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Dożywianie Austrii - katastrofa gospidarcza Ili Rzeszy
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej**)

Wydawnictwo „Nowej Rzeczypospolitej spotyka
sie u wstępu swej pracy z niezrozumiałym i dziwnym
postępowaniem ze strony Spółki Akcyjnej Tow. Ksie?
garni kolejowych „Ruch**, którego zarzad w ostatniej
niemal chwili, bo w sobotę 9 bm., odmówił przyj
mowania do sprzedaży naszego dziennika.
u
Nie zajmowalibyśmy sie decyzja zarządu „Ruchu ,
pozbawiona zresztą wszelkiego uzasadnienia^ gdyby
nie fakt, że przedsiębiorstwo to posiada faktyczny
monopol sprzedaży na kolejach państwowych. W po
stępowaniu jego widzimy próbę uniemożliwienia nasze
mu wydawnictwu dotarcia do tej rzeszy czytelników,
która ma prawo byt za swe pieniądze należycie ob
służona, a tym samym próbę podważenia ze wzglę
dów konkurencyjnych podstaw naszego organu, który
wydaje sie byt niewygodnym dla czynników o poli
tyce kolportażowej „Ruchu” decydujących.
Nie wątpimy, że usiłowania te rozbija sie o ży
czliwe zrozumienie czytelników i przyjaciół „Nowej
Rzeczypospolitej" i ich energiczna postawę w obronie
równych warunków pracy dla całej prasy polskiej.
Wszystkich usilnie prosimy o wyrozumiałośt z po
wodu początkowych niedomagali, na jakie w nabyciu
„Nowej Rzeczypospolitej” mogą przejściowo natrafiał
oraz o pomoc w ich usuwaniu przez komunikowanie
administracji tel. 3-25-11 bądź listownie swych życzli
wych spostrzeżeń i uwag.
ADMINISTRACJA

ZURICH, 11.4. Aneksja Au-. pieczywa niż świeżego). Mąkę odbywa się 1) z rezerw żywnoś
strii odbiła sie boleśnie na stan- żytnią miesza się z kartoflaną ciowych przygotowanych przez
darcie życiowym Trzeciej Rze w coraz większym procencie, Reichswehrę na wypadek woj
szy. Setki wagonów z mąką, W restauracjach i hotelach za- ny, 2) z jeszcze silniejszego
bydłem, nierogacizną i tłuszcza bronione jest podawanie jaj na przykręcania śruby podatko
mi, które Niemcy zmuszone są pierwsze śniadanie. Karty tłu- wej wobec ludności wiejskiej.
wysyłać do nowej „Marchii szczowe do minimum ograniChłopi płacą podatek w wy
Wschodniej** celem wyrówna- czają spożycie tłuszczów,
sokości 24 proc, od dochodu. —
nia luk spowodowanych zamk-. Gdy hitlerowcy doszli do wła Pożyczka dla wsi udziela się na
nięciem importu z Polski i kra-, dzy w r. 1933> import źywnoś. 9 do 10 proc., skutkiem tych ruj
jów rolniczych
wyczerpały . cj był wówczas niepotrzebny, nujących procentów chłopi są
do reszty nieliczne zapasy zyw;w 1934 r. urodzaj wypadł fatal zadłużeni i zmuszeni sprzedanośclowe Niemiec.
nie i nie chcąc sprowadzać pa- dawać swe produkty po mini
Szczególnie daje się to odczu szy, partia nar.-socjalistyczna malnych cenach. Dodajmy, że
wać w miastach. „Yelkischer nakazała masową rzeź bydła. właściciele małych i średnich
Beobachter konstatuje: „przed To
- samo powtórzyło się w r. gospodarstw trudnią się głów
wojna, europęjską jedliśmy zbyt 1935 i 1936. Konsekwencją był nie chowem bydła i by dostar
wiele. Te dawne przyzwyczaję brak mięsa i tłuszczów. Naka czyć mu paszy muszą płacić wy
nia nie mogą się odrodzić. Na zano wówczas hodowlę świń, sokie ceny obszarnikom. Pań
leży przede wszystkim ograni mając na uwadze ich szybkie stwo wyciska z chłopa, przy po
czyć spożycie białka**.
rozmnażanie się. Urodzaj w r. mocy setek skomplikowanych
Ża słowami idą czyny. Chleb 193? był wprost katastrofalny, przepisów nie tylko całą posia
sprzedawać wolno dopiero w na 10 miesięcy. Według „Koel- daną gotowiznę, ale i cały pra
48 godzin po wypieku (bowiem nlsche Ztg.** deficyt wynosił 3 wie przyrost inwentarza, który
spożywa sie mniej czerstwego i pół miliona ton zboża i paszy.
„NOWEJ RZECZYPOSPOLITE!”
By zaoszczędzić na imporcie pa (Dokończenie na stronie 2-ej)
! szy, znów nakazano masowy
ubój, twierdząc, że 10 milionów
’usarcie świń pożera tyle zboża i kar
tofli, ile zjada ich 70 milionów
Huie uiosny
ludzi.
Ta polityka musiala się skoń
(h) Dziwna to była wiosna, któczyć katastrofą.
jfą. Dodajmy, że
..
_____ „
(według
kwitła nagle w Europie, zaróżowi wydatki na Lzbrojenia
ła się — nie kwieciem wiśni i ja finansowego czasopisma angiej
(l AZL
błoni, lecz krwią spływającą z sklego „The Banker**) od roku
(Telefonem
od
własnego
korespondenta)
!barykad, zahuczała salwami na 1932 do r. 1937 wzrosły z 1 mi
liarda
marek
na
12,6.
Potwor

ulicach Wiednia i Pragi i grzmoPowierzenie teki ministra
PARYŻ, 11.4. Gabinet swój
Takie jest oblicze nowego
ność tych sum uświadomić so Daladier utworzył w oznaczo rządu. Zmienia on całkowicie spraw zagranicznych b. amba
tern armat z puszt sybińskich.
Dziwna wiosna, w której za bie można dopiero wtedy, gdy nej godzinie wczoraj w połud konfigurację polityczną francu sadorowi francuskiemu w Ame
drżały, n iewzruszone zdawałoby uprzytomnimy sobie, że dochód nie. Nie ma w nim socjalistów, skiego rządu parlamentarnego ryce Bonnetowi akcentuje soli
się, od Kongresu Wiedeńskiego, państwowy w r. 1933 wynosił których poparcie w ogóle.uwa- i pociąga za sobą dwie doniosłe darność z wielkimi demokracja
Ułardów, a w r. 1937 — 61 żać należy za problematyczne, konsekwencje: 1) rząd Dala- mi anglo-saskimi, politykę nie
dyktatury i autokratyczne mo
narchie po raz pierwszy zetknę miliardów, czyli wydatki na natomiast zasiadają w nim wy- dier*a nie jest rządem frontu lu interwencji i skłonność do poro
ły się z nową siłą jakiej na imię: zbrojema wzrosły w ciągu pię- bitni posłowie umiarkowani, dowego, 2) tym samym unieza zumienia z Rzymem.
. którzy dotychczas należeli do leżniony jest od skrajnej lewi
Nazwisko ministra skarbu
Lud. Był to bowiem rok 1848 i ciu lat z - na -0 procent.
Obecne dożywianie Austrii opozycji.
w Europie kwitła wiosna naro
cy, głównie socjalistycznej, któ Paul Marchandeau oznacza po
dów.
ra odmówiła mu swej współ grzebanie drakońskich projek
Patrząc z odległości prawie wie
pracy. Wobec tego rząd nie jest tów BI urna, polegających na
PIOTR MORAWSKI i obowiązany liczyć się z jej gło przymusie wiz celnych, ograni
ku na ów potężny wstrząs, który
czeń dewizowych ftp.
obalił w gruzy totalistyczne systesami.
o tym, że rząd liczy
"ty rządzenia i do słownika poli
róg Marszałkowskiej
Czy przesunięcie większości naŚwiadczy
zaufanie
warstw posiadają
tycznego wprowadził nowy wy.
rządowej w stronę centrum
ras: konstytucja — nie sposób
wystarczy do zrekompensowa cych oraz na pomoc ich w uspra
Podtrzymać się od analogji, hi
nia straty głosów socjalistycz wnieniu sytuacji gospodarczej i
storia bowiem powtarza się i to —
nych i komunistycznych, wyka finansowej.
Nazwiska takie, jak Jerzy
02 ? fotograficzną wprost dokład cześnie w Wiedniu i w Pradze, w historii nazwiska ówczesnych „wo że przyszłość i zadecyduje pro
nością.
Budapeszcie i w Berlinie. Za- dzów**, „zbawców** i dyktatorów, gram działania nowego rządu. Mandel i Paul Reynaud same
A erwy
narodów uciskanych trząsł się Lwów i Poznań, załomo by otrzymać obraz obecnej rze
Należy stwierdzić, że zała przez się wystarczają za pro
przez bezduszną
biurokrację, tał salwami dział „niepodległy'* czywistości, o tyle jedynie różny,
mała się dotychczasowa więk gram, który streścić można w
wprzęgniętych w tryby machiny Kraków, porwał się na barykady o ile z postępem techniki zmo szość parlamentarna i że nastą słowach: liberalizm mocnej rę
państwowe], której dewizą była, Paryż, usilniej jęły pracować dernizował się mechanizm rządów
pił wyraźny zwrot na prawo w ki, koniec wichrzeń, strajków
jak i dziś, tasada wodzostwa, (ein sztylety karbonariuszy w miastach „silnej ręki**.
dotychczasowym
systemie rzą okupacyjnych, kres uprzywilejo
Volk, ein Ketch, ein Fiihrer) wo- włoskich — od Bałtyku po Adria
Totalizm bowiem jest niezmien dzenia. Na szczególną uwagę wan<a mas robotniczych kosz
dzostwa despotycznego (Metter. tyk i od Sekwany po Wisłę za- ny i operuje stale tymi samymi zasługuje fakt, że Daladier od ra tem lekceważenia interesów lud
nich), dławionych soldateską, brzmialo stare hasło ,JZa naszą i metodami, beż względu na to, czy
zu wyrzekł się wszelkiego kon ności wiejskiej.
sprawującą namiestnictwo, dopro- waszą wolność!**
Co do żywotności nowego
na imię mu: oświecony absolu taktu z komunistami i że w toku
wodzonych do rozpaczy przez ma
Historia lubi się powtarzać i tyzm, czy hitleryzm, faszyzm, lub przesilenia nie konferował z ża rządu stwierdzić należy, że dasowe aresztowania, zsyłki „admi wiosna roku Pańskiego 1938 nie komunizm.
dnym ich przedstawicielem.
(Dokoriczenie na stronie 2-ej)

Na gruzach frontu ludowego

nistracyjne**, bez sądów, procesy
bezdowodowe przed nadzwyczajnyrni , trybunałami i r "zbudowa
nie do niemożliwości tajne poli
cje — te nerwy — nie wytrzymały*
Wybuch nastąpił prawie jedno.

wiele się różni od wiosny roku
1848 — przed wybuchem. Po
prostu po ■ stu latach wróciła era
„oświeconego
absolutyzmu** z
wszystkimi atrybutami,
które
zmiotła rewolucja. Analogia jest
zupełna i wystarczy zmienić w

Z analogii tej jednak wynika:
dalsza: wiosna narodów zdarzała,
się już w. dziejach kilkakrotnie.
Nie ma żadnych podstaw do mnie
mania, że się już więcej nie po
Stronictwo Ludowe odwołało niemożności
zorganizowania
wtórzy, zwłaszcza... wobec iden zapowiedziane na 24 bm. uro- ich w zamierzonej poprzednio
tycznych prawie warunków.
czystości racławickie, wobec skali.

Uroczystości racławickie - c d wołane
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„NO WĄ RZĘĆZPOSPOXLTA**

„Fonad sąues — pu.apaa

snobów

Fabryka talentów śpiewaczych

Racławice
Pód tym tytułem omawia w
„Robotniku** M. Niedziałkowski
stanówisko „Gazety Polskiej**,
która w sprawie trudności,, na
jakie napotkała koncepcja Stron
nictwa Ludowego, by z roczni
cy bitwy pod Racławicami uczynić święto chłopa polskiego
tak pisze:

Polakom myślą rozumną i na
prawdę głęboką z punktu widzę
nia wychowania mas chłopskich
pod znakiem obronności pań
stwa.
leli w specjalnym katalogu, który za
Niech mi redakcja „Gazety
mierzano wydać w 20 Językach i ro
Polskiej** nie weźmie słów po
zesłać do wszystkich ośrodków kul
niższych za złe. Ale, gdy czyta
turalnych I muzycznych całego świa
łem jej wywody na temat Ra
.„..Każde państwo zakazuje takich cławic, przypomniałem sobie
ta.
Ktoś jednak wreszcie dal znać poli masowych zebrań i obchodów, które pewien ,ukaz“ Piotra Wielkie
cji. Wszczęto dochodzenie w wirniku mogłyby się stać okazją do narażają go. W tłumaczeniu dosłownym
czego cała szajkę zdemaskowano. — cych życie ludzkie rozruchów i rozle z ówczesnej rosyjskiej gwary
Byli to: Norbert Wincens i Tadeusz wu krwi™"
urzędowej brzmiałoby to na
Bardzo słusznie. Ale na ja stępująco:
Olchowski (obaj z Krakowa), Jankiel
Rotensztajn, Michał Gawroński 1 To- kiej podstawie „Gazeta Polska**
„...A ludziom z gminu nie zbierać
wia Mrówka. Wszyscy trzej z War pozwala sobie twierdzić, że ob się. I palkami ich rozpędzić. Bo njc
szawy. Zajęły sle nimi władze śled chody racławickie, organizowa mądrego z ich zebrań nie wyjdzie,
ne przez Stronnictwo Ludowe, a krwi rozlew może zdarzyć się sna
cze.
miałyby się stać „okazją** do dnie..."
„rozlewu krwi**? Skąd taki
„defótyzm** ni w pięć, ni w Tak! aliści chodziło wtedy o stu
lecie XVIII i o kraj napól dziki, jak go
dziewiętnaście?
Bardzo wielu Polaków sądzi przedstawiają Me>reżkowskij i Toł
zgoła odwrotnie; myśl, by stoj.
Nieprawdaż, o, redakcjo „Gazety
związać święto chłopskie z tra
kach religijnych.
Polskiej**?!
dycją
walki
zbrojnej
o
Niepodle
Wezwana policja aresztowa głość wydaie się bardzo wielu
ła osobnika.
Podczas rewizji znaleziono
przy nim rewolwer.
Aresztowanego osadzono w
(Dokończenie ze str. 1-ej)
miejscowym więzieniu.
mógłby sprzedać na wolnym razmiary ocenić będzie można
dokładniej, gdy minie szal upo
rynku.
Dla dożywienia Austrii zarzą jenia „Anschlussem** i plebiscy
(Wa)
dzono masowe rekwizycje by tem.
dła i nierogacizny po wsiach
płacąc chłopom minimalne sta
wki.
zacit księstwie Liechtenstein, księ
Nic więc dziwnego, że na wsi
stwie Badeńskim — przyznawana niemieckiej rośnie rozgorycze
(Dokończenie ze strony l-el)
przez uniwersytet we Fryburgu w nie i mnożą się akty sabotażu, o
Bryzgowii; 5) nagroda Mozarta dla czym swego czasu obszernie do je on początek nowemu porząd
Austri i południowego Tyrolu, przy nosiły dzienniki. Hasło Goerin- kowi rzeczy przez powołanie
znawana przez uniwersytety w Inns- ga: „armaty zamiast masła** do życia doświadczonych i za
brucku i Grazu; 6) nagroda Gorresa przysporzyło wprawdzie III. służonych, znanych ze swego
dla niemieckiej Lotaryngii, Luksembur Rzeszy armat ale doprowadziło przywiązania do wolności i ła
ga i pozostałych krajów nad środko do ruiny niemieckiego chłopa. du, a prze dwa lata odsuniętych
wym i dolnym Renem, przyznawana Dożywianie Austrii zaś stało się od władzy mężów stanu.
przez uniwersytet w Bonn.
katastrofą gospodarczą, której
Odsunięcie od roboty pań
Do tych sześciu nagród przydano
stwowej tak wartościowych ele
obecnie jako nową fundację siódma n*
mentów społecznych, niezależ
grodę Kopernika, przeznaczoną dla
nie bd błędów organicznych
■niemczyzny w Polsce. Przyzna ją po
Frontu Ludowego doprowadzi
raz pierwszy w r. 1938 uniwersytet
w dzień Wielxieinow ło Francję do ebecnej sytuacji.
we Wrocławiu. Przeznaczana jest ona
Lecz, jak pisze „Osśervątore
RZYM 11.4. W kolach dobrze po
dla osobistości, które są związane z
informowanych zapowiadają, że w Romano**: „Siły moralne Fran
Polską albo pochodzeniem, albo rnieis
Niedzielę Wielkanocną, 17 kwietnia, cji i jej bogactwa materialne są
cem zamieszkania, a odznaczyły sre Ojciec św. przemówi do całego świa niewyczerpane. Czekają tylko
przez wybitne zasługi na polu piśmien ta przez radio.
okazji, aby stanąć na służbie ży
nictwa, malarstwa, muzyki, Sztuki sto
wotnych interesów państwo
Przemówienie to będzie transmito wych**. (A.)
sowanej albo folkloru.

toi ern g.ąmihniwy w krym nale
Oszuści wszelakiego kalibru nie-1 specjalnymi aparatami, które zastępowyczerpani są w pomysłach. Wszyst-1 wały bardzo prymitywne skrzyneczki.
kie swoje plany budują oni na łatwo-1 Niet rzeba dodawać, że głos „arty
wierności ludzkiej. W wielu wypad stów" wcale się na płyty nie dosta
kach wygrywają ludzką próżność. wał, ale „świat chce być okłamywa
Tak właśnie postąpiła pewna szajka, ny".
która zainstalowała się ostatnio w
Firma francuska nie mogła tego jeWarszawie. Zaczęło się od zajęcia w dnak robić darmo, pobierając zresztą
jednym z reprezentacyjnych hoteli bardzo niskie opłaty — tylko jako
stołecznych apartamentu przez przy zwrot kosztów w sumie po 300 zło
byłego jakoby z Paryża przedstawicie tych za nagranie jednej płyty. Kto
la wielkiego gramofonowego koncernu więc miał więcej pieniędzy, ten nagry
francuskiego. Koncern ów miał się wał I do 10 płyt Nazwisko każdego
zwać „Fonodlsques“.
śpiewaka czy śpiewaczki miało się Zna
Rzekomy przedstawiciel francuskie
go „Fonodisques*a" zaangażował kil
ku pracowników, którymi byli człon
kowie czajki. Pośrednicy owi rozpo
częli żywą działalność w poszukiwa
niu artystów i artystek w celu uwie
cznienia ich głosów na płytach gra
MYŚLENICE, 11.4. Jeden z
mofonowych. Nie chodziło tu rzecz komunistycznych agentów wy
prosta o znane siły artystyczne, bo
słanników, przebrawszy się Za
w tej sferze oszustwo byłoby się nie
braciszka zakonnego,udał się do
udało. Szukano naiwnych wpośród kościoła gdzie podczas kazania
bogatych rodzin, których synowie czy
wygłaszanego przez jezuitę, za
córki, niekiedy nawet panie domu,
czął głośno obelżywie wyrażać
wierzą we własny talent, mniemają,
się o duchowieństwie i prakty
że nie są dopuszczeni na rynek tylko
przez zazdrosnych konkurentów. O
szus tom nie chodziło także o Istotne
talenty, bo ich posiadacze zazwyczaj
nie mają pieniędzy.
Snobów muzykalnych, jak po wszech
nie wiadomo, nie brak wśród naszych
Jak wiadomo, fundacja Goethego obliźnich. To też oszuści nie narze
bejmuje dotychczas sześć nagród:
kali na brak klienteli, wielu bowiem
1) nagroda Herdera dla Gdańska, Prus
pragnęło zasłynąć w święcie, a oszu
Wchodnich, krajów Bałtyckich, Polski
ści umieli grać na ich próżności, pod
i Rosji. Dysponuje nią uniwersytet w
kreślając, że „Fonodisques" postano
Królewcu; 2) nagroda Eichcsidorffa dla
wiło zerwać z szablonem pokazywa
Niemców w Czechosłowacji; dysponu
nia światu sław Już ustalonych i wy.
je kuratorium w Pradze (obecnie przy
szuklwać rzetelne talenty spośród
znana
proł. Cysarzowi); 3) nagroda
„prawdziwych* artystów.
ks. Eugeniusza dla Niemiec w południc
Różni więc śpiewacy, a przede wszy
wej Europie, przyznawana przez uni
stkim śpiewaczki, bo tych było naj
wersytet w Wiedniu; 4) nagroda Stetn
więcej, śpiewali przed kolegium przed
bacha dla ludności ąlemańskiej w
stawiciell francuskiego koncernu gra
mofonowego na płyty, stając przed Szwajcar! nad górnym Renem, w Al-

Nr. 1

Komun sta u jaweł brac pka
Prowokacja w kościele myślenickim

Wieś niem eika w runie

Ciągle sprawa Kopernika

Niemcy nie chcą uznać
polskości wielkiego astronoma

Anglia w c Ir.wie nalotu
LONDYN, 114. Południowe i wscbo
dnie wybrzeża Anglii zostały zamie
nione niejako w nieprzerwany łańcuch
fortów, zaopatrzonych w najnowsze
go typu 3,7 calowe działa przeciwlot
nicze.

W r. 1915 trzeba było 17.000 strza
łów, aby zestrzelić jeden samolot, w
roku 1918 — 4,000. z najnowszych
dział trzeba tylko 20 strzałów, aby je
den był celpy.

Nie oskarżona przyjdzie do sądu ale

sąd przyjdz e do oskarżonej
ŁÓDŹ. 11.4. Nie było Jeszcze w Ło
dzi wypadku, aby rozprawa sądowa
odbywała się w mieszkaniu prywat
nym. Niecodzienny ten wypadek ma
my obecnie dó zanotowania. ” ‘
Niejaka Bolesławę Rogawską, zam.
przy ul. Brzezińskiej 24, oskarżono o
to, że dokonała niedozwolonego za
biegu na jednej ze swych pacjentek.
Sprawa ciągnęła się od roku 1936 i

DZIŚ W KAUKASKIE1
rendezvous przy
Dolne salony Filharmonii Jasna 5

Groźny pożar
w Halach Mirowskich
Wczoraj wieczorem w 1 llalj Mi
rowskiej wybuchł groźny pożar. Zapa
liło się w piwnicach, w których uagro
madzone były towary miejscowych
handlarzy Na ratunek pośpieszył do
zorca Goszczyński usiłując ugasić
ogień gaśnicą, co mu się jednak nie
udało i trzeba było wzywać pomocy
straży. Przybyły dwa odziały 1 i IV.
Akcja ratunkowa była niezmiernie
utrudniona z powodu wielkiej masy
dymu oraz czadu, przy tym piwni
co pozamykane były na kłódki. Za
czadzeniu ulegli strażacy: Antoni Ja
kubowski, Józef Gradowski I Stefan
Kozłowski.
Spłonęło 20 piwnic z towarami
Straż pracowała ponad 5 godzin.
Straty duże. Przyczyna pożaru na ra
sie nie ustalone.

była stale odraczana, albowiem Rogawska jest chora do sądu stawić
się nie może. Obecnie sąd postanowił
rozpatrzyć tę sprawę.. w mieszkaniu
oskarżonej.
W związku z tym do szczupłego
mieszkanka Rogawsklej udadzą się w
dniach najbliższych sędziowie, proku
rator oraz obrońca Rogawsklej.

Marzenia Lewinsowa
0 pokoju i... nagroozie

Nieznanym dotąd kandydatem do
pokojowej nagrody Nobla okazał się
nispodzlewanle mieszkaniec Otwocka
Markus Lewinson.
Lewlnsou od kilku lat nadsyła me
moriały w sprawie rozbrojenia do
Ligi Narodów I wybitnych polityków
europejskich. Otrzymywał on za nie
podziękowania od wybitnych osobi
stości, między innymi pismo takie na
desłał mu lord CeciL
Obecnie Lewlnsou stara się o na
grodę Nobla, twierdząc, że zyskał on
poparcie wielu dyplomatów polskich
i zagranicznych.

Przemówienie Oka św.

Jak wiadomo, spośród Niemców zarn'eszkalycli w Polsce już w zeszłym
roku dr Kurt Luck z Poznania otrzy
mał nagrodę
Herdera, przyznaną
przez uniwersytet królewiecki. Prze
wodniczącym komitetu nagrody Ko
pernika, został mianowany dr Hans
Koch z' Wrocławia, pochodzący rów
nież z Polski.
Wiadomość powyższa stanowi jas
krawy przyczynek do deklamacji nie
mieckich o „dobrosąsiedzkich*1 stosun
kach z PolskąOkazuje się, że Niemcom nie wy
starcza już zamalowywanie na ma
pach Śląska, Wielkopolski i Pomorza
barwami... IJI-el Rzeszy. Mimo wielo
krotnych, autorytatywnych sprosto
wań, nie chcą zrezygnować z Mikoła
ja Kopernika.

Syn jednego z mieszkańców
dzielnicy marymonckiej 16-letni
Edmund Koch sporządził więk
szych rozmiarów petardę z calichloricum i wystrzelił ją na
kamieniach. Jeden z kamieni
rozprysł się. trafiając Kocha w
głowę. Chłopiec padl trupem
na miejscu.

wane przez krótkofalową stację ra
diową watykańską na fali 50.26 m.
od godziny 11.50 do 12.20' cząśu kino STUDIO
środkowo europejskiego.
Nowy Świat 2'/25.
Chmielna 7
Żywiołowa komedia
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Balkon 75 gr. Parter 1 zł,
Dozwol. od 13 laf
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PRĄTĘR
KOM TA' CHŁODNA
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Na okres Wielkiego Tygodnia
wzruszający film religijny

BIAŁE RÓŻE
W przerwach koncert na orga
nach pieśni pasyjnych

CASINO

Niebywały sukces
HHilWffl

HOLLYWOOD

pod tytułem

Rozkoszny chłopak

CHŁODNA 29

Śmiertelna ofiara

strzelaniny wielkanocnej

Na gruzach frontu
ludowego

• The Great Garrck’
BRIAJ AHERNE
i OLIVIA OE HAVILLANO
,
W rolach głównych
Dziś 11,30 i 1.30 poranki ulgow.

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

• Ju—i.

COLOSSEUM

CENY

FILHARMONIA
Pocz.

6. 8. 10

"■" soi t"'-;
zł. 1."

Jeanette Mac DONALD
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Kid Galahad
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Koncentracja wojsk sowieckich
Marsz. Bluecher prze do wojny
SZANGHAJ 11.4. Według otrzyma
nych tu wiadomości, na Dalekim
Wschodzie grozi nowa wojna.
Z różnych garnizonów sowieckich
Pośpiesznie coraz to nowe
do rozporządzenia generalisismusa armii Dalekiego Wschodu,
marszałka Bluchera. M. in. z okręgu
kijowskiego i mińskiego wysłano 4

dywizje piechoty łącznie z oddziałami
zmotoryzowanymi.
Tutejsze koła polityczne zwracają
też uwagę, że sztab Bluchera prze
zdecydowanie do natychmiastowej
rozprawy z Japonią twierdząc, że Ina
czej zdoła ona zgaarnąć wschodnie
wybrzeże Syberii oraz sowiecką Mon
golię.

uvp.vwauz.v do
uv
Jakkolwiek wypadną ostate względu. Jest interesujący ze która może już doprowadzić
czne obliczenia wczorajszego względu na politykę zagranicz wojny, kanclerz chce mieć za [
referendum ludowego w Niem ną Niemiec. Idzie o bardzo waż' sobą argument woli niemieckie
czech, z góry wiadomo, że cy ne pytanie, czy ma on być zam go narodu. Gdyby rzeczywiście
fry wahać się mogą tylko po knięciem pewnej epoki, epoki doszło do katastrofy wojennej,
między 90 — 100 proc, głosów zdobyczy, i początkiem pracy będzie mógł powiedzieć: chcieza Hitlerem i jego polityka. W pokojowej. czv też przeciwnie: liście tego, potwierdziliście mo
warunkach niemieckich inny re wypowiedzenie się ludności za ja politykę, wzięliście za i
zultat byłby już polityczną po polityka Hitlera ma być argu- współodpowiedzialność. O to
rażką, jeśli nie wręcz katastro wentem dla dalszych podbojów, idzie w pierwszym rzędzie. I w > WILNO, 11.4. Jak donoszą z Nie wie głośnej alery orderowej, zmuszo
na była przerwać urzędowanie. B. pre
fą. W przewidywaniu, że w dla dalszej polityki zaborczej.
tv™ tkwi niebezpieczeństwo świeża wyznaczona przez władze ad
Austrii mógłby się zdarzyć je
ministracyjne specjalna komisja dla zes bowiem b- Związku weteranów
Sądzimy, że raczej to dru- wczorajszego plebiscytu.
dnak jakiś większy procent gło gie. Przed wejściem na drogę,
przeprowadzenia
dochodzeń w spra- powstania narodowego Kondratowicz
W. Nienaski
nie stawił się przed komisję i uciekł z
sujących przeciw „Anschlussowl“—co zwłaszcza było rzeczą
Nieświeża.
Kondratowicz znikł bez śladu mimo
prawdopodobną tak długo, do
natychmiastowego zarządzenia poszu
póki nie wyjaśniło się stanowis
ko wysokiego kleru austriackie
kiwań przez władze administracyjne.
go — zarządzono przecież,
Choroba
wbrew logice, głosowanie na
całym obszarze Trzeciej RzeAleksandra Świętochowskiego
S-<> shv ewentualny większy
PARYŻ, 11.4. Oficjalna Usta nowego dem, który przez swój skład nie tyl-, racji Republikańskiej spod znaku
Wbrew wiadomościom poda,
proc, głosów przeciw w Austrii11 j rządu przedstawia się w sposób nasię ko wychodzi poza ramy Frontu Lu- Louis Marin wypowiadano opinię, że
nym wczoraj przez kilka dzien
rozpłynął się w morzu prohitle-' pujący:
dowego, ale i którego program ozna klub ten nie zamierza stwarzać trud
rowskich głosów w całych Prezes rady ministrów i minister cza wyraźnie odwrócenie się od za ności nowemu rządowi i że Federa ników o zgonie Aleksandra
Świętochowskiego, stwierdza
Niemczech i w rezultacie stano obrony narodowej — Daladier.
sad przewodnich tegoż ugrupowania. cja Republikańska będzie skłonna do
wił znikomy ułamek. Zdaje się Wicepremier i minister kordynacji Jakie to pociągnie za sobą następ głosowania za rządem Daiadiera, gdy my. iż znakomity pisarz i publi
że i ta ostrożność była niepomta7str“ów“- stwa na szachownicy polityczne] by np. socjaliści odmówili mu swego cysta, uległ przedwczoraj ata
kowi serca, który na szczęście
trzebna. Bardzo bliskim praw Chautemps.
parlamentu francuskiego o tym prze poparcia.
.
dzięki pomocy lekarzy minął na
dy będzie zapewne premier Goe
konamy się Już w dniach najbliż
Gospodarstwo
narodowe
—
Ray

razie bez poważniejszych na
Z
drugiej
strony
b.
socjalistyczny
ring, który zapowiedział pełne
szych, kiedy nomy rząd stanie przed
min. spraw wewnętrznych Dormoy stępstw.
100 proc, głosów za „Anschlus- mond Patenotre.
izbami.
Sprawiedliwość — Paul Reyuaud
sem“.
W każdym razie zdaie się nie ule wypowiedział się również w sposób
Minister
spr.
zagr.
—
Georges
Bon

Nie to jest jednak ważne. Za
gać wątpliwości, że Front Ludowy i wysoce pojednawczy, z czego wyni
Głośny bandyta Maruszeczko ska
kałoby, że stanowisko socjalistów
pewne nawet w normalnych wa net.
jako formacja rządówo - polityczna
zany
w swoim czasie przez warszaw
runkach i przy rzeczywiście Minister spr. wewn. — Albert Sar- faktycznie Już przestał istnieć, co nie | wobec nowego rządu bynajmniej nie ski sąd okręgowy za zabójstwo wy
zostało przesądzone w kierunku ne
swobodnym głosowaniu olbrzy raut.
znaczy, że o formalnie] jego likwi- j
wiadowcy policji na karę śmierci,
gatywnym i że nie Jest wykluczo
mia większość ludności uległa Finanse — Marchaudeau.
dacii może w tej chwili zawcześnie
stanie przed warszawskim sądem anym, że socjaliści przynajmniej w
by nastrojom i głosowała za Roboty publiczne — FrossardJeszcze Jest mówić. W każdym razie
pelacyjnym w dniu 2 maja br.
pierwszym
głosowaniu
oddadzą
swe
„Anschlussem**. Przy mistrzo Ministerstwo pracy — Ramadier.
zwrot, który w polityce francuskiej
Sąd apelacyjny odrzucił wniosek
wskiej propagandzie, nakładzie Ministerstwo rolnictwa — Guy La- się zaznaczył, iest wyraźny i skutki kartki za rządem.
obrony o zbadanie bandyty przez
energii! i środków w rozmiarach I cbambre.
Nie ulega wątpliwości, iż stronni- psychiatrów, uwzględnił natomiast
______ _
odczute zostaną zarówno w sa
które odpowiadają rozmachowi Marynarka wojenna — Campinchi. jego
mej Franci!, jak i w układzie sto ctwa centrowe reprezentowane w no- | żądanie obrony o wezwanie i przehitleryzmu i są, jak wszystko Kolonie — Georges Mandel.
sunków międzynarodowych.
wym gabinecie udzielą mu swego cał słucłianie raz jeszcze wywiadowcy
dziś w Rzeszy, „kolosal", przy Oświata — Jean Zay.
Pierwsze
komentarze
z
kuluarów
kowitego poparcia. W kołach parla Mazurka, na okoliczność, czy Marunacisku administracji i policji i Emerytury — Champetier de Ribes.
parlamentarnych świadczą, iż nowy mentarnych wypowiadano przekona szeczko krytycznego wieczoru przy
rozhukaniu hitlerowskich bojó Rolnictwo — Quellle.
rząd spotkał się z przychylnym przy nie, że Daladier otrzyma z całą pe ulicy Żórawiei mógi słyszeć wezwa
wek podnieść ten procent na Handel — Gentin.
wet do pełnych 100 proc, nie Ministerstwo poczt i telegrafów — jęciem. Ze strony prawicowej Fede- wnością pełnomocnictwa finansowe. nie policji: „halo, stać, tu policja".
jęst wielką sztuką. Idzie o to, Jules Julien
.........
........... . 1 11 1
co warte
głosy iidpidvvuvr
naprawdę, i Maryi
wdrie są te
iw giusy
Marynarka handlowa — de Chappew irzeczywistej rzeczywistości, i . . .
. v publiczne — Marc Rucart
A tu już nasuwa się nie jedna z
Zdrowie
wątpliwość.
Jak z powyższego składu widać Da
Gdyby doszedł jeszcze do ladier skompletował listę swego rządu
skutku plebiscyt, zamierzony głównie z przedstawicieli partii rady,
przez Schuschnigga, okazało kalno • społecznej, której sam prze
by sle zapewne, że około 90 pro wodniczy oraz drugiej —• mniejszej
cent głosujących opowiada się grupy Frontu Ludowego tzw. Unii Re- BERLIN 11.4. Jak można było prze- J nie od kilku dni prowadzona propa- dytu 150 milionów marek dla rozbu
za rządem Austrii niepodległej i publikańskiej i Socjalistycznej. Poza wldzieć przeszło 99% głosów odda- ganda w postaci ogłaszania milio- dowy przemysłu austriackiego.
przeciw połączeniu z Niemca tym w skład rządu weszli wybitni par nych w plebiscycie
----- ■- *brzmialo
—•—„tak".
1-Ł“ nowych zamówień niemieckich dla
W tych warunkach nic dziwnego,
mi. Tak należy sądzić, przeglą lamentarzyści należący do ugrupowań W Austrii głosowało „nie" około przemysłu austriackiego, wieści o an że Ilość kartek z napisem ,t,ak“ w
dając długie serie zwycięstw stojących dotąd w opozycji do rządu il»90G osób, w Niemczech ponad gażowaniu bezrobotnych, o inwesty stosunku do kartek z napisem „nie"
tego rządu — dopóki był przy Frontu Ludowego. Są nimi: Paul Rey- 430.000.
cjach drogowych, a zwłaszcza roz miała się w Rzeszy Jak 99:1, zaś w
władzy. A po tern okazało się, naud, najwybitniejszy obok Flandln a, Aczkolwiek plebiscyt nie miał for głoszona w wilię plebiscytu wiado Austrii jak 99,75 : 0,25.
że nikt, dosłownie nikt, palcem przewódca centrowego Zjednoczenia malnie charakteru przymusowego, w mość o udzieleniu przez Rzeszę krenie ruszył w obronie tego rzą Demokratycznego, Jerzy Mandel, dłu poszczególnych domach zjawiali się
du. gdy się walił, a w parę ty goletni współpracownik Clemeanceau. „kontrolerzy" plebiscytowi, spraw
godni później co najmniej 99 pro należący do prawicowej grupy nieza- dzając czy wszyscy odali głosy. Nie
c“«it głosujących oświadczyło ’cżnych republikan. deputowany de zwykle interesującym jest, iż w ko
sie za Hitlerem I za połącze Chappedelaine, przewodniczący cen ściołach katolickich nie zajęto z
niem z Rzesza- A coby było, trowej lewicy demokratycznej w ambon żadnego stanowiska wobec
gdyby tak z kolei walił sie re Izbie Deputowanych i senator Cham- wyborów.
LWÓW, 114- W powiecie rawsko-1 nowie znaleziono na ołtarzu w skrytżim hitlerowski? Czy wielu by petier des Ribes, przewódca stronni Członkowie formacyj partyjnych ruskim przeprowadzane są od kilku ce na Ewangelię kilka rewolwerów,
łoby jego obrońców? Czy wy ctwa o ideologii chrześcijarisko-de- obchodzili mieszkania prywatne na dni masowe rewizje i aresztowania ukrytych tam przez bojowców z O.
trwałyby przy nim te głosujące mokratyczne], L zw. demokratów- wołując do udziału w wyborach. wśród Ukraińców. Codziennie niemal U. N. bez wiedzy miejscowego paro
dziś masy?
Chorych i starców zwożono i zno przybywają do Lwowa transporty a- cha.
ludowych.
Zniszczenie demokracji pocią W tym stanie rzeczy trzeba uznać, szono do lokali wyborczych od sa resztantów, których osadza się w wię
ga za sobą zniszczenie właści' że rząd Daiadiera jest pierwszym mego rana.
zieniu śledczym. Według pogłosek a-'
wej miary, którą zbadać można w obecnej, trwającej od maja 1936 r.,
Nie bez znaczenia dla nastrojów resztowania te prowadzi się w związ
rzeczywiste nastroje i rzeczy kadencji parlamentu francuskiego rżą plebiscytowych w Austrii była usil- ku z wypadkami koło Uhnowa w ro- ■
fabryka krochmalu
wiste poglądy społeczeństwa.
ku 1934.
Jest to katastrofą rządów auto
W czasieWrewizji
policja
______ ___
Okuninie
koh< znajduje
Modlina spaliła
rytatywnych. Czuje to kanclerz
wieJebronLA^tu^cerkw^^h- sję fabryka krochmalu p. f. Górski
WIECZNEJ ONDULACJI
Hitler, który często szuka po
I Morawski i Ska Straty sięgają mitwierdzenia swych tez i zamie
ŁABĘDŹ „WŁADYSŁAWA” WOLSKA 105 Pamięta!
I liona złotych. Przyczyna pożaru na
rzeń w glosowaniu ludowym.
O bezrobotnych 1 razie nie ustalona.
zostal przeniesiony do Salonu wiecznej
Niestety! Przekleństwem złego
ondulacji na WOLSKA 50, pod firmą
czynu jest to, że rodzi złe owo
ce. Najwspanialsze wyniki ple
KAZIMIERĄ j WŁADYSŁAW
biscytów. urządzanych w wa
runkach. wytworzonych przez
rządy dyktatorskie i totalne nie Dojazd tram. 5, II, 15, 16 i 21. * CENA Zł. 5.— * Tai. 3.49-43
mówią nic. Nie są prawdziwą
miarą rzeczywistych nastrojów
Społeczeństwa.
Plebiscyt niemiecki jest prze
to interesujący nie z punktu wi
Komplety, sztoki pojedyncze
dzenia sprawdzianu poglądów
w-wn, MONIUSZKI 4
Społeczeństwa w Niemczech 11
Doży wybór dogodne warunki CHŁ0DMA36
IEL. 23^-08 (sklep)
w Austrii, ale z całkiem innego i

„Bohater” afery orderowe)

Zwrot w dotychczasowej polityce Frcn ii

Oblicze potitynne rządu Daiadiera

Poetach M^ruszeczki

Wieśti o kredytach i kontrola głosujących

jak było do przewidzenia
99% glosowało

Rewolwery w cerkwi

Masowe rewizje i aresztowania wśród Ukraińców

Spaliła się
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Sprawa ustroju adwokatury
Zły adwokat równ e niebezpieczny, jaK zły lekarz

Pomoc prawna

dla naszych czytelników

jest zagadnieniem pierwszorzędnego znaczenia

Sprawa nowego ustroju adwokatu
ry. wobec odesłania projektu z po
prawkami do sejmu jest w dalszym
ciągu aktualna i zdaniem naszym nie
doceniana należycie.
Poziom adwokatury, jako współ
czynnika wymiaru sprawiedliwości
ma gro inne znaczenie społeczne, go
spodarcze i moralne, a nawet w znacz
nym stopniu odziaływa na stan bezpie
czeństwa publicznego. Przyznam się
otwarcie, że dla mnie poziom zawodo
wy i etyczny adwokatury ma bodajże
większe znaczenie, niż zakres swobo
dy samorządu adwokackiego. Z tych
względów chciałbym poruszyć nie
które zasadnicze punkty projektu no
wego prawa. Stało się bardzo dobrze,
że punkty te znalazły się w projekcie
i należałoby wyraźnie je podkreślić, a
w dalszym ciągu baczyć, ażeby nie
pozostały tylko martwą literą prawa,
lecz, żeby były ściśle wykonywane.
Pozwolę sobie zwrócić uwagę prze- |
de wszystkim na punkt projektu umoż
Uwiający radom okręgowym adwokac
kim

KONTROLE ROZSIEDLANIA
MŁODYCH ADWOKATÓW
Punkt ten jest bardzo ważny i łączy
się ze sprawą materialnego bytu adwokatów, oraz należytą pomocą praw
uą dla ludności zamieszkałej na odległej prowincji, — głównie na kresach

go zwyczaj, Ze aplikant adwokackiI
nie pobiera Żadnego wynagrodzenia —
przeciwnie musi się często „wkupy
wać" do kancelarii pod różnymi for
mami. Czasem udziela patronowi, „po
tyczki*', czasem wprost opłaca się róż
nyin pośrednikom za „wyszukanie"
mu patrona.
Walka z tym zwyczajem — względ
nie wykazywanie na jego niewłaści
wość jest wyważeniem drzwi otwar
tych. Ale to jeszcze nie wszystko.
Aplikant adwokacki, nie pobierający
żadnego wynagrodzenia prowadzi po
prostu kancelarię na własną rękę, ma
u siebie pieczątkę swego patróna pód
Którą podpisuje się z iiićwyrafnyfo
dodatkiem w. z. (w zastępstwie).
Aplikantom powodzi się nieraz le
pie], niż wielu adwokatom. Są tanki,
nie mają tych wydatków, które ma ad
wokat. <— nie płacą takich samych po jI
doadtkiem
w*. (w 4zastępstwie*.
em wg.
!
cię dla adwokatów
**--*
----- * ’■ moralnym sprawa ta
Pod względem
wygląda jeszcze gorzej. Jak można
mieć zaufanie do ludzi, którzy zaczyualą swoją karierę od obchodzęnia prawa?
Poruszyłem tylko dwa,
zdaniem
___ _ ___
,__
moim ważne bardzo punkty nowego
Projektu, na które należałoby położyć specjalny nacisk.
W zakończeniu wyjaśnię jeszcze !
'Y

CZENSTWO

publiczne.

Śmiem twierdzić, że rozkwit prze
stępczości, gangsterstwa itp. w Ameryce zawdzięczają Stąny Zjednoexone w xuacznej mierze etycznemu
poziomowi swoich adwokatów. Licz
ni adwokaci amerykańscy to nie tyl
ko czynnik wymiaru sprawiedliwoś
ci — to doradca prawny przestęp
ców, doradca i pomocnik. Znane są
wypadki, że zawodowi gangsterzy
mają stałych doradców prawnych,
którży z góry zabezpieczają ich
przed konfliktem z władzami bezpie
czeństwa. Ućzą ich, Jak maja zabez
pieczyć się prewencyjnie pod wzglę
dem zapewnienia sobie alibi, jak bro
nić się na wypadek schwytania na
gorącym uczynku ltd,
Są tam przeróżne spółki adwokac
kie j adwokaci specjaliści od różnego
rodzaju dziwnych históryj i kombiuacyj. Są up- specjaliści od szanta
żowania i naciągania towarzystw ubezpleczeuiowych. Adwokaci tacy
mąją rozległe stosunki z pogotowiem
ratunkowym, z policją. Dowiadują
się natychmiast o wypadkach niesz
częśliwych jakie wydarzyły się w
mieście. W kilka minut niemal po wy
padku zjawia się przedstawiciel u po
szkodowauej ofiary i od razu uczy
ją, jak ma zaatakować dane towarzy
stwie ubezpieczeń.

wschodnich.
I
ZNACZENIE POZIOMU
i Są adwokaci działający odwrotnie
Mówi się bardzo wiele o paupery- !i ETYCZNEGO I ZAWODOWE- w obronie tych towarzystw ubezpiezacji adwokatury, o nadmiarze adwo .
GO „^!/y
ADWOKATURY
voKA','URY
' czeniowych — rozporządzający znokatów w większych ośrodkach, więk I JEGO WPŁYW NA BEZPIE* wu ca,ą {alns;4 fałszywych wiadkówszych miastach. Przeludnienie adwoka
tury daje się specjalnie Odczuwać w
stolicy, a następnie w głównych miasach Małopolski.
Równocześnie zaś słyszymy stale o
braku pomocy prawnej dla ludności
Miedziana 10
wsi i małych miasteczek. Skazana jest
Okazyjne pochodzące z zamiany
ona albo na pomoc ludzi mało wyro
bionych fachowo, często nledokształco
nych obrońców starego typu, a co
gorsza wydana jest na łup różnego
rodzaju pokątnych doradców, małycn
spryciarzy, naciągających w sposób
Przychodnia Specjalna dla ch »pch nu
nie prawdopodobny ludność włościań
ską I stanowiących Istną plagę sądów
._ _ _
grodzkich. Ludzie ci poza naciąganiem uL Mars?. Focha 3, tel. 3.00-22. Rentswoicb klientów — raczej ofiar, są Jed ' gen. Odma sztutżna. Porada wraz z
WENERYCZNE.
TEL. 10.10-35.
ną z głównych przyczyn nieprawdo- ' prześwietleniem. Czynna od 12—8 V’
Wszystkie specjalności. Drntystyka.
Wezwania na miasto.
podobnych procesów, będących tylko
niepotrzebnym ciężarem dla sądów
grodzkich mniejszych miast
Si.
Młodzi, a nawet starsi adwokaci czę weneryczne, płciowe, skóry
sto gęsto głodują w większych mia CHMIELNA 33 (dom kipa Atlantic) WENERYCZNE, skórne płciowe. —
W ,^rty,Unuie lekarka Dr- A.
stach — gdy koledzy ich na prowincji przyjmuje od 9 r. do 8 wiecz., oraz pat
RATAJ, CHMIELNA 25, 8 r. — 8 w.
w
Lecznićy
Mariańska
9,
godz.
4fi.
znajdują od razu niemal dobry kawa- ■
GABINET ELEKTRO.
ŚWIATŁOLECZNICZY. Dlaterma łek Chleba, stanowiąc równocześnie
krótkie fale, d'ARSONVAL i in.
bardzo pożądany element społeczny
wszędzie tam, gdzie odeżuwać się da
w niedzielę do 2-ej
le brak inteligencji.
Przychodnia specjalna dla chorych na
Jest to zresztą ta sama historią,
PŁUCA i SERCE
jaką zauważyć można i w innych za w LECZNICY, L ESZ “ O
SENATORSKA
28,30. Rentgen. Odma
wodach: mówi się o nadmiarze inteli
.
I sztuczna. Elektrokardiograf. Porada
. .
gencji. Niesłusznie Inteligencji nie ma 1 SPECJALNA przych. dla chorych na wraz znaprześwietleniem.
Wezwania
miasto: TEL. kes'-S^
3”'3 i1
my wcale za wiele, — jest tylko nie
poiadB wraz z
wt
należycie rozsiedlona. W większych I
prześwietleniem
ośrodkach Jest jej za dużo, w mniej W-wa. Marszałkowska 40: tel. 9.00-09, j
szych jej brak.
ft4 LECZNICA HA
góoż. 10— l, 3—-7.
Drugą ważna bardzo sprawą —- to
4*?. C H Ł o O K A - Z*t
sprawa
Specjalna
. I<ISZEIC Choroby VVL*>ęRYCZNĘ, Skórne, Moczopłciowe, światfolecznlctwo.
APLIKANTÓW
ADWOKAC- ecznicą cboró, LUiqUK < WĄTROBY
i
przemiany
materii.
Prześwietlenia,
Codzienpie
od 9 r.
9 w. w niedzielę
KICH I ICH WYNAGRODZE analizy, wizyty ną miasto. Marszał
■■ święta do godz. 1-ei po poi.
NIA PRZEZ PATRONÓW.
kowska 99. Od 9 do 8 w. Niedziela
To co się obecnie dzieje jest ano
10— 1- Telefon 9.79-09
malią i jest swego rodzaju demorali
LECZNICA wyłącznie dla
zowaniem aplikanta już w zaraniu je.
GABINET
ELEKTROLECZNICZY
go kariery.
LECZENIE CHORÓB SKÓRNYCH
Przyjął się w Warszawie I bodajże
ARTRETYKÓW
na terenie całego b. zaboru rosyjskieczynna od 10—1 i 4-*4. Wierzbowa 11

MEBLE Wykwntne w wielkim wyborze
Salói Wytwornych Metti

St

ICKI
J** Nowy Swat 30* KoS2ykoW3 671

Dr. med. A. LESZCZYŃSKI

Or l. Fajc/n ,L,E”>° 36
Onerytm. pltlowe, skóry

*>7

Burakowski

zawodowców. Inni znowu adwokaci są
specjalistami od dawania łapówek 1
przekupywania policji ltd. ltd.
Na kontyngencie — na szczęście
jeszcze do takiej doskonałości nie do
szliśmy — „technika" Jednąkże powyż
sza wykazuje, że adwokatura ma du
ży wpływ na rozwój przestępczości.
Wiadomym jest wreszcie, czym Jest

KIEPSKI, NIENALEŻYCIE
PRZYGOTOWANY AD
WOKAT
i wiele szkody przynieść może swoją
nieudolnością, nieumiejętnością klien
towi. Jest on tak samo niebezpiecz
ny jak zły lekarz. Ten Ostatni poma
ga swoim pacjentom w wędrówce na
lepszy świat a pierwszy naraża go
na straty materialne i moralne.
Jak widzimy więc sprawa poziomu
adwokatury ma znaczenie ogromne
pod względem społecznym 1 winna
być troską wszystkich zdrowo my
ślących obywateli.

Uwzględniając trudne wa
runki, w jakich przeważnie
znajduje się świat pracy — pi
smo nasze wprowadza stałą,
bezpłatną pomoc prawną dla
naszych prenumeratorów.
Pomocy udzielać będziemy
w formie pisemnej, przez udzie
lanie odpowiedzi na zapytania,
jak również ustnie, zgłaszają
cym się w nasze] redakcji czy
telnikom za okazaniem opła
conego kwitu prenumeraty za
miesiąc bieżący.
Pragnący zasięgnąć porady
prawnej pisemnej zechcą zwra
cać się do nas listownie, z po
daniem liter, lub cyfr, pod jaki
mi chcą uzyskać odpowiedź.
Wystosowane do nas listy bę
dą natychmiast niszczone. Od
powiadamy za zupełną dyskre
cję, Listy prosimy adresować
do redakcji „Nowej Rzeczypo
spolitej", Zgoda 5, Dział praw
ny.
Tych prenumeratorów, któ
rzy zechcą korzystać z ustnych
porad prawnych posimy zwra
cać się do redakcji naszej w
godzinach wieczornych od 19
do 20-el.

COTCI E KLUErwz TAPCZ NY C IlfEDMIV Mokotowska 64
I O I ELE Najnowsze modele t® Inl tle lilie
Front

„Świadek". ..oskarżony" czy poprostu „pan’7

Jek należy tytułowa: stronę
podczas przewodu sądowego

P. Cat Mackiewicz zamieścił w to tylko aktem mniejszej lub większe!
„Słowie** zabawna anegdotkę — wy kurtuazji..
wodząc z niej niewłaściwe wnioski.
Pisząc o niezawisłości sądów w
Rosji — przytacza on następujące
wydarzenie:

„W Wilnie w dniach od 20 —
29 września 1896 r. toczył się słyń
ny proces krożański, na którym
in. in. zeznawał jako świadek ów
czesny gubernator kowieński KHngenberg:
Jeden z adwokatów, książę Urusow z Moskwy, zwraca się do
gubernatora per „świadek Klingienberg"
(swidietiel Klingienberg).
,
— Proszę pana przewodniczą
cego sądu o zwrócenie uwagi pa
nu adwokatowi przysięgłemu, że
ja jemu nie świadek Klingienberg,
ale jego ekscelencja gubernator
kowieński, rzeczywisty radca sta
nu Mikołaj Michaj łowicz Klinger
berg, szambeian dworu Jego Ce
sarskiej Mości.
Na to przewodniczący:
— Sąd zna tylko: oskarżonego,
obrońcę i świadka. Świadek Klin
gienberg zechce odpowiadać na
pytania obrońcy.
Wnioski z powyższej anegdoty,
mające świadczyć o „niezawisłości"
sądów rosyjskich są naszym zdaniem
zupełnie niewłaściwe. Co ma zawi
słość, czy też niezawisłość do uprze]
mego, lub mniej uprzejmego traktowanIa świadka w sądzie?
Sądownictwo w Rosji stało niewąt
pliwie wysoko — nie obniżyłby się
jednak ani jego poziom, ani Jego nie
zawisłość, gdyby ówczesny adwokat i
czy przewodniczący zwracał się do
gubernatora w formie i z użyciem
przysługującego mu tytułu. Byłoby

o,o

-
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Przygwożdżone metody „Nowego Kuriera”

Sensacyjny proces prasowy

zakończył sie całkowitym zwycięstwem „Obrony Ludu*
We czwartek 7 bin. zakoń
czył się w Toruniu sensacyjny
proces prasowy, który w kołach
politycznych i dziennikarskich
Pomorza i Wielkopolski wzbu
dził wielkie zainteresowanie.
Proces sięga swym począt
kiem wypadku, jaki zdarzył się
w sierpniu ubr. wychodzące
mu w Toruniu pismu „Obrona
Ludu", będącemu
organem
wówczas NPR, a dziś Stronnic
twa Pracy. Pismo to nie uka
zywało się z górą przez tydzień
„z przyczyn od wydawnictwa
niezależnych". W związku z tą
przymusową bezczynnością, o
spowodowanie której „Obrona
Ludu" po wznowieniu oskarży
ła poznański organ „naprawia
czy" „Nowy Kurier", ten ostat
ni zamieścił wiadomość, że or
gan NPR był zamknięty przez
władze, które podczas rewizji
ksiąg stwierdziły, iż wydawnic
two jest finansowane przez źró
dła zagraniczne, przy czym
wyraźnie dano do zrozumienia,
że w grę wchodziły pieniądze
z... Czechosłowacji.

czyła strony technicznej przed
siębiorstwa.
Wobec tak niezwykłego wy
niku zeznań obu zaofiarowa
nych przez redaktora odpowie
dzialnego „Nowego Kuriera"
świadków, nie pozostawało os
karżonemu nic innego, jak pro
sić o łagodny wymiar kary tym
bardziej, że z wydawnictwem
za wy bryki którego ponieść mu
si odpowiedzialność, nie ma obecnie nic wspólnego. Sąd wy
dał wyrok istotnie łagodny,
skazując oskarżonego Skrzyp
czaka na tydzień aresztu i 200
zł grzywny oraz ponoszenie
kosztów sądowych i adwokac
kich oskarżycieli. Poza tym
sąd zasądził ogłoszenie wyro
ku na koszt oskarżonego w „Obronie Ludu", w „Nowym Ku
rierze" i „Gazecie Polskiej" w
Warszawie.

prowadził, nie tylko skryło się
za plecy zupełnie nie orientu
jącego się w sprawie zwykle
go funkcjonariusza administra
cyjnego, ale także, żc odmówi
ło ono ofierze tych swoich me
tod publicystycznych pomocy
adwokackiej.

O osi Rzym — Berlin
Spytał kiedyś kogoś ktoś:
„Po co jest ta cała oś?
Czy nie mogą się też Włosi
kręcić koło — własnej osi?“
Idparł temu komuś ktoś:
„To jest bardzo dziwna oś!
posmarować ją w Londynie —
to rozłupie się w Berlinie!"

GRYF
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Uratować Wołyń od niebezpieczeństwa ukraińsk ego!
Kiedy 10 lat temu p. wojewo
da, ówczesny minister spraw
wewnętrznych Józewski, otrzy
mai od marszałka Piłsudskiego
misję ułożenia na Wołyniu
współpracy polsko-ukraińskiej,
misję równie doniosłą jak za
sadniczą. całe społeczeństwo
polskie chciało spojrzeć na Wo
łyń i pilnie obserwować to. co
tam dziać się będzie. Zdawano
sobie sprawę, iż zlecenie, jakie
otrzymał P. wojewoda, nie jest
bynajmniej łatwe, że nie rozwiąźe się zagadnienia ani szyb
ko, ani prosto.
Tymczasem pierwsze posu
nięcie, jakiego dokonał p. Jó
zewski, powinno już było bu
dzić poważny niepokój. Zażą
dał on mianowicie całkowitej
autonomii dla swej pracy, od
ciął się od reszty Polski dwoma
kordonami. O ile kordon sokal-

ski był logicznie najzupełniej walca, sztab swój posiada w
usprawiedliwiony, miał bowiem Monachium i stamtąd czerpie
za zadanie wyjęcie Wołynie fundusze potrzebne dla jej dzia
spod
wpływów ukraińskich łalności, to zestawienie nazwisk
wschodnio-galicyjskich, o tyle depesz i faktów musi naprowa
kordon
lubelski
ucinający dzić myśli zupełnie niedwuzna
■wszelką możliwość kontroli czne.
nad wołyńską pracą państwo
Afera z wykupem terenów
wą ze strony reszty społeczeń wzdłuż Styni i Stochodu przez
stwa polskiego, wydawał się co kolonistów niemieckich, zakoń
najmniej ryzykowny.
czona, jak wiadomo, na żąda
Dziś po 10 latach trwania cks nie władz wojskowych, usunię
perymentu p. Józewskiego mu- ciem z granic Polski dyrektora
simy stwierdzić z całą stanow Banku Niemieckiego w Łucku
czością, że wszelkie ówczesneI pod firmą Credit-Łuck p. Plaobawy na ten temat były wię tenika jako uciążliwego cudzo
cej niż usprawiedliwione.
ziemca. oraz usuwaniem z tych
Prasa niezależna niejedno że samych przyczyn kololnikrotnie już zabierała głos na stów' niemieckich z zajętych
ten temat. Wszystkie szczegó przez nich terenów, podkreśla
ły uchybień p. wojewody prze jeszcze niebezpieczeństwo za
ciwko zdrowej logice państwo wisłe nad tą perłą ziem Rzeczy
wej omówiono wielokrotnie.
pospolitej, jaką jest Wołyń.
Natomiast niesłychanie inte
Jeżeli się ponadto zważy, iż,
resującym jest źródło wpły
co
jest już dzisiaj na Wołyniu
wów i możliwości ukraińskich
na Wołyniu i z tego należało powszechnie wiadomym, że le
by sobie raz nareszcie zdać do galne organizacje ukraińskie na
tym terenie są w wielu wypad
kładnie sprawę.
Kiedy przed mniej więcej pół kach tylko przykrywką dla dzia
tora rokiem wykryto na Woły łalnoścr organizacyj nielegal
niu organizację ukraińską o któ nych. zestawienie mówi samo
rej do owego czasu nikt nic nie za siebie.
Jak długo trwać będzie na
wiedział, działając pod naz
wa „Ukraińskaja Narodnaja Ko Wołyniu eksperyment, mogący
zaczaja Organizacja" — „UNA- doprowadzić do wręcz katastro
KOR", zastanawiającym by! falnych wyników?
Na szczęście społeczeństwo
szczegół następujący: oto u „atamana kurzeniowego" w Cho- polskie przejrzało już od daw
dorowie znaleziono w czasie re na. Dziś nie ma już na Woły
wizji dwie depesze gratulacyj niu różnic partyjnych. Wszys
ne nadesłane z okazji urucho cy rozumieją tam bez żadnych
mienia organizacji. Jedna z nich wątpliwości, że istnieje jeden
i to jest zrozumiale, podpisana wielki ceł. któremu na imię Pol
była przez atamana Skoropadz ska. Obok hallerczyków, dla
kiego, datowana z Berlina, dru tego drogiego wszystkim pol
ga zaś nosiła podpis szefa nie skim sercom celu, procuja zaró
mieckiej partii narodowo-socja wno legioniści, jak i członko
wie Stronnictwa Narodowego,
listycznej.
Kiedy się zważy, że druga or tak i wszyscy inni działacze ze
ganizacja ukraińska terorysty- wszystkich organizacyj pol
ezna, pozostająca pod rozkaza skich.
Andrzej Przełęckl.
mi pułkownika Tadeusza Kono-

Sprawy nie można jeszcze
uznać definitywnie za zakoń
czoną, gdyż pełnomocnik os
karżycieli adwokat dr Ossow
ski z Torunia zapowiedział
złożenie skargi apelacyjnej.
Na Pomorzu i w WielkopolWiadomość „Nowego Kurie
ra" została skwapliwie prze sce niezwykle ostro komento
drukowana nie tylko przez pi wany jest fakt, że wydawnict
sma specjalizujące się w rzuca wo „Nowego Kuriera", na cze
niu niewybrednych insynuacji le którego w czasie zajść, któ
pod adresem prasy tzw. „Fron re bvłv przedmiotem skargi,
tu Morges", ale i przez niektóre stał znany na bruku poznań
„sanacyjny"
dzienniki
opozycyjne,
jak: skim działacz
i»ABC“ i „Kurier Poznański". niejaki Stanisław Zawadzki,
który osobiście całą kampanię
r
y jaśnieniem
„Obrony Lu- I ________________
przeciwko
> „Obronie
Ludu"
*» r* zł łl ł
____
du“, że żadnej rewizji ksiąg w
jej wydawnictwie nie było, „No U CDI C Stylowe i nowoczesne, oraz wysprzedaż dawniejszych fasonów U CDl F
iwy Kurier" nie dał wiary, pod l’"l DLL za bezcen. Wt, KUCICKI Marszałkowska 145. tel.504-68 njLuLt
trzymując kategorycznie swe
twierdzenia. W tym stanie rze
Miliony ziotijch strat
czy przedstawiciele „Obrony
Ludu" red. Popiel i dyr. Ant
czak postanov'ili wystąpić prze
ci w ko redaktorowi „Nowego
Kuriera*4 na drogę sądową.
Od soboty obraduje w Warszawie sobą zgórą 100 milionów zł rocznie
1 Na pierwszej zaraz rozpra II Kongres Bezpieczeństwa Pracy ] świadczeń na renty i odprawy, nie
wie sprawa przybrała obrót zwołany z inicjatywy Instytutu' licząc składek ubezpieczeniowych
bardzo sensacyjny, gdyż adwo Spraw Społecznych pod hasłem „War oraz strat poniesionych przez prze
kat redaktora odpowiedzialne sztat pracy ośrodkiem kultury pra- mysł wskutek dezorganizacji i zepsu
go „Nowego Kuriera"—Skrzyp
tych maszyn. Łączna suma straty w
czaka zaofiarował dowód praw Na Kongrcs przybyło razem 614 złotych obliczana Jest na 350 milio
dy. nrzy czym jako świadków osób, reprezentujących 10 instytucyj nów złotych.
zgłosił prezesa Zjednoczenia państwowych (15.9%). 28 związków
Jedna trzecia miliarda obecnych
Zawodowego Polskiego z Po przemysłowych (9,8%), 15 związ- strat zinwestowana w życiu gospo
znania p. Er. Mańkowskiego i ków rolniczych (3,7%), 5 związków darczym rocznie i 550 milionów go
naczelnika wydziału społeczno- inżynierskich (1,1%), 5 związków za dzin pracy ludzkiej rocznie może
politycznego w Pomorskim U- wodowych pracowników (2%), 18 in- przyczynić się poważnie do popra
rzędzie Wojewódzkim p. Cicha stytucyj naukowych (7,5%). 21 przed wy sytuacji ekonomicznej kraju i
lewskiego. Na tym też tylko siębiorstw państwowych (9,6%). 6 skutecznego zwalczania bezrobocia,
skończyła się rola adwokata, przedsiębiorstw miejskich
(7,2%) poprawy warunków egzystencji, a w
które wydawnictwo „Nowego oraz 183 przedsiębiorstwa prywatne pierwszym rzędzie nędzy mieszka
Kuriera" udzieliło swemu rodak czyli 43,5% uczestników Kongresu. niowej wielkiej armii robotniczej w
torowi odpowiedzialnemu. Na Charakterystycznym jest zaledwie w Polsce.
następne dwie rozprawy oskar 2% udział przedstawicieli świata
żony stawił się już bez jbron- pracy w Kongresie rozpatrującym
cy.
zagadnienia żywo interesujące robot
Na pierwszej z nich zeznawał ników.
Świadek Mańkowski. Oświad Zarówno referenci, lak i liczni
czył on pod przysięgą, że nic mówcy w dyskusji stwierdzili, że nie
niu nie wiadomo o czerpaniu może być mowy o bezpieczeństwie
przez „Obronę Ludu” pieniędzy pracy w oderwaniu od łącznego t
ze ?ródeł zagranicznych. Na nim zagadnienia higieny pracy. Nie
trzeciej z rzędu i ostatniej roz można też myśleć o wprowadzeniu
prawie zeznawał naczelnik Ci- urządzeń bezpieczeństwa pracy bez
Przy współpracy najwybitniejszych w Polsce mężów stanu, uczonych,
chalewski, który nie mniej ka jednoczesnego pełnego 1 szczerego
tegorycznie zaprzeczył oba o- zaufania robotników do swych prze
specjalistów i publicystów.
koiicznościom. na które jako łożonych i jawności przeprowadza,
Pomiędzy innymi ogłosili swe prace: Stanisław Wojciechowski, Ignacy Pade
Świadek był podany. Naczel nej akcji.
nik Cichalewski stwierdził, ze Sprawa bezpieczeństwa pracy i hi
rewski, gen. Józef Haller, prof. Stanisław Estreicher, prot, Stefan Glaser,
nic mu nie wiadomo o żadnej gieny pracy jest tym ważniejsza, że
prof. Stanisław Kot, Karol Ludwik Koniński, prof. Wacław Komarnicki, Woj
rewizji ksiąg w wyd.nwniztwłe wypadki przy pracy pociągają rocz
nie
zgórą
100
zmarłych
i
20.000
nie

•.Obrony Ludu" w sierpniu 19.37
ciech Korfanty, gen. Marian Kukieł, Aleksander Mogilnicki, Władysław Nier„ wie natomiast prywatnie, iż zdolnych do wykonywania zawodu
naski, Karol Popiel, Irena Pannenkowa, prof. E, Romer.
"w tym czasie odbyła sie w Dru Inwalidów pracy. Strata społeczeń
stwa i narodu wskutek braku urzą
karni Robotniczej, w której „ORedakcja i Administracja: Katowice, Sobieskiego 11; Konto PKO Nr. 308.560
brona Ludu" wychodzi, jakaś dzeń bezpieczeństwa pracy obok
wielkich
ofiar
w
ludziach
pociąga
za
Prenunerata miesięczni 1 zł 50 gr wraz z przesyłka. Kimer pojedyńczy 40 gr.
rewizja budowlana, która doty-

Tysiące °*iar w ludziach
Obrady Kongresu Bezpieczeństwa Pracy

tygodnik polski, chrześcijański, niezależny, demokratyczny.
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„NOWA RZECZPOSPOLITA"

Str. 6

TEATR, MUZYKĄ, KWO

Muzyka i taniec

Balet reprezentacyjny

WIELKI: Dziś nieczynny. Jutro „Carmen"
z Hupertową (Carmen) I Gruszczyńskim
(Jose). We środą „Ptasznik z Tyrolu".
NARODOWY: „Cyrano de Bergerac" Rostanda z Jerzym leszczyńskim w roli tytu
łowej.
POLSKI: Dziś i Jutro: „Noc listopadowa"
St. Wyspiańskiego. We środą „Pygmalion"
Shaw’a.
LETNI: „Dama od Maksyma" Feydeau z
Zimlńską, Gellą, Zniczem I Grabowskim.
NOWY: „Dar poranka" Forzano z Różyc
kim 1 lubieńską.
MAŁY: „Asmodeusz" Maurlaca z Przybyłko-Potocką.
ATENEUM: Do środy włącznie „Cieszmy

sio tyciem" z Jaraczem I Perzanowską.
MALICKIEJ: „Jastrząb wród gołąbi" J. A.
Herka.
KAMERALNY: „Niewiniątko" Liliany Heli,
man.
INSTYTUT REDUTT: „Teoria Einsteina" L
Cwojdzińskiego.
TEATR 8.15: „Ksiątne Fedora" operetka
Kalmana.
WIELKA REWIA: „Dudek" z Fortnerem I
Orwldem na czele zespołu.
MALE GUI PRO QUO: Rewia literacka p. ł>
„Skąd swąd”.
CAFE CLUB: Szopka polityczna.
ROSYJSKIE STUDIO DRAMATYCZNE: „nrza" Ostrowskiego.

dekoracjach, pędzli raczej utalento
Dziwny splot przeróżnych zdań i ście) p. Szyfmana i Jędrzejewicza.
wieści otacza) nasz, za granica popi
Lojalnie stwierdzamy, Iż balet re wanych amatorów, niż artystów,
sujący się, balet „reprezentacyjny". prezentacyjny jest imprezą na ogół mógłby się podobać balet pL „Bajka
Wyłączając głosy prasy oddanej, a poważną. Nie odmawiamy zdolności Krakowska", gdyby nie muzyka (je
faktycznie uzależnionej od władców p. Niż ryńskiej. To co widzieliśmy żeli wogóle można to nazwać muzy
tej imprezy, słyszeliśmy na ogół zda świadczy, iż. p. N. posiada wiedzę i ką) p. Kondrackiego.
Słaby jest balet Różyckiego „Apol
nia krytykujące pomysł, który kosz poczucie artyzmu i rutynę. Można i
tuje prawie milion złotych, lecz za należy zarzucić p. N. Iż w interpre lo i dziewczyna". Król duch opuścił
sto nawet nie spełnił zadania, do któ tacji zbytnio się powtarza, że nie za cenionego kompozytora. Nikłą wahrego był powołany.
wsze potrafi wyzyskać dynamikę, a tość posiada też muzyka Wojtowicza
FAMA (Przejazd 9): „Wzgardzona".
Kina oznaczone gwiazdką rozpoczynają
Balet reprezentacyjny pomysłu pa wobec tego poszczególne sceny sta do baletu „Powrót".
FILHARMONIA (Jasna 3): „Gdy zakwitły
seanse o godz. l-af.
Publiczność wybitnie nie dopisała.
bzy".
Pozostałe o godz. 4-oJ.
nów Jędrzejewicza 1 Szyfmana, na ją się często mało ciekawe — lecz
FLORIDA (Żelazna 61): ,,Madam Lenox" I
KINA ZEROEKRANOWE.
wzór baletu rosyjskiego, miał sławić jednocześnie nie odmawiamy jej za Nawet loże tzw. reprezentacyjne
,
ATLANTIC (Chmielna 35): „Dzisiaj I za „Królowa dżungli".
Polskę za granicą i popularyzować let w przedstawionych nam bale były puste. Na galeriach ani żywej
FORUM (Nowinlarska 14): „Trafalgar** |
wsze".
duszy.
V.
tach
w
dolnych
układach,
słabych
nie wiadomo dlaczego właśnie tę ga
* BAŁTYK (Chmielna 8);
„Pani Walów- „Jedna na milion".
łąź sztuki narodowej.
ska".
HELIOS (Wolska 8): „Ułan ks. Józefa" I
CAPITOL (Marszałkowska 125): „Znachor" dodatki.
Jeżeli chodzi o wypożyczenie po
* CASINO (Nowy świat 50): „Przygoda
HOLLYWOOD (Hoża 29): „Prater".
mysłu od przedwojennej Rosji (wie
pod Paryżem".
ITALIA (Wolska 32): „Kraj miłości".
czne wypożyczanie i, niestety, od
COLOSSEUM (Nowy Świat 19): „SzcząśllJURATA (Krakowskie Przedmieście
66)ł
wa trzynastka".
Rosji!...), to pomysł ten uważamy za
PONltDz.iAL.EK, 11.1V-38 r.
WTOKtK, Dn. 12.IV.1938 r.
„Trójka hultajska".
WARSZAWA I.
WARSZAWA I:
* EUROPA (Nowy świat 65): „Pani Walew
wysoce niefortunny. Rosja przedwo Godz. 15.15 „Kiedy
KOMETA (Chłodna 49): „Kościuszko pod
ranne wstają zorze";
Godz. 8.15 „Kiedy ranne wslają zorze";
Racławicami" I rewia.
jenna miała dużo złota — mogła więc 5.20 Gimnastyka; 5.40 Muzyka (płyty); 7.00 5.20 Gimnastyka; 5.40 Muzyka (płyty); 7.00 ska".
* IMPERIAL (Marszałkowska 56):
„Płyn
KINO PARAFII ŚW. ANDRZEJA: „Król kró
pozwolić sobie na milionową impre Dziennik poranny; 7.15—8.00 Muzyka (pły Dziennik poranny; 7.15 Muzyka (płyty): 8.00 ne złoto".
lów".
Audycja
dla
szkół;
11.15
Audycja
dla
szkół;
ty);
8.00
Audycja
dla
szkół;
11.15
Audycja
PALLADIUM
(Złota
7):
„Pensjonarka".
zę — na angażowanie takich potenta
NOWA TOMBOLA (Marszałkowska 54): —
PAN (Nowy Świat 40): „Królowa przed
tów sztuki choreograficznej, jak Pa dla szkół; 11-40 Od warsztatu do warszta 11.40 Utwory ilszta w wykonaniu Simona
„Dedektyw z Honolulu"
I
„Nieznośne
tu; 11.57 Sygnał czasu I hejnał z Krako Batora (płyty); 1157 Sygnał czasu 1 hej mieścia*.
włowa, Krzesińska, Gelcer, Mordnin, wa; 12.05 Audycja południowa; 15.30 Wia nał z Krakowa; 12.05 Audycja południowa;
dziewczyna".
* RIALTO (Jasna 5): „Perły korony".
* MAJESTIC (Nowy świat 43): „Złoto na
Fokin, Niżyński, na angażowanie ta domości gospodarcze; 15.45 „Z pieśnią po 15.50 Wiadomoicl gospodarcze; 15.45 „O Je- * ROMA (Nowogrodzka 49): „Białe róże"
kich malarzy-dekoratorów jak Bakst kraju"; 15.15 Orkiestra rozrywkowa pod zuslku Frasobliwym" — opowiadanie Mar STYLOWY (Marszałkowska 112): „Czło ulicy".
* MARS (PI. Inwalidów): „Historia no
dyr. Bronisława Nagujewskiego (z todzi); ty Reszczyńsklej (z Poznania); 15-05 Prze wiek, który żył dwa razy".
lub Korowin.
cy".
15.50 Pogadanka aktualna; 17.00 „Na szla gląd aktualności finansowo - gospodar* STUDIO (Chmielna 7): Z powodu re
MASKA (Leszno 70): „Buffallo Bill" I „Jol
Balet rosyjski rzeczywiście odniósł ku 150 tyslący volt z Moście do Staracho- ezych; 15.15 Koncert w wykonaniu orkiestry montu nieczynne.
zwycięstwo i zwłaszcza w Paryżu wic" — pogadanka — wygł. Int. Olg.etg rozgłośni wileńskiej pod dyr. Władysława ŚWIATOWID (Marszałkowska 111): „Da p-erwszy pocałunek".
MEWA (Hoża 38): „Ich stu 1 ona Jedna**.
miał wielki sukces. Lecz powiemy Chełmlcki (z Katowic); 17.15 Koncert soli- Szczepańskiego. W programie — Fantazje do".
I „W ■ 6 nie wylądował".
t oper; 17.00 Pogadanka aktualna; 17.10
stów
(ze
Lwowa).
Wykowawcy:
Edward
VICTORIA (Marszałkowska 106): „Kobiety
otwarcie i nie bawmy się w szkodli
* MIEJSKIE (Hipoteczna 8): „Zycie ulicy**,
Steinberger — fortepian I akomp. Stani Trawnik — mia»to weryrów — pogadanka,
we niedomówienia. Balet nasz o któ sław Krebs — skrzypce; 17.50 Pogadanka ’ wygi. Władysław Gluck (z Poznania); 17.30 nad przepaścią".
MUCHA (Długa 10): „Scyplon afrykaó.
•rym mowa, jest bardzo słabym two sportowa; 18.10 Melodie włoskie (płyty); ! Ulubieńcy słuchaczów Polskiego Pedla. —
ski" i Marta Eggerth.
rem a z dawnym baletem rosyjskim 18.30 Program na Jutro; 18.35 Audycja dla Wykonawcy: Hanna Brzezińska — pleinlar- ACRON (żelazna 64): „Kstąląlko" I „Bu * PRASKIE OKO (Zygmuntowska 10): „Gdy
kwitną bzy".
w ogóle porównania nie wytrzymuje. wsi; 18.00 Audycja strzelecka; 18.50 „Dys ka, Barbara Kostrzewska — sopran, Stefan ster Keaton".
kutujemy": „Stosunki finansowe w mał- Witas — tenor, „Czwórka Radiowa" oraz
TRIANON (Sienkiewicza 8): „Siódme nie
AMOR (Elektoralna 45): „Kły I pazury" t
Nie wierzyliśmy więc w sukces ba ieństwle" — dialog Jadwigi Krawczyńskiej Mała orkiestra P. R. pod dyr. Zdzisława „Srebrna torpeda".
bo" i „Jej wysokośś tańczy walca".
letu naszego z« granicą, w sukces isto I Jerzego Taylora; 18.50 Pogadanka ak Górzyńskiego. Transmisja do Londynu; 18.00 * ANTINEA (żelazna 51): „Tak slą kończy * POPULARNY (Zamojskiego 20): „Dama
tny, który by usprawiedliwiał istnie tualna; 20.00 Koncert rozrywkowy. Wyko Piryt — pogadanka — wygł. Franciszek Za- mlłoć" | „Niezwyclążony Roblnzon Kru< kamellowa" I rewia.
(z Krakowa); 18.10 Wiadomości zoe".
PRAGA (Targowa 71): „Halka".
nie tej imprezy. Bezstronnie więc nawcy: Mała orkiestra P. R- pod dyr. Zdzi siawniak
sława Górzyńskiego, Zofia Terne — pio sportowe; 18.20 Skrzynka techniczna — red.
AS (Grójecka 56): „Krew na morzu" I
RENA (Długa 9): „Skłamałam".
sprawdziliśmy nasze obawy i dziś mo senki, Konrad Żelechowski — baryton. W Wacław Frenkiel; 18.55 Program na Jutro;
„Bunt zwierząt".
ROXY (Wolska 14): „Halka".
żerny stwierdzić, iż były one słusz przerwie o godz. 20.45: Dziennik wieczor 18.45 Audycja dla wsi; 18.10 Wieczór literac BIS (Elektoralna 21): „Damą Kamellowa"
RIWIERA (Leszno 2): „Rycerze stepu" I
ne. W Anglii balet nie miał powo ny I Pogadanka aktualna; 21.40 Nowości ki, poświecony Karolowi Hubertowi Rostwo 1 „Tajny plan Nr. 8".
dodatki.
— w oprać. Stanisława MiłaCZARY (Chłodna 29): „śmierć czyha w
dzenia, we Francji warunkowo poetyckie omówi Władysław Sebyla; 22.00 rowskiemu
SOKÓŁ (Marszałkowska 69): „Port Artu
Koncert symfoniczny. Orkiestra P. R. pod szewskiego; 18.40 Recital skrzypcowy Wa dżungli".
ra" i „Kto ostatni raz całuje".
Ud..
• - .. .
cława Kochańskiego; 20.00 Pogadanko ak
dyr. Zbigniewa Dymmka.
EHTĘ..(lytarszałkowska 81-A): „X 27" I
SORENTO- (Krypska 34): „Bohaterska bry
Widziałem niemal wszystkie bale
tualna; 20.10 „Stara baśń — opera Włady „Rozkoszny chłopak".
WARSZAWA Jl:
gada"') „Dwa urwisy Pat I Patachon".
sława
Żeleńskiego;;
22.50
Ostatnia
wlado,
Godz.
13.00
Koncert
rozrywkowy
(płyty);
ty na scenach Moskwy i Petersbur
motel dziennika
wieczornego. Przegląd
ŚWIAT (Sus In a 4): „Nlozwyclążony Bill".
ga, jak również widziałem balet Dzia- 14.00 Parą informacji; 14.05 Program na ju prasy
i Komunikat meteorologiczny.
SFINKS (Senatorska 29): „Wid, Galahad"
Szymanowskiego (II).
tro; 14.10 Koncert solistów. Wykonawcy:
gielewa, nie dziwi więc mnie jeżeli Barbara Malinowska — śpiew, Józef Tol10.30 Budapeszt. — „Nimfy" — opera Pol- i dodatki.
WARSZAWA II:
porównanie prasy angielskiej wypad- kacz — fortepian, akomp. prof, ludwik UrSYRENA (Inżynierska 2): „Ostatni pociąg
Godz. 15.00 Muzyka lekka (płyty); 14.00 dinl'Ogo (transm. z teatru).
18.55 Radło Romania. — Koncert symfoni z Madrytu".
ło tak poniżająco dla sztuki polskiej... stein; 15.00 Stolica u progu lata — repor- Parą Informacji; 14.05 Program na Jutro;
ŚWIT (Nowy Świat 19): „Ułan ks. Józe
taał Tadeusza Niesiołowskiego; 15.15 Wla- 14.10 Koncert kameralny; 14.45 Pleśni o bed czny.
Surowo oceniając pomysł Panów domości sportowe; 15.20 Orkiestra salono w
20.00 Królewiec. — „Monika" — operetka fa".
wykonaniu Michała Zabejdy ■ SumickleSzyfmana i Jędrzejewicza, jesteśmy wa Wiesława Wilkosza; 18.00 Formy i ro go. Przy fortepianie prof. Ludwik Urstein; Dostała.
TON (Puławska 39): „Dzlewcząta z No
przekonani, iż Rząd, po niepowodze dzaje twórczości wielkich kompozytorów; 15.00 Pogadanka aktualna; 15.10 Wiadomo 20.30 Wieża Eiffla — Koncert symfonicz wolipek".
UCIECHA (Złota 72): „Dziewczyna szuka
niach przekonał się, iż prasa nie 18.55 Muzyka lekka (płyty); 19.55 Zycie kul ści sportowe; 15.15 Zespół Henryka Kowal ny.
turalne stolicy; 22.00 Reportaż; 22.15 Mu skiego; 18.00 Koncert solistów. Wykonawcy:
21.00 Mediolan. — „Kleopatra" — opera miłości".
zależna i nie uzależniona może zyka lekka (płyty).
UNIA (Dzika 9): „Za kulisami" I rewia.
Stanisław Barski — bas, Władysław Woch- la Rosa Parodi'ogo (transm. z Tyrolu).
przyczynić się do uratowania hono NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE: nlak — skrzypce; 18.50 Muzyka lekka (pły 21.00 Luksemburg. — „Requom" — Ver- WANDA (Mokotowska 73): „Tajny plan.
17.25 Ryga — Koncert chopinowski.
R. 8” oraz rewia
ru i tysięcy, — a tych tysięcy tak
ty); 18.55 Zycie kulturalno stolicy; 22.00 „O diego.
20.00 Bruksela flam. — „Czarne fiolki" — poezji odkrywczej" — rozmowa Jerzego
22.10 Hllversum I. — Koncert symfonicz
Informacje o filmach dozwolonych da
nam brak tu w kraju, choćby na
młodzieży — telef. 7.11-25.
osnuta na motywach Chopina.
Zagórskiego z Janem Brząkowsklm;
22.50 ny z udz. Roberta Casadeusa (fort.).
utrzymanie opery narodowej. A sko opera
20.10 Budapeszt — Koncert orkiestrowy.
Muzyka lekka (płyty); 25.10 Brada Busch
ro czyniki miarodajne zechcą bez- i 2030 Lille. — „Italia w muzyce" — kon koncertują.
stronie ocenić nasze zdanie — zapew- | cert orkiestrowy.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE:
20.30 Londyn Reg. — Mazurki Chopina I
18.15 Radio Paris. — Recital fort. Alek
ne natychmiast rozwiązą kosztowną
w wyk. Jana Smeterllna.
sandra Kagana.
imprezę, lub dołączą ją do naszej Szymanowskiego
20.35 Sztokholm. — Koncert symfoniczny z
18.15 Radio Paris. — Recital klawesynowy
W
ELKI WYBÓR
MAŃ
opery, włączając oczywiście prelimi udz. Alfreda Hoohna (fort.)
i Wandy Landowskiej.
nowane sumy I wyłączając (oczywl20.40 Bruksela franc. — Utwory Francka. • 18.50 Londyn Reg. — Mazurki Chopina I
CENY NISKIE
P13£ V OllMtl 8
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Cyrano de Bergerac
KOMEDIA BOHATERSKA W 5 AKTACH EDMUNDA RO
ST ANDA. PRZEKŁAD MARII KONOPNICKIEJ, W. ZAGÓR
SKIEGO I WITOLDA DE VERBNO - ŁASZCZYNSKIEGO.
ILUSTRACJA MUZYCZNA JANA MAKLAKIEWICZA. REŻY
SER JERZY LESZCZYŃSKI, DEKORACJE ANDRZEJA PRO
NASZKI. KAPELMISTRZ HENRYK GADOMSKI
Cyrano de Bergerac jest jedną z
Po wlelekroć razy zastanawiałem
tych sztuk teatralnych, tzw. boha się nad tym, dlaczego postać Cyrano
terskich, które zawsze i wszędzie cie de Bergeraca jest tak bardzo droga i
szą się niezmiennym powodzeniem. Na ! tak bardzo bliska publiczności polskiej.
zwisko tego wspaniałego warchoła - I Wniosek narzuca się sam. Przecież w
nosacza ną afiszu teatralnym jest nie. : tej postaci znaleźć można charakterywątpliwą przynętą dla publiczności, i styczne cechy wszystkich prawie boktóra tłumnie spieszy oglądać barwne j ha terów Sienkiewiczowskiej trylogii: i
widowisko zaprawne głębokim senty I trochę z Wołodyjowskiego, uiezwycię
mentem, rozświetlone błyskami szpa Żonego w pojedynku, i coś nie coś z
dy, osolone attycką solą gallijsklego Longinusa Podbipięty kiedy rusza w
dowcipu Edmund Rostand wielki poe bój samotrzeć przeciwko setce zbirów.
ta, wspaniały majster teatralny na Jest w nim też coś z Kmicica, nieustra
zwał swój utwór komedią bohaterską, szonego we wszelkim „hazardzie", i
mimo iż jest to niewątpliwie dramat. coś z dowcipu Zagłoby.
I nazwał ją tak słusznie. Cyrano de
Prześliczny wiersz Rostanda tak
Bergerac w swojej konstrukcji bo znakomicie oddany w tłumaczeniu czy
wiem ma niesłychanie wiele z pierwo ni z tej sztuki coś wręcz niezwykłego.
wzorów comedii del'arte, ma niewąt Muzyka wiersza zespala się tu tak ścipliwy rozmach romantycznego dra- śle z rytmem akcji, że słowa nieomal
matu, czy zgoła cervantowskiego Don same płyną ze sceny. A przy tym tu
kfszota
majsterstwo roboty teatralnej, to ka

słychanie charakterystyczne dla Cy
rano Bergeraca. Jeżeli chodziło o
skrót nieco przydługiej sztuki, to mo
żna to było zrobić w innych scenach
mniej dla całości dotkliwych. Także
zakończenie aktu czwartego kapital
ny dialog między Cyranem, a zwy
Pan Jerzy Leszczyński odtwórca po
cięskim oficerem Hiszpanów zacięra
stad tytułowej zalicza rolę Cyrano de
się na tle strzelaniny i walki. Wldzla
Bergeraca do jednej z największych
łem to poprzednio zrobione inaczej.
swoich kreacji. Tym razem wystąpił
Reżyser winien także zwrócić uwa
również jako reżyser sztuki. Prawdo
gę na to, ażeby aktorki grające epi
podobnie nie byłem jedynym na sali
zody paziów nie miały na nogach
teatralnej, który pamięta w tej roli współczesnych pantofli o czerwonych
Mieczysława Frenkla i choćby z tra obcasach. Takiego obuwia w XVII
dycji tylko zna interpretację tej po wieku nie znano i drobny ten szcze
staci przez Żelazowskiego. Różnica gół bardzo razi.
była jednak widoczna. Nie wiem czc- I Rola Roxany na każdej niemal sce
mu to przypisać, bo Jerzy Leszczyński nie światowej ma swoją dobrą trady
należy do artystów o wielkiej tradycji. cję. W Warszawie pierwsza kreowa
teatralnej 1 niewątpliwie potrafi z kreo | ła ją niezapomniana artystka p. Mar
wanej prze siebie postaci wydobyć! cello Palińska. Jakże można było po
wszytkie jej walory, ale jego Cyrano ■ wierzyć ją p. Kajzerównię? Roxana
de Bergeracowl brakowało wielkopań , nie może mieć w sobie nic z współ
skiego gestu Był w nim żołnierz, był czesnego wampa. Jej wykwint, >jej
filozof, był poeta, był nawet bohater? sentymentalność nie jest ani przez
ale nie było francuskiego barona.
chwilę zdobywcza ani atakująca. Po
Mam także nieco zarzutów co do re winna być w każdym calu kobieca,
żyserii. Dlaczego na przykład skreślo skromna, romantyczna. P. Kajzerówno w pierwszym akcie jedną z naj-' na taką ule była ani przez jedną
wspanialszych z całości sztuki: tyra chwilę. Jeżeli chodzi o warunki sce
dę o nosie; dlaczego także skrócono niczne, to niewątpliwie uroda p. Kajdo minimum „uczoną" dysertację o zerówny roli tej odpowiada. Ale tyl
podróży na księżyc w akcie trzecim. ko uroda. Bo nawet w akcie trzecim,
Przecież to wszystko momenty nie w scenie śmierci Chrystiana, gdzie
tvlko Doetvcko wspaniałe, ale i nie tragizm aktorki ma olbrzymie pole do

pitalne wyciągnięcie point w każdej
niemal scenie.
Rostandowskiego Cyrano de Berge
raca słusznie uważa się za jedno z ar
cydzieł literatury teatralnej.

popisu, u p. Kajzerówny było zbyt
wiele histerii a zbyt mało rozpaczy.
Dopiero w ostatnim akcie, w klasz
torze Roxana P. Kajzerówny stuszowała się trochę i zaczęła odpowiadać
postaci nakreślonej przez autora. Ro
lę tę w zespole Teatru Narodowego
powinna była kreować p. Lindorlówna, Barszczewska, a najpewniej Mo
dzelewska.
Znakomitym Chrystianem, mają
cym wszelkie potrzebne ku temu ce
chy, był p. Leon Łuszczewski. Z roz
koszą też patrzyłem na Ragenou p.
Łapińskiego, tak żywo przypominają
cym doskonałą tradycję Wojdałowjcza, duegnę p Sulimy. Le Breta p.
Sochy i Lignierc*a p. Fyczego. P. Bia
leszczyński w roli de Guiche‘a bardzo
słaby.
Całość przedstawienia, pomimo usterek, które musiałem podkreślić po
prostu u pietyzmu dla dzieła, była
wręcz znakomita. Cyrano de Berge
raca słucha się z zapartym tchem.

Kurtyna spadła. Nie ma go. Zniknął
w cieniu kulis i zamarłych reflekto
rów. Nie ma go także i w życiu. Cy
rano de Bergeraci nie rodzą się na
kamieniu. Dobrze jest, że choć cza
sem, ze sceny, krzepią spodlale du
sze ludzkie, że im pokazują inny, prze
piękny, romantyczny świat.

J. Orłowski.
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Strajk bez końca

Gcfy uniknie chińska mur

Dorzecze Niemna

czeKa na doniosłe rozstrzygnięcia
Nawiązanie stosunków dyplo
matycznych między Polską a
Litwą będzie miało niewątpli
wie we wszystkich dziedzinach
daleko idące konsekwencje. Obustronne wykorzystanie otwierających się tu możliwości
może wywołać prawdziwą re
wolucję w stosunkach między
sąsiadami, oddzielonych dotych
czas nieprzebytym murem.
Z chwilą gdy granica polskolitewska przestała być chińskim
niurem, można mówić o przy
szłym rozwoju stosunków go
spodarczych z naszym północ
nym sąsiadem.
Wprawdzie dziś będą to tyl
ko przypuszczenia i logiczne
wnioski z istniejących warun
ków naturalnych i historycz
nych faktów.
Najważniejszą sprawą, która
powinna być jak najprędzej za
łatwiona. jest sprawi swobod
nej żeglugi i spławu na Niem
nie. D Lvchczas bowiem pół
nocno-wschodnie ziemie Rze
czypospolitej. będące natural
nym zapleczem Litwy i jej naj
większego portu Kłajpedy, były
pozbawione tak dogodnego śród
ka komunikacji, jakim jest dla
nich Niemen z dopływami.
. i Trzeba pamiętać, że przed
wojną 65 procent towarów wy
wożonych przez port kłaipedzki- pochodziło z ziem obecnie
należących do Polski, a tylko
14 procent z dzisiejszej Litwy.
W roku .1910 spławiono Niem
nem ponad milion metrów sze
ściennych drewna. W 15 lat póź
niej, gdy granica polsko-litew
ska była już zamknięta, spław
drewna Niemnem zmniejszył
sie dziesięciokrotnie. Pomyśl
ne
rozwiązanie zagadnienia
spławu drewna po Niemnie to
siedmiokrotne skrócenie czasu
transportu tego drewna z lasów
Wileńszczyzny. do morza. Obecnie bowiem spław drewna
przez kanał Augustowski i Wi
śle do Gdyni i Gdańska trwa około 7‘ miesięcy, spław Niem
nem trwałby tylko 1 miesiąc.
Jednocześnie trzeba pamiętać
Że przemysł drzewny jest jedy
ńym przemysłem w dorzeczu
Niemna, zatrudniającym wiel
kie ilości robotników, posiada
jącym liczne zakłady, oraz po
ważne kapitały w nim zaanga
żowane. Tani transport wodny
przyczyniłby się do odrodzenia
tego przemysłu zarówno w PoL
śce iak i Litwie. co oczywiście
pociągnęłoby za sobą wielkie
Korzyści dla ubogiego z natury
dorzecza Niemna.
i Otwarcie granicy polsko-li
tewskiej i uruchomienie normal
nej komunikacji zarówno lądo
wej, jak i wodnej, przynieść po
winno przede wszystkim korzy
$ci ogromne Litwie w postaci
znacznych dochodów z tranzy
tu kolejowego oraz wielkiego
wzmożenia obrotów portu w
Kłajpedzie.
Dla Polski otwierają się na
tomiast znaczne możliwości eks
portowe. Litwa pozbawiona
Jest podstawowych surowców.
Jak nafta, węgiel, żelazo. Wszy
stkie te surowce eksportujemy.
Dotychczas węgiel sprowadza
ła Litwa z Anglii i Niemiec, na
ftę zaś aż ze St. Zjednoczo
nych Ameryki Północnej. Zao
patrywanie się w te artykuły

w Polsce byłoby o wiele korzy
stniejsze ze względu na znacz
nie niższe ceny.
Podobnie przedstawia się
sprawa wyrobów przemysłu
metalowego (maszyny rolni
cze). włókienniczego oraz che
micznego. Dotychczas więk
szość z nich nabywała Litwa w
Niemczech, od których była zu
pełnie gospodarczo uzależnio
na.
Jak nienaturalne były dotych
czas warunki gospodarcze, wy
wołane samobójczym odcięciem
się Litwy od Polski, świadczyć
móże naprzykłąd sprawa cu-
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kru, który Litwa, zmuszona by
ła do niedawna importować cał
kowicie z zagranicy. Ważny
ten produkt .sprowadzano aż z
Czechosłowacji i to drogą okrężną tak, że koszty transpor
tu stanowiły połowę ceny, pła
conej przez konsumenta litew
skiego za cukier.
Takich itp. dziwactw można
by wyliczyć wielką ilość. Przy
czym większość ich przynosiła
szkody przede wszystkim Lit
wie, szkody, które teraz mogą
być naprawione z wielką korzy
śćią dla obu stron.

Kapitalista uparł się

a robotnice mdleją z głodu
ŁÓDŹ. 11.4. Makabrycznym rekor
dem jest czas trwania strajku okupa
cyjnego w fabryce belgijskiego baro
na Haeblcra w Lodzi przy ul. Dą
browskiej 33.
Dotychczasowe interwencie i kon
ferencje tak w Łodzi, jak i w stolicy
nie dały rezultatu.
Nie pomogła interwencja samego mi
nistra. Pan baron jest nieustępliwy.
Ostatnio oświadczył, że w razie uru
chomienia zakładów, zredukuje całko
wicie jedną zmianę załogi, wskutek
czego kilkaset osób znalazłoby się na
bruku, powiększając szeregi bezrobot
nych.
Ponieważ sytuacja strajkujących z
każdym dniem pogarsza się 1 codzien
nie niemal pogotowie ratunkowe od-

Niemiecka ofensywa gospodarcza
na rynki europejskie

Prasa angielska zwraca uwa
gę na wielką ofensywę gospo
darczą, jaką przygotowują
Niemcy w najbliższym czasie.
Celem jej ma być wzmożenie
eksportu niemieckiego, którego
spadek w ostatnich miesiącach
zaniepokoił poważnie kierowni
ków gospodarki Trzeciej Rze
szy.
Planowana jest przede wszy
stkim wielka- ofensywa' ekspor
towa na rynki Europy południo
wo-wschodniej, gdzie pozycja
Niemiec znacznie wzmocniła się
dzięki „Anschlussowi”.
Niezależnie od tego „fiihrerzy‘‘ gospodarczy mają zamiar
powiększyć eksport do krajów
Europy Zachodniej, między in
nymi przez udoskonalenie me
tod propagandy wyrobów nie
mieckich. Do -,elów tych mają
być wykorzystani Niemcy, za
mieszkujący poza granicami
Rzeszy, którzy będą zorganizo
wani w specjalnie w tym celu
stworzonej organizacji pod na
zwą „Heimatdienst”. Organiza
cja ta będzie miała za zadanie
skłaniać obywateli niemieckich
do nabywania i. propagowania
wyrobów ojczystych.
W Angli np. ma być wyko
rzystana służba domowa, pocho
dzenia niemieckiego, której licz
bę oceniają pisma angielskie na
25.000 osób. Tak więc niemiec
kie kucharki i lokaje w Anglii
mają kupować dla swych pa
nów wyłącznie towary niemiec
kie. „Financial News“ podają,
że przedstawicielom firm nie
mieckich w, Anglii daje się do
zrozumienia,, że byłoby pożąda
nym. aby używali wyłącznie sa
mochodów produkcji niemiec
kiej.
Oprócz propagandy stosuje
się jeszcze cały system śubwen
cji i dotacji, mających ułatwić i
rozszerzyć eksport niemiecki.
Przemysł niemiecki opłaca spe
cjalny podatek eksportowy, któ
ry przynosi rocznie około 850
milionów marek, poza tym ist
nieją specjalne subwencje rzą
dowe,na ogólną sumę 100 milio
nów mąrek. Istnieją również
liczne sposoby, niejednokrotnie
bardzo skomplikowane, których
celem jest umożliwienie dumpin
gowego eksportu różnych arty
kułów. Między innymi samo
chody niemieckie sprzedaje się
się w Angli po cenie niższej, niż
wewnętrzna cena niemieck'’

Widzimy, że niemiecka ofen
sywa gospodarcza na rynki Eu
ropy (a i nie Europy zapewne)
zakrojona jest na wielką skalę,
przy zastosowaniu wszelkich
możliwych środków. Jak jednak
słusznie zaznacza cytowane

wyżej pismo angielskie, nie
wszystkie z nich są celowe,
gdyż mogą wywołać zarządzę
nia odwetowe ze strony przemy
siu angielskiego. A i innych nie
wątpliwie, dodajmy od siebie.

wozi osłabłe i omdlałe robotnice do
domów, związki zawodowe postano
wiły podjąć ponowną konferencją U
władz centralnych.
Przedstawiciele związków starać
się będą o wysiedlenie barona Haeblera z Polski, jako uciążliwego cu
dzoziemca. P. Haebler posiada oby
watelstwo belgijskie.

Żądamy kolonii
dla Polski
Niedziela upłynęła w całym kraju
pod znakiem manifestacji, zorganizo
wanych przez Ligę Morską i Kolo
nialną, w związku z odbywającymi
się obecnie „dniami kolonialnymi".
Prze ulice miast przeciągały liczne
pochody propagandowe, wśród któ
rych niesiono transparenty z hasłem
„żądamy kolonii dla Polski".
Większe manifestacje i wiece od
byty się w Poznaiu, Wilnie, Łodzi,
Gdyni, Lwowie, Krakowie, Lublinie i
Częstochowie.
Nowości wiosenne
nadeszły

Pi3 Krzyży 18.

Marszałkowska 92?

1000żądaszewców
na
wiecu
umowy zbiorowej
Wczoraj odbył się wielki wiec ro-1I nych Szewców (żydowskich) z robot.
robot, warunki egzystencji swych pracowni
botników i chałupników szewskich w I nikami I i U kategori umowę podpisał. ków.
Ze swej strony, śledząc przebieg ca
sali kina „Fama‘‘ przy udziale ponad
Natomiast rzemieślnik - chrzęściła,
lej akcji, bezstronle stwierdzamy, że nin, podpisując układ zbiorowy hono
1000 osób.
Szewcy chałupnicy i robotnicy do Cech Zjednoczonych Szewców i Związ ruje go, a więc naraża egzystencję
magają się zawarcia umowy na wa ku Kupców Obuwianych Żydów zaw swego warsztatu na szwank wskutek
runkach choćby zeszłorocznych. Tym sze chętnie umowy wszelkie podpisu niesolidności rzmieśiników i przedsię
czasem w sobotę na konferencji w ją, nie dotrzymując ich nigdy i po biorców żydowskich nie dotrzymują
Okręgowym
Inspektoracie Pracy dwóch trzech tygodniach pogarszając cych swych zobowiązali
przedstawiciele mistrzów szewskich
Nowootwiriony Magazyn
Tel. 695-06. Wyrób własny
chrześcijan oświadczyli, że mogą za
wrzeć umowę na warunkach płac o 40
STAMISŁBWA WYCZÓŁKOWSKIEGO
procent niższych od roku ubiegłego. A
W-wa. ul. Nowy-Swiat N° 45 front I-p ętro Warsrtat: Leszno 101 m. 5
przede wszystkim, że nie widzą ko
rzyści ani dla rzemiosła, jako war
sztatów pracy ani czeladzi i termina
torów jako pracowników w zawiera
niu układu zbiorowego. Rzemiosło sta
nowi odrębny dział produkcji, nie da- • Wczoraj obradował w Warszawie zakończenie pierwszego dnia obrad
jący się życiowo przystosować do wy Walny Zjazd Delegatów Stowa'rzysze komisje zjazdowe.
nia Pracowników Umysłowych Prze
Zaznaczyć należy, że Stowarzysze
magań związku zawodowego.
mysłu Państwowego R. P.
nie Pracowników Umysłowych Przed
Wobec takiego stanowiska mlNa zjazd przybyło około 100 dele siębiorstw Państwowych jest jeszcze
strzów i ich organizacji Związek Zaw.
bardzo młodą organizacją zawodową,
Robotników Przemysłu Obuwianego gatów, reprezentujących 1.700 człon
istnieje bowiem zaledwie jeden rok,
kategorycznie występuje przeciw te ków pracowników umysłowych, za
a już, jak to wyżej zaznaczyliśmy,
mu i wzywa ogół chałupników 1 ro trudnionych w 13 wytwórniach pań
skupia ponad 1.000 ludzi.
stwowych
i
wojskowych
z
całego
botników obuwianych do podjęcia oku
Stowarzyszenie w pracy swej zaj
pacji 330 sklepów i warsztatów mi kraju.
muje się wyłącznie zagadnieniami o
strzów szewców chrześcijanPo sprawozdaniach zarządu odbyła brony interesów zawodowych, orga
Stanowisko Związku poparte zosta się dyskusja, w wyniku której udzie nizacją bezpieczeństwa i higieny pra
ło uchwałą o pełnym zaufaniu tym lono absolutorium ustępującym wła cy, oraz sprawami gospodarcza - sa
więcej, że podobno Cech Zjednoczo- dzom Stowarzyszenia i wybrano na mopomocowymi pracowników przed
siębiorstw państwowych.
Jutro omówimy uchwały Zjazdu i
wybory władz Stow. Prac. UmysŁ
Przeds. Państw.

W

Zjazd pracowników
przemysłu państwowego

Oszuści żerują
na nędzy polskiej wsi

Na wielkiej nędzy wsi polskiej, wy
nikającej między innymi z przelud
nienia oraz niemożności znalezienia
zarobku w miastach, żerują liczni oszuści I wyzyskiwacze.
W ostatnich dniach wykryto w róż
nych stronach kraju, między Innymi
w województwie kieleckim oraz na
Kresach wschodnich, liczne oszustwa
emigracyjne. Różni oszuści, podający
się za nielegalnych pośredników emi
gracyjnych, zjawiali się we wsiach,
namawiając ludność do emigrowania
na roboty rolne w Niemczech, na Ło
twie ’ w innych krajach. Przedsta-

wiali przy tym korzystne kontrakty
do podpisania, rejestrując chętnych
na wyjazd oraz pobierając oczywi
ście odpowiednie opłaty.

Sklad

W wielu wypadkach oszuści wy
jeżdżali z większymi partiami, zwer
bowanych przez siebie robotników w
kierunku granicy, a w drodze znikali,
zostawiając swoje ofiary na pastwę
losu.
>

J. Majewski i

Jedną z takich band zdemaskowała
policja. Kilku oszustów osadzono w
więzieniu. Dalsze poszukiwania trwa
ją.

Spółdzielnie i kupcy
Sprzedaż hurtowa

Warszawa, Jasna 16
telefon 639.78
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Równe sity-wynik remisowy
Meiz bskseisri Polska-Wegry 8:8

WARSZAWA, FAtęCKA 18.

Tcl. 429.90

Po wycofaniu Austrii z mistrzostw świata

Polska gra z Brazylia
Wycofanie reprezentacji Austrii 1
rezygnacja Argentyny z piłkarskich
mistrzostw świata, odbyć się mają
cych w rb. we Francji, wprowadziły
kłopoty w rozplanowaniu rozgrywek
eliminacyjnych.
W sobotę odbyło się w Paryżu po
siedzenie organizacyjnego komitetu
mistrzostw, celem ustalenia nowego
planu i miejsca rozgrywek.
Zmieniony plan rozgrywek 1 3 fina
łów przedstawia się obecnie następu4 czerwca w Paryżu: Niemcy —
Szwajcaria lub Portugalia,
5 czerwca: Szwecja bez walki awan
suje do nast. rundy, w Reims — Wę
gry — Stany Zjedn. albo Indie Holen
derskie.
W Paryżu: Francja — Belgia.

W Lyonie: Ameryka Środkowa —
Rumunia.
W Hawrze: Czechosłowacja albo
Bułgaria — Holaudia.
W Strasburgu: Polska — Brazylia.
W Marsylii: Włochy — Norwegia.
Ćwierć finały: 12 czerwca w Antt
bes, Bordeaux.
Półfinały: 16 czerwca w MarsylH i
w Paryżu.

W niedzielę rozegrany został w Bu już zupełnie uad sytucją, nie dopusz- ten właściwie dopiero cios zadecydo
dapeszcic w wypełnionym do ostat czając przeciwnika do głosu. Po tym wał o zwycięstwie Polaka.
Piłat ostatnią swą walką uzyskał
niego miejsca gmachu cyrku między spotkaniu stan meczu wynosi 6:6.
W wadze półciężkiej Szigct poko dla drużyny polskiej remisowy wynik
państwowy mecz bokserski Polska—
Węgry, zakończony wynikiem nieroz nał zasłużenie Dorobę. Mecz był nic- 8:8.
strzygniętym 8:8. Wynik ten krzyw- ciekawy i stał na niskim poziomie,
dzi Polskę, która wygrała spotkanie Węgier miał niewątpliwą przewagę
Mecz Polska—Węgry był 7 z kolei
w stosunku 10:6, ale odebranie zwy- przez wszystkie trzy rundy. Stan me
spotkaniem pomiędzy bokserami obu
cięstwą Koziołkowi wyrównało punk czu 8:6 dla Węgier.
W ostatniej walce Piłat wygrał na państw. Dotychczas Polska wygrała
tację.
Przed meczem odbyły się zwykle punkty z Nagym. Pierwsza runda nie 3 mecze, przegrała 2 i zremisowała 2.
do okoła Woli
wstępne uroczystości. Polaków powi zapowiadała zwycięstwa Polaka, prze Stosunek punktów wynosi 56:56.
W niedzielę odbyły się w Warszawie UOgółem polska reprezentacja bok
tał wiceprezes Węgierskiego Związku ciwnie — inicjatywa należała do Naczne biegi na przełaj, zorganlzodano przez
Bokserskiego p. Heeger, następnie o- gy‘ego. Dopiero w drugim starciu za1 serska rozegrała 37 spotkań między
kluby i związki.
degrano hymny narodowe obu państw znacza się przewaga Piłata. W decy państwowych, wygrywając 19, prze
Bieg naprzełaj dookoła Woli, zorganizo
wany przez Orkan na 4.000 m. zgromadził M
W loży honorowej zajął miejsce dującej ostatniej rundzie jeden z cio grywając 11 i remisując 7. Stosunek
zawodników. Zwyciężył Wlrkus (Warszawian
syn regenta Węgier Horthyego, przed sów Piłata zwala Węgra na deski i| rzyść.
ka w czasie 11:13 przed Marynowsklai (War
stawicie! poselstwa R. P. attache Kró ,
szawianka).
Ilkowski, honorowy prezes Węgier
Drużynowo wygrał PZl przed Warszawianką. Polonią I Orkanem.
skiego Związku Bokserskiego pos.
Bieg uliczny o mistrzostwo Grochowa na
hr. Szigray, przedstawiciel min. o5.000 m. zgromadził 30 zawodników. Zwycię
światy i inni.
żył Tchorzewski (Związek Strzelecki Gro
Mecz stał na bardzo wysokim po- !
chów) w czasie 0:50,7.
Na Żoliborzu odbyt się bieg naprzełaj na
ziomie, przy czym publiczność żywo
4.000 m. indywidualny i drużynowy o robotni,
i hałaśliwie dopingowała zawodni
mistrozstwo Warszawy. Inowacją biegu
WARSZAWIANKA — ŁKS 4:1
ków węgierskich, nie szczędząc okla
gala kilkakrotnie obronił bramkę w po kombinacji Szwarc — Scherike — cze
byt podział zawodników na piłkarzy, beksaPierwszy w tym roku mecz o mi momentach niebezpiecznych.
sków i Polakom.
Słomiak pada 6-ta bramka, strzelona rów, lekkoatletów, nlestowarzyszonych itd.
W wadze muszej Podany odniósł strzostwo Ligi, rozegrany w Warsza
W pierwszej połowie grając z wia przez Szwarca. Warta ma zdecydo Indywidualnie zwyciężył lisowski (Skra) w
zwycięstwo nad Sobkowiakiem. Po wie pomiędzy Warszawianką i ŁKS. trem miała Wisła znaczną przewagę waną przewagę i w 35 minucie za taul czasie 12:55,4 przed Michalskim 12:54,2 I Elcblak po niedawno przebytej chorobie zakończył się zdecydowanym zwy w polu. Po przerwie Wisła utrzymała Odrowąża sędzia dyktuie karny, któ lem 12:51,0.
Drużynowo zwyciężyła Skra 131 pkL przed
zaprezntował się słabo, nie wytrzy cięstwem Warszawianki w stosunku teren, zagrażając nadal przeciwniko ry Scherike zamienia w 7-iną bram Promieniem
z Żyrardowa, Naprozdem z Brwi*
mując do końca tempa. Sobkowiak 4:1 (2:0).
nowa I tarom.
wi. Pod koniec gra się zaostrzyła, kę, ustalając wynik dnia.
walczył zresztą nieczysto. Przew-aga : Gra była otwarta bez wyraźnej prze lecz tempo opadło.
Węgra zaznaczyła się szczególnie wagi żadnej ze stron. Napastnicy
Wskutek kontuzji zawodnik Wisły
wyraźnie w trzecie] rundzie. Stan Warszawianki umieli jednak skutecz
Gracz statystuje do końca meczu i Wj
meczu 2:0 dla Węgier.
niej strzelać i ich dyspozycja strza sła gra właściwie w 10-kę. Warto za
W wadze koguciej Bondi wygrał łowa zadecydowała o cyfrowo wy
znaczyć, że Wisła grała bez Madej
niezasłużenie z Koziołkiem. Polak sokim zwycięstwie.
skiego, którego zastąpił Jurowicz.
miał zdecydowaną przewagę w pierw
Bramki dla zwycięzców zdobyli
Puchar prezydenta m. Łucka zdobył
W niedzielę odbył się w Lucku bieg
szych dwóch rundach. W drugim star Smoczek i Swięcki (po dwie), a dla
DEBIUT POLONII W LIDZE
naprzełaj o tnistrzowstwo Polski na Noji, puchar dowódcy pułku piechoty
ciu Węgier znalazł się nawet raz na pokonanych Korporowicz.
W Poznaniu mecz o mistrzostwo Li dystansie 10 lun. Bieg zgromadził 23 w Łucku przyznano Flisowi, wreszcie
deskach, dopiero w trzecim starciu
CRACOVIA PRZEGRYWA
gi Warta — Polonia przyniósł wy zawodników z Nojim i Fiałką na czele. puchar Wołyńskiego Okręgowego
Bondi dochodzi do głosu, ale jego NIESPODZIEWANIE Z POGONIĄ
Warunki niezbyt dobre, gdyż w czasie Związku Lekkoatletycznego otrzymał
sokie zwycięstwo Warcie 7:1!
przewaga w tej rundzie nie mogła
Wc Lwowie w meczu o mistrzo
startu spadł grad, który jeszcze pogor Fiałka.
Do meczu tego wystąpiły obie dru
już wyrównać utraconych punktów'. stwo Ligi Cracovia niespodziewanie
szył i tak fatalne warunki atmosferycz
żyny
w swych najsilniejszych skła
Stan meczu 4:0 dla Węgier.
przegrała z Pogonią w stosunku 1:2
ue. Mimo dotkliwego zimna, na stadio
dach. Warta łatwo zastosowała się I nie zebrało się przeszło 1500 widzówW wadzie piórkowej frigycs wy (1:1).
grał z Czortkicm. W walce tej CzorDo zawodów wystąpiły obie dru do gry na ciężkim i błotnistym tere
Przez cały czas biegu prowadził
tek stale naciera, ale jego ataki nie żyny w pełnych składach, jedynie w nie, zwłaszcza w drugiej części me Nojj przeć) Fiałką. Na ostatnich kilomc W lodzi odbyły się w niedzielę 4 biegi
dochodzą do celu. Nie mniej wynik drużynie Pogoni brak było Mątiasa czu miała ona wy raźną przewagę, nie trach Fiałka został zdystansowany naprzełaj.
remisowy nie krzywdziłby Węgra. drugiego. Pogoń odniosła zwycięstwo dopuszczając gości warszawskich do przez Flisa.
Pierwszy bieg zorganizował KS Geyer dla
nlestowarzyszonych pod hasłem „Szukamy
Po meczu tym Węgry prowadzą 6:0. zupełnie zasłużenie, mimo że już od 30 głosu.
1) Noji (Syrena — Warszawa) w talentów". Bieg ten zgromadził 72 zawódW wadze lekkiej Kowalski pokonał minuty grała w dziesiątkę bez wyklu
Drużyna Polonii, która powróciła czasie 33:51,3,
nlków. Trasa biegu wynosiła przeszło TOM
Mandiego, zdobywając dopiero pierw czonego z boiska Niechciota.
po dłuższym czasie do Ligi, zaprezen
2) Flis (Strezlcc — Lublin) 34:21.6, metrów. Zwyciężył Nadolskl w czasie 7:11.
sze punkty dla Polski. Kowalski wal
Wewnętrzny bieg KP Zjednoczone aa
Początkowo gra była otwarta, towała się bardzo słabo.
3) Fiałka (Cracovia) 34:31,5,
2000 metrów wygrał Bajnsz w czasie 4:55.,
czył doskonale w pierwszej rundzie, wkrótce jednak inicjatywę ujęła Po
Pierwszą bramkę uzyskał Scfterfke
4) Półtorak (KPW — Białystok) Towarzystwo Uniw. Robotn. zorganizowa
druga należała do Węgra. W rundzie goń, której ataki stalą się bardziej w 11 minucie. Drugi punkt uzyskała
34:55,2,
ło dwa biegi naprzołaj dla klubów robot
trzeciej początkowo Kowalski ma groźne. Pierwszą bramkę dla Pogoni drużyna Warty w 14 minucie po rzu
5) Gancarz
(Pogoń — Lwów) niczych. Bieg męski na 4.000 metrów zgro
znaczną przewagę. Dopiero pod ko uzyskał Niechcioł z pięknego przebo cie karnym, strzelonym przez Scherfmadził 55 zawodników. Zwyciężył Baum w
6) Cybulski (Strzelec — Łuck).
niec kilka celnych ciosów Węgra o- ju. Cracovia wyrównała jeszcze przed kego, Trzeci punkt w 25 minucie uzy
czasie 15:51,3 przed Fabrykantem.
Bieg pań zgromadził 10 zawodniczek, zwy
szotomiło go, co nie mogło jednak pauźą z ostrego strzału Korbasa. W skuje dobrze kombinujący Każmierciążyła Kobiefanka w czasie 2:40,2.
wpłynąć na wynik meczu.
drugiej połowie Pogoń uzyskuje pię czak. Po krótkim okresie, w którym
Po walce tej stan meczu wynosi 6:2 kną bramkę po rzucie rożnym przez inicjatywę miała Polonia, Warta zno
dla Węgier.
Krausa.
wu przechodzi do całego szeregu ata
W wadze półśredniej Kolczyński
W drużynie Pogoni, która grała bar ków 1 w 43 minucie Szwarc centruje
W eajbliiszyin czasie rozpocznę się rozgry
zdobył drugie zwycięstwo dla Pola dzo ambitnie, wyróżniła się obrona, piłkę do środka, a Scherike główką
W Warszawie odbyto się w niedzielę kilka
wki tenisowe o kobiecy puchar Davisa, ufun imprez kolarskich.
ków, bijać zdecydowanie na punkty Wasiewicz na środku pomocy, oraz umieszcza ją w bramce.
dowany przez jugosłowiańską królową mat
Wyclg kolarski Orkanu na trasie Warszawa
Węgra Bene. Węgier był bardzo sła doskonały Zimmer w ataku.
Marlę. Udział w tych rozgrywkach wez — Błonie — Sochaczew na dystansie 100 kim.
Po zmianie stron niespodziewany kę,
by i ani przez chwilę nie potrałił za
Cracovia na ogól zawiodła, uderzał atak gości już w pierwszych minutach mę reprezentacjo Polski, Czechosłowacji, Ju wygrał Ignaczak (Orkan) w czasie 2:52:154
grozić Kolczyńskiemu. W ostatniej
gosławll i Włoch.
przed
Mieczysławem
Kapiakiem
(Jur)
zwłaszcza brak kondycji. Najlepiej przyniósł im pierwszą i jak się póź Składy poszczególnych roprezentacyj na 2:52:14,2.
Józef Kapiak zajął 4-te miejsce.
rundzie jedynie gong uratował Wę grali: Lasota, Góra i Korbas.
niej okazało, jedyną bramkę, strzeloną zawody przedstawiają się następująco:
Robotniczy wytcig kolarski na 15 kim. zgra
gra od nokautu.
WISŁA REMISU HE Z AKS 0:0
przez Lewandowskiego. W 7-ej tninu- Polska: w singlach Jadwiga Jędrzejowska madził 52 zawodników, z których wySdg u.
Stan meczu 6:4 dla Węgier.
Mecz HgO.wy w Krakowie między cle silny strzał Scherlkego Idzie w I Volkmer-Jacobson, a w grach podwójnych kończyło 55-ch. Zwyciężył Kranlewskl (SlabW wadze średniej Pisarski pokonał
eajprawdopedobnlaj siostry Jędrzejowskie.
Mecz ligowy w Krakowie między słupek, w dwie minuty później Sched Włochy w Singlach: Tonneli i Mandetto, a Iryczność) w czasie 35:24,5 przed Stachem
zdecydowanie na punkty Jakitsa. Wę
(Skra) 53:22,2.
wicemistrzem Polski, drużyną AKS ke po idealnym przeboju strzela obok w grze podwójnej: Tonneli I San Domino.
gier przez półtorej rundy nacierał,
Drużynowo pierwszo miejsce zajęła Skra
Czechosłowacja: Heim • Mueller, Straube,
z Chorzowa i Wisłą zakończył się wy bramki.
zbierając punkty. Dopiero pod koniec
152 pkt. przed Elektrycznoclę 41 pk»- 1 druży
Mechvlt I Deutsch.
niklem bezbramkowym 0:0. Wynik ten
ną Wolność z Otwocka.
drugiego starcia Pisarski przejmuje
W 16-ej minucie Słomiak centruje Jugosławio: Kovucs I Florian.
inicjatywę, a jeden z jego ciosów zwa krzywdzi Wisłę i nie odzwierciedla doskonale, a Scherike efektowną głów
przebiegu gry, prowadzonej z prze
la przeciwnika na deski gdzie leży
ką lokuje piłkę po raz 5-ty w bram
wagą drużyny miejscowej, która za
do 4.
ce gości. W 30 minucie pada bramka F1TFIF Zakłaa Tapicerska-Meblowy Stefan Taras 2
W trzecim starciu Polak panował przepaściła wiele „murowanych" sy- strzelona przez Gendcrę, jednak sę lUlLlL W-wa. Mokotowska 58 (sklep) TcleŁ 9-52-36
tuacyj podbramkowych.
dzia jej nie uznaje. W 34 minucie gry
Mecz należał do bardzo interesują
Higieniczne gwarantowane przeróżne
cych i stał na dobrym poziomie. Na
modele, duży wybór najtaniej poleca:
ogół spodziewano się lepsze] formy
Wtwórnia Piotra Maciąga (b. pra
Zawiadamiamy wszystkich P. T. Od trójki środkowej AKS: Piontka,
cownika Knippenberga) Grójecka 9.
biorców, że znana w W-wie ze swej Wostala i Pytla, których zgranie I kon
solidności wytwórnia bielizny męskiej dycja nieco szwankowały. Natomiast
„Corda", otworzyła własny sklep de
Towarzyski męcz bokserski rocogręny w
talicznej sprzedaży przy ul. Tamka linie defensywne Ślązaków spełniły
36, telef. 6.63-48. — Z uwagi na fa w zupełności zadanie. Bramkarz Mru- lodzi pomiędzy WKS Grudziądz I KP Zjed
najkn.-zystńej nabyć można w firmie
noczone wygrał WKS 5:4.
chowe kierownictwo i solidność ob
W półfinałowym meczu bokserskim o pu
sługi — tę placówkę chrześcijańską
char ip. landbocke Goyer pokonał łódz
poleca się uwadze Czytelników „No-1
ki Sokół 2:3. ale wobec nlekompłetnege ze
wej Rzeczypospolitej", dla których
Nowy Świat 16 rag Al. 3 Maja
społu składu Sokola przyznano Goyorowl
firma przez mc kwiecień przyznała
Firma egzystuje od 1908 r.
zwycięstwo walkowerem 14:5.
specjalny rabat. (N).

Bieg na przełaj

Cracovia mistrz Polski przegrywa z Pogonią

4-ry mecze o mistrzostwo Ligi

Noji zdobywa suchar

Zawody o mistrzostwo Polski

„Szukamy talentu”

Biegi na przełaj w Łodzi

Rozgrywki o kobiety
puchar Davisa

Zawiadomienie

Zawody bokserskie
o puchar Landecka

TAPCZANY

MEBLE

Palta, Kostiumy, Suknie, Kapelusze paryskie i wiedeńskie

firma

Wyścigi kolarskie

ZA GOTÓWKĘ i NA RATY
W.KUCHARSKI

Klementyna KOZŁOWSKA

NOWA RZECZPOSPOLITA**

Nr. 1

Dlaczego Koszule, Krawaty, KołnierzyKi?

Przedświąteczne zakupy

Kryzys w konfekcji damskiej — ruch w porcelanie i szkle
W irredzielę Palmową od godziny
13-ej otwarte sklepy, idziemy po za
kupy na święta!
Na ulicach tłok. Ludzie łażą jak mu
chy i „gapią ■ się na wystawy przy
brane już świątecznie.
W sklepach też tłok, nie można się
o nic dopytać ani dowiedzieć. W du
żych wędliniarniach i sklepach kolo
nialnych pracuje cały personel, ą na
wet dodatkowo przyjęci na okre»
przedświąteczny ekspiedienci i eks
pedientki.
Wchodzę do dużego składu kolo
nialnego. Chyba z dziesięć osób pyta
się o szynki, takie z kością do goto
wania. Oglądają, ważą, obracają na
wszystkie strony, pytają o ceny... i
wychodzą nic nie kupiwszy.
Szukam właściciela składu. Pan Nzabiegany, porzuca jakąś klientkę I
przybiega do mnie.
Niestety targ idzie słabo — objaśnia
mię — Jeszcze na świąteczne wędliny
trochę za wcześnie. Ludzie badają ce
ny, oglądają chcą się przekonać gdzie
najtaniej 1 czy przed samymi święta
mi ceny nie spadną. W środę, czwar
tek ruch będzie największy. Ceny oczywiście nie spadną, tym bardziej, że
cała Warszawa ma prawie jednakowe
cenniki na szynki, kiełbasy, jaja i in
ne produkty świąteczne.
Gdzie jest ruch największy, gdzte
ludzie najwięcej kupują?
Nikt by się nie domyślił: sklepy z
porcelaną i szkłem. Kieliszki, szklanki,
talerze mają ogromne powodzenie
Duży tłok jest w sklepach z końlek
cją męską. Wchodzę do trzech dużych
sklepów. Wszędze słyszę głosy pyta
jące O koszule, krawaty 1 kołnierzyki.
I to nie tylko pytania, bo ludzie wy
chodzą ze sklepów z pakunkami. Dla
czego właśnie krawaty, koszule i koł
nierzyki. Widocznie to na święta jest
panom najpotrzebnejsze

Natomiast w sklepach z konfekcją
damską, sukniami, płaszczami o wiele
nmie’szy ruch. Zmartwione ekspedient
ki tłumaczą mi, że to wina pogody.
Gdyby było ciepło każda pan) cbciałaby mieć coś nowego, wiosennego na
święta, a tak woli poczekać jeszcze.

każda liczy, że przecież po świętach
ceny będą niższe.
Ale nigdzie chyba tak pusto nie jest
jak w zakładach fryzjerskich.
Wpadam na pięć minut do pana Jó.
zefa, prosząc, aby mię „poprawił''. W
zakładzie nie ma ani jedne) osoby. Ale
pan Józef wcale się tym nie martwi.
— Jak pani szanowna będzie chciała przyjść w czwartek, albo piątek to
proszę dziś zamówić, bo już jutro mo
gę mieć wszystkie godziny zajęte! —
mówi mi z uśmiechem rozczesując
włosy
Dwa, trzy dni przed świętami to
zawsze największe żniwo dla fryzje
rów i manicurzystek.
Dochodzi siódma, wracam do domu.

Inspektor odpadków” działa
Samosąd kobiet nad sprytnym złodziejem

Nie tylko wśród możnych tego świa
ta, ale i między małymi spryciarzami
trafiają się geniusze. Kto chce Ich po
znać, niech się na kilka godzin po
fatyguje do domu noclegowego na uli
cę Dziką 4,
Kogo się tam nie znajdzie? I sław
nych złodziejów, którzy zeszli na psy,
i były dygnitarzy carskich, teraz zło
dziejów małego kalibru, i wiele in
nych sław z różnych dziedzin życia

Gruźlica

społecznego.
Jest tam także Henoch Gothlit, któ
ry posiada dwa garnitury. W jednym
sypia, drugi zostawia na noc u pewnej
starszej damy na Stawkach za opła
tą 5 groszy. Rano Gotblit przebiera
się za eleganta i udaje na wyprawę
w środowisko ludzi zamożnych. Cza
sami wypadnle mu grasowć na pery
feriach, między biedotą, wówczas ge
nialny Henoch Jest zwykłym złodzie-

dur brzuszny

jaglica

Jeszcze sie nie wyletniać
Marzec, to miesiąc, który najlepiej
sprzyja rozwojowi wszelkich chorób.
Ciągła zmiana temperatury, duża
wilgoć, śniegi, deszcze, to znowu słoń
ce i cudowna pogoda dezorientują lu
dzi, którzy nie wiedzą jaik się ubierać,
często myślą, że to już wiosna, że mo
żna się iuż „wyletaić", a rezultaty
nie każą na siebie długo czekać.
W tym roku przysłowie sprawdzi

państw — przy czym w niektórych
wypadkach fabrykanci płyt procesy
te wygrywali.
Polskie Radio nadaje płyty gramo
fonowe od szeregu lat i sumy, do ja
kich rości sobie pretensje Federacja,
sięgają znaczne] wysokości.
Proces budzi zrozumiale zainteresowanie.

He spać przy kierownicy!
Walka z anarchią w ruchu drogowym
Anarchia r04pailoszyła się na dro
gach publicznych. Z każdym dniem
policja musi sporządzać coraz więcej
protokółów dotyczących przejechali
i karatnboii samochodowych.
Coraz więcej mnoży się taksówek i
aut prywatnych, zanikają zaś dorożki
Szcierzy czuja się panami położenia i
idaje m się, że mogą bezkarnie hulać,
Szczytem niedbalstwa I pewności slębk - test zaśnięcie przy kierownicy.
Takich wypadków jest niestety bardz< dużo i pociągają one za sobą fataioe skutki.
Władzę administracyjne postanowi,
ły wreszcie ukrócić te „samowole sz(,.
ferskie“,
Na wokandzie sądowej znajdzie się
nivhuAem szereg charakterystycznych
proces, u wytoczonych •- -kutek e.ier
giczre, akcji władz h^zpi'czeńs(>a
Przeciwko anarchii na dagach po
bieżnych.
Szoferom, którzy spowodowali wy
padek wskutek zaśnięcia wytoczono
Procesy o spowodowanie powszechne
niebezpieczeństwa w komunikacji
lądowej. Za takie przestępstwo m. in.

W obecnej dobie, gdy od zwykłego
polowania zależy czasem los całych
państw, myśliwstwo staje się poniekąd
nakazem chwili. Nie mając ha kogo
polować warszawianie żniuśżeni są za
jąć się łowami na szczury. Nie wszy
scy, rzecz oczywista, mieszkańcy sy
renie grodu będą się tym zajmować,
ale właściciele domów, jako osoby spe
cjalnie w tym wzglądzie uprzywilejo
wane,,muszą polować koniecznie. Wie
lu kamieniczników zbagatelizowało
sobie polecenie władz miejskich ma
sowego uśmiercania szczurów i przez
lenistwo czy oszczędność pozwoliło

Genialny pomysł

Polskie Radio i płyty gramofonowe
W dniu dzisiejszym odbędzie się
w wydziale XI cywilnym sądu okrę
gowego proces Międzynarodowej Fe
deracji Fabryk płyt gramofonowych
z Berna przeciwko Polskiemu Radiu.
Federacja twierdzi, że radiostacje
nie mają prawa nadawania w swych
audycjach płyt bez płacenia za to osobnych honorariów. Procesy takie
toczyły się Już przed sądami kilku i

Na ulicach tłumy. Ludzie chodzą, oglą
dają, oblegają wystawy i sklepy.
Od czasu do czasu ktoś się zatrzy
muje pokazując komuś neony. Kilka
razy zatrzymano mnie pytając, gdzie
jest taka a taka ulica, 'i. uśmiechem
przyglądam się jakimś zabobonnym
przedhistorycznym i prowincjonalnym
płaszczom.
Ileż to ludzi przyjechało już do War
sza wy na święta!
Ale „święconego" jeszcze nikt nie
szykuje. Na kupowanie szynek, kieł
bas, jaj i różnych ciast będzie czas w
środę, czwartek a nawet piątek. Moż
na sobie wyobrazić co się wtedy bę
dzie w sklepach działo!
Z. H.

odpowadać będzie szofer samochodu
ciężarowego Wł. Moleckl, który spo
wodował ciężki wypadek na szosie
Warszawa — Lublin pod Garwolinom.
Dzięki tym procesom i energiczniej
szym wystąpieniom władz administra
cyjnych może zmniejszy się liczba wy
padków samochodowych, a szoferzy
zaczną uważniej Jeździć.

Bielany na sprzedaż
18 domów wraca
do prywatnych właścicieli
BGK wyzbywa się stopnio
wo nieruchomości, które przeję
te zostały wskutek nie uiszczę
nia w terminie pożyczek budo
wlanych. W Warszawie sprze
dane ma być całe osiedle mieszkaniQWe na Bielanach.
W ręce prywatne przejdzie
z powrotem 18 dótnów na Żoli
borzu. położonych między ulicajni Przybyszewskiego i Kas
prowicza.

ło się w całej swej rozciągłości; w
marcu było rzeczywiście „jak w garn
cu“, raz wiosna, raz znowu zima.
Najbardziej na tę ciągłą zmianę po
gody narzekali ludzie chorzy na gru
źlicę płuc, którzy specjalnie są wra
żliwi na pierwsze dni wiosny. Gruźli
ków niestety w Warszawie jest bar
dzo dużo, a w ciągu marca lekarze
sanitarni zanotowali 270 nowych wy
padków. W lutym do ogólnej reje
stracji gruźlików przybyło 185, a więc
marzec przyniósł niestety 85 chorych
więcej.
Dziwnym zbiegiem okoliczności wla
śnie w tym sprzyjającym rozwojowi
chorób marcu zmniejszyła się ilość
zachorowań dziecięcych. Szkarlatyny
w Warszawie zanotowano 209 wypad
ków, co stanowi o 63 wypadki mniej
niż w miesiącu przeszłym.
W ciągu ostatnich trzech, czterech
miesięcy pojawiła się w Warszawie
jaglica. Ze względu na jej ogromną
zaraźliwość zarządzono nawet pewne
środki ostrożności, pomimo to ostatni
miesiąc przyniósł 82 nowe wypadki
zachorowań, co jest aż o 64 więcej
niż zanotowano w miesiącu lutym.
W ciągu marca zanotowano ponad
to 29 przypadków duru brzusznego
I 94 kokluszu.
Tak mnifej więcej wygląda bilans
chorób za miesiąc marzec.
Jesteśmy już prawie w połowie
kwietnia, Miesiąc ten nie różni się w
tym róku od marca, pogoda tak samo,
może jeszcze bardziej, zmienna. Pa
miętajmy więc, żeby się jeszcze nie
..Wyletniać", ubierać się jeszcze w zi
mowe płaszcze i futra, bo teraz naj
łatwiej o przeziębienie, a nawet cięż
ką chorobę, której tak łatwo jest się
nabawić, a tak trudno ją uleczyć.

Ulotki bojkotowe
na ulicach Warszawy
Wczoraj kolportowano w Warsza
wie ulotki bojkotowe. podpisane
przez różne organizacje polskie, a
między innymi przez Związek popie
rania polskiego stanu posiadania.
Do zajść na tle pikietowania skle
pów nigdzie nie doszło gdyż władze
uruchomiły liczne patrole policyjne.

łaszkiem i występuje w garniturze
„cyrkowym".
Gotblit jest człowiekiem wykształ
conym. Czyta gazety i wie co się
dzieje w świecie. Stąd dowiedział
się, że w Niemczech wydano jakieś
tam zarządzenia o zbieraniu wszel
kich odpadków: mięsnych, szmacia
nych itp. Puknął sie w łepetynę I po
jął że okoliczność tę można doskonale
wykorzystać w.„ Polsce. A że Got
blit, mimo całej swej elegancji, jed
nak nie jest w stanie ukryć swego se
mickiego pochodzenia, muslał niebo
rak ograniczyć się do operowania
wśród swoich współwyznawców. Zre
sztą niewiadomo czyby wśród aryjczyków jego geniusz popłacał.
Upatrzył sobie dom Stawki 14.
Wszedł do miesżkania Łai Perelmanowej. Przedstawił się jako inspektor
odpadków.
Niewiasta wybałuszyła oczy, nie
słysząc o takim urzędzie, ale Gotblit
objaśnił, że jest to najnowsze zarzą
dzenie władz centralnych I on jest
pierwszym z mianowania w tym urzędzie funkcjonariuszem. W najbliż
szych dniach ukaźe się ogłoszenie o
tym na murach miasta, a tymczasem
trzeba działać, bo czas ucieka. Pole
cił kobiecie wezwać kilka sąsiadek, że
by dać pouczenie hurtem, jak trzeba
zbierać odpadki i jakie. Został na
chwilę sam w mieszkaniu i„.
Zesżły się wylęknione sąsiadki.
Pan „inspektor odpadków" dał in
strukcję bardzo pośpiesznie i szybko
wybiegł z mieszkania. Nastąpiła kon
sternacja. Perelmanową coś tknęło
I zerknęła na szafę. Krzyknęła prze
raźliwie, bo drzwi były wyłamane i
nie było szkatułki z pierścionkami,
brylantami, zegarkiem...
Nastąpiła gonitwa. Wrzask rozległ
się w całej kamienicy. Stało się to
tak szybko, że Gotblit nie zdążył zna
leźć się na ulicy, jak dogoniły go ko
biety, złorzeczące I przeklinające.
Ujęto go. Sprowadzono na górę I
rzetelnie obito. Mściwe niewiasty by
łyby z „inspektora Odpadków" zrobiły
same odpadki, gdyby nie Odsiecz poli
cyjna.
Geniusz opłakuje swój los w ko
zie.

w dalszym ciągu hasać gryzoniom W
swych posesjach.
UKARANO ZA TO PONAD 6t
WŁAŚCICIELI DOMOW.
a przeciwko tysiącu innym sporządzono protokoły. Cł będą także uka
rani. Niezależnie od tego muszą jednak wytępić szczury w swych do
mach.
Henryk Miller z Zielonki bardziej
wyczul potrzeby dnia i lepiej umiał
przystosować się do okoliczności od
ukaranych kamieniczników. Zgłaszał
się od kilku dni do właścicieli więk
szych posesji na Pradze, proponując
tanim kosztem
WYŁAPANIE WSZYSTKICH
SZCZURÓW
Do tego celu miała służyć specjal
na skrzyneczka z dykty, wewnątrz
wysmarowana trującym szmalcem,
Szczury miały przez specjalny otwór włazić do skrzyneczkl, z któtel
nie mogły się już wydostać. Po na
pełnieniu skrzynki szczurami gospo
darz mógł zrobić z nimi co tylko zechCiał i postawić skrzynkę na nową
porcję żywych szczurów. Wzór ta
kiej skrzynki Miller demonstrował
przed kałnienicznikiem, a tymczasem
jego pomocnik kradł co w rękę wla
zło. Gospodarz skrzynkę na szczury
zamawiał, a „szczurolap" z łupem w
tej samej skrzyni ulatniał się i więcej
nie zjawiał. Był to pomysł obliczony
na krótką metę, bo polowanie na
szczury ma trwać tylko jeszcze kilka
dni, ale Miller i tego okresu nie wy
trzymał, bo ujęto go i zamknięto w
skrzynce... policyjnej.
Ale nie tylko na szczury uwzięły się
władze. Postanowiły także wytępić
masowe gnieżdżenie się kobiet z pół
i ćwierć światka. Na takiej ulicy Kro
chmalnej, która zdobyła sobie
NIE BYLE JAKA SŁAWĘ
w kraju i za granicą, mieszkało ich na
nie wielkim odcinku przeszło dwie set
ki. W jednym domu zagnieździło się
tych damulek aż 30 sztuk. Wydano
więc zarządzenie opuszczenia tej ulicy przez wszystkie piękności z uli
cy Marszałkowskiej — bo trzeba wie
dzieć, że mieszkały one na Krochmal
nej, a całymi dniami „spacerowały"
po Marszałkowskiej. Teraz na ulicy
Krochmalnej mieszkać nie będą mo
gły i ulica ta stanie się niebawem je
dną z najmoralniejszych ulic stolicy.
Pozostaną tam tylko jeszcze zlodzieje i paserzy, którzy ulokowali się na
odcinku od Rynkowej do Cieplej.
Jakby w przewidywaniu dużego
ruchu mieszkaniowego wśród kobiet,
Jan Pawelczyk z ulicy Sowiej otwo
rzył na oścież podwoje swego apar
tamentu, składającego się z pokoju i
kuchni, przyjmując
WSZYSTKIE BEZDOMNE ISTOTKI
na sublokatorki. Nie meldował ich
jednak pragnąc zaoszczędzić ulicy So
wiej losu ulicy Krochmalnej. Sądził,
że władze wiedzą wszystko tylko z
ksiąg meldunkowych. Tymczasem wla
<?ze mają inny system czuwania nad
dobrem i moralnością obywateli i do
wiedziały się o wszystkim skądinąd.
Wynik? Apartamćnta Pawelczyka zo
stały zamknięte ,a on sam zaś jest
zamknięty w zakratowanych aparta
mentach wymiaru sprawiedliwości.

Wszystkie gmachy w jednym stylu

Nowa dzielnica
przy wiadukcie ks. Poniatowskiego
Na terenach Blocha, pa pra
wej stronie wiaduktu księcia
Poniatowskiego stanie nieba
wem nowa dzielnica mieszka
niowa.
Wielka gazownia na ulicy Lu
d'if,J ’■<!< nas informują, w cią
gu najbliższych tygodni uleg
nie rozbiórce. Zburzone rów
nież beda olbrzymie budynki
koszarowe, będące w stanie
kompletnej ruiny. Po znićsie-

niu tych nieużytecznych i szpc
cących dzielnicę budowli magi
strat otrzyma dość duże tereny,
pozwalające mu stworzyć no
wa dzielnicę.
Wszystkie powstałe tam gma
chy mają być jednej wysoko
ści oraz utrzymane w jednym
stvin. Prz 'widuje się również
budowę wielkiego nowoczesne
go garażu na tym terenie.
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SERAFIN GRZDYL
Pouieść u/spółciesna

I
W najwspanialszej sali Niechcic, w Kasynie
Urzędniczym zeszły się tłumy na doroczny bal je
dnej z nieprzeliczonych organizacyj. Wyjątkowo
wysoka i czysta a przy tym jasno oświetlona, sala,
będąca to miejscem zgromadzeń publicznych, to wi
downią teatralną, to salą balową roiła się od wystro
jonych pań i wyelegantowanycli panów. Tłumek
poruszał się mniej więcej rytmicznie, stosując się do
łoskotu sprawianego przez zespół jazz‘owy, którego
pochodzenia nikt nie mógł zakwestionować.
. .
Majufesowo — smętne tony tanga spływały na
kiwające się i wolno sunące pary, wylewały się
przez szeroko otwarte podwoje do hollu i przez je
szcze szerzej rozsunięte poczwórne drzwi do sali
bufetowej, miaszając się z brzękiem szkliwa i pogwa
rem rozmów, sporo bowiem panów biwakowało ko
ło „ołtarzyka**.
Przy jednym ze stolików od dłuższego czasu tkwi
ło paru mężczyzn. Kelnerzy spoglądali na nich z nie
chęcią, jako że goście sączyli powoli zwykłe piwo.
Popijając, pogadywali między sobą a w przerwach
patrzyli na tańczących.
— Nu i nadojadło mi już — rzeki wreszcie starszy,
tęgi i siwy pan. — Przyszedł człowiek, pije to obrzy
dliwe piwsko i tyle- Prosto powiedzieć — toska goremycznaja.
— Poszedłby pan kasjer potańczyć—zaraz by ina
czej na świat patrzył.
— W moich latach i z rowmatyzmem tak i na myśl
tańce nie przychodzą.
— To po co pan tu siedzi? Do domu i spać!.
— Tak to tak, ale nie można. Starosta przyjechał,
burmistrz, dyrektory tam różne, komendant — jedno
słowo — władza, a my co? Służałe my ludzie, ma
leńkie. Kazali być, to trzeba być. a to uwaga potem
być może.
— Jakie tam znów — kazali, panie kasjerze. Ro
zesłali zaproszenia i kto chciał, przyszedł poprzeć
cel.
— Koniecznie tak, panie referencie, ale kto tu
przyszedł dla tego tam celu? Ot, jeden pokazać się
jak tańcuje, drugi za babą przyleciał, a inny to jak
ja — dla władzy.
W tej chwiii do rozmawiających podszedł, ociera
jąc chusteczką spocone czoło, uciekinier z sali tań
ców; przysiadł się do stolika i chciwie pił z podsu
niętego przez kelnera kufla.
— Uff! dosyć mam tego dobrego — oświadczył
wreszcie. — Wołałbym żydom wodę nosić, niż drugi
raz tańczyć z burmistrzową. Waży baba ze sto
trzydzieści kilo, słuchu za grosz i tańcz tu z taką!
Na to trzeba być maszynistą z kolei albo mieć zdro
wie Grzdyla — ledwo obróci jedną, chwyta z miej
sca drugą.
.
..................
— A wiecie, panowie, że Grzdyla wyleli z po
sady?
— Nieprawdopodobne!
— Dostał trzymiesięczne i do miłego niewidzenia
się.
...
— A po jakiej przyczynie? Przekradt się, czy na
czelnikowi nie dogadza?
— Et, co pan kasjer gada! Napisano wyraźnie:
z powodu redukcji.
— A jakżeż mieli napisać — po podejrzeniu w zło
dziejstwie— Pan kasjer dziwnie nie lubi Grzdyla.
— Tak niech pan sam pomyśli — stopień służbowy
u tego pana nizieńki. pobory malusienieczkie, a ot kapitalik jest, obroty robi, procenty, słyszę, bierze.
— Pii! mało to jest pobocznych źródełek?
A Grzdyl ma stosunki.
— Osobliwie w żeńskim rodzaju, na to on maj
ster, a babskie plecy mocne, wysoko po nich wejść
można.
W tej chwili muzyka urwała na jakiejś spazmaty
cznej nucie, monotonne szurganie nogami przeszło
w normalne kroki i do salki bufetowej wtoczyła się
lawina gości. Rozma^^'aiacv opuścili stolik i wmie
szali się w tłum, kelnerzy kręcili się bezradnie, nie
wiedząc kogo wpierw obsłużyć, wreszcie we trzech
podskoczyli do grupki, w której królowała wspania
le rozrośnięta, ogromnie strojna platynowa blon
dyna.
— Może pani starościna zechce spocząć i ochło
dzić się czym? — z bladvm uśmiechem spytał jeden
z otaczających ją.
— Dziękuję, panie magistrze: proszę by pan zechciał odszukać mego męża.
— Pan starosta raczył zająć gabinet i konferuje
tam z panem posłem — oznajmił kelner.
— W takim razie może który z panów poprosi go
na chwilę do mnie.
Jak na komendę rzuciło się paru młodzieńców do
bocznych drzwi, prowadzących do „niekrepujących**
pokoików, pani starościna zaś patrzyła przymruźo-

nymi oczyma na falującą gromadę gości.
— Z kim to, panie magistrze, tańczyła ostatnio
dyrektorowa?.— spytała. — Jakiś doskonały tan
cerz, a mam wrażenie, że to ktoś obcy.
Zagadnięty rozejrzał się badawczo po sali, nie
wiedząc o kogo chodzi.
— To był Grzdyl — objaśnił jeden z asystują
cych młodzieńców.
— Kto?
—' Pan Serafin Grzdyl, pani starościno, taki sobie
mały kolejarz — odpowiedział magister z urzędu
znający wszystkich i wiedzący o wszystkim, co się
dzieje w powiecie — poza tym jest to stały asystent
pani dyrektorowej, co go tak pochłania, że nie ma
czasu na udzielanie się towarzystwu- Oprócz tego
zajmuje się interesami.
— Wszystko mi jedno czym się zajmuje — przer
wała starościna, zwracając się w stronę drzwi, w
których ukazał się właśnie starosta.
Był to niemłody już człowiek o mocno przerze
dzonej czuprynie, z malutką bródką i jeszcze mniej
szymi wąsikami, lśniącymi zabójczą czernią. Ele
gancki żakiet zwisał z kanciastych ramion i tyczko
watej figury pana starosty.
— Jesteś nareszcie! doprosić się ciebie nie moż
na!
— Konferuję, widzisz, z posłem — tłumaczył się
starosta — a co się stało?
— Trzeba, żebyś się pokazał na sali: przyjechali
Pobogowscy.
— No to co?
— Ależ ona hrabianka z domu — ostrym szeptem
przypominała starościna mężowi — ma duże sto
sunki.
— Ano, to chodźmy — przystał starosta, skierowu
jąc się ku sali balowej. Zebrani szybko rozstąpili się,
tak iż pani starościna w towarzystwie męża swobod
nie przeszła wśród zgromadzonych, lekkim skinie
niem głowy odpowiadając na ukłony wybranych.
W ślad za idącymi tłum zwarł się znowu, nie mogąc
się docisnąć do bufetu.
Tymczasem z sali doleciały dźwięki muzyki. Ci
i owi zaczęli wycofywać się, tłum rzedł powoli, aż
pozostała na sali garstka zbyt statecznych lub zbyt
zmęczonych panów. Przy jednym ze stolików w ką
cie sali usiadł tancerz tak znużony, iż podparł się
oburącz na stole i zdawał się drzemać. Ktoś zwrócił
na niego uwagę, ktoś uśmiechnął się, wymownie
prztykając palcem w krtań, rozumiano jednak ko
nieczność chwilowego odpoczynku i zostawiono
drzemiącego w spokoju.
Nagle do sali wbiegł jeden z asystujących staro
ścinie młodzieńców, rozejrzał się po siedzących
i podszedł do zamyślonego tancerza.
— Panie Grzdyl — zawołał, dotykając jego ra
mienia — chodź pan do sali: pani starościna życzy
sobie, by przedstawiono jej pana.
— Oo! — zdziwił się zagadnięty, wstając— Skąd
że to starościna raczyła zwrócić na mnie uwagę?
— Nie wiem — oświadczył młodzieniec — dość, że
chce z panem tańczyć.
— W takim razie idę — przystał Grzdyl i spoj
rzał w. lustro. Ujrzał w nim dorodną, doskonale
zbudowaną męską postać, odzianą w dobrze skro
jony frak, twarz młodą jeszcze i bujną czuprynę.
Poprawił włosy, uśmiechnął się do swego odbicia
i, wkładając rękawiczki, podążył za młodzieńcem.
Przedstawiony starościnie Grzdyl zgiął się w ukło
nie i poprosił o udzielenie mu tańca. Starościna ła
skawie przystała i wmieszali się w zbiorowisko kołyszących się par. Silnie ująwszy partnerkę, Grzdyl
wydobywał z tańca i jego pozycyj wszystkie eroty
czne możliwości. Starościna pabladła nieco, przym
knęła oczy i z lekko rozchylonymi wargami dała się
prowadzić i przeginać wedle woli tancerza, ten zaś
zachowując stale jednakowy wyraz twarzy, nie co
fał się przed drażliwymi nieco formami tańca, umie
jętnie utrzymując się na krawędzi wyuzdania. Trwa
ło to dość długo, wreszcie starościna uczuła zmęcze
nie i zaproponowała tancerzowi przejść do hollu,
gdzie postawiono kilka kanapek dla odpoczynku
i swobodnej rozmowy balujących.
— Ależ pan cudownie tańczy — powiedziała, sia
dając na rzuconej w kąt dwuosobowej kanapeczce.
— Pochwała całkiem niezasłużona, pani starości
no — odparł z uśmiechem Grzdyl. bez ceremonii zaj
mując miejsce obok niej.
— Prawo sądu proszę mnie zostawić.
— Zresztą, czy trudno wyróżnić się tu, gdzie i tan
cerze i większość towarzystwa przypominają mi
naszą starą Krowodrzę.
— Pan jest krakowianinem?
— Tam się wychowałem.
— Ojciec pana był na urzędzie czy miał real
ność? — badała starościna.
— Tak, zatrudniony tam był — wymijająco odpo

wiedział Grzdyl- — Otóż miałem czas wżyć się w
kulturę Krakowa.
— Nie ma w Polsce równie kulturalnego miasta.
— Może Warszawa...
— Warszawa? — zdziwiła się starościna. — Chy
ba w porównaniu z Niechcicami. Zarówno tutaj jak
i w Warszawie czuję się obco.
— Rozumiem doskonale to uczucie, pani starości
no, bo i ja mam czasami wrażenia, jakich doznawać
musi podróżnik śród półdzikich plemion.
— O, tak! plemiona te odnoszą się do nas tak wro
go.
— Zazdroszczą nam wyższości, pani starościno.
Może jednak i one ucywilizują się powoli
— Chyba kobiety, o ile która wyjdzie odpowied
nio za mąż.
— Dziękuję za żonę, którą bym dopiero musiał
cywilizować.
— A gdyby się pan zakochał?
—- Wykluczone, pani starościno. Mogę pokochać
tylko asbolutnie doskonałą kobietę.
— I nikt się tu panu nie podoba?
— Tego nie powiem, są bowiem tu ładne i miłe
osóbki, mogą one wywierać pewne wrażenie, ale to
nie jest przedmiot prawdziwej miłości.
— Nawet dyrektorowa? — ironicznie spytała sta
rościna.
— Nawet ona, ta, o której jakieś ploteczki doszły
do uszu pani strarościny.
— Powiedzmy, że plotki — uśmiechnęła się sta
rościna — na razie jednak skończymy rozmowę, bo
i o nas mogą powstać jakieś bajeczki.
— Skądże znowu, pani starościno — zaoponował
Grzdyl.
— Stąd, że to są Niechcice i że tutejsze panie pa
sjami lubią fabrykację plotek. Niech pan tu pozosta
nie przez chwilę — dodała wstając — i przejdzie
potem przez szatnię do bufetu. Może pan następnie
tańczyć ze mną.
Zaledwie Grzdyl znalazł się w sali bufetowej, dopadł doń zaaferowany dyrektor. Nerwowym ru
chem przegarniał włosy i pocierał policzki.
— Szukam pana — rzekł.
— O co chodzi, panie dyrektorze?
— Niech mi pan zrobi jedną wielką przysługę —
półgłosem prosił Grzdyla — niech pan odwiezie mo
ją żonę do domu.
— Pani dyrektorowa nudzi się może?
Nie, nie, tylko głowa ją boli, a ja, widzi pan, nie
mogę opuścić towarzystwa. Generał, senator... no,
rozumie pan chyba, że muszę zostać. Proszę więc
o pomoc.
— Ależ najchętniej. Proszę wvnrowadzić panią,
a pan tymczasem każę sprowadzić taksówkę.
— Ale pan wróci jeszcze? — wypytywał dyrektor.
Doprawdy wstyd mi. że p^iiie panu zabawę.
— Głupstwo, panie dyrektorze.
Rozklekotana taksówka, brzęcząca wszystkimi
metalowymi częściami i kaszląca nierównym stu
kotem silnika, uwiozła sprzed kasyna starannie otu
loną dyrektorowa z towarzyszącym jej Grzdylem.
Przez całą drogę dyrektorowa milczała, nie reagując
na żadne odezwanie się Grzdyla, dopiero gdy pojazd
zatrzymał się przed sztachetkami dyrektorskiego
domu, poprosiła bv otworzvl mieszkanie.
Zaledwie znaleźli się w przedpokoiku, pani dyrek
torowa wybuchnęła płaczem.
— Co ci, Dziukuś? — zaniepokoił się Grzdyl,
chwytając płaczaca wpół i drugą ręką sięgając do
wyłącznika. — Główka cię tak boli?
— Wstrętny jesteś! — zaszlochała dyrektorowa,
starając się oswobodzić z objęcia.
— O! nrosze bardzo — zaoponował Grzdyl, zapa
lając jednocześnie elektryczność. — Najpierw przej
dziemy do pokoju.
— Ty nawet w takiej chwili nie przestajesz 'być
praktyczny i wygodny.
Grzdyl usadził kobietę na otomanie stojącej pod
oknem stołowego pokoju; rzucił okiem czy okienninica jest zamknięta, przysiadł się obok i zaczął uspo
kajać rozżaloną, przemawiając jak do małego dziec
ka. Wreszcie szlochy ucichły i nieco uspokojona ko
bieta popatrzyła przytomniej.
— Ty już mnie nie kochasz — jęknęła, chwytając
dla otarcia tez leżącą na stole serwetkę.
— Ależ, Dziukuś, skąd ci to do głowy przyszło?—
zdziwił się Grzdyl.
— Tak asystowałeś tej obrzydłej starościnie, a ona
tak cię omiatała oczami, aż wstyd było patrzeć.
— Jeżeli o to chodzi, to możesz być spokojna. Tu
nie ma mowy o żadnych sentymentach.
— I pamiętaj, że to stara baba. Kazała się zrobić
na platynę, aby ukryć pokazującą się siwiznę—wiem
o tym z pewnych ust.
— Więc właśnie...
(Dalszy ciąg na stronie 12-ef)

"Nr7 1 * ’

r,N O A¥ A - R Z B G Z P O S P GL IT A44

Odznaczona Najwyższymi Nagrodami
na Wystawach Krajowych i Zagranicznych
Fabryka SZCZOTEK i PENDZLI

WARSZAWA, CHMIELNA 15, TEL. 0 8 6-08

Jeśli chcesz osiqqnqc powodzenie

Poznaj swoje wartości
Interesujące rorady dla czytelników „Nowej Rzeczypcsnolitei”

I tak się zdarza w magistratach
Bank miejski w Newburyport w
stanie Massachusetts — oczywiście,
w Stanach Zjednoczonych — po
lecił wyremontować wielkim ko
sztem swój dom, stojący pustką.
Kiedy ukończono już roboty, oka
zało się, Że dom ten do banku
wcale nie należy. Dom bankowy
znajdował się o dwa numery da
lej.

Pożnanie siebie, swoich mo- ’ Niezależnie od tych gałęzi I go pisma odpowiadać na wszel- ’ kolejno ukazywać na łamach
żliwości, wartości duchowych wiedzy należy potraktować je- ■ kie zapytania czytelników, prze j naszeg opisma.
i uzdolnień, a w związku z tym snowidzenie i intuicję, które są prowadzać analizy grafologicz-'
—
~
' D'a prenumeratorów naszych
racjonalne pokierowanie swo- specjalnym darem i dają moc
’i inno
1—
uzyskaliśmy również zniżkę 50
im życiem — jest powszechnym czytania przyszłości,
no,/ *aJnteresowaae
procent za wizyty osobiste u p.
pragnieniem.
Chcąc naszym czytelnikom
naszei R^ak* In-Tao (za okazaniem kwitu na
Ufając tylko swym zmysłom dać możność korzystania ze nróMr zaznaczeniem „In-Tao prenumeratę za m-c bieżący), Kobiety za wieloźeristwem _
jakże często robimy omyłki ży wskazań życiowych, opartych próbkę swego pisma, względ
Do sekretariatu Ligi Narodów
ciówe. W mrokach zwątpienia na wyżej wymienionych podsta nie dokładną datę swego uro- .Pani In-Tao przyjmuje u sie wpłynęło zbiorowe podanie ko
i beznadziejności, napróżno roz wach — zaprosiliśmy do współ dzenia, załączając na koszty 50 bie przy ul. Wspólnej 12 m. 18. biet murzyńskich francuskiego
glądamy ślę dokoła za jakąś ni pracy znaną okultystke In-Tao groszy w znaczkach poczto- Przyjęcia, od 10 rano do 2 po Kamerunu, wypowiadające się
cią przewodnią, radą lub wska która będzie na łamach nasze- wych. Odpowiedzi będą się i Południu i od 3 do 6.
przeciwku zniesieniu wielożeńzówką.
stwa. Petentki motywują swoją
Zasklepieni w materializ- j
prośbę argumentem, że w wielomie, nie przeczuwamy, że taŻeństwie kobieta znacznie mniej
jemnłca powodzenia zawarta
pracuje, niż w jednożeństwie, po
jest w umiejętnym napięciu sil
nieważ obowiązki domowe rozkła
nej woli. Niestety! Silna wola;
dają się na kilka osób.
jest jak perła bezcenna, to też i
nie każdy ja w Rłębi swej isto
Co z takim robić?
ty posiada.
Robotnik fiński Hakkonen ska
Człowiek jest nie tylko sy-1 Zarówno największe szlifier- | dy dostał się do Europy. Pe- był jednak stale wykupywany. zany został za zabójstwo na dwa
nem ziemi, ale i synem gwiazd. ( nie diamentów", jak i handel hur | wien kupiec z Brugge nabył, go Wartość jego wynosi dzisiaj o- lata więzienia. Kiedy jednak przy
W dążeniu do zgłębienia tajem- j towy brylantami koncentruje od handlarza w Wenecji — pra koło 4 milionów złotych.
szło do odsiadywania kary, wyło
nicy przyszłości szukamy wska się w Europie , w Amsterdamie. wdopodobnie więc’ kamień po
Firmą amsterdamska nie zdra niły się nieoczekiwane trudności.
zań czasami w sobie, względ 1 bynajmniej nie w tym tkwi chodzi ze wschodu. Był to bo dziła, od kogo ma ofertę na ku Hakkonen ma 2,24 m wzrostu i anie zwracamy się do osób, któ przyczyna takiego stanu rze wiem wiek 14-ty, okres, w któ pno kamienia. Według źródeł ni na żadnym łóżku więziennym,
re czy to na podstawie jasnowi czy, że największe pola diamen rym rzeczpospolita wenecka niemieckich ma on się obecnie ani w żadnej celi się nie mieści.
dzeńia, intuicji, astrologii, gra- towe odkryte w południowej była pośrednikiem handlu eu znajdować w rękach Ottona Prawdopodobnie zostanie ułaska
fologii czy chiromancji mogą Afryce, w Tranśwaalu, na zie ropejsko - indyjskiego i na tym Habsburga.
wiony.
dać odpowiedź na dręczące nas mi kolonistów holenderskich. pośrednictwie dorobiła się sta
pytania.
Raczej przeciwnie, odkrycia nowiska najbogatszego państwa
Nie można tych rzeczy nie pól brylantowych, jak twierdzi w Europie.
doceniać. Zarówno astrologia, francuski badacz Perraud, na
Kupiec z Brugge Sprzedał ka
grafologia jak i chiromancja, leży zawdzięczać faktowi, że mień księciu Karolowi Śmiałe
do nazwy Boerowie zdawna byli obezna- mu do Burgundii. W sto kilka
,jeżeli
__ _ nie pretendują
.
AMIANA (kupno) zużytej gardero
naukl ścisłej — to bezspornie nj z brylantami i mieli w tym dziesiąt lat później znajdujemy
by na materiały bielskie „Aiwa",
zasługują na miano wiedzy.
zakresie, duże doświadczenie.
bezcenną ozdobę w skarbcu
Mowy Świat 6?, sklep podwórzu; te
Astrologia — . na podstawie ~ Przed paru tygodniami na księcia , Giąngaleązzo Sforza,
lefon 3;26-97.
4
dokładnej daty urodzenia może rynku amsterdamskim wywo- stryja polskiej królowej Bony,
nam dać horoskop, zawierają- lał ogromne wrażenie fakt zao_ Od Sforzów przechodzi kamień
UZYK pianista niewidomy poszu
kuje pracy lub innej pomocy macy wytyczne postępowania w Harowania na sprzedaż jednego na własność papieża Juliusza II.
teriąlnej, W-wą, ul. Wolska 177.
2
życiu, fakty z, przeszłości, ter z największych i najslawniejPapież .sprzedał „Toskańczy1 nn°l s** męskich uzyska pan.
raźniejszości i przyszłości
I UU lo stosując aparat „Nr. 1H‘‘.
szyęh brylantów świata, znane ka“ cesarzowi niemieckiemu
Naukową broszurę wysyłamy bezpłat
Grafologia — określa z cha so pod nazwą „florenckiego4* al Maksymilianowi Habsburgowi,
nie, dyskretnie. Juventus", Warsza
rakteru pisma właściwości cha bo „toskańskiego44. Kamień ten i odtąd brylant stanowi jeden z
wa, Aleje Jerozolimskie 35.
___ 5
rakteru danej osoby.
najcenięjszych
klejnotów
skarb
waży 139,5 karatów, jest kry
A T K upno - Sprzedaż starej gardeCh>cia — na podstawie ształowo czysty o lekkim od ca Habsburgów. Cesarz Fran nJ n roby męskiej i damskiej, za GZEMĘ, liszaje, krosty, plamy, opa
rzenia. odparzenia, zmarszczki,
linii rak określa uzdolnienia, po cieniu żółtawym.
ciszek Józef kazał go wprawić miana na wykwintne materiały biel
skie. Kupujemy kwity lombardowe i
piegi usuwa działający wszechstron
daje,ważniejsze fakty na przy
Historia jego, jak zazwyczaj do korony.
futra. Jerozolimska 27, podwórze — nie „KREM REGENERACYJNY". Do
szłość i obrazuje życie danej historia słynnych kamieni, jest
W ciągu kilkuset lat swego sklep 73.. Telef. 7.23-75.
4 skonały środek dla Panów przed i po
osoby.
goleniu, łagodzi pieczenie, zaczerwie
dokładnie znana od chwili, kie- europejskiego istnienia „Tośaszyny singera od 3 zi tygod nienie. zmiękcza zarost. Tuba zł 1.50,
kańczyk44- wielokrotnie opusz
niowo, Chłodna 42—13. Pańska 3.00. Laboratorium Magistra GRA
czał skarbiec swych właścicieli, 40—22. Dzwonić: 6.79-17.
4 BOWSKIEGO. Warszawa, Al. 3-go
w wytwórni
aby służyć za podkład pod zna
Maja 2. Sprzedają Składy Apteczne.
I 8*a». UlwL* komple‘* t,tew
duty W*
HOŻA 16 czne pożyczki, jakich niejedno
5
ASZYNY do szycia „Kasprzyckie- Pruszków: Apteka Ornowskiego.
go“ znane ze swej dobroci od lat
krotnie udzielali wielcy bankie
nowoczesna
czyta
58. Gotówką — Ratami — Tanio —IZ ADI CT A
rzy monarchom. Znajdował wte (skład fabryczny). Warszawa, Mar RUCIlIA ilustrowany tygodnik
tódzko-Warsiawskie Towarzystwo Transportowe dy
chwilowe schronienie w sa- szałkowska 158, róg Królewskiej. 4 „Wiadomości Kobiece". Moda. Kosme
Warszawa, ul. Sienna 94, tel. 5-05-92 i 5-92-80
tyka. Gospodarstwo domowe. Tylko
fesach banków. Do ostatnich
20 gr. Wszędzie do nabycia-_______5
MOTOCYKLE
100-KL
D.K.W.
czasów monarchii austriackiej
'
teI- H-34-02; LÓDŻ, ul. Dowborczy-

JaKie jeszcze losy czekają

Brylant
ze
skarbca
Habsburgów
Nowy etap wędrówki jednego z największych klejnotów świata

OGŁOSZENIA DROBNE
Posady i prace
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Kupno i sprzedaż
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M

WRZECIANA

DAE Dl fa..

M

b,, 2-06-9°; LWÓW, Ul. Legionów 29, tel. 2.60-60: KATO
WICE, ul. Stawowa 20, tel. 3.18-38: BIELSKO, Wojew. Grażyń
skiego 15, tel. 32-31.
Ekspedycja towarów samochodami codziennie.
Warszawa — Będzin — Sosnowiec —
...
Katowice — Bielsko i odwrotnie
War»a?rSza^
Toruń ~ Bydgoszcz i odwrotnie
Wa i. Gnidziądz — Gdynia — Gdańsk i ■ odwrotnie
Łódź — Warszawa i odwrotnie
Łódź — Lwów i odwro/,,,,.
arszawa — Łódź — Poznań i od wrotnie
vVarearszwa - Lublin — Lwów i odwrotnie
ŁódźWa R.?ia^St0k
Wilno ‘ odwrotnie
« ź ~ Błystek - Wilno i od w tnie
Łódź
Sosnowiec — Katowice — Bielsko i odwrotnie
gktady do Przechowania towarów i mebli. - Przeprowadzki.
Przewoź 17135 - 11 1 kotlow, — Zwózka towarów?. — Ęksnrdś-
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Czytelnikom „Nowej Rzeczpospolitej' ‘‘•wilmy
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UZYMCZYK

FELIKSA
PECIAKA
WARSZAWA, NO*fY ŚWIAT 36 m. 30

PASY

RZYK życia Cieszkowskiej, autor
(specjalność koncernu AUTO-UN1ON)
ki tak popularnych Krzywd do
bez prawa jazdy i podatku drogowego
zwolonych — to wiecznie aktualny
siła 3 konie, 3 biegi, balony motocy
klowe. Cena zł 865 wraz z instalacją głód uczucia serc bezdomnych. Ca
elektryczną; raty po 50 zł. miesięcz ły. dochód dla ubogich studentów. —
własnego wy robo
nie. Warszawska Sp. Samochodowa. Cena tylko, zł 1.80.
5
poleca na święta
'■ 4
Sto procent sil uzyska
Henryk Weber ADIO - ODBIORNIKI. Philips, Kos ĘŻCZYŹNI!
każdy, stosując mój wynalazek:
Sklepy: Chmielna I, Poznańska
mos, Telefunken, Echo i inne bez Aparat „X". - Bliższe szczegóły: F.
róg Gulińskiego
zaliczki od 10 zł. miesięcznie. Chłodna
42—13, Pańska 40—22. — Dzwonić: Ponarski, Warecka 10—18.______ __5
Cent ala: Radzymińska 62
6.79-17.
4
ADIO szwankuje. Przyczynę zba
da bezpłatnie wysłany specjalista^
ADIO-ODBIORNIKI
3-lampowe
—
■
PASY LECZNICZE
selektywne, odbiór 25 stacyj, no ..Radiopogotowie". telefon 9.86-89. 5
POŃCZOCHY GUMOWE
we od 75 zł. Przyjmujemy naprawy, TOLARZ budowlany z zawodu oprzeróbki, uselektywnienie wszelkich
bejmie konserwację domu wzatypów po cenach przystępnych z gwa mian za mieszkanie. Wiadomość, ul.
rancją. Radioselect, Marszałkowska Boduena 4 tn. 1. Tel. 2.19-89, w godz.
147, telefon 2.87-66. Instalacja nowo 8.30 — 4 (dni powszednie).
5
czesnych anten. '
4

Warszawa, Skorupki rtg Menzełkuwskiej

„GRAND
HOTEL”
Warszawa, Chmielna 5
przy Nowym Świecie. Teł. 5 47-40

Pokoje od zł 3.50

nitki

GORSETY, STANICZKI

APICER przyjmuje obstalunki, oraz
D V męskie i uczniowH I skie w wielkim wy T przerabia tapczany, otomany, ko
UDUborze■I A“poleca
Firma Chrzęść. Leibrand- zetki i fotele. Zakłada firanki. Plac
ta. Wspólna 14. Czytelnikom „Nowej
Rzeczpospolitej" specjalny rabat.
-1
ll/YTWÓRNIA tapicersko - stolarska
■W Z. GILEWSKI, ul. Senatorska 26.
Poleca meble stolarsko - tąpicerskic
własnego wyrobu, gotowe i na zamó
wienia. Telef. 2.63-06.
4

3-ch Krzyży 12 mieszk. 29. Telefon:
8.39-04.
_____J

7AKLADY STOLARSKIE K. POL STEK, ul. Poznańska 22, wykonu
ją wszelkie roboty stolarskie dla łnstytucyi
wojskowych, samorządo
wych i prywatnych.
5

^,L1£owska
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Post, narkotyki, idiotyzm i zbrodnia

Wywoływanie szatana
To najprostsza droga do zakładu dla obłakanydi
Ewokacja ma być wykonana
w nocy z poniedziałku na wto
Niemożliwe warunki
rek lub z piątku na sobotę.
Amerykanie, wiadomo, naród ski znalazł się w gabinecie wielWspólprzytomny z głodu, pi
dekawy i przemyślny. Gdy tylko kiego Łowczego, rozmowa potoczy
jaństwa i używania narkoty
zjawi się na horyzoncie świato la się gładko. Siedzący w sąsied.
ków „czciciel szatana41 udaje
wym jakieś nowe zdarzenie, czy nim pokoju Goebbels słyszał tyl
się chwiejnym krokiem bądź na
postać zasługująca na uwagę, nie ko urywki zdań, ale w pewnej
cmentarz, nawiedzany przez uzwłocznie starają się wejść z nią chwili nastawił bacznie ucha. Zza
piory, bądź do ruin gdzieś na
w kontakt, a zdarzenia obejrzeć uchylonych drzwi zaczęły pctżić
wsi, bądź do lochów opuszczo
Jak wywoływać diabła? nego klasztoru, bądź na odlud
własnymi oczami. Nikt, napewno, coraz zawrotniejsze sumy:
— Dziesięć milionów dolarów...
na święcie nie wydaje tyle pie
ny plac, gdzie kiedyś popełnio
Trzeba mieć:
— To niemożliwe.
niędzy na podróże, co amerykań
no morderstwo, bądź do zwa
1)
niezłomne
postanowienie,
—• Dwadzieścia...
scy reporterzy filmowi, którzy,
2) tchórzliwy charakter, za lisk dawnej świątyni pogań
— Trzydzieści... sto., pięćset...
byle swej wytwórni dostarczyć
skiej.
prawiony w zbrodniach,
zdjęć najbardziej sensacyjnych, miliard...
3)
tępą,
bezmyślną
lub
prze

Diabeł zjawia sie...
Goering ciągle odpowiadał jed
gotowi są w każdej chwili zaaran
sadną nieświadomość czynu,
nym zdaniem:
żować zamach czy katastrofę.
4) ślepą wiarę we wszystko
Będąc gościem w majątku J.
— To niemożliwe.
Podobno reporter filmowy „Naco
jest
niemożliwe,
położonym
o 2 kilometry od
Kiedy Amerykanin opuścił już
tionaTu“, który przybył do Pol
5)
całkiem
fałszywe
pojęcie
o
miasteczka
B.
wracałem pieszo
ski w dniu przyjęcia przez Litwę gabinet, zatrzymawszy się na astro
z tegoż miasteczka do dworu.
ultimatum polskiego, zawiedzio nomicznej liczbie dziesięciu mi Bogu.
Jednym słowem by przystą Zbliżała się północ. Krągła a ja
ny w swych wojennych oczekiwa liardów dolarów, Goebbels wpadł
pić do takiej operacji, należy sna twarz księżyca świeciła
niach, tak skląl tragarza, który mu zapieniony do pokoju:
— Hermann! — krzyknął. — stać się idiotą, . lub zbrodnia przenikliwie. Za mną mrugały,
rzeczy odnosił do taksówki, że naj
Dlaczego
nie chcialeś wziąć tej po- rzem. Najlepiej jednym i dru drobne jak gwiazdki, zapóźnio.
bogatszy repertuar warszawskiego
szofera zbladł przy tym całkowi życzki amerykańskiej? Ile armat gim. Jednak to jeszcze nie wy ne światełka miasteczka. Przed
podniesioną glową miałem naj
cie. No bo jakże? Ominęła go możnaby za te pieniądze wybu starcza.
Przed ewokacją polecają ma dokładniej okrągłą tarczę księ
pierwszej klasy sensacja i wspa dować? !
— Nie mogłem wziąć, bo on mi gowie bezcześcić kult, który się życa. Była pełnia.
niała seria zdjęć.
wyznawało i deptać jego naj
stawiał
niemożliwe warunki..
Zachłanność Amerykan na lu
Chcąc skrócić sobie drogę po
świętsze symbole.
Uczynić stanowiłem
— Jakto?
dzi głośnych jest powszechnie zna
pójść przez teren
— Bardzo po prostu. Chciał, że krwawą ofiarę. Jadać przez nieczynnej, zniszczonej cegiel
na. Weismuller, Dempsey, Sonia
dwa
tygodnie
tylko
raz
na
do

Henie, pani Stawiska, otwierają bym na każde pozdrowienie
ni, w której jakoby przed laty
bę, przyjmując posiłek bez so popełniono
długą listę nazwisk uchwyconych „HeilP odpowiadał Vacuum Oil!
mord. Niezawodny
po zachodzie słońca.
ORKA. li
dla filmu. A iluż wielkich ludzi
Colt
w
kieszeni
dodawał mi oPosiłek ten ma składać się z tuchy.
kupiono w Stanach Zjednoczączarnego chleba, podpłomyków
nych dla celów reklamowych.
Szybko kroczyłem po mięk
lub czarnej fasoli, zmieszanych
Wiele mogłaby powiedzieć fir
kiej, piaskiem wysypanej ścież
z
krwią.
SKRUPULATNY LOLUŚ.
ma „Palmolive" ile ją kosztują
ce. Nagle zza porozwalanych
„pięcioraczki kandyjskie“‘.
Loluś dostał na imieniny od cioci
murów dobiegł mnie donośny,
Droga
do...
Tworek
Jeden z wielkich filantropów a- piękną książkę z obrazkami. Czyty
drżący miękki głos. Stanąłem,
merykańskich, korzystając ze swe wał ją skrupulatnie aż do dnia swych
Przez pięć dni „adept11 upija nadsłuchując. W uszy me wpa
go pobytu w Europie, bezpośred- urodzin.
się wieczorem winem, w któ dły gwałtowne, dobrze znane
nio po Anschlussie odwiedził Her— Co to, znudziła ci się już tak rym moczono pięć główek czar z ksiąg magicznych, słowa pie
mana Goeringa, który odpoczywał książeczka od cioci?'— pyta mamu nego maku (silny środek osza
po trudach i emocjach wiedeń sia, widząc, że Loluś od paru dnhprze łamiający) przez pięć godzin. kielnej ewokacji.
skich. '
■
stał się książką' interesować.
Nawar ten musi być przece
W dymie kadzideł...
Rzecz prosta uzyskanie audien — Nie-.. x... .... -....
dzony przez bielizny, utkaną rę
Odbezpieczywszy rewolwer
.
cji nie poszło łatwo, ale Amery- '
Wi^ dlacżezpfprzestałeś czyty kami prostytutki......
kanie są ludźmi nie zwykłymi się wać te zajmujące powiastki, jakie się < Oczywiście, wypełniwszy te możliwie jaknajclszej przelacofać przed jakimikolwiek trud w niej znajdują?niekompletne jeszcze praktyki złem przez szczątki muru. W
nościami. Tam, gdzie nie może
— A bo tam na karcie tytułowej_można
____ zobaczyć nie tylko dia- blasku płonących świec ujrza
nic dolar, tam przewodnikiem jest piszą „dla dzieci do lat dziesięciu*4 a bła, lecz i sto diabłów oraz od- łem dziwną scenę.
im ich własna energia i niezłom- ja właśnie onegdaj — przecież ma- być wygodną limuzyną przeW magicznym kole, pokry
ność postanowienia.
musia wie o tym — zaczęłem rok je- jażdżkę do państwowego sana- tym zwierzęcą skórą, stało
Kfedy już filantrop amerykan- ' denasty.
' ■ torium w... Tworkach.
trzech mężczyzn ubranych w

W swej książce pt. „Dogma
ty i rytuał Wysokiej Magii41,
znany w całej Europie mag fran
cuski, klasyk okultyzmu, Eliphas Lewi, utrzymywany, jak
fama głosi, przez Polaka Ale
ksandra Branickiego, podaje ta
ki „przepis14 na przywołanie mo
cy piekielnych:

HUMOR

POWICii WlPdLCZ£5NA
— Wy, mężczyźni, miewacie takie dziwne gu
sty.
— Dajże mi skończyć, Dziuka. Pani starościna
jest mi potrzebna, specjalnie staram się zwrócić jej
uwagę na siebie.
— Potrzebna? — spytała dyrektorowa. — Do cze
go?
— Widzisz, rzecz jest w tym, że zwolniono-mnie
z posady.
— O! i mówisz o tym tak spokojnie?
— A czego się mam denerwować? Otóż starości
na jest potrzebna do uzyskania nowego miejsca: ro
bi z mężem co chce i trzęsie całym powiatem.
— I możesz mi przysiąc, że tylko interes zbliża cię
do starościny?
Gdy w godzinę potem Grzdyl wchodził z powro
tem do bufetu Kasyna, złapał go niski, gruby jego
mość z twarzą jak miedziany rondel i świećącą ły
siną.
. '

— Bój się Boga! —zawołał. — Szukam cię tyle
czasu.
— Co jest? — lakonicznie spytał Grzdyl.
— Dowiedziałem się przed godziną, że zatwierdzo
no budowę lotniska.
— Wiem o tym od wczoraj.
— Jakim cudem?,
— Moją rzecz. Powiem ci więcej — konferowałem
dziś z Bedłkiewiczem i jutro koło dwunastej będę
u ciebie.
— Nie zdążę się wyspać — zakłopotał się grubas.
— Co mnie to obchodzi? Ja się wyśpię.
— Ba. z twojem zdrowiem, ale ja...
— Głupiś! Wyglądasz jak dajrzały pomidor a stale
narzekasz. No, chodź, golniemy po jednym i jazda
do chałupy. Ja się pokręcę jeszcze koło starościny.
— Baba oblężona jak Madryt — ruszył dowcipem
grubas.
— To ja właśnie przyjdę z odsieczą — odpowie
dział Grzdyl, jednym trzaśnięciem ręki wlewając
w gardło lampeczkę jakiejś wódczanej mieszani
ny. — A teraz żegnaj i pozdrów odemnie twą milutką
żonusię, szwagierku.
Mówiąc to Grzdyl klepnął grubasa po łopatce,
wykręcił go w stronę drzwi wyjściowych i z lekka
popchnął, po czym stanął w przejściu do sali balowej
i obserwował tańczących; upatrzywszy wreszcie
moment zbliżył się do starościny z wymownym ukło
nem.
— O! jest dezerter — uśmiechnęła się pani.
— Stawiam się na służbę, pani starościno, więc
zarzut dezercji jest niesłuszny — odpowiedział
Grzdyl, rozpoczynając taniec.
• — f,nigdy się pan nie cofa z zajętej pozycji? — rzu
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długie czarne szaty bez ozdób
i rękawów.
Jeden z nich miał na czole
diadem ołowiany ze znakami
planet: Księżyca i Saturna, a w
rękach szpadę i laskę magicz
ną.
W czterech najbardziej odda
lonych punktach koła leżały:
rnatrwy nietoperz, umazany we
krwi, czaszka ludzka, rógi ko
zła i koci łeb. Stosownie do wy
mogów magii winny to być:
czaszka ojcobójcy, rogi kozła,
który obcował z młodą kobietą
i łeb kota karmionego przez
pięć dni ludzkim mięsem.
Z metalowego trójnoga, na
pełnionego sproszkowaną kam
forą, aloesem, szarą ambrą, storaksem, zmieszanymi z krwią
kozła i nietoperza, unosił się gę
sty dym, owijając w fantastycz
ne opończe uczestników ewo
kacji.
Po środku dwóch wieńców z
werweny, płonęły skwiercząc
głośno czarne świece, które
przepisy magiczne nakazują wy
tapiać z tłuszczu ludzkiego. —
Główny ewpkator, drżąc konwulsyjnie, wypowiadał zaklę
cia, w których boskie imfóna
Kabały, mieszały się z niezro
zumiałymi barbarzyńskimi stowitnl.

Szaleńcy
Na wynędzniałych, postem i
narkomanią wyniszczonych twa
rzach „operatorów41 pojawiało
się z każdą chwilą wzrastające
przerażenie. Pewnym było, iż
niebawem w tych mózgach opę
tanych głodem, pijaństwem i
narkotykami wybuchnie stra
szliwa halucynacja, za którą
trzeba będzie płacić ciężką cho
robą nerwową.
Wypaliłem z pistoletu. Dłu
gie echo strzału przebiegło dzi
wacznym zygzakiem po odrapa
nych murach, a trzej przestra
szeni ewokatorzy podkasawszy
,rytualne41 szaty puścili się rwą
cym galopem w szczere pole.

ciła pytanie starościna.
— Nigdy i stale idę naprzód.
— Niechżeż pan i nadal trzyma się tej taktyki —
odparła starościna, poddając się rytmowi muzyki.
IL
Komeraże, plotki i ploteczki są tak normalnym
skutkiem każdego balu, iż nikt nie przywiązywał wa
gi do szeroko kolportowanej wiadomości o zajęciu
Się starościny Serafinem Grzdylem i złożeniu prze
zeń oficjalnej wizyty w prywatnym mieszkaniu sta
rosty; więcej mówiono o nagłym opuszczeniu balu
przez dyrektorową, nie zgadzano się jednak co do
powodów tego postępku; jedni twierdzili, że spowo
dowali go Grzdyl i starościna, inni obwiniali dyrek
tora, którego zachowanie się było mocno niewy
raźne.
Czynnikiem odwracającym uwagę od normalnych
plotek był fakt zatwierdzonej budowy lotniska. Po
siadanie jego stawiało Niechcice w oczach miesz
kańców na poziomie niemal stołecznym. Gorliwie
omawiano konieczność budowy specjalnej autostra
dy między przyszłym lotniskiem i dworcem kolejo
wym oraz wzniesienie wielkiego hotelu. Co do te
go, to zdania były podzielone: skromniejsi uważali, iż
wystarczy coś w rodzaju warszawskiego Bristolu
czy Polonii, bardziej rzutcy zaś twierdzili- iż wzo
rować sic należv na przedsiębiorstwach Paryża lub
Londynu. Co prawda rzeczoznawca w osobie Mendla
Buzera, właściciela iednego z dwu niechcickich ho
telików twierdził, że — „w dzisiejsze czasy to gość
idzie do noclegowy dom a nie do hotel11 — ale byt
to głos zgoła odosobniony.
(Dalszy ciąg nastąpi).

neineiEU
Za wls,“ milimetrowy lub Jego miejsce na stronie
UUŁUjZEN. tytułowej — «l l-**l w tekście sł 0.40; za tekstem —
ił 0.40; drobne 11 gr za wyraz; praca poszukiwane I zaofiarowane — 10 gr za sło
wo. Drobna — najmniej 10 wyrazów. Nekrologi — 50 g, mm, miejsce zastrzelone
ŻS% drożej; tabelaryczne I bilanse —
drożej. Wyrazy tłustym drukiem llera
się podwójnie. Duże litery — liczą slą za słowo. Zagraniczne 50% drożej.
komu
nikaty (N) — 1 sł za mm.
Za trelć ogłoszeń Redakcja nie odpowiada
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