowych księcia
Pszczyńskiego.
Zasięgnęliśmy w związku z tym in
formacji u źródła. Okazuje się, że
myśl o zniesieniu zarządu przymuso
wego nie będzie zrealizowana tak
szybko, jak o tym mówiono.
Dopiero wtedy gdy kwestie te będą
całkowicie uregulowane, może dojść
do zniesienia zarządu przymusowego.
Zarządzenie to było projektowane już
na początek bieżącego roku, nie mo
gło jednak dojść do skutku.

zadania, swojej misji. Dlatego też raz nienia inne obowiązki. W świetle dojeszcze powtarzam: jedność, jed konywujących się wypadków dziejo
wych, wobec niebezpieczeństw jakie
ność!
Siły nasze narodowe, zarówno mo się przed nami w tej chwili wznoszą,
ralne, jak i materialne, są bardzo wiel lepiej będziemy mogli sobie uświado
kie. Rozdzielone, siły te stają się nie mić naszą słabość, nasze grzechy. Nie
mal bezpłodne — skonsolidowane, o- jest to moment odpowiedni, by je
żywione duchem ideału chrześcijań wszystkie wyliczać. Lecz jest to czas
skiego i narodowego, poświęcone spra odpowiedni do złożenia Francji, świa.
wie szlachetnej i sprawiedliwej, zdzia tu i Bogu, który tę Francję miłuje, ołać mogą cuda. Jedność jest zatym bietnicy, że razem, wspólnymi siła
największym obowiązkiem i nakazem mi, ręka w rękę, dołożymy wszyst
chwili. Gdy dom rodzicielski jest za kich starań, aby ojczyzna nasza stała
grożony wszyscy synowie, niepomni się bardziej sprwiedliwą, silniejszą,
waśni o jednym tylko myślą, o jedno bardzie] chrześcijańską i prawdziwie
I godną swej odwiecznej misji dziejo.
się troszczą: ratować, ratować!
Później będziemy mieli do wypet- I wej“.

choslowackiej na terytorium
Polski, nadzór granicy polskoczeskiej został
wzmocniony
przez specjalne oddziały ochro
ny pogranicza.
Jednocześnie
ambasadoro
wie RP w Londynie, Paryżu.
Rzymie i Berlinie otrzymali pc.
lecenie ponownego sprecyzowa
nia wobec tamtejszych rządów
stanowiska
Rzeczypospolitej
Polskiej w obliczu wydarzeń w
Czechosłowacji i wobec inter
wencji międzynarodowej w tej
sprawie.
W poniedziałek odbyła się w
Katowicach olbrzymia manife
stacja, na której powzięto rezo
lucję kończącą się następują
cym wezwaniem:
„Zwracamy się z mocnym i
stanowczym apelem do najwyż
szych władz i rządu Najjaśniej
szej Rzeczypospolitej, oraz do
całego narodu polskiego, doma
gając sie podjęcia wszelkich
kroków i użycia całej mocy, by
sprawiedliwości stało się za
dość i Śląsk Zaoizański został
bezzwłocznie Rzeczypospolitej
Polskiej zwrócony".

Japcńskie biuletyny i diińika rzeaywistośt

Olbrzymie straty Japończyków
w bitwie pod Nankang

HANKOU, 20.9. Według doniesieńJ placu boju brzmi dla armii chińskiej
komunikatów japońskich natarcie 3-ch wcale pocieszająco.
dywizji japońskich na Hankou rozwi
Na południowym brzegu Jang Tse
ja się pomyślnie. Szczegółowy plan trwają walki w okolicy Nankang. —
japoński, któremu Chińczycy nie są w Chińczycy utrzymali swe pozycje. W
stanie przeszkodzić, przewiduje natar rejonie tym Japończycy ponieśli ocie z rejonu m. Nanczang na kolej Kan gromne straty, większe niż na jakim
ton — Hankou, która po zablokowa kolwiek innym odcinku frontu od po
niu rzeki Jang-Tse pozostałe jedyną czątku wolny. W okolicy Mahoudze,
drogą, łączącą Chiny ze światem cy Japończycy usiłowali wysadzić dewilizowanym. Z drugiej strony roz
wój operacji w południowym Szans),
doprowadzi niedługo do przerwania
komunikacji z ZSRR.
W tej sytuacji — zdaniem japoń
skiego sztabu generalnego—los Czang
Kai Szeka będzie zdecydowany.
LUBLIN 20-9. Mieszkaniec osady
Natomiast bezpośredni komunikat z Głusk Józef Sadowski będąc w Lubli

sant, zostali jednak odparci.
Oddział japoński pod dowództwem
Mano, zdobył manewrem oskrzydlała
cym pozycję chińską pod Fynlindu,
przy czym po obejrzeniu tej pozycji
wyszło na jaw, że posiada ona forty
fikację zbudowane według ostatniego
słowa techniki, co dotychczas było w
oddziałach Kuomintangu zjawiskiem
niespotykanym.

Wzruszający aresztant .
Naprzód z dc malował, pstem napra&it areszt

nie wstąpił do restauracji, gdzie po Uraczeniu się alkoholem wywołał awan
Chcieli msrtfowći refami innych
turę.
Zajście zlikwidował policjant i Sa
dowskiego osadzono lt' areszcie do
wytrzeźwienia, Po kilku godzinach
okazało się, że aresztant wyłamał
‘órych kołach politycznych
zamki i zbiegł.
że gabinet Hodży
Nazajutrz po wytrzeźwieniu Sadów
ŁÓDŹ, 28.9. Jeszcze nie przebrzmią sokości kilkunastu tysięcy złotych.
ę °’skoWj, adzę z’ś obejmie gabinet
ły echa mordu dokonanego pod Piotr Przeprowadzili więc wywiad i ustali
tL <lo*'od»» 5en- Syrovym na czele, kowem przez defraudanta łódzkiego li, że w mieszkaniu przeważnie prze
j^Yduje . °by’ ze Czechosłowacja
Pasternaka, gdy oto dowiadujemy się bywa sama Bekelowa, gdyż mąż jej A^ekintosa nie wywieszę i
9 brak
na w°in9 bez względu
o nowym występie przedstawicieli Adolf jeździ często do Zduńskiej Wo
bkf>res ’mocy z zewnątrz.
li, syn zaś prowadzi sklep masarski
ra*' dn„n<Jen‘ "Qazety Polskiej" z świata podziemnego.
Dwaj młodzi Żydzi chcieli zamordo przy Zielonym Rynku.
».JIJŻaOnosl. że
Za samowolne wydalenie się z arePostanowili wobec tego zamordo
17 ZCd a,armem z maja br. cze wać przez wynajętych zbirów kobie
Na podstawie prawa przemysłowe
?r,ł dni W Z1! m,a,° pełny stan. Od tę, posiadającą znaczną gotówkę uzy wać kobietę a następnie ograbić ją z go, władze administracyjne nakazały
> zieIa,°We dywizje armii czynnej skaną ze sprzedaży domu. Plan prze pieniędzy. Obaj Żydzi jednak nigdy przedsiębiorstwom przemysłowym i
d maju n4. adry rezerwowe, czego stępców na szczęście nie udał się i nie wykonywali roboty „na mokro" i handlowym, czynnym w Warszawie,
mordować sami nie chcieli lecz zmó wywieszanie szyldów, ujawniających
” SpraM,f)l>e__było’ Według trudnego obu aresztowano.
Sprawa ta, według informacji nasze wili się z innymi przestępcami, któ
dzen‘a oszacowania,
oszacowania, Czechonazwiska właścicieli oraz określają
go korespondenta, przedstawia się na rzy za pewien udział w zysku mieli
i T'1 mie^ l. utro_ r
Pod
cych rodzaj przedsiębiorstwa.
_J bronią
ciiu,;,, 'udzi", c
— stwierdza,
• się podjąć zamordowania Bekelowej.
oraz
iż w stępująco:
Zarządzenie to nie dotyczy aptek,
< W * oh
blWlCIUZd, IŁ
?°dkj . ecnel ~• „dwa są tylko oMałżonkowie Emma i Adolf Beke- O planach występnych dowiedzieli się które są wyłączone spod działania
> ^kwy !Vno obliczalne: wpływy lowie posiadali dom przy ul. Żerom jednak wywiadowcy wydziału śled prawa przemysłowego.
uDo*O(j’Ze .°re — lak dotychczas — skiego 97 w Łodzi oraz sklep masar czego i projekt napadu rabunkowego
Niemniej jednak apteki, zarejestro
d 'ewtcou,n,e,n Potrafiły utrzymywać ski przy Zielonym Rynku. Uzyskiwa spalił na panewce.
wane w sądzie okręgowym, winny u>?C,’a nu Vni skrzydle opinii czeskiej ne dochody ze sklepu, który prowa
Obu Żydów oraz ich wspólników żywać oznaczeń, zgodnych i brzmie
. 6 się “st.epliwości oraz zachowa dził syn ich i domu czynszowego po przestępców aresztowano i osadzono niem zgłoszonej do rejestru firmy.
liV d°iść ? *’ kłórej dowódcy mogli- zwoliły im na kupno domu w Zduń w więzieniu. Mieszkanie Bekełów Już
tm w°Jsk ° .wnosku, że troska o ho- skiej Woli, gdzie często przebywał raz padło ofiarą włamania, .które się
U,0,Vanip 11 narodu wyklucza kapi- Adolf Bekel. Po pewnym czasie, zresztą nie udało.
bi^ky tV^a'ki.
chcąc kupić intratniejszy interes, Be® ręCe
dwa ośrodki podały so- kelowie sprzedali dom swój w Łodzf
Roboty publiczne na terenie Cen
h 80 °rg P'SZe korespondent czoło- i zamieszkali u siostrzeńca Teodora
tralnego Okręgu Przemysłowego nie
V do pr an“ sanacyjnego — doszło- Belowa (Klińskiego 140), który rów
ulegną przerwie do pierwszych mro
.remier . S|,enia rządowego, a nowy nież posiadał zakład masarski. U Be choćby
zów. Dyrekcja Funduszu Pracy asyk 8en- Sy6*113' dyktator (mówi się np. lowa Bekelowe zajmował mieszkanie
najskromniejszym
gnowala m. in. dalsze kredyty na bu
axvicę r°vynt) mógłby podjąć rę- na parterze z wejściem z podwórza.
datkiem w dniacti
dowę obwałowań przeciwpowodzio
O
sprzedaży
domu
i
posiadanych
ogólnopolskiej
„
tUtę.
wych na Wiśle pod Sandomierzem.
kVctl Hoża Z.yCl1 kolach dyplomatycz- przez Bekelów pieniądzach dowiedzie
zbiórki
kr^kie] w S,ę z tą możliwością takiej , li się dwaj przestępcy Żydzi, którzy
Przy -abotacli tycM pracuje 500
°!ny lokalnej, wykluczając uknuli plan zdobycia pieniędzy w wys> 17, 18, 19 bm.

Ponury plan przestępców
spalił na panewce

nazwisk wleś itieli

oli wałów uje Wisie

Dopomóż ociemniałym

ski trapiony wyrzutami sumienia zgło
sil się do aresztu ze ślusarzem i na
własny koszt dorobił do drzwi aresz
tu wielką, masywną sztabę żelazną,
by żaden aresztant nie mógł już
pójść w jego ślady...
tu Sadowski został skazany przez sąd
ckr. na 5 zł grzywny

Traktat łandltwy
z Argentyna
W nabliższym czasie wprowadzony
będzie w życie nowy traktat handlo
wy pomiędzy Polską a Argentyną.
Traktat ten podpisano na podstawach
klauzul największego uprzywilejowa
nia dla towarów polskich wwożonych
do Argentyny i dla towarów ar^-zrtyńskich importowanych do Polski.

600.000 zł
na welke z gruźl cą
Na zakończenie „Tygodnia Przeciw
gruźliczego" w Warszawie, odbyło
się walne doroczne zebranie człon
ków warsz. Tow. Przeciwgruźliczego,
obchodzącego w br. 30-lecie swego
istnienia.
Po przyjęciu sprawozdań z działał
ności Tow. i udzieleniu absolutorium
zarządowi, zatwierdzono preliminarz
budźtowy na r. 1938-39, sięgający
600.000 zł dla 5 poradni, 2 sanatoriów
ludowych, stacji odmy sztucznej, pra
cowni roentgenologicznej i działu pro
pagajidy.
Stwierdzono dalszy wzrost działal
ności Tow. w związku ze współpracą
z zarządem miejskim i ubezpieczalnią
społeczną.
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9 złotych na tydzień

Zebranie Stronnictwa Narodowej

zakończone manifestacją

na cześć Str. Pracy- ,

POZNAŃ, 19.9. (sp) Osławiony z a- borczy tego stronnictwa w'
taków na Stronnictwo Pracy i jego pod Bydgoszczą. Na zgr jsCo»r
przywódców prezes powiatowy Stron przybyła wielka liczba 1,11
POZNAN 20-9. Donosiliśmy swego wych w wysokości 55 gr na godz. Za wystąpi z nowymi żądaniami. Stano nictwa Narodowego w Bydgoszczy p. robotników, rzemieślników
czasu o zabiegach Zw. Rob. i Rzem. przymusowe przerwy w pracy, nie wi ona wielki sukces Zw.Rob. i Rzem. Lewandowski zwołał wiec przedwy- ludzi pracy.
ju ai ’
ZZP o zawarcie umowy zbiorowej w spowodowane winą pracowników wy ZZP.
Spokój panował na zebr
chwili, gdy referent przesz® „ po
fabryce płócien w Środzie, gdzie wa płaca się normalne zarobki. Jeżeli oczepek i nsynuacji, kiero*
jer
runki płacy i pracy były tak nędzne, snowa jest zła, pracownice otrzymu
adresem Stronnctwa PraCyad?o'15'Ł.
że wystarczy powiedzieć, iż pracowni ją procentalny dodatek- Umowa zosta
przywódców. Wśród zSrorrl pfit^
ce zarabiały od 9 do 12 zł na tydzień ,a zawarta na czas nieograniczony,'
lecz przestaje obowiązywać po okre
powstało wielkie oburzeni®-^
przy wytężonej akordowej pracy.
no prelegentowi i nie PoZ,y.o r^ ,
Wysiłki te uwieńczy, wielki suk sie trzymiesięcznym od chwili wypo
KRAKÓW, 29.9. Dnia 10 bm. Po po. mowę zwrócił uwagę na stosunki pa mówić dalej. Zebranie z°s a. spcf\
ces. Przedstawiciele Zw. Rob. i Rzem. wiedzenia.
nujące
w
Gdańsku
oraz
w
naszych
łudniu odbył generał Józef Haller in
te i zakończyło się wielka
ZZP oraz przedstawiciele fabryki pod
Umowa ta nie jest co prawda ideal
spekcję
krakowskiej placówki związ województwach zachodnich i wschód niczną manifestacją na cze
pisali układ zbiorowy pracy, gwaran na, nie mnej w ogromnym stopniu po
nich, a nadto poruszy, sprawę obron
tujący pracownicom minimalny zaro prawiła dotychczasowe warunki pra ku Hallerczyków.
ności kraju i obecnej sytuacji gospo twa Pracy oraz jego PrzyV'
Powitalne
przemówienie
wygłosił
W ten sposób jeszcze raZ rZekon^
bek w wysokości 16—19 zł na ty cowników i stworzyła podstawę do
darczej. Wywody p. generała uzupeł
dzień. W układzie wyznaczono pewną następnych akcyj związku, który po mjr Pawłowski, prezes chorągwi nił kilku konkretnymi przykładami Stronnictwa Narodowego P
się, że masy pracujące inacZ
f
podstawę do obliczania zarobku, któ upływie pewnego czasu niewątpliwie krak- po czym gen. Haller w dłuższej płk Denstl-Dąbrowa.
o Stronnictwie Pracy, niż 0
ra stanowi minimum godzonego wy
Po godzinnej przerwie przybył szą organy „narodowe".
nagrodzenia.
błękitny generał ponownie do lokalu
Do tej podstawy dolicza się dodat
Stronnictwa Pracy jako gość koła ko
ki w takiej wysokości, do jakiej pra
biet, witany przemówieniem przez p.
cownica ma prawo z powodu swoich
prezesową Kuncową oraz kwiatami
kwalifikacyj, zdolności i ilości wyro
przez Janlnkę Hoffmanówną.
ŁUCK, 20.9. Podczas ostatnich dni przez przedstawicieli władz i społe
bionego płótna, oraz rodzaju krosna,
Następnie dłuższy referat wygłosił
swojego pobytu na Wołyniu ks. kardy czeństwa oraz tłumy ludności, które
na którym pracujeKRAKÓW, 20.9. Dnia 11
prezes
dr B. Kuśnierz, na który odpo
zbierały
się
na
jego
powitanie.
Zarobek dla stałych rzemieślników nał Hlond uda, się do Równego, na
się
w Chrzanowie walne
W sobotę, dnia 17 września kardy wiedzią, gen. Haller. Część oficjalną miejscowego kola Stron. pr
ustalono w wysokości 65 — 80 gr na stępnie do Międzyrzeca Koreckiego i
przyjęcia
zakończyła
skromna
herbat
nał
prymas
Hlond
wyjechał
z
Łucka
chwalono absolutorium ust?Pbori| ,
godzinę, dla rzemieślników sezono Korca, witany po drodze serdecznie
w drogę powrotną, żegnany w Tor- ka, która przeciągnęła się aż do odjaz zarządowi oraz dokonano w¥
czynie, Zaturcach , Wojnicy i Włodzi du dostojnego gościa.
wych władz kola w osoba®,
mierzu. Ostatnie pożegnanie dostojni
— p. Schmidt Ludwik, wi°eP
ka na ziemi wołyńskiej odbyło się w
Kosowski Józef, sekretarz
P'(
Uścilugu, po czym ks. kardynał opuś
zik Szymon, zast. sekr.
cił granice Wołynia.
skarbnik — Szurek Jan.
POZNAN, 20.9. (sp) Z pozbawionej dżać do Gębie. Na skutek tego rzeźni
rewizyjnej zostali wybrani r
przed kilku laty praw miejskich osa cy w Gębicach sprzedają mięso tylKo
Moskala W. i Marmur JanTORUŃ,
20
.9.
Ukończono
już
te

dy Gębice w pow. mogileńskim wy w pewnych dniach tygodnia, w zależ
Zebrani poruszyli sprawę
goroczną akcję kolonijną pomorskie
ności
od
przyjazdu
p.
Lanowskiego.
jechał w ostatnim czasie na urlop
ności
uruchomienia kopalni»
Związku
Zacho
go okręgu Polskiego
miejscowy weterynarz p. Polakow. W niektóre dni sklepy rzeźnickie są
w
Kątach.
, .
dniego.
Główną funkcją weterynarza jest ba zamknięte, a ludność przymusowo
W powiecie kościańskim (woj. po
miesięcy
wiele
musi
pościć.
Zaznaczyć
trzeba,
że
na
W
okresie
dwóch
danie mięsa, przeznaczonego na sprze
znańskie) rozpoczyna się z dniem 1 li
daż. W związku z wyjazdem p. Pola- miejscu przebywa dwóch kwalifiko stopada rb. trzeci z kolei męski kurs dzieci z Niemiec, jak również ze Śląkowa funkcje jego objął zastępczo we wanych badaczy mięsa, im jednak w pięciomiesięczny na uniwersytecie ska, Małopolski Wschodniej i woj.
terynarz powiatowy p. Lanowski z Gębicach mięsa badać nie wolno.
wiejskim im. Jana Kasprowicza w Nie białostockiego bawiło na koloniach
Tak więc biurokracja święci triumletnich PZZ na Pomorzu. Jedną z ta
Mogilna.
tążkowie.
Ponieważ jednak Mogilno oddalone my, a ipieszkańcy Gębie poszczą.
Uniwersytet wiejski kształci ludzi kich kolonii którą dziatka opuszcza
PIŃSK, 20.9. Poświęcono P°*
jest od Gębie o kilkanaście kilome
ze wsi — dla wsi, ludzi, którzy po po z największą niechęcią, jest kolonia
czci
poległych poznaniaków
trów, a komunikacja między tymi
wrocie aa wieś będą w przyszłości w Jabłonowie Pom. prowadzona
siu.
W
uroczystościach wzl? ■ ? jj
pod
bezpośrednią
opieką
SS
Paste

dwoma miejscowościami nie należy
zdolni poprowadzić życie swoje i wsi
0
delegacje pułków z Poznania
rek
—
skąd
dzieci
przed
samym
zado najlepszych, sprawowanie funkcji
na wyższym poziomie kulturalnym w
v frt
przez p. Lanowskiego jest w wielkim
demokracji mnlęciem kolonii przysłały serdecz naSporządzono akt oskarżenia w wiel duchu zorganizowanej
Pomnik
został
wybudowany,
ne
podziękowania
Polskiemu
Związ

stopniu utrudnione. Po prostu p. La kim procesie jaczejek komunistycz wiejskiej, któraby w następstwie prze
społeczeństwo miasteczka R
nowski nie może codziennie przyież- nych, które działały w Malopolsce nikała do wszystkich gałęzi życia kowi Zachodniemu.
wiejskego i państwowego.
Wschodniej.
Uniwersytet wiejski tworzy środo
32 członków Komunistycznej Par.
tii Zachodniej Ukrainy z Chaimem wisko mające charakter rodziny. Nau
Palem i mgr Noskowskim na cze ka prowadzona jest systemem wzoro
le stanie w pierwszych dniach paź wanym na duńskich uniwersytetach
dziernika przed sądem okręgowym Gruvtiga. Warunki przyjęcia są na
stępujące: 1) skończonych 18 lat ży
w Stanisławowie.
cia, 2) poświadczenie organizacji
ŁUCK, 20.9. W pow. sarneńskim
wzgl. świadectwo moralności, 3) zobo
czasie od 6 sierpnia br. do połowy
Konie podajemij w
wiązania ojca wzgl. organizacji do re
września trwała zbiórka na FON, któ
przez nas
przewidywanych
gularnego uiszczania opłat, 4) życio
ra w ogólnym wyniku przyniosła 100
,ia, T0’
Rówieński sąd okręgowy ogłosi, rys i wniosek o przyjęcie. Oplata za
tys. złotych. Powiat sarneński należy
GON. 1. Nagroda 1.800 zł. Dystans 1100 m.
Rapir^ Zara, Gin, Rapsod
do najbiedniejszych powiatów w kra wyrok w procesie komunistycznym naukę i utrzymanie wynosi 35 zt mie 2100 m.
Overshot, Kypris, Elf, Jalousie, Elihar, Barcarola.
ju i zebranie tak poważnej sumy do 24 działaczy Komunistycznej Partii sięcznie, płatne z góry każdego mie
A Al
GON. 6. Nagroda l-8°°
Pamar.
siąca.
Zachodniej
Ukrainy
oskarżonych
o
wodzi zdobycia się przez społeczeń
GON. 2. Nagroda 1.400 zł. Dystans 1300 m.
Rusalka-]l)C^
Zgłoszenia kierować do sekretariatu 1300 m.
stwo powiatu na poważny wysiłek, w działalność wywrotową.
Okrza, Joyeuse,
Turcja,
*
.
Wielkopolskiego
Związku
Młodzieży
Perzeusz, Zorza, Ondee, Rzeka, Wróżda, Pyszna,
18 oskarżonych sąd skazał na karę
którym wzięła udział cała ludność
Tajfun.
bez różnic wyznaniowych i narodo- J od 2 do 12 lat więzienia, 6 zaś unie Wiejskiej, Poznań, ul. Fr. Ratajczaka Flamand, Oza, Borneo.
GON. 3. Nagroda 1.600 zt. Dystans
GON. 7. Nagroda 1.800 rf' v i,
Nr. 9 m. 9.
winnił.
wościowych.
1600 m.
1100 m.
, ,,
Rawita, Pegazus, Ogaden, Jenny,
Stochód, Kastylia, Bachu-•
■
Nebraska, Ikaria, Turcja, Lir II, Obe Maden Hannach, Ligawka,
.
ron, Hermosa, Dżungla.
buz, Pacific, Ninon.
Jy
GON. 4. Nagroda 2400 zł. Dystans
GON.
8.
Nagroda
2.000
rf'
2100 m.
PINSK, 20.9. Koło Kobrynia jest
Rejwach, Prater, Nola, Dal, Dord- 1600 m*>1’’
Dzwon, Hokej, Biderrnal prJ
przeprowadzana przebudowa kanału strom.
nia,
Lolita,
Genewa,
Palanu
>
GON. 5. Nagroda 2.400 zł. Dystans
Królewskiego. Zbudowano już nowe,
MFRI HWF
?kłady
Jan Wrze
IFIŁ.UŁ.
V ■■ L. zcian
polecają
wła-
żelazo
betonowe
śluzy.
Kanał
jest
sne wyroby, komplety, pojedyncze,
przeróbki stolarskie, tapicerskie, Ho- pogłębiany i skrócony o 13 kim- W
ża 16.
(5—303) ten sposób Polesie będzie teraz połą
Accumulativ dnia
czone. z zachodnimi częściami pań
Marii Domańskiej Złota 38, przy
ZWYCZAJNY:
Rawita,
Oksza. Stochód.
gimnazjum Czyżewskiej kształcą si
^°*owe ' uczniowskie w stwa przez Bug i Wisłę, co niewątpli FRANCUSKI: Perzeusz. Prater, Oksza. Stochód. Dzwon.
ły fachowe w handlu i biurowości. IIRIHRY
UDIUni wielkim wyborze poleca wie wpłynie dodatnio na rozwój go
Oplata dostępna dla każdego.
Alfred Leibrandt, ul. Wspólna 14, tel.
(1—288) 9-00-47 (firma chrześcijańska). (Czy spodarczy ziem wschodnich.
Gra
Na miejsca pta- Lwentualny
Goni
Nasz
podwójna
tne (Frsn utki
telnikom „Nowej Rzplitej" specjalny
rabat).
(5—244)
Overshot
Overshot
Kyprli
Elf
1
Kypris_______ _
dra Zamenhofa met Academie ScienPerzeusz
amianą zużytej, garderoby na ma
Ondee
Perzeusz
tifique de Beaute Paris, rozpoczynają
2
Zorza
teriały bielskie. Marszałkowska
we wrześniu nowy semestr. Dyplom
Rawita
Pegazus
Jenny
Rawita
-*rzycbodnia specjalna dla chorycb na
s
108, front I piętro. Tel 6-42-45.
daje prawo otwarcia gabinetu. Zapi
Pegazus
__
(5
—
301)
sy: Senatorska 36, godz. 3 — 5Kotwach
PŁUCA
SERCE
Nela
Rajwach
•
(8—287)
Prałer
SENATORSKA 28-30. Rentgen. Odma
Rapir
Rapir
in
1
sztuczna. Elektrokardiograf. Prześwie
tlenia piuc i serca. Wezwania na mia
Oksza
Oksza
Wróida
Oksza
<
Joyeuse
sto. TEL. 5.93-33.
<100)
Stochód
Sumak
Stochód
1
Stochód
Ka-tyHa
oszukuje sklepu — śródmieście SPECJALNA przych. dla chorycb na
Hokej
Latania
Dzwon
1
Dzwon
(względnie Mokotów), główne ar
męskie w różnych kolorach — gatun
Hokej
terie. Od gospodarza lub z małym
»
kach — poleca po cenach rewelacyj
mtswnfiiiE
nie niskich, również odświeża, pierze, odstępnem. Oferty zgłaszać do Re
01
dakcji
„Nowej
Rzeczpospolitej"
pod
W-wa.
Marszałkowska
49; tek 9.00-09
nicuje, fasonuje. A. Janecki, Złota 8
. ..
“
(6—298)
(przy Marszałkowskiej).
(5—297) „Punkt
Handlowy'
godz. 10-13-T (0011)

Układ zbiorowy pracy normuje place robotnicze

Gen. Haller w Krakowie
ra inspekcji placówki hallerczyków

Ks. Kardynał Hlond

Walne zebrań« j
Str. Pracy w Chrzan®|(

serdecznie witany na Wołyniu

Biurokrata świeci triumfy

a mieszki ńiy Gębie paszcza

Dzieci z niccłecia

cpiisiczaly kolonie PZZ

Uniwersytet wiejski
pod Kośtmm

poległych poznani
na Polesiu

Wielki proces
iHzejek *
’stycznych

JscSen
z nebiednieiszych
powiatów
109.000 zł na FON

24 komunistów
przed sadem

Przebudowa

OGŁOSZENIA DROBNE

kanału królewskiego

Nauka i wychowanie

Przypuszczalni zwycięzca

KURSY HANDLOWE

KURSY KOSMETYCZNE

Z

Kupno i sprzedaż

P

PŁUCA

.nnwx

ot:tta"

Str. 7

Go warto zobaczyć

"a'tarstwa,
Pierwsze]
Wystawie
Szpitalnictwa!
Hola, kosmetyki —paćuszlti, łóżka i- wykresy
straże____ ...
°d otwarcia Pierwszej WyWic d ^zpitaInictwa minęło już praTvjCie 3 ‘ys°dnie — to jednak calkodtii tcn*,y't°ftczono ją dopiero kilka
w u: *umy ludzi oblegały wysta
dziny ■ 'CCz-* musialy zamawiać gosZcze ZC°y s‘ę dostać — a stoiska je' ^dzj 0 Wszystkie były gotowe. Tu
dzje z e c°ś się przybijało, biegali lu
tiiektór 'Vle'*t'rni Płachtami papieru, a
stkaą1ieJ>awi'0,iy naWfet świeciły pu’ Areszcie wszystko jest gotobą.
Jasny hol nie pachnie już far»r«ewra .scllodach można się już nie
0 Wystające deski. ZaDjU£jV^^t^zauie od parteru,
inj .
korytarz zawieszony zdjęcia*tiedyciSUn^an1*- które przedstawiają
Operainę 2 zamicrzcl1,yc'1 czasów.
Prawie 16 ro^'OIle na łóżku nożem,
tiowe , . ucj,eHnymM, stare pergainittledj-c Slęs*’ j°dne z najpierwszych o
Sue pay”ie’ Na prawo i lewo małe, ja
n,odeleVl °n.y’ Na ścianach wykresy,
Uiy S)- azp'tali, zdjęcia. Dowiadujekańcóty26 W P°jsce na 10.000 mieszVeh D Przypada 27 łóżek szpitalich
°dczas gdy w Niemczech jest
hąwet’
Norwegii 82, w Austrii 77,
dz0
Rosji 28. Ciekawe też są bar
cZem;. n? statystyczne dotyczące leSię, J(eC1[)rych umysłowo. Okazuje
8-444
r°kU
mieliśmy tylko
I,Ddc2a°^a dla umysłowo chorych,
ale j
obecni mamy ich 16.780,
eyfra jest nie wystarczająca,

Si

Sn'adeckich 5

Tel. 7.00.26
b !!! wielki triumf 11!

nW!iB Czardaszka
w tiai \ ■ k?i^Sza z operetek
świetni eiRzej .interpretacji
zesjiółu gwiazd
8’STEOT
wtz- RaYowieEkl—Czerska. Redo

-!! na czele iii

jest ich za mato, przynajmniej o 15
tysięcy. Powinno być jedno łóżko na
10.000 mieszkańców. Bardzo ciekawy
i bogaty jest również dział walki z
gruźlicą.
Na pierwszym piętrze znajduje się
kilkadziesiąt, stoisk—najrozmaitszych
firm. Spotykamy tutaj wszystko co
ma jakikolwiek związek z medycyną
I lecznictwem. Po przez różne rodzą
je lekarstw, ziół, kosmetyków, aż do
fartuchów, koców, lamp i gumowych
poduszek włącznie. Stoiska są urzą
dzane bardzo starannie — Jest tu Jak
gdyby wyścig pomysłowości i arty
zmu. W jednym z tych małych „pokoików** znajdujemy malowniczą akwarelę roześmianej dziewczyny zbie
rającej barwne kwiaty na łące, z pod
pisem: „Kwiaty to dzieci słońca", fir
ma ta (Edward Oobiec) w ten prosty
sposób doskonale reklamuje swe so
ki lecznicze wyciskane ze świeżych
kwiatów..
...
Bardzo skromnie, ale pomysłowo
urządzone Jest stoisko firmy „Ormil"
(inż. Liciński i S-ka), gdzie w szkla
nej gablotce ustawionej po środku
znajdują się wyroby chemiczne, kre
my lecznicze i kosmetyczne a przede
wszystkim chlorek etylu, którego fir
ma jest jedynym przcdsawicielem.
Inne stoisko znów reprezentuje ra
cjonalnie urządzoną aptekę, sposoby
przechowywania lekarstwa. W dziale
elektromedycznym znajdujemy pierw
sze polskie aparaty Roentgena. Na uwagę tu zasługuje firma Positron, no
wopowstała polska placówka wytwa
rzająca aparaty roentgenowskie i dia
termie. Dążąc do samowystarczalności
w każdej dziedzinie możemy z zado
woleniem powitać powstanie tej wy
twórni, ponieważ wyroby jej wyko
nywane są całkowicie w kraju. Wpa
wilonach przemysłowych oglądamy
meble, aparaty szpitalne wszystko ró
w-nież produkcji krajowej.
Na drugim’piętrze znajduje się k;lka pawilonów poświęconych tylko ra
townictwu. Nowocześnie urządzone
apteczki podręczne, połowę, przeciw-

nyeh satyra polityczna w 25 obrazach pt.
„Naokoło Cyrulika".
TEATR WIELKA REWIA: „Dla Ciebie Warsza
wo!". Codziennie 2 przedstawienia: o godz.
**,*IERĄl,'an' na,u,a" Biraboau.
7.S0 i 10 wiocz.
BUFFO: pod dyrekcję Janusza Warneckie’*4Tr
"Zbyt liczna rodzina"
go od 24 bm.: ..Porwanie Sabinek" w adap
•i^'llCiri’.?1 "*s'Rżna Czardaszka".
tacji J. Tuwima i reżyserii J. Warneckiego.
*”•“.
J: Komedia muzyczna „Na
falach 41): „Scypion afrykański".
dolina SZWAJCARSKA (Szopena J): Co
6»*'a 1 Udr#.° QUO:
"to wiadomo" dziennie koncerty muzyki lekkiej. Wejście
bezpłatne.
Górskiej,
Crossówny,
OGRÓD ZABAW ,.100 POCIECH" czynny co^'tRUlUf ,V’ *°SuEklego i Innych.
dziennio z wyjątkiem poniedziałków i piętARSZAWSKI: Dziś i dni następ- ków.
^'ars,. "'ł „Zielony frak" Caillaveta

>V.

* ”• n«n
----------------------- ■
*** • Sodz"^
rozpoczynają soKOMETA (Chłodna 27): „Kapryśna ekspe
S-ej. Pozostałe o godi. 4 oj. dientka I rewia;
KINO PARAFII ŚW. ANDRZEJA (Chłodna »):
4TlANT|CK,NA ^kROEKRANOWE
„Nledotajrta".
KINO PARAFII ŚW. AUGUSTYNA (Diłelna
kit
«): „Druga mlodoSć"
’Wy-.
(Chmielna »)- „l|s-y t pO|a 41): ,Serbom Radziwiłłówna'1.
MAJESTIC (N. Świat 45): „Penśjonarka".
-kJjASlNo' M*'”a!kI<’wska 125): „Wrzos".
+ MARS (pl. Inwalidów): „Miłość I sny
Colo®'"N‘ iW
’0,‘ "Ol’awa P«cd kciblttlv**.
MASKA (Leszno 70): „Ostatni pocięf 1 o'nni.'yt'OR/T(n! ’*?' ,,,! „Robin Hood". bIMonogo miasta" i „Narodiiny gwiazdy".
’ ii;
"Łud“- «
METRO (Smocia S«): „Błękitna zalega" I
'’V|>Ja,hka'?|,lJv^«ałkowska 55): „Przygo- „Wiosna zakochanych".
MEWA (Hoża Z8): „Jogo wielka miłość" i
„Pę-ażerka na gapę".
Pe.nl
"Ł'awo do «częścia".
MIEJSKIE (Hipoteczna E): „Znachor".
<Wk?°MA
”> „Modelka".
*
MUCHA (Długa 14): „Władczyni puszczy"
ST^0na,0d6y7’’'Oclzka
„Olimplada- i „Alarm na morzu".
NOWA TOMFOIA
(Marszałkowska »4):
<M*',,“,kow’ka 1,2>' --Naga „24 rsodziny miłości" i „Prawo młodości".
PETIT TRIANON (Sienkiewicza «): „lekarz
h(Ma!j"
"Poboin" kłamstwo"
pięknych kobiet” i „Skłamałam".
W«(-.
(Marszałkowska 106): „Paweł i
PROMIEŃ (Dzielna 10): „Niewinnie się za
częło" I „Postrach opory".
praga (Targowe 71)r „W cztery oczy" I
Ahos* (pF'Vr3,
wąwóz" rewia.
+ PRASKIE OKO (Zeamunłowska «): „Gro
kar|^°R (Eiekr"*1'.’ ny’: ••łBr”s«ylam".
bowiec iedyiskl" i „Tydrys z Ełznapuru".
•> POPULARNY (Zamojskiego 20): „Po bu
rzy" i ,.Na Sybir".
RAJ (Czerniakowska 1»1)t „Robert I Ber
trand" i „Zakochani".
RIWIERA floszno 2J« „Obrońcy Rio Gran
de" I dorlafld
. .
T <Ch’°'1,’a ł”: "Hu'a0Bn" 1 "a<tpreROXY (Wolska 14): ..Zaginiona dżungla"
i „Wiosna w Holandii".
SFINKS (Senajorska 27): „Zbrodnia w Mon
te Carlo".
SOKót IMarszalkowska
„Ubostwrana"
■;SI"?,;.' j. ".'IS-’'”
SORENTO (Krypska 54): „Halka 1 „Strasz
ny son".
...
SYRENA (Inżynierska 4): „Żółty pirat" i
HęJ‘sią-,
(Jasna S): „Kobiety nad
Hollywood".
.
.
,
'
4’)' „®“nż załogi" i |
ŚWIAT (Suzina 4): „Kiedy |estoś zakocha
ła" i „D-wole z llutnu".
^ELićk'
,g'*rska ,P1: ..Drofln w n!eŚWIT (N. świat tł): „Szczęśliwa trzynast
ka".
TON (Puławska SP): „Indyjski grobowiec"
ITAs..
’ 8,: "K'61-wa P-sodmieś. I „Tygrys Esznaouru".
(W0),ka ...
R
UCIECHA iZłota 72): „Pensjonarka".
iiDama na dwa tygodUNIA (Dzika 8): „Ślepy zaułek" i rewia,
**Ma**ionl*f*il- PDriedm' «): ,.ZI©mła błotntormacie o tllmacn aoswoionycn d,«
••Rzeczpospolita młodości". młodzieży — telel. 7-11-2S,

gazowe oraz rucho.-re ptmkty ratow
nicze — wszystko to pokazała i obja
śniają zwiedzający siostry Czerwone
go Krzyża. Instytut Radowy im. Curie-Skiodowskiej pokazuje nam po
tworne fotografie ludzi zniekształco
nych przez raka i tych samych po
uleczeniu. Zawieszone na ścianie wici
kie tablice objaśniają, że w 1932 r.
tylko 156 osób, a w 37 r. 533 leczyło
ło się radetn w Instytucie.
Poza stoiskami Państwowych Uzdrowisk, Krynicą, Buskiem, Druskienikaml Ciechocinkiem — znajduje się
pawilon „Sanok**, demonstrującej no
wy wynalaźek pn. „Laticel", jest to
materiał podobny do gumy, ale prze
wiewny, bardziej elastyczny nie zsy
chający się i nie utleniający. Dosko
nale nadaje się na materace i na po
duszki cZy jakiekolwiek podkładki
dla chorych.
Przy jednym ze stoisk siedzi żywa
reklama: chłopiec, który ma pół twa
rzy w piegach, a pól dzięki nadzwy
czajnemu kremowi idealnie białej i
gładkiej. Kilka dużych pawilonych
zajmują eksponaty i wykresy Ubezpiecżalnl Społecznej- Modele szpitali,
których ZUS ma 14, sanatoriów (jest
ich Ogółem 15) i plastyczne mapy są
wykonane artystycznie także każde
mu muszą się rzucić w oczy i zwrócić
każdego uwagę. Z olbrzymiego wy
kresu, zajmującego prawie pół ściany
dowiadujemy się, że w Polsce jest obccnie 4.885.905 osób uprawnionych
do leczenia w Zakt. Ubezp. Spoi.
Na ostatnim piętrze urządzono wy
stawę eksponatów wojskowych, któ
re przedstawiają organizacje służby
zdrowia w wojsku.
W podziemiach znajduje się kilka
naście pawilonów. W dziale błon roent
genologlcznych, na perwsze miejsce
wysuwa się obfitością demontrowanych materiałów duże stoisko firmy
,,’Kodak‘\; posiadającej,, jedne z, najdo
skonalszych błon.
.Wreszcie, na końcu, Już po ojhiśzczcnlu gmachu wystawowego oglądaj
my samochody sanitarne, karetki po
gotowia ratunkowego, oraz kolumnę
kąpielowo - dezynfekcyjną Polskiego
Czerwonego Krzyża — wszystko ustawione na obszernym podwórzu czę
ściowo już wykończonego gmachu
Szpitala, w którym mieści się cala
wystawa.
I

War
Skończyły się piękne moje dni i
znowu muszę śmiać się 1 ronić łzy na
szpaltach „Nowej Rzeczpospolitej".
Od razu też Jedna z agencji każę ml
ubole.wać nad losem pewnej pani, któ
rej grozi wścieklizna od jej własnego
sierścią pokrytego psa. O pani niezna
na, spiesz co prędzej po zastrzyk antywściekliznowy, do czego wzywa
cię owa agencja, a tam zabezpieczą

Noire kaUd y
na Uiwersv'ecte P
Na uniwersytecie JP wydano nowy
plan wykładów na rok 1938-39.
Z nowym rokiem akademickim utworzono nowe katedry na wydziale
humanistycznym, filozofii Skandynaw
sklej, na wydziale teologicznym kate
dry filozofii chrześcijańskiej i prawa
kanonicznego.

Dla inwa litów

ulgi framwa ove
Zarząd miasta przyznał inwalidom
wojennym zorganizowanym w zwląz
ku inwalidów Wojennych RP prawo
do korzystania z miesięcznych bile
tów trasowych po cenie ulgowej,
przysługującej młodzieży szkolnej.

Rejestracja
rotzn ka 19 0
W środę, 21 bm-, w kolejnym dniu
powszechnej rejestracji mężczyżn ur.
w r. 1920, winni stawić się w Wydzia
ie wojskowym zarządu miejskiego
przy ul. Floriańskiej 10, w godz. Od
8 dó 13 wszyscy poborowi zamieszka
li na terenie XIII I XVIII komisaria
tów PP.
Zgłoszenie się do ochotniczej służ
by w wojsku lub je] p&łnreni® nie
zwalnia od obowiązku stawienia się
do rejestracji.>

tufiis w stoicy!
W stolicy trwa sezonowe, nasilenie
duru brzusznego, do którego przyczy
nla się względna taniość niektórych
gatunków owoców. Przebieg tej cho
roby jest w br. na ogół cięższy, niż
w roku zeszłym i towarzyszą jej ró2
ne poważne komplikacje.

Wróbel z nożem
n?e był przesądny i wpadł
Do sklepu spożywczego Szlamy Ml
szmana w Lcgionowic wszedł niezna
ny klient. Do sklepu często przycho
dzą nieznani klienci i kupiec się temu
bynajmniej nie zdziwi!. Spokojnie toż
sięgnął do półki po papierosy jakich
zażąda! klient. Miszman jednak zdzi
wi! się gdy nieznany klient dotkną!
lego szyi zimnym ostrzem noża i za
żąda! pieniędzy. Przestraszony skle
pikarz dał mu 10 złotych.
By! to jakiś marny bandyta, bo za
dowolił się tak małą sumą i zbieg!.
Po ucieczce opryszka kupiec wziął na
odwagę j poskarżył się policji, która
stwierdziła, że rabusiem nożowym
by! mieszkaniec tejże miejscowości

podwarszawskiej Antoni Wróbel.
Ten sam Wróbel prżed czterema la
ty dokona! takiego samego napadu na
ton sam sklep, wówczas jednak udało
mu się zrabować kilkaset złotych.
Wtedy był on jednak groźniejszy, bo
operował rewolwerem i sam pienią
dze z szuflady wygarniał. Wtedy Jod
nak wpndt I czyn swój odpokutował
w kryminale. Nauczony doświadcze
niem tym razem był ostrożniejszy.
Ale i tym razem wpadł. Wróbel nie
był jednak fachowcem, bo fachowcy
są przesadni i w to samo miejsce po
raz drugi nie przyjdą, jeżeli im powi
nęła się tam noga.

cię od przypadku, Jakiemu uległ tw6
pies włochaty z sierścią. Albowiem
pies, który ukąsił twego wlochacza
był wściekły. W głowę zachodzę
Skąd reporterzy owej agencji mają
tak doskonały węch, iż wywęszyli
wściekliznę u nieznanego psa, ustalili
następnie, że ten drugi pies miał
sierść i rzecz działa się na Żelaznej
róg Siennej, a jednocześnie mieli tak
mato inwencji, aby stwierdzić na
zwisko owej nieszczęsnej pani. Jak
mi taka agencja udowodni, że pies
miał sierść? A może

p es był c*o!o y
Może to zresztą nie. był pies, lecz ja
kieś inne stworzenie? A czy przypal
kient na rogu Żelaznej i Siennej • nie
ma restauracji i tam właśnie, siedząc
przy stoliku, ów wnikliwy reporter
nie obserwował przez szyby to, co
mu świdrowało w: wyobraźni?
Nie lada wyobraźnię miewał też
76-letni Abram Borowik z Otwocka.
Ale kto w tym wieku ma o 4 lata
młodszą żonę, może sobie wyobrażać
Bóg wie co. Zwłaszcza gdy w tej sa
mej izbie gnieździ się sublokator o 3
lata młodszy od żony. Bo co 69-letnt
sublokator, to nie 76-letni mąż. Boro
wik rozumiał własną tragedię życio
wą i postanowił skończyć z udręką.
Cierpliwość się wyczerpała, wyobraź
ilia nie dawała mu spokoju i uzbroiw
szy się w mosiężny tłuczek moździe
rzowy,

zlam?ł żon ę dwa żebra
sublokatorowi Hcrszowi Pękowskicrau także dwa, żeby sobie wzajemnie
nie żazdrościli i odetchnął z ulgą- Bo
rowikową i Pękowskiego umieszczo
no w szpitalu, Borowika w areszcie,
gdzie -znowu go strasznie dręczyła
myśl, czy przypadkiem nie znaleźli
się oboje w jednym i tym samym szpi
talu. Wytłumaczono mu jednak, że :a
ko dwie odmienne płcie, leżą na łóż
kach w dwu różnych oddziałach i do
stępu do siebie nie mają. Borowik uspokoil się tedy i spoczął w błogim
śhie na pryczy.
Dó snu również układają się w nie
których punktach miasta modne dzi
siaj w Warszawie czerwone bariery
na rogach niektórych ulic. Niedawno
Je poustawiano, by pouczały przecltod
Iliów gdzie i którędy wolno przekra
czać jezdnię, a Już im się sprzykrzy
ła służba. Pogięły się nlebożątka ze
złości, że zamiast z mocnej stali, czy
choćby masywnego żelaza, spłodzono
Je po partacku,

z t enMei b'acty

pomalow. na Czerwono, że niby takie
groźne, a w środku panie dzieiku próż
nia, czy, jakby powied/Jat wróg poli
tycznego ozonu — pustka. Bo on tak
że (ozon nie wróg) krzyczy czerwo
nymi afiszami, a pod afiszem — klaj
ster. I zamiast klajstrować społeczeń
stwo, sam się do murów kamienic i
parkanów „przyklajstrowal" tak do
kładnie, że go rzadko który z urżechodniów Spostrzega. Cóż więc dziw
nągo, że tak samo samochody i dryn
dy nic dostrzegają czerwonych barier
ną rogach ulic i poszttirchiwują niebo
żątka, które za każdym takim szturch
nięciem gną się i Jest ich coraz wię
cej pogiętych, połamanych, pokrzy
której mógł wcale nie przebywać. wionych, aż się konie dorożkarskie
Kwestia przenoszenia się z jednej gmi nad nimi litują.
j. j.
ny do drugiej będzie obecnie W dro
dze zarządzenia wyjaśniona.

Formalni i tak’yani mieszkeńty

a opieka społeczna
Istnieje przepis, że osoba, która
przez rok zamieszkuje na danym obszarze uzyskuje, w tej drodze prawo
do opieki Społecznej, Jednak osoby
przybywające do danej gminy nic są
często meldowane na zamieszkanie
lecz na czasowy pobyt. W ten sposób,
choć faktycznie tracą wszelki kontakt
z gminą poprzedniego przebywania i
przenoszą się do nowe), formalnie
Przywiązane są do miejsca, z którego
Przybyły.
Wytwarza się stan rzeczy jak
Przed wojną, gdy mieszkaniec fak
tycznie stały formalnie mógł należeć
do daleko położonej miejscowości, w

Pogoda

Dowćd z& ufania

i spokoju
w ostatnich dniach zawarto kilka
transakcji większych na sprzedaż i
kupno placów budowlanych.
Ceny są dość wysokie., W każdym
razie istnieje tendencja lokowania
kapitałów w nieruchomościach. Stano
wi to dowód zaufania i spokoju

Przewidywany przebieg pogody w
dniu 21) bm.: ranek chłodny i mglisty
(miejscami przymrozki). W ciągu dnia
pogoda słoneczna o nieco większym
zachmurzeniu na północnym zacho
dzie kraju. Słabe lub umiarkowane
wiatry z kierunków południowo-za
chodnich, silniejsze na Wybrzeżu. Cle
plo (temperatura w ciągu dnia około
20 st.) widzialność rano osłabiona, w
ciągu dnia bardzo dobra.
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Gdy na B elanach
Już tylko kilka dni dzieli nas od
największej imprezy motocyklowej
Polski „Grand Prix Polski". Wyścig
ten organizowany przez WKS Legię
odbyć się miał już w czerwcu, nie
stety wskutek uroczystości kościel
nych odłożono go. Polski Związek Mo
tocyklowy dołożył wszelkich starań,
by impreza ta odbyła się jeszcze w
bieżącym roku. Starania te odniosły
pożądany skutek. Imprezę przełożo
no na niedzielę, 25 września br.
Imprezę tę jako pierwszą w histo
rii polskiego mótocyklizmu wciągnię
to do międzynarodowego kalenda
rzyka sportowego ściągając przez to
licznych kierowców europejskich.

Kto z kim walczy?
Polscy kierowcy zdają sobie do
kładnie sprawę jakie zadanie czeka
Ich w niedzielę. Oto staną do walki
z kwiatem motocyklizmu europejskie
go. Ich generalną próbą był niedziel
ny wyścig w alei Niepodległości i eg
zamin ten wypad! imponująco. Wie
rzyć możemy teraz z całym spoko
jem, że w największej imprezie mo
tocyklowej w wyścigu o Grand Prix
Polski godnie będą reprezentować
nasze barwy.
Mieloch, Brcndler, Bathelt, Jakubo
wski, Baron i inni dołożą wszelkich
starań, by z walki z Niemcami czy
Estończykami wyjść z honorem. Pra
wie pewnym jest udział kierowców
angielskich, francuskich, węgierskich,
szwedzkich, włoskich, i innych, ale
potwierdzenia tych wiadomości ocze
kiwać należy nie prędzej, jak w
środę.
■
Jeżeli mamy zastrzeżenia to tylko
ido Dochy. Jego obowiązkiem będzie
dopilnowanie maszyny, by potem nie
było tłumaczeń, jak w ostatnim wy
ścigu... „a bo wskutek nieprzygotowania maszyny musiałem wycofać
się z wyścigu". Lemański z Pozna
nia mimo, że w wyścigu w alei Nie
podległości wskutek wadliwego bra
nia wiraży został zepchnięty na trze
cie miejsce, zapewne na trudniejszej
trasie pokaże swe pazury. Jest to
zawodnik, który umie walczyć i na
leży się spodziewać, że zrobi swoje.
O innych jesteśmy spokojni, wszy
scy dołożą wszelkich starań, by nie
przynieść wstydu polskim barwom.

Legia, jak sobie przypominamy, już
przed pierwszym terminem wyścigu,
tj. w czerwcu dokładał wszelkich sta
rań, by impreza ta wypadła pod ka
żdym względem imponująco. W tym
wyścigu startować będą zawodnicy
blisko z 8 państw europejskich, któ-

ż.

motory asów.

I żdy ułamek sekundy, decydować bę' dzie o zwycięstwie, startować mogli
z tym przekonaniem, że na trasie nie
czyha na nich żadne niebezpieczeń
stwo. Trasa wyścigu niedzielnego, to
obraz nędzy i rozpaczy. Oprócz 2-kilometrowego odcinka asfaltowego,
resztę trasy nazwać można wyści
giem nie szosowym, ale terenowym.
Droga poorana głębokimi bruzdami,
na którym kroku czyhać będzie na
życie zawodnika, który na swej ma
szynie pędzić będzie z szybkością
czne osłabienie sprzedaży (sprzeda około 150 km.
no nowych 353 sztuki). Natomiast
Miarodajne czynniki, mimo usil
bardzo nikły jest przyrost samocho
dów ciężarowych (52 jednostki).
nych starań organizatorów, już w ma
Ogólnie można powiedzieć, że sier iu przyrzekły naprawę odcinka wy
pień rb. dał w sprzedaży wyniki nad
ścigowego, i niestety... mimo odroczę
spodziewanie dobre.

rzy tego rodzaju Imprezy odbywają
w normalnych warunkach. Niestety...
wyścig o największa nagrodę Polski
prawdopodobnie nie stanie na wyso
kości swego zadania, bo czyż moż
na sobie wyobrazić, by zawodnicy
startujący w tym wyścigu, gdzie ka-

Nsdsvotfz ewanie dobre wyniki
motoryzacji w sierpn u
Sierpień, mający w handlu samo
chodowym opinię miesiąca „słabe
go", międzysezonowego, nie po
twierdził w roku bieżącym tej opinii,
bo sprzedaż wyniosła poważną, . jak
na nasz rynek, ilość 1.439 nowych
pojazdów mechanicznych.
Zaznaczyć należy nadto, że w dal
szym ciągu postępuje intensywnie na
przód wymiana zużytych jednostek
na nowe — oto w sierpniu sprzedano
1.439 nowych poj. mech., podczas
gdy liczba pojazdów zarejestrowa
nych wzrosła w tym miesiącu zale
dwie o 865 jednostek. Wynika z te.
go, że 574 jednostki nowe poszły na
wymianę pojazdów zużytych.
Tabor motocyklowy rośnie przecię
tnie co miesiąc o 500 sztuk. Pomyśl
nym objawem jest liczba przyrostu
motocykli zarejestrowanych w sierp
niu (456 jednostek), który to miesiąc
zazwyczaj wykazuje już bardzo zna-

rekord świata
ra wódz e
ZURYCH, 20.9. Malcolm Campbell ustano
wił nowy rekord świata szybkości motoro
wej na wodzie. Poprzedni rekord światowy
należał do tego samego kierowcy i wynosił
208,40 km na godz. Nowy rekord ustanowio
ny przez Campbolla wynosi 210,78 km.

Nowy

małolitrażowego
Na rynku polskim ukazały się no
we modele samochodów marki „Ro
ver" wytwarzanie przez jedną z naj
starszych angielskich fabryk „The
Rover Company Limited", należącej
do koncernu „The Rolls Royce of
Light Cars".
Samochody te przez wzgląd na
materiał konstrukcyjny, szereg udo
godnień i udoskonaleń technicznych,
luksusowe wykończenie oraz niskie
koszty eksploatacji, zdobyły sobie
pierwsze miejsce pośród europej
skich wozów małolitrażowych.
Generalne przedstawicielstwo tych
samochodów na Rzeczpospolita ob
jęła firma „Warszawskie Towarzy
stwo Handlowo - Przemysłowe" w
Warszawie, mająca swój salo>n wystawowy przy ul. Kredytowej 6. Za-

Nowy sukces Fiata 11OO
1634 Km w 21 godzin

W niedzielę dnia 18 bm. odbyła się uro km w czasie 21 godz. Jeśli się zważy, że p.
czystość 10-lecia Pomorskiego Automobil Prężyna podróżował" po polskich drogach
klubu (siedziba w Bydgoszczy).
z których większość określić można jako le
P. A. jest instytucją stosunkowo młodą, dwie średnie lub mierne — jego wynik prze
powstał jako samodzielna jednostka w ro ciętna ok. 77 km/godz. jest wyczynem kapi
ku 1928, pracując już od roku 1924 jako od talnym, zwracając uwagę na wielkie możli
dział Automobilklubu Wielkopolski.
wości (wytrwałość) i duże umiejętności am
W okresie swego dziesięciolecia P. A. bitnego bydgoszczanina, który nota bene
wykazał dużą sprawność organizacyjną u- jest kierowcą bardzo młodym.
rządzając szereg poważnych imprez samo
Jeśli do tego dodamy, że p. Prężyna jochodowych, jak:wyścig na Osowej Górze chał na wozie małolitrażowym (FFat 1100),
(1924), wielki raid pomorski (1925), wyścig co prawda bardzo sprawnym i szybkim, —
górski (1929), wszechpolskie zjazdy nad mo wyczyn ten zaliczyć trzeba do rzędu dosko
rze, wyścig o puchar Bałtyku (1931), zjazd nałych.
do Wilna i wiele innych.
Nieco skromniejszy, ale także godny pod
Z okazji 10-lecia zorganizowano w dniach kreślenia jest wyczyn drugiego w ogólnej
16 i 17 bm. jubileuszową jazdę konkursową klasyfikacji — p. Szypuły (A. Wielkp.) na
polegającą na zjeździć gwiaździstym (21 go Adler Junior, który przejechał na tym niedżin jazdy) oraz próbie iprawnoścl w dniu zbyt szybkim wozie 1285 km, jak również
17 bm. na trasie Bydgoszcz — Rynkowo —
poważny bagaż kilometrów pokonanych
i Myślęcinek.
przez p. Maryańskiego (A. P.) na Fiat 1500
Impreza ta dala nadzwyczajne wyniki god — 1268 km, który zdo.był trzecie miejsce w
I ne podkreślenia.
og. klas, i przeważa w klasie B (do 1800 cm
Osobny rozdział należy się organi ' A więc przede wszystkim zwycięzca w sześć.).
klasyfikacji ogólnej i w klasie A (do 1200
jeszcze jedna osada ,,wyścigowców"
zatorom. Wojskowy klub sportowy cm sz.) p. Prężyna (P. A.) przejechał 1634 —Była
pp. Bogdan Rychter i inż. Marek na Opel
Olympia — machnęli ok. 1500 km i nie doje
chali do mety wskutek... braku dętek. —
Czego jak czego, ale gwoździ na drodze
nam nie brak.
W klasie C (ponad 180 cm sz.) zwyciężył
p. Schreiter na Chevrolecie, który nadto
zdobył nagrodę prezydenta Bydgoszczy.
Na tej czwórce bynajmniej nie wyczerpa
ła się liczba ,,ostrojeźdźców" — p. Antczak
Komisja sportowa A. P. ma „na tapecie" | cie niższych szybkości powoduje wyłącze- (A. W.) przejechał ponad 1300 km.
Dojechało do mety 37 maszyn.
dwie imprezy: jesienną jazdę konkursową nie z zawodów): I kl. — 40 km/godz., II kl.
(25 bm.) i raid terenowy (9 październik). Je- 1 — 47 km/godz.,
’
*" III kl. — 55 km/godz., IV kl.
sienna jednodniówka będzie dość trudna I — 60 km/godz.
trasę wydłużono do 716 km (Warszawa —
Na wykonanie próby zrywu i hamowania
Brześć — Kowel (kontrola) — Włodzimierz (podobnie jak w r. ub. plus jedno jeszcze
<Woł. (kontrola) — Chełm Lub. — Krasny zatrzymanie dla wyrównania szans wozów
staw —- Lublin — Lubartów (kontrola) — dużych I małych) zawodnik otrzymuje 100
'Kock (kontrola) — Przytoczno — Moszczan- sekund. Za każdą sekundę poniżej tej nor
ka — Garwolin — Miłosna — Warszawa). my — pól punkta dodatniego. Za niewyko
■Najcięższe do przebycia będą odcinki dróg nanie przewidzianego próbą zatrzymania —
gruntowych Kowel — Włodzimierz (54 km) 10 pkt. karnych, za nieprzepisowe ustawie
i Lubartów — Kock (24 km). Szybkości naj nie samochodu na linii (bez poprawki) —
wyżej punktowane wyznaczono następują 5 pkt. karnych.
Jak słychać, na jednodniówkę szykujte się
ce: I klasa (do 750 ccm) 50 km/godz., II kla
sa (do 1100 ccm) 57 km/godz., III klasa (do logion kierowców.
2000 ccm) 65 km/godz., IV klasa (powyżej
2000 ccm) 70 km/godz. Start do jazdy okręż
nej odbędzie się dla wozów I klasy 24 bm.
o godz. 22, dla kl. II — 24 bm. o god?. 23,
dla kl. III — 25 bm, o godz. 0.00, dla kl. IV
■— 25 bm. o godz. 1. Małe wozy będą więc
Ze względu na trudności w ustaleniu ter
miały ok. 8 godzin jazdy nocnej.
Poza jazdą okrężną regulamin jednodnió minu w ubiegłym tygodniu zebrania dele
gatów
Łódzkiego Automobil-Klubu i A. P.
wki (dla seniorów, juniorów, pań — jednym
słowem wszystkich) obejmuje próbę szyb- dla wspólnego dokonania obliczeń wyni
kośic płaskiej 1 km ze startu stojącego ków turnieju samochodowego Warszawa —
(pod Miłosną) oraz próbę zrywu i hamowa Łódź, który odbył się dnia 11 bm., wyniki
obliczone będę przez komisję międzyklubonia (również pod Miłosną).
Podstawowa przeciętna do punktowania wę dopiero 19 bm.
Jest to fakt w sporcie polskim niemal bez
szybkości płaskiej: I klasa — 52 km/godz.,
— Halo! panie, czy tutaj biegun po
II kl — 63 km'godz., III kl. — 70 km/godz., precedensu, aby wyniki imprezy sportowej
IV kl. — 75 km/godz. Za każdy km'godz. obliczano były w 8 (słownie osiem) dni po łudniowy?
jej
zakończeniu!!!
Jest
to
szeroko
komen

przeciętnej szybkości
powyżej szybkości
— Niezupełnie, ale prawie to sa
podstawowej zawodnik otrzymuje 0.3 pkt. towane w sferach automobilistów stołecz
mo — biegun północny!
dodatniego. Szybkość minimalna (osiągnię- nych*

CrgsnizaoTzy

Jesienna ja; da konkursowa

Automobilklubu Polski

W lodzi niedobrze

samochodu
znaczyć należy, że firma ma własną
stację obsługi oraz skład części za
miennych przy ulicy Wareckiej 6.
Z powodu braku miejsca na dzi
siejszej kolumnie szersze omówienie
walorów tego wozu wraz z ilustra
cjami pozostawiamy do następnego
dodatku „Droga i Motor".

nia 3-miesięcznego,
stwierdzić mogliśmy,
tego nie dotrzymały.

jak 050
orzyrz®c

Starćn a
Jak wyżej wspomnieliśntV> 01 la t8
zatorzy starają się... czy stara*
odniosą odpowiedni skutek, p
namy się dopiero w niedziela
kreślić tu należy specjalnie
^3
pracę i poświęcenie p. Ungeltera^.(,jii
nego społecznika na terenie r°
motocyklizmu polskiego, który
szczędzi pracy i trudu, by i,nie
skiego motocyklizmu nie bj4°
pane za granicą.

,

10 prz^ka’an

Wojskowy Klub Sportowy >• _ jp
wydal specjalne „10 przykazać
'
społeczeństwa, jak maja
jiH'
się w czasie trwania tak ważf
prozy motocyklowej. Z powod*1
ku miejsca o poszczególnych "?cl11)'
kach i przykazaniach pisać bed
w następnych numerach nasze*
sma, jak też donosić będzicmY 0
szerzalacej się ilości zaw0^”
krajowych i zagranicznych.

Nowe części KrajoWe
do montażu samochodów

Montaż samochodów zagranicz
nych w Polsce korzysta obecnie w co
raz większym stopniu z części, urzą
dzeń i instalacji krajowej produkcjiNa podstawie zamówień, udzielo
nych krajowym fabrykom przez mon
townię lilpopowską na rok 1939, na
stępujące części i instalacje dostar
czone zostaną po raz pierwszy przez

- ii”1’?
przemysł polski i wyłączono *
tu: ramy, chłodnice, zbłornikl’
ki, resory, całe instalacje elekta
oraz skrzynki biegów i koła.
Części te, wykonane w krai*1’
sowane zostaną przede wsZ'
przy montażu ciężarówek, a
nie przy wszystkich innych *
objętych programem montażu.

RADIO
WTOREK, 20.9.1938 R.
WARSZAWA I
6.15 „Kiedy ranne wstają zorze"; 6.20 Mu
zyka; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poran
ny; 7.15 Koncert poranny; 8.00 Audycja dla
szkół; 11.CO Audycja dla szkół; 11.20 Płyty;
11.57 Sygnał czasu; 12.05 Audycja południo
wa; 15.13 Audycja dla dzieci; 15.35 Przegląd
gospodarczy; 16.00 Muzyka operowa; 16.45
„Od Tatr do stratosfery" opowiadanie; 17.00
Muzyka taneczna; 18.00 Rodowód silników;
18.10 Recital fortepianowy Olgi Martusiewicz;
18.45 „O dwunastu rozbójnikach";
19.00 Utwory skrzypcowe w wyk. Antoniego
Szafranka; 19.20 Pogadanka aktualna; 19.30
Transmisja z „Dni
Mickiewiczowskich";
19.50 Koncert rozrywkowy; 20.45 Dziennik
wieczorny; 20.55 Pogadanka aktualna; 21.00
Audycja dla wsi; 21.10 ,.W stulecie sakso
fonu"; 21.50 Wiad. sportowe; 22.00 Pieśni J.
Brahmsa w wyk. Adeliny Korytko-Czapskiej;
22.50
Koncert fortepianowy Beethovena;
25.GO Ostatnie wiad. dziennika wieczór.
WARSZAWA II

15.00 Koncert rozrywkowy; 14.00 Pare In
formacji; 14.10 Koncert solistów; 15.00 Wiad.
sportowe; 15.05 Koncert rozrywkowy; 17.00
Pogadanka; 17.15 Płyty; 18.00 Muzyka lekka
ł taneczna; 22.00 „Co słychać?" Rozmówka
Jerzego z Kadziusiem; 22.15 Muzyka lekka i
taneczna; 25.00 Polska muzyka kameralna.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
20.00 Londyn Reg. Koncert symfoniczny.
20.50 Paris PTT. „Dawne przeboje".
20.30 Wieża Eiffla. ,,Rodzina Straussów".
Oslo. 24 preludia Chopina.
21.00 Mediolan. Wieczór muzyczny.

21.10 Koncert chopinowski;
sportowe; 52.00 Koncert kamei®1".’
Przegląd prasy; 25.00 Ostatnie W**
nika wieczornego.
WARSZAWA II
15.00 Płyty; 15.55 Pare Inform■«" f. ’,|
Płyty; 15.00 Wiad. sportowe; 15.05 J w;
17.00 Pogadanka aktualna; 17.10 P«V
J..
Muzyka lekka i taneczna; 22.00 PrxJ^ P*
turalny; 22.15 Płyty; 22.55 Muiy
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAG**N

20.00 Bruksela franc. „Paganini’ 0
Lehara.
20.00
20.50
20.55

CZWARTEK, 22.9.1938 RWARSZAWA I
,0
6.15 „Kiedy ranne wttają Torze”? pA
tyka; 6 45 Gimnastyka; 7.00 Dtie"n'*cj> A|l
ny; 7.15 Muzyka poranna; 8.00 AU..g
szkół; 11.00 Poranek muzyczny
11.57 Sygnał czasu; 12.05 Audycje P
wa; 15.15 Audycja dla dzieci;
ka ogólna; 15.50 Wiad. gospoda’’ _
Płyty; 16.15 Odczyt; 16.55 Płyty;
danka; 17.00 Płyty; 18.00 PrM1*? pio’V
nictw; 18.50 Teatr wyobraźni; 19-°® <9.1®
i tańce białych i czarnych w USA; fy
gadanka aktualna; 19.50 Koncert
A*1
wy; 20.45 Pogadanka aktualna;
cja dla wsi; 21.02 „Arlezjanka" ©P-U,
25.00 Ostatnie wiad. dziennika
WARSZAWA II

, ,< tj

strumenty dęte; 15.00 Wiad. sP°r,j<|ć
Muzyka salonowa; 17.00 Jak
0
to; 17.10 Pogadanka społeczna;
cert
solistów;
18
00
Płyty;
22.00
6.15 „Kiedy ranne wstaja zorze"; 6.20 Mu
zyka; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poran poetycki; 2J.1S Płyty.
ny"; 7.15 Muzyka poranna; 8.00 Audycja dla
NAJCIEKAWSZE AUDYCIE ZAG»aN
szkół; 11.25 Płyty; 11.57 Sygnał czasu; 12.05
20.10 Wroclaw. Wleeiór Wagn®'"*,^- /
Audycja południowa; 15.15 Audycja dla
20.10 Królewiec. Koncert symfo"'
dzieci; 15.45 Wiad. gospodarcze; 16.45 Od
20.10 Deutschlandsonder. Koncer
czyt; 17.00 Muzyka taneczna; 18.00 Rośliny
owadoierne; 18.10 Recital skrzypcowy Zdzi- Berlińskiej.
20.10 Monachium. „Giuditta" °P
staaw Possłera; 19.20 Pogadanka aktualna;
jxjflT'
18.45 „O dwunastu rozbójnikach"; 19.00 Re hara.
20.10 Kopenhaga. Koncert
cital śniewaczy Michała Zabejdy-Sumickie20.15 Droitwich. Koncert
go; 19.20 Pogadanka aktualna: 19.30 Koncert
20.45 Monte Ceneri. Koncert
rozrywkowy; 20.45 Dziennik wieczorny; 20.55
Pogadanka aktualna; 21.00 Audycja dla wsi;
WARSZAWA I
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S| ®1®WNE WYGRANE

pożjte«na nam ein$ść ds słre ów

Nowa suknia gratowała ijcie
T , ,

---------------- '
j
wydarzył się. w o.
Ct1ey 1 dniach Wypadek, świad^obiec
m’ zv nau'et ciekawość
zytęc>^ y wa czasem bardzo połF

.
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504 610 21 763

Ill-tie tiagmeme
Wysrane no 250 zł
477 967 1206 55 613 35 2006 279 3Q8
75 3169 620 61 824 50 66 928 4014 214
360 €08 770 820 5149 293 891 901 6134
241 281 434 54 555 0? 725 43 Bil 52
942 7059 132 4 265 330 403 60 601 8202
361 493 693 825 32 905 9400 599 797.
10031 98 199 759 841 11007 60 145.221
531 869 12069 448 69 517 621 13065 99
337 92 518 20 731 960 14168 525 707
929 94 15420 679 16131 95 224 687 840
17169 214 33 405 946 18701 19171 547
63 673 939 20462 689 897 948 21190 295
431 777 756 808 880 992 22343 19 69
730 23197 340 473 566 €35 854 80 90
956 74 24370 662 764 944 25456 502 46
57 613 743 62 26081 194 238 543 653
828 42 27276 305 9 82 927 28142 551
899 995 29222 361 717 78 30450 92 714
31006 69 511 57 98 997 32032 418 538
33135 281 488 619 97 34091 336 42 670
730 78 948 90 35005 90 105 24 234 347
72 971 869 36046 262 401 503 742 72
911 37078 668 727 800 38154 680 780
814 959 39144 344 437 606 40010 103 80
309 497 567 893 911 41491 614-876 910
42378 419 53 788 43156 797 828 44002
319 707 45143 69 354 418 889 46222 969
47035 171 332 790 48056 78 927 49026
330 461 513 6 842 50103 502 89 754 956
51204 36 76 87 391 907 52032 231 375
657 53153 244 497 988 54062 786 55214
976 56009 124 520 76 736 816 903 57252
330 87 816 23 58107 28 609 74 59165
222 568 920 62 60153 475 510 728 61279
627 713 €2218 574 63129 424 501 53 S3
680 64020 239 439 61 658 767 65082 277
471 597 926 66102 378 417 97 620 863
963 $5 670C0 619 68182 272 351 446
69188 282 496 861 70179 380 401 559

Teatr

„Mtls Qui pro Quo"
Dz ś premiera
Rewl zw3!Dhn i znaKów
zapytań a

ca zresztą nic wspólnego ze zna.
nym mężem stanu), opuściła na
chteilę swój sklepik w celu obej.
Otrzymała ona tytuł ,(Nic nie wia
rżenia nowej sukni swojej są. domo", świetnie odpowiadający dzi
siejszej sytuacji politycznej. Dzisiej
siadki.
sza preihiera więc będzie koncertem
Właśnie
w
mbniencic,
kiedy
z
^t‘jakn'(^('^a s^'łepu mlecznego
humoru, gdzie publiczność znajdzie
zainteresowaniem oglądała suknią wszystkie
aktualne Zagadnienia z te
'nrs. Baldwin (nie mają.
przejeżdżał przez tdicę duży sa. renu polityki krajowej 1 zagranicznej
mochód ciężarouy. W pewnej podane w wykrzywionym zwiercia
chwili coś zepsuło się w kierów, dle Wyśmienitej satyry. Pierwsze
skrzypce, w tym koncercie .śmiechu
nicy i wóz z całym rozpędem wje. dzierży
król komików Adolf Dyinsża
chał do sklepiku mlecznego pani wraz ze Stefcią Górską, a reśztę zeBaldwin łamiąc ladę sklepową i społu stanowią najmilsi artyści: Ha
wypełniając sobą cały niemal dro lina Kamińska. Helena Grossówńa,
bny obszar sklepiku. Gdyby /tani Andrzej Bogucki, Tadeusz Olsza otaz
w. Orłów (ze swoja kapitalną mi
Baldwin nie opuściła przed chwi miką!)
i nowy nabytek teatru — Zo
lą sklepu, padłaby niewątpliwie fia Sykulska.
Bziś premiera! Początek o godz.
ofiarą wypadku, gdyż w sklepie
19.30. liriigic przedstawienie o 22-ej
nie było po prostu miejsca, w któ 17-30
j io). (N)
rym mogłaby się uchronić przed
zmiażdżeniem.
Nauka z wydarzenia, że i ko. DZIŚ KAŻDY Z NAS
bieca ciekawość na fatałaszki by.
DA NA OCIEMNIAŁA
wa czasami pożyteczna, a nawet
DZIECI W LASKACH
może ocalić życie ciekawej
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VMe (‘mienie
ftOWNE WYGRANE
Słała dzienna wygrana 20.000 zł na
nr: 131789
Zł 25.090 padlo na nr: 21115
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NOWA RZECZPOSPOLITA

Transport broni w rękach Pertabra

_

a losy Indii w rekach Alicji Max m

Informacja kfiBegouis
Stało się, że mnie namówiono
na parodniowy wyjazd z War
szawy.
Broniłem się długo i rozpaczli
wie, ale przyjaciel mój takie
przede mną roztaczał horyzonty,
tak, mnie pracowicie przekony
wał do swojego projektu, że w
końcu uległem. Właściwie to zde
cydował nugat i kanalizacja. Po
wiecie państwo, że, są to sprawy
dosyć rozbieżne i różnorakie. Za
pewne, ale tak było. Powiedziano
mi, że takich nugatów jak w Piń
sku nie ma na całym świecie i ta
kiej oczyszczalni ścieków jak w
Brześciu nie ma na całych kre
sach.
Szalenie lubię nugaty i bardzo
interesuję się kanalizacją. Obiecano mi więc dać jednego na spró
bowanie, a drugie pokazać. Żeby
nie było nieporozumień stwierdzam, że oglądać miałem kanali
zację, a próbować nugata. W ża
dnym razie nie zgodziłbym się
na eksperyment odwrotny.
Zdecydowałem się więc szybko
i postanowiłem jechać, Umówili.
śmy się w Brześciu.
Przed wyjazdem, jak to przed
wyjazdem. Okazało się, że wszystkie kołnierzyki są w pralni, a z
ostatniego krawata Barbara uczy,
niła sobie lejce dla swojej lalki.
Nie mogę przecież jechać w bru
dnym kołnierzyku i postrzępionym krawacie. Sprawunki, sprawuneczki... ot zwykłe kłopoty domowę.
Kiedy dobrnąłem nareszcie do
okienka kasy kolejowej, zoriento
wałem się, że właściwie nie wiem
jakim mam jechać pociągiem,.
Wyrwałem się ze skrętów ogonka
przy kasie i pobiegłem do biura
informacji.
Przyjęto mnie dość ospa
le, Obydwaj informatorzy za-

latwiali właśnie jakąś bardzo
przystojną klientkę. Wydaje mi
się, że nie tyle zawiłość kwestji,
ile uroda damy zatrudniła ich
obu na raz. Dość, że pracowali
niesłychanie intensywnie, a w ino
ją stronę nawet spojrzeć nie
chcieli.
Jestem z natury bardzo cierpli
wy i uparty, więc doczekałem się
wreszcie błogosławionej chwili,
kiedy dama wśród tysiąca czaru
jących uśmiechów opuściła lokal
biura informacyjnego.
— O której mam najbliższy po
ciąg do Brześcia? — zapytałem
uprzejmie.
Młody człowiek spojrzał na
mnie z lekceważeniem.
— Do Brześcia? — zapytał wy
raźnie znudzony i rozczarowany.
— Tak jest. Do Brześcia!
— Siedemnasta
pięćdziesiąt
pięć.
— A o której godzinie będę w
Brześciu?
— Mniej więcej po pięciu go
dzinach jazdy.
Zdaje mi się, że się wściekłem.
Więc to się ma nazywać ścisła
informacja? A jakaż informacja
ma być, u licha, ścisła jak nie kolejowa? Zdaje mi się, że bardzo
nieżyczliwie i podniesionym tonem rozmawiałem z młodym czło
wiekiem, bo od razu stał się uprzedzająco grzeczny dla mnie.
Wtedy dowiedziałem się, że podróż moja trwać będzie ściśle czte
ry godziny i minut dziewiętnaście.
Mała różnica, co?
No dobrze. Ale czyż na to, aże
by się dowiedzieć rzeczy ścisłych
w biurze informacji kołejowych
trzeba aż głos podnosić?.
Mała rzecz, a wstyd!
ORKA

WITOLD POPRZĘCKI

CZARNOZIEM
■ SCHNIE
STRESZCZENIE
Po dziesięciu latach niewinnie spędzonych w
więzieniu powrócił do rodzinnej wsi Antoni Wia
derny i po spowiedzi objął swoje niesłychanie za
puszczone gospodarstwo. Faktem jego powrotu
zainteresował się wywiadowca Szczepek, który
nie wierzy w winę Antoniego Wiadernego tym bar
dziej,, że we wsi zauważył Mateusza Wiadernego
w intymnej rozmowie ze znanym komunistą Qryfenbergiem. Dochodzenie rozpoczął Szczepek roz
mową z księdzem, od którego jednak nic się nie
dowiedział, jak również nic więcej nie powiedział
mu Antoni Wiaderny, który ukrywa wszystkie
szczegóły zbrodni popełnionej przed 10 laty. —
Stwierdziwszy w nocnej wędrówce, że wieś jest
zła i pełna przestępców, Antoni postanawia iść do
księdza po radę.

Kaśka-„Latawica“ podniosła się w pewnej chwili
na łóżku.
— Mateus... Ale tyn co Suchowica utłuk, to i jego
piniendze musiol wzionć? — zapytała, ujawniając
w ten sposób temat swych myśli. — A to przecie był
ładny gros...
Wiaderny drgnął, jakby go kto ukłół, a po długim
namyśle odpowiedział:
— Tyn, co Suchowica utłuk — nic z tego nimioł...
— Cemu?...

Jeśli Hiram Maxim miat jakie wąt
pliwości co do osoby Pertabra —
wszystko to padto w proch wobec oświadczenia Alicji Maxim:
— Ten człowiek będzie moim mę
żem™
I tak się to stało, że kiedy Pertabr
wrócił do pałacyku Maximow — król
armat patrzył na niego tak, jak na
człowieka, którego dawno oczekiwał
obok siebie.
— Jeśli „Inteligence Service" nie
wydeleguje pana do naszego koncernu
— oświadczył przyszłemu zięciowi —
postaram się aby pan mógł u mnie za
jąć lepsze stanowisko, a ze służby je
go królewskiej mości ustąpiłby pan
chyba, gdyby pana o to poprosiła Alicia?
Pertabr sam nie wiedział czemu, ale
zaczerwienił się, co Hiram zrozumiał,
jako objaw skromności i zażenowa
nia: jego przyszły zięć mógł się czuć
onieśmielony myślą, że w salonach Hi
rama Maxima spotkał go sukces. Ten
sukces w pojęciach Maxima jest tyl
ko rewanżem za ocalenie Alicji.
W kilka dni później objął urzędowa
nie, jako szef biura prasowego w kou
cernie „Vikers, Maxim Ltd".
Dziwna to funkcja, bo koncern w
prasie angielskiej w ogóle nie ogła
szał się i napozór żadnej akcji pra
sowej nie prowadził. Jednakże biuro
istniało i Pertabr już pierwszego dnia
zorientował się, że gromne sumy biu
ro przekazuje do różnych krajów na
utrzymywanie agencyj prasowych,
które wydawały biuletyny i przysyła
ły do biur Maxima sterty wycinków
prasowychPewnego dnia Pertabr, siedząc sam
w swym gabinecie myślał o™ dalszej
drodze, którą winien iść jego plan ku
realizacji, gdy nadspodziewanie szczę
ście znowu samo weszło mu w ręce.
— Pan Rrekto — zameldował woź
ny.
Pertabr słyszał to nazwisko. Rrek
to był prawą ręką Vikersa i w jego
imieniu załatwiał różne bardzo dziw
ne tranzakcje. Krótko mówiąc dostar

mi służy*
czał broni różnym małym narodom I glikiem. Będziesz
wojującym , o czym nie wiedział ani nie?
— Póki życia!
Hiram Maxim, ani parlament angiel
ser— 1 nie zdradzisz mnie?
ski.
>1
— Niech robaki stoczą
Gdy na progu stanął Anido Rrek
Rrekto sio*
to — Pertabr od razu zrozumiał skąd ce! — dokończył •
„rent°
się wzięto w Anglii takie dziwne imię dżaińskicj przysięgi.
Gdy po godzinie rozmowie
(
i nazwisko. To był Hindus.-.
flie
Przez chwilę w gabinecie Pertabra opuszczał gabinet Pertabra bl
panowało milczenie: dwaj ludzie, któ oczu blask, jakiego nikt jeszc^®^^.
rzy patrzyli na siebie, obaj byli je go nie widział: blask żądzy
dnakowo zaskoczeni odkryciem jakie Czynu, który nic przyniesie za
go dokonali. Bo Pertabr mógł wpro dochodów, tych zresztą amb’tfl-^jC|i
wadzić w błąd wszytkich Anglików, dus miał dosyć, ale — w
tak, jak i Rrekto, ale... nie mógł o- dżainstów imię jego będzie P°* pet
szukać drugiego Hindusa. Obaj mie ne jako imię bohatera narów
mieli w tej chwili żadnych wątpliwo tabrem, Ghandim i wieloma iu
ści.
A jednocześnie Hiram Maxim
Zdając sobie sprawę z tego Per dził do biura generała Ashm°re j |(W
tabr przemówił w języku bengali:
mu pokazać przez oszklone
— Ty z jakich jesteś stron?
pracuje jako szef biura PraS°''|jfZyl1'
— Z Bengali — odpowiedział przy
— Ależ ja go znam! —
p|tt'
bysz.
nął generał. — To jest Lion®
mauritz jeden z najzdolniejszy®
— A jakiej jesteś religii?
— Dżaina.-.
tów indyjskich-.. Co on tu
Chwila namysłu — Pertabr wyjął
— Pracuje u mnie — odparł z ftF
amulet „Wielkiego Wtajemniczone Maxim. — Ja mu zaofiarował®1
go" i — podsunął go pod oczy przyby nowisko dziesięć razy lepsze °|Z^iel
sza. Na widok smoka okręconego w by mieć w służbie jego król®
okó| pucharu — Rrekto bez namysłu mości...
runął do stóp Pertabra.
Od generała Ashmora ,.Intc11 a(Jf|ń
— Wstań! — krzyknął Pertabr. — dowiedziała się, że Lionel FHzlfl jOf'
I zachowuj się tak, jakbym był An- nie zginał w katastrofie „Ksi®®ia air
ku“. Wiadomość pochodziła z (a
torytatywnego źródła, że nie •
było sprawdzać ją czy w ogól®
stionować.
.
A w dwa tygodnie późnie!
Rrekto wsiadł do samochodu P® fjSoi tam oczekiwał, aż szef biura
wego wyjdzie z gmachu firmy'■ #| I
— Mam ogromny transport ilef
amunicji dla Gruzji™ — oznajm
tern, choć byli sami w auciez
— Świetnie — odparł Pert®
Kiedy ciicesz z nim jechać?
— Kiedy każesz?
— Jak najprędzej. Jutro roZa>
— Psa tego nigdy nie nauczysz, że się z Alicją™
zfł(
by słuchał.
— Dobrze. Ja będę gotów I
— Trzeba trochę cierpliwości. Z to dziś — zakończył Rrekto.
bą na początku, kochany mężuniu, też
nie było tak łatwo!

— Bo bel pijany i po pijanemu niewiada gdzie
piniendze zakopol...
— Po pijanemu piniendze zakopo.1...— powtórzyła
Kaśka, jakby nie rozumiejąc tych słów, w których
kryło się rozwiązanie całej zagadki śmierci głupa
wego emigranta.
Cała bowiem wieś tylko dlatego uwierzyła, że An
toni Wiaderny zabił Suchowicza, że zabójca nie
chciał wskazać gdzie zakopał zrabowane pieniądze.
Boć przecież nagle wzbogacenie się czyjeś nie
uszłoby uwagi, gdyby nie to, że w Wólce jak była
bieda przed zabójstwem, tak i po zabójstwie. Cza
sem tylko u Bobrowika i jego kompanów pojawiają
się pieczeń na stole, to znów Wyrkowiak dawał któ
rejś z dziewczyn korale, czy bransoletę w mieście
skradzioną.
I na tym koniec. Legendarny majątek Suchowicza
po jego tragicznej śmierci znikł bez śladu, jakby ni
gdy nie istniał. Śledztwo, prowadzone bardzo ener
gicznie nie dało rezultatu, a zasada „is fecit" — cui
prodest" zawiodła na całej linii. Bo i komuż przy
niosła korzyść ta zbrodnia, skoro z pieniędzy przy
wiezionych przez Suchowicza nic znaleziono we wsi
ani jednego dolara?
Zmarniało też wszystko inne, co zostało po Suchowiczu. Chałupa spaliła się w rok po jego śmier
ci — rodzina poszła na dziady i — słuch po niej za
ginął. Od czasu do czasu wspomniał ktoś „głupiego
Walka", o którym już dawno przestali we wsi my
śleć, jak o głupim, ale — częściej wspominano o An
tonim Wiadernym, potwornym mordercy, który
Wólkę zadziwił i wsławił się wśród największych
jej przestępców tym strasznym ciosem, jaki zadał
Suchowiczowi. Legenda Antoniego Wiadernego ro
sła i rosła i choć wielu już ludzi zapomniało jak wy-1

-wiP
glądał ten młody człowiek — wielu ludzi >110
o nim dość często i to bez specjalnego wstrętu*
czej z podziwefh i uznaniem...

I dziwnym zbiegiem okoliczności nikt nie
jcg3'
uwagi na to, co się stało z majątkiem Sucho^L.^
A kiedy pewnego razu zgadało się o tym w k3
mie Szajmana i ktoś zapytał wprost — Mą1
Wiaderny, który właśnie przyszedł do SzaJIT1‘
namyślił się i odpowiedział:
— Miał pies buty?
— Juścić nie...
— No to i głupi Wałek miał tyle samo...
Od tego czasu, jeśli kto zapytał o los majątku- y'
ry Suchowicz rzekomo z Ameryki miał P
wieźć — odpowiadano bez zająknienia:
— Miał pies buty, a głupi Wałek pieniądze--

Jeden tylko Michał Szczepek był innego
W tym kierunku postanowił poprowadzić" śled^ji dlatego zaraz następnego dnia po bytności W
ce — zjawił się w archiwum sądu okrę^^r
w Warszawie. Odszukanie akt Antoniego Wy p<i
nego nie nastręczało żadnych trudności, jakoż ^y
wypuszczeniu z więzienia akta odnaleziono,
wpisać ten „drobny11 szczegół, że... „Wyrok
okręgowego wykonano".
.
Akta te chude byty i nie wiele mogły powie jj,
najzdolniejszemu kryminologowi. W protokóle
cyjnym z Gródka i Pomianowie wszystkie szcz _|y
ły tej sprawy na pożółkłym już papierze stresze
się w kilku zdaniach:
(Dalszy ciąg nastaP
1
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tytułowej — xł 1.25; w tekście xł 0.80; xa
xl 0.40; drobne 15 gr xa wyroi; praca posxukiwane I saofiarowane — 1°
wo. Drobne — najmniej 10 wyrazów. Nekrologi — 50 gr mm; miejsce
25% drożej; tabelaryczne I bilanse — 50% drożej. Wyrazy tłustym dru .
sią podwójnie. Duże litery — liczą się za słowo. Zagraniczne 50%
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