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Sensacje genewskie

Tragedia Czechosłowacji
w świetle faktów i pogłosek
(Specjalna obsługa telefoniczna „Nowej Rzeczgospcl te)
bi^.NEWA, 21.9. Genewę o- tować i inne problemy granicz
gło^-a najsensacyjniejsze po- ne.
Mln. Bonnet odbył dłuższą
chosi0 wvdarzenia dnia: Cze- konferencję z ambasadorem tu
ha „i Wacja zgadza się jakoby kasiewiczem a do Berchtesga
dalek n - Gdyński, jednakże z den wyjechali w tajemnicy: wę
i 6 *° Idącymi zastrzeżeniami gierskf premier ministrów, mini
^szv Warunh’em dyskusji nad ster spraw zagranicznych, tu
tvaVstk'n,i problemami opraco dzież szef sztabu generalnego.
na konferencji londyńRadiostacje angielskie poda
ły dziś wiadomość, iż polski mi
sia^hainberlain nie jedzie dzi- nister spraw zagranicznych odoi,a° Berchtesgaden i nie wia trzymał zaproszenie udania się
J?0’ kiedy pojedzie.
do Prus Wschodnich na spotka
to
Kabinetu angielskie- nie marszałka Goeringa.
boti
eko do jednomyślności i
Poza tym w kołach genew
bod2 s° lord Halifax zagroził skich panuje opinia, iż ewentual
cjłaatłIen’ się do dymisji. Zwró- na rewizja klauzul traktatu
^hdin ’’Wagę
dłuższa
jego Wersalskiego może być dokoJ encia u króla Jerzego VI. nana jedynie w porozumieniu i
1
'uM, ® tPniej głębokie nurty za- za zgodą wszystkich luu
binin c woźna we Francji: o- państw, które traktat Wersalski
ha- rJ^bliczna jest tu podzielo podpisały. Zacjanlem tych wszy
r,His °?lier UFfgaro"), De Ke- stkich państw winno być oprąb. n
\”L‘Epoque“), wreszcie
raz
Tardieu — dają wyDou,n’ezad°wotenla nie tyle z
iętet, du stanowiska Francji zacjj
względem Czechosłowahec^T 1 e z .Powodu zbyt pochop
hJiec^P^y^cia warunków nie-

cowanie nowych podstaw, na I ewentualna rewizja granic, roz- pienie w tyglu całej Europy, na
których opierać się ma pokój i I dział kolonii i w ogóle przeto- podstawie doświadczeń ostat
nich lat.
Oto kierunki, w jakich orien
tuje się dyplomacja zachodnia.
Zachodzi tylko pytanie, czy
nie zapóźno?
(A.)
(Dalszy ciąg wiadomości cze
chosłowackich patrz str. 5-ta).
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej'")

Chamberlain obawia sie

Odrzucenie żądania zwc łania parlamentu
9. Opozęfc/cr

LONDYN 21.
angiel
ska zażądała w dniu wczorajszym
przez usta swych przedstawicieli

Stalin prowadzi Rosję do rozbioru

W ohi?8i,ei stronV w kołach Li
•ha naJ5a a Pogłoski, że skoro
klauziu * f Pierwsza rewizja
to ju}. i rahtatu Wersalskiego,
^^iepiej byłoby przedysku

N:c s:e n e zmieni
próc' osoby dyrekhra

Jak się dowiadujemy, dyrektorem
departanfentu wyznań w min. w. rei. i
ośw. publ. został mianowany p. Hen
Tej kontroli nie ma w ogóle,
ryk Borkowski, dotychczasowy kie
Walka wewnętrzna przybiera cią rownik reieratu spraw watykańskich
gle na ostrości. W tych dniach zmarł w min. spr. zagr.
w jednym z pensjonatów w Otwoc
Z dotychczasowej działalności p.
ku wybitny działacz komunistyczny, H. Borkowskiego można wnioskować,
członek centralnego komitetu partii że linia polityki wyznaniowej w min.
komunistycznej w Polsce Abe Plug. w. r. i o. p. wytknięta przez hr. Fr.
Potockiego, nie ulegnie zmianie.
(Dokończenie na str. 2-ej).

Rewelacje umierającego Komunisty

Jak wiadomo, Komintern rozwią
zał Komunistyczną Partię Polski z
powodu anarchii, laka zapanowała
wśród komunistów w Polsce. Nie
znaczy to wcale, że ustała działal
ność komunistyczna w naszym kra
ju. Przecież istniały dwie grupy ko
munistów: stalinowska i trocklstowska. Komintern mógł rozwiązać tę
grupę, która była odeń zależna, to
znaczy stalinowców. Władza Jego
nie obejmuje jednak trockistów,
którzy skutkiem zarządzeń Moskwy

^'imiiuna konsolidacja

wzmocnili się organizacyjnie na grun
cie polskim; część ukrytych trocki
stów, przebywających w celach dy
wersyjnych wśród stalinowców, obe
cnie, po rozwiązaniu oficjalnej partii
komunistycznej, przeszła także ofi
cjalnie do trockistów.
Główną uwagę, zarówno trockiści
jak i pojedynczo obecnie działający
stalinowcy, zwrócili na sprawy finan
sowę. Wśród pozostałych zwolenni
ków komunizmu oraz między nie
świadomymi stanu rzeczy robotnika
mi, zbiera się składki na dalszą ak
cję komunistyczną, na czerwoną po
moc i na Hiszpanię. Robotnicy cl
swój ostatni nieraz grosz składają na
cele rzekomo ideowe, podczas gdy, z
powodu braku jakiejkolwiek kon
troli, wobec rozwiązania partii, pie
niądze te przeznaczane są na hulan
ki. Zbiórki pieniężne urządza się
fabrykach, na wycieczkach, na
braniach.
Naszym interesom narodowym akcla ta wielkiej szkody przynieść nie
może, bowiem hulanki komunistycz
ne komunizmu w Polsce nie rozsze
rzą, ale szkoda tych nieszczęsnych
robotników, którzy wierzą sprycia-

czorajsza uchwała komi- wszystkich stronnictw niezależfreevz • onawczeg° Str. Pracy nych, reprezentujących dziś olhva w'k^Ca stanowisko stronnic- brzymią większość społeczeństwa.
Jeśli rząd pragnął umożliwić
W «Wy°i 60 wyh°rów, pokrywa się
ł Uchw i °®tatecznych wnioskach społeczeństwu wypowiedzenie się
^arO(io^am’ ^Łr" ludowego i Str. na temat obecnej sytuacji wewnę.
trzno - politycznej — to odpo
hą,^, rzecz? niezwykle znamien- wiedź przyszła niezwykle szybko
łożeń •'Vych°dz4c z różnych za. i w formie najbardziej zdecydo.
tak
Prze8łanelŁ, stronnictwa o wanej: „kraj realny“ ustosunkoPolitVpŻ”yclJ programach ideowo. wał się pozytywnie do rozwiąza
k,^lCh..dt>szły do ’dentycz- nia izb ustawodawczych, z całym
°biegającvUki; .WedłUg P°8ło8ek uznaniem witając decyzję Prezyri ycb. k°la polityczne, ró. denta RP. Zgodził się wziąć gre. | rzom 1 od ust sobie odejmując odj^scze fe<-yzja PPS, aczkolwiek mialnie udział w wyborach samo dają grosze na rozpustne wyczyny
‘ortnalnie nie zapadła — rządowych oraz wypowiedział się swych prowodyrów. Tak się dzieje
tyczna - 8Wych wnioskach iden. bez zastrzeżeń za zmianą ordyna- w szeregach obu grup komunistycz’’ych
“chwałami wymienio- cji wyborczej płka
nych, które, zżarte walkami wewnępika Sławka.
t r°nnictw.
Na tym
. J ... polu
—-- ■ panuje
•’ najkom■'
. trznymi, nie są w stanie zorganizokon^rSi°b dok°nała się nie. pletniejsza konsolidacja olbrzy. wać się tak, by mogły egzystować
K°asohdacja
miej większości społeczeństwa.
grzg jakiej takiej kontroli partyjnej.

tetu )

w dniu 25 wzześnh

Komisiariat rządu m. st. Warszawy
udzielił zezwolenia na tę manifestację
Stronnictwa Ludowego z terenu wo
jewództwa warszawskiego.
Na cmentarzu powązkowskim na
_
_ .
chronnle musiałoby nastqplc wobec stąpi poświęcenie pomnika na grobie
nastrojów panujących w Izbie Gmin śp. Jana Babskiego, a następnie po
przemarszu przez ulice. Warszawy,
i jej stosunku do obecnej polityki
poświęcenie sztandaru wojewódzkie
‘
(W)
rzguowep
go na Rynku Starego Miasta.

Pod czyim wpływem i na czyj rozkaz?

.Podkreślają, że Czechoźo;
uzyska ogromnie duWet».• arancie angielską, a naPiec” .wiechą całkowitego bez
cżeśrsStwa wzamian za utratę
°ha swego terytorium. Ma
hłatvvsrzYwać nadto olbrzymie
Ponuia a gospodarcze oraz im
a,5Rielską P°ŻyCZłtę francuską i

W eka manifestacja
St?. luioAego

Obrady Kom tetu Wykonawczego z udiiełem
gen. Hailera

Str. Pracy wobec wyborów
Zwołanie Rady Naczelnej na 2 października
W dniu 20 bm. odbyło się po
siedzenie Komitetu Wykonaw
czego Zarządu Głównego Str.
Pracy, poświęcone omówieniu
sytuacji politycznej w związku
z rozwiązaniem izb ustawodaw
czych. W posiedzeniu wziął udział prezes Rady Naczelnej
Stronnictwa generał Józef Hal
ler.
Po referacie urz. prezesa Za
rządu Głównego K. Popiela po
stanowiono zwołać na dzień 2
października posiedzenie Rady
Naczelnej jako jedynie powo
łanej do powzięcia wiążącej
Stronnictwo decyzji. Radzie Na
czelnej Komitet Wykonawczy
przedłoży wniosek, w którym,
uznając pozytywną stronę ak
tu rozwiązującego izby ustawo

dawcze, uważa, iż ze względu
na niezmienione prawno-polity
czne podstawy systemu wy
borczego Stronnictwo Pracy
nie może w wyborach parlamen
tarnych wziąć udziału.
Równocześnie omówiono spra
wę wyborów samorządowych.
Opinia Komitetu Wykonawcze
go idzie w tym kierunku, że mi
mo znacznych braków w usta
wodawstwie samorządowym
Stronnictwo Pracy winno ze
względu na swój zasadniczy po
gląd na rolę samorządu w pań
stwie wziąć czynny udział w
wyborach samorządowych. —
Kwestię szczegółowego ustale
nia taktyki wyborczej ustali Ra
da Naczelna.

Str. 9
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Wi z ja Polski „narrodowej"

Kij zamiast argumentów

PŁOMYK;
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Bojówkarze endeccy napadli na wiec Str. Pracy
W „Dzienniku Bydgoskim" przedmiotem w głowę, a wtedy roz kończeniu bojów prawdziwe pobojo-, Wlec socjalistyczny, który się rójuszeni „Ideowcy" dobrał! się do nie wisko, aa którym tu i ówdzie widnla-, wnocześnJe odbywał na Targowisku,
czytamy:
INOWROCŁAW 18.9- Dziś przed
południem odbyta się w sali Sokolni
konferencja zarządów kół I delegatów
Stronnictwa Pracy przy ndziale około
70 osób. Przebieg był poważby | in
teresujący.
O godz. 1 w południe w tejże sali
rozpoczęło się zgromadzenie publicz
ne Stronnictwa Pracy. Przewodni
czył prezes powiatwy p. Tomaszew
ski, a jako mówcy przybyli pp. J. Góralewski i redaktor J. Teska z Byd
goszczy. Zaledwie p. Góraiewski za
czął przemawiać na temat wyborów
samorządowych — nie poruszając ża
dnych spraw partyjnych — bojówka
endecka pod wodzą Skrzypczyńskiego i Bagazińskiego w sile około 18
„dobranych" ludzi zaśpiewała hymn
młodych, a następnie rzuciła się na
straż porządkową.
Z niepojętą wściekłością, ogarnięci
szalem, bojówkarze zaczęli bić krze
słami każdego, kto się nawinął, a z
szczególną zawziętością bombardo
wali estradę. Wtargnąwszy po dłuż
szej walce na scenę zadali ciężką
ranę w głowę p. Góralewskiemu. Ani
wiek podeszły, ani powaga starego
działacza nie wstrzymała rozbestwio
nych napastników od pobicia.
Policja w „sile" jednego posterun
kowego i dozorującego urzędnika by
ła bezsilna. Dopiero posiłki naprędce
sprowadzone przywróciły spokój. Na
pastnicy zaczaili się za Sokolnią od
strony ogrodu, a widząc przechodzą
cego przez salę w stronę mieszkania
zawiadowcy redaktora J. Teskę Wtar
gnęli oknem i rzucili się w kilku na
niego. Po dłuższej obronie p. Teska
upad! ogłuszony uderzeniem ciężkim

Przed wyborami

do sejmu
W związku z zarządzeniem przez
władze wyborów delegatów przez po
szczególne organizacje do zgroma
dzeń okręgowych w Warszawie, jak
dowiadujemy się, wybory takie będą
się odbywały w okresie pomiędzy 25
a 29 bm. Zarządy poszczególnych organizacyj, nie wyłączając samorządo
wych już zawiadamiają członków O
terminie I miejscu walnych zebrań.
Skompletowano już biuro general
nego komisarza wyborczego w prezy
dium rady ministrów.
W skład biura, na czele którego
stoi sędzia Giżycki, wchodzi 5 osób.
Przy poprzednich wyborach personel biura byj większy.

Kongres

żydowskich robotników
Do ministerstwa spr, wewn. zwró
ciła się wczoraj grupa żydowskich
działaczy z b. radnym miejskim Alterem na czele o Uzyskanie zezwolenia
na urządzenie ogólnokrajowego kon
gresu robotników żydowskich, który
zwołany ma być do Warszawy.
Kongres taki odbyć się ma w naj
bliższych tygodniach. Na porządku
dziennym obrad kongresu, zwołanego
z Inicjatywy partii socjalistycznej
„Bund" znajdzie się m. in. sprawa wal
ki z antysemityzmem w Polsce. Decy
zia min. spr. wewn. znana bęlzle v
najbliższych dniach.

Giełda oiemeżna

go na dobre. Przed najgorszym «chronił go posterunkowy, który Je
szcze w porę się zjawił, sprowadzony
przez członka Stronnictwa Pracy.
Sala Sokolni przedstawiała po n-

ły ślady krwL
; miał przebieg względnie spokojny. — !
Napad na zgromadzenie Stronnic- „Narodowcy" nie mieli odwagi udetwa Pracy został postanowiony dnia rzyć na socjalistów,
poprzedniego na zebraniu Stronnictwa
Ze swej Strony musimy
Narodowego.
- stwierdzić, że tego rodzaju me

„Znachor to nie feharz**

Oskar Woynowski przed sądem

tody walki „politycznej" nie
tylko nie przynoszą zaszczytu
’Stronnictwu Narodowemu, ale
napewno także nie przysporzą
mu zwolenników.

interesu ące opinie biegłych

Wczoraj odbyła się w sądzie
okręgowym, wydziale XI cywilnyrn w Warszawie bardzo cieka
wa rozprawa, z powództwa adw.
Janusza Rabskiego przeciwko zna
nemu w Warszawie „cudotwór
cy", p. Oskarowi Woynowekiemu.
Adw. Rabski w powództwie
swoim twierdzi, że na skutek fałszywej diagnozy p. Woynowskiego poniósł uszczerbek na zdrowiu
i znaczne straty materialne; nie
mógł bowiem przez cztery lata
wykonywać swego zawodu, a ponadto został na Małe kaleką.
P. Woynoweki pootawił miano
wicie diagnozę, że adw. Rabski
cierpi na reumatyzm — i leczył
go na reumatyzm — podczas gdy
w istocie adw. Rabski chory jest
na gruźlicę kości.
P. Woynowaki, w imieniu któ.
rego występuje adwokat dr Wł.
Grzankowski broni się w ten spo
sób:
—■ Nie jestem lekarzem,
z
czym się zupełnie nie kryję, a jedynie sprzed a ję zioła lecznicze.
W gabinecie moim' wywieszona
jert kartka, ha której wszyfrikóto
wyrtumin jest wypisane. Kto się
udaje do znachora zamiast do le
karza, robi to na własną odpo
wiedzialność.
To by była strona zasadnicza.
Niezależnie od tego diagnoza
p. Wowowskiego była jednak
zupełnie trafna, gdyż medycyna
dzisiejsza stanowczo twierdzi, że
początki gruźlicy kości występują
w postaci reumatyzmu.
W sprawie powyższej przęsłu,
chiwani byli biegli lekarze, których opinia wypadła raczej na ko
rzyść p. Woynowskiego.
Wczoraj badany był w charak
terze eksperta dziekan adw. Bielawski, który miał wypowiedzieć
się co do wysokości zarobków
adw. Rabskiego.
Opinia dziekana Bielawskiego
była również bardzo ciekawa.
Adw. Bielawski oświadczył, że ja
ko Mary adwokat nie jest w sta-

nie ustalić wysokości zarobków
młodego adwokata, i zażądał
przerwy, w celu zasięgnięcia pod
tym względem opinii urzędu
skarbowego.
W ten sposób sprawę przerwano do 29 bm.

Na kilka godzin przed Zgonem Plug
złożył zebranym przy lego łożu towarzyszom partyjnym sensacyjne ze

znanie. Oświadczył, że nie obawia
rsię grożącego
- - mu niebezpieczeństwa,
-

Zdemolowana p ęlro — tajemn eze zwłoki i ranni
ŁÓDŹ, 21.9. Wczoraj o g. 18 w do kowskle]. Na pierwszym piętrze w
mu przy ul. Zachodniej 72, gdzie mieś zdemolowanym korytarzu przedstawi
ci się Zw. Nauczycielstwa Polskiego ciele władz znaleźli rozszarpane strzę
rozległa się ogłuszająca detonacja, py zwłok nieznanego osobnika.
wskutek które] w całym domu i w są
W czasie wybuchu w lokalu ZNP
siednich powylatywały szyby w ok znajdowało się 6 osób, które odniosły
nach, oraz zdemolowana została cała obrażenia ciała. Najcięższe obrażenia
klatka schodowa. Wezwano natych wskutek poranienia odłamkami szkła
miast straż pożarną I policję.
i gruzu odniósł sekretarz Zw. Naucz.
Okazało się, że detonację wywołał Jagodziński oraz Marian Matuszew
wybuch bomby, którą nieznani osob ski. Lokal jest zdemolowany Jak rów
nicy podrzucili w klatce schodowej nież znajdująca się w nim redakcja
na pierwszym piętrze pod drzwiami, „Płomyka". Znac/.ue obrażenia ciała
wiodącymi do lokalu ZNP.
odniósł lokator domu Joskowicz, któ
Siła wybucha była tak olbrzymia, ry po wybuchu chwyciwszy swe
że na pierwszym piętrze zostały po dziecko wybiegł na zewnątrz posesiiwyrywane futryny drzwi, na drugim Również poraniony Jest dozorca dozaś posypał się gruz. Wybuch bom- ma, zamieszkały na parterze,
by słyszany był nawet na ulicy Piotr I Władze prowadzą dochodzenie.

Czy pan płk. Miedziński wie
o karygodnej samowtli „Ruchu”!

M Wielka Rewia (Karowa 18)

.

(Dokończenie ze str.

w Łodzi

0 neznanym zakątku

HOLANDIA: Holandia 287.90; Berlin 213.00
Bruksela 19.70; Gdań»k 100.00; Heliinkl 11.34;
Kopenhaga 114.65. Londyn 25.67; Mediolan
2100: Montreal 5.30; Nowy Jork 5.31 1/2; No.
wy Jork (kabel) 5.31 3/4; Otlo 1Ż9.00; Paryi
14.41; Praga 18.33; Sztokholm 132.40; Tal Aviv
2S.67; Zurych 120.50; Marka niem. srebrna
84.90.
PAPIERY PROCENTOWE: 3 proe. poi. prem.
Inw. I em. 81 50, II em. 8150; 4 proc. pań«tw.
pot. prem. dolar. 41.00; 4 proc. poi. kon.olldacyjna 44 50; 4 i pół proe. pot. wewn.
pańitw. 63.75; 8 proc. I. Z. zlemikie dolar,
gwar, kupon 58.49; 5 proc. L. Z. WauzaWy
(1933 r.) 71.50. (1936 r.) (po 1000 zł) 71.00;
5 proc. I. Z. Lodzi (1935 t.) 64.00.
AKCJE: Bank Polski 122.25; Warsi. Tow. F.
ukru 57.75;
.
Cukru
37.75; Węgiel 34.50; Lilpop 78.50; Modrz^jów 17.50; Nórblirj 90.00; Ostrowiec 58.00;

Stdin prowadn Rasie d> rozbou

Wybuch bomby w lokalu ZNP

Pozostające pod protektoratem płk.
Miedzinskiego Tow. Księgarni Kolejo
wych ,„Ruch“ nie ograniczyło się do
pozbawienia wielu sprzedawców ga
zet zarobków wskutek zakazu sprze
daży „Nowej Rzeczpospolitej". W ostatnich czasach funkcjonariusze „Ru
chu" przeprowadzają formalne rewi
zje osobiste u sprzedawców, niszcząc
znalezione egzemplarze naszego dzień
nika.
O ile ograniczenie zarobków nędz
nie zarabiających sprzedawców gazet
było w czasach obecnych zarządze
niem antyspołecznym, to dokonywa
nie osobistych rewizji I niszczenie cu
dzej własności Jest karygodną samo
Najkorzystniej
wolą. Tow. „Ruch" będąc prywatnym
przedsiębiorstwem handlowym, aczogfaszuć sfę kowiek cieszy się wysokim poparciem
w „Nowel RzFcrospolitei" płk. Miedzińsklego, nie może mimo to
gwałcić obowiązującego prawa o nie
tykalności osobiste] 1 własności pry
watnej. Kierownictwo „Ruchu" powin
no przecież zdawać sobie sprawę, że
polskiej ziemi
złą przysługę wyrządza swemu patro
nowi, który pragnie uchodzić za oPiękne, peine egzotycznego uroku
broricę praworządności a Jednocześ
są okolice Pińska. Malowniczo rozle
nie ma ponosić moralną odpowiedział
wają się wody Jasioldy i Piny wśród
bujną trawą porosłych trzęsawisk. Opodal miejsce, gdzie Pina łączy się z
Warto zobaczyć
Jaslotdą, błyszczy gładka tafla jezio
ŚWIETNĄ SATYRĘ
ra Świętego.
P O LITYCZNĄ
Na północno-wschodnim brzegu je
ziora leży stara wioska Horodyszcze, lhOKntOCYRULIKS
która powstała na miejscu warownigo grodu, wznoszącego się tutaj w 15 POCZĄTEK 7.30 i io-ła wiecz
wieku i zniszczonego doszczętnie w
czasie walk rusko-litewsko-polskich w
końcu średniowiecza. O tym niezna
nym zakątku opowie słuchaczom „DLA CIEBIE WARSZAWO”
przez radio Kazimiera Muszalówna
Loda Halama. E. Bodo. W. Conti.
dn. 23.9 o godz. 16.45 w pogadance pt. K.
Krukowski, W, Walter. 3 orkiestry
„Horodyszcze nad Jeziorem Swię- 200 osób zesoołu. Codz'ennle 2 jrzedatswienia 7.30 i 10 wiecz.

b Jtiącchiilei
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gdyż wie, że godziny jego żTcł
policzone.
-y
Zeznał on, że jako wtajem°*cz
w najbardziej zakulisowe spra** a
Utyki komunistycznej, może zdrB
tałszywą grę Stalina.
tf
Flug przebywał dłuższy czas j
Rosji .stał blisko osób kierowfl>c*\J(
w Kominternic i wie co się ta*®
ło. Wysłany następnie do P®*5^ j
przeprowadzenia czystki,
akcję bez zapału. Poznał
stalinowskie i to go usposabiał® <
chętnie do roboty komunisty®*
która weszła na drogę zdrady
(
bec idei komunizmu. Stalin n,e a.
już komunistą. Całą Jego
clą w walce jaką toczy ze ś*13 i(!
„burżuazyjnym". Jest postano*'
zniszczenia wszystkich tych, c® *
ją jego zakulisową robotę i w’ 10 ,
jak który z działaczy komuoi’4^,
nych dostrzeże coś, co Stalin c**c
by ukryć przed światem,
jest na śmierć i prędzej czy
staje na lawie oskarżonych, P°
wiany o zdradę stanu. Stali®
gnie utrzymać się na swoim s,0<r
Za wszelką cenę i wszelkie prz®5*^
dy — prawdziwe czy urojone •**
Pi we krwi.
g0,
Ten stan rzeczy potrafiło ^-.0.
rzystać jedno z państw zach®°
europejskich 1 trafiło do Stali®3,
go wygrać w celach swej *'ie
światowej polityki. Wszystko }3 f}
co w te] chwili robi Stalin,
pożytek obcej potędze burżuazy’
która będzie umiała to co się 0
nie w Rosji dzieje, wygrać dla ■ v
ich celów. A iakle to są cele?
blór Rosji. Bo tylko tym sP®s° .t
Stalin może się jeszcze na Jaki® c
uratować.
Tak zeznał Flug swoim ł®*3^;szom, wybitnym działaczom
stycznym, którzy zebrali się 3
łoża śmierci. Oczywiście nie
sprawdzić czy rewelacje umiera’
go komunisty opierają się na łak
Istotnych. Niemniej przeto, I*3*c|lr
szy ich naprawdę rewelacyjny.
rakter, notujemy je z obo*’3
dziennikarskiego.

ność za skadaliczne wybryki tegoż
„Ruchu".
Mimo woli nasuwają się pytania,
czy Tow. „Ruch" nie nadużywa na
zwiska 1 wpływów płk. Miedzińskiego dla celów handlowych swego
przedsiębiorstwa, czy też płk. Miedziń
skie blerze na siebie odpowiedzial
ność za wszystkie posunięcia „Ru
chu", a szczególnie za obniżanie nędz
nych zarobków sprzedawców gazet,
za dokonywane u nich rewizje osobi
ste i niszczenie znalezionych egzem
plarzy dziennika, który stał się od nie
go niezależny.
Przywilej „Ruchu" w dziedzinie kol
portażowe] nie uprawnia przecież do
niszczenia egzystencji sprzedawców
gazet, ani do uzurpowania sobie praw
przysługujących tylko organom pań zamordowano kupca na dro^i
stwowym i tylko na skutek specjal
ŁÓDŹ 21.9. Na drodze
nego zezwolenia władz sądowych.
Kocina, gm. Widawa pow. I*3 ^1)
znaleziono zwłoki handlarza
Moszka Benusia. Okazało si®»
zamordowano.
Poprzedniego l(fo
widziano go przeprowadzając®3,0
MARSZAŁKOWSKA 69
sakcje handlowe z wieśniaka®*1’
Policja aresztowała doiuni®**13^^^
mordercę, którego nazwisko tr*^
jest na razie w tajemnicy.

Zemsta czy rabunek*
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Witold KORFANTY

Pierwszy prezes Zarządu Spółki Wydawniczej „Nowa Prawda11
Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 20 września

Cześć Jego pamięci!

Sp. Witold Korfanty
‘
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W noc na 20 bm. oddał swa młoda,
szlachetna duszę Bogu śp. Witold Kor
fanty, dyrektor wydawnictwa „Polo
nia", najmłodszy syn Wodza ludu ślą
skiego, Wojciecha Korfantego. Od
szedł po długiej i ciężkiej chorobie
serca, która podkopała młode siły,
rwące się do życia i czynu, odszedł
w kwiecie lat, na przełomie wieku
młodzieńca i męża.
Urodzony w roku 1910, po ukończę
niu gimnazjum w Pszczynie śp. Witold Korfanty studiował prawo na
Wszechnicy Jagielońskiej w Krako
wie, a dopełnił nauki ukończeniem
Szkoły Nauk Politycznych w Paryżu.
Już jako młody akademik wyróżniał
się w swym otoczeniu zapałem i od
wagą, z jakimi zawsze 1 wszędzie gtosił hasła umiłowania ideałów narodo
wych i chrześcijańskich. Ten zapał
nieustanny i zalety umysłu wysunęły
go na czoło korporacji akademickiej
krakowskiej „Lauda", której był pre
zesem. Był też współzałożycielem
korporacji studentów śląskich w Kra
kowie. „Vratislavia''.
Po ukończeniu studiów w Paryżu,
w r. 1934 śp.Witold Korfanty obejmu
je stanowisko dyrektora wydawnic
twa „Polonii" i przy boku i pod kierun
kiem ojca, redaktora naczelnego „Polonii“, stawia pierwsze kroki jako pu
blicysta i polityk, a niebawem wśród
szerszego otoczenia swego w wydaw
nictwie i kół, zbliżonych do niego, zyskuje opinię przyszłego spadkobiercy
prac i dążeń swego rodzica, Wojciecha Korfantego. Istotnie śp. Witold
Korfanty miał wszelkie dane po temu,
aby po najdłuższym życiu swegft bjca podjąć dalej wątek jego prac narodowych i politycznych. Publicysta
z wyższym wykształceniem w tym
kierunku, a jednocześnie ukończony
prawnik o poważnym i solidnym podkładzie kultury humanistycznej mimo
młodego wieku orientował się wy

bornie w potrzebach i obowiązkach
ludzkich, zwłaszcza z dziedziny obro
ny zagrożonego dobra społecznego i
narodowego i przy każdej sposobno
ści dawał temu wyraz, czy to pracą
własnego pióra, czy propagowaniem

t organizowaniem placówek, które by
prace w tej dziedzinie podjęły. Był m.
in. członkiem Rady Polskiego Zw. Wy
dawców Dzienników w Polsce.
Należał też czynnie do długiego sze
regu organizacji i instytucji o charak
terze narodowym, kulturalnym i spo
łecznym z Centralnym Związkiem Akademików i Absolwentów Szkół Wyż
szych na czele.
Odszedł od nas młody, pełen zapała
i oddania dla sprawy wspólnej towa
rzysz broni w walce o ideały narodu
i dobra powszechnego. Niech Alu zie
mia ojczysta, dla której lepszej przy
szłości pracował i chciał pracować,
lekką będzie.

Poco Richard Migge
rozsyła takie cenniki?

Reoretie ciestie

1
'
'
’

na Rusi zakarnackiei

'

BRATYSŁAWA. 21. 9. Policja czechosłowacka przeprowadziła na dużą
skalę rewizję wśród Niemców zamieszkałych na Rusi Zakarpacktej, zwła
szcza wśród funkcjonariuszy Karpacko - Nleffl. Partii. Prawie wszystkich zaaresztowano. Lokale partyjne
opieczętowano.
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, Właśni/ kabel -

* Mussolini — Hitler
BERLIN. 21. 9. Jak się okazuje,
> od pierwszych dni lipca uruchomloj no bezpośrednią linię telefoniczną łą> czącą gabinety kanclerza Hitlera w
|i Berlinie i Berchtesgaden z gabine- ,
I tem Mnssoliniego w. Rzymie.
|

1 POZNAŃ, 21.9 (sp) Kilku rzeźńików
Cale pismo zredagowane jest w ta
! poznańskich otrzymało w tych dniach kiej formie. Należy też sądzić, że o) cennik maszyn i narzędźi rzeźnickich, ferta ta wywoła wręcz przeciwny od
nadesłany przez gdańską firmę Ri- zamierzonego skutek. <
I chard Migge. Cennik, jak również pi
smo doń dołączone zredagowane są w
.! języku niemieckim.
I Oferując swój towar firma Richard
I Migge dodaje kilka zdań, które podaI jemy w tłumaczeniu:
I
„Nie potrzebuje pan kupować wo
bec tego polskiego, niejednokrotnie w
Z nakazu władz administracyj
wyższej cenie towaru. Niech pan bez- nych uległa konfiskacie druga z ko.
i wartościowy, z miękkiej stali polski lei w ciągu ostatnich miesięcy mapa
I towar wyrzuci i kupi wreszcie partię geograficzna wydana przez wydaw
> noży i tarczy tylko niemieckiego po- nictwo niemieckie.
i chodzenia.
Tym razem skonfiskowano KnaProszę, by pan pisał do mnie po nie rlrs - Atlas Berlin. Konfiskata ta nmiecku, albowiem języka polskiego zyskała zatwierdzenie sądu grodz
I zupełnie nie znam, niemieckie nato- kiego w Lwowie, który dopatrzył się
I miast pismo, choćby było zupełnie nie cech przestępstwa z art. 154 par.
12 kk.
czytelne — zawsze odczytam".

Już druga kcn’iskata

nicmieck ej trapy
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Układ zbiorowi pracy w handlu Trudności Kontro®
to droga do stworzenia warunków

rozwoju polskiego stanu kupieckiego

Młynarze i piekarze nie chcą plac’d podatku wyrówna*^0
Biurokracja natomiast s
“*

Mimo usitayh starań kompetentnych
Tak więc np., jak nam
O dwu przeszło lat toczą się stwo mocy obowiązującej, Ingę cowników a siebie, w dalszym
pertraktacje pomiędzy Naezel- rcncja władz przy kontroli prze ciągu przyłoży cegiełko do po władz — wykonywanie kontroli mły różnych stron kraju, kontrola.
ną Radą Kupicctwa Polskiego strzelania układu — wszystko wstawania coraz to nowych pnl nów przez powołane organy odnośne prowadzona w miastach
a Związkiem Zaw. Pracowni to powinno wpłynąć na polep skich przedsiębiorstw handlo przestrzegania przepisów przemiało kich, powiatowycn i wy-uzi^—■ a
wych ule pozbawione jest niestety li Stosunku do wszystkich mH'®
ków Handlowych, Przemysło szenie doli pracownika kupiec wych.
miasteczkach nlewydzielony®^
cznych usterek.
wych i Biurowych RP w spra kiego. Oto też walczy związek
Tadeusz Koecher
wsiach
tylko w stosunku do ®
wie zawarcia układu zbiorowe zawodowy, zmierzając po przez
I
—
V
kategorii przemysł®**
go pracy w polskim handlu de układ zbiorowy pracy do stwo
przez organy urzędów skarb®
talicznym.
rżenia możliwości, w których
akcyz i mopoli — odbywa się *
Cóż ma na celu układ zbio pracownik sklepowy po kilkuna
sób
bardzo skrupulatny,
rowy w handlu detalicznym?
stu latach pracy najemnej bę
sując surowe rygory i równi®
.
Przede wszystkim wprowa dzie mógł otworzyć swoją wla
mylnie interpretując odpowiedni*
swych dr.eci na zimę
dzi bardzo ważny czynnik do sną polską placówkę handlową.
życia gospodarczego, tj. stabi Wychowany już w duchu racjo Chrześcijański związek zawodowy znanie pracownikom zatrudnionym na pisy, co sprawia młynom wi®l*
. V
lizację w tej dziedzinie. Uregu nalnego podziału dochodów pracowników samorządowych zwró robotach publicznych jednorazowych nych trudności i kłopotów.
Natomiast wszystkie młyny 0 y
luje choćby w zasadzie czas przedsiębiorstwa pomiędzy pra cił się do prezydenta miasta o przy- zapomóg bezzwrotnych w wysokości
kategorii przemysłowej, a wie®
pracy dla pracowników sklepo
tygodniowego zarobku. Motywowane mniejsze, znajdujące się w dr® 9 ja
wych, którzy np. w branży ko
lest to okolicznością, że lwia część miasteczkach i na wsiach,
yC|i,
lonialnej do dziś dnia pracują je
tych pracowników zatrudniona jest kontroli organów nie skarb”*^0
szczć po 10 — 12 do 14 godzin
tylko 5 dni w tygodniu przy 4-złoto- lecz administracji państwowej i 8 (J
dziennie. W innych dziedzinach
wej płacy dziennej.
rządowej. 1 tu właśnie kontr®18^
handlu detalicznego, poza spo
t0
W tych warunkach zatrudnieni na jest bardzo liberalna, cze*wl
żywczym, pracownicy kupiec
robotach publicznych znaleźli się, w wprost niedostateczna.
Helsinkach
cy zatrudnieni są przeważnie
okresie wydatków na pomoce szkolne
Rozluźnienie kontroli zaobser*^
powyżej 9 godzin, jeśli się zwa
Dnia 20 hm. rozpoczął się w Helsin
Na przewodniczącego kongresu wy dla dzieci i w okresie zakupów zimo
wać się dale również w stosu®14*1
ży, żc oprócz zajęć przy sprze kach kongres międzynarodowej unii brano p. Hannio (Finlandia),
wych, w b. ciężkich warunkach.
daży towarów do ich obowiąz pracowników umysłowych.
piekarń, hurtowego i detali®1
ków należy również przygoto
handlu mąką i kaszą, obrótu
e
W kongresie bierze udział delega
darczego, a nawet transportu K”
wywanie asortymentu na dzień cja polska w osobach Wiktora Kośnastępny.
go na drogach i szosach.
.jj,
cińskiego sekretarza gen. Unii ZZPU.
Jeśli dzięki układowi zbioro i prezesa Zw. prac, skarbowych, do
Wszystko to nie prowadzi |jCjl
wemu uda się to organizacji za tychczasowego prezesa międzynaro
lecz sprzyja powstawaniu
żerującej na rolnikach i kons®*9
wodowej pracownicy będą pra dowej unii oraz Stanisława Sasima
cować w czasie przewidzianym członka prezydium Unii ZZPU.
tacb’
przez ustawę i to już będzie
Prasa niemiecka, omawiając mecz szczególnie Jego świetną dyspozycje
Tym więcej, że większość
sukcesem.
Polska — Niemcy, ocenia go jako strzałowa Jakiej się nie spotykało Jut 1 większych piekarń w mały®*1
Oprócz Jednak uregulowania
wartościowe pod względem sporto od szeregu lat u kierowników napadu stach jest w rękach obcych.
czasu pracy, warunków zdrowym wńdowiśko, a -wynik Jako istot niemieckiego.
łVzro«<
ny wykładnik stosunku sit obu druwatnych pracy, przerw obiado
żyn.
wych, okresów, praktyki urlo
pów określone zostanie mini
„Voelkischer Beobachter" kończy
Polsce
swój obszerny reportaż z meczu namum wynagrodzenia dla prak
tykantów 1 wykwalifikowanego Ogólny obieg fpieniężny w Polsce stępująco: „reasumując wrażenia trze
personelu oraz możliwości a- na dzień 31 sierpnia rb. osiągnął ba stwierdzić, że mecz sprawił nam
wansów czy podwyżek płac — 1J598.3 miln. złotych, gdy na 31 elęfj wiele prawdziwej przyjemności- Obie Poprawa sytuacji gospodarczej w centralnych sprzedano w okr®5,'® y
co polepszy to w znacznej mie- «la ubr. wynoaił 1.403,7 miln. zł. Tak c '.vny grały przykładnie, po rycer kraju wpłynęła również na wzrost stycznia do sierpnia br. 2.169 «®*
IZS pułóŁtnie tej tak naprawdę więc w ciągu, rąfcu objćg pieniężny sku, z wielkim zapałem, lepsza tech zbytu papierosów. W ciągu pierw sztuk papierosów wobec 1-7®^ fi
nika niemiecka zadecydowała jednak szych 7-miu miesięcy br., sprzedano sztuk w tym samym czasie uhrlicznej grupy pracowników pry wzrósł o 132,6 miln. zi.
bowiem na terenie całej Polski 4.842 renie woj. zachodnich 1.194 mii- ^jj,
.watnych.
Obieg biletów bankowych Zwięk o zwycięstwie".
Od stabilizacji stosunków po szył się z 1020,8 mim. w końcu sierp „12 Uhr Blatt" omawiając przebieg mil. sztuk papierosów, podczas gdy mil ), w woj. południowych l-1®9
między kupcami i Ich pracow nia 1937 r. do 1.149,2 miln. zł na 31 meczu stwierdza: gra I stosunkowo w analogicznym okresie ubr. zbyt pa (956 mil.), oraz na terenie *
wództw wschodnich zbyt pap»®r° ^0
nikami zależy unarodowienie sierpnia rb., a bilonu t 44,9 miln. do łatwe zwycięstwo Niemiec udowodni pierosów wyniósł 4.073 mil. sztuk.
handlu w Polsce. Sfery kupiec 449,1 miln. zł. przy tym obieg bilonu ły, że drużyna niemiecka pokazała Zauważyć przy tym należy, że osiągnął w 7-miu miesiącach brkie dość często w swoich wy srebrnego wzrósł z 359,9 miln. do 363 więcej niż się można było od niej spo wzrost konsumcji papierosów zauwa mil. sztuk papierosów, podczas 8
stąpieniach czy to na własnych miln., a Innego z 8S milo, do 86,1 miK dziewać.
żyć się dał we wszystkich dzielni analogicznym okresie ubr. sprz®
Słabość Polaków jednak nie była w cach kraju. Na terenie województw ogółem 275 mil. sztuk papieros®*’
zgromadzeniach, czy też zja złotych.
zupełności wykorzystana przez Niem
zdach młodzieży kupeckiej, nad
ców— bramkarz Madejski nie powi
mieniają, że pragnęłyby wi
nien sobie brać zbyt do serca tej po
dzieć usamodzielnionych swoich
rażki. Wyjaśnił on w tak brawurowy
starszych pracowników — do
sposób tyle niebezpiecznych sytuacji,
skonałych zresztą branżow
iż należy postawić go na jednym po
Baworowski wygrywa w grze po: esteifa
do kraju
ców.
''sis.
ziomie z Jakobem.
Tak głoszą kupcy.
W grze pojedynczej pań: SP*
W Meranie zakończony został mię
Cala prasa wiedeńska wiele miejs
Specjalne pochwały poświęcają
Pracownicy sklepowi rów ca poświęca Walasiewiezównie, ktera wszystkie
—
Horn 6:2, 6:1.
jdzynarodowy
turniej
tenisowy,
w
któ

bez wyjątku pisma niemiec
nież marzą od pierwszej chwili zdobyła dwa mistrzowskie tytuły Eu
W grze podwójnej pań: Sp®r L;f.
kie środkowemu napastnikowi własne rym m. in. startował Baworówski.
rozpoczęcia pracy w zawodzie ropy na niedawnych zawodach w go napadu Gauchelowi, podkreślając Wyńiki finałowe notujemy:
Horn — Heitmann - Manfredi 6kupieckim o usamodzelnienlu Wiedniu.
W grze mieszanej: Sperling '
się. Na to, aby usamodzielnić W poniedziałek ubiegły drużyna
nu — Tonolli Beuthner 6:2, 6
się, założyć własny sklep, o- polska goszczona była przez burmi
W grze pojedynczej panów: v
prócz znajomości branży, zaufa strza Wiednia P. Neubachera na
— Szigeti 9:7, 8:6, 6:2.
W doublu panów: Taroni - O9' \:3
nia dostawców, dobrej opinii, Kahlenbergu, po czym konsul general
trzeba posiadać trochę własne ny RP w Wiedniu p. Grabiński podej
vajlc — Boussus - Journu 4:6, 6- ’
go kapitału, choćby na odstępne mował Polki herbatą.
Ostateczne składy drużyn na nie-. jące: Polska 0:1 w Belgradzie, Italia
za sklep, urządzenie, potem W poniedziałek wieczorem drużyna dzielny mecz Polska — Jugosławia I 0:4 w Genui, Belgia 2:2 w Brukseli, 6:h
W turnieju pocieszenia gry P°'
trzeba posiadać trochę gotówki polska opuściła Wiedeń udając się do (stadion Wojska Polskiego godz. Czechosłowacja 1:3 w Zagrzebiu, Ru czci panów Baworowski pok®118
na zadatkowanie zamawianych Warszawy.
15.30) przedstawiają się następująco: munia 1:0, 1:0 i 1:1.
skiego tenisistę Melzera 6:1
towarów itp.
Polska: Madejski, Szczepaniak, Gałec
ki, Góra, Piec II, Dytko, Piec I, Pion
Skąd mogą mieć na to fundu
tek, Korbas, Wilimowski, Wodarz. Za
sze pracownicy sklepowi, jeśli
pasowi: Rudnicki, Michalski, Nytz,
przeciętny miesięczny zarobek
pierwsi
Knioła, Wostal.
pracownika kupieckiego wyno
si zaledwie... 200 zł. Z czego W tegorocznej tabeli wioślarskiej, Kontuzja Dytki okazała się na Związek zawodowy transportow botników tonażowych. Nie
może oszczędzać? Żony nie opartej na wynikach regat tniędzyklu- szczęście nie tak groźna, jak przy ców komunikuje co następuje: 24 sier powiedz!, przedstawiciel
wnoszą obecnie posagu, bo i o- bowych, prowadzi KPW—Bydgoszcz puszczano, powrócił on do kraju wraz pnia br. delegacja robotników tonaźo zwrócił się 17 bm. teleionicz®1^
z drużyną wczoraj i będzie mógł w wych, zorganizowanych w związku dyrektora, w zastępstwie któr®»
ne też przeważnie są pracow- 438.5
’
pkt.
nicami, Jakże gorzej płatnymi, Dalsze miejsca zajmują: 2) AZS — niedzielę grać. Piec II został wstawió zawodowym transportowców RP kretarz odpowiedzą!, że spra"8
niż ich koledzy ekspedienci.
Poznań 343,5 pkt., 3) GRV Grudziądz ny na środek pomocy zamiast Nytza Zwróciła się do wiceministra komuni duj się u naczelnika wydziału p ^3
W jaki sposób ma pracownik ■226.5 pkt., 4) Warsż. TW 210 pkt., 5) dla wypróbowania jego sił w poważ kacji Piaseckiego o zajęcie stanowis nalnego, do którego polecił s‘e
sklepowy zdobywać środki na AZS Warszawa 106 pkt., 6) Frithjof nym spotkaniu.
ka w sprawie robotników tonażo delegacji.
usamodzielnienie się? Czy ze Bydgoszcz 180,5 pkt-, 7) Bydgoskie Skład drużyny jugosłowiańskiej jest wych, którzy bezskutecznie od lutego
i1
swych skromnych zarobków :TW 161 pkt, 8) PKS Bydgoszcz 154,5 następujący: Glaser, Bugi, Matoslc, br. domagają się ustalenia ich stos.iu 20 bm. naczelnik tego
przyjął delegację i oświadczy1 ’ fi*
nie wystarczających nawet na pkt, 0) Wisła Grudziądz 148,5 pkt, Lechner, Jazbinsek, Kokotovic, Sipos, ku do PKP.
utrzymanie, kształcenie dzieci, 10) AZS Kraków 123 pkt
Leśnik, Wolf, Antoikovic, Welker.
Wiceminister Piasecki oświadczył, sprawa nie jest mu znana, że ” „iR1,
Z graczy tych grali w Warszawie że postulaty robotników będą zała dotychczas żadnego polecenia 1
czy z tego mogą coś Jeszcze oprzed rokiem o mistrzostwo świata twione, że będą z nimi zawarte umo komunikacji i że nic konkret®®*
szczędzać?
1
?
trio obronne i boczni pomocnicy.
Odpowiedź nasuwa się samal
wy, które ustalą ich stosunek pracy. powiedzieć nie może.
Jugosłowianie przyjeżdżają do Wir
Związek zapytuje. Jak dług® u?
Wtaklch warunkach trudno
12 bm. związek wystosował pismo
myśleć o usamodzielnieniu się. masz „Mowę Rzeczpospolita” szawy Już w czwartek wieczorem o do dyrektora dyrekcji okręgowej w 1 cze robotnicy tonażowi musza
godz. 23-ej.
Warszawie z prośbą o ustalenie kon- ( na załatwienie słusznych ich 90
To też zawarcie układu zblo
Tegoroczne ich wyniki są następu-* ferencli w celu omówienia sprawy ro- 1 tów?
rowego, nadanie im przez part-

Przyznsć zasiłek mankom sezonowym
z 4 zi dtienne olać? me kinie nic
cflo

M ^diijnarodowy

Kong es P. arowników Umysłowych

Madejskiego należy postawić
na równi z Jakobem

obiegu pieniężnego
w

5 m bardów paoierosów
wypalono w Polsce w rb.

Polki wróciły

Zśkcńtzenie lurnieiu tenisowego

Dytko będzie grał w niedzielę

Ostateczny skład obu reprezentacji

Wioślarze bydgoscy

Od Annasza do Ka tasza

ciyli dzteje starań zw. trensmtowców w P7

Za 2 zł. miesęzne

codziennie w domu

y 1,3 Pasl(a!zy

21. 9. W związku z ostatPadkami w Pradze dale się
D1.na rvnku brak wielu artykuWWSZei «x>‘'«by.
’okhni ’’Paskarstwo'* karane Jest wy
,resztem8rzywnanii i bezwzględnym
.
"^zyscy karani za paskar
ła „Cz q równocześnie umieszczeni
bukrrnJch Ustach**, podawanych

ninii

OSTRZEŻENIE /

Nie narażaj swej urody na niebezpie
czeństwo, kupując naśladownictwa.
dują natwę, przypominającą Palmolive, lecz to
nie jest Palmolivel Nie pozwól się wprowadzać
w błąd fabrykatom, które utrzymują, że są „rów
nie dobre”. Jedynie mydło Palmolive, wyrabiane
na olejku oliwkowym i palmowym, cieszy się
od lat uznaniem milionów kupujących na całym
świecie. Żądaj mydła Palmolive. Kup je dzisiaj
jeszcze w znanym na całym świecie opakowaniu.

Słyszeliśmy o naśladownictwach
mydła Palmolive, które żerują na
jego marce i przyrzekają wyniki,
jakie zapewnić może tylko orygi
nalne mydło Palmolive.
Naśladowane jest zielone opako
wanie mydła Palmolive z czarną
opaską i złotym napisem. Wynaj-

(out) 1

wiadomości.

Cały świat patrzy na Czechosłowację

Oecyz.a w ręku Pragi
^iący*!.21’9’ Opublikowano tu nastę
-Rząj ®unikat oiicjalny:
s’0”1 an»|CZeCl,os,owachi wręczył po*yja<C-Sl<,eniu ‘ ,rancusl(leniu n0CleChosłon,a^Cą s*anowlsko rządu
Pertr ^ackieRo, która ułatwia dalCI1B
dyP,oma,Vczne w du
l!°Wack•V ac^’ Za k<órą rząd czechoRząjl ' Zawsze się oświadczał.
ang^C,1OS,Owacki Proponuje rzą
r * Skien,u > francuskiemu pokomuO?a‘rzcnie ich Propozycji o“cc
u’e swe zastrzeżenia wo,aneso mu projektu obu

nie kanclerza Hitlera do Berchtes- | wszystkich mniejszości narodowych
gaden i został przezeń przyjęty w o- wchodzących w skład obecnego pań
becności min. spraw zagr. Rzeszy stwa czechosłowackiego nie będą roz
wiązane.
v. Rlbbentropa.

BERLIN DONOSI O KRWA
WYCH INCYDENTACH NA
GRANICY
BERLIN, 21. 9. Z pogranicza cze
sko - niemieckiego nadchodzą wieści
o ustawicznych krwawych incyden
tach, polegających głównie na ostrze
liwaniu przez czeską straż pograni
czną przebijających się na teryto
rium Rzeszy Niemców sudeckich.
Do znaczniejszych zajść doszło w
Schmiedebergu, gdzie w akcji wzię
ły również udział karabiny maszy
nowe. W konsekwencji budynek cze.
sklej straży granicznej został zdoby
ty i spalony przez żołnierzy niemie
cko - sudeckich z pułku piechoty w
Trautcnau.

tier zagroził, iż jeśli jego żądania nie
zostaną spełnione, wówczas wojska
niemieckie pomaszerują na granicę
czeskosłowacką bez względu na kon
sekwencje, jakie z tego wynikną.
PRAGA, 21. 9. Nadeszły tu wiado
mości z Berlina, że Hitler domaga
się bezzwłocznej decyzji i nie dopu
ści do uregulowania problemu sude
ckiego w drodze dyplomatycznej.

Dramatyczna noc na Hradczynle

, I-ONDyk, ,
hades
N°ta czechosłowac
^y*olął Z.a ln wczoraj wieczorem
tr .Onsternacię w londyńskich
I c'e s* . ych> stanowi bowiem w
*t,ncUsk
odrzucenie propozycji
Not, ® *.a "Sielskich.
'yższe w,erdza, że propozycje po*• hioj 0 WzSlędów konstytucyjnych
'y ^kiel być przyl9te w tej postaci
< 0°stvł .Zostalv przedstawione. —
* cz«hosłowacką — o, ’’’a r ma nota — nie udziela żat *o;tJ1fądowi czechosłowackiemu
roą,la. Ba Podjęcie rokowań na
1 S,°*aci!° plaszczyźnic‘*. Rząd cze
' domasa się wyjaśnienia
I ch |3kZU.pe,nie dlań w propozyZda *i V nieiasnych lub nawet
'rat, _ em niewykonalnych oraz
».’lakielkM . ośd Podjęcia rokowań
(**ej (j. w*ek innej płaszczyźnie mo
J*cii czP ,PrZV)<?cia w ramach konstyw1* zasti°S,0WackIei m* łB- prop°niem °WanIe ukfadu arbitrażo'*lązu] ‘eckp * czechosłowackiego,
Z tv.’068” dotychczas jego zda?r(S,Q r traktatów lokarneńskich
ze
'“Zechosłowację jak 1 Rze-

c^AGą 21 - w

u y’’ że2’*9’ Premier Hodża oświad
„^dstau-; P,an sngielsko-francuski
I>thiot'lny w Pradze 1«‘ iuż
e)> PrZy
“egocjacji dyplomatyczz^dnie 0<Zym Powołując się na poti8O(lność fw,adczcnia stwierdzające
h ych i yszys‘kfch czynników rza? Sytuaci. ns‘y‘“cyjnych co do oćeŁ^hośd
oświadczył, że jedno-

?

k.SZ8|,(ą cp
utrzymana będzie za
n SzyMko rt.ę oraz ze rzad uczyni
intero a Zabezpieczenia żywot, W dm, esow naroduOr?ylLeZ°raiSZym Prerydent Beei1' lancii °
20 Przedstawicieli An
S RzeszvZaktóg’ 20'45 przeds,aw'
t? ne stann^, , °rym Waśnił ofiM rzone. ^Isko, rePubliki wobec wy
J p°siedzen UaCii' 0 B’ 21 rozporzęło
Jeci98nełnnie- Fady minis‘rów, które
S Q d° późneJ “ocy.
r 11 'Morm ,y ,,adeszły tutaj z Lont*dz,d ben ?Cle’iz rzad tyjski do^ost^^bosłowacjiwyco-

REGENT HORTHY
U GOERINGA

BERLIN, 21. 9. (Pat). Regent Horthy bawi na polowaniu na terenach
myśliwskich Sternberg, jako gość
marsz. Goeringa. .
Dziś premier Goering, który Po
wrócił do zdrowia, spotkał się z re
gentem Horthy w Malt- Sternberg 1
odbył z nim dłuższą rozmowę.

CO MÓWI MUSSOLINI?
LONDYN, 21. 9. (Pat). Według
wiadomości nadeszłych dziś wieczo
rem do Londynu — Mussolini odma
wia jakichkolwiek gwarancji dla
Czechosłowacji, Jeżeli zagadnienia

KRYTYCZNA OPINIA CZĘ
ŚCI GABINETU FRANCU
SKIEGO

PARYŻ, 21. 9. Według oblegają
cych koła polityczne pogłosek kilku
ministrów rządu Daladiera, m. in. mi
nister sprawiedliwości Reynaud, ko
lonii Mandel, marynarki Camplnchl,
oraz wychowania narodowego Zay,
odnoszą się krytycznie do francuskoangielskiego
projektu rozwiązania
problemu czechosłowackiego.
Ministrowie ci oprobowali w ciągu
wczorajszej rady politykę rządu z
HITLER GROZI
tym zastrzeżeniem, że ostateczna de
LONDYN, 21. 9. Premier Cham
cyzja winna być powzięta w porozu
berlain oświadczył ministrom, że Hlmieniu z Pragą.

Dzieje " '. z 5 listopada 1918 r
36

i podziału SląsKa CieszyńsKiego
Żądanie polskie oparte o umowę z nia Śląska przez pozostałe oddziały
5 listopada 1918 r. nie jest niczym no polskie.
wym, jest Całkowicie etnograficznie i
Jednak ludność polska wraz z woj
historycznie uzasadnione.
skiem nie ugięła się. Bohatersko bro
12 października 1918 r. otworzyła nili się górale z Jabłonkowa, mieszkań
się w Cieszynie Rada Narodowa, ja cy Karwiny, Stonawy, Trzyńca. Bo
ko naczelna. Instancja polityczna lud haterskie te wysiłki przkreśliła jednak
ności śląska Cieszyńskiego. Rada ta linia demarkacyjna z 3 lutego która
30 października wydała historyczną oddała zagłębie karwiriskie Czechom.
W dyplomatycznej rozgrywce o te
proklamację, opartą o punkty Wilso
ziemie, w której żądania Polski przyj
na I uroczyście głoszącą przynależ
mowano w komisji międzysojuszniność Śląska Cieszyńskiego do Polski.
Na drugi dzień ludność miejscowa w
Cieszynie i zagłębiu ostrawsko-karwińskim we Frysztacie dokonała prze
wrota rozbrajając Austriaków.

Gdy ważą się losy Sudetów

Chcąc jednak z Czechami w zgo
dzie rozgraniczyć terytoria, Rada Na
rodowa zawarła z czeskim Narodnim
Viborem umowę z 5 listopada, która
oddawała Czechom powiat frydecki i
pięć gmin powiatu frysztackiego. Pod
rządami polskimi pozostały powiaty
cieszyński, bielski i frysztacki z Kar
winą i Boguminem.
Czesi zgodzili się na tę umowę. Gdy
jednak wojska polskie ze śląska Cie
szyńskiego poszły na odsiecz Lwowa
w styczniu 1919 r. legioniści czescy
ruszyli na polska ziemię śląską. Legio
niścl czescy utworzyli rzekomą komi
sję aliancką, która zażądała opuszcąe

Polska zsiada zwrotu

W związku z demarche Pol
ski w Londynie, Paryżu, Berli
nie i Rzymie precyzującymi sta
nowisko Polski w sprawie Ślą
ska zaolzańskiego donosi dzi
siejszy „IKC“:
W politycznych sferach sto
licy panuje przeświadczenie,
że z chwilą przyjęcia przez
rząd czechosłowacki popar
tych przez Anglie i Francję wą-

H,tlerem

^ikuil. 2‘- ’• (Pat>-

Oficjalnie

C Chan>beri
C'CrZ HH,er 1 preabv a " p°rozumlell się co
r8!>lzb,.. rozmowę, rozpoczętą w
im^bergL Podiąć na nowo w
° * o god^6 CZwarfek> dn- 22 wrze
3 Po południu.

LIPSKI

bERliBErchtesgaden

an’basart 9‘ W dniu wczoraiucia
± rw Beriinie Lipolotem na zaprosze

runków Hitlera, co do natych
miastowego ustąpienia Sude
tów Trzeciej Rzeszy, rząd pol
ski zgłosi w Pradze terminowe
żądania oddania Polsce tej czę
ści Śląska Cieszyńskiego, która
była przyznana nam układem z
dnia 5-go listopada 1918 r. mię
dzy polską Radą Narodową w
Cieszynie a czeskim Narodnym
Wyborem w polskiej Ostrawie,

Specjalna komisja bit erowska ma wyśledził

skąd prasa polska czerpie

ROZMOWA
CHAMBERLAINA
k6eRLiN

czel Jako całkowicie słuszne, Benesz
wysunął dla zyskania na czasie pro
jekt plebiscytu. Projekt ten przyjęto.
Gdy jednak z kolei bolszewicy zbliży
li sie pod Warszawę, zagrażając Pol
sce, Praga oświadczyła, że nie chce
plebiscytu, zaś Benesz uzyskał od allantów to, Iż Polska zmuszona zrezy
gnowała z niego I poddała sprawę ar
bitrażowi.
28 lipca 1920 r. Śląsk zaolzański zo
stał włączony do Czechosłowacji.

DRAMATYCZNA NOC
W PRADZE
LONDYN, 21.9. Posłowie bry
tyjski i francuski w Pradze
przyjęci byli razem o godz. 2.15
nad ranem przez prezydenta
Benesza, któremu wskazywali
na konieczność przyśpieszenia
przez Czechosłowację odpowie
dzi, ostrzegając, że czas nagli.
Przedstawiciele obu krajów
zalecali w- imieniu swoich rzą
dów przyjęcie propozycji mo
carstw i prosili prezydenta o
udzielenie odpowiedzi dziś w
południe.
Rozmowa posłów brytyj
skich i francuskiego z prez. Be
neszem trwała do godz. 3.30
nad ranem.
Niezwłocznie po tym rozpo
częło się posiedzenie komitetu
politycznego gabinetu czeskie
go pod przewodnictwem prezy
denta Benesza. Narady trwały
do 6 nad ranem. Następnie roz
poczęły się obrady całego gabl
netu przy udziale wszystkich
członków rządu, które trwały
jeszcze o godz. 8 rano.

GDANSK, 21.9. Władze narodowo-socjallstyczne w. miasta
wyznaczyły specjalną komisję,
mającą za zadanie wyśledzić
źródło informacji pojawiają
cych się w prasie polskiej o naj
bardziej poufnych decyzjach i
rozporządzeniach zapadłych na
tajnych naradach kierowników
Partii hitlerowskiej w Gdańsku.
Na czele komisji stanął znany
działacz hitlerowski w w. mieś
cie Hess. Ma on za zadanie zba
dać, skąd czerpią informacje pi
sma polskie: „Nowa Rzeczpos
polita" i „Goniec" w Warsza-

wie, „Polonia" w Katowicach,
„Dziennik Bydgoski" w Bydgo
szczy oraz „Nowy Kurier"
Jak twierdzą władze gdań
skiej partii hitlerowskiej, obsłu
ga prasowa powyższych dzien
ników działa niezwykle spraw
nie i wręcz uniemożliwia pewne
posunięcia narodowym-socjallstom, demaskując systematycz
nie Ich plany i ujawniając naj
bardziej skryte zamiary.
W związku z powyższym na
•eży zaznaczyć, że do wszyst
kich dziennikarzy polskich w
Gdańsku zostali tjrzvJziolan'

a następnie zagarnięta został?
przez Czechów podczas wojny
polsko - sowieckiej.
Teren ten obejmuje powiaty*
Cieszyn czeski, Frysztat (bez
pięciu gmin południowych), Jj
błonków i Bogumin wraz z Kat
winą i węzłem kolejowym w
Boguminie.
Byłoby to naprawienie krzy
wdy, w yrządzonej Polsce przez
Czechów i zatwierdzonej przez
Radę ambasadorów 20 liper
1920 r.

Manfestads
za ptzHaaeniem
Śląska Zao zaAskiejo

specjalni agenci, którzy śledzą CIESZYN 21.9. W Cieszynie pol
skim odbyła się wczoraj wielka mam
dosłownie każdy ich krok.
Oddziały SA i SS, które, jak festacja, w które] wzięło udział 30.00C
donosiliśmy swego czasu, udały ludzi, przybyłych z powiatów cieszy/
się w sile 400 ludzi do Norym skiego, bielskiego i rybnickiego.
berg! dla wzmocnienia osobi Wlec uchwalił rezolucję tej same
stej straży Hitlera, powróciły treści, Jaką uchwalono na poniedział
już do Gdańska. Mimo najsurow kowym wiecu w Katowicach.
szych zakazów informowania ZAWIERCIE 21.9. Odbyła się w Za
osób postronnych, szeregowcy wierciu manifestacja. Następnie ufor
szturmówek skarżą się na złe [ i"ował sl(ł pochód, który przy dżwię
wyżywienie w czasie „Partei-1kach orkiestry udał się pod płytę Nie.
tagu" oraz informują o panują- danego Żołnierza, gdzie odczytane
cvm W związku Z tym niezado- . rezolucje domagającą się przyłącze.
> Bla Śląska Zaolzańskiego do Macie-

..nowa pzEęzposporTTję"

Str. ($
PRYWATNE KOEDUKACYJNE

WYŻSZE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ENGLISH LANGUAGE COLLEGE

Nr>

Wszyscy adwokaci wniosą
Decyzja sądu w sprawie procesu

doc. Cywińskiego

U/ADC7AUJAi Plac Zbawiciela (MoKotowaKa 12), telefon
MicKiewicza 22 (iolibórz), telefon 12.62-26

ZAPISY ROZPOCZĘŁY SIĘ i TRWAĆ BĘDĄ DO DNIA 50-go WRZEŚNIA R B. włącznie, w godzinach 4—8
wieczorem. Wykłady odbywają się w godzinach 4,30 do 9 wieczorem. Na kursy przyjmowani są zarówno
początkujący jak i zaawansowani. Opłata zł 5U,— za semestr (półrocze) w dwóch ratach. Wpisowe zł 5,—.
Sekretariat czynny 4—8 wieczorem. Wykłady rozpoczną się dnia I-go października r. b.

Obrońcy docenta Cywińskiego wnie kowiczowi będą musieli WD1
śli skargę przeciwko decyzji sądu o- dzielne zaliczki.
kręgowego w Warszawie, na tle pro
Wyznaczenie sensacyjne*0
cesu o zniesławienie, wytoczonego o zniesławienie w broszurze, ,s pad»»
przez 12 adwokatów znanemu publi wane jest w początkach m- ‘1S
cyście Melchiorowi WańkowiczowiSąd okręgowy zażądał zaliczek od
wszystkich obrońców, skarżących o
zniesławienie Wańkowicza z powodu
wydanej przezeń broszury.
Postępy krok za krokiem.
Prof. TurczyAski — Chór Dana —
Zażalenie obrońców rozpatrywane
POZNAŃ, 21.9. Dnia 19 bifl- 9 pf
Inne chóry — Symfonia w minusie
Ataki na palestrę — Prze1 było w b. tygodniu na posiedzeniu nie cii z podróży po Wołyniu JE
wydziału I cywilnego, war
kię ta zgłoska — Po co ten wydatek? — Radiowa opłata za duża jawnym
dynal prymas Hlond.
szawskiego sądu apelacyjnego. Sąd
Ubiegły tydzień programów radia sik (nie — glos!) p. Love Short, któ
Widać dyrekcja Polskiego Radia apelacyjny postanowienie sądu I-szej
zaznaczył się pewnym postępem w do ry dowodzi, że siła nie wiele waży na nie wie, co robić z pieniędzmi, prze instancji utrzymać w mocy, wobec
borze wykonawców i autorów mu dobroci wykonania. Słuchowiska pro- znaczonymi na koszty podróży. two czego autorzy skargi przeciwko Wań
zycznych. Tym razem palma pierw zowe były rozpaczliwe. Teatr Wyo
szeństwa nie przypada, jak zazwy braźni milczał, bo nie można mu chy
czaj, orkiestrze Polskiego Radia, lecz ba przypisać ani „Łgarza" Goldonie
solistom, więc w pierwszej linii znako go, w opracowaniu Z. Generowicza,
, . „ nfOr,,
Rozpatrywane są dalsze v
mitemu chopiniście prof. J. Tarczyń ani bzdurnych fragmentów wodewilo
uruchomienia nowych zakład
iiskiemu za wspaniały recital (zwłasz wych, wykonanych w niedzielę. Ze
cza przesubtelnie wykonane preludia!) skeczów najlepszy „Walizka". „Mistrz
my sio wy ch na terenie COP'9, jW
oraz szeregowi wybornych śpiewa Patelin" należy do klasycznego teatru
Przekazanie społeczeństwa kopca
pod Sandomierzem rozpacz0
ków z pp. A. Ludwigiem, W. Hendri- francuskiego, po co mu zatem zmie Henryka Sienkiewicza, usypanego w liczne delegacje. W dniu 2 paździer wkrótce budowa wielkiej *a
nika
zamierzone
jest
uruchomienie
po
chówną i chórem Dana na czele.
niać nazwę. Wystawiając go obok od
H1’
Z trzech zespołów śpiewaczych czytu p. H. Olszewskiego „Groteski jego wsi rodzinnej w Okrzei, pow. łu ciągów popularnych do stacji Okrzeja miedzi.
chór Dana jest najpopularniejszy, naj dawnego prawa", kierownicy progra kowskiego, odbędzie się w niedzielę, na linii Luków — Dęblin, z Warsza
W zakładach tych inwesto*9^
więcej giętki i najbogatszy repertua- mów radiowych dają nam do zrozu dnia 2 października br. Program prze wy, Brześcia n.B„ Lublina i Siedlec. ' być suma 10 milionów złrowo i jego koncert w P. R. należał mienia, że po lekarzach, których „dzio widuje mszę św. przy ołtarzu Polo
do najmilszych słuchowisk, produko bnięto" w zeszłym tygodniu, przyszła wym, odsłonięcie kamienia pamiątko
wanych w ostatnich miesiącach.
kolej na palestrę. W dalszym ciągu oNie znaczy to by nie miał dużych czekiwać należy kpin z inżynierów, fi wego na kopcu, okolicznościowe prze
walorów przedstawiony w tym tygod lozofów, przyrodników, artystów i mówienie i rewię oddziałów wojsko
niu chór Juranda, który bodajże dy dziennikarzy. Gdyby to miało ożywić wych i organizacji społecznychsponuje lepszym materiałem. Katowic program, — można się zgodzić na te
W uroczystościach tych wezmą tr
ki chór Instytutu Pedagogicznego jest wycieczki. Wybaczymy nawet szyder dział przedstawiciele władz państwo
zespołem zupełnie odmiennego typu. stwo, byle było dowcipne i smacznie
Jest to kolektyw śpiewaczy, zmierza podane. Nie zniesiemy jedynie niedba- wych, wojskowości, duchowieństwa,
GON. t. Nagroda 1300 zł. Dystans), „00
1100 m.
nauki I literatury, młodzież szkolna i
jący do popularyzacji śpiewu w naj lości i bezmyślności.
m.
2100 m.
szerszych kołach swych uczestników,
Rapsodia (t. Stasiak). ®a/gcX*
Coraz więcej wykonawców zatraca
Kypris (i. Stasiak), Elf (4130), (71.50) , Rapir (930), Elihar 1^4
nie szuka więc ani wybitnych soli naprzyktad poprawność wymowy. Li
(Parnar (17). Wygr. łatwo o pól dłu Gin (28), Toast (95), Zara
stów, ani popisowego repertuaru. Nie tery „ł“ nie wymawia co trzeci gość
gości. Czas 2,15 (7, 30, 32, 32,5, 33,5). Wygr. pewnie o !6. Czas 1.7
mniej przeto posiada poziom poważny nrzed mikrofonem (m. in. w Godzinie
Tot. zw. 630, porz. 62. Wycof. Over- 30,5). Tot. zw. 22, fr. 7, 8,50, »za co należy się uznanie jego kierow Niespodzianek z Katowic aż gwizdało
shost. Jalousie.
nikowi prof. L. Janickiemu.
to w uszy).
31QON. 6. Nagroda 1.800 zł.
GON. 2. Nagroda 1.400 zł. Dystans
Aresztowanego przed kilku mie
Chór Zbycha wreszcie stawia do
A bezmyślność? Czy Jej trzeba szu
1300 m.
„
piero pierwsze kroki po drodze powo kać? Konia z rzędem temu np., kto siącami sekretarza zarządu wojewódz 1300 m.
Rzeka (chł. Skwarło),
Ondee
Wróźda (j. Molenda),
dzenia.
nam powie, po co się wywozi do Sie kiego Stronnictwa Ludowego, mgr.
(7,50), Flamand (29), Perzeusz (30), (13.50), Pyszna (40), zdysk^a0^
Pani A. Szlemińska uraczyła nas dlec znakomitą zresztą parę śpiewa
Borneo (151). Wygr. pewnie o dwie wane Joyeuse i Okrza. Wygt? F
szeregiem piosenek i arii włoskich, czą pp. Marylę Karwowską i J. Po Ścigalski, w dniu 20 bm. zwolniono
długości. Czas 2,20 (18, 29,5, 32,5). ce o kr. łeb. Czas 1,20 (18, s
które interpretuje zawsze z wielkim pławskiego i nadaje się ich głosy stam więzienia śledczego.
Tot zw. 40 fr. 9 i 6, porz. 153. Wy Tot zw. 16.50, fr. 6,50 i 6,50. *2*
smakiem i umiarem, godnym jej słod tąd, zamiast nadać ze Siedlec tylko
cofane: Zorza, Aza.
68. Wycof. Klucznik, Tajfun, 1
Ostatnie dni
kiego głosu i jej popularności. Z przy produkcje miejscowe, a koncertantów
GON. 3. Nagroda 1300 zł. Dystans Ondee.
jemnością słuchaliśmy dźwięcznego produkować z Warszawy.
1600 m.
GON. 7. Nagroda 1300 zł. ™ .
barytona p. Jana Trzaski i nie mniej
Pegazus (chł. Szczepanik), Nebra 1100 mmiłego tenora p. W. Karsawina. Pierw
ska (3030), Ogaden — nte skończył
Pacific (ż. Michalczyk),
f
szy wykonał brawurowe arie opero
Śmierć
wyścigu, gdyż wskutek pęknięcia po (7), Ligawka (56,50), Ninon 0% (W
we, drugi kilka włoskich piosenek. Pp.
Tanie pobyty ryczałtowe LPT w pręgu j. Zając spadł. Wygr. w walce wnie o półtora długości. Czas 1>2 j >
Radwati-Młynarska i L. Lewicka do
pełniały programu śpiewnego w za
Sławsku i w Sankach, cieszące się w o pół długości. Czas 1,41 V2 (6,5, 30,5, 30,5, 31). Tot zw. 14,50. ft ?
31, 5, 32). Tot 8,50, porz. 36. Wycof. 1 porz. 40. Wycof. Bochus, Suma*’jiir
kresie poważnej muzyki.
br. ogromnym powodzemiem wśród tu
OLKUSZ, 21.9. W Baranówku gm. rystów, obowiązywać będą jeszcze Lir, Dżungla, Ikaria, Hermosa, Tur- I buz, Maiden Hanah, Kawtyli03*
Do symfonii chyba zaliczyć należy
cja, Jermy, Oberon, Rawita.
kor.
audycję z okazji 150-lecia pomnika Luborzyca pow. miechowskiego wy
GON. 4. Nagroda 2.400 zł. Dystans
GON. 8. Nagroda 2.000 zł.
,
Sobieskiego. Prowadził ją jeden z naj buchł pożar w suszarni plantatora ty tylko do 30 września br.
1600 m.
(Jl’'
Karty uczestnictwa, upoważniejące 2100 m.
zdolniejszych kapelmistrzów młoszeRejwach (ż. Jagodziński), Nola
Latania (ż.Stasiak), Bryż9^^'
go pokolenia, Z. Dymmek i nie za toniu, Józefa Kaczmarczyka.
do 8-dniowe.go pobytu wraz z pełnym
Kaczmarczyk wszedł na strych' su utrzymaniem, oraz 66 proc, zniżki ko (15), Dal (20). Wygr. w walce o łeb. Palamis (44), Dzwon (8,50). ć?
wiódł słuchaczów, choć kantata M.
Czas 2,17 (7, 35, 33, 32, 30). Tot zw.
Kamieńskiego mocno trąci myszką, a szarni, chcąc zaniknąć wentylator, za łojowej, nabywać można jeszcze 8,50, porz. 50. Wycof. Nordstroem, łatwo o dwie — trzeci o łeb1,41 (6,5, 31, 32, 313). Tot
nawet na swą epokę musiała wydać wchodzącym jednak zamknęły się
fr. 8,50 i 15, porz. 236. Wycofprzez kilkanaście dni w przedstawi Prater.
Się zb-t „lullfowska".
drzwi w suficie, zagradzając mu poGON. 5. Nagroda 2.400 zł. Dystans Bidermajer, Genewa, Hokej,
cielstwach LPT i w biurach podróży.
Symfonia patetyczna Czajkowskie
go w interpretacji p. Lewandowskie wrotną drogę. Kaczmarczyk znalazł
go przy pulpicie kapelmistrza orkie śmierć w płomieniach.
stry P. R. słabiej była wykonana, jak
Na pomoc ojcu pospieszył 16-letni
)/
GON. 1. Nagroda 2.200 zł. Dystans Bitkinga.
„Rienzi", który zresztą należy do mi syn Stanisław, który doznał ciężkich*
2400 m.
GON.
6.
Nagroda
sprzedaż
9
zerniejszych utworów Wagnera obok poparzeń. Wraz z budynkiem spłoną*
Izba, Aigokeros.
zł. Dystans 1800 m.
are^1
TORUŃ, 17.9. W spokojnym dotąd
tak często u nas grywanej „Polonii".
GON. 2. Nagroda 1.000 zł. Dystans
Debar, Ultimo, Kiria, Night p
zapas
tytoniu
wartości
przeszło
1000
mieście Swieciu n.W. na Pomorzu pa 1800 m.
P. G. Fitelberg dat nam w tym ty
Paiva, Aza.
nudr
godniu koncert półklasyczny, półwspół złotych.
nu je ruch, spowodowany zapowiedzią
Jawajka, Thaiti, Pyszna, Nitrat,
GON. 7. Nagroda 1800 zł. ™
czesny. Zbyt wytrawny to wódz or
„króla" cyganów Michała Kwieka, o Graf, Izolda, Jastrzębiec.
1100 m.
kiestrowy by nie osiągnąć sukcesu,
GON. 3. Nagroda 1.800 zł. Dystans
mającym nastąpić w najbliższych
Kartel, Płomień, Pazur, ^ndl^
nie widzieliśmy jednak tym razem i2100 m.
dniach zjeździe cyganów z całej Pol
Puli, Łobuz, Dalan, Partyzant
dealnego „wyciągnięcia", tak charak
Marwal,
Jalousie,
Ramona,
Rebe

Obywatelskie komitety pomocy bez ski, celem napiętnowania nieuczci
Tamar.
terystycznego dla Fitelberga w jego
ka, Klucznik, Ewa.
robotnym, wobec zakończenia prac wych machinacji Bazylego Kwieka.
GON. 8. Nagroda 1600 zł. p5
innych poczynaniach.
GON. 4. Nagroda sprzedażna 1.500
Wykonanie popularnej muzyki ope rolnych, rozpoczęły zbiórkę darów w
1300 m.
, „ fi”'
Do Swiecia dotarła wieść, iż preten złotych. Dystans 850 m.
rowej przez wileński zespół z kapel naturze z nowych zbiorów tegorocz
Albion Kid, Jenny, JorisaK“j„efO’'
Pleine de charme, Fagor, Baśka,
dent
do
tytułu
królewskiego
kuzyn
mistrzem Wt. Szczepańskim irytowa nych. Ustalono normy świadczeń w na
Jesion. Turcja, Lir II, Wega,
Łydynia, Anarchia, Cicha.
„króla", Bazyli Kwiek, zwołuje zjazd
ło nerwowością.
GON. 9. Nagroda 1800 zł.
GON.
5.
Nagroda
1800
zł.
Dystans
Z pomiędzy licznych produkcji in turze na rzecz bezrobotnych dla więk cyganów do Brześcia n.B., gdzie ma 1100 m.
2100 m.
.
T’
szej,
średniej
i
małej
własności
rolstrumentów solowych zwracała uwa
Katherina Gaunt, Dar. łbie9*
Priscilla, Parafraza, Bessie, Gondoją się opowiedzieć, kto właściwie ma
1
O
I
T
1
O
t*
A
-i
U?
A
Z
—
AM
■
A
A
M
2
—
gę para Tadeusz i Janina Ochlewscy nej.
prawo nosić koronę królewską cyga la, Gefia, Cenna, Begonia, Anarchia,1 new. Akcept, Dapifer, Illona.
(skrzypce i fortepian) oraz trio łódz
Akcja ta przynieść ma, jak za lat nów.
kie T. Barwiński, M. Reinberg i St. ubiegłych kilkanaście tysięcy wagoPawlikowska.
Accumulate dnia
Wśród powodzi koncertów tzw. roz nów rozmaitych zbóż i kilkadziesiąt
Jan Schreiben, urodzony w r. 1896, ZWYCZAJNY: Izba. Marwal. Katherine G.
rywkowych zauważyliśmy miły gło- tysięcy wagonów ziemniaków.
z zawodu szyper, zamieszkały ostat FRANCUSKI: Jawajka, Jalousie, Debar, Jen ny, Dar.
nio w Gdyni, został skazany prawo
mocnym wyrokiem na karę śmierci
Goni
Nasz
ta miejsca pia- Lwentu Jiu
lite (Fnn uiki
podwójna
przez powieszenie za zbrodnię szpie
gostwa na rzecz jednego z państw o1
Izba
Aigokeros
ściennych. Wyrok wykonano w dn. 17
Jawajka
Thait*
Jawajka
Nitrat
1
Thaiti
Thaiti _____
września 1938 r. w Starogardzie-

Przez głośnik radiowy

JE ks. kardynał Hlo9<)
powrótil z Uoiy”,a ,

walcownia mi^11
w Sandomierzu

W.elkie uroczystości w Okrzei

Kopiec H. Sienkiewicza

Rezultaty wczoraj<zy(h gonitw

Działacz ludowy

zwolniony z wiezienia

pobytów ryczałtowych

wSławsku i w Siar kach

w 3hn?tym tytoniu

Walka
o krśhwska kcrone

Zapisy koni na dzień <•< jejsd

Rolnicy — bezrobotnym

Stracenie szpega

Leczn ca weneroloqiczna

Drów DOBRZYŃSKIEGO I HERMANA

Od 8 r. — 8 W.
Weneryczne. Płciowe. Skórne.
Rentgen.

AOA.Y SdtlAT

62

011, flinta1^ 36
V Demy
w niedzielę do 2-e)
weneryczne, płciowe, .k6ry
W IECZNICY, IEIZN O

(0020)

SPECJALNA przych. dla chorych os
Przycbodnla specjalna dla chorych as
PŁUCA i SERCE
SENATORSKA 28-30. Rentgen. Odma W-wł Marszałkowska 49; tel. 9.00-09,
sztuczna. Elektrokardiograf. Prześwie _______ godz 10-13-7
(001D
tlenia płuc i serca. Wezwania na mia
.Weneryczne,
skórne,
płciowe
sto. TEL. 5.93-33.
(100)

DROHICZYN, 21.9. W zabudowa
niach Prokopa batiuszki we wsi Osownica, pow. drohickiego powstał
pożar, skutkiem czego spalił się dom,
stodoła ze zbiorami, chlew, 2 krowy,
45 gęsi, wóz i odzież. Następnie ogień
przerzucił się na sąsiednie zabudowa
nia, niszcząc doszczętnie trzy domy,
róg Wspólnej od 9 rano do 8 wlecz. stodoły ze zbiorami i inne zabudowa
SKÓRNI
nia gospodarskie.
od 4 — 7 pp
KOBIETY PRZY JM. LEKARKA

PŁUCA

-

pmwiEHEniE

MIRON HERMAN Lecznica PI. 3 Krzyży 9

WENERYCZNE, PtCIOWE.

HOŻA 54

do ia -«j i

i zabudowana
u/ ogniu

5

Marwal

Jalousie

Rebeka

4

Pleine de Ch.

Fagor

Baśka

s

Prltdtla

Parafraza

<

Debar

Ultima

Kiria

t.

Kartel

Płomień

Pazur

s

Albion Kld

Jenny

Jorissaka

f

Katherine G.

Dar

Ibicus

Marwal
Jalousie
Pleme de Ch.
Fagor
Priscilla
Parafraza
Debar
Ultimo
Kartol
Płomień
Albion Kid
Jenny
Kafherine G.
Dar

n
UWAGA: W miejsce wycofanych nalały wpisywać automatycznie konie wed,u9
lanej przez na, kolajnoicl.

„NOWS mCTPOSPOETTA®

Sfn'7

Za kary rondle, a rondle dziecko
Trafił fg*ant na franca
?t^Wnvm trakcie między Jado
’kin, m- r,ami w powiecie radzymlńktórej les.z*ta wdowa Syma Ajzenfisz,
•Iziaf £Zglnę*y trzy kury. Ktoś wiiący ZC kury skradli cyganie obozu’#s«a dn°"uski,n lesic. Ajzeńfiszowa
••ustni ° O,)otu> wykłóciła się z cy
nię Pr ’ 8,e nie nic wskórała. Cyga^stano**0"’1*
z Oljozu. Niewiasta
.'v'*a Pomścić swoją krzywdę,
się jui !^frz Przed jej domem zjawił
s?ow ° v ęysan z rondlami. Ajzenii0*’elrzavmierza,a niby kup’ć rondel I
*Wiaflc Wszy ie, ukryła, po czym o-

obozie, uprowadzone przez dwie cy
ganki. Szmul wróci do matki, jak ta
odda cyganom rondle. Jeżeli zaś nie,
to obóz już się zwija I za godzinę be
dzie daleko za miastem. Szmul wów
czas już nigdy do matki nie wróci.
Ajzenliszowa poleciła cyganowi za
czekać a sama niby to poszła Po ron
dle, rzekomo ukryp u sąsiadów. Za-

rOiuj|e
a cyganowi, że zatrzymuje
tv (0 ,ia*0 zastaw za kury. Będą ku-

Sztzvcolowe instrultcie premiera

o wibsracb samorządowych

na nic n emyd:t;wh

Rejestracja
roczifka 19'0

Nowinki teatralne
„NA FALI ETERU"

h*^4y.’“af otnan będzie zachwycony

Teatr Malickiej dajo dzll o g. 1.15 w. po
rak 75 komedię mucyctnę „Na lali eleru"
(w nlediiulę dodatkowo • 4.15 po poi.) a
Benitę. Nestarównę. Stoiowskę, wianojskę,
Symem, Zawistowskim I Kiniorskim. Mimo
olbnymiago powodianla komedia la uslępl
miejsca komedii mutyeinej „Odrobina mllółcl" i Benitę I Ruszkowskim. Kupcowo
próby pod kierunkiem R. Zawistowskiego.

|a ' *nscenizacją słynnej op. Kaltnana

OTWARCI! SEZONU

Piętna (zardaszka

w najbllłszę tobolę (24 bm.) następ! w Te
atrze Ateneum. Wysławiona Będzie komedia
Moliera „Świętoszek"'w przokladzfo T. BoyZeleóaklego, w r-łysorll stan. Perzanow
skiej, w oprawie dekoracyjnej I kostiumo
wej Wł. Daszewskiego, 1 muzyka Rybickie
go. W roli tylulówa) wyslępl hTólan Jaracz,
w pozostałych cały zespól Ateneum, a mia
nowicie: E. Bonacka, A. Jaraczówna, M. Noblsówna, S. Perzanowska, Z. Chmielów,ki,
S. Danilewicz, M. KallnowICz, 2. tuszezowski
L PoSplelowskl I In.

Tel. 7-00-26

K

w obsadzie gwiazd
’■’••wi?1*?’ Wawrtkowiciem,
Czerskim, Redo

,
n a czele
how„
wspaniała obsada
7* Wielki sukces teatru 815

’tenT*” »M4lo«Y
Catllasata I
taąaa,
JłtNl.
•••ubrotka" Davala.
MAty.
talęta "P,nl na,u,a" Blraboae.
Tut_ *lNT: „Ibyl liczna rodzina".
^•llc/ii1’ "*»'Mna Czardaszka".
*tsrM„ BIS): Komedia muzyczna „Na lalach
Ma«;
L*Wia , Ul BBO QUO: „Nic nie wiadomo”
“’Wałem Górskiej,
Grossówny,
CYri/ii
Boguckiego i Innych.
WARSZAWSKI: Dzll I dni następ-

nych satyra polityczne w K obrazach pl.
„Naokoło Cyrulika".
TEATR WIELKA REWIA: „Dla Ciebie Werzzewol". Codziennie 2 przedztewlenle: o godz.
7.50 I 10 wlecz.
BUFFO: pod dyrekcję łoneno WomOcklego od 24 bm.: „Porwanie Sablnek" w adap
tacji 1. Tuwima I r.łyi.rll J. Warnecklego.
OOŁINA SZWAJCARSKA (Fzopena 5): Co
dziennie koncerty muzyki lekkiej. Wejicio
bezpłatne.
OGRÓD ZABAW „1(10 POCIECH*' czynny codziennie z wyjętklem poniedziałków I piąt

ków.

karalucha w chleb e

Prenumerata

„NOWE! RZECZPOSPOLITE!**
kosztuje nres. tylko 2 zł

Po rabunku do wody
wrzucili ograbionego

Już po północy wracał do domu na
Marymoucie
Bolesław
Gontarek.
Szedł nad Wisłą. W pobliżu ulicy św.
Jana napadło go trzech opryszków.
Zażądali pieniędzy. Gontarek odmó
wił. Wówczas jeden z napastników za
groził mu nożem. Gdy i to nie pomo
gło rabusie przewrócili Gontarka na
ziemię i przeszukawszy mu kieszenie
znaleźli 34 złote, które zrabowali. Po
rabunku porwali Gontarka za ręce 1
nogi, a rozbujawszy wrzucili do ła
chy Potockiej.

J’?“ Os—KOMETA (Chłodna 27): „Kapryina ekzpodlentka I rewia.
KINO PARAFII ÓW. ANDRZEJA (Chłodna 8)'•Tu
KlN* rsnoss**”®*!
„Niedorajda"KINO PARAFII ÓW. AUGUSTYNA (Dzielna
(Chmielna «): „Druga młodolć"
„Scypion alrykańzkl".
“hwylyTYK (Chmielna P)z „listy t pola 41):
MAJESTIC (N. Świat 45): „Pensjonarka**.
* MARS (pl. Inwalidów)! „MltaM I any
♦
(Marszałkowska 125): „Wrzos".
’'•"Aaiem'® tM* lwl*’ ,0,‘ "Ob,w“ p,led kobiety”.
MASKA (lenno 711)1 „Ozlatnl peelęg z ew*°»URa!!,'iM <**• łw,«’ ’»)•• „Bobin Hood". blęienogo miazla" I „Narodziny pwlazdy".
METRO (Smocza 54): „Błękitna zalega" I
"’Rłę -.
p* (Nowy Świat 45): „ludzie za
„Wio,na zakochanych".
aT T^JJtalAl (Marszałkowska 54): „PrzygoMEWA (Hota 54): „Jogo wielka ml|ełó" i
„Patałorka na gapę".
m ‘’wyera".
MIEJSKU
(Hlpolaezna I): „Znachor".
*'AiYa
„Prawo da łiasęłela".
MUCHA (Długa 14): „Władczyni puzzazy"
iOkZ.
!'•
**----a^.a—4A
i „Alarm na morzu".
NOWA TOMBOIA
(Marzzałkowzka 14):
’*Wdę"*T (Marszałkowska 112): „Naga „24 godziny miłolei" I „Prawo młedoEcI".
PETIT TRIANON (Sienkiewicza 8): „lekarz
.*|CT<u,,5,,ml®,n» T): „Pebotna kłamstwo" pięknych koblel" I „Skłamałam".
PROMIEŃ (Dzielna 18): „Niewinnie tlę za
*hWę|?^a,* (Marszałkowska 104): „Paweł 1
częło” I „Potlraeh opery".
PRAOA (Targowe 71): >.W cztery oczy" I
rowie.
* PRASKIE OKO (Zyomuntowżko 18): „Gro
aK?.n (Żelazna 44): „Tdradzteckt węwóz"
bowiec Indyjski" i „Tygrys z Esznapuru”.
* POPULARNY (Zamojskiego 28): „Po bu
rzy" I „Ne Sybir".
RAJ (Czerniakowska 171): „Robert I Ber
trand" I „Zakochani".
**»
„»**t»*-l- RIWIERA (Leszno 2): „Obroflcy Rio Grande" I dodatki.
•Jt.ŚJ-.lBMMeralna 27): „Towarzysze brani
ROXY (Welska 18): „Zaginiona dlungięI „Wiosna w Holandii".
(Chłodna 21): „Huragan" I nadproSFINKS (Senatorska 28): „Zbrodnia w Men
My'^1 (Marszałkowska Sie): „OUY kwitnę |
ie Carlo".
SOKÓŁ (Marszałkowska 81): „Ubóstwiana"
.♦ 5Usm •.’■“lisami tumu”.
_ .
SORENTO (Krypska 84): „Halka" I „StraZZ“hofoJjJj.^’ssalkowska 51): „Ordynat Miny sen".
’Am.
1 „Trędowata”.
SYRENA (Inżynierska 4): „Żółty pirat" |
»IIh7JP,1*'“*‘i »>: „Syn kantora .
’IOri^ONJA (Jasna 5): „Pani Walewska*; Hollywood".
ŚWIAT (Suzina 4): „Kiedy fesłef zakocha* "hrzd.?.. <t”»«na «): „8“"’
‘
:h"'| ..Dwoje z thimu".
‘"'ana"’? (’•“winiarska 18): „Draga w nle- ęB<.*lł (M- **’** 1,,! ",,ei«nwa Irzynazt.
-•» «

gwiazdkę rozpoezyrraję soOodi. |.,j. pozostało o gods. ó-oj.

’'•’aw’foBuoóm. 44): „Ziemia bło-

(Puławsko 51): „Indyjski grobowiec"
i „Tygrys Esznapuru".
UCIECHA (Złota H): „l-ma Eona Slnobrodepo**.
UNIA (Dzika I): „Ślepy zaułek" 1 rowie.

l „Rzaczposoolita młodości .
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Mię*1** (Wolaka 52): „Dama na dwa tygod-

B“

U®*

sżyła na posterunek. Przyjechali dwaj
policjanci na rowerach. Cygana aresz
towano. Potym dokonano w obozie
rewizję i Szmulka znaleziono. Pięciu
Walka o byt jest wieczną. Poszcze
cyganów z wójtem na czele osadzono gólne zwierzęta wzajemnie się zjada
w areszcie. Rondle cyganom oddano, ją, niektóre z nich spożywają ludzie,
ale kury cyganie zjedli.
ludzi zaś jedzą wszy, pchły i innego
rocjzaju insekty, a chleb nasz powsze
dni pomagają jeść nam karaluchy. W
obawie o ubytek tego daru Bożego,
có niewątpliwie, przynosi krzywdę ro
dząjowi ludzkiemu, stolica prowadzi
z karaluchami odwieczną wojnę. Jako
szacunkiem, a umiejący conajmnlej pi sojuszników karaluchowych uznano
sad po polsku i biegle rachować. Ze piekarzy i karze się ich ża każdego
zwolenia na złożenie godności człon karalucha, znalezionego w chlebie. W
ków komisji wyborczych, udzielać bę ostatnich dniach uznano, że bytności
dą przy wyborach do rad miejskich
komisarz rządu m. st. Warszawy I In
ne władze wojewódzkie zarządzające
nie zawsze Winien jest piekarz albo
wybory. Te same władze uprawnione
jego czeladnicy. Bowiem upieczone
będą do nakładania grzywien pienięż
karaluchy poczęły się masowo zja
nych w związku z czynnościami wy
wiać
w pieczywie z najsolidniejszych
borczymi.
piekarń warszawskich. Przeprowa
Spisy wyborców dostępne tylko dla
dzono drobiazgowe dochodzenie 1 umieszkańców danego okręgu. Przy
stalono, że karaluchy wędrują po do
wyborach miejskich w razie podziału
mach warszawskich wielkimi groma
miast na okręgi wyborcze, zgłaszać
dami, muszą przeto działać z jakiejś
można kandydatów, zamieszkałych w
karaluchowej racji stanu. Są przy
którymkolwiekbądż okręgu- Wydane
tym zorganizowane, co świadczy o
będą szczegółowe przepisy regulujące
ich wielkim poczuciu rasowości i mo
nadzór nad urnami wyborczymi, któro
gą służyć za wzór niejednej Organi
muszą być zamykane w sposób unie
zacji ludzkiej spośród tych, które co
możliwiający jakiekolwiekbądż nad
raz to szukają nowego wzoru struktu
użycia. Do ustalenia tożsamości wy
ralnego.
borców służyć będą wszelkiego rodzą
Tak więc nawet karaluchy mogą
ju dokumenty wydane przez władze
publiczne. Uznawane będą m. In. do się na coś przydać, podczas gdy
wody osobiste starego typu, zaświad wśród ludzi znajduje się tysiące istot
czenia zarządów miejskich i legityma na nic nieprzydatnych. Stolica ma z
nimi większy kłopot niż z karalucha
cje z ubezpieczało społecznych.
mi. Bó za karaluchy karze się pieka
rzy, a za ludzi niepotrzebnych nikogo
ukarać nie można* Chociaż gdyby po
szukać, może by się i winni znaleźli.
Trzeba tylko zechcieć chcieć, jak po
wiedział Wyspiański. W chwili Obec

ncj na koszt gminy stołecznej prze
bywa w zamkniętych zakładach opie
kuńczych dla dorosłych ponad 3000
Osób całkowicie lub częściowo nie
zdatnych do żadnej pracy, ani w ogó
le na nic. Wprawdzie mamy w kraju
setki tysięcy obywateli tak sargp

Premier Składkowskł wydał obszer
Oho,.,
1 rondle. Cygan wrócił do ną Instrukcję wyborczą, dotyczącą
W ?ez ’■’’"dli.
przeprowadzenia wyborów samorzą
N
8°dziny potym zginął 8-Iet dowych, która nawiązuje do głośnego
ziawił . Wy' Szmul Jeszcze potym okólnika o swobodnym wykonywaniu
^izenh*.Slę star«y cygan meldując praw wyborczych I rzetelności wy
Sł°wej, te dziecko Jej jest w borów. Starostowie przeprowadzą we
wszystkich gminach konferencje, któ
re mają na celu pouczenie przełożo
nych gmin 1 przewodniczących ko
misji wyborczych, aby spisy były spo
rządzane z całą dokładnością i by uAniu Cxwartek> 22 bm., w kolejnym
nleważnianie zgłoszeń kandydatów,
cz U Po^szechnej rejestracji mężn, 3" “f* w r. 1920, winni stawić się lub list odbywało się jedynie w wy
padkach przewidzianych przez usta
4x’a'e wojskowym zarządu miej
wę.
^iho Pny uL Floriańskiej 10, w goPrzy powoływaniu komisji wybor
VI tłl
8 <j0 13, wszyscy poboroczych, dobierani mają być ludzie
5*ri.t
na terCniC X’V k°m’’ obiektywni 1 cieszący się ogólnym
W;? ,PP*
*tr4c?.’' nl«Ktoszcnia się do relem
w oznaczonym terminie, podle
i ». ę<Jił tarte aresztu do 3 miesięcy
tych^^ 150 3-000 zł> a,bo iednel 1

Sir adecklch 5

miast po rondle, które zresztą były

ukryte w domu, Ajienflszową poapie

ton

Gontarek podniósł alarm. Przybyli
ludzie z sąsiedztwa i wydostali go z
wody. Zaalarmowana policją wszczę
ła poszukiwania, które jednak żadngo
wynika nie dały. Zatrzymano kilku
podejrzanych osobników. Poszukiwa
nia trwają.

Podania o ulgi w czesnym
załatwiają tylko rektorzy
Na wszystkich wyższych uczelniach
rozplakatowane będą w najbliższych
dniach obwieszczenia o płatności czes
nego w roku akademickim 1938-39.

Waroctzfnęf

w antylopim stadku

Studentom przyznawano będą ulgi
W warszawskim Ogrodzie Zoolo w czesnym na podstawie podań skła
gicznym urodziła się indyjska antylo danych do rektorów. Wszelkie zabie
pa garnu.
gi w min. oświaty, pozostaną bez
Zwierzątko to zwiększa stado tych uwzględnienia. Przepisy wyraźnie bo
antylop do pięciu. Mimo podzwrotni wiem powierzają załatwianie tego ro
kowego pochodzenia antylopy indyj dzaiu ulg władzom rektorskim. W bie
skiej, dyrekcja ogrodu, wzorem r- ze żącym roku akademickim na wszyst
szłego, ma zamiar przetrzymać nowy kich wyższych uczelniach rozdzielo
okaz przez całą zimę na świeżym po ne będą poważniejsze kwoty na po
życzki bezzwrotne dla studentów.
wietrzu.
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GENERALI

POLONIA

ZJEDNOCZONE
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA

Centrala w Warszawa • plac Dąbrowskiego 1, fal. 549-30
prowadź/ działy ubezpieczeń)

choć zdatnych do pracy, ale ci mar*
twią się sami o siebie i nikogo gło
wa o nich nie boli. Tych w zakladacn
trzeba żywić, trzeba ich przyodziać I
dać im dach nad głową. Ponieważ
miasto broni się od większego zalud
nienia zakładów opiekuńczych dla ula
potrzebnych ludzi, ci ludzie zaś pcha
ją się drzwiami i oknami, należałoby
drzwi i okna pozabijać deskami. A
winni tego stanu rzeczy? Jacy win
ili? Któ temii ma być winien, źc ty
siące ludzi nie pracuje? Pracy w kra
ju Jest aż nadmiar, ludzi do niej tak
samo, brak tylko... Czego i kogo? Or
ganizac.U. i organizatorów.
Chociaż trudno !est rzec, że nie się
w tym kierunku nie robi. Reforma re
formę goni. Robota wre. Tylko pro
szę nie posądzać ntnle o zdtoźność,
mam bowiem na myśli reformy nie
damskie, lećź społeczne i gospodar
cze. Wszystko się dziś bierze na wa
gę złota. A że dało to dobre wirniki,
pójdzie teraz na wagę wszystko. Nic
na sztuki. Na porządku dziennym źna
lazł się

problemat cytryn iwy
kwestia niezwykle ważna dla rozwo
ju naszego handlu. Większe owocar
nie już zastosowały system wagowy
na cytryny. Mielmy nadzielę, ze nie
bawem pojedyńcze sztuki w ogóle
-wezmą w łeb. Tylko en masse, na wa
gę. Jedynie wyborców będzie się li
czyć na sztuki, bo na wagę Ich nie
Starczy:
i. f.

Pogoda
Dziś pogoda słoneczna o większym
zachmurzeniu na południu i zachodzie'
kraju. W Malopolsce Wschodniej moż
liwy deszcz. Temperatura w ciągu
dnia okplo 20 st. Słabe, lub umiarkowa
ne wiatry przeważnie południowe.

DROBNE
rtauita i wychowanie
KURSY HANDLOWE
Marl! Domańskiej Złota 38, przy
gimnazjum Czyżewskiej kształcą si
ły fachowe w handlu I biurowości.
Opłata dostępna dla każdego.
(1—288)'

unń I — Modelowanie. Kurs sześnilUU ciotygodniowy zł 40.—. Wy
uczenie kompletne — gwarantowane.
Zapisy: Biuro Ziemanek, Krak. Przedmeście 58, w godz. 12 do 15.
.
(1—300)

Kupno i sprzedaż
A A) MUNDURKI

nic, ucżniów do wszystkich szkół.
Gatunki najwyższe. Wykonanie wy
kwintne, Krój pierwszorzędny — po
leca Edward Szyszko. Marszałkow
ska 99. Ceny bardzo przystępne.
_________________________ (5—307)

IIRIHRY
uDIUnl

* uczniowskie w
wielkim wyborze poleca
Alfred Lelbrandt, ul. Wspólna 14, teL
9-00-47 (firma chrześcijańska). (Czy
telnikom „Nowej Rzplitej“ specjalny

ogniowy, kradzieżowy, transportowy,
-

-

-

--

a 1

'

nlestcz<4liwych wypadków, samo
chodowy, maszyn od uszkodzeń mechanicznych, szybowy, gradowy.

Oddział Centralny w Warszawie: Krak. Przedmieście 59, telefon 911-34
)0.137)

Różne
oszukuje

sklepu —

śródmieście

(względnie Mokotów), główne ar
Pterie.
Od gospodarza lub z małym

Smem. Oferty zgłaszać do Re„Nowej Rzeczpospolitej** pod
„Punkt Handlowy**.
.(6—298)
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DOM I ŚWIA1
W drodze po siatki do Goldberga

Białe niewolnice w pajęczych sieciach wyzysku
Tsndetny towar zapłata za dnie i note c eżkiej pracy dziewcząt wiejskich
SANNIKI, we wrześniu
Roześmiane słońce, roześmiane
kałuże wody, lśnią, mienią się na
caiutklej szosie, kieby te lustereczka
z odpustu. A te krople deszczowe
drżą, migocą, perlą się na złotym
rżysku, jako te sznury korali rozsy.
pane w tańcu, w zawrotnym oberku.
Śmieją się krople deszczowe, śmie
je się wszystko wokół, śmieją się i
dziewczęta idące szosą. Niczym trzy
kolorowe, tęczami barw mieniące się,
misterne cacka choinkowe. Idą z ko
białkami, w swych drobno składa
nych kieckach, naszywanych po
przecznie rzędami barwnych wstą
żek. Grają im te kiecki w słońcu ni
czym harmonie, rozkładają się i skla
dają, mienią się aż oczy bolą pa
trzeć. Fartuchy pasiaste z zakładka
mi, a każdy inny, a każdy ładniej
szy. Ułożyły ie w dwie fałdy na
przedzie, na głowy zarzuciły kolo,
rowe chusteczki. Zosia w „kalinatce“ na czarnych warkoczach, Kasia
wzięła niebieską, że to ma włosy pło
we, a Marysia tę różowiutką jak cu
kierek przywieziony z odpustu. A że
to Już jesień i zimny wiatr wieje
przywdziały się w czarne chustki.
Idą, omijając zręcznie błyszczące ka
łuże.

Rok pracy... za chirslke
— Już połnie, musiwa się śpie
szyć — przyśpiesza kroku Zosia.
— Zdążywa, zdążywa, o, już wi
dać Kiernozie — Kasia nie lubi się
śpieszyć.
— Widać, ale musiwa sie prędko
owijać, by pod wieczór być w San
nikach.
— Oj, dziewuchy, dziewuchy, już
mi sie uprzykrzyało ciugiim szyć te

siotki i do Kiernozi nosić — mówi
Marysia — żeby to chociaż czło
wiek zarobił, a to dudie i dudle 1 nic
z tego ni ma.
— Wita za te chustki co Ja mam,
tom musiała blisko pół roku odrabiać
1 policzył w siotkach aż 40 zł — wy
krzykuje Kasia.
<
— To mało, bo Jo to wincyj Jak
pół roku odrabiałam, wzinam chust
kę na „Siwną“ dla matuli i odrobiałam bez całą zimę i wiosnę i lato.
— A wita, jak wzinam palto u
Goldberga — mówi Maryśka — to
prawie bez dwa lata odrabiałam, bo
gacą się oni za naszą prace, bogacą.

Marzenia o partu
— Oj, bieda nam bieda, a tak bym
chciała, żeby matula na święta plac
ka z jajkiem upiekli 1 rosołu nagotowaii, a dzieclokom, żebym mogła
kupić obwarzanków, to by się cie
szyły, oj cieszyły, albo i tych ciastków malowanych — marzy głośno
Marysia.
— Plocek z jojkiem, clastków, ro
sołu, oj Maryśka, Maryśka, co też
ci sie zachciewa! — przerywa jej
Kasia — nie zarobisz ty u Joska na
plocek, nie. My robiwa po to, żeby
on miał na swoje święta ryby, kacz
ki, kury, gęsi.
— Dziewuchy, po co my takie głu
pie i tak pracujewa. Nie szyjwa siotek ani dla Goldberga, ani Joska
Mehla!
• , - •
— Co też ty, Zośka wygadujesz,
nie szyjwa siotek, a co będziewa ro
bić, zima długa, jeść trzeba i palić
też i ubrać sie, to chociaż ./ezmc u
nich na sukinke, albo też co innego.
— Co innego, co innego, to te bylejakie pończochy, za które policzą

dwa razy tyle, albo i wincyj 1 mało nie w drobną krateczkę, albo też w
wlela w nich nachodzisz. Nie szyj różyczki 1 Inne gwiazdki w różnych
kolorach. To znowu chusteczki do
wa siotek dla nich 1 Już!
kostiumów szyte ozdobną wełną, co
to niby jak złoto się mieni, albo też
— Tobie Zośka dobrze gadać, bo różową, przez którą przewija się bie
szyjesz siotki dla pani i pani cl za lutka nitka lak srebro. A Jakie bluz
płaci pinindzmi, to sobie kupisz co ki, całe lniane z kolorowych nici, za
szyte w różne ściegi, albo poszywazechcesz.
— Pewno, że mogę kupać co zech- ne wełną co wyglądają Jakby z Ja.
ce. Dobrze by to było, żeby pani kiego materiału. A ze lnu szarego, ja
nam wszystkim dawała siotki, ale snego i kolorowego różne serwetki,
bez pinindzy bardzo ciężko te siotki lauferkl, a Jakie wielgachne firanki,
prowadzić. Bo Uczta I lin trza kupać story, kapy to ci się w nasze] cha
i nom zapłacić 1 podatki 1 jeszcze łupie nie zmieszczą!
— A to ci musi być mocne z tego
coś, dużo, dużo grosza potrzeba.
lnu.
— Zośka, a jakby pani i nam da
— Pewno, że mocne. Jak d taką
wała siotki, ale my nie umlwa tych
wszystkich zmyślnych ściegów, tych slotke lnianą naciągniesz na ramę,
to ci żadne oczko ule pęknie, a te
gwlozdek i pajączków.
— To co, pani wam pokaże, nau
czy tych wszystkich ślicznoścL U
Kurs
pani nie trzeba poszywać z tych pa
pierowych wzorów, co to Żydzi da
przerobu owoców
ją 1 od których oczy bolą 1 głowa.
Stow, zjednoczonych ziemianek
My szyiewa od razu na siotce. to co
umyśliwa, swoje własne wzory, pro urządza 28 i 29 bm. kurs przerobu
sto z głowy. I robiwa i szyiewa płynnego owocu. Część teoretyczną
kursu odbędzie się w Wraszawie, a
siotki ze lnu.
Zośka, ze lnu, co ty mówisz? Coś zajęcia praktyczne prowadzone będą
tam słyszałyśmy o tym, ale dobrze w Chyliczkach, w tamtejszym liceum.
Zapisy na kurs przyjmuje biuro Zie
nie wima, Jak to wygląda.
— Jak wygląda, ślicznie! powia mianek w Warszawie (Krak. Przed
dam wam, ślicznie! Stara Fostunka 1 mieście nr 58 w godz. od 10 do 14).
Fuska ta koło krzyża i inne kobiety
przyndum i ksyndzum, a potem tymi
lnianymi nitkami .szyjewa przeróżne
MUZEUM KOSTIUMU
kółeczka, grochy, ósemki.
KĄPIELOWEGO
— To na co ty Zośka bierzesz
Francuska miejscowość nadmor
siotki u Goldberga, jak szyjesz dla
ska Trouville będzie wkrótce miała
pani? — pyta Marysia.
w swoich murach muzeum bardzo
— Za co? a bo u niego to wezme oryginalne.
sobie na powłokę, na bluzkę, perOjcowie miasta Trouville postano
kalu na sukienkę, a za piniundze, to wili urządzić muzeum, w którym wy
kupie buty, szallnówke, fartuch. W stawione będą modele wszystkich ko
dzień szyje siotki dla pani a wieczo stiumów kąpielowych, jakie kiedy
rem dla Golberga. Pani tłomaczy kolwiek używano na naszej ziemi.
Kolekcja będzie niewątpliwie bogata.
szyj Zośka do mnie, to za pinindze
wytargujesz sie i taniej kupisz ma
teriału, a tak to połowę, a nawet
wincyj siotek robisz za darmo. Wim
Ja o tym, wim ale kiedy Goldberg
da naprzód, a potem odrabiam,
ŚRODA, 21.9.1938 R.
a za pinindze to szkoda kupać.
WARSZAWA I
— Zośka — opowiadaj jakie siotki ż.tl „Kiedy ranne wstają zorze"; 4.10 Mu
zyka; 4.46 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poran
szyjecie dla pani!

„Pen?1 zapłaci pieniędzmi

bawełniane, mało wiele poclaS08^.
już I wszystkie oczka poszły! A
sek po praniu to cl słe zlepi
stanie dziura.

2 i pól gr za 1000 OOJ,
— Oj, tak, tak, prawdę 5°°^
Zośka, no, ale jaka zapłata
1 robota. Pani drożej płaci, to ' r<
wuchy muszą sie starać, a G°
gowi za te 2 1 pół grosza od ł^yjo
oczek nie warto lepiej robić.
to zmylę, jedno oczko tak,
siak, aby pryndzyj. On zapłaci &
rem, a jak da troche pinlndzF'^
aby tle, że na sól 1 na naftę st®*
Szallnówki w siotkach nie da,
stała cyna 1 droższego materia*®
nie da, a jak nie chcesz brać te^l
cl daje, to zabiera nazad 1 jest
pan. A my od świtu do nocy s '
wa za te pare marnych groszV' ,
— Jakby ludzie kopali nasz® j
ne siotki, to bym mogła na 0
mojej siostrze Gieni kupić now®
Ijnówke i fartuch 1 na strąg®0*®
ciorkl, albo i łańcuszek z medal
— westchnęła Marysia.
.f
— A może i brótke 1 plerścIł^Aj
oczkiem, że też u ciebie, M® p
zawsze pstro w głowie! Patt*®
już 1 Goldberg.
Zatrzymały się przed mały®1
pikiem łokciowym.
Ledwo się przecisnęły prze*
skie, oszklone drzwi, za który01*
dać było gromadę kobiet 1 dzi®’'^
stłoczonych koło kontuaru, *
wszechwładny Goldberg wywil®
trem odmierzając tanie perkallkl* łenki, jedwabie. Z ledwością *c fif
ły się do sklepu i stanęły
małych szybkach, a roześmiane s
ce spoglądało na całopalną °{’ar*Ljr
łych niewolnic ginących w
I
czych sieciach wyzysku, nęd*
głodu.
J. FIROWS*
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Siatki do okien mocne
jak stal
— Jakie? Różne, szaliki wełną po
szywamy. przetykamy Igłą delikat-
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JABŁKA Z KREMEM

> ?■

Kilo jabłek obrać, pokrajać na
ćwiartki, ugotować na syropie z
cukru i wody. Starannie odcedzić.
Przyrządzenie kremu: 2 żółt
ka utrzeć z 10 dkg cukru, zgotować pół litra mleka z 3 dkg mąki
kartoflanej i wanilią mieszając,
zaparzyć żółtka mlekiem. Gdy
przestygnie wymieszać z ubitą
pianą.
Podawać jabłka oblane kre
mem, syrop zużyć jako napój.

SURÓWKA Z POMIDORÓW

Do kawiarni i na spacer popołudniowy'nadaje się do
skonale bluza z jedwabnego materiału białego w niebieskie pasy, takiego, jakiego używa się do koszul mę
skich. Tak orzekł Paryż.

1 ogórek surowy, 2 jajka na
twardo, 1 cebulą i pół kg pomi
dorów pokrajać w cienkie plastry. Przekładając ułożyć na pół
misku, posolić, pocukrzyć, popie
przyć- i pokropić sokiem z cy
tryny.

ny"; 7.15 Muzyka poranna; 0.00 Audycja dla
szkół; 11.15 Płyty; 11.57 Sygnał czasu; 11.03
Audycja południowa; 15.15 Audycja dla
dried; 15.45 Wiad. gospodarcze; 14.45 Od
er yt; 17.00 Muryka taneczna; 10.00 Rośliny
owadoźerne; 10.10 Recital skrzypcowy Zdrisłaaw Rosriera; 17.10 Pogadanka aktualna;
10.45 „O dwunastu rozbójnikach"; 19.00 Re
cital śpiewaczy Michała Zabejdy-Sumlcklogo; 19.10 Pogadanka aktualna; 19.50 Koncert
rozrywkowy; 10.45 Driennik wieczorny; 10.55
Pogadanka aktualna; 11.00 Audycja dla wsi;
11.10 Koncert chopinowski; 11.50 Wladom.
sportowe; 11.00 Koncert kameralny; 22.55
Przegląd prasy; 13.00 Ostatnie wlad. dzien
nika wloczornago.
WARSZAWA II
15.00 Płyty; 13.55 Parę Informacji; 14.05
Płyty; 15.00 Wlad. sportowe; 15.05 Trio P. R.;
17.00 Pogadanka aktualna; 17.10 Płyty; 10.10
Muzyka lekka I taneczna; 11.00 Przegląd kul
turalny; 11.15 Płyty; 11.55 Muzyka lekka;
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
10.00 Bruksela franc. „Paganini" operetka
lehara.
10.00 Droitwich. Koncert symfoniczny.
10.50 Sztokholm. Koncert orkiestrowy.
20.15 Praga. Symfonia jesienna Novaka.

CZWARTEK, 22.9.1938 R.
WARSZAWA I
4.15 „Kiedy ranne wstają sonę"; 4.20 Musyka; 4.45 Gimnastyka; 7.00 Driennik poran
ny; 7.15 Muzyka poranna; 0.00 Audycja dla
szkół; 11.00 Poranek muzyczny dla szkół;
11.57 Sygnał czasu; 12.03 Audycja południo
wa; 15.15 Audycja dla dzieci; 15.35 Skrzyn
ka ogólna; 15.50 Wlad. gospodarcze; 14.06
Płyty; 14.15 Odczyt; 14.35 Płyty; 14.45 Poga
danka; 17.00 Płyty; 10.00 Przegląd wydaw
nictw; 18.30 Teatr wyobraźni; 19.00 Piosenki
i tańce białych I czarnych w USA; 19.20 Po
gadanka aktualna; 19.30 Koncert rozrywko
wy; 20.45 Pogadanka' aktualna; 20.50 Audy.
cja dla wsi, 21.02 „Arlazjanka" opera Cllea;
23.00 Ostatnie wlad. dziennika wlecz.
WARSZAWA II
13.00 Płyty; 13.55 Parą informacji; 14.05 In
strumenty dęto; 15.00 Wiad. soortowe; 15.05

Muzyka talonowa; 17.04 lak spęd**,
to; 17.10 Pogadanka społeczna;
cert solistów; 18.00 Płyty; 22.04
poetycki; 22.15 Płyty.
NAJCIEKAWSZE AUDYCIE ZAGR***1^
20.10 Wrocław. Wieczór WagnerO**V ,

20.10 Królewiec. Koncert «ymfon’c-||ji*^
20.10 Deutschlandsender. Koncert r
Berlińskiej.
siwjs
„Giuditta" op®*®
20.10 Monachium.
"
hara.
20.10 Kopenhaga. Koncert
.
20.15 Droitwich. Koncert symfoni®* Jjiif'
20.45 Monte Ceneri. Koncert
21.00 Rzym. „Arlezjanka'* opera C

PIĄTEK, 23.9.1938 RWARSZAWA I
4.11 „Kłody ranne witają tone";
cyka; 4.45 Gimnastyka; 7.00 Driennik r 0'
ny; 7.15 Koncert poronny; 0.00 AudY JpIJJ
•ikół; 8.10 Ciągnienie miliona — *r* ij 'd
x gmachu dyr. lot. P.; 11.00 AuOY« 1K,
sskół; 11.25 Ptyty; 11.57 Sygnał
O
Audycja południowa; 15.15 Poga
dried; 15.30 Rozmowa z chorymi; l5 *wkC ,
gospodarcze; 14.00 Koncert r0
|l»*
Pogadanka konkursowa P. R.; 1< *( ««r0'l>|l'
17.00 Płyty; 18.00 Pogadanka; 18 ’0 ’ „Ik®.irf
Yanlejew: trio d-dur op. 22; 10.45 K
teracka; 19.00 Pieśni i arie w WY*'
Szrotłerówny; 19.20 Pogadanka ’ ||( ’gl
19.30 Koncert rozrywkowy; 20.45 Dzi»" F
czorny; 20.55 Pogadanka aktuain’’,,. p.
Audycja dla wsi; 21.10 „Kalejdoskop
Wlad. sportowe; 22.00 Koncert SY"1'
22.55 Przegląd prasy; 23.00 Osta’,’,
dziennika wiecz.
.
WARSZAWA II
f*y
13.00 Płyty; 14.00 Parą lnformaci"j;,Y#
Koncert solistów; 16.00 Wiad. *r
15.05 Muzyka salonowa; 17.00
aktualna; 17.10 Płyty; 18.00 Muzyk’
taneczna; 22.00 Felieton; 22.16 PIY*Y’
NAJCIEKAWSZE AUDYCIE ZAGR**4

19.45 Praga II. „Wesoły wieśniak
ka leo Falla.
„ or
20.00 Bruksela frane. „Trzy wal««
ka O. Straussa.
. er*'*
20.35 Strassburg. „Faust" końca*1
J
21.00 Praga. Festival Janeczka..a’*
21.00 Droitwich. Symfonia nr 2
21.50 londyn Reg. Koncert symf°’

mhwx PTFCypn^porTTP
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GłOWHE WYGRANE

karane oo 250 zi

(l!-iie ciągnienie

Wygrane po 250 zl

łl&ed adjBwrukiem^^.

koni na dzień utrzeć

Sł-Og. i A. ^a8r. 1.600 zł dla 4 I. i
Martel.
„
> Jes*Cze ; ysAans około 2.100 mtr.:
GON. 6. Handicap. Nagroda 3.000
’ ’^smamA n0,'”es’ Mar*as> Ta'* złotych dla 3 I. i st. og. 1 kl. Dystans
' GON ? a’ baronia, Anteusz.
ok. 1600 ni.
Isolano kg 53. Deville kg 57, Kom‘‘r-0*- i kl nagr' 2-°"° z‘ dla 3
•
bA^kón • S
ystans około
"Mo 2.100
2.100 mtr.:
mtr.: tur II kg 54, Hungaria kg 52, Kerry
-ystans
r- Rarw rew’ Lari fari- BiJcr- kg 56.
GON. 7. Nagroda 2-400 zł dla 2 1.
a “:)N.
«! i
j
s- Mariasz.
i st” . ' ł2ły- NaKr- 4-ono zt dla og. i kl. Dystans ok. 1200 m.
Orot II,'Passe pąrtout II, Dolly II,
tltr..: " • Koni. Dystans około 3.200
Ratakius, Klamra, Kastet, Kretynga,
Husarz, Largo II, Dedal, Pontus, Benito, Pierrette.
GON. 8. Nagroda 1400 zł. Dystans
mtr. ,
mtr4’ Naeroda 2200 zł- Dystans 2800
Kenia, Orkan. Bedmnka, Awangar
da,
Okey
Ottawa.
Kulfon,
Odaliska II,
M
t
..
r8aria p”(lta: Komtur II, Alongo,
Alongo, Izolda lii, Scssi. Cynara, Doża, Zo
o-' PN. 5S Jrada- 'niecnow,
Miechów. jenissiei
Jenissiei rza.
*p.' kl.
*ń'
kl- r>yA?f
Dv?gn,da
Oda. tV800 zł
7ł d
d,a
>a 2 1.
••
GON. 9. Nagroda 2000 zł. Dystans
haPJ?sionan! av oko’° 1,00 mI
ha n^ioiiar
1600 mtr.
,
„ , . _
FalbśnB^!.?’ ?azu.r- K.oroIngolą, Narew, Cyrkon, Hokej, Pri___ mawera II. Eleazar. Lari fan. Raguza.
Bachus. Kryniczanka. Genewa. Mousquetaire.
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WINOGRONOWA
CZARNYM
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245,-
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VM« cienienia
Q0WNE WYGRANE
Stała dzienna wygrana zł 20.000
na nr 61463.
Zł 50.000 na nr 136541.
s>
.Zł 15.000 na nr 48016.
Zt 10.000 na nr 8984.
Zł 5.000 na n-ry: 37556 44784 —
68903. 107712 122228.
Zł 2.000 na n-ry: 1653 11772 35475
68795 69081 104835 140961 148323.
Zł 1.000 na n-ry: 12070 14073 —
21272 24284 26148 30283 45196 45550
52768 59238 78192 94847 95333 95816
96145 97687 100483 109764
116410
116558 120126 130192 131472 138023
141326 150897 157429.

Wygrane no 250 zl
142 309 506 46 62 609 851 1135 402‘
! 2088 124 61 414 635 61 3300 571 812
' 4015 100 607 777 5429 71 577 607 899
6165 90 200 30 435 676 705 22 7139 6

W Cyruliku gwarno i wesoło
Ol irsymi suktes nowrgi programu
Świeżo wystawiona satyra polity wińskiemu, Skoniecznemu, Sempoliń
czna w Cyruliku Warszawskim ścią skiemu, Rentgenowi i Boruckiemu.
W Cyruliku gwarno i wesoło!
ga codziennie do tego sympatyczne
go teatru tłumy publiczności.
Kino FLORYDA po z, 5
„Naokoło Cyrulika'* — bo tak
ul- /.elazna 61
Ceny od 54 gr
brzmi tytuł tego sensacyjnego wido
wiska jest niesłychanie dowcipna,
pełną humoru i pięknej piosenki sa
tyrą, którą, słucha się z niesłabną
cym zainteresowaniem do ostatniego
obrazu.
Krytyka jednogłośnie chwali nowy
program Cyrulika zarówno w pomy
śle, inscenizacji, jak i w wykonaniu.
Bo też naprawdę publiczność prze
ul. Or aina
pełniająca widownię do ostatniego
ceny miejsc; od
do 80 gt
miejsca, bawi się doskonale i nie
szczędzi braw: Żelichowskiej, Terne,
Andrzejewskiej, Grodzieńskiej, Kitajewiczównie, Kryńskiej, Ariance, ba
letowi Wysockiej, Jarosy'emu, LaK NO BIS P.5

Bunt załogi
i Brzdąc
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AUGUSTYNA

Stypiun AftyksAski !

E ektoralna 21.

DROBNE

Kupno i sprzedaż
ISffiDHV
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z pierwszorzędnymi świadczeniami

38222 934 39456 525 68 717 919 52
92 40009 463 656 753 41104 82f —
42517 866 43590-608 719 817 44545
45023 96 141 41 480 849 943 46262
474 555 968 47025 402 48057 84 91
395 964 49038 422 58 553 719 89 —
50077 247 51 4 403 59 797 52009 235
439 748 53348 54157 630 54 841 55188
56070 278 403 842 57028 186 461 788
58281 354 59373 662 821, 60Q18 442
589 671 855 61294 413 517 660 718
967 62172 587 63115 393 411 64044
448 865 80 65318 440 82 619 69 66060
717 67181 651 789 819 968 68145 397
69030 685 70087 529 , 745 71000 244
903 72592 864 73070 212 53 74149 587
75833.
76456 600 60 728 835 77250 63 672
890 78072 190 2 829 79163 285 432
815 80046 800 81041 124 87 689 897
82279 545 83040 525 667 814 8403-1
8575 234 486 655 86118 51 2.35 587 777
8775 696 819 88002 139 89064 214 —
90198 489 614 15 890 91490 850 92153
352 693 824 82 93279 330 455 638 746
94318 80 5 425 514 60 702 40 95083
123 390 905 85 96064 244 97163- 378
98441 571 772 84 945 99393 421 984
5 1003-36 401 620 1O1645 745 82 868
938 102117 494 103021 5 428 905 —
204216 35 684 79 105132 590 781 955
1O6128 225 464 621 886 107154 398
427 108964 109125 326 773 869 907
110014 142 390 796 111005 615 112234
95 .365 71 441 681 843 113216 406 619
40 114063 115 466 754 801 903 115048
629 116014 102 64 117275 485 118691
119025 95 120057 109 229 431 729
121072 411 122020 123319 535 124039
896 125013 114 229 126125 236 127468
738 128044 282 129294 366 13061'5
770 856 131049 194 132240 79 133399
526 39 134439 135200 503 627 136142
355 9823 929 137125 85 541 6.39 793
138066 698 139537 624 872 140322 84
559 758 141056 142391 582 6333 143009
76 193 144420 876 932 145257 86 456
146426 869 933 88 147632 74 898 —
148138 89 460 149460 732 931 150022
72 44 404 6.791 151154 259 377 87
750 4 152072 6 187 266 418 782 864
15.3182 293 397 469 519 786 154065 759
912 155201 591 671 813 156108 856
157440 5 67 814 919 158414 159112
26 63 486 527 909.

MUNDURKI
gdrdla młodzieży
szkolnej, ubiory dziecięce. Garnitury,
palta męskie. Palta, suknie damskie
własnej wytwórni poleca Jarkiewicz,
Zielna 19.
(5—302)

Ceny od 54 gr

243 682 85 87 8047 395 704 933 90 9344
9440 8? 642 10344 95 11031 32 303
12150 297 389 680 13192 996 14150 395
512 73 72 677 15085 104 544 65 16004
153 92 202 359 851 18046 500 44 74 90
702 862 980 19014 244 407 572 618 824
32 20105 245 347 50 625 21312 423 34
52 87 717 22087 614 46 3017 182 231
537 24297 514 741 820 8 25391 486 650
64 844 26327 510 904 27027 171 87 268
4566 656 28057 88 421 824 29297 79 379
433 626 783 821 30174 293 321 461 717
975 31329 496 560 604 975 84 32184 272
547 68 893 33348 53 536 92 650 729 85
884 35062 365 466 638 884 931 36151
278 305 619 788 907 37169 475 606 764
915 38169 278 428 735 865 39086 705
849 64 40287 319 423 764 91 41259 313
437 96 42108 19 391 502 43124 43 86
222 34 549 44243 403 54 400 550 721
45410 20 46053 145 648 961 47720 855
48129 96 21 87 414 784 49311 40 50019
53 282 384 82 556 76 619 734 961 51014
321 90 800 23 81 -51095 485 53329 c72
929 36 66 54132 395 681 717 83 840
55030 567 -774 56185 382 96 697 990
57496' 586 58482 642 761 865 5915?) 235
325 f.30
61009 37 40 354 629 842 944 62053
21 321 439 634 63019 286 301 64109
963 99 65323 72 66671 722 44 829 —
67106 77 584 635 79 702 952 6808Ó
542 712 69012 176 679 254 478 752 —
70213 552 69 606 711 829 95 71257 58
30 578 624 834 88 936 72467 699 943
73220 522 58 969 724 37 805 74040 133
238 580 624 60 75055 261 491 514.
76234 876 77002 178 414 26 71 897
78030 709 79068 156 694 798 80082 185
326 484 710 371 81089 135 989 82066
76 74 214 19 319 415 936 83601 20 77
852 84085 282 48 473 574 86203 13
15 28 34 610 768 967 91 87109 409
898 88013 239 421 74 532 721 53 —
89508 642 823 921 90&3 92 91282 83
675 758 816 92089 355 93109 41 656
721 23 977 94232 608 707 95575 90
631 73 8 28 58 96118 970 97521 735
9811 97 238 889 99039 253 48 235
748 886 100131 687 717 897 101537
85 776 102543 639 805 33 103019 49
410 14 96 986 104251 57 408 517 96
105299 438 36 970 106588 615 935 38
409 29 84 110073 127 914 111262 71
69 364 475 76 603 720 918 69 112003
153 406 733 113148 291 359 607 713.
114027 636 94 115038 570 858 910 25
116208 91 310 660 713 117321 707
118176 316 580 782 898 949 76 119120
282 612 898 120290 548 800 947 121118
285 495 657 829 77 122036 629 123399
601 851 1243.34 483 740 888 125059 63
273 559 735 906 13 126531 682 735
89 155 227 836 128169 329 80 870 904
56 129231 88 412 534 35 694 736
130054 159 263 355 851 131256
71
663 132189 648 786 900 330 133ÓI0 20
92 235 322 63 134326 891 135716
136037 4.34 .542 729 137214 652 780
842 92 969 138040 102296 311 28 529
69 899 139555 791 979 140 179 96 245
486 580 763 141092 187 284 358 440
853 142083 175 221 74 303 530 899
942 143275 339 52 71 777 144027 518
76 669 785 858 909 30 71 145289 448
72 574 727 816 146293 147216 305 201
148483 768 842 149207 341 495 739
874 150 372 579 729 810 31 36 151375!
404 743 152079 601 709 977 153173
390 467 647 154119 92 509 29 751:
155062 137333 457 670 862 156011 182
305 804 963 157211 762 807 158063
394 462 159069 253 345 496 940

KINO SYRENA
Inżynierska 4

Początek 5 - 7 - 915

Xo/icf Pirat
S Hollywood

ANTINEA P.

5

Żelazna 31. Ceny od 54 gr

DROGA dl RIO i
srał min w iHmsii
Kino PRAGA

Targowa 71

W cztery oczy
i REWIA

Kino MASKA
Leszno 70

pocz. 5
Ceny od 54 gr

TOWARZYSZE BRONI
i X. 27

OSTATNI POC AG

K2J2WRATA
pok 5
Krak- P.zedm eście 66

Ks „A1R0H**
Zdradziecki wąwóz

Paul Nuni i Luiza Reiner

ZIEMP
EtOGOHA4IO«A■ - -- Ceny: od 54 qr

* ohlęisna

o miasta

i KARODZINY GWIAZDY
6,

BUSTER KEATON
KRÓL MAGIKÓW

10
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NOWA RZECZPOSPOLITA

Kobieta imieniła manę Europu (?)

Pierwszy krok do katastrof/
Alicja Maxim na statKu Pertabr®

Pro/ek/
Dno w skarbie przeświecało coraz bardziej.
Minister finansów królestwa
Berulanii tonął w kroplistym po
cie, usiłując znaleźć jakieś nowe
dochody dla państwa. Daremnie,
przecież, wysilał myśl — wszystkie znane i możliwe źródła podatków były wyczerpane już dawno.
Wiedza, inwencja, ba, nawet fantazja — poczęły zawodzić mini
stra niewyczerpanego dotychczas
w pomysłach. A potrzeby pań
stwa rosły, stawały się coraz pil
niejsze. U progu rozpaczy — mi
nister wezwał na pomoc swego
szefa gabinetu.
— Radco — zawołał — nadeszła chwila! Radź! Skarb jest w
potrzebie. Należy znaleźć nowe
źródła dochodów — inaczej gro
zi nam katastrofa!,
— Ekscelencjo! •— z zapałem
rzecze szef gabinetu — rad je
stem radzić dla dobra monarchii
i skarbu. Sprawa jednak wyma
ga rozwagi i namysłu.
— Myśl więc pan i rozważaj.
'Autora projektu nowego, korzy
stnego podatku czeka nagroda
'pieniężna, awans i wysokie od
znaczenie!
Wieść o kłopocie p. ministra, o
nagrodach dla wybawcy skarbu
państwa ~ rozniosła się wnet po
całym ministerstwie. Wszyscy u;rzędnicy — od najmarniejszego
[kancelisty do dwóch podsekreta.
; rzy stanu — wysilali mózgownice,
i Rozpętała się jakaś burza twór‘"cza, jakaś nawałnica inwencji.
•Ministrowi co chwila przedsta
wiano projekt nowego podatku.
Pierwszy zjawił się referendarz w
VII st. sl. Achilles Cretini.
• — Ekscelencjo! Mam! Mam
.projekt!
♦— Zbawco! Jaki?,

— Podatek ód ilości kieszeni
w ubraniu. Im kto ma więcej kie
szeni — tym więcej też ma do
chowania w nich. Więc...
Minister z rozpaczą spojrzał na
sufit swego gabinetu:
— Drogi panie, pan jesteś bał
wan! — rzekł z dogłębną melan
cholią.
Referendarz pośpiesznie wyco
fał się z sanktuarium.
Posypały się inne projekty po
datków: od guzików, okien, mar
chwi, biletów tramwajowych, pa
pieru higienicznego, stalówek, bu
tów, kołnierzyków, od pudru i
kremów, od...
Minister zasypany był wnioska
mi. Wieść o poszukiwaniu przez
ministra nowych źródeł fiskal
nych obiegła cały kraj — i kaźdy śpieszył ze swą inicjatywą. Nie
szczęsny minister z trwogą spo
zierał na rosnący co chwila stos
projektów, piętrzący się na jego
biurku. Ogarniała go rozpacz i
spośród milionów — nikt nie
umiał znaleźć żadnego rozsądne
go
sposobu
podreperowania
skarbu. W momencie najgłębszej
depresji męża stanu — zjawił się
u niego szef jego gabinetu.
— Wasza ekscelencjo! — b.
znajmił solennie — jesteśmy ura
towani!
Minister apatycznie spojrzał na
radcę. Nie wierzył już ani sobie,
ani nikomu innemu.
— Składam niniejszym pro
jekt podatku od projektów podatków...
Minister porwał się od biurka.
— Kochany radco! Jesteś pan
komandorem orderu św. Polichroma z gwiazdą. Awansuję pa
na — i wyznaczam fentaherację;
5.000 suwerenów.
Radca skłonił się w podzięce.
H. KAZ.

WITOLD POPRZECKI

(ZARNOZIEM
:
SCHNIE
—..

STRESZCZENIE
f Po 'dziesięciu latach niewinnie spędzonych w
fwięzieniu powrócił do rodzinnej wsi Antoni Wiaderny i po spowiedzi objął swoje niesłychanie zapuszczone gospodarstwo. Faktem jego powrotu
zainteresował się wywiadowca Szczepek, który
nie wierzy w winę Antoniego Wiądernego tym bar
dziej,, że we wsi zauważył Mateusza Wiądernego
w intymnej rozmowie ze znanym komunistą Gryfenbergiem. Dochodzenie rozpoczął Szczepek roz
mową z księ dżem, 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.

^Aresztowany Antoni Wiaderny przyznał się 'do
Winy i wyjaśnił, że nie wie,

co

go

popchnęło do

zbrodni. Zabójstwa dokonał jednym uderzeniem sie

Har Dayal Pertabr, czyli don Mi
guel Maria Astrldo, albo jeśli kto woli
Lionel Fitzmaurltz — w bardzo krót
kim czasie zdobył sobie całkowite zau
lanie Hirama Maxima. Jeszcze łatwiej
poszła spraw* jego małżeństwa: w
trzy tygodnie po przybyciu do Anglii
odbył się uroczysty lecz cichutki ślub
Alicji Maxim z- Miguelem Maria Astri
do, bo takie nazwisko miał Pertabr we
wszystkich swoich dokumentach.
Ale, o ile młody Hindus zdobył sobie
całkowite zaufanie Hirama Maxima —
o tyle trudna była sprawa z Alicjąoceniając urodę swego męża wyżej niż
należało, Alicja otoczyła go siecią szpie
gów takch jak pokojówka, lokaj, do
zorca willi, a wreszde woźny z biu
ra Maxima. O każdym kroku męża
wiedziała niemal zawsze wcześnie]
niż Pertabr zdążył Jej powiedzieć, a
przed każdym jego posunięciem za
bezpieczała się z góry, przewidując,
że tu właśnie ukrywa się sprawa ta
kiej czy innej kochanki męża.
Pertabr, którego z początku śmie
szyły te manewry zaczął się jednak
coraz więcej denerwować nimi, bo—
iego to wszystko w gruncie rzeczy
nie obchodziło. Pamiętał ciągle sło
wa „Wielkiego Wtajemniczonego"
Rrachmanl:
, lv,,
— Strzeż się ich kobiet—
I strzegł się uważając zarówno służ
bę n Maxima, jak 1 swoje małżeństwo
z Alicją za fragmenty akcji, która mia
ła w wyniku przynieść bron dżainlstom hinduskim. A tymczasemA tymczasem Alicja, którą z nalnie
winniejszą w śwlecle miną zapytał,
czy pozwoli mu na małą wycieczkę
do Gruzji odpowiedziała krótko, lecz
bardzo stanowczo;
— NieV-.-,--, ....
I Pertabr nie chcąc budzić podej
rzeń musiał zrezygnować z dalszej
kampanii o tę wycieczką. > Bo nie
mógł tłumaczyć Maximowl, że tylko
pod czułą opieką szefa prasy trans
port dla Gruzji będzie pomyślnie do
starczony.
, i i, i11 iii i-i^j

— Co robić? — zapytał wiernego
Anido, zreferowawszy mu całą spra
wę.
Rrekto zastanowił się chwilę:
— Ja wyjazd przyśpieszę tak, aby
nawet Maxim o tym nie wiedział, a
debel schowam w pace na dnie stat.
kui.i.i
Na tym stanęło.
'
W kilka dni później, bo jednak wy
jazdu nie udało się ułożyć wcześniej
Pertabr nie wrócił do domu z biu-

Był to taki typowy angielski wie
czór jesienny, kiedy nie widzi się we
mgle nawet końca własnej wyciągnię
tej rękL. Co chwila mgła jaśnieje
I — wyłaniają się z niej dwa punkty
świecące. To samochód, który jedzie
wolno, bo na mokrym aslalcle „zarzu
ca", a drogi w ogóle nie widać— Od
czasu do czasu słychać ponure hu
czenie syren nadbrzeżnych, które
wskazują drogę zbłąkanym łodziom i
kutrom rybackim—
Usiłując przebić wzrokiem gęstą
mgłę Pertabr myślał niemal bez przer
wy o swojej ojczyźnie, gdzie słońce
świeci przez trzysta sześćdziesiąt pięć
dni na rok, a takich przytłaczających
mgieł nigdy nie ma. Jeśli burza —
to krótka 1 gwałtowna, jeśli upał, to
taki, te ludzie padają jak muchy, a
nigdy deszcz nie płacze tak uparcie,
jak w tym mglistym kraju—
Z trudem dobrnął do Portsmouth 1
zatrzymał samochód w umówionym
na nadbrzeżu Wellingtona. Tu zgasił
światła 1 — oczekiwał.
i
Syrena portowa porykiwała co kwa
drans, co minutę dawały znać o so
bie latarnie morskie na obu molach,
boje huczące tłukły się gdzieś przy
brzegach, a deszcz cichutko bębnił po
dachu Roils Royce's—
Po dwu godzinach z ciemności wy
łonił się Jakiś leszcze ciemniejszy osobnik, który podszedł do samochodu
usiadł na wachlarzu, jakby chciał
odpocząć. To było znakiem, te Pertabr może odejść, bo jest człowiek,

kańcy wsi, którzy Suchowicza przed jego wyjazdem
do Ameryki nie nazywali inaczej jak tylko „głupi
Walek“. Dochodzenie nie ustaliło, czy Suchowicz
istotnie miał jakieś pieniądze, a jeśli miał, co się z ni
mi stało. Poza sumą dwunastu złotych 50 groszy,
którą znaleziono w kieszeni zabitego, śledztwo nie
stwierdziło istnienia żadnej sumy, która mogłaby
być przyczyną zbrodni".
Szczepek zatarł ręce. A więc jego podejrzenia by
ły słuszne, przynajmniej w tym jednym punkcie:
Suchowicz nie miał pieniędzy, a więc zbrodnia była
popełniona nie w celach rabunkowych. Nie zabija
się człowieka dla dwunastu złotych. Zatym... trzeba
szukać zbrodniarza nie wśród rabusiów, tymbardziej, że we wsi nie znaleziono nawet śladów, po
rzekomym majątku Suchowicza.
— A jeżeli... jeżeli te ślady teraz nagle się pokażą? — olśniła Szczepka rewelacyjna myśl.
Nie namyślając się sprawdził: więzienie wypłaci
ło Antoniemu Wiadernemu sto pięćdziesiąt siedem
złotych tytułem zarobków za roboty nadprogramo
we, poza pracą przewidzianą w regulaminie wię
ziennym...
— To nie wiele... •— uśmiechnął się Szczepek do
swoich myśli:
•— Czego się tak cieszysz, Michał? — zagadnął
go jakiś glos z boku.
Aplikant prokuratury, dawny kolega szkolny

kiery, co jest zgodne z pierwiastkowymi oględzina Szczepka, Jan Kościński bardzo

rzeczywiście

się

który zablerze sobie jego
odnalezienie wozu nie *
przedwcześnie podejrzeń p0
Równie spokojnym krokiem
oddalił się w kierunku skąd P
nieznajomy. Po kilku minutac
czył wiszący tut nam nim ka
weliny", statku Hirama Max'®
rym właśnie Rrekto miał 0
broń dla Gruzji- Krótki spacer
brzeżu — nikogo — można z
Ciężkim krokiem zmęczonej
narza Pertabr wszedł na stat •
kto, który czekał już przy bursC|^d^
dbałym gestem wskazał m° 5
wiodące na dół—
, ft'
Po chwili znaleźli się obal P°°
kładem.
^}‘
Stąd w kilku skokach doPadl
du amunicji, którą umieszczono
mym niemal dnie statku: wie
warta skrzynia wyłożona ®at®
czekała na przemyconego P°s*
— No. tośmy 1 w domu
śmiał się Rrekto, wskazując nai •
nię- — Chyba nas nikt nie wi
— Z pewnością, ale— ja w° ®
ostrożny. Jeżeli możesz — *aft3tif'
szyć skoro świt — odparł
włażąc do swej kryjówki.
Tu ułożył się wygodnie 1 *
kim czasie usnął.
Obudził go turkot maszyn l
śruby, tnącej odmęty morskie- |j,
— Jadę! — odetchnął z ra£
wiedząc, źe szybciej jak za ty
nikomu nie przyjdzie do
szuklwać zaginionego statku "^<1
Maxima I psażera, który jest P
ręką tegoż króla armat
.
Odwaliwszy wieko skrzyń1
<
ciągnął się, aż mu chrupnęły
t\c
stawach I rzeźko wyskoczył na
mię z myślą, że po tak spędz°ne
cy dobrzeby było wykąpać Sie*"
Naraz — zdrętwiał.
.fi'
— Dlaczego się ze mną n,e "
wita z, jak zawsze? — usłyszł
kobiecy.
.
Obejrzał sfę: za nim stała
l» i t , 11 -

wią w Wólce, w rodzinnej wsi Antoniego Wiade*11
g°,
— Czy to warto? — zastanowił się na głos
ciński. — Stara jak świat historia, delikwent °alce
dział swoje i wyszedł na słoneczko, a tobie się?
w tym szperać? Cóż tam może być ciekawegoSzczepek przypomniał sobie, co mu mówił A
ni Wiaderny—
— Wiesz, co ci powiem? Jest w Wólce tak’
mek, a raczej ruiny zamku. Otóż opowiadano n1
temat ciekawą legendę — zaczął Szczepek-^-.
Ostatnim panem tego zamku był rycerz Wróci*
który nie był bardzo odważnym czlowieK‘ |g
W ostatniej wojnie jaka przypadła mu w u.fl jta'
zdarzyło się, źe dwaj rycerze ze świty króla
wili się na jego wezwanie. Jednym był " -pH13
sław — drugim Lubart... Rycerstwo było obmyje
nieposłuszeństwo obu rycerzy i posłano im oS17j3tic
wici: jeśliby nie stawili się — będzie to rozumny,
jako nieposłuszeństwo, albo — tchórzostwocerz Wrocisław odpowiedział na to, że wyp°w' ju'
posłuszeństwo królowi. Przyznał się do
szeństwa, żeby się nie przyznawać do ten
stwa...
io
— Przepraszam cię bardzo, ale... co to
Wiądernego ? — przerwał zniecierpliwiony *7°'^
ski. — Wiadernemu nie stawiano innych osK
prócz zabójstwa Suchowicza...
— Ale Wiaderny sam się przyznał do winV-^^iJ

śledztwo nie bardzo potwierdzało fakt dokf sjf.
mi zwłok zabitego. Mieszkańcy wsi Wólka Gro ucieszył na widok starego kompana, z którym „he! zbrodni. Mógł się wykręcić i — nie wykręf3
he!
różnie
bywało,
ale
wódy
tośmy
razem
wypili
dzieńska nic nie wiedzą o tym, jakoby między zabi
To jest w tej sprawie podejrzane i w tym kie ja
tym Walentym Suchowiczem a zabójca jego Anto całe morze..." — jak zakonkludował na wstępie.
idzie
-moje dochodzenie. Ja zresztą zajmuję
— Studiuję sprawę Antoniego Wiądernego — za
nim Wiadernym były jakiekolwiek nieporozumie
sprawą
z amatorstwa. Poprostu dlatego, źe n,L
gaił
Szczepek,
gdy
przeszli
ad
rem.
—
Pasjonuje
nia, które by mogły być przyczyną zabójstwa. Nie
nic
poważniejszego
na warsztacie.
którzy świadkowie, jak Bobrownik, Wyrkowiak, mnie tu jedna rzecz, a mianowicie osoba zbrodnia
Kościński
pokiwał
głową.
łapil
Feliksiński twierdzą, że Antoni Wiaderny nigdy nie rza. No i — przyczynyn zbrodni, których nie widzę
(Dalszy ciąg naS
ani
w
wynikach
śledztwa,
ani
nawet
w
tym
co
módokuczał Suchowiczowi tak, jak to robili inni miesz
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