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Za Daladierem stoi armia

zytywizmu polskiego" umiał
tchnąć swoje jasne, skrystalizo
wane poglądy w całą plejadę
(Telefonem od własnego korespondenta)
najwybitniejszych jednostek Poi
PARYŻ, 12.4. Pierwsze wra- wystarczającą w zupełności do teszcz®
roWH trudnoś
ski przedwojennej, od Sienkie
żenią po utworzeniu
nowego
rządzenia
bez
poparcia
socjalibędą
na
p
wicza i Chmielowskiego po
--uuwcgu rząuzema uez pupa
(
rządu wyrażane były na ogól stów i komunistów.
cząwszy.
ci.
wstrzemięźliwe ........
i ostrożne w
Twarde, niewzruszone, nie
Panuje jednak powszechne! „
T.. —
,
-Sfery
katolickie
są
szczegół
prognostyce.
skazitelne zasady zachował do
przekonanie, że w interesie u- nie zadowolone z wejścia do
. Obecnie horyzont szybko wy trzymania fikcji, iż fron ludowy1 (
dzisiaj. Dziewięćdziesięcioletni
(Dokończenie na stronie 2)
pogadza się. nadzieje krzepną.
starzec z przedziwną jasnością I
Oto refleksje zanotowane w
świeżością myśli teraz jeszcze
ciągu dnia wczorajszego.
bije jak taranem słowami praw
Mimo
japońshich
zaprtecień
Gabinet Daladiera należy udy we wszystko to, co mu wy
ważać nie tylko za rząd obrony
śnioną, wyidealizowaną, wyprą
narodowej, lecz za coś więcej
cowaną Polskę psuje i obniża.
jeszcze: za realizację życzeń
Potężna postać Aleksandra
dowództwa armii. W związku
Świętochowskiego, który był
z tym należy podkreślić, że już
niemal bożyszczem intelektów
niedługo Francja przedłuży ou schyłku XIX wieku, nie stra'
kres służby wojskowej do
LONDYN, 12.4. Korespondent oparte są na imaginacji. Ponie- są wszędzie przerywane przez ciła przez odosobnienie nic ze
dwóch lat.
„Times a“ donosi z Szanghaju,' waż oddziały japońskie, operu- chińskie oddziały partyzanckie, swej wielkości. Rzucone prze
Utworzenie ścisłego komitetu że według chińskich źródeł jące w Szantungu, należą do pół
Twierdzi się, że nowo - sforod czasu do czasu artykuły
w radzie ministrów, złożonego straty Japończyków w bitwie nocnej armii, dowództwo tej o- mowane chińskie jednostki wal-' zeń
na łamy prasy są potężne, jak
z ministrów obrony narodowej, PrZ?n nAne,ir j Yan® prz.e^rACnnń ■
widocznie nie informuje czą znacznie lepiej w polu od po dawniej. Więcej — są, jak dawskarbu i kolonii, przypomina ją 10.000 ludzi, oraz ze 10.000, dowództwa w Szanghaju o sy-! przednich i że działalność szta- niej, drogowskazami. Każdą dru
analogiczny komitet z czasów karabinów, 931 karabinów ma- tuacji, gdy ta przedstawia się j bu znacznie się poprawiła. — zgocącą krytykę kończy konwielkiej wojny.
i
ych’/' armaŁ Polowych, niepomyślnie.
Wszyscy obserwatorzy zgod- strukcja twórcza.
Pozycja gabinetu w Izbie wy 30 tanków i samochodów pan- i Wydaje się pewnym, że Ja- nie stwierdzają, że nastrójzgod-1
moDlatego z blfacym
biiacym sercem słu
daje się mocna. Jeżeli socjaliś
cernych, jak również wielka i pończyków spotkało niepowo- rainy wśród chińskich żołnierzy chaliśmy wieści, czyli ten głos
ci powstrzymają się od głoso ilość amunicji i zapasów wpa-' dzenie
J-**-*J -z powodu
--- • nadmiernego
....
.
- do
- nas odezwie.
.
.
| jest dobry,
jeszcze się
wania. lub nawet będą głoso dły w ręce nieprzyjaciela.
wali przeciwko rządowi — to Japoński sprawozdawca radio przeświadczenia o tym, że nie'
ostatni uzyska tak czy owak wy tokijski, robiąc przegląd o- napotkają poważnego oporu. —
Przekonawszy się o znacznej
większość. 280 do 310 głosów.
peracji w południowym Szan przewadze liczebnej Chińczy
tungu do 3 kwietnia, konkluduje, ków i o ich niespodziewanie zde
I że chińska kontr - ofensywa nie cydowanym oporze, Japończy
i udała się, co każę przypuszczać cy przeszli do defensywy, ocze
PARYŻ, 12.4. (Tel. wł.). Wiel stapo“ tam na parę dni przed
że w Japonii nie wiedzą całej kując na przybycie posiłków.
mbb* oPiuarcie
wrażenie we Francji
prawdy. Sprawozdawca w i Na nieszczęście dla nich posiłki---- wywo, -j plebiscytem sprzysięźenia przy
| kie----------------.
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Szanghaju
dochodzi
do
wnios'
1
nadchodzą
z
opóźnieniem,
ponie
»
a
»
a
wiadomość
otrzymana
z
gotowującego przewrót monarS ytiŁien
ku,
że
twierdzenia
Chińczyków
waż
połączenia
komunikacyjne
1
Berlina
o
wykryciu
przez
„Gechistyczny.
kolonialny
Wobec wielkiej tajemniczoś
(h) Raz do roku Liga Morska
ci,
jaką władze niemieckie ota
* Kolonialna organizuje tydzień
czają
tę sprawę, udało się kopropagandowy. W tym roku odbyt
!
respondentom
francuskim jedy
się on szczególnie uroczyście. Po
nie
ustalić,
że
zaaresztowanych
ulicach przeciągały barwne po
zostało ogółem 46 osób, w tym
chody, wydano dodatki nadzwy
Wilhelm Laverrenz b. poseł do
czajne, radio poświęciło sporą
Reichstagu z dawnej partii nie
częsc swych audycji prelekcjom
miecko - narodowej, na której
kolonialnym i dodatki kinotea'
czele
stał Hugenberg.
r^r
w zdjęcia Ango
Dowladujemy się z najbar
dziej autorytatywnego źródła,
że w zdrowiu Aleksandra Świę
tochowskiego zaszło znaczne po
lepszenie.
Cała Polska czytała z niepo
kojem wiadomości o nagłej cho.
' robie człowieka, który przez kil
ka dziesiątków lat był jej dui chowym przewódcą. „Ojciec po

ofensywa chifisKa
prze zwycięsKo naprzód

Nie brak niezadowolonych w III Rzeszy

Spisek

w Niemczech

Przyjaciel Stawiskiego pod Kluczem

Niesłychane oszustwo dewizowe

zdołała przygwoździć policja polsKa

li, Liberii iip, krain egzotycz
nych.
Propaganda kolonialna robiona
jest z dużym nakładem sił i pomy.
slowości.
i\a punkcie kolonii istnieje u
nas najzupełniejsza jednomyśl
ność. Kraj w którym znajduje się
przeszło ■ milionów „żywych trupów‘‘ — ludzi zbędnych, musi po
siadać tereny ekspansji, terytoria
na których mógłby ulokować swój
przyrost ludności, dla którego nie
posiada miejsce ani chleba.
Emigracja polska dzisiaj dzięki
ograniczeniom przez poszczególne
państwa prawie Że nie istnieje, ta
zaś jaką posiadamy
skutkiem,
powiedzmy sobie otwarcie, pozo
stawiającej wiele do życzenia opiece naszych placówek dyploma
tycznych — wynaradawia się w
tempie zastraszającym, co ostro i
Wyraźnie podkreślano niejedno-,
krotnie w prasie oraz w sejmie i
senacie.
. .
Kolonie więc są dla Polski niezbędne, powstaje tylko pytanie

Z punktu widzenia przepisów dewi
zowych obywatel polski, zamieszkały
stale za granica, jest cudzoziemcem,
co wykorzystał zamieszkały w Pary
żu „obywatel" polski Dawid Sludacz,
który stale podróżował. Zamiłowania
do podróży nabrał dopiero w ostatnich
czasach, gdy pojął ducha przepisów
dewizowych. Przedtem o Polsce ani
marzył, teraz ciągle do niej przyjeż
dżał i... przywoził dolary.
Któżby mu w tym przeszkadzał? Po
nieważ przepisy dewizowe pozwalają
na wywiezienie z kraju takiej sumy

jak do nich dojść i jak je otrzy
mać?
Metoda
niemiecka,
system
gróźb, sztantażu i zaskakiwania
nie znajduje na szczęście u nas
zwolenników. Polska poszła inną
drogą — drogą skłaniania, apelu
do narodów świata o wydzielenie
jej odpowiednich terytoriów, na
których mogłaby ulokować nad
miar swego przyrostu naturalne,
go. Ale musimy również pamiętać
° tym, że głos naszego przedsta
wicielstwa zagranicznego wtedy

pieniędzy, jaką cudzoziemiec zadekla
rował na granicy przy wjeźdzle do
kra ju, Sludacz przywoził po kilkadzle
siąt tysięcy dolarów. Wyjeżdżając
wywoził zawsze trochę mniej, żeby
wykazać wielką troskę obywatelską,
że to niby zostawił w Polsce pewną
sumę-.
Władze są jednak podejrzliwe. Nie
mogły zrozumieć dlaczego Sludacz tak
często jeździ — zawsze z dużą sumą
pieniędzy. Zaczęły badać sprawę bli
żej i wykryły rzecz niezwykłą. Oto
Sludacz był przyjacielem głośnego on-

gi we Francji aferzysty Stawiskiego.
Był nawet w tę aferę zamieszany i tłu
maczyj się przed francuskim sędzią
śledczym. Taki typ nie mógł prze
von Ribbentropa
cież podróżować do Polski bezintere
PARYŻ,
12. 4. (Tel. wł.). Dzienniki
sownie, nie dla przyjemności też wo
francuskie donoszą z Berlina o zapa
ził tak znaczne sumy pieniędzy.
Poddano Siudacza obserwacji- Po dłym tam postanowieniu odwołania
rozumiano się z policją francuską i do wizyty, laką miał złożyć w Warsza
wiedziano się, że Siudacz podróżował wie minister spraw zagranicznych
ciągle nie tylko do Polski, ale i do in Rzeszy von Ribbentrop.
Wizyta ta planowana była według
nych państw europejskich. I to tylko
do państw, w których tak samo, jak i i tych doniesień na pierwszą połowę
w Polsce, obowiązują przepisy dewl- kwietnia. W związku iednak z obeczowe. To już coś mówiło, trzeba by- ną sytuacją międzynarodową, która
ło
zbadać na czym polegało oszustwo, nie pozwala niemieckiemu ministrowi
jedynie będzie miał należytą wa
gę, gdy poparty będzie zgodną wo bo że to było oszustwo, nie ulegało na opuszczenie Berlina, została odłożona na później.
lą całego społeczeństwa. Zagrani najmnielszej wątpliwości.
Okazało się, że Siudacz nawiązał łą- :
ca musi zrozumieć i odczuć, że dla
Polski kolonie stanowią istotne, czność z jedną z międzynarodowych
żywotne zagadnienie, a nie tylko band fałszerzy banknotów i ci dostar
Sadu Stron. Ludowego
barwne manifestacje ulicznych po czali mu fałszywych dolarów. Te do
lary Siudacz deklarował na granicy
chodów.
Wybrany na ostatnim kongre
By zaś to było możliwe musi przy wjeździe do Polski, a potem wra , sie Str. Ludowego Sąd Główny
dojść do moralnego zjednoczenia cając wywoził dolary już prawdziwe. I ukonstytuował się w nast. skła»-»
—A
całego narodu, do prawdziwego, Co robił z fałszywymi? Prawdopodob <Jzie: przewodniczący Zygmunt
szczerego — nie narzuconego me- nie niszczył je. Wytrzymywało to kal Lasocki. wiceprzewodniczący
chanicznie z góry
’
o,a ' kulacie dając Mln-zv’ ’ie " 'elkie zyski, mec. Stefan Urbanowicz, sekrC
narado-'
dokończenie na stronie 2)
tarz mec. Korboński.

Opóźniona wizyta

Nowe prezydium
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„NOWA RZECZPOSPOLITA*
,Gdyby miało ł>yó izzacze} —
nie byłoby plebiscytu'

Rząd obrony narodowej

Hic nowego pod słońcem

(Dokończenie ze str. 2-ej)

rządu ministra Champetler de
Ribes, który Jest przewodniczą
cym francuskich katolików de
mokratycznych. których pro-

gram jest bliźniaczo podobny do
programu polskiego Stronnic
twa Pracy i „Nowej Rzeczypo
spolitej".
Projekty finansowe nowego
rządu nie będą oparte na przy
i owrót
musie lecz na dobrej woli klas
posiadających, które już dziś
zareagowały pozytywnie prze
Pią na uroczystość
biegiem operacji giełdowych i
na Wołyniu
dużą zwyżką wszystkich papie
ŁUCK, 12. 4. Wieś Żarnówka w po- rów państwowych. Istnieje prze
konanie, że przygotowywana
wiecie rówieńskim zamieszkała Jest
przez rząd pożyczka w wyso
przez ludność polską, lecz prawosła
kości około 15 miliardów na ce
wną, zniewoloną do porzucenia kato
le obrony narodowej będzie
licyzmu za czasów rosyjskich.
szybko pokryta.
Obecnie wszyscy mieszkańcy bez
Dzisiaj nowy gabinet staje
wyjątku powrócili na łono Kościoła
przed
parlamentem. Jeżeli tylko
katolickiego. Uroczystość przejścia
deklaracja
ministerialna uzyska
odbyta się w kościele parafialnym w
aprobatę Izby udadzą się na
Jurdyce Niewierkowskiej przy udzia
ferie Wielkanocne, które po
le tłumów ludności okolicznej.
trwają do pierwszych dni
czerwca.
Próbny lot
Strajki, które dziś znacznie
rozszerzyły się na znak prote
przeciwko nowemu rządo
Pierwszy start dzisiaj stu
wi, zostaną zlikwidowane w
Dziś startuje do Kowna pierw przeciągu bieżącego tygodnia.
szy polski samolot. Obsadę sta- i Bonnet jest dobrze widziany
nowią: pilot Mitz, radiomecha-1 n!>
na n,,jł
Quai d'Orsay co «~
wróży
aa~ —
popik Ryżak,
uik
tvyzan. major
majur Piątkowski
r-miKuwsKi z i myślnę horoskopy w odniesiemin. komunikacji, major Zeifert ■ niu do polityki włoskiej nowego
.
t „Lot
i “. p. Zaleska żona rządu. Nie należy jednak zapoz di
PLL
sekretarza poselstwa polskiego minąć, że w rządzie tym zasia
w Kownie oraz kurier dyploma dają dwie grube ryby centrum:
tyczny MSZ.
Reynaud i Mandel, którzy są
Samolot Lockheed Electra zwolennikami paktu z Moskwą,
ma 10 miejsc. Miał on lecieć w'jak
'
zresztą i wyższe dowódz
zeszły wtorek, jednakże poseł- J two.
stwo litewskie nie wystawiło
na czas wiz paszportowych le
cącym.

na łono Kościoła

Warszawa-Kowno

Oszuści w szatach
duchownych

, kwestują na biednych"
Od pewnego czasu mieszkańców
Warszawy obchodzą jacyś duchowni
różnych wyznań. Katolików odwiedza
ją rzekomi księża, żydów rabini, pra
wosławnych popi, zdarzają się także
i zakonnicy w habitach kwestując na
przedświąteczną ofiarę dla biednych
dzieci. Jak ustalono, jest to zorganizo
wana banda wydrwigroszów, którzy
przebierają się w szaty duchownych,
by tym łatwiej trafić do miłosierdzia
bliźnich.
Kilku takich oszustów Już zatrzyma
no 1 osadzono w areszcie. W wypad
ku zjawienia się „kwestarzy" należy
Ich legitymować I w razie Jakichkol
wiek wątpliwości oddawać w ręce po
BclL

Niesłychane oszustwo
dewizowe
(Dokończenie ze strony 1-e!)
Być może też, że część fałszywych
dolarów puszczano w kurs.
Siudacz niewtąpliwie posiadał w Pol
see wspólników. Bez nich nie mógłby
działać.
Wykryciem Ich zajęły się
władze, a tymczasem Sludacza osadzo
no w więzieniu.
Jak wielkich rozmiarów sięga afera
wspólnika Stawiskiego na razie tru
dno dociec w ka>rlvtn i azit ujęto go
na gorącym uczynku. Dodać wypada,
że Siudacz zdołał w luuycu ktujach
grasować bezkarnie Już od dłuższego
czasu.

46 proc,
odpowiedzi twierdzących
NOWY JORK, 12.4. Z okazji
21 rocznicy rozpoczęcia kro
ków wojennych przez St. Zjed
noczone AP przeciwko Niem
com. urządzono tżw. próbne
glosowanie przez rozpisanie an
kiety z zanvtaniem. czy. gdvbv
obecnie z Niemcami wybuchła
wofna. Stanv Zjednoczone Am.
Półn. wvruszylvbv w pole.
W tym roku odpowiedzi ,.tak“
dało 46 proc., glosujących, a
ubiegłym roku było tylko 36
proc.

We Francji zapanował nowy
W „Kurierze Warszawskim"
klimat polityczny, zwłaszcza na pisze p. St St. na temat „olśnie
polu polityki wewnętrznej i go wających wyników" austriac
spodarczo-finansowej. Nie wie kiego plebiscytu:
■Jest Już taki zwyczaj w Europie,
le zmieni sie polityką zagranicz
na, ponieważ żaden rząd fran że plebiscyty, urządzane na rzecz Jocuski nie śnił o zbrojnej inter dynowładztwa, po zamachu na poprze
wencji w Hiszpanii ani o zerwa dni stan prawny, dają wyniki olnleniu stosunków z Moslrwą. Nato wające.
miast od aliantów nowy gabinet
Już pierwszy plebiscyt nowoczesny
zażąda polityki, opartej na lo zatwierdzający zamach gen. Napoleojalności i uzgodnieniu wzajem na Bonaparte jako Pierwszego Konsu(A.)
la — (od kogożby, Jak nie od niego, za
nym punktu widzenia.

Wali sie forteca Frontu Ludowego

Umiarkowany kandydat
senatorem czerwonego Paryża
Paul-Boncour opuścił szeregi własnej partii
PARYZ, 124 (teł. wł.) Wielkie wra
żenie w kołach politycznych Paryża
wywarł przebieg uzupełniających wy
borów do Senatu z departamentu Sek
wany, które odbyły się w niedzielę.
Wyboru senatorów we Francji doko
nywuje, jak wiadomo, specjalne ko
legium, w skład którego wchodzą de
putowani danego departamentu, radcy
okręgowi oraz delegaci rad miejskich.
Kolegium departamentu Sekwany, sta
trawiącego właściwy wielki Paryż,

wybierające 10 senatorów, posiada od
wyborów 1935 r. większość
Ludowego.

Frontu

Otóż w ubiegłą niedzielę trzeba by
ło dokonać wyboru w miejsce zmar
łego członka tzw. Unii Socjallstyczno-

Na froncie robotniczym w Łodzi

Kcnfereicja. zgrcmadzenie i strajk
tODt, 11*. PneOrtawlelolo związków za
wodowych przamyzłu kotonowego odbyli w
dniu wczorajszym judnoztronnę konluroncję
i dolegałom min. op. zpol. p. Prenniarum.
Na konferencji przedstawiciele związków uoilellll naczelnikowi Prannlerowl wyczerpu
jących Informncyj I uzasadnili tzczogółowo
wnioski robotników.
Konferencja wczorajsza została zwołana
dla poinformowanie przedstawicieli robot
ników a stanowisku przemysłu, który jak
wiadomo wycofał swyeh ławników. Z tej
więc racji zgodnie z przyjętym zwyczajom
I ławnicy za strony robotników nlo będę
mogli brać udziału w konferencji komisji
rozjemczej, joke odbyć się me w dniu dzl.
I siejszym.

Pod hasłem

WSZYSTKO OLA WIDZA
Powsta e nowy
reprezentacyjny kinoteatr

USTAlie PtACi BRUKARZY.
W Mli Domu ludowego przy ul.

Prze
jazd l* odbyto tlę zgromadzenie robotnik«w bnikarzklch. Na zgromadzania omó
wiono sprawy zawodowa I organizacyjne.
Poza tym postanowiono zwrócić tlę de
arządu miejskiego z wnioskiem o ustalenie
Plac dla brukarzy, płydarzy I betoniarzy
w granicach od 11 do » zł, prowadzenia
robót sposobem gospodarczym, ale za*
powierzania Ich przedsiębiorstwom prywat
nych, gdy* przez to ogranicza się motllwotcl zarobkowa a równio* 1 zawarcia na toj
podstawie umowy zbiorowej.
W zakończaniu zgromadzeni uchwalili re
zolucję, W której domagaję się od Za
rządu miejskiego rozszerzenia robót bru
karskich na potno < dni w tygodniu.

Republikańskiej. O miejsce to ubie
gali się komuniści, lako najsilniejsza
partią Frontu Ludowego w depertamencle, motywując swe żądanie tym,
że w wyborach ostatnich otrzymali
oni tylko 2 senatorów zamiast 3, a to
wskutek tego, że Jeden mandat sena
torski spośród 10 zdobył kandydat b.
premierą Lavala, secesjonista socjali
styczny Flancette.
Stronnictwa Frontu Ludowego uzna
ły żądanie komunistów z wyjątkiem
Unii Soc. Rep„ która zgłosiła własne
go kandydata. Do walki stanął rów
nież ze względów raczej zasadniczych
kandydat
prawicy republikańskie),
prezes rady generalnej Constant Tym
czasem wobec rozbicia głosów doszło
do ściślejszego głosowania, w którym
nieoczekiwanie kandydat prawicowy
zwyciężył komunistę.
Stało się to wskutek poparcia, jakie
go w ostatecznym głosowaniu udzieliła
kandydatowi prawicowemu większość
zwolenników kandydatury socj. repubilkariskiel. Fakt ten pociągnął za sobą rozłam w łonie tego ostatniego ugrupowania, z którego zgłosili ustąpię
nie: Jego przewodniczący b. minister
Paul Boncour, b. minister stanu sena
tor Violette I deputowany m. Paryża
Brandon.
Incydent niedzielny dowodzi, że
r*ndez-vous przy
francuski Front Ludowy przechodzi o- WINIE i KOLACJI
stry kryzys. Zbiega się on dziwnym
Dolne talony Filharmonii Jasna 5
trafem z powstaniem rządu Daladlera,
którego powstanie równie! trudno uz
nać za przejaw zwartości I dyscypli
Nowy Świat 23/35.
Chmielna 7
ny Frontu Ludowego.

DZIŚ w KAUKASKIEJ

kino

S1RAJK FRYZJERÓW I MANIKURZTSTK.

TEATR

MARSZAŁKOWSKA 81-A

Ordynat Michorowski

Komisję strajkowe, przeprowadzające kon
trolę zakładów, stosowały w niektórych wy
padkach toror. Wybijano nawet szyby w ok
nach wystawowych.

P. 3, 5, 7, 9

Canola LOMBARD —
Fred Mc. MURRAY
w pikantnej komedii

NIEWINIĄTKO
Balkon 79 gr. Parter I zł.
Dozwol. od |j laf

OSTATNIA SALWA

Niebywały sukce*
wiiśiim

parno

The Great Garnek
BR1A4 AHERKE
i OLIVIA DE HAVILLAND

W rolach głównych
Dziś 11,30 i 1-30 poranki uitfow.

CHŁODNA 49 COLOSSEUM

Kościuszko

B ANNY ONDRA
pod tytułem

,Jimom iimoEnr
JIO4WMI

P. 5. 7. 9

Na okres Wielkiego Tygodnia
wzruszający film religijny

BIAŁE RÓŻE
W przerwach koncert na orga
nach pieśni pasyjnych

CASINO

HOLLYWOOD

KOM TA

STUDIO

Żywiołowa komedia

Strajk fryzjerów w lodzi, wobec nieu
stępliwego stanowiska właścicieli zakła
dów rozszerzył się w dniu dzisiejszym a
nawet przystępny do niego wszystkie manlkurzystkl.

Minęły bezipowrotnie te czasy kiedy
Powiadomiona policja zatrzymała awantur
to przybytki X Muzy gnieździły się w
ników, których sęd Starościński ukarał arosz
starych budach jarmarcznych, pozba tom.
wionych wszelkich środków bezpie
czeństwa i wygody.
Dziś widz kinowy żąda pd kina
maximum komfortu w wyścigu z ta Pamiątaf
niością.
o bezrobotnych
Doceniając potrzebę chwili dyrek
cja nowopowstającego kina „FEMINA" — LESZNO 35 poczyniła w tym
kierunku odpowiednie kroki. A więc
CHŁODNA 29
przede wszystkim kino „FEMINA"
mieścić się będzie we własnym gma
chu na wzór największych km zagra
■ D O D A T K I
nicy i w dodatku w gmachu specjalnie
w tym celu wybudowanym 1 na ten
cel przeznaczonym. Sala obliczona na
z górą 1.000 (wyraźnie tysiąc) miejsc
stanowi pod względem architektonicz- i
HOŻA as
nym całość godna miana najwytwor
niejszej widowni kinowej w stolicy. |
Do sali prowadza imponujących roz- ,
miąrów wejścia, efektowne zaś foyer
utrzymano w stylu moderne. Nowo- |
czesny charakter całości z zastosowa- ,
niem wszelkich środków bezpieczeń- |
stwa
niewątpliwie z kinoteatru
„FEMINA" miejsce spotkań ęjeganckiel Warszawy, wysoki zaś poziom |
repertuaru zdohcdzie w szybkim cza
sie <jla tego nowego reprezentacyjne
go przybytku X Muzy uznanie tych
wszystkich, którzy sztukę filmową
umiłowali i ocenili należycie jej ol
brzymie możliwości Otwarcie NO
WEGO REPREZENTACYJNEGO KI
NA STOLICY „FEMINA" — LESZ
NO ,35 nastąpi w czasie świąt WIEL
KIEJ NOCY. Na ekranie kina wielki
film prod,
europejskiej
„Ostatni
Alarm" z Constance Bennett, Montgomery, Homoiką.

czynato
cod w aowezej dobie Eu
ropy?) — w wynikach swych, ogło
szonych 7 lutego 1800 r. dał L009.445
głosów za zamachem i tylko 1.502
przeciw, czyli niemal nieuchronne iui
odtąd 9,8 proc., lako wymowniejsze,
uli byłyby, poprostu, 100 proc.
Napoleon HI, choć niewątpliwie
mnie] pociągający od wielkiego stryja,
zdobywa Jednak w końcu r. 1851 na
rzecz swego Jedynowładztwa 7439.216
głosów przy 640.757 przeciwnych 1
36.820 nieważnych, a w końcu r. 1852,
na rzecz cesarstwa, dochodzi do
7,824.189 głosów przy 153.145 przeciw
nych i 63.326 nieważnych, czyli do
97.5 proc.
A któż się dziwił, że król Karol n rn
muńskl uzyskał 24 lutego rb. potwier
dzenie zamachu stanu I nowego ustro
ju 4.283.398 głosami przy ledwie 5410
przeciw, czyli miał piękny wynik
99.87-procentowy.
Kanclerz Hitler miał Już w pierw
szym plebiscycie z 12 listopada 1933 r.
po wyjściu z Ligi 95 proc, w drugim z
19 sierpnia 1934 r. po śmierci Hindenburga 89.93 proc., w trzecim z 29 mar
ca 1936, po zbrojnym opanowaniu Nad
lenił 99 proc.
Teraz, po przyłączeniu Austrii, nS
mogło być oczywiście gorzej. I Jest
też — wobec 43,5 milionów głosów
za Hitlerem I tylko 426 tys. przeciw
—w całe Wielkiej Rzeszy 99,03 proc.,
a w samej Austrii nawet 99,75 proc
A więc coraz lepiej.
Właśnie to miało być wykazane.
Quod erat demonstrandum. Gdyby
miało być inaczej, nie byłoby plebi
scytu.
„Różne wymysły złośliwego wieku
19-go na rzecz Istotnej swobody glo
sowania i ścisłego nadzoru w oblicza
niu głosów odpadły obecnie, Jako nieI godne małostkowości, w dobie wielkich zrywów i pospolitego ruszenia
! sapało.
I wiec - - - - Wlęc świat, nie bawiąc się w do
ciekania niewczesne, zapisuje zgod
nie z prawdą: obwieszczono ponad
99 procent".
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„NOWA RZECZPOSPOLITA"

Zamianowani wbrew swej woli
Rada Naczelna OZN

Bezcenny szmaragd... fałszywy

Niedzielne pisma sanacyjne
opublikowały listę Rady Naczel
nej Ozonu. Ciekawym przyczyn
kiem do okoliczności w jakich li
W sierpniu ub. roku następca tronu nie kamienia wykazało, że nie jest ou i Sprawa nabrała charakteru wielkie. sta ta powstała jest wyjaśnienie
włoskiego ks. Umberto przybył do prawdziwy.
I go skandalu towarzyskiego
p. Jana Dębskiego ogłoszone we

Skandal towarzyski w Wenecji

Wenecji. Na jego cześć urządzono
wspaniałą uroczystość, w skład której
wchodziła m. in. też rewia iluminowa
nych gondoli. W rewii tej wzięły
udział niezliczone gondole i wspaniale
ozdobione łodzie Równocześnie w py
sznym pałacu przy Canale Grande od
bywał się bankiet, w którym brało
udział wiele członków wysokiej arystokracji.. Wśród nich znajdował się
______ _____________
Illal_
też ks. Pignatelli
ze swą uroczą małtonką 7 pochodzenia Amerykanką. W
czasle uroczystości księżna wyszła na
balkon, ażeby spoglądać na rewię. I
0,0 nagle zerwała się z jej szyi cenna kolia i wpadła do morza. Kolia ta
Przedstawiała wartość 20 milionów lirów
„*------------- że
rów. m
Można
sobie
więc wyobrazić,
nie szczędzono kosztów, ażeby wydo
być ten skarb z kanału. Po 8 dniach
specjalnie sprowadzeni nurkowie od
naleźli część naszyjnika, mianowicie
pewną ilość brylantów.
Nie znaleziono jednak wielkiego 30karatowego szmaragdu, przedstawiają
cego wartość 600.000 lirów. Towarzy.
stwo ubezpieczeń, gdzie klejnoty te
Wy ubezpieczone, wypłaciło księżnej
‘"y ćwierci miliona lirów, jednak z
“strzeżeniem, że w razie znalezienia
•naragdu pieniądze mają być zwró*
cone.
Poszukjwania trwały nieprzerwanie
przez pół roku bez rezultatu. Obecnie
wysuszono część kanału w pobliżu paacu 1 poczęto przeszukiwać planowo
®uł z dna morskiego. 1 oto w tych
dniach znaleziono szmaragd. Stwier
dzono tylko drobne uszkodzenia na je
go powierzchni. Szmaragd ten natych
miast złożono u jednego z weneckich
notariuszów.
Teraz dopiero historia zaczęła się
komplikować. Oto dokładne zbada-

Fantastyczne pogłoski japońskie

Śmierć marsz. Czang Kai Szelca!
SZANGHAJ, 12.4.W miarę wzrastania niepowodzeń Japońskich w Chinach, japońskie biuro propagandy zasYPuie prasę coraz to bardziej fantastycznymi komunikatami, zaprzeczają
cymi “^e tylko wszystkim zwycięstwom chińskim, ale głoszącymi wiel
kie sukcesy japońskie.
Ostatnio prasa Japońska doniosła o
śmierci marsz. Czang-Kai-Szeka, któ
ry miał jakoby polec w czasie nalotu
hydroplanów Japońskich na miasto
Czagsza podczas uroczystości otwar
cia nowego gmachu dowództwa pro
wincji Hopei.
Poza marsz. Czang-Kai-Szekiem
podczas owego nalotu zginąć miało

Gruenbaum w Dachau

w związku z uroczystościami kano
nizacyjnymi błog. Andrzeja Boboli do
Rzymu przybyli już JEm. ks. kardynał
A) Katowski oraz IIEE księża arcymskup Nowowiejski i biskup Wetmań* 1 z Płocka, biskupi ordynariusze H.
Przeździecki z Siedlec, St Okoniews i z Chełma, St Adamski z Katowtc,
■ Lisowski z Tarnowa, J. torek z
otnierza, administrator apostolski
Weleeckiej Fr. Sonik, biskup

sufragan krakowski St Respond i bi
skup sufragan przemyski W. Totmaka
z małymi grupami pielgrzymów. Ofi
cjalna pielgrzymka składająca się z
sześciu pociągów przybędzie do Rzy
mu w Wielki Czwartek. Cala prasa
rzymska podaje wiadomości o piel
grzymach polskich nie szczędząc go
rących słów sympatii dla Polski i Po
laków.

w sprawie s olszyńskiego

Jakichkolwiek oświadczeń co do dal
szego
toku procesu minister sprawie
boriUr Adama I?“iechaniem pr“z °dliwości nie składał.
sienla skargi k“Moszyńskiego wnleKasacja była już zapowiedziana
sądu Przysi^h
1 0<J
przez prokuraturę w dniu 18 lutego
które pisma
Lwowle’ “Ie- rb„ a więc przed dyskusją na plenum
ten był PodSwL^t *
senatu o czym powszechnie wiedzia
Iż również i ProtoX^
no z prasy.
cofnie, powodując tym
arRę SWq
i.,
, ,yni uprawomocntenlenie się wyroku.

Za podstawę do tego przypuszczenia
miało jakoby służyó oświadczenieeD‘
nistra spraw.edliwości p. Wlt0|da
bowskiego, złozone w senacie 23 mar
ca rb. w czasie dyskusji nad projek
tem ustawy, znoszącej sądy przysi
tfych.
Sugestie te uznać należy Za bezpodstawne.
Minister zaś sprawiedliwości oświad
c*enem swym nic dał i nie mógł dać
"komu podstawy do przypuszczenia,
*e uważa postępowane w sprawie os.
karżonego A. Doboszyriskiego za ukoń
czone. Ustęp deklaracji ministra gło
sił •

moim przekonaniu te aktualia,
o których wspominał pan senator Pe,,ażycki przestały wchodzić w grę,
Sdyż pewien proces, o który chodziło,
Poszedł normalnym trybem właśnie
Przed sądem przysięgłych".

Nowi lokatorzy obozów koncentracyjnych
nu, wzywał bowiem niedawno pomo
cy całego świata dla Austrii.
Wszyscy aresztowani ostatnio w
Austrii, zostali przewiezieni do obo
zów koncentracyjnych w Niemczech,
a zwłaszcza do bawarskiego obozu

WIEDEŃ, 12. 5. Jak donosi „Linzer Volksblatt" austriacki minister
sprawiedliwości Hueber oświadczył,
iż rozesłano listy gończe za Ottonem
Habsburgiem.
Arcyksięciu zarzuca się zdradę sta-

Niemcy źadaja... miłości i uznania
jednocześnie grożąc światu

Sensacyjne komentarze w kotaih politycznych

Komunikat min. sprawiedliwości
nikuje ;SłerStW° sprawIedliwoścJ komu

Listy gończe za Ottonem Habsburgiem

N?gly wyjazd marsz. Blomberg? z Włoch

Pneó kanonizacją błog. Andrzeja Soboli
Biskupi polscy w Rzymie

„Jak się dowiadujemy, p. Jan Dęl>
ski b wicemarszałek Sejmu, dyrektoi
Ligi Morskiej i Kolonialnej, nie będąr
członkiem OZN, zawiadomił szefa
Obozu jen. St Skwarczyńskiego li
stownie, iż nazwisko lego w ogłoszo
nym wczoraj składzie Rady Naczelnej
OZN znalazło się przez nieporozumie
nie".

Podobno zastrzeżenia rów
nież nasuwa znajdujące się na
liście nazwisko Marii Rodziewi
około 100 wyższych oficerów i dygni- I Władze chińskie zaprzeczają po- czówny. Oświadczenie jubilatki
tarzy, zaś 50 odnieść ciężkie rany. [ wyższym doniesieniom.
która w tym czasie obchodzi
50-lecie swej pracy literackiej,
nastąpić ma niebawem.

BERLIN, 12.4. Prasa niemiecka oma
wyniki
WIEDEŃ. 12.4. Znany artysta ko- wiając
..
-------- .plebiscytu
— stwierdza,
.
mik oraz autor popularnych piosenek że Niemcy są nielubiane w świecie,
i skeczów Fritz Grunbaum został ze- co najwyżej udawało im się zdobyć
słany do obozu koncentracyjnego w ■ czasem szacunek innych, co dziś Niem
Dachau.
com już nie wystarcza bowiem żąda-

RZYM, 12.4. Wielką sensack wzbu
dziła wiadomość, że przebywający od
czasu słynnej czystki w Reichswehrze
b minister Reichswehry, marsz. Blom
berg — wsiadł z żoną w Genui na

wczorajszym „Kurierze War
szawskim":

okręt holenderski „Chrystian Huy
gens" i odpłynął w niewiadomym kie
runku.

,

ją one uznania i miłoścŁ
Dzienniki podkreślają, że „cud wyborów ‘ to „początek nowej epoki dla
wszystkich" im prędzej wszyscy zro
zumieją ten fakt, tym lepiej wszyscy
i każdy oddzielnie będzie mógł się
urządzić.
„Nie chcemy — pisze Deutsche Allgemeine Zeitung — rozprawiać się z
tym lub owym, ale pragniemy by na
sza przestroga była zrozumiana".

KOWNO, 12. 4. Niedawno zmarł w
Kownie w 78-ym roku życia wybit
ny kapłan litewski, prałat kapituły
metropolitalne) kowieńskiej, ks. Ale
ksander Dąbrowski (Dambrauskas),
ceniony teolog, matematyk, filolog 1
poeta.
Za czasów rosyjskich ks. Dambraus
kas za swoją działalność więziony
był przez rząd carski a nawet zesła
ny na Syberię. Po powrocie z zesła
nia przez pewien czas był profesorem
uniwersytetu w Petersburgu, po prze
wrocie osiadł na stałe w Kownie.
Zmarły cieszył się wielkim powa
żaniem wśród swych rodaków, czego
dowodem, że pogrzeb Jego odbył się
na koszt państwa a społeczeństwo
powzięło uchwałę wzniesienia mu
pomnika w katedrze kowieńskiej.
(KAP).

Powstańczy marsz ku morzu

Maniłestaije głodowe w Bmelonie

Ten nagły wyjazd wywołał ożywio
ne komentarze w kotach politycznych,
SALAMANKA, 12. 4. Ofensywa po
które skłonne są związać wyjazd mar- wstańcza w Katalonii rozwija się piaszatka z waidomościam; o nieudanym nowo 1 doprowadziła do zajęcia no
spisku monarchlstycznym w Trzeciej wych miejscowości.
Rzeszy.
Liczą się, że w ciągu najbliższych
Nie od rzeczy będzie tu przypom dni wolska gen. Franco powinny
nieć, że bytność marszałka Blomber- dojść do morza, łamiąc ostatecznie
ga we Włoszech była przez urzędową opór przeciwnika.
Jak donoszą z Barcelony, w mieś
prasę niemiecką traktowana Jako krót
ko trwała— podróż poślubna.
cie panuje głód. Ulicami przeciągają

Apetyty Heimów sudeckich rosną
Kierownictwa radiem czeskim
domagają sie henleinowcy
PRAGA, 12.4. Pomiędzy przedstawicielami partii sudecko-niemieckiej,
a czynnikami rządowymi doszło do
zatargu na temat prawa dysponowania radiostacją nadawczą, zbudowaną
nledawno w Mielniku pod Pragą.
Partia sudecko-niemiecka wystąpiła z kategorycznym postulatem po
wierzenia jej kierownictwa radio
stacji zarówno technicznego. Jak i ar
tystycznego.
Przedstawiciele
tej
partii motywują swe stanowisko fak
tem, iż Niemcy w Czechosłowacji

zasłużonego kapłana
litewskiego

, stanowią przeszło 40 procent abonentów radiowych.
W razie gdyby postulaty partii sudecko-niemieckie] nie zostały uwzglę
dnione, istnieje ewentualność całkowitego zbojkotowania radia czeskiego przez Niemców w Czechosłowacji,

pochody, złożone przeważnie z kobiet,
domagających się za wszelka cenę
pożywienia dla dzieci.
Manifestacje te są nieraz tak licz
ne, że czerwona milicja używa do
stłumienia ich broni palnej.

Szalup n konający
PARYŻ, 12. 4. Znakomity śpiewak
rosyjski Szalapin zachorował ciężko
na serce.
Stan jego uważany jest za bezna
dziejny.

Zamach bombowy
w Haifie
HAIFA 12.4- W porcie Haify Jakiś
Arab zamierzał dokonać zamachu bom
bowego, wybuch jednak nastąpił przed
wcześnie rozrywając na kawałki za
machowca oraz trzech Arabów 1
dwóch policjantów angielskich, znaj
dujących się w pobliżu

Niszczyli akta za opłata

Sensacyina afera urzedn ków Ubezpieczalni

LWÓW 12.4. W tutejszym sądzie
okręgowym rozpoczął się w ponie
działek sensacyjny proces urzędników
Ubezpieczalni lwowskiej. Na ławie oskarżonych zasiedli urzędnicy oraz
płatnicy składek ubezpieczeniowych:
Natan Fiszier, dyrektor hotelu oraz
LWÓW, 12.4. Zdarzył się tu wypa- worodkiem do szpitala Ubezpieczalni, Bernard Kober właściciel pracowni
dek jeszcze raz dający dowód bez który tym razem musiał ją przyjąć kamieniarskiej.
myślności biurokratów z Ubezpieczal bez podpisów i pieczątek.
Dwaj urzędnicy Ubezpieczalni Leon
ni Społecznej.
Do szpitala Ubezpieczalni przy uL
Kurkowej przywieziono wczoraj wy
robnicę, oczekwującą rozwiązania. W
czasie wstępnej procedury biurokraty
LONDYN 12-4. Rząd brytyjski wy cie najważniejszej przeszkody na dro
cznej okazało się, że pacjentka nie po stosował do sekretariatu Ligi pismo, w dze porozumienia włosko-angielskiesiada dokumentów ubezpieczalni w po który zwraca uwagę na anormalną sy go.
rządku i odesłano Ją po potrzebne pie- tuację powstałą przez uznanie suwe
czątki 1 podpisy do biur Ubezpieczalni renności włoskiej nad Abisynią przez
Przy ul. Fredry.
120.000 zł strat
kilku zaledwie członków Ligi i prosi
Diii w nocy wybuchł grotny polar w
Chorą zawieziono więc na ulicę Fre o wpisanie na porządek dzienny naj majątku Zuków pod Milanówkiem pp.
dry, gdzie w oczekiwaniu na doku bliższej sesji Rady Ligi sprawy abi- Więckowskich.
Potar ogarnął nletylko labudowama gomenty urodziła dziecko na furze na syńskie)
•podarikle ale I dom mieizkalny. Wobec
u,icy. Powstało oczywiście zbiegowi
Ten pierwszy krok W. Brytanii zmie
dróg wiele straty nie mogło doje
sko. Wtedy dopiero przyjechała ka rzający do nznanla faktycznego stanu klych
chać. Ratunek utrudniał brak wody
retka pogotowia i zabrała matkę z no w Abismii. uważany iest za usun’eS»rasv wvnosia 126 tyslący złotych

Urodziła dziecko na ul cy

czekając na przyjęcie do szpitala Ubezp.

Anglia umaję podbój Abhynii

Groź n y c oźa r

Dyriskl oraz Ludwik Briefer za opła
tami wykradali i niszczyli akta firm,
mających płacić składki Ubezpleczalni. Proceder ten był bardzo zyskowny
i pozwalał oszustom na prowadzenie
wystawnego życia. Współpraca Brlffera i Dyriskiego polegała na tym, że
Dyriski wykradał z biura Ubezpieczalni akta bogatych płatników, Briefer
zaś udawał się do nich i proponował
nabycie akt po zapłaceniu 50 proc, za
ległości.

Kupcy litewscy
przyjeżdżała do Polski
RYGA 12.4. Grupa handlow
ców litewskich stara się o po
zwolenie na wvjazd do Polski,
gdzie pragną oni zwiedzić więk
sze ośrodki przemysłowe i han
dlowe i nawiązać bezpośrednie
stosunki handlowe z firmami
polskimi. Kupcy litewscy mają
podobno poparcie ze strony li
tewskiego MSZ.
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Ula razie imianij nieujielkie

Polskie towary

Eksport polskiego węgla i drzewa

docierają na Daleki Wschód

zmniejszy

„ Anschlussie

Powoli można już się zorien
tować, jak dalece zajdą zmiany,
wywołane wcieleniem Austrii
do Trzeciej Rzeszy.
Na razie zniesiono niemieckie
cła od towarów importowanych
z Austrii. Wprawdzie nadzór
nad tym importem utrzymano,
oficjalne jednak czynniki zape
wniają. że nadzór ten nie wpły
nie na ograniczenie zbytu au
striackich towarów w Niem
czech. Zdaniem tych kół — leży
on w interesie przemysłu au
striackiego, ma bowiem zapo
biec przesuwaniu się zapasów
surowcowych Austrii do Nie
miec.
Utrzymane natomiast zostały
cła austriackie od towarów nie
mieckich, chroniące przemysł
austriacki.
Austriacki handel zagranicz
ny odbywa się na razie według
dotychczasowych form. Do cza
su przeobrażenia obecnie obo
wiązującego niemieckiego syste
mu umów międzynarodowych
wszelkie dotychczasowe prawa
i obowiązki Austri będą zastrze
żene.
Według zapewnień ministra
gospodarki draFunka niemiecka
polityka handlowa będzie za
wsze miała na oku popieranie i
utrzymanie austriackich stosun
ków handlowych.
Ruch turystyczny między
Rzeszą a Austrią jest faktycz
nie prawie zupełnie wolny, obrót płatniczy zaś odbywa się
na bardzo liberalnych zasa
dach.
Ponadto min. Funk zapowie
dział pokrycie przez wszystkre
niemieckie towarzystwa aseku-

racyjne zobowiązań zbankruto
wanego austriackiego towarzy
stwa ubezpieczeniowego „Fenix“ w wysokości 290 milionów
szylingów.
Tak więc narazde nie należy
oczekiwać większych zmian w
naśzych stosunkach gospodar
czych z Austrią.
W przyszłości jednak „Anschluss** wpłynąć musi niewąt
pliwie ujemnie na obroty han
dlowe polsko - austriackie. Po
za tym handel zagraniczny pol
ski doznał uszczerbku wskutek
bardzo uciążliwego rozrachun'
ku, który obowiązuje w Trze
ciej Rzeszy.
Ucierpi przede wszystkim
eksport węgla polskiego do Au
strii wskutek konkurencji ko
palń niemieckich. Możliwy jed
nak jest wzrost wywozu trzo
dy chlewnej, której brak odczu
wa zarówno Austria, jak Rze-

sza niemiecka. Jeśli dodać do
tego konkurencję drzewa au
striackiego dla eksportu drewna
polskiego do Niemiec, skutki go
spodarCze „Anschlussu“ dla Pol
ski należy ocenić jako ujemne.

Giełda
WoiHwi, dniu 11 kwietnia.
DIWIXT; Holandio 04.18 (przede! 284.84,
tupnę 285.44); Berlin (tpriodai 215.82. kupno
212.0); Brukselo 0.56 (sprłedai 0JJ, Kupno
0.33); Gdansk 188.08 (spnodai 100.25. kupno
TWt. landu.
■•
JonroAdbO
54
kl,n„A
28.28),
Londyn 9A
14.82
(sprzedał 74
24.44,
kupno
24.51); Nowy Jork 1.58 5/8 (sprsedat 8.0 J/ą,
kupno 5.88 5/8); Nowy Jork (kabel) 1.58 2»
(sprzeda! 5.52 1/8, ttupno 5.28 5/8); Pary! 14.58
(sprsodai 14.78, kupne 14.58); Sslekholm
134.18 (sprzedał 144-44, kupno 155.24); WIO<JM (sprzeda! WM. kupno 88.75); Zuryak 1!1
(sprzedał 112.50. kupno 121.40); Marka ulem,
srebrna (sprzeda! 120, kupno 114).
PAPIOtV POOCONTOWE: 5 proc. po!, prom,
nwoal l-o| om. 81,28; IhoJ om. 00.40; 4 proc,
poi. prom, inwest. cenowo I-o) om. 80.00;
ll-oj om. 08.08; 4 proc, państw, poi. prom,
dolor. 01.20—41.88; 4 proc. poi. konsolld.
44.08 44.25; 4 i poi proc pet. wewn. pań
stwowa 44.25; I Proc. poł. konwers. 0.58;
i proc, l t- Komun. Banku goip. kra), i i
proc, obllg. 84.80 (w proc.); 2 proc. U Ł
Komun. Banku gosp. kraj, i I proc, obllg.
44.26; I proc L Z. Banku rei. 84.00 ; 2 proc,
u Z. Banku roi- 05.25.
5 I pół l 2 Komun, uanku gosp. krajów, i
> I pół proc, obllg. Komun. Bankę gospod.
<ra). 81.00, 0 proc. U Z. Hem. dolar, gwar.
<upno 40-52; 4 I pół proc, U Z. ziemskie se
rio V 44.00—44.211 4 I pól proc- C
'Ozn.
rlemstwa kred, seria t 42.25—43.00 ; 5 proc,
u Z. Warszawy (1853 r.) 20.50—70.25—20.75;
r psoć- u i. lodzi (185 5r.) M-Jłl ł pr»e. m.
•lotrkowa (1833 r.) 40.25.
AKCJE: B. Polski 113.50; warsz. lew. sabr.
ukru 34.001 Węgiel 28.50; Starachowice 52.50.
fendencja dla dewiz europejskich nieco
Mocniejsza dla amerykańskich nieco slab,
sta, dla potyczek państwowych mocniejsza,
dla listów zastawnych I dla akcyj utrzymana.
W obrotach prywatnych 5 proc, renta złam
ana (0 000 zł) 64.00, (1.000 Zł) 0.25-82.88. (100
W) stun, (ino zt) 48.ua.

i
I

czy żydowskich wyzyskiwaczy
Chiłupnictwo szewskie-to symbol tandety
Sezon obuwiany w pełni.
Sezcn
Rok rocznie, gdy pierwsze
promienie wiosennego słońca
przygrzeją i wylegnie na nie
dzielną ulicę tłum spacerowi
czów obserwujemy, że prawie
każdy błyszczy nowym, zgrab
nym butem lub pantoflem.
Największe zapotrzebowanie

Międzynarodowa
Wystawa Rzem eślnicza
odbędzie sie w maju w Berlinie
Od otwarcia pierwszej Międzyna Związku Izb oraz stowarzyszeń rze
rodowej
Wystawy Rzemieślniczej mieślniczych.
dzieli nas zaledwie kilka tygodni
Komitet otrzymał już liczne zgło
czasu.
szenia od warsztatów rzemieślniczych
Wystawa, która zajmie przestrzeń z całego kraju w następujących dzia
16.000 km kw. w Charlottenburgu łach: brązownictwo, zdobnictwo bu
pod Berlinem, organizowana jest z dowlane, złotnictwo i jubilerstwo, gra
wielkim rozmachem. Weźmie w niej warstwo, metaloplastyka, instrumenty
muzyczne,
introligatorstwo, szew
udział około 30 państw.
stwo,,
dział
mody,
ceramika, fotogra
Organizacją działu polskiego zaj
fika, rzeźba w drzewie, koszykarstwo
muje się Komitet złożony z delega-,
' 1 cukrownictwo.
tów wszystkich Izb Rzemieślniczych,
Dział historycznych zabytków pol
skiej sztuki rzemieślniczej, sądząc z
dotychczasowych zgłoszeń cechów oraz instytucji muzealnych, będzie ró
wnież nader wszechstronnie reprezen
towany.
ka służby bezpieczeństwa pracy w
fabryce H. Cegielski w Poznaniu na
temat: Metoda tworzenia i popularyzacll Instrukcji bezpieczeństwa pracy,
a w godzinach popołudniowych ref.

na obuwie w sezonie wiosennym odczuwają szewcy w drugiej połowie marca i przez kwie
cień, a specjalnie w okresie
przedświątecznym.
Ludzie wszystkich sfer spo
łecznych w tym czasie zrzuca
ją ciężkie buty zimowe, zastę
pując je obuwiem sportowym,
brązowym i czarnym fantazyj
nym do wiosennych popiela
tych, brązowych czy kombino
wanych garniturów, obecnie tak
modnych.
W tym właśnie czasie, syste
matycznie od trzech lat zwią
zek zawodowy robotników
szewskich i pokrewnych zawodów podejmuje akcję, jakoby o
poprawę bytu pracowników
szewskich.
Jak mówi Jeden z mistrzów cechu szewców warszawskich p. S. — „jakoby o
poprawę bytu", gdyż w tym okresie czeladź u mistrzów ma
najwięcej pracy I nadrabia stra
eony w czasie stycznia i lutego
martwy sezon obuwiany.
Strajk w tym okresie czasu
to dalsze fiauperyzowanie ro
botników obuwianych, których
zarobki dzienne w I i II kate
gorii wynoszą od 8 do 15 zło
tych.

Ruch ludowy
a ruch pracowniczy

taż. A. Zawldzkiego „O metodach uświadamianla i propagandy bezpie
Znany działacz ludowy St. Kasperczeństwa praey w zakładach praey", lik zamieścił w „Ruchu Pracowni
Po referatach wywiązała się oży czym**i45 (organ Unii Zw. Zaw. Prac.
wiona dyskusja, w czasie której za Umysł.) interesujące uwagi na temat
bierało głos kilkudziesięciu przedsta stosunku ruchu ludowego do ruchu
wicieli przemysłu, techniki i kilka pracowniczego.
krotnie przedstawiciele robotników.
Po przypomnieniu uchwał i progra
Kongres Bezpieczeństwa Pracy naj mu Str, Ludowego w tym względzie,
lepiej wykazał, że są .problemy spo tak kończy swój-artykuł:
łeczne, dotyczące
zarówno Interesów
„Ody do tego wspomnimy o entu
- Przemysłu, jak I robotnika, W któ- zjazmie, jaki zapanował wśród dele
rych znajdują wspólny Język nAFATII.
porozu gatów nie tylko w chwili poddawania
mienia obie strony. Życie gospodar tej uchwały przez przewodniczącego
cze i świat pracy zasiadają przy pod głosowanie, lecz przy każde] bo
wspólnym stole
obrad,
pracując lączce wsi, lak brak szkolnictwa Itp.,
wspólnie nad osiągnięciem wspólnego będziemy mieli lasny wyraz nastro
celu — zmniejszenia wypadkowości jów nurtujących wśród mas pracow
przy pracy, ochrony zdrowia i życia niczych.
robotnika, podniesienia poziomu tech
Pożądanym Jednak jest, aby poza
niki i produkcji, a przy tym ukocha
nia warsztatu pracy
Przez podniesienie bezpieczeństwa
i higieny praey warsztat wytwórczy
stanie się ośrodkiem kultury praey

uchwałami kongresu,
życzliwością
delegatów pracowniczych, czy też te
zami programowymi ruchu ludowego,
doszło między tymi dwoma najpowa
żniejszymi ruchami społecznymi do
najściślejszej współpracy dla dobra
Państwa Polskiego 1 nas, świata pra
cy reprezentowanego przez te ruchy.
Z powyższego bowiem iasno wy
nika Je ruch ludowy ani na chwilę
nie ma zamiaru zasklepić się w wiej
skich opłotkach i pozostać obojęt
nym na niedolę swych współbraci w
mieście, zaś pracownicy umysłowi
przestali być narzędziem w rękach
klas panujących, używanych przed
tem często nawet do walki z chło
pem, czy robotnikiem.

Tylko 8 godzin

wolno zatrudniać pracowników handlowych

Dużo zrobiliśmy luż na tym polu
lecz lest to zaledwie ułamkiem tego,
co uczyniły Stany Zjednoczone Ame
ryki Północnej czy uprzemysłowione
kraje zachodnie] Europy

I chociaż wyniki polskiej prący w
te] dziedzinie sa leszcze dużo mniej
sze od wspomnianych krajów, lecz
wyższość naszej akcli lest tym więk
sza. że wypływa nie tylko ze wzglę
dów merkantylnych,
Instytucie propagujące Ideę bezpie
ezeristwa i higieny pracy, lak również
ludzie pracujący w te] dziedzinie w
terenie klerulą się częściej myślą pod
niesienia godności człowieka pracy 1
oparcia życa na szczytnych zasadach
sprawiedliwości społecznej.

częściami świata.
Ostatnio zaczęły tu docierać rów
nież towary polskie zarówno za po
średnictwem kupców nowojorskich,
lak i bezpośrednio.
Nowa ekspozytura konsularna słnżyć ma informacjami, co do możli
wości zbytu na tym rynku firmom poi
skim oraz ułatwiać nawiązywanie
stosunków z miejscowymi kupcami.

Interes rzemieślników

Warsztat wytwórczy —
ośrodkiem Kultury pracy
Wczoraj późnym wieczorem zakon
czył swe trzydniowe obrady Kongres
Bezpieczeństwa Pracy, o którym obszernie lut pisaliśmy.
W ciągu wczorajszego dnia od naj
wcześniejszych godzin, bo już od 8
rano wrzała gorączkowa praca.
Przy komplecie delegatów wysłu
chano bardzo interesującego referatu
p. Witolda Sławińskiego — kierowni-

W San Francisco utworzono stałą
ekspozyturę konsulatu generalnego R.
P. w Chicago, której głównym zada
niem będzie praca nad rozwojem
eksportu polskiego do zachodniej czę
ści St. Zjednoczonych Am. Półn. Re
gion ten, posiadający około 18 milio
nów ludności o bardzo wysokiej sile
nabywcze), posiada bardzo rozwinię
ty handel zagraniczny z wszystkimi

Sąd Najwyższy wyrokiem z dn. 13
maja 1937 r- za Nr. 2.368 36 rozstrzy
gnął zagadnienie, czy czas pracy po
trzebny do uporządkowania lokalu,
zmiany dekoracli itp., należy wliczać
do 8-godzinnego dnia pracy.
Ośmiogodzinny dzień pracy przewi
dziany w ustawie o czasie pracy w
przemyśle 1 handlu, obowiązuje też w
przedsiębiorstwach sprzedaży towa
rów. Czy wolno jednak zatrudniać
pracowników ponad 8 godzin, jeżeli
praca ta nie obejmuje sprzedaży to
warów a ma na celu uporządkowanie
towaru i dekorację okien wystawo
wych?
W rozumieniu powyższej ustawy
miara dla Obliczenia czasu pracy jest

Czeladź szewska, jak tego ma
my żywe przykłady niechętnie
solidaryzuje się z delegatami
chałupników, pracujących nie
w warsztacie mistrzów, lecz u
siebie, jedynie na'rachunek na
kładców. Większość nakładców
to kupcy żydowscy wyzyskują
cy niemiłosiernie szewców wy
rabiających dla nich obuwie.
Naturalnie obuwie tandetne,
sprzedawane następnie w trze
ciorzędnych magazynach no 15
i mniej złotych za parę.
U mistrza pierwszej kategorii
pantofle czy półbuciki męskie,
gwarantowanej skóry i przy so
lidnej, trwałej robocie musza w
dzisiejszych warunkach koszto
wać conajmniej ok. 30 złotychObuwie II kategorii od 22 do 28
złotych za parę.
Obuwie damskie wykwintne
kalkuluje się różnie w zależnoś
ci od precyzji wykonania towa
ru, mody itd.
Bajońskie zarobki mistrzów
szewskich dawno przeszły już
do legendy, a w każdym razie
z tą chwilą, gdy na rynku pol
skim pojawił się najniebezplecz
niejszy konkurent — fabryka
obuwia mechanicznego.
O obuwiu tym — mówi p. S.
mamy jedno zdanie: jest tylko
pozornie efektowne, a „taniośćjego jest tym względniejsza, je
śli się zważy, że zaraz po wło
żeniu ulega zdefasonowaniu i
szybszemu zniszczeniu.
Drugim naszym wrogiem to
tandeciarskie chałupnictwo, pod
szywające się pod miano szew
ców, a podrywające tylko do
bre imię szewca warszawskie
go. Przed wojną i zaraz po woj
nie obuwie warszawskie znane
było ze swej dobroci na całym
świecie i najwięksi eleganci
świata w Paryżu i Londynie,
zawsze sprowadzali sobie obu
wie z Warszawy.
Obecne żądania związku ro
botników szewskich, okupowa
nie sklepów i warsztatów mi
strzów szewskich chrześcijan
w śródmieściu zdaniem mego
rozmówcy, to jeszcze jeden
chwyt konkurencji żydowskiej,
dążącej wszelkimi sposobami
do zniszczenia polskich warszta
tów rzemieślniczych szewskich
będących chluba polskiego rze
mi osła
Czynniki społeczne i pań
stwowe. którym leży na sercu
utrzymanie i rozwój polskiego
rzemiosła winny wejrzeć w tę
sprawę i załatwić ją droga auto
rytatvwnej ingerencji po my
śli polskiego stanu posiadania i
sprawiedliwości.

sam iakt pracy pracownika w zakła
dzie za wiedzą i zgodą pracodawcy
przez dany czas. Do przyjęcia przeto
naruszenia ustawy o czasie pracy wy
starczy samo stwierdzenie zajęcia pra
cownlka w przedsiębiorstwie za wie
dzą I zgodą pracodawcy z przekro
czeniem określone] w ustawie normy
8 godzin na dobę, przy czym ustawa
ta odnosi się do wszystkich pracow
ników, zatrudnionych na mocy umo
wy w przemyśle, handlu | Innych za
kładach pracy.
A więc cms pracy, potrzebny do BWedług obliczeń statystycznych
porządkowania lokalu I zmiany deko
racji okien wystawowych nąlęży wli Gdynia zajęła w roku 1937 13<e
czyć do ogólnej sumy zodzln prący mielące pod względem ilości, zawija
jących do niej statków
danego pracownika.

Gdynia

13-tym portem świata

yr, 2
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Najwyższy wymiar kary

i

Prof.
Cywiński
skazany
na 3 lata więzienia

Dwunasta wiosna
Do wsi i do miasta

zapukała wiosna.
„Ja jestem dwunasta—
twórcza i radosna.
Czas się wziąć za dłonie
i pójść razem, dziatki —
Kąpać się w ozonie,
rwać majowe kwiatki!*’

A czoraj ogłoszono wyrok w ne z imieniem narodu, że jakakol stwierdza, iż aforyzm o . obwanassprawie docenta uniwersytetu wiek jego zniewaga dotyka cały na ku“ i fakt, że autorem tego aforyzmu
jest marszałek Piłsudski, nie dotarty
otetana Batorego Stanisława ród.
Co się tyczy oskarżonego Zwierzyn jeszcze — przynajmniej do czasu poją
Cywińskiego oraz redaktora skiego, sad uznał, iż w czynie jego nie wierna się _ art. Cywińskiego — do
„Dziennika Wileńskiego" Alek dopatrzył się zamiaru czynu przestep świadomości ogółu obywateli w tym
nego. Przestępstwa bowiem z art 152 stopniu, iżby okoliczność ta mogła
sandra Zwierzyńskiego.
się może tylko ten ,kto świa uchodzić za własność ogółu, za noPunktualnie o godzinie 13 dopuścić
domościa swoja i zamiarem obejmuję toriuni. Powodem tego jest fakt mil
wchodzi na salę komplet sądzą skutek przestępny swego działania. 1 czenia przez 14 dni wszystkich tych,
cy z przewodniczącym Przyby nastąpienia tego skutku wyraźnie którym sprawa ta na sercu bądź w za
tówskim na czele. Sala sądu o- pragnie, b;tdż przynajmniej możliwość kresie pieczy prawnej leżała'*.
Jego przewiduje i na to się godzi.
Kręgowego wypełniona po brze Przewód
sadowy nie dostarczył dosta
Wyrok i najwyższy wymiar
gi.
tecznie przekonywujących dowodów,
kary
wywarł ogromne wraże
Wśród głębokiej ciszy prze na których sąd mógłby ugruntować
wodniczący odczytał sentencję swe przekonanie, iż oskarżony Zwie nie.
rzyński cheat znieważyć pamięć mar
Sam oskarżony Cywiński
wyroku:
szałka Piłsudskiego, a tym samym przyjął wyrok spokojnie.
H Imieniu Rzeczypospolitej znieważyć
naród polski Również brak
Obrońca Cywińskiego prof.
sąd okręgowy w Warszawie jest jakichkolwiek danych, przema
Glaser
zgłosił zapowiedź ape
wiających
za
tym.
iż
tenże
Oskarżo

inac°Znawa^ dn>a 9 kwietnia
1938 r. sprawę St. Cywińskie- ny, wyrażając swą zgodę na zamiesz lacji i prosił o zmianę środka za
w swym piśmie artykułu Cy pobiegawczego, aresztu, na kau
ęo i A. Zwierzyńskiego, oskar czenie
wińskiego, przewidział i godził sic z
żonych o to, że w dniu 30 sty tym, iż obrażliwy zwrot o autorze cję, ze względu na zły stan zdro
cznia 1938 r. w Wilnie w pu- słów o „obwarzanku** odnosi się do wia oskarżonego. Wniosek ten
k kS1<>e,rTwszechnion>'ni «a osohy marszałka Piłsudskiego. Sąd 1 sąd odrzucił.
n kdwnl • ?.524as°Pisma „Dzień
ileński dopuścili się znie
Rażenia narodu polskiego: St.
P^UŻyCie W artV”COP* obelżywego
wyrazu na określenie osobv
miałka Polski Józefa Piłsud
1
Zwierzyńskiego
przez zamieszczenie powyższe„23rtykuIu we wspomnianym
pierze „Dziennika Wileńskie.sO .
I
Przygranicze
O— pancerzem oretyków Paweł Wóbllng w wiedniego ustawodawstwa, jak
Na
nn<ian„.:„
i.
i Rzeczypospolitej*'. Pod tym ha swej książce pod tytułem „Das również przez zapewnienie od
• f r
TT
IZOliy VU |*I
Disńw^nro^T
s*eni Prowadzi się jakże słusz- deutsche Siedlungsweseif': „Po powiednich kredytów państwo
piso w prawa
o orzekł: uznać, że
akc^ propagandową, mającą
bt. Cywiński winny jest wyżej na celu przypomnienie społe- żądane jest osiedlanie nad gra wych. Utworzenie stanu żywi
wspomnianego,
----- -- czeństwu polskiemu o sprawie nicami b. wojskowych, ponie cieli Rzeszy pozwoliło na two
waż stanowią oni element, u- rzenie silnych
gospodarstw
czynu i z arL 152 KK skazać
go naszych kresów zachodnich.
.
władać bronią w razie chłopskich, mających zapewnio
na karę 3 lat więzienia z zali Zachodnie pogranicze Polski, inicjący
czeniem na mocy art. 57 KK będące wystawione stale na a- potrzeby1'. Wypełnieniem tego na pomoc państwa. Techniczną
okresu tymczasowego areszto taki niemczyzny powinno cie rodzaju teoretycznych postula stioną akcji osadniczej zajmują
tów jest rozporządzenie z 18 go się przedsiębiorstwa prywatne,
wania od dnia 15 lutego do dnia
szyć
się
szczególnie
troskliwą
stycznia 1934 r. o doborze no natomiast państwo ingeruje
11 kw ietnia 1938 r.
wych chłopów. Rozporządzenie wszędzie tam, gdzie chodzi o
Pobrać od Cywińskiego 160 opieką państwa.
Tymczasem, jak to przyzna to mówi, że na Pomorza wscho odpowiedni dobór osadników,
zł opłaty sądowej ora? koszty
ją nawet dzienniki, które trud dnim i iiu całym wschodnim p i wybór terenów pod osady oraz
Postępowania.
Aleksandra Zwierzy ńskiego z no posądzić o opozycję, sprawy graniczą osiedlani będą ekswoj- warunki finansowe. Jednoczę’
śnie państwo dba o to, aby no
oskarżenia o czyn mu zarzuca naszego pogranicza zachodnie skowi *).
go nie przedstawiają się wcale
Trzecia Rzesza data nowe woutworzone osiedla miały za
ny uniewinnić.
Następnie
przewodniczący różowo. Stałe niezmniejszające podstawy organizacyjne i wzmo pewnione środki komunikacyj
Przybyfowski odczytał moty się bezrobocie w pogranicznych cnila całą akcję osadniczą za ne. posiadały szkoły, kościoły 1
wy wyroku.
powiatach, upadek rolnictwa, równo przez stworzenie ndpo- ■ urządzenia kulturalne.
kr^5Xail-k
sąd o- wyniszczonego długotrwałym
I Jakim warunkom powinien
ust^mU«?part slę na.ustępujących kryzysem i klęskami żywioło
*) P. t,Zycfc Roitrteze** Nr t3 1938 r. * odpowiadać kandydat na osadusta leniach i rozważaniach:
w wv^r’k’nie „Dziennik Wileński** wymi bynajmniej nie przyczy
cmi2 ioiiU niedilel”yni z dn. 30 sty- niają się do wzmocnienia tego
p0!awlf s,9 artykuł pt. puklerza Rzeczypospolitej, sta
ESIaEga"'
s“- le zagrożonego
odwiecznym
SS” 1
wspomni,- „Drąng nach Osten'.
Taki jest stan z tej stropy gra
oskarionv
WJ0Wym czasie był
Nakład num(.^J:ksai^er . Mierzyński, nicy. A jak jest po stronie nie tygodnik polski, chrześcijański, niezależny, demokratyczny.
kuł uległ
'erąiący ów arty- mieckiej?
Prey współpracy najwybitniejszych
AuIa» ,r?sPowszeclłnIeiiiu.
Tam państwo prowadzi od
wstanie w Sn VI’u? 11,yś'* iż po*
w Polsce setów stanu, uczonych,
okregu pr»J5“. Po!skl centralnego wieków planową akcję osadni
specjalistów i publicystów.
-Słowom Ss,ow««ou zadaje kłam czą na wschodnich ziemiach
mawia) 0
kabotyna, który Rzeszy. Fryderyk Wielki, Wil Pomiędzy innymi ogłosili swe prace: Stanisław Wojciechow
rzanek: tylkr/Y^’ z.e ]est iak obwa helm 1 i II przeprowadzali ma ski. Ignacy Paderewski, gen. Józef Haller, prof. Stanisław
łach, a w s-nHU C0S wart*> co po brze
botyn" oraaS;PUitka“- Słowo „ka- sową kolonizację Meklemburgii, Estreicher, prof. Stefan Glaser, prof. Stanisław Kot, Karol Lu
wędrownego
aktora’ błazna Pomorza, Śląska, Brandenbur dwik Koniński, prof. Wacław Komarnicki, Wojciech Korfanty,
słowa docent
Uzy{
gii i Prus Wschodnich. Po wiel gen. Marian Kukieł, Aleksander Mogilnicki, Władysław Nieprzeto autor wvh?? sły,kl- Określenie kiej wojnie akcja ta nie ustala, paski, Karol Popiel, Irena Pannenkowa, prof. E. Romer.
mością treści ^2 • m z? świado
liwe. zmierzające: znacz®n’a’ obraź a i przewrót hitlerowski nie tyl Redakcja i Administracja: Katowice, Sobieskiego 11;
ośmieszenia tego
p®nm,ejszenią i ko nic nie zmienił pod tym
Konto PKO nr 308.560
się to Słowo. OskariA k0S?° °dnosh° względem, a raczej ogromnie
je wszakże nazwiska
^skaZU- wzmocnił akcję osadniczą.
Prantmer«t» mlasięeana 1 zł 50 gr wraz z prsesyfką.
nej. Nie ma tyle
Numer pojedynczy 40 gr.
Nigdy
też
nie
ukrywano
poli

Jest zamaskowane, dokonh. uderzenie
kj‘*.
uo*onane z zasad? tycznych celów tej kolonizacji.
W dalszym ciągu Są<j
Warunki bowiem gospodarcze i
Podkreśla, iż oskarżony Cvwi?tY^jCfl demograficzne Niemiec, zarów
konale wiedział, kto użv? J?skl.d<M no dzisiejszych jak i wczoraj*
„obwarzanku “. a zmierzał
”ego celu: do odebrania nar°nZ s szych, nie dawały żadnych na
wiary we własne siły, do wyw«fe turalnych podstaw dla tego ro
z^tpienia co do swojej i wofc. ’a dzaju polityki. Liczne przykła
W związku i obniżeniem sumy liey przez władze nadzorcze. Zwią
rodu wartości.
3 na dy z literatury politycznej i u- wpływu r podatku specjalnego w bud zek zawodowy pracowników samo
Cm powyższy — brzmią motv.
zecie m. stół. Warszawy na r. 1938-9. rządowych (urzędników) czyni prze
; y wyroku — zawiera Podmiotowe stawodawstwa dowodzą jasno,
’ Przedmiotowe znamiona przesten. że osadnictwo na wschodnich obniżone będą stawki tego podatku to starania w M, S. Wewn. o przy
z art. 152 KK, mianowicie zc. ziemiach Rzeszy miało zawsze dla emerytów miejskich, którzy do śpieszenie zatwierdzenia budżetu w
p®°'a narodu polskiego, gdyż inije i ma cel polityczny i tylko poli tychczas płacili podatek w pełnej wy powyższym dziale w tym celu, aby
Kf'SUd<;W»»r. Iwł „U
sokości.
tyczny. Oto co pisze jeden
obniżka mogła wejść Jak najszybciej.

Co tam w odpowiedzi
usłyszała wiosna —
nie wiem... Dotąd siedzi —•
smutna i żałosna.

GRIP

H.Łopalewska».->.-1',.;ii"«<

Kołdry, poduszki, bielizna

__

Ocfwiecxfiy Orany nach Osten trwa

Groźne
rezultaty
niemieckiej akcji osadniczej

— Prawda — fiercer

ZWROT

Emeryci będą płacili

miejszy podatek specjalny

’U

In A Ort
rt

JU'Tl

żolz
Ł«*1X

ttlefae

Przypuszczalnie do emerytów za
stosowane beda normy obowiazulace
dla pracowników czynnych. Prawdopodofrnie będą one obowiązywały od
1 kwietnia rb. Jak wiadomo, zniżki te
sięgała dla pracowników rodzinnych,
pobierających do 800 zł mluslęerae,
po proc, podatku.
Wprowadzenia w życie zniżek wia
rę się z zatwierdzeniem budżetu sto

nika? A więc przede wszyst
kim: aryjskie pochodzenie (od
1800 r.), znajomość i zdolność
wykonywania zawodu rolnika,
niemiecka przynależność pań
stwowa (a także gdańska lub
kłajpedzka). Ponadto kandy
dat musi być żonaty lub zarę
czony, przy czym jego żona lub
narzeczona musi odpowiadać
tym samym, co on, warunkom.
Pierwszeństwo do otrzyma
nia osady mają: robotnicy rol
ni. parcelowanego majątku, nfe
dziedziczący synowie właści*
cieli zagród dziedzicznych, po
za tym uczestnicy wielkiej woj.
ny oraz członkowie organizacyj
o charakterze wojskowym.
Zwrócić należy uwagę na nic
zwykle dogodne warunki finan
sowe, na jakich otrzymują osad
nicy gospodarstwa. Otóż osad
nik wpłaca przy objęciu zagro
dy zaledwie 10 proc, wartości
gospodarstwa. Reszta zaś na
leżności jest oprocentowana w
wysokości 4 proc. Mało tego!
Osadnik w ciągu pierwszych
trzech lat korzysta z warunków
ulgowych. I tak: w pierwszym
roku nie płaci wcale procentów,
w drugim — 1 proc., w trzecim
— 2 i pół proc.
Mimo znacznych trudności fi
nansowych akcja kolonizacyjna
nie ustaje i nie zmienia się jej
sztuczny, polityczne jedynie ce
le mający na oku, charakter. —•
Ostrze jej jest skierowane wy
raźnie na wschód. W latach po
wojennych skolonizowano w ca
łych Niemczech 86 tys. hekta
rów. zakładając na tym obsza
rze 74.515 gospodarstw. 77 proc
skolonizowanego obszaru, a 73
proc, wszystkich gospodarstw
przypadło na wschodnie ziemie
Rzeszy.
Tak więc, mimo zapewnień HI
tlera o zaprzestaniu Drang nach
Osten, nic się nie zmieniło w
dążeniach germańskich. Musi
to budzić czujność, uśpioną tno.
że czasem pięknymi słówkami
zachodniego sąsiada.
Jam.

«BY ZACHOWAĆ ZDROWIE i BIAŁOŚĆ ZĘBÓW
trxebe myC Je pastą
cenę MARYDONTU obniżyliśmy o 50a/o celem zaporaari*
P. T. odbiorców z jakością rodzimego produktu
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.NOWA RZECZPOSPOLITA1

WieK. XVIII pod rękę z współczesnością

Muzeum Lukullusa
zadawalnia najwybredniejsze zachcianki ducha L. podniebienia

Nr. 2

TEATR, MUZYKA, KIIO
WIELKI: Dziś „Carmen" z Hupartową
(Carmen) I Gruszczyńskim (Jose). We śro.
dę „Ptasznik z Tyrolu".
NARODOWY: „Cyrano de Bergerac" Rostanda z Jerzym leszczyńskim w roli tytu
łowej.
POLSKI: Dziś „Noc listopadowa" St Wy
spiańskiego. Jutro „Pygmalion" Shaw'a.

TEATR 8.15: „Księżna
Kalmana.

Fedora"

operetka

WIELKA REWIAi „Dudek" z Fertneraai i
Orwldem na czele zespołu.
MAIK GUI PRO QUO: Rewia literacka p. Ł

„Skęd swęd".
W Lucernie na placu Lwów w dziel wych naczyń pyszny delfin u zlewu do której wpisują się zwiedzający.
nicy spokojnej i bardzo dostojnej stoi pochodzi z roku 1600. Cenne witraże Zbieracz autografów doznałby tutaj LETNI: „Dama od Maksyma" Feydeau z CAFE CLUB: Szopka polityczna.
ROSYJSKIE STUDIO DRAMATYCZNE: „Bu
niewielki domek szwajcarski, zbudo i,szyby malowane rzucają poważne niezwjkiego wzruszenia: setki, ty Zlmińskę, Galię, Zniczem I Grabowskim.
wany z drzewa (czego już dzisiaj nie światło na przybytek sztuki kulinar- siące nazwisk najwybitniejszych lu NOWY: „Dar poranka" Forzano z Różyc rza" Ostrowskiego.
FILHARMONIA: W wielki czwartek odbę
wolno). Widnieje na nim napis: OLD n A w rogu stołu stoi niepozorna dzi świata, gwiazdorów sztuki, polity kim I lubieńską.
MAŁY: „Asmodeusz" Mauriaca z Przybył- dzie się koncert oratoryjny, na którym wy
SWIS HOME Każdy, kto go przy popielniczka, stary angielski fajans, ki i nauki, widnieją pod dedykacjami, ko-Potocką.
konane będzie piękne
dzieło literatury
chodzi zwiedzać na samym wstępie na której dopala się jeszcze ogarek z pisanymi swobodnie przy kielichu do ATENEUM: Do środy wlęcznle „Cieszmy klasycznej „Stabat Mater" Pergolesego.
wpada w zdumienie; nie jest bowiem nowoczesnego papierosa...
Orkiestra wykona fragmenty z arcydzieła
skonałego wina. Liana Haid, John Gil się tyciem" z Jaraczem I Perzanowskę.
bynajmniej przygotowany na taką, ja
Nie ma tu woźnych, nie ma kance bert, admirał Horthy, Guld, Dolores MALICKIEJ: „Jastrzęb wród gołębi" J. A. wagnerowskiego „Parsifal". W koncercie
Hertza.
weźmie udział chór „lutnia" pod dyrekcję
ką tam znajduje wszechstronność. Jed larii muzealnej. Zamiast karty wstępu Castello...
KAMERALNY: „Nlewinlętko" Liliany Hell K. Rogalskiego, chór oratoryjny Filharmonii,
ni sądzą, że wstępują do wytwornej podają tutaj spis potraw, albo częstu
Sam „król czekolady" z amerykań man.
oraz solistki artystki operowe pp. Aniela
restauracji — nie mylą się, albowiem ją doskonałą herbatą.
ską szczerością stwierdził, że czeko INSTYTUT REDUTY: „Teoria Einsteina" A. Szlemlńska I Janina Hupertowa. Dyryguje p.
Józef Ozlmińskl.
najwybredniejsze podniebienie nie
A przecież to jest prawdziwe mu lada tu doskonale smakuje. Ten chyba Cwojdzińskiego.
znajdzie tam nic do zarzucenia. Inni, zeum. Świadczy o tym wielka księga, musi wiedzieć.
uczeni historycy idą tutaj, aby podzi
wiać wspaniałe zabytki szwajcarskie
Kina oznaczona gwiazdką rozpoczynają
HOLLYWOOD (Hoża 29): „Prater".
ITALIA (Wolska 32): „Kraj miłości".
seanse o godz. 5-eJ.
go baroku. Ale nikt nie wyobraża so
15.
66):
Pozosłałe o godz. 4-eJ.
JURATA (Krakowskie Przedmieście
bie pulsującego życia jakie się prze
„Trójka hultajska".
KINA ZEROEKRANOWE.
wija przez te świętości np. w nie
ATLANTIC (Chmielna 35): „Dzisiaj I V
KOMETA (Chłodna 49): „Kościuszko
wielkim na skroś nowoczesnym barze,
Muzyka lekka; 17.55: Zycie kulturalne ston wszą".
Racławicami" I rewia.
WTOREK. Dn. 12.1V.1938 r.
,PanI Walewey; 20.00: Przeględ kulturalny; 22.15: Kon
* BAŁTYK (Chmielna 9):
który każdego obytego z klubami An
WARSZAWA I: .
KINO PARAFII ŚW. ANDRZEJA: „Król
ska".
11.40 Utwory llszta w wykonaniu Simona cert popularny.
lów".
glika może wprawić w zachwyt.
CAPITOL (Marszałkowska 125): „Znachor"
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
Barera (płyty); 11.57 Sygnał czasu I hej
NOWA TOMBOLA (Marszałkowska 34): —
Niewielki domek, posiadający bar nał z Krakowa; 12.05 Audycja południowa; 17.15 Sofia. „Cyrulik sewilski
* CASINO (Nowy świat 50): „Przygoda „Dedektyw z Honolulu"
opera
I
„Nieznośna
Rosslnlegg.
pod
Paryżem".
dzo wiele pomieszczeń, połączonych 15.50 Wiadomości gospodarcze; 15.4S „O Jedziewczyna".
20.00
Londyn.
3aust"
—
opera
Gounoda.
COLOSSEUM (Nowy świat 19): „Szczęśli
* MAJESTIC (Nowy Świat 43): „Złoto na
wielką ilością krętych schodów nie zusiku Frasobliwym" — opowiadanie Mar
21.00 Rzym. „Turandot" — opera Puccinie wa trzynastka".
ulicy".
był jeszcze ani jednego dnia nie za ty Reszczyńsklej (z Poznania); 15.05 Prze
* EUROPA (Nowy świat 63): „Pani Walew
go (tr. z Opery Król.).
ględ aktualności finansowo • gospodar
* MARS (PI. Inwalidów): „Historia no
mieszkały. Jest to prywatna posiad czych; 15.15 Koncert w wykonaniu orkiestry 21.80 Radio Paris. „Na paryskiej fali" — ska".
cy".
łość szwajcarskiego zbieracza przed rozgłośni wileńskiej pod dyr. Władysława
program rozrywkowy.
* IMPERIAL (Marszałkowska S6): „PłynMASKA (Leszno 70): „BuHallo Bill" I .Jej
p-erwszy pocałunek".
miotów sztuki, który je tu gromadził Szczepańskiego. W programie — Fentazje 21.10 Hllversum II. „Pasja wg. Sw. lana" no złoto".
2. S. Bacha.
PALLADIUM (Złota 7): „Pensjonarka".
MEWA (Hoża 38): „Ich stu I ona Jedna"
przez wiele lat. Wdowa po nim zna z oper; 17.00 Pogadanka aktualna; 17.10
20.00 Oslo. „Kraina uśmiechu" — operatPAN (Nowy Świat 40): „Królowa przed- i „W - 4 nio wylędował".
Trawnik — miasto wezyrów — pogadanka,
lazła się w ciężkich warunkach i za wygi. Władysław Gluck (z Poznania); 17.30
ka lehara.
młeścla".
* MIEJSKIE (Hipoteczna 8): ..tycie ulicy"
poradą przyjaciół otworzyła w pała Ulubieńcy słuchaczów Polskiego Radia. — 24.00 SstutgarŁ „Otheflo" — opera ver- * RIALTO (Jasna 3): „Perły korony'
MUCHA (Długa 10): „Scyplon afrykań
„Biała
róża"
dlego.
*
ROMA
(Nowogrodzka
49):
cyku luksusową restaurację.
Wykonawcy; Hanna Brzezińska — pieśniar
ski" I Marta Eggerth.
112):
„CztoJeżeli ktoś z gości wykazuje spe ka, Barbara Kostrzewska — sopran, Stefan WIELKI CZWARTEK, dnia 14.438 r. STYLOWY (Marszałkowska
* PRASKIE OKO (Zygmuntowska 10): „Gdy
wiek, który żył dwa razy".
WARSZAWA L
kwitnę bzy".
cjalne zainteresowanie dla pięknych Witas — tenor, „Czwórko Radiowa" oraz
* STUDIO (Chmielna 7): Z powodu reMala orkiestra P. R. pod dyr. Zdzisława
Godz. 4.15 „Kiedy ranne wstaję zorze";
TRIANON (Sienkiewicza 8): „Siódme nie
i rzadkich okazów sztuki, prowadzi Górzyńskiego. Transmisja do londynu; 18.00 4.20 Gimnastyka. 4.40 Płyty. 7.00 Dziennik po montu nieczynne.
go się do prywatnych apartamentów, Piryt — pogadanka — wygi. Franciszek Za- ranny. 7.15 Płyty. 11.57 Sygnał czasu. 12.03 ŚWIATOWID (Marszałkowska 111): „Do- bo" I „Jej wysokość tańczy walca".
* POPULARNY (Zamojskiego 20): „Dama
gdzie niebawem zapomina o zjedzo stawnlak (z Krakowa); 18.10 Wiadomości Audycja południowa. 15.30 Wlad. gesp. 15.45 de".
kameliowa" I rewia.
VICTORIA
(Marszałkowska
106):
„Kobiety
nej przed chwilą doskonałej uczcie. sportowe; 18.20 Skrzynka techniczna — red. Wędrówki muzyczno — audycja dla młodzie.
PRAGA (Targowa 71): „Halka".
Wacław Frenkiel; 18.55 Program na Jutro;
16.15 Koncert kameralny. 17.00 Wiedza nad przepaścią".
Jest to coś na nasze pojęcia rzeczy 18.45 Audycja dla wsi; 17.10 Wieczór literac ity.kslężka.
RENA (Długa 9): „Skłamałam".
17.15 Męka Pańska w pleśni tuROXY (Wolska 14): „Halka".
wiście wzruszającego, jeśli w najdo ki, poświęcony Karolowi Hubertowi Rostwo dowej. 17.50. Poradnik sportowy. 18,10
kładniej stylowym pokoju dziecin rowskiemu — w oprać. Stanisława Mlła- Skrzynka ogólna. 18.35 Audycja dla młodzie ACRON (Żelazna 64): „Dziewczęta z No RIWIERA (Leszno 2): „Rycerze stepu" I
dodatki.
nym z XVIH wieku,-z maleńkim, wbu szewsklego; 17.40 Recital skrzypcowy Wa ży wiejskiej. 17.00 „Miguol Ma nara" — wolipek" I „Zdemaskowany bokser".
AMOR (Elektoralna 45): „Kły I pazury" »
cława Kochańskiego; 20.00 Pogadanka ak
SOKÓŁ (Marszałkowska 69): „Port Artu
dowanym w ścianę łóżeczkiem i mi tualna; 20.10 „Stara baśń — opera Włady misterium Oskara Miłosza. 20.10 Recital for „Srebrna torpeda".
ra" I „Kto ostatni raz całuje".
tepianowy. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55
niaturowymi mebelkami rozbrzmiewa sława Żeleńskiego;; 22.50 Ostatnie wiado Pogadanka aktualna. 21.00 Koncert symfo • ANTINEA (Żelazna 31): „Tak się kończy
SORENTO (Krypska 34): „Bohaterska bry
srebrny śmiech dziecięcy z naszych mości dziennika wieczornego, Przeględ niczny. 21.45 Rozmowa Wielkotygodniowa. mlloć" I „Niezwyciężony Roblnzon KriM gada"
i „Dwa urwisy Pat I Patachon".
zoe".
prasy
I
Komunikat
meteorologiczny.
22-00 Koncert.
22.50 Ostatnie wiadomości
najwyraźniej czasów. Albo pokój sy
ŚWIAT
(Susina 4): „Niezwyciężony BUT'.
AS
(Grójecka
56):
„Krew
na
morzu"
I
dziennika wlecz.
pialny — taki czysto francuski rów
WARSZAWA II:
„Bunt zwierząt".
SFINKS (Senatorska 29): ,Wld, Galahad'
WARSAWA tl.
nież z XVIII, z wielkim łożem Godz. 13.00 Muzyka lekka (płyty); 14.00
BIS (Elektoralna 21): „Dama Kameliowa" I dodatki.
13.00 Muzyka kameralna. 15.50 Parę Inforpod baldachimem, jakże elegancko i Parę Informacji; 14.05 Program na Jutro; macy], 14.00 Muzyka lekka. 15.00 ak spędzie I „Tajny plan Nr. 8".
SYRENA (Inżynierska 2): ,Ostatni poclęg
ponętnie wygląda, jeśli na rokokowej 14.10 Koncert kameralny; 14.45 Pieśni obed święto? 15.10 Wiadomości sportowe. 15.15 CZARY (Chłodna 29): „Śmierć czyha w z Madrytu".
ŚWIT (Nowy Świat 19): .Ułan ka. Jóxewykonaniu Michała Zabejdy • Sumlckle- Trio R. P. 18.00 Koncert. 17.00 Rozstrzygnięcie dżungli".
szafce pocnej spoczywa najświeższy w
ELITE (Marszałkowska 81-A): „X 27" I
go. Przy fortepianie prof, ludwik Urstein; konkursu. 17.10 Koncert sollstow. 17.55 Zycie
numer „Illustration", wczoraj rozkwi 15.00 Pogadanka aktualna; 15.10 Wiadomo kulturalne stolicy. 22.00 Glotto — odkrywca „Rozkoszny chłopak".
TON (Puławska 39): „Dziewczęta
tłe róże i nieco Przyborów, świadczą ści sportowa; 15.15 Zespół Henryka Kowal życia, człowieka I pejzażu. 22.15 Płyty. 22.55 FAMA (Przejazd 9); „Wzgardzona".
wollpek".
FILHARMONIA (Jasna 3): „Gdy zakwitły
UCIECHA (Złota 72): „Dziewczyna szuka
cych, że w tej chwili ktoś tu miesz skiego; 18.00 Koncert solistów. Wykonawcy: Antoni Bruckner: Symfonia E-dur.
Stanisław Barski — bas, Władysław Wochbzy".
miłości".
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE.
ka...
FLORIDA (Żelazna 61): „Madam Lenox" i
nlak — skrzypce; 18.50 Muzyka lekka (pły
UNIA (Dzika 9): „Za kulisami" I rewia.
17.55 Wiedeń. ,,Parsifal" — opera Wagnera
Z tego samego okresu pochodzi pod ty); 17.55 Życie kulturalne stolicy; 22.00 „O (transm.
„Królowa dżungli".
z Opery).
WANDA (Mokotowska 73): „Tajny plan.
stawowe umeblowanie pokoju muzycz poezji odkrywczej" — rozmowa Jerzego
FORUM (Nowiniarska 14): „Trafalgar" i R. 8" oraz rewia.
17.10 Budapeszt. „Pasja wg. św. Mataunego, choć niektóre instrumenty no Zagórskiego z Janem Brzękowsklm; 22.50
J. S. Bacha (tr. z Akademii mu- „Jedna na milion".
Informacje o filmach dozwolonych da
HELIOS (Wolska 8): „Ułan ks. Józefa" I
szą cechy nieco późniejsze. Harfa na- Muzyka lekka (płyty); 23.10 Brada Busch zycznej).
młodzieży — telef. 7.11.25.
20.00 Strasburg. „Parslfal" — opera Wag dodatki.
przykład, której struny przeciąg lek koncertują.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE:
nera (tr. i Opery).
ko potrąca, jest empirowa. W swoim 18.15 Radio Parts. — Recital fort Alek 20.25 Radio Paris. Koncert symfoniczny.
czasie grano na niej w starej farze w sandra Kągana.
20.45 Sottens. „Psalmy" — w wyk. zosp.
• 17.15 Radio Paris. — Recital klawesynowy Motot I Madrygał — pod dyr. Henryko OLuzernie.
Wandy Landowskiej.
Każdy pokoik zresztą, nawet naj 17.50 Londyn Reg. — Mazurki Chopina I pleńkslego.
21.00 Mediolan. „Messa da Requiem" —
mniejszy, ma tutaj swoją historię, ma Szymanowskiego (II).
Vordlego (tr. z la Scali).
meble wyszukiwane po całym kraju i 10.30 Budapeszt. — „Nimfy" — opera Pol- 21.15 Bruksela franc. Koncert ku czci Karo Przychodnia Specjalna dla chorych na LECZNICA
skarby sztuki wyławiane z mozołem dini'ego (transm. z teatru).
la Szymanowskiego z udz. planisty Ignace
17.35 Radio Romania. - Koncert symfoni go Blochmana.
po pałacach, zakrystiach i licytacjach. czny;
t
ul. Marsz. Focha 3, tel. 3.00-22. Rent- |
Pokój Roeseli'ego nazwano tak od 20.00 Królewiec. — „Monika" — operetka 21.50 Luksemburg. Koncert symflnlczny.
21.35 Droltwich. Mazurki Chopina I Szyma gen. Odma sztuczna. Porada wraz z WENERYCZNE,
TEL. 10.10-35.
twórcy tapet z XVTH wieku, którymi Dostała.
nowskiego w wyk. J. Smetrellna.
prześwietleniem. Czynna od 12—8 w Wszystkie specjalności- Dentystyka.
wyłożone są ściany. Pokój ten dzisiaj 20.30 Wieża Eiffla — Koncert symfonicz
Wezwania na miasto.
spełnia rolę baru — jakiego się gdzie ny21-00 Mediolan. — „Kleopatra" — opera
indziej nie spotka. Kontuar barowy, la Rosa Parodl'ego (transm. z Tyrolu).
to stara skrzynia z klasztoru. Dawniej 21.00 Luksemburg. — „Roquem" — Ver- Świeżo wystawiona przez Teatr Narodowy
weneryczne, płciowe, skóry
komedia bohaterska „Cyrano de Bergerac"
wypełniały ją volumina i zwoje per dlego.
WENERYCZNE, skórne płciowe. —
gaminów — dziś dźwiga na sobie sze 22.10 Hllversum I. — Koncert symfonice- zyskała od razu wielkie powodzenie. Na do CHMIELNA 33 (dom kina Atlantic) Kobiety przyjmuje lekarka Dr. A.
ny t udz. Roberta Casadeusa (fort.).
tychczasowych przedstawieniach „Cyrano" przyjmuje od 9 r. do 8 wiecz., oraz
RATAJ, CHMIELNA 25. 8 r. - 8 w.
regi butelek naibardziei międzynaro
zapełniał całkowicie widownię, reagujęcę w Lecznicy Mariańska 9, godz. 4—5.
Niedz.
do 1-ej. GABINET ELEKTROdowego pochodzenia. Smukłe kolumny
ŚRODA, 13.IV.
żywiołowo zarówno na sentyment I bohater
ŚWIATŁOLECZNICZY.
Diaterma WARSZAWA
I
stwo, jak I pogadnę werwę, humor I brawu
z fryburskiego klasztornego podwórza
krótkie fale, d'ARSONVAL i in.
<•20: rę tego wspaniałego utworu.
przedzielała sale na bar i pokój 6.15 „Kiedy ranne wstaję zorze
Gimnastyka; 6.40; Muzyka (płyty); 7.00:
brydżowy, ozdobiony cudownym sta Dziennik
poranny; 7.15: Muzyka (płyty);
Kapltalna „Dama od Maksyma", arcydzie
w niedziele do 2-ej
Przychodnia specjalna dla chorych na
rożytnym kominkiem W kącie Stoi 11.57: Sygnał cazsu I hejnał; 12.05: Audycja ło farsy francuskiej w nowym ujęciu na sce
binrecźko. na którym generał wojsk pał.; 15.30: Wladom. gosp., 15.45: „W oj. nie Teaatru letniego, podbiła Warszawę, sta
PŁUCA i SERCE

RADIO

PRAGA
FLORIAŃSKA 12

Nowinki teatralne

Dr. med. *. LESZCZYŃSKI Si-. ŻURAKOWSKI

Or Z.FajC’in“X36

saskich przygotowywał

rozkazy WO- i

Jenne w roku 1775. Dopiero przed pa
ru laty obecna właścicielka natrafiła
w nim na skrytkę, niestety pustą: spo
dziewa się znaleźć ich wiecei.
Poięcia ..kanapy łóżka'*, „kanapystołu" i innvch kombinacil nie były
widać obce naszym przodkom sprzed
łat dwustu, bo w tym domu co chwila
natrafia się na łóżka, z których jed
nym naciśnięciem sprężyny moż
na wyczarować zupełnie odmienny
sprzęt
Nie wszystkie sale utrzymane są w
tonie wieku XVHI. Najciekawszy, a
zapewne i najpiękniejszy pokój — ja
dalny na 1-ym piętrze — jest czy
stym renesansem. W szeregu cyno-

białego kotka”; 16.80: Skrzynka ję

Weneryczne, płciowe, skóry

Jęc się najatrakcyjniejszym widowiskiem roz
rywkowym bleżęcogo sezonu.
Mira Zimińska
w arcykreacjl tytułowe].
Znicz, Żabczyński, Galla, Bukojamska, Gra
bowski, Frenkiel, Morozowlcz, Tomasik, Nor
skl, Karczewski, Słubicka, Masłowska I Jaku
bińska tworzę nieporównany koncert humo
ru.

zykowa; 14.15: Pleśni ludowe pomorskie dra
Leopolda Kusztelsklego; 16.50: Pogandka;
17.00: „Każdy Polak rodzi się żołnierzem"
— odczyt; 17.15: Muzyka kameralna; 17.50:
„Służba wojskowa w Polsce niegdyś l
dziś"; 18.00: Wlad. sport.; 18.10: Płyty; 18.55:
Audycja dla wsi; 17.00: „Sw. Franciszek roz
mawia z sułtanem"; 17.20: Recital śpiewa
czy Cecylii Izygrymówny; 17.55: Prawo czy
Teatr „Ateneum" występuje w pierwszy
telnika — prawo pisarza; 17.50: Pogadanka dzień śwlęt Wielkiej Nocy z premierę sztuki
aktualna; 20.00: Koncert rozrywkowy (pły Alfreda Cherl p.t. „Szóste piętro" w retysety); 20.45: Dziennik wieczorny; 20.55: Po rli SŁ Perzanowskiej i ze Stefanem Jaraczem
gadanka aktualna; 21.00: Koncert chopinow w roli tytułowej.
ski; 21.45: Rozmowa Wielkotygodniowa;
22.00: Muzyka religijna; 22.50—25.00: Dzien
Teatr 8.15 przygotowuje premierę przeillcz
nik wieczorny.
na] operetki „Krysia leśniczanka" w reżyseWARSZAWA II
rii W. Zdzitowiecklego i pod batutę ludo
15.00: Koncert rozrywkowy (płyty); 14.00: Philippa.
Parę InformacyJ; 14.10: Koncert solistów;
11-00: „Mazurki wielkanocne"; 15.15: Wlad.
W czwartek, piętek i sobotę teatry nie
sport.; 15.20: Orkiestra; 18.00: Płyty; 17.00: będę czynne.

W LECZNICY, LESZNO "7

SENATORSKA 28/30. Rentgen. Odma
sztuczna. Elektrokardiograf. Porada
SPECJALNA przych. dla chorych na wraz z prześwietleniem. Wezwania
na miasto: TEL. 5.93-33.

DPI
If h
A prześwietleniem
po,ada wraz z
IIbUL

W-wa, Marszałkowska 49; tel. 9.00-09,
godz. 10—1, 3—7.

Specjalna
jnfadl/a KISZEK
ecznica chorób LUItjUKa WATRCBY
i przemiany materii. Prześwietlenia,
analizy, wizyty na miasto. Marszał
kowska 99. Od 9 do 8 w. Niedziela
10 — 1. Telefon 9.79-09

LECZNICA AA
.CHŁODNA Choroby Wl^ŁRYCZNE, Skórne, Moczopłciowe, Światłolecznictwo,
Codziennie od 9 r. — 9 w. w niedziele
i święta do godz. 1-ej po poł.

M

LECZNICA wyłącznie dla

GABINET ELEKTROLECZNICZY o t II M I T V t ń Ul
LECZENIE CHOROB SKÓRNYCH
promieniami granicznymi Bucky*ego
ŚNIADECKICH 13. Telef. 9.65-23.

K - U II H I I R U W
ARTRETYKÓW
czynna od 10—11 4—6. Wierzbowa 11
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,NOWA~ RZECZPOSPOLITA1
********** W W 4^7sprytniejsi
opi J LlUCJBl od mistrza
***»<»** XzC*
Uczniowie

—.

.

Niezwykła szkoła w likwidacji
Adepci pod opieka rodziny - profesor w kryminale

Fachowość i planowość jest
azis na pierwszym miejscu we
wszystkich dziedzinach życia
publicznego. Na szczytach i w
nizinach. Bez fachowości ani
rusz. Dlatego też ludzie specjali
zują się nie tylko wszędzie, ale
i we... wszystkim. Ażeby móc
wykonywać wszelkie funkcje—
dziś takie, jutro inne.
Icek Makower z placu Paryn^S?eg0 postan°wił tak samo
XremTSti°- Był kupcem’
Paserem, handlarzem, złodzieS7?r^ byle postawić dom na
wykszroVtOpieTi dać dzieciom
wet a » ł
troszczył się na
jy®! 0 ”auke dzieci cudzych. W
“W
'“em kita
ulta mÓW-’ k,órs'ch Poznał na
U nŁ.Ma s*e to marnować..
Ubił interes najprzód z tod
”wrntaPkTsS)sńSrUgim’trzecim-'
stu ucziiS Ób zel?rał kilkuna15 lał Pl6 Y,WIeku lat 13 do
cfa.J 01 wVkładać filozofię ży

dzie ogalacać z pieniędzy. Bo pierosy, jak tresował ich i trzy
kobiety są lekomyślne, torebki mat w ryzach według najlep
trzymają na wierzchu, za łań szych wzorów totalizmu. Ale
cuszek, więc otworzyć je w tło też i Makower dowiedział się,
jak go niektórzy uczniowie na
ku można lekko...
Ale nie tylko „doliniarstwo“ bijali w butelkę: skradli Taubie
wchodziło tu w grę, bo i ze Salomonik z torebki 120 zł.,
straganu jakąś sztukę z galan a powiedzieli, że tylko 80, zwę.
terii, i torebkę z ręki wyrwać— dzili Michalinie Kaczmarczykojeżeli jest gwarancja ucieczki... wej 42 złote, a powiedzieli, że
A tymczasem policja głowiła tylko 20 itd. Jednym słowem
się przez kilka tygodni. Kradzie przeszli mistrza.
że codzienie. Obławy co kilka
Trzech adeptów oddano pod
dni. Wyłapywano różne podej opiekę todziców, profesora —rzane typy, wśród których tra pod opiekę dozorców więzien
fiały się i znane znakomitości. nych.
Mimo to zespół Makowera byt
nieuchwytny. Policja o szkole z
placu Parysowskiego nie wie
działa.
Dopiero specjalne zarządzęnia, specjalne czaty, specjalne
obserwacje doprowadziły do u- Zycie Warszawy w dni świąteczne
jecia kilku wyrostków. Były to ulega kompletnej zmianie. Ludzie
pierwsze ich popisy w gabine przyzwyczajeni do korzystania ze
cie policyjnym, więc łatwo wszelkich związanych z miastem udo
wszystko wyśpiewali: jak uczy godnień jak tramwaje, autobusy, kina,
wałęsanie się po ulicy? li się za darmo, jak profesor da teatry, kawiarnie, restauracje — są
sów we ^padków od papiero- wał na kino, na cukierki, na pa- często nieszczęśliwi, bo przez dwa dni
można e fynszt°ku? Przecież
?yćH n ?'e, życie dobrze ulo„Aby handeS siedT9
narzekaćbrak Drzyiernnaś^i nie

Warszawa w czasie W.elkiejnocy

boówkewe doshwy drobi
Fałszywego delegata sanitarnego
Na szosie lubelskiej kolo Warszawy
patrol policyjny zatrzymał za niepra
widłową jazdę furmankę chłopską, na
leżącą do Feliksa Janowskiego z Pa
lenicy. Wozem tym wiózł kilka skrzy
nek drobiu Damazy Wokalski z War
szawy. Ponieważ Janowski nie chcial
wyjaśnić skąd wiezie drób, zaś Wo
kalski udawał przygodnego podróżne

go, który zabrał się po drodze na wóz
by dotrzeć do Warszawy, patrol odstawił wóz na posterunek dla sporządzenia protokółu.

Wszczęto dochodzenie, które wykryło, że Wokalski odnajmował Ja
nowskiego i wyjeżdżał w okoliczne
wsie, gdzie występował jako delegat
władz sanitarnych. Znajdował różne
nieporządki w gospodarstwach i pod
groźbą sporządzania protokółów przyj
mowa! od chłopów w postaci łapówek
kury, gęsi, kaczki itp. Drób tak zbie
rany przywoził do Warszawy sprze
dając go na bazarach. Przyjmował
będ;ł si« odbywały do końca 1940
także nabiał, warzywa I wszelkie pro
) ro>
dukty rolne.
ku z tym Jednak zastrzeżeniem, że od
terminu jesiennego 1939 r. egzaminy
Handel „łapówkowymi** indykami i
te będą przeznaczone wyłącznie dla nabiałem kwitł w najlepsze. Wokalski
kandydatów powtarzających maturę, robił świetne interesy i znakomicie
a zatem wszystkie osoby, pragnące konkurował z wszystkimi innymi do
przystąpić do egzaminów dojrzałości stawami drobiu i nabiału do Warsza
PO raz pierwszy w okresie od wrześ wy. Dzięki przypadkowi „prosperita"
nia 1939 roku do końca 1940 roku nie spryciarza skończyła się. Odpoczywa
będą do egzaminu dopuszczone.
w areszcie.

Ostatnie matury
w 1940 roku
'miny'dojrz-Jości r°epoczn’ ’’’ e?’ i

'

^miny dojrzałości dla
które w
dlezącego roku ich ftie złożą, be-

powtarzać ty,ko do korica

Egzaminy

».D?

gimnazjalne

eksternów

^ogoda

P0gOda Chmur

w cl«u <fnta.

Nieco cieplei Triem
obodnlch.

x kierunków zą.

260 kar za szyldy
Kontrole „szyldom*.,
myślowego rar2ądu
w dalszym ciągu.

Co jakiś czas poszczególne dzielni
ce Warszawy mają sposobność do pu
blicznego wyrażania radości lub obu
rzenia. Czasami całe miasto weseli się
i entuzjazmuje, gniewa się i prote
stuje. Ale nie sądźmy, że zawsze to
jest szczere W wielu wypadkach
czynimy to z własnej podniety, cza
sami inni byli tu czynni... ale przejdź
my do faktów. Krzyczy Rakowiec.
Teraz na wiosnę? Właśnie z powo
du wiosny. Bo zalewa go woda. Na
ulicy Pruszkowskiej i Wiślickiej

Wszyscy musza mieć odpoczynek

DhcaYl kilkunastodniowy kurs,
kilka4.23 kazdy dzień nauki po
«to ,a ^ro,szy> co nie praktykuje
ępw zadnej innej szkole.
Poszedł z nimi na robotę. Za
eren pierwszych operacji wy?.r,a’ dla swego zespołu kramy
Wielopole. Tam jest ruch, dzień
nie przewali się kilka tysięcy lu
dzi, głównie kobiet, które mło
docianym adeptom kunsztu „do
hmarskiego* ‘najłatwiej przyj-

z>m;'niSty WR 1 0P wviaśnil, że ag.

kwy

PT
eso trwają

Kontrole te przyczyniły łie .
v
tania 260 przedsiębi<,rców
umieszczanie wywieszek wzgto^
brak odpowiedniego napisu W v
dym razie Jest to liczba d<Jx
na
Poważ-

Likwidacja

nielegalnych kursów
kroju i szycia
. ^*n- przen,V8,u * handlu wyda|0
*"łk, zalecający podległym urzędotn
k ezwłocznie likwidować nielegalne
“rsy kroju i szycia, które ostatnio
zprzestrzeniły się nadmiernie w ca‘•I Polce.
wia«dJV,Sa^ ,ikwi<*’ęii kursy, których
siad C • le n’e mnKa wvkazać się po
nyCj,anie,n orf®czenia władz szkol-a
“ spełnieniu warunków, wymad,a otwarcia i prowadzenia i
WinmT zak,adó.w naukowych.
i'
«wole„; r.Wad"n’a kursdw bez ze I
la będą surowo karani.

RoK i Kwartał minął
Oct czasu ogłoszenia ustany

A Warszawa ciągle jej nie tznaje
Dawno już, bo w grudniu 1936 r.
ukazał się okólnik Min- Spraw We
wnętrznych, który stwierdzał, że uchylone zostało prawo pobierania opłat postojowych od producentów roi
nych za korzystanie z postojów na
placach publicznych w celu sprze
daży.
Chociaż już przeszło rok minął od
czasu ogłoszenia tej ustawy, Zarząd
Miasta Stołecznego Warszawy nie
zapoznał się jeszcze z tym okólni
kiem. Bo czymże innym wytłuma
czyć fakt ściągania opłat stemplo
wych od handlujących na pl. Kazimie
rza, Parysowskim, ul. Podchorążych
i jeszcze wielu innych targowiskach?
A może to winą niesubordynacji po
borców targowych? W każdym razie
coś tu jest nie w porządku
Podobnie niedawno działo się w Otwocku i Karczewie. Lecz tam związ
ki samorządowe uznały swą pomyłkę i przed kilkoma miesiącami ogłosi* nt Pr8yięW*aj9cy”’ na targowiska
chłopom, iż każdy z nich po okazaniu
za5wiadczenia, że jest producentem
romym sprzedającym
sprled8j,cym właśne
wtaśne produkprodi
rolnym
ty, będzie zwolniony od wszelkichi opłat postojowych.
postoiowvch

W Warszawie, niestety dzieje się
inaczej. Ody poborca targowy żąda
opłaty od handlującego chłopa, ten
albo nie znając okólnika, albo dla
świętego spokoju przeważnie płaci.
Czasem jednak chłop znając ustawę
nie chce płacić pobieranych niepraw.
nie opłat i powołuje się na dekret
Z dn. 3. 12. 1935 r. Wtedy poborca
albo zabiera mu jakiś przedmiot z
wozu, albo przy pomocy posterunko
wych P. P. odprowadza do komisa
riatu. Ostatnimi czasy niestety coraz
więcej jest zatargów i sposów mię
dzy chłopami a poborcami targo
wymi.

odcięci od świata muszą siedzieć w do
mu.
Ano cóż robić, każdy musi mieć świę
ta — lepiej wcześniej wiedzieć na ja
kie trudności i niewygody będzie się
narażonym w ciągu Wielkiego Ty
godnia.
A więc dorocznym zwyczajem po
cząwszy od Wielkiego Czwartku (14
bm.) wszystkie kina, teatry oraz in
ne widowiska zostaną zawieszone, od
bywać się będą jedynie przedstawie
nia o charakterze religijnym.
W Wielki Piątek (15 bm) o godz.
12-ej kończy się urzędowanie we
wszytkich bankach państwowych, w
Banku Polskim i wielu innych prywai.
nych. Lombard Miejski będzie czyn
ny do godziny 11-ej.
W Wielką Sobotę (16 bm.) o godz.
16-ej mają być zamykane wszyitkie
sklepy, cukiernie, restauracje, zakła
dy fryzjerskie itp. O godz. 17-ej ta
czką zjeżdżać do remiz i garażów
wszystkie tramwaje i autobusy. Rucn
będzie calltowicie zatrzymany około
godzimy 19-ej.
W Wielką Niedzielę — pierwszy
dzień świąt Wielkiej Nocy około go
dziny 13-eJ u ruchom tomy będzie ruch
tramwajowy.
,
Wieczorem roopoozną się normarre
przedstawienia w kinach j teatrach.
W poniedziałek, drugi dzień świąt,
podjęta już będzie normalna komuni
kacja tramwajowa i autobusowa.
We wtorek życie stolicy powróci do
normalnego trybu. Otwarte bada
wszystkie urzędy i sklepy. Mieszkań
cy Warszawy będą mieli jednak nie
miłą niespodziankę: w całym mieście
nikt nie dostanie świeżego pieczywa,
albowiem wypiek pieczywa ma być
całkowicie wstrzymany w dniu 17 i 18
bm. Za naruszenie tego zakazu wyto
czone będą sprawy- karno - admini
stracyjne.
A więc oprócz bab, mazurków i
ciast, trzeba będzie na święta zrobić
zapas chleba, bo po świętach może się
dać odczuć pewien brak pieczywa.

„Bant" w prywatnym
mieszkaniu

Niesolidna „solidność”

Przy ulicy Pariskioj 79 istnieje fir
ma „Solidność**. Mimo nazwy zajmuje
się ona wcale a wcale nie solidnymi
sprawami finansowymi. Ną patencie fi
gurują Jako właściciele bracia Jeremia, Szmul i Maier Rozencwajgowie,
W szeregu miejscowości przystąpili faktycznym jednak właścicielem Jest
producenci rolni do spisu pobranych Icek Neuman.
„Solidność'* trudniła się windykacją
opłat od chwili ogłoszenia dekretu.
Po sporządzeniu tego spisu mają oni weksli, ich skupem za bezcen jeżeli
zamiar wystąpić na drogę sądową żą trudno je było zdyskontować, lichwą,
dając zwrotu niesłusznie ściągniętych licytacjami itp. Jednym słowem nie
opłat.
tylko wykonywano czynności banko
we, na co „Solidność** nie miała pra
Równocześnie chłopi podstolecznl wa, ale ponadto trudniono się niedo- i
za pośrednictwem swyeh organizacji
zwolonymi operacjami w ogóle.
zwrócili się do prezydenta Starzyń- | Na skutek wniesionych skarg przez i
skiete. aby pomczyl podwładne orM. I
wszczęto i
na O stosowaniu wyżej wymienionych | pr„eIwk„ właśeieię|0m zsmąskowarozporzadzeń władz państwowych.
f;,mv bankoweł dochodzenic.

(JTWORZYLO SIE JEZIORO
na przestrzeni przeszło pół setki me
trów. Do osiedla TOR dostać się mo
żna tylko wodą. Lądem ani rusz- Gawiedź rakowiecka mądrzy się powia
dając, że gdyby przekopać rowy dla
odpływu wód... ale magistrat na ten
koncept jeszcze nie wpadł. Krzyk Rakowca na plac Teatralny jeszcze nie
dotarł.
Usłyszano natomiast krzyki i brewerie Henryka Grudzińskiego, który
w swoim mieszkaniu ja ulicy Szero
kiej
DARŁ SIE W NIEBOGŁOSY

całymi nocami, udając Kiepurę. Im sąsiedzi bardziej krzyczeli na niego,
tym on głośniej się wydzierał i tań
czył w przypuszczeniu zapewne, że
sąsiedzi go dopingują. Tymczasem są
siedzi pomstowali i ostatecznie, nie
mogąc sobie z utalentowanym śpie
wakiem i tancerzem poradzić, spro
wadzili policję. W wyniku starosta
praski skazał krzykacza na grzywnę
z zamianą na areszt.
Nie krzyczcie wiec i nie róbcie,
szanowni obywatele, hałasu po no
cach, bo co innego hałas kobiet zwła
szcza w okolicach dworca Głównego,
jak to było przedostatniej nocy. Tym
wolno. Zresztą one krzyczą z rozpa
czy, bo policjanci chwytali je wpół
i wnosili do „budy", potem wywozili
do urzędu śledczego. Uporano się w
ten sposób
Z 85 KOBIETAMI.
Inne zdołały zbiec. Okoliczni miesz
kańcy już się z hałasem po nocach
oswoili, bo w okolicy dworca Głów
nego nic tylko kobiety, ale i pijacy,
dorożkarze, szoferzy... Tylko polician
ci sprawują się cicho. Przywykli do
codziennej pracy nocnej.
Policja natrafiła ha czterech dżen
telmenów, którzy opiekowali sta pi
jakami wywożąc ich dorożkami w
ciemne ulice. Ażeby było im (pija
kom, nie dżentelmenom) lekko wracać
do domu, czwórka zgranych panów
ograbiała ich z wszystkich wartoś
ciowych przedmiotów, nie wyłączając
ineksmrymabli. Zespół ten stanowili:
Adam Wójtowicz,
Józef Bilacki,
Szczepan Gontarek i Wacław Nowik.
Właśnie czwórka tych myśliwców upolowała Marcina Kociszewskiego z
Ursusa.
JUt BYLI W DOROŻCE
już witali czule... gdy policja przy
witała ich nie mniej czule, odwożąc
•w komplecie do znanych apartamen
tów na ulicę Daniłowiczowską.
W ogóle podstępne nabieranie pu
bliczności jest niedozwolone i suro
wo karane. Z taką samą czułością,
choć bardziej niebezpieczną, odnoszą
się do publiczności różni cudotwórcy
i tybetańczycy. Przepraszam, że z
malej litery, ale to nie o mieszkań
ców Tybetu chodzi, lecz o tybetań
skich lekarzy. Namnożyło się ich w
ostatnich czasach mnóstwo za bar
dzo, jakby powiedział mieszkaniec
Nowej Gwinei. Urządzają nawet od
czyty, wydają pisma, reklamują się
na wszelkie sposoby I na wszystkie
choroby znajdują jedno lekarstwo:
masowanie brzucha. Taki cudotwór
ca przy tym żywi specjalną predylekclę do płci pięknej i spośród
nich też znajduje największą ilość cho
rych. Min. Opiek! Spoi, musialo w
tej sprawie wydać aż specjalny okól
nik, zwracający uwagę pp. starostów
i wojewodów na te podejrzane brzu
szne praktyki tybetańczyków. i. i.

Pocztowcy nie płaca
r adio
Mm. poczt i telegraf, zwolnił wszystkich

opMt radowych.
Ulga dotyczy tyłka tych pracowników, kló
rych zarobki nie przekraczają 310 x« mletlę*
czme.
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Na hojshach, ringach / torach
łiiKa Popowicz zmuszony do dymisji

Mecz tenisowy

Rozczarowanie zamiast zwycięstwa

Polska-Szwecia

W czasie świąt wielkanocnych ba
wić będzie w Warszawie czołowa dru
żyna tenisowa Szwecji AIK ze
Sztokholmu. Rozegra ona mecz na
kortach Legii z WKS Legią.
Szwedzi przyjadą w najlepszym
składzie z mistrzem Szwecji Schroe
derem i Vallenem. W barwach Legii
blicznoścl, która zwycięstwo Jugosło wystąpią Ignacy Tłoczyński 1 Spy
wian przyjęła w milczeniu Jak najwięk chała.
sza klęskę. Jak się ostatecznie oka
zało nadzieje Jugosławii nie były opar
te na rzeczywistych podstawach i dla
Flota wygrywa z Astoria
tego też wynik meczu dał głębokie
,
W Bydgoszczy odbył się mocz bokserski
rozczarowanie.
między Flotę z Gdyni I Astorlę z Bydgoszczy.
SPECTATOR
Zwyciężyła Flota w stosunku 10:4. Mecz nie

Echa meczu Jugoslawia-Poiska
(Od własnego korespondenta)

Cała prasa jugosłowiańska do dziś w znacznie wyższym stosunku lecz zdobyła tylko dwie bramk; miałoby
dnia nie może jeszcze się uspokoić po i szczęście Jej nie sprzyjało. Polacy to duże znaczenie psychologiczne dla
meczu Polska — Jugosławia. W dal oparli grę swoją głównie na defen dalszego przebiegu spotkania. Wszy
szym ciągu zamieszcza się liczne no sywie, co z ich punktu widzenia było stkie te nadzieje zostały jednak prze
tatki i artykuły omawiające wyniki zupełnie słusznym.
kreślone przez świetną obronę Pola
spotkania, które było największą sen
Poseł R. P. w Białogrodzie min. Dę ków i doskonałego ich bramkarza.
sacją sportową Jugosławii.
bicki Jest bardzo zadowolony z wyni
Wszystkie bez wyjątku dzienniki ju
Najgwałtowniejsze atakj są skiero ku spotkania. Uważa on, że zarówno gosłowiańskie podkreślają postawę pu
wane na kapitana związkowego Kika Polacy jak 1 Jugosłowianie dali z sie
byt ciekawy I w S spotkaniach zwycięstwa
Popowicza, któremu zarzucają, ze bie wszystko co mogli dać. Wynik mo
przyznane zostały walkowerem.
przez złe zestawienie składu drużyny czu odpowiada mniej więcej stosunko
W Toruniu odbył się mecz bokserski po
między drużynami KPW Bydgoszcz I KI KPW
na mecz, przyczynił się do wyelimino wi sil.
Pomorzanin Toruń. Mecz zakończył się wy
wania Jugasłowii z mistrzostw piłkar
Prezes Jugosłowiańskiego Związ
nikłom nierozstrzygniętym !:*.
sklcb świata.
ku Piłki Nożnej oświadczył, że już
W' prasie lugoslawiańskiej nlewiado pierwszy kwadrans zaczął się dla Ju
W czasie świąt wielkanocnych ba-i miecka Branderburger Sportklub, któ
Porażka wioślarzy
mo na jakiej podstawie panuje - prze gosławii dość nieszczęśliwie- Gospo wić będą w Polsce liczne zagraniczne ry rozegra dwa mecze z KS Ciszew
francuskich
konanie, że drużyna jugosłowiańska darze mieli w tym okresie olbrzymią drużyny piłkarskie. Najwięcej dru ski.
W Cannot bawiły wczoraj słynne wlołlarprzewagę
i
tyle
dogodnych
momentów
jest znacznie lepsza od polskie] i z te
żyn przyjażdża z Węgier.
Do Wilna ma przyjechać kombino- tkle dtemkl uniwersytetów Oxford l CtmW Krakowie wystąpi węgierska dru wana drużyna klubów ryskich LAS bridge. Angielskie drużyny walcxyły X najgo powodu zwycięstwo w stosunku podbramkowych, że zdobycie kilku
5:0 wydawało się zupełnie prawdopo bramek nie przedstawiało zasadniczo żyna Kispesti. Rozegra ona pierwsze i AKS. Kombinowany ten zespół 'eP”yml ó’emkan’1
‘,‘,no,I’c
dobnym. Obecnie po rozgrywce pra wielkch trudności. Gdyby Jugosławia go dnia mecz z Cracovią, a drugiego ma walczyć pierwszego dnia ze „Śmi- (__
Cambrldge pokonał osadę Tuluzy
dnia z Wisłą.
sa jugosłowiańska nie zmienia zda
glym'', a drugiego dnia z kombinowa- gości,, a Oxford pobił osadę Lyonu
nia, uważając, że główną przyczyną
W Poznaniu bawić będzie budapesz ną drużyną KPW Ognisko i Makabi.
gcici.
tcński klub Phoebus, który w oba dni
niepowodzenia był skład drużyny.
świąt walczyć będzie z Wartą.
Gra polskiej drużyny nie spotkała
We Lwowie grać będzie drużyna Bu
się z uznaniem w Białogrodzie, cho
dafok. Pierwszego dnia spotka się ona
ciaż pisma przyznają, że taktyka de
z Ukrainą, a drugiego dnia świąt z Po
fensywy zastosowana przez Polaków
gonią.
SKLEP Yl Senatorska 6 rój Miodowej, tel. 6-74-27
była w tym wypadku zupełnie słuszCzwarta węgierska drużyna NemzeStalowa 28. tel. 10-12-47
tj gra pierwszego dnia świąt w Łodzi
WYTS&ÓRKIAj Praga. Środkowa 11. tel. 10-15-21
Kampania prasowa spowodowała to,
z ŁKS, a nazajutrz w Warszawie z Glosy prasy, polecające firmę moją szpitalom, zakładom gastron.. pensjonatom
że kapitan Jugosłowiańskiego Związku
Polonią.
Piłkarskiego podał się do dymisji. Po
bursom it.p. stwierdzają najwymowniej wyjątkową dobroć i zdrowotność wędlin
Na Śląsku bawić będzie czołowa
mimo tego dzienniki w dalszym ciągu
HURT
DETAL
CENY KONKUR -NCYJNE
drużyna niemiecka V. f. B Stutgart.
krytykują w sposób bardzo ostry za
Rozegra ona pierwszego dnia mecz w
równo skład reprezentacji jak i pro
Chorzowie z AKS, a drugiego dnia z
wadzenie obozu treningowego.
WIECZNEJ ONDULACJI
Ruchem w Wielkich Hajdukach.
Jeden z czołowych dzienników blaW Bydgoszczy wystąpi drużyna nie
łogrodzkich zamieszcza szereg wywla
łabędź „WŁADYSŁAWA" wolska ios
dów z wybitnymi osobistościami na
DnuinMi Radioodb oniiki. Gramozostał przeniesiony do Salonu wiecznej
KOWSry fon , Wózki. Wyżymaczki
temat meczu.
ondulacji na WOLSKA 50, pod firm.
Platery Czterdzieści rat „T.CH .OMARMinister wychowania fizycznego Ju
gosławil dr Miletic stwierdził,, że Jego
KAZIMIERO j WŁADYSŁAW
zdaniem Jugosławia powinna wygrać

Święta pod znakiem sportu

Piłkarze weg erscy i niemieccy w Polsce

WĘDLINY ST. TURKOWSKIEGO

S4ŁO1

KAZIMIERY

CIEPIENIAK

GRAND HOTEL

Skład

CENA Zl. 5.—

Dojazd tram. 5, II, 15, 16 i 21.

Tel. 3.49.43

Warszawa, Chmielna 3

przy Nowym Świecie. Tel. 5 47-40

^

Pokoje od zł 3.50

PRAWO JAZDY-FROM - hoża 35

Posady i prace

tapicersko - stolarska
RZYK życia Cieszkowskiej, autor
WYTWÓRNIA
Z. GILEWSKI, ul. Senatorska 26. K ki tak popularnych Krzywd do

J. Majewski i S£
Warszawa, Jasna 16

Spółdzielnie i kupcy
Sprzedaż hurtowa

WARSZĄWAl

pianista niewidomy poszu
MUZYK
kuje pracy lub innej pomocy ma Z

terialnej, W-wa, ul. Wolska 177.

HRIIU/IF
N0DNE ~ TRWAŁE ~TANIE
UDU WIC wszelkiego rodzaju nabędziesz

2

Kupno i sprzedaż
AA 1/upito - Sprzedaż starej gardełU n roby męskiej i damskiej, za
miana na wykwintne materiały biel
skie. Kupujemy kwity lombardowe i
futra. Jerozolimska 27, podwórze —
sklep 73. Telef. 7.23-75.
4

w spółdzielni

„ZRZESZENIE SZEWCÓW
CHRZEŚCIJAN im. KILIŃSKIEGO”
Sklepy: TRĘBACKA 4, KRUCZA 30, MARSZAŁKOWSKA 15
l/WAG/łs Dostawy dla instytucji państwowych i samorządo
wych; oraz hurtowa sprzedaż obuwia do sklepów

aszyny singera od 3 zi tygod

niowo, Chłodna 42—13.
M
40—22. Dzwonić: 6.79-17.

Pańska
4

ASZYNY do szycia „Kasprzyckie
M
go" znane ze swej dobroci od lat
58. Gotówką — Ratami — Tanio —

(skład fabryczny). Warszawa, Mar
szałkowska 158, róg Królewskiej. 4

A5B

■ ■■■■■fc W wybór

5995

waraiki CHŁODNA 36

Al IRMIilinUf E LVŻK3’

AA I

II IY| llwlll Mf r
■■■WWW WW RB

Poleca meble stolarsko - tapicerskic zwolonych — to wiecznie aktualny
własnego wyrobu, gotowe i na zamó głód uczucia serc bezdomnych. Ca
wienia. Telef. 2.63-06.____________ 4 ły dochód dla ubogich studentów. —
Cena tylko zl 1.S9.______________ 5
AMIANA (kupno) zużytej gardero MĘŻCZYŹNI! Sto procent sił uzyska
by na materiały bielskie „Aiwa",
Nowy Świat 62, sklep podwórzu; te III każdy, stosując mój wynalazek:
lefon 3.26-97.
4 Aparat „X“. — Bliższe szczegóły: F.
Ponarski, Warecka 10—18.
5
ADIO szwankuje. Przyczynę zba
da bezpłatnie wystany specjalista.
„Radiopogotowie". telefon 9.86-89. 5
TOLARZ budowlany z zawodu oa
TAPCZANY, otomany, fote. H. I le. łóżka, kozetka 10 mieś. bejmie konserwację domu wzamian za mieszkanie. Wiadomość ub
Chmielna 44.
Boduena 4 m. 1. Tel. 2.19-89, w godz.
GZEMĘ, liszaje, krosty, plamy, opa 8.30 — 4 (dni powszednie!._______ 5
rzenia, odparzenia, zmarszczki, TAPICER przyjmuje obstalunki. oraz
piegi usuwa działający wszechstron
przerabia tapczany, otomany, ko
nie „KREM REGENERACYJNY". Do zetki i fotele. Zakłada firanki. Plac
skonały środek dla Panów przed i po 3-ch Krzyży 12 mieszk. 29 Telefon:
goleniu, łagodzi pieczenie, zaczerwie 8.39-04.
5
nienie, zmiękcza zarost. Tuba zl 1.50,
AKŁADY
STOLARSKIE
K.
PO3.00. Laboratorium Magistra GRASTEK, ul. Poznańska 22, wykonu
BOWSIGEGO, Warszawa, Al. 3-go
Maja 2. Sprzedają Składy Apteczne ją wszelkie roboty stolarskie dla inPruszków: Apteka Omowskiego. 5 stytucyj wojskowych, samorządo
wych ' nrvwatnvch.
___ 5
RH PI PT A
nowoczesna
czyta 1 HO
sit m9skich uzyska pan.
nUUlLIA ilustrowany tygodnik I UU l0 stosując aparat „Nr. 111"
„Wiadomości Kobiece". Moda. Kosme Naukową broszurę wysyłamy bezpłat
tyka. Gospodarstwo domowe. Tylko nie, dyskretnie. Juventus", Warsza
20 gr. Wszędzie do nabycia.
5 wa, Aleje Jerozolimskie 35.
5

ADIO - ODBIORNIKI. Philips, Kos
Rzaliczki
mos, Telefunken, Echo i inne bez
od 10 zł. miesięcznie. Chłodna

42—13, Pańska 40—22. — Dzwonić:
6.79-17.
4

R

E

ŁYZECZKi, WIDELCE. MOŻE

KOMPLETY skautowskle i wojskowe (łyżka, nóż i widen). OKUCIA do drzwi I oklan KLUCZE
oraz wszelkie odlewy z aluminium WYRABIA chrześcijańska

Palta, Kostiumy, Suknie, Kapelusze
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PIANINA

FORTEPIANY

Podziemne korytarze, kanały i białe cienie na śniegu

Ostrzelana granica

Parna wista

Nieuchwytne drogi przemytu na Górnym SląsKu
M'elmy do ręki suche, oficjalne ze
stawienie wyników górnośląskiej stra
ty graniczne] z rok ubiegły. Czyta
my w nim:
-Na terenie Śląskiego Inspektoratu
Okręgowego straż graniczna przetrzy
w roku 1937 przerayt war,ości
• < 8 zł., ponadto zaś udowodniła
Przemyt wartości 1.944 783 zł- Łącz
nic tedy wartość wykrytego na ŚląsKn przemytu wynosi 2.679.21 zł
Rachunków nieostemplowanycb
zaięto na kwotę 1.006263 zł. Z przemy.
le«in7ytrZJ"n’n° 8’23S osób- «
X
przekroczenle graniCy 2711 o.

b»cya|iemieSćkilr’8ttUŻ ,W P°blliu

kopalnia Weeiq L ‘
’ “’’“’“zona
dulki i sztoki "Nowa He'ena" Cho.
w kierunku
.podziemne prowadzą
korzystali te i^? Cy' Przen,ytnicy wy
kich reguł sa° ytarZe* wed»“g wszel
przedłużając ]ee[Sl<0 ' kopalnianych,
linię graniczną „oku dalek°* aż Poza
terytorium niemiecS ' niemiecką- Na
wykopali proston^i
przemytnicy
którą spokojnie wnn«1iIStUdn,a’ przez
znaczone na sznmKieI ! ‘°^ary prze‘
nim ten podgranicznv
P,°lski* Za’
sypany niejednokrotni""6' Z°S‘a’ Ba
miach rozgrywała sie w
P°dziedzielni strażnicy, jak
w której
gryzalf przemytników "’y"*' ”wy’
zletni dochodziły często L Wnętrza
Bie było to trzęsienie ziemi aS|lr^Sy'‘’
nady rewolwerowe.
e ano"

Cf

Kara chłosty
nie znajduje aprobaty
Jak donoszą pisma amerykan
skie — ankieta przeprowadzona
w całym kraju odnośnie kary
chłosty osób, które łamią pra
wo, a który to systerft karania
przestępców obowiązuje do dziś
w Stanach Maryland i w Dela
ware, potępiony został przez
społeczeństwo w Ameryce. —
Lwia część biorąca udział w
głosowaniu nie podziela tego sy
stemu, dowodząc, że jest to me
toda barbarzyńska, godna śred
niowiecza.
Za biczowaniem opowiedzia
ło się tylko 39 proc, głosujących
a przeciw 61 proc.

Saloii Wytwornych Mebli
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ode z fabryki pod Buchaczem px'deważ kanał ten nigdy nie zamarza’
y* Płynie w nim woda gorąca r k&
i maszynowni, użyto go w zj.
ny6.’’0 ’Plawiania przemytu w szczel

Koszykowa 67, Miedziana 10

o ochodząee
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Najtaniej
Kupisz
a Czyi Nowej Rzeczpospolitej otrzymują
jeszcze 20% zniżki w składzie

Napoleon zapragnął grać z hra
biną. W chwili kiedy ciągnięto
karty, zwrócił się do niej eesarz:
— Jak drogo gramy?
— Och, Wasza Cesarska Wyso
kość, o miasto, o prowincję, o kró
lestwo.
Napoleon uśmiechnął się i zapy
tał:
będzie, jeżeli pani

nim słowem doskonałości i sala ope
racyjna urządzona była tak, jak w
najlepszym szpitalu. Pasażerka, która
uległa atakowi nie mogła się zdecy
dować na operację na statku. Darem
nie przekonywał ją kapitan, że tylko
— O, Wasza Królewska Mość
w ten sposób może uratować życie. rozporządza pełną kasą, mam na
Kiedy nad ranem przewożono ją do dzieję, że mnie wykupi.
szpitala w porcie, zmarła.
Od tej pory hrabina Potocka
Nóż kuchenny byl narzędziem ope
racyjnym na okręcie „Colombo", kur
sującym na wodach wschodnio-azjatyckich. Jeden z marynarzy dostał
ostrego ataku apendicitis. Nie było
chwili do stracenia. Na przejeżdżają
cym statku frachtowym ne było rów
nież lekarza. Do operacji wziął się
sam kapitan, w przeświadczeniu, że
chory i tak skazany Jest na śmierć.
W apteczce okrętowej nie było żad
nego środka znieczulającego — użyto
więc w tym celu pól butelki koniaku.
Zamiast skalpela użyto noża kuchen
nego, wyostrzonego na poczekaniu i
zdezynfekowanego w ogniu.

Kapitan przeprowadził operację tak
zręcznie, że pacjent wyżył, a w parę
tygodni później przy oględzinach w.
szpitalu wyrażono mu pełne uznanie i
podziw.
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stałe przebywała w towarzystwie
Napoleona.

Niedyskretny wicher.

Przed paru dniami przeszedł
nad Norwegią silny orkan, który
spowodował znaczne straty. Szcze.
gólne jednak zamieszanie wywo
łał w biurach Pomocy Społecznej
miasta Oslo. Mianowicie po usta
niu wichury przechodnie na ulicy
Akersgate ujrzeli mnóstwo papie
rów walających się w błocie. Oka
zało się, że są to tajne dokumenty
urzędu, dotyczące udzielanych za
pomóg.
Wdrożone dochodzenie stwier
dziło, że po skończonym urzędo
waniu pozostawiono okna otwarte.
Wichura wdarła się i dokumenty
rozniosła po mieście. Część ich
zwrócono do urzędu, znaczna część
jednak przepadła.
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w wielkim wyborze poleca

TKL. 9.00-47

(firma chr>ełci|aAska)

Czytelnikom „Nowej Rzeczpospolitej" specjalny rabat

nlk gontowych workach.. PrzemytWo Ze Strony niemieckiej doczepiał
dzier** d° koóca liny, której początek
du] Zył w dłoniach przemytnik znaj
Cl ’cy się na terenie polskim i wy- L

Przednia( niejednokrotnie z psa-

lekarza specjalisty. Dlatego też zate
legrafowano do Mediolanu do jednego
z profesorów, który niezwłocznie sa
molotem udał się do portu.
Około godziny 3 nad ranem odsta
wiono pacjenta łodzią motorową do
miejscowego szpitala. Żaden z pasaże
rów nie spal, wszyscy byli obecni
przy odtransportowywaniu biednego
Włocha. Nazajutrz przyszła wiado
mość. że operacja się udała, a festyn
z dnia wczorajszego przełożono na na
stępny wieczór. W porcie do którego
statek zawitał wieczorem wszystkie
pasażerki w liczbie 200 otrzymalu bu
kiety z przepysznych
róż jako
wdzięczność i wynagrodzenie za zepsuty nastrój.
Inny przebieg miał atak ślepej kisz
ki na wielkim transatlantyku, na któ
rym urządzenia sanitarne byty ostat-

MEBLE Wykw ntne w wielkim wyborze

Nie mniej sprytnie wykorzystali i
“mytnlcy kanał, odprowadź‘‘

•ip’erw idą szperacze — czyli

Różnie bywa9 różnymi czasy

Na ogól rzadko się zdarza, żeby na
pokładzie statku ktoś tak poważnie
zachorował, żeby zachodziła potrze
ba natychmiastowej operacji. Nawet
silniejsze podrażnienie ślepej kiszki
stara się lekarz okrętowy uśmierzyć
doraźnymi środkami odkładając ope
rację aż do przybycia do portu. Jeśli
zaś zajdzie konieczność operacji, wte
dy oczywiście chory skazany jest na
dość prymitywne traktowanie.
Przed paru laty na okręcie płyną
cym przez Morze Śródziemne zdarzył
się następujący wypadek: Było to
wieczorem, wśród pasażerów panował
doskonały nastrój, po obledzie bo
wiem miał się odbyć wielki festyn z
iluminacją. Okręt byl przystrojony
flagami wszystkich państw, a służba
odświętnie udekorowała stoły.
Pierwsi podróżni wychodzili już z
sali na górny pokład, kiedy pewien
włoski fabrykant, który się odznaczał
wyjątkową wesołością przy stole na
gle zaczął się wić z bólu. Cały nastrój
prysł, chorego położono na leżaku, le
karz po krótkim zbadaniu skonstato-,
wał zapalenie ślepej kiszki.
Pasażerowie okrętu stanowią nie
mal jedną wielką rodzinę, której człon
kowie zdążyli się między sobą zaprzy
jażnić, i dzielą wzajemnie ból i ra
dość. Nic też dziwnego, że wszelkie
zainteresowanie festynem pierzchło, a
wszyscy zajmowali się tylko chorym.
Stan jego pogarszał się z chwili na
chwilę. Przed północą oświadczył ka
pitan, że chory musi się poddać ope
racji. Była jednak jeszcze nadzieja,
że uda się operację odłożyć, aż do
przybycia do niedalekiego portu,
zwłaszcza, że. pacjent który byl bardzo bogaty, domagał się koniecznie

Prwiść.naJbaJdZiei sk°mP,lkowanych
X grZ y‘yCb Z trUdera
zlemn T ’ MliCZyć musił»y P°dSzarleJa
Wybudowa“y w pobliżu

•tra*

odcinać się ciemna plama na śniegu,
w Jesienny wieczór ich szary strój
zlewa się zupełnie z otaczającą przy
roda.
Młody chłopak od dzieciństwa wy
chowany w atmosferze przemytu, od
dziecka uczący się kontrabandy—sta
je się mistrzem swego fachu. Potrafi
oszukać węch najczynniejszego psa
policyjnego, zmylić za sobą ślady, oszukać najsprytniejszego strażnika.
M. GODLEWSKI.

Cd noża kmheimsgs do n&woczesnej sali operacyjnej

' ”rka"1

go do siebie na brzeg.
•■ktvlro
prłe
a Przemytniczej wyprawy
tyrali gran,c* Polega na marszu linią
■klej
ką’ w kierunku granicy pol-

Przemytnicy posiadają również wła
sną służbę wywiadowczo • sygnaliza
cyjna. Wiele domów, których okna
wychodzą na granicę stosuje swoje
znaki sygnalizacyjne w postaci roz
wieszonej bielizny, czy też koloro
wych oznaczających coś szmat i
płacht.
Strój przemytnika przystosowany
jest zawsze do pory roku | warunków
atmosferycznych. Zimą ubierają się w
długie, białe koszule, by zdaleka nie

Chirurgia na falach oceanu

CuIX)d uwagę te cyfry, możektmtrah°
i S°bie’ iaki strumien
NUmie
' W'ewa 8* do Po'’ki z
Niemiec, przez trudną do upilnowania
cę na Górnym Śląsku. Wynika
nierpwnf0’ ?e ,in‘a 8ran*czna biegnie
gularnie j zygzakowato.
Zda
ła 4. » **” nieraz' te granica oddzier
a upe wieśniaka od jego pola.
lzhvSami matka gospodaruje n progu
dzlAPV° 8tron*e PoiskieJ, podczas gdy
«'ecko jej robi baki z piasku na...
*iemj niemieckiej.
Dziecko uczy się obserwowania
wrażników granicznych, zawiadamia,
ląc matkę, skoro tylko znienawidzo
ny -zielonka*' oddali się. Na Górnym
Śląsku Istnieje 200 legalnych przejść
do Niemiec, z których 133 są drogami
wioskowymi, a 39 to drogi celne, kon
trolowane przez urzędy celne, oraz 35
przejść innych.
Liczba jednak przejść drogami nie
legalnymi Jest znacznie większa i cho
, , nad zieloną granicą gwiżdżą kuI rozbrzmiewają okrzyk, ^..j
graniczna !*• — zawsze znajdzie
?r*zesi°kra ',CZba IU'd7i «°‘°wych do
PakunkSan,a ,taintędy’ °«ywiścle z
«.

mi tresowanymi do węszenia strażni
ków granicznych i zawiadamiania o
nich swych panów, oczywiście milczkiem, bez szczekania
Gdy jeden z ludzi wpadnie — tzn.
natknie się na strażnika to wydaje do
nośny okrzyk dla uprzedzenia idą
cych w ślad za nim sił głównych. Okrzyk taki niejednokrotnie polega n*
podaniu swego nazwska czy imienia,
a koledzy przemytnika wiedzą już Ja- |
kie miejsce należy ominąć.

.

W roku 1806 Napoleon zimował
w Warszawie. Życzył sobie, jak za
wsze, aby pomimo wyprawy wo
jennej urządzano wiele przyjęć i
uroczystości.
Na pierwszym balu urządzonym
przez Telyeranda odtańczył sam
cesarz kontredansa Z hr. Potocką,
znaną z bystrości i piękności. Po
śród tańca zagadnął ją nagle:
— „Jak się pani mój taniec po
doba? Zdaje mi się, że pani się
ze mnie śmieje".
W rzeczy samej, zdaniem współ
czesnych, cesarz tańczył bardzo
niezręcznie. Ale hrabina odpowie
działa:
— Istotnie, Wasza Cesarska
Mość, jak na tak wielkiego czło
wieka, tańczy pan doskonale.
Na jednym z następnych balóu.

Płaszcze męskie, damskie i uczniowskie od 16 zł
Garnitury od 3 8 zł, mundurki od 2 2 zł
Kostiumy od 60 zł, Materiały Bielskie od 12 zł
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Sabat i maść czarownic

Z7

Nie znacie Barbary? Naprawdę? To niesłychane!
Przecież Barbara to ósmy cud
świata. Siódmy był „Kolos Bodyjski", a ósma jest Barbara. Wpra
wdzie „Kolos" miał ileś tam, fan
tastyczną ilość metrów wysokości,
a Barbara ma tylko niecały jeden metr, „Kolosa" zbudowano w
którymś tam wieku przed Chry
stusem, a Barbara urodziła się w
roku Pańskim 1933, ale to wszyst
ko w niczym nie umniejsza jej
przynależności do „cudów świa
ta?'. Pod swym mikroskopijnym
pantofelkiem Barbara umieściła
cały dom, od siwowłosej babci, aż
do najmłodszej z sióstr, wszystkie
pokolenia. W swych maleńkich
rączkach trzyma serca wszystkich,
do kogo się zbliży. Panuje nam naj
miłościwiej od lat pięciu i, co ciekawę, nikt nie ma zamiaru urzą
dzić rewolucji, aby się wyzwolić
spod władzy tyrana.
Nie wiem, czy to jest tak bar
dzo pedagogicznie, że jej się ustę
puje we wszystkim, ale tak jest
napewno najlepiej. O, bo Barba
ra na wszystko ma znakomity spo
sób: płacz. Wtedy dzieją się rze
czy okropne. Wszyscy mają do sie
bie nawzajem urazę, wszyscy są w
najgorszych humorach, no bo jak
że, dziecko płacze. A dziecko ry
czy, jak zraniony bawół, dopóki
nie otrzyma tego, ezego włośnie
zażądało.
Czasami Barbara miewa „muchy w nosie". Wtedy jest „Magda".
Mówi się, że Basi nie ma, że gdzieś
wyszła, a w domu, ni stąd, ni z owąd zjawiła się jakaś „wstrętna
Magda". Naturalnie z Magdą nikt

HUMOR
MIŁY JURECZEK

Dziesięcioletni Jureczek zdobył
skądś dzieło „Zasady wychowania" i
zabrał się z powagą do czytania.
— Jureczku, — wola matka, — co
ci przyszło do głowy czytać takie
dzieło?
— Chce się przekonać, czy mnie
rodzice dobrze chowają.

Szaleństwo satan'zmu i szaleństwo narkoman i

date bóstwo alchemików, kozioł
sabatu.
rozmawiać nie chce, dopóki nie
Należy dobitnie podkreślić, że
zniknie i nie zjawi się Basia roz
Piętnasta karta Taroka, za- wszyscy wtajemniczeni czarnej
koszna i czarująca jak zwykle, ra wierającego w sobie, jak twier magii, czcili i czczą dzisiaj je'
dość naszych oczu.
dzą okultyści, całość wiedzy, szcze ten potworny symbol.
Wczoraj Basia nie chciala jeść przedstawia straszliwego po
Różnorakie sabaty
obiadu. Nie chciala i już.
twora. Pierś jedna męska, dru
— Basiu! Jedz dziecinko, bo je ga kobieca. Brzuch pokryty łu.
W księgach, zawierających
śli nie będziesz jadła, będziesz źle ską, nogi, zakończone kopyta
„rytuały*
4 i zaklęcia magiczne,
wyglądać i tatuś cię nie będzie ko mi. Na rogatym łbie potwór ma
w aktach procesów przeciw
chał...
mitrę. Pod kartą znajduje się czarownicom, w dziełach praw
Basia przyjrzała się uważnie podpis Typhon lub Le diable.
niczych średniowiecza, znaleźć
matce.
To straszliwe monstrum, sta można opisy różnorakich saba
— Głupśtwa gadaś! — odrzekła. nowiące syntezę najokropniej
— Psiecieś on i tak sialeje zia szych wierzeń ludzkości, prze tów. Stosownie do opinii jedne
go z klasyków okultyzmu, wy
mną!
wija się przez historię świata bitnego „wtajemniczonego4* za
Albowiem Barbara, poza tym, w najprzeróżniejszych formach.
że jest ósmym cudem świata, jest To smok starożytnych hebraj chodniej Europy, sabaty dzielą
także kobietą od urodzenia świa czyków, Arymon Persów, Ty się na trzy rodzaje:
1) sabaty, będące jedynie fan
domą swych czarów i wpływu na fon Egipcjan, Pyton Greków, a
trstycznymi majakami, wyni
otoczenie.
wreszcie najohydniejszy z nich kłymi z nadużycia pewnych
Orka.
— Bafomet Templariuszów, bro środków narkotycznych lub pod
niecających,
Jttio się o nich upomni?
2) sabaty zawierające w so
bie tajemnice poufnych zebrań
„prawdziwych adeptów44 (tzn.
że nawet „prawdziwi okultyści4*
zachowują ceremonię sabatu),
Przed kilku dniami powrócił fortyfikacji nad granicą mand 3) sabaty szaleńców i zbrod
do Neunkirchen w Austrii byty żurską, zdołał zbiec.
niarzy, uprawiających praktyki
Rudolf opowiada, że na Sybe czarnej magii.
żołnierz wojny światowej, Paul
Rudolf, który od r. 1916 do r. rii znajdują się jeszcze dość li
Niedawno w Warszawie
1937 przebywał w obozach jeń czne obozy jeńców z czasów dwóch młodych medyków, zdo
ców na Syberii i wysłany z par /wojny światowej,, w Mtórych bywszy receptę na maść czaro
tią pracowników do budowy żyje w najnędzniejszych wa wnic, spreparowało ją (oczywi
runkach ok. 70.000 b. żołnierzy ście bez składników tego rodza
ju jak np. mózg niechrzczonego
dziecka) i użyło.

Jak wygląda szatan
okultystów?

70 tysięcy zapomnianych

W obozach jeńców z wolny światowej

Muzyka ratuje Konia

Koński włoś niezastąpiony w lutnictwie

W okresie, gdy konia coraz bar
dziej wypiera siła mechaniczna, gro
żąc wiatronogim przyjaciołom czło
wieka ostateczną zagładą, okazuje
się, że jednak zwierzę to nie zginie.
Tracąc uznanie człowieka, koli zysku
je na znaczeniu lako niezastąpiony
czynnik w muzyce.
Gdyby kataklizm jakiś nadzwyczajny
sprawił, że pewnego dnia zniknęłyby
wszystkie konie z powierzchni ziemi,
w niedługim czasie zamilkłyby tony
skrzypek. Jak wiadomo bowiem, smy
czki do skrzypiec wyrabia się z koń
skiego włosia. Dotychczas nie zna
leziono odpowiedniejszego materiału i,

Komitet budowy lotniska, złożony ze wszystkich
miejskich i powiatowych optymatów pod honoro
wym przewodnictwem generała a faktycznym bur
mistrza. naradzał się niemal w permanencji. Pozwo
lenie opiewało na budowę lądowiska i stawiało zu
pełnie określone wymagania, zanim jednak ogło
szono przetarg, póty wałkowano na posiedzeniach
wszystkie możliwości, aż w końcu nikt już się nie
orientował w warunkach. Dopiero po ogłosze
niu konkursowego przetargu komitetowi odpoczęli
nieco, powierzając ostateczne załatwienie sprawy
komisji złożonej z burmistrza, architekta miejskiego,
przedstawiciela wojskowości, członków prezydium
Ligi, paru naczelników urzędów i kupca Cymerdufta, reprezentanta miejscowych kapitalistów.
Grzdyl nie brał udziału w naradach jako osobnik
hierarchicznie zbyt nisko stojący, pozornie nawet nie
interesował się nimi. Przesiadywał u dyrektorostwa,
towarzyszył starościnie na spacerach, godzinami
tkwił w „plotkami** jak zwano miejscową cukiernię,
~prenumerata MIESIĘCZNA — 2 Zł
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jak twierdzą wybitni lutniści, koń jest
pod tym względem niezastąpiony.
Uznali to przede wszystkim Łoty
sze, którzy są podobno zawołanymi
lutnistami i zainteresowali się specjał
nie hodowlą konia, zwłaszcza białe
go, by mieć materiał do wyrobu smy
czków, w które zaopatrują rynki za
graniczne.
Tak więc jest nadzieja, że muza, do
brotliwie muzyką się opiekująca, za
chowa nam przy życiu najszlachetniej
sze ze zwierząt — konia, którego służ
bę już nawet bożek Mars, Idąc za po
stępem czasu dokonywującym się pod
znakiem motoru, spycha

Co widziano na sabacie?
Wspaniały powietrzny pęd
nad chmurami, pęd tak lekki jak
by w powietrzu nie istniało wca
le prawo tarcia.
„Lądują gdzieś w fantastycz
nych urwiskach, oświetlonych
blaskiem upiornej nocy, widzą
niesamowite potwory, pląsające
kłęby nagich par ludzkich, zwią
zanych w koszmarnym uścisku.
Do maści czarownic, składa
jących się głównie bądź to z
narkotyków, bądź ze środków
podniecających, zastosować mo
żna „prawo tożsamości** zasad

gdzie wysłuchiwał cierpliwie znoszonych zewsząd
wiadomości. Tak beztroski żywot pędził do chwili
ogłoszenia przetargu. Gdy na tablicy obwieszczeń
w zarządzie miejskim zawisło należyte ogłoszenie,
zjawił się w mieszkaniu szwagra.
— Józek! — zawołał od progu — budujemy lot
nisko!
— li, niewiadomo — skrzywił się gospodarz mie
szkania, siedzący w grubym negliżu przed otwar
tym piecem i grzebiący w nim co chwila.
— Jak ci mówię, budujemy to budujemy — odparł
Grzdyl, zaglądając w głąb mieszkania. — A gdzie
Wikcia? — spytał.
— Poniosło ją gdzieś na rajce — mruknął zagad
nięty, z pasją zatrzaskując drzwiczki pieca.
Wobec tego oświadczenia Grzdyl powędrował do
kuchni, pchnął służącą z jakimś poleceniem do mia
sta i wrócił do szwagra.
— Ogarnij się trochę — zakomenderował. — Lada
chwila przywlecze się Bedlkiewicz i ostatecznie
omówimy sprawę.
— Aha, przywlecze się — odpowiedział grubas. —
Tyle knajp po drodze, że wtoczy się do której i za
pomni o wszystkim.
— Nie bój się, obiecałem mu wypitkę.
— Ale ja nie mam kropli sznapsa w domu, a Wik
ta zamknęła pieniądze.
— To diategoś taki zły! Nic nie szkodzi, Franka
już poleciała do miasta. No, rusz się już raz!
Mrucząc niechętnie, grubas wyniósł się do inne
go pokoju, Grzdyl zaś rzucił się na tapczan, stoją
cy pod piecem i gwizdał przez zęby, gdy zaś szwa
gier, nieumyty coprawda ale jako tako odziany,
wrócił, zaczął go musztrować.
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niczych wizyj narkotycznych.
Nadużycie każdego narkotyku
lub afrodyzjaku, zawiera w so
bie jedną lub więcej zasadni
czych motywów wizyjnych.
Prowadząc jednocześnie z
wybitnym naukowcem polskim
badania nad haszyszem miałem
okazję stwierdzić, że pewne na
sze wizje były jednakowe. Za
sadniczą wizją haszyszową jest
długi półokrągły korytarz, cią
gnący się niemal w nieskończo
ność. Równie często po użyciu
haszyszu można widzieć szere
gi zakapturzonych mnichów z
płonącymi świecami w dło
niach.
To „prawo tożsamości** tłu
maczy wyraźnie wielkie podo
bieństwo zeznań czarownic śre
dniowiecza.
Dla wielkiej ilości nieszczęśli
wych narkomanów, hołdują
cych bezkrytycznie obłędnym
praktykom satanizmu, długo
trwały koszmar, wywołany nie
słychanie silnymi truciznami,
stawał się wprost równoznacz
ny z rzeczywistością.

Sabaty w poludnei Francji
Wybitny demonolog i praw
nik francuski, de Lancre, o któ
rym twierdzono, że w tajemni
cy sam gorliwie zajmował się
okultyzmem, przewodniczył w
olbrzymiej ilości procesów prze
ciw czarownicom.
Największe rozmiary przy
brał proces w południowej Frań
cji, w którym centralną posta
cią oskarżenia była szesnastole
tnia, wspaniałej urody dziew
czyna, de La Ralde.
Jak się okazało całe okolice
nadmorskie w południowej
Francji, zamieszkane przez ro
dziny żeglarzy, oddawały się
wówczas namiętnie paleniu sil
nego narkotycznego zioła „niko
tiany**, przywiezionej z Amery
ki Środkowej, a troskliwie hodo
wanej w każdym niemal ogród
ku wiejskim.
Dr Pterodaktyl

— Pamiętaj ofermo — rzekł, — że nawet Bedłkiewicz nic nie wie o naszej spółce. O roboty ubiegasz
się ty sam, rozumiesz?
— Rozumieć — rozumiem, ale dlaczego nie chcesz
być jawnie moim wspólnikiem?
— Tyle razy ci kładłem w głowę, że jako urzęd
nik nie mogę uczestniczyć w interesach przedsię
biorstw, wykonywujących dostawy czy roboty
urzędowe.
— No tak, ale teraz już nie jesteś urzędnikiem.
— Będę znowu.
— Czekaj tatka latka! — wzruszył ramionami
grubas. — Niby to tak łatwo o posadę.
— Mogę się założyć, że za miesiąc, no — za pół
tora od dnia dzisiejszego będę miał miejsce i to
dobre.
— Bujanie!
— Ty, Józek, jesteś dobry chłop, ale głupi, —
oświadczył Grzdyl — i nie możesz pojąć, że ja je
stem jak ten kot, co wyrzucony z okna wraca dru
gim oknem i trafia odrazu do miski z mlekiem. Ale
mniejsza z tym. Otóż, jak powiedziałem, mój udział
to sekret. W naradzie z Bedłkiewiczem uczestni
czę jako twój szwagier, a robotami będę się intere
sować jako twój wierzyciel.
— Jaki znów wierzyciel?
— A taki, że dla oka wystawisz mi weksle na
sumę, jaką wkładam do interesu. Ty pożyczasz ni
by, a ja, doglądając interesu, pilnuje swego kapitaliku. Ani urząd skarbowy, ani moje przyszła wła
dza nic nie będą mieli przeciw tej kombinacji, a i dla
ciebie lepiej: zmniejszysz buchalteryjnie zysk, wy
kazując ile musiałeś zwrócić na pokrycie długu.
(Dalszy ciąg nastąpi)

Za wiersz milimetrowy lub Jego miejsce na stronie
tytułowej — zł 1.25; w tektcle zl 0.80; za tekstem —
zł 0.40; drobne 15 gr za wyraz; praca poszukiwane i zaofiarowane — 10 gr za sło
wo. Drobno — najmniej 10 wyrazów. Nekrologi — 50 gr mm, miejsce zastrzeżono
25% drożej; tabelaryczne I bilanse — 50% drożej. Wyrazy tłustym drukiem liczę
się podwójnie. Duże litery — liczę się za słowo. Zagraniczne 50% drożej.
Komu
nikaty (N) — 2 zł za mm. Za tretć ogłoszeń Redakcja nie odpowiada
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