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Komornicy, areszty, egzekucje i gorszące procesy

Docent Cywiński

Skandale w fundacji im. hr. Potockiego

jeszcze raz przed sądem

Kcmisaryczny zarzad nie wykonywa woli zmarłego

Głośna w swoim czasie spra
wa testamentu śp. Jakóba Po
tockiego, a głównie sposobu wy
konania ostatniej woli testatora
była przed paru tygodniami
Przedmiotem interpelacji sejmo
wej.
Rzecz przeszła bez echa, a
jednak należy zwrócić baczną
uwagę na „drobne", a jednak
zdumiewające wybryki i zanie
dbania komisarycznego zarzą
du, które przynoszą wielką
szkodę samej fundacji — szko
dę moralną i materialną.
Oto szereg pracowników wy
stępuje z procesami przeciwko
fundacji. Fundacja procesy te
przegrywa i dochodzi do takich
skandali, że do kasy milionowej
fundacji zgłasza się komornik i
kładzie areszty na znajdującej
się tam gotówce i walorach.
Fakty takie musiały. rzecz
oczywista wywołać zgorszenie
i konieczność zbadania przy
czyn, które je wywołały.
1 cóż się okazało?
W testamencie śp. Jakóba Po
toekiego znajduje się punkt (8)
Polecający wykonawcom testa
mentu wypłacić zasłużonym
Pracownikom śp. Potockiego
szereg dotacyj. podług wskazó-

wek, udzielonych osobiście
przez testatora jednemu z wy
konawców testamentu p. Czurukowi.
P. Czuruk zeznał przed są
dem komu i jakie sumy zostały

przeznaczone. Sąd okręgowy
uznał zeznanie p. Czuruka za
wiążące i nakazał wykonanie
woli testatora.
Zarząd komisaryczny uważa
(Dokończenie na stronie 2)

Tym razem w komisji dyscyplinarnej
Do komisji dyscyplinarnej docen
tów i profesorów wyższych uczelni
wpłynęły akta sprawy docenta Cy
wińskiego, wykładowcy na uniwer
sytecie Stefana Batorego, skazanego
wyrokiem sądu okręgowego na trzy
lata więzienia i zawieszonego w pra
wach za opublikowanie głośnego ar-

566 gtosóu przecm S-u

Olbrzymi
sukces
Daladiera
w Izbie Deputowanych
(Telefonem od własnego korespondenta)
PARYŻ, 12.4. Pięćset siedemdzie
siąt sześć głosów na pięćset osiem
dziesiąt jeden głosujących uzyskała
w Izbie deklaracja rządowa. Wszys
cy głosowali za deklaracją: i prawica
i komuniści i socjaliści i wszystkie
kluby i frakcje oprócz 5 skrajnych pra
wicowców z byłym prefektem Chiappe'm na czele.
DEKLARACJA WYRAŹNIE I STA
NOWCZO OŚWIADCZA, ŻE NOWY
RZĄD JEST RZĄDEM OBRONY NA
RODOWEJ I ŻE WSZYSTKIE JEGO
POCZYNANIA BĘDĄ PODPORZĄD
KOWANE TEMU CELOWI.

tykułu w Dzienniku Wileńskim.
Akta sprawy są bardzo małe. Skła
da się na nie tylko rzeczony artykuł
i uchwała Senatu Uniwersytetu wi
leńskiego. Komisja dyscyplinarna rozpocznie pracę w pierwszych dniach
maja. W charakterze świadków mają
być przesłuchani: dyrektor uniwersy
tetu wileńskiego i szereg profesorów.
Dotychczas decent Cywiński żadnych
wyjaśnień władzom uniwersyteckim
nie udzielał.
W skład komisji, która sądzić bę
dzie docenta Cywińskiego wchodzą
profesorowie wyższych uczelni w Pol
see i reprezentant ministra oświaty.
Obrady komisji są tajne, toczyć się
one będą w gmachu Ministerstwa
Oświaty.
Kary przewidziane rozporządze
niem ministra oświaty z lutego roku
1937, które uregulowało zarazem
skład i regulamin komisji są nastę
pujące: upomnienie, nagana, czasowe
zawieszenie i zupełne wykreślenie ze
spisu wykładowców.
Docent Cywiński będzie sprowa
dzony na rozprawę. Osoba oskarży
ciela w komisji dyscyplinarnej nie zo
stała jeszcze ustaloną. Wyniki obrad
komisji nie będą publikowane. Ogło
szony będzie Jedynie wyrok.
Zgodnie z obowiązującymi przepi
sami obniżono Już na razie prof. Cy
wińskiemu pobory na uniwersytecie.

czucia odpowiedzialności mas robot-, Klimat polityczny zapowiada długo
niczych.
trwałą pogodę, co doskonale zrozumie
Zaraz po świętach Wielkanocnych,; li i socjaliści i komuniści, głosując za
Daladier wraz z min. spraw zagranicz | zaufaniem do rządu.
nych Bonnet‘em udadzą się do Londy
Plebiscyt niedzielny w Niemczech i
nu na wielką konferencję z Chamber Austrii jest dalej żywo komentowany
w prasie francuskiej i angielskiej.
lainem.
Po zgromadzeniu genewskim (9.5.) Nikt nie przywiązuje wagi do ogłoszo
w sprawie Abisynii mianowany bę- ■ nych urzędowo wyników 99,75 proc.
dzie ambasador francuski w Rzymie. 1 „Times" pisze, że „plebiscyt w nie
Możliwe, że jeszcze przed tym zosta-! obecności wolności, a w obecności po
nie przydzielona francuska misja han licji znaczy to samo co wskazówka
dlowa do rządu generała Franco i za na barometrze przesunięta ręką".
„Journal des Debats" również kateinstaluje się w Burgos.
Na giełdzie i w kołach finansowych j (Dokonczenie na stronie 2-ej)
W chwili gdy telefonuję Izby roz panuje optymizm. Pogrzebanie myśli
o wprowadzeniu kontroli dewizowej i {
Krew na ulicach północnej dzielnicy
poczęły obrady nocne nad pełnomoc
specjalnej daninie majątkowe] od ka- I
nictwami dla rządu i nowymi projek
pitahi wzbudziło powszechne zaufanie |
tami finansowymi. Te ostatnie prze
widują pożyczkę wewnętrzną w wy
Przewiduje się rychły powrót wysokości 15 miliardów, tudzież pożycz
wiezionych
kapitałów tudzież powoNie ma dnia, żeby w kronikach wy 1 bardzo krwawych—w skutkach śmler
kę w Banku Francji w wysokości 10
dzenie
operacji
pożyczkowych
rządu,
padków
nie notowano bójek, nie raz ' tclnych. Nie zawsze też i policja po
miliardów. W ten sposób rząd uzy
trafi dociec tajemnicy poszczegól
ska 25 miliardów na ogólną sumę 35
nych krwawych rozpraw nożowych.
miliardów potrzebnych na pokrycie
Zwrócono jednak uwagę, że w owszystkich zobowiązań państwowych
statnich
czasach na ulicach Warsza
do końca roku.
wy toczą się zbiorowe bójki, w któ
Strajki w fabrykach wyrabiających
rych blerze udział często po kilkadzie
sprzęt wojenny już zostały zlikwido
siąt osób. Bójki te rozgrywają się
wane, a czterdziesto godzinny ty
GDAŃSK, 13.4. Na rozkaz 1 rozkaz wywieszenia
przez przeważnie w dzielnicach żydowskich
dzień pracy zamienia się na czterdzie wywieszenia flag wydany z ra-1 wszystkie instytucje rządowe
Zazwyczaj w takich wypadkach ucze
sto pięciogodzinny, co Jest po prostu tusza wiedeńskiego przez Goeb WM Gdańska flag
Wielkich stnicy bójki ulatniają się na widok po
tryumfem Interesu narodowego i po- belsa, radio w Gdańsku wydało Niemiec".
licji, zostawiając na placu pokrwa
Jak donoszą pisma niemiec wionych klientów pogotowia ratunkokie, „fala narodowego podnie wego. Ofiara bójki jednak milczy,
cenia osiągnęła swój szczyt w nie składając żadnych zeznań, wykrę
rozdzielonym od Wielkich Nie cając się zwykle tym, że został do
miec Gdańsku. Miasto i kraj, to konany napad przez nieznanych spraw
nąc we flagach „Wielkich Nie ców
Rada nadzorcza wielkich nie na sumę 265 milionów marek, | miec". dało dowód swej wier
mieckich zakładów górniczo- które w większości przejął rząd ności i robiło wrażenie jednego 1 Mimo to policja przeprowadziła do.
chodzenie uwieńczone pomyślnym
hutniczych „Hermann Goering", Rzeszy oraz wypuszczeniu ak- i ? miast „Wielkich Niemiec".
uchwaliła na ostatnim posiedzę cji uprzywilejowanych na sumę 1 W najściślejszej łączności na skutkiem. Okazało się, że wśród ko
niu podwyżkę kapitału akcyj 130 milionów marek.
rodowej brała ludność gdańska j munistów trwają od pewnego czasu
nego z 5 milionów marek na 400
Zakłady „Herman Goering" udział w plebiscycie".
walki bratobójcze.
zostały utworzone przez Hitle
milionów marek.
Walki toczą się między stalinowca
Podwyżka kapitału nastąpiła ra w celu zwiększenia potencja
mj i trockistami. Chodzi o ustosun
dzięki emisji akcji zwyczajnych łu wojennego Niemiec.
kowanie się komunizmu do święta 1majowego.
Trockiści uważają, że należy w dniu
na drodze do Racławic. Drugi raz urzędem nie będzie mu za dobre
Rodzina Oktawii hr. Wielopolskiej
wywiesza się wielką tablicę z na poczytane. Nie ma on dzisiaj w wszczęła starania o dopuszczenie w 1 maja organizować pochody nlelegal
Racławicach nic do szukania. zbliżającym się procesie o szpiego ne, opierając się na uchwałach 7-go
pisem:
„odwołane z przyczyn niezależ Więc może chłop myśli: a jutro? stwo w charakterze męża zaufania i zjazdu partyjnego, podczas gdy sta
nych od gospodarza".
Przecież wiecznie „na siłę" z nim jednego z adwokatów warszawskich. . linowcy chcą przeniknąć do iegalnycD
Chłop zaś myśli, myśli on wol się próbować nie będą. Od Kra Decyzja niemieckich władz sądowych ! organizacyj, tym samym chcą wziąć
no, bo o masy chodzi, ale celnie. kowa i Warszawy szosa na Racła- w tej sprawie znana bedzie w najbliż I udział w legalnych pochodach partii
i socjalistycznych, by nadać im piętno
Myśli on, że jakoś na rozum nie wice równa jak stół. Stamtąd byle szych dniach.
mógł jeszcze wygrać. Przyjdzie on na drugi brzeg Wisły się przedo Proces hr. Oktawii Wielopolskiej I komunistyczne.
Na tym tle dochodzi do sporów i
do starostwa, postoi pod biurem stać, a stąd trzeba zajść od gór przebywającej w więzieniu w Moabii słyszy: nie wolno. Postoi jesz- Świętokrzyskich. Więc może ju cle odbędzie się w Berlinie w końcu walk, które potęgują ostatnie procesy
cze i douńe się, te i stanie pod tro?
przyszłego miesiąca.
(Dokończenie na stronie 2-giej).

Rewolwer i nóż wśród komunistów

Icwrto
ormarcie
(in) Uroczystości racławickie
zostały odwołane. Komunikat
_________
Stronnictwa Ludowego, powiada
miający' o tym, tylko częściowo
został opublikowany. Nie dowia
dujemy się wiele o przyczynach
tej' decyzji, jakkolwiek byłyby
miarodajne dla oceny sytuacji.
Wiadomo z komunikatu i wiado
mości, które jednak dostały się na
lamy prasy, że najwięcej powo
dów podać mogliby niektórzy se
kretarze powiat owi Stronnictwa
Ludowego...
Zbędnem byłoby w tej chwili
wyrażać żal z powodu nie dojścia
do skutku tej prawdziwie ludowej
uroczystości. Zależało nam wszy
stkim na udaniu się tych dni ra.
cławickich. z których młode po
kolenie chłopskie czerpie swój zapał i jednolity pogląd na swe obo
wiązki wobec państwa. Chłopi
wtłoczeni w jakiekolwiek inne
ramki, wycofują się za opłotki
swoich gospodarstw i nieufnie
spoglądają na oferowane projek
ty i projekciki. (Colą pozostać
w swym własnym towarzystwie
właśnie w chwili, gdy o politycz
ne decyzje chodzi. Racławice jed
nak nie miały być aktem polity
cznym w codziennym tego słowa
znaczeniu. Miały być uroczysto
ścią narodową, pozostając uroczy
stością chłopską.
Drugi raz zatrzymano chłopów

Groźne zatargi o „święto” 1 maja

„Siejemy alarmy w sprawie gdańskiej”

Czy to W. Miasto
czy prowincja nienfetka?

80-krotne powiększeni kapitału
zakładów „Hermann Goering”

W frońcu maja
procas hr. VJielopolsk n
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„NOWA RZECZPOSPOLITA*

Armie sowiecka i japońska

Jedna trzecia Polski

z palcem na cynglu
Niezależnie od powyższych sit do
armii Dalekiego Wschodu zaliczają
się jeszcze garnizony Władowystoku,
Nikołajewska i Chabarowska, flota
morska, flotylla amurska oraz flotylla
podwodna Władywostoku 1 Posjetu.
Ogółem siły sowieckie na Dalekim
Wschodzie będące w zupełnej dyspo
zycji, względnie podporządkowane ostatnlo marszałkowi Bliicherowl ob
licza się na przeszło pół miliona sza
bel i bagnetów z odpowiednią ilością
czołgów, dział, samochodów pancer
nych i samolotów.
Na potrzeby tej armii pracują wła
sne zakłady zaopatrzenia, fabryki bro }
ni i amunicji,.

„niemiecka**

Krakowski „Głos Narodu" do taryngię, większą część Szwajcarii,
znaczną część Czechosłowacji oraz Iinosi, że

gotowe do bogu

SZANGHAJ, 13.4. (Tel. wł.). We
dług informacji tutejszych kół polity
cznych. koncentracja wojsk sowiec
kich na Dalekim Wschodzie odbywa
się w przyśpieszonym tempie. W
Mongolii wewnętrznej zgrupowano w
pełnym pogotowiu bojowym, przeszło
50.000 piechoty, 5 dywizji kawalerii.
2 dywizje artylerii, 6 pułków zmoto
ryzowanych 1 3 dywizje saperów
oraz około 300 bombowców i kilkana
ście eskadr samolotów myśliwskich I
pościgowych.
W U rdze i innych punktach stra
tegicznych Mongolii Wewnętrznej
zgrupowane są poza tym również i
oddziały sowieckie. Wszystkie woj
ska, a zwłaszcza mongolskie są do
skonale wyekwipowane, wyćwiczone
przez specjalnych instruktorów 1 uchodzą w oczach fachowców za pier
wszorzędne jednostki bojowe.
Ze swej strony Japonia gorączkowo
fortyfikuje granice Mandżuko oraz
koncentruje na pograniczu oddziały
wyposażone w najnowocześniejszą
broń techniczną jak: najnowszych ty
pów czołgi, kulomioty i działa.
Panuje ogólne przekonanie, że woj
na rozpocznie się nieoczekiwanym
nalotem eskadr bombardujących jed
nej ze stron na centra przemysłowe i
strategiczne przeciwnika. Sztab armii
kwantuńsklej prze do iak najszybsze
go rozpoczęcia akcji, wskazując na
tragiczną wprost sytuację miast ja
pońskich, budowanych przeważnie z
drzewa, nie posiadającą warunków
naturalnych do budowy baterii i pun
któw ochrony przeciwlotniczej, mo
gących skutkiem tego stać się z ła
twością ponętnym celem dla bomb
nieprzyjacielskich. Podkreśla się przy
tym, że bombardowce sowieckie z
Chabarowska, Władywostoku i Niko
łajewska mogą, w ciągu najwyżej 5
godzin, znaleźć sie ponad Tokio, Na
gasaki i Yokohama, paraliżując ośrod
ki władzy i przemysłu japońskiego.
Ze swej strony marszałek Bliicher
nalega również na przyśpieszenie ak
cji Sowietów, twierdząc, że każdy
dzień zwłoki nie tylko zmniejsza szan
se skutecznego ataku, dzięki gorącz
kowo wznoszonym fortyfikacjom ja
pońskim, ale zagraża sowieckim pun
ktom koncentracji i łączności, gdyż
Japonia ustawicznie powiększa ilość
samolotów bojowych w hangarach po
granicznych Mandżurii.
W tej chwili siły sowieckie na Da
lekim Wschodzie rozlokowane od Baj
kału do Władywostoku, składają się
z 14 dywlzli strzeleckich, 4 dywizji
kawalerii, II pułków artylerii lekkiej
i 5 ciężkiej. Armia ta rozlokowana
jest w sposów następujący:
1. Okręg (nadmorski) — 5 dywizji
strzelców, 1 dywizja kawalerii, czołgi
i samochody pancerne, kilkanaście
eskadr samolotowych.
Wojska te skoncentrowane są we
Władywostoku, Poświecie, Imieniu.
Spassku, Grodeckowie i Usuryjsku.
2. Okręg (amurski) — 2 dywizje
strzelców, eskadry lotnicze, czołgi I
samochody pancerne.
Dyslokacia: Chabarowsk, Błagowleszczeńsk, Boczkarewo, Swobod
no)*.
3. Okręg (zabajkałski) — (Dauria,
Czyta. Nerczyńsk, Sretlensk) — 4 dy
wizje strzelców, 1 dywizja kawalerii,
ozołgi 1 samochody pancerne, eskadr;. I
lotnicze.
Według szczegółowego wykazu si
ły sowieckie zgrupowane w powyż
szych trzech Okręgach wynoszą:
Piechota — 126 batal. — loo.oon
bagnetów,
Kawaleria — 72 szwadrony 10.000 szabel.
Artyleria — armat Polowych 870,
ciężkich 120,
Rezerwa artylerii: ciężkich dział
75, przeciwlotniczych 75,
Samochodów pancernych — 120.
Czołgów (wszystkich typów)
850,
Samolotów — 900.
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Armia posiada własne magazyny
żywności, strategiczne linie kolejowe,
obsługujące wyłącznie poszczególne
lej centra, skupienia i zaopatrzenia
oraz sprawuje na obszarze wymienio
nych powyżej trzech okręgów pełnię
władzy.
Należy dodać, że armia zesłańców
politycznych ustawicznie zwiększana
przez nowe transporty pracuje na
trzy zmiany nad zamienieniem ca
łego terytorium w pas niezdobytych
fortyfikacji, umacniając najmniej waż
ne nawet punkty strategiczne, zaś wa
żne ośrodki przemysłowe i mobiliza
cyjne wyposażając w najnowocześ
niejsze fortyfikacje.

„Essener National Zeitung", organ
premiera Goerlnga zamieszcza arty
kuł ilustrowany mapami, który opisu
je dzieje Rzeszy od Karola Wielkiego
do Hitlera- Mapa na rok 1938, obra
zująca teren wielkiej Rzeszy, zakresąsiedniej Polsce całe Pomorze, więk
szą część Wielkopolski i część Ku
jaw, jako niemieckie tereny skolonizo
wane. Reszta Kujaw, reszta Mazow
sza i Małopolska do granic Czecho
słowacji oznaczone są jako tereny o
ludności mieszanej. — Poza tym nad
Wisłą po Sandomierz figuruje szereg
wysepek kolonistów niemieckich. W
ten sposób niemal Jedna trzecia część
terytorium Polski jest tam przedstaIwona jako teren niemiecki, względnie
mieszany.
Jako niemieckie tereny skolonizowa
ne mapa podaje ponadto Alzację i Lo-

czne wyspy na Węgrzech. Jedynie
południowy Tyrol, należący do za
przyjaźnionych Włoch, podany został
jako teren o ludności mieszanef*.

Komentując powyższe wy
wody pisze „Głos Narodu**:
„Podkreślamy dwa fakty:
1) „ESSENER NATIONAL ZEI
TUNG'* JEST ORGANEM MARSZ.
GOERINGA, KTÓRY BYWA CZĘ
STO W POLSCE NA POLOWA
NIACH;
2) RZĄD POLSKI PROTESTOWAŁ
NIEDAWNO W PARYŻU, GDY NIE
KTÓRE DZIENNIKI FRANCUSKIE
ZACZĘŁY ROZPOWSZECHNIAĆ
FAŁSZYWE WIEŚCI O POLSCE W
TRAKCIE SPORU Z LITWINAMI...
Wnioski z tych dwóch faktów na
suwają się same, siłą logiki**.

Skandale w fundacji im. hr. Potockiego

Rewolwer i nóż
wśród komunistów

(Dokończenie ze str. 2-ej)

(Dokończenie ze strony 1-ej)

jednak, że postanowienie sądu
ule wląże go w zupełności, —
tak samo. Jak nie włażą go po
stanowienia spadkodawcy, —
i zaczął sam na własną rękę
określać wysokość sum, jakie
ma poszczególnym pracowni
kom wypłacać. Jednym ujął —
innym małe sumki pododawał.
W pewnym konkretnym wy
padku pracownikowi, któremu
zgodnie z wolą testatora nale
żało się 4000 zł — zarząd przy
znaje tylko dwa; — dlaczego —
pozostanie to tajemnicą urzęd
ników zarządu?
Mało tego. Po tym samowol
nym okrojeniu należności za
rząd wystosował jeszcze list do
pracownika w tonie ultymatyw
nym — żądając wyrażenia na
tychmiastowej zgody na samo
wolną i krzywdzącą decyzję.
Długoletniemu,
zasłużonemu
pracownikowi pozostawia się
do wyboru: albo zgodzić się na
niesprawiedliwy wymiar, albo
prowadzić długotrwałe i kosz
towne procesy.
Takie postępowanie zarządu

Clbrzym sukces Daladiera
(Dokończenie ze str. 1-ej)
gorycznie ocenia głosowanie, ,ma uwagę zasługują — pisze — nie owe
50 milionów głosów „za“ — lecz 500
tysięcy głosów, które miały odwagę
powiedzieć „nie“.
„DAILY HERALD" DRUKUJE TAJ
NE DOKUMENTY SCHUSCHNIGGA,
MAJĄCE ŚWIADCZYĆ O BLISKIM
WYMARSZU BRUNATNYCH KOSZUL NA TRIEST... a pewien dzien
nik niemiecki PISZE JUŻ DZIŚ OTWARCIE, ŻE RZĄD NIEMIECKI
NIE MOŻE PRZYPATRYWAĆ SIĘ'
OBOJĘTNIE FORSOWNEJ ITALIA-!
NIZACJI 250 TYSIĘCY NIEMCÓW
PRZEBYWAJĄCYCH PO TAMTEJ

W razie głodówki
lekarz ma stosować sztuczne odżywianie
Jak wiadomo ta kategoria lekarzy
Samorząd lekarski wydał niezmier
nie doniosłe wyjaśnienie dla lekarzy podobnie lak inni lekarze państwowi
należy do izb lekarskich. W związku
więziennych o ich obowiązkach.
z licznymi wypadkami głodówek
wśród więźniów, które w szeregu wy
zagrażają ich życiu lekarze
Min. UfrycK padkach
maia prawo Stosowania sztucznego
Odżywiania, przeprowadzając uprzed
w Białogrodzie
nio szczegółowe badania stanu zdro
B1ALOGRÓD, 13. 4. Wczoraj rano wia więźnia.

przybył do Blatogrodu min. komuni
kacji J. Ulrych powitany na dworcu
przez jugosłowiańskiego min. komu Pamiętaj
nikacji Spaho.
o Jbezrofyormtjcfy
Po złożeniu wizyt oficjalnych min.
Ulrych wziął udział w południe w
Rino c
r
śniadaniu wydanym na jego cześć
CHŁODNA 29
przez pósla R. P. w Białogrodzie Dę
bickiego. Wieczorem odbył się ban OSTATNIA SALWA
■ O O O A T K 1
kiet wydany przez min. Spaho.

z

bzyk polski na Litwie

n

HOLLYWOOD
hoża

J.TDlodkowsfa

„Bank"

Ukarał tlę nr 4 miesięcznika „Bank". Na
tratę tego numeru składają slęt
Zagadnienia bieżąco; Walka o zaufanie;
Skutki gospodarcze „Anseniussu"; Autarkla
gospodarcza a ekspansja polityczna.
Dział artykułowy: Pomyślność gotpodar
cza a depresja — Konstanty Sokołowski;
Gwarancjo eksportowe — Adolf Bagnowskl;
Proces urentownlenla pracy w bankowotcl
prywatnej — dr Adoll Atlas; Kredyt dla dro
bnych i Średnich przedsiębiorstw we Francji
■ i Belgii _ Michał Rogoyskl; Finansowanie
| niemieckiej koniunktury państwowej — lan
Partyka.
Dyskusja: Rola biletów skarbowych — ar
Tomasz Buczkowski, Konstanty Sokołowski.
Ponadto: sprawozdania Bantów, z talobno) karty, dział prawny, prseglqd konlunktury, przegląd wydarzeń, kronika, przegląd
praży oraz statystyka.

majestic P. 315 7,9
Carols LOMBARDFred Mc. MURRAY

w pikantnej komedii

NIEWINIĄTKO
Balkon 75 gr. Parter I cł.
Dozwol. od 13 laf

Niebywały sukces
mimo

I

CHŁODNA 49

Dolne salony Filharmonii. Jasna 5

MARSZAŁKOWSKA 81-A

OrJynal Michorowski
Ekino

STUDIO
Chmielna 7

Nowy świat 22/25.

Żywiołowa komedia

z ANNY

ONDRĄ

pod tytułem

..szalom

[imioEnr

04^/41

P. 5. 7. 9

Na okres Wielkiego Tygodnia
wzruszający film religijny

SIMĘ RÓŻE

W przerwach koncert na orga
nach pieśni pasyjnych

CENY

FILHARMONIA
Pocz.

6. 8. 10

BRIA J AHERNE
i OLIVIA DE HAVILLAND

«■»w i"~:

W rolach głównych
Dziś 11.30 i 1.30 poranki ulgow.

Jeanette Mac DONALD

COLOSSEUM pocz. 3, 5. 1. 9

CEJKIIfC Senato***k1129

SZCZĘŚLIWA

Nasze ceny: 75 gr. i 1 zł.

(The Great Garr'Ck

KOMETA

moskiewskie. Najczęściej któryś tam'
uczestnik bójki dostanie się w ręce
policji 1 staje przed sądem starościń
skim za zakłócenie spokoju publiczne
go. Czy jednak wzmaganie się krwa
wych rozpraw, w których coraz czę
ściej w grę wchodzą rewolwery, no
że, nie przyczyni się do głębszego zaj
rżenia za kulisy tajemnic komunisty
cznych? Nie wątpimy, że rychło do
wiemy się bliższych szczegółów o no
wej likwidacji Komunistycznej Partii
Polski.

STRONIE BRENNERU.
Tanio i modnie
W świetle tych informacyj nikogo
nakryjesz głowę
w Paryżu nie dziwi pomyślny prze
bieg rokowań angielsko-włoskich oraz
nadchodzące tu z Rzymu wiadomości PŁ5Krzyży 18:
Marszałkowska 92.
o dużym polepszeniu atmosfery dla
rozmów włosko-francuskich.
(A.)
DZIŚ w KAUKASKIEJ
rendez-vous przy

29

Litewski - w Polsce
Podobno z nowym rokiem akade
mickim utworzone będą na wszyst*
kich polskich uniwersytetach lektora
ty języka litewskiego. Dotychczas ist
niał Jedynie lektorat lęzyka litewskie
go na uniwersytecie JP w Warsza
wie. Również na uniwersytecie im.
Witolda Wielkiego utworzony ma być
lektorat lęzyka polskiego.
Poza tym spodziewana Jest wymia
na wizyt profesorów wyższych uczel
ni Polski i Litwy.

„skandalu*1. Komisaryczny za
rząd w dalszym ciągu nie re
spektuje już nie tylko postano
wień sądowych, ale i wyroków,
i dopuszcza do bezsensownych,
a gorszących egzekucyj. Egzekucyj, które oczywiście obciąża
ją znowu kosztami fundację, a
więc dobro publiczne.

wywólaló oczywiście energicz
ny protest ze strony dlugoleinich pracowników hr. Potoc
kiego a w konsekwencji szereg
spraw sądowych, które zakoń
czyły się wyrokami, przysądza
jącymi pracownikom zapisane
im sumy.
To by jeszcze nie byt koniec

SIELAŃ 'KI
GROSSOWNA

jil lvntJ

pocz. 4. 6. 8. 10

Kid Galahad
E. G. Robinson, B. Dawls

Huraganowe tempo chińskiej ofensywy

Kieska Japończyków
grzyb era coraz większe rozmiary

LONDYN, 13.4. Reuter donosi z
Szanghaju, że armia chińska wkroczy
ła w ubiegłą sobotę do Tsinan, stoli-'
cy Szantungu, która od trzech miesię
cy znajdowała się w rękach Japończy
ków.
Chińczycy najpierw zajęli punkty w
pobliżu
zachodniej, południowej i
wschodniej bramy miasta. Następnie
sforsowali je i przenieśli walkę w mury miasta, zajmując szkołę chrześci
jańską i dwa szpitale. Wobec rozpa
czliwego oporu Japończyków wywią
zały się walki uliczne, przy czym Ja
pończycy zostali wycięci w pień.
Oddziały chińskie, zaangażowane
w tej bitwie, stanowią część sił, które
dwa tygodnie temu przeprawiły się
przez Wielki Kanał i przecięły linię
kolejową Tientsin — Puków, o 190 mil
na północ od Pekinu.
Chińskie oddziały, które przerwały
linię kolejową pod Taian, o 35 mil na
Południe od Tsinan, posuwają się la
by na wschód. Inne grupy posuwają
się w kierunku Yenchow, o 50 mil
na południe od Talan i Lincheng, sta
nowiącego północne ramię trójkąta, w
którym Japończycy zostali pobici na
Początku tygodnia.
Japońskie dowództwo ściąga wszel
kie rozporządzalne siły na front linii
kolejowej Tientsin — Puków, starając
się głównie kierować posiłki na pół
noc od Taierschwang, gdzie Chińczy
cy mieli zablokować resztę japońskich i
oddziałów, rozbitych poprzednio.
I
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Jsinan

rzach i stawiają opór wojskom chiń
skim, które jakoby zajęły już Kiushan,
o 3 mile od Yihsien.
Korzystając z zdekompletowania sił
japońskich w innych punktach, Chiń
czycy atakują coraz śmielej. Japoń
czycy przyznają, że walki toczą się
zaledwie o 50 mil na południo-zachód
od Szanghaju. Dokoła miasta budowa

w świetle życzeń organu p, Goebbelsa
Czytamy w „Robotniku*4:

„We wtorek (5-go bm.) zakończyły
się polsko - niemieckie rozmowy pra
sowę. „BERLINER TAGEBLATT" OŚMIELA SIE PISAĆ z tego powodu
tak:
„Na podstawie pocieszających wy
Poniżej zamieszczamy map ników rokowań, ujawnionych w tym
kę, która czytelnikom pozwoli komunikacie, można obecnie Z CAŁA
zorientować się w terenie roz I PEWNOŚCIĄ!!) OCZEKIWAĆ. ŻE
ne są nowe fortyfikacje.
Dalej na północ, znaczne oddziały
japońskie, skoncentrowane na granicy
Bongolii Zewnętrznej, zostały cofnięte
o przeszło 200 mil.

grywających się operacyj.

Irzad

polski

użyje zarówno

hitlerou skie rosnq

Niemcy

żądają rewizji granic
mieckie] mniejszości występuje z te
go rodzaju żądaniami. Zasługuje przy
tym na podkreślenie, że nawet Niem
cy sudeccy wysuwają Jedynie żąda
nie autonomii.
Poseł Schmidt Wodder Jest przed
stawicielem niemieckim z północnego

Schlezwigu, który po przeprowadze
niu plebiscytu, w myśl postanowień
traktatu wersalskiego, przyłączony
został do Danii. Ludność niemiecka
stanowi około 15 procent ogółu mie
szkańców Schlezwigu. W południo
wym Schlezwigu, po stronie niemiec
kiej zamieszkuje znaczna mniejszość
duńska.
Mowa posła Schmidta zaskoczyła
wszystkich, nawet najbardziej przy
gotowanych na możliwości niemiec
kich puczów po 10 kwietnia. Rząd
WIEDEŃ, 13. 4. Generał b. armii niają przeważnie ludzie, pod adresem duński zdaje się jednak traktować to
austriackiej Zehner popełnił samobój których obecni panowie Austrii wy wystąpienie jako demonstrację, której
powiadali często zupełnie niedwuzna nie należy przypisywać większego
stwo w swym mieszkaniu.
Zmarły generał był członkiem try- czne pogróżki.
znaczenia.
bunału, który sadził i skazał na
śmierć licznych uczestników narodowo-socjalistycznego zamachu stanu,
podczas którego zamordowano Dollfusa (w lipcu 1934 r.).
Śmierć gen. Zehnera wywołała w
Wiedniu wielkie wrażenie 1 liczne ko' mentarze, podkreślające dziwny zbieg
LUCERNA 13.4. Konserwa terland** zamieszcza następują
okoliczności, że samobójstwo popeł- tywny dziennik katolicki „Na- cą wiadomość, otrzymaną z
KOPENHAGA, 13. 4. Przedstawi
ciel mniejszości niemieckiej w Danii
poseł Schmidt Wodder, zażądał w
mowie parlamentarnej rewizji grani
cy duńsko-niemieckiej.
Po raz pierwszy od czasu istnienia
Trzeciej Rzeszy przedstawiciel nie-

Z tajemni: bruilatnego Wiednia

SamibójstwH?) gen. Zehnera

B. wicekanclerz Austrii

zamordowany

Rewelacje szwajcarskiego dziennika

S6Ch'
• Lcichcw :
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Wiednia:

r,'.s/I ..,Kiapch<
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Armia Bawarska zeszł? i gór
Pozycje rządowe zagrożone okrążeniem

(weiiti

Pukowi

„Polsko-niemieckie
porozumienie prasowe

iinkian<

WuhiMT .• Sooehó&S

Japończykom, którzy uszli z masa
kry pod Taierschwang, udało się po
łączyć ze swoimi w Yihsien. Pobudowali oni silne fortyfikacje na wzgó-

SALAMANKA, 13.4. Armia nawarska zajęła wczoraj góry Santa Ma
rina i Sierre Bala-e, szczyt Comiello,
wyżyny La Collada j Las Alduras 1 15
wsi, zaś w dolinie Noguera Ribagorza
na wieś Aren.
Na odcinku Belaguer odparto bar
dzo silne ataki nieprzyjaciela.
SARAGOSSA, 13. 4. Wieczorem od
działy armii gen. Aranda porzuciły
na odcinku Morelia wzgórza Sierra

1000 robotników znajdzie prace

Budowa kanału Warta-Gopło
POZNAN, 134. W wyniku przetar
gu na budowę kanału Gopło — Warta
utrzymały się dwie firmy, spośród
20, które stanęły do przetargu.
Są to: firma holendersko - duńska
„Ackermans & Van Haaren" z siedzi
bą w Gdyni oraz firma K. Rudzki S.
A. z Warszawy. O tym, która z tych
firm przeprowadzi budowę kanału,
rozstrzygnie ministerstwo opieki spo
łecznej.
Roboty przy budowie kanału rozpoczna się prawdopodobnie w końcu

kwietnia lub w początkach maja. Przy
budowie zatrudnione będzie ok. 1-000
robotników, którzy będą rekrutowani
z okolicznych powiatów wojewódz
twa poznańskiego.

Maestrazgo i schodzą ku morzu.
Oddziały te posunęły się o 7 kra
naprzód, po zapadnięciu nocy ope
racje nie zostały przerwane.
Linie wojsk rządowych na drodze
z Morelia do Vinaroz zostały prze
rwane na szerokości 15 km. Rządowcy cofnęli się w kierunku Albacacez.
Przeprowadzenie tej operacji, która
otwiera powstańcom drogę do San
Mateo i Albacacez, przyniesie pow
stańcom podwójną korzyść:
1) rozszerza podstawę dojścia do
morza,
2) poważnie zagraża okrążeniem
całego pasa, znajdującego się Jeszcze
w rękach wojsk rządowych między
Teruelem i Motallan, Castellotte i l
Morel.

SWEGO AUTORYTETU, JAK RÓW
NIEŻ ŚRODKÓW DYSCYPLINAR
NYCH!! II), BĘDĄCYCH W JEGO
DYSPOZYCJI, BY NAPRAWDĘ UNIEMOŻLIWIĆ!!) TAK DRASTYCZ
NE PRZEC1WNIEMIECKIE 1 SZOWI
NISTYCZNE POLEMIKI, JAKIE MOZ
N A BYŁO NIE DAWNO, BO W OSTA
TNICH MIE1ACACH, ZANOTOWAĆ
NA LAMACH PRASY OPOZYCYJ
NEJ i w manifestacjach pewnych organizacyj, jak Polskiego Związku Za
chodniego i Ligi Morskiej i Kolonial
nej. Właśnie urzędowe koła warszaw
skie zdają sobie lepiej sprawę aniżeli
koła opozycyjne z faktu, że istotną
wartością układu jest całkowite pod
trzymanie jego wzajemności".

Pretensje śmieszne, oczywiwiście — pisze „Robotnik** —
ale są MIARA TEGO, DO CZEGO
DOCHODZĄ PRETENSJE HITLE
ROWSKIE! Prasa niemiecka jest
„zglajchszaltowana’, czyli powyższe
słowa są zapewne podyktowane goebbelsowską inspiracją".

„Warszawski Dziennik Naro
dowy** pisze o artykule niemie
ckim, że
„Był to pożałowania godny wy
bryk, który nie przyczyni się do zła
godzenia wzajemnych stosunków pra
sowych w duchu ogłoszonego komu
nikatu polsko-niemieckiego.
...Orientujemy się dokładnie w poło
żeniu prasy niemieckiej i wiemy, Ja
kie są jej możliwości nieurzędowego
wypowiadania się. Dlatego też uważa
my chęć przeniesienia tych stosun
ków do Polski, wyrażoną przez ko
respondenta pisma berlińskiego, za
POMYSŁ TAK ABSURDALNY, ŻE
NIE GODNY NAWET SŁOWA UWA
GI“.

„Robotnik** stwierdza, że ar
tykuł ten
„pokazuje,

JAK BERLIN PATRZY

Syn b. wicekanclerza Emil INA POLSKĘ. Pycha wezbrała — po
Fey uczęszczał do akademii aneksji Austrii — i BERLIN ZACZY
JĘZYTheresia w austriackim mieście i NA PRZEMAWIAĆ NOWYM j.,*-.Wiener - Neustadt. Gdy powró KIEM- CZY SADZI, ŻE POLSKA
cił do szkoły zastał dom oto- i Jest jego wasalem? czy myczony 130 ludźmi z organizacji ^li, że gobbels może w pols„S.A.**. Cała służba była zam CE WPROWADZAĆ HITLEROW
knięta w pokojach. Hitlerowcy SKIE OBYCZAJE PRASOWE?
Przesunięcie sił w Europie odbija
rozstrzelali wicekanclerza wraz
się natychmiast na stylu hitlerow
z żoną i synem.
skich enuncjacyj.„‘‘

Kieska japońska zamień a sie w katastrofę

Chińczycy u bram Szanghaju
SZANGHAJ, 13.4. Armia chiń
ska przedarła się przez dość luź
ny front japoński i posuwa się
pospiesznymi marszami w kie
runku Szanghaju.
Przednie straże znajdują się
już w odległości 40 km od bra-

Umews wtcsko-sugielska

my miasta, zaś lotne oddziały
partyzanckie
widziane były
wczoraj pod samą granicą dziel
nicy międzynarodowej.

Gen. Oankt
aresztowany

Generał Wiktor Dankl, zwycięzca
spod Kraśnika, mimo swych 82 lat
LONDYN, 13.4, Rokowania włosko- dynu złożył kurtuazyjną wizytę Mus- znajduje się w Insbrucku w swoim
Roboty rozpoczną się w dwóch miej
angielskie wchodzą w fazę końcową. soiiniemu.
domu pod silną strażą.
(KAP)
scach, a mianowicie w Żółwieńcu, Ga
Podpisanie umowy nastąpi prawdopo
wronach I Laskowcu, gdzie będzie ko
dobnie już w najbliższych dniach.
pany odcinek kanału oraz w MorzyUmowa zawiera szereg specjalnych
slawiu i Pątnowie, gdzie koszt obli
postanowień w stosunku do Palesty
czany jest na blisko 7 milionów zł,
ny, postanowienia rozgraniczające in
ma być ukończona w ciągu 3 do 4 lat.
teresy angielskie i włoskie w Arabii
LWÓW, 13. 4. Przed tutejszym są tnyślu w związku z zajściami w cza
zachodniej oraz uznanie przez W.
Brytanię suwerenności włoskiej nad dem apelacyjnym odbyła sie rozpra sie strajku chłopskiego.
Abisynią.
Sąd apelacyjny obniżył karę dwom
wa odwoławcza w sprawie 15 chło
Minister Horę Belisha podczas swej pów z gromady Czelatyce, zasądzo oskarżonym: Bąkowi i Pukasowi z 5
powrotnej podróży z Malty do Lon- nych przez Sąd Okręgowy w Prze- lat do 1 roku więzienia. Poza tym sąd
obniżył oskarżonemu Jabłońskiemu
karę z 2 lat na 1 rok oraz Adolfowi
Stefanowskiemu z jednego roku na
weszło dwóch nieznanych mężczyzn.
Wywiadowcy zapalili natychmiast la
3 miesiące. Pozostałym oskarżonym
tarki i skierowali broń w ich stronę.
sąd apelacyjny kary zatwierdził.
Byli to znani złodzieje Zdzisław MężKATOWICE, 13.4. Śledztwo prze-1 fraudant tłumaczy się, że pieniędzy
ko i Henryk Włodarski.
ciwko Alfonsowi Cygankowi inspek- tych użył na cele innych związków,
Jak ustalono złodzieje dostawali
torowi
magistratu katowickiego, aresz w których pracował. Braki powstałe
się do piwnicy, skąd przez zamasko
wany otwór przedostawali się do skle towanemu przed kilku dniami pod za w jednym związku łatał funduszami
pu i od czasu do czasu systematycz rzutem defraudacji, zostało ukończo innych związków i tak kombinował
nie go okradali.
ne.
LODŹ, 13. 4. Strajk fryzjerów trwa
przez dłuższy czas, ukrywając de
W związku z tym aresztowani zo
Cyganek przyznał się do sprzenie fraudację.
nadal. Rokowań między strajkujący
stali również dozorca domu Józef Sze wierzenia 10.000 zł głównie na szko
Poszkodowany został między inny mi a pracodawcami nie nawiązano.
ga z żoną Anną, którzy prawdopodob
nie wpuszczali złodziejów do piw dę Powiatowego Związku Straży Po mi zakład oczyszczania ni. Katowic i Władze administracyjne tłumią wszeł
k’/»
,„,ror„ strajkowego.
nic”
żarnych, którego był skarbnikiem. De sztuczny tor łyżwiarski

Min. Horę Belisha odwiedzi Mussoliniego

Sąd apelacyjny obniżył

kary ludowcom

BłysK latareK.
i lufy rewolwerów
Pułapka na złodziejów w składzie win
. Od pewnego czasu w składzie- win

i wódek Aleksandra Onufrejczyka

przy ul. Nowomiejskiej 24 dokonywa
no systematycznych kradzieży w spo
sób niezwykle tajemniczy. Żadnych
śladów włamań nigdv nie stwierdzo
no
Wobec tego od pewnego czasu w
sklepie ktoś nocował z wywiadowcąmi policji. Dziś o północy odezwał się
w sklepie telefon, nikt jednak do tele
fonu nie podchodził. Jak się okazało
było to złodziejskie sprawdzenie czy
sklep jest wolny.
W pól godziny po tym otworzyły
Się nagle drzwi niwnicv i do sklepu

„Niepowołany finansista”

Długo kombinował, w końcu go nakryto

Strajk fryzjerów
w Łodzi

„NOWA RZECZPOSPOLITA**________
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Eksport towaru z Polski

Ocf ujgrsitotu tSn ujarsr listu

Upadek szczotkars'wa

zagrożony na rynku angielskim
Z Londynu donoszą, że największa
organizacja importerów drewna w
Anglii, postanowiła podjąć w szero
kim zakresie badania wytrzymałości
drewna.
Wyniki tych badań pozwolą gorlen |
tować się w standarcie i sortowaniu
nadanego materiału. Badaniom ma
być poddana przede wszystkim tar
cica miękka klasy n-s pochodzenia
szwedzkiego, fińskiego i polskiego.
Materiały klasy n-s otrzymuje się
wysortowując z przetartego materia
łu klasy S-te] i 6-te], tj. najgorsze]
w myśl zasady przyjętej w Anglii
klasyfikacji tarcicy na 6 klas jako-

Biak kapitelów i konkurencja undety

ści. W wyniku więc wspomnianych
badań można by wysortować drze
wo gorszej jakości, niż powinno się
znajdować <v klasie n-s.

Jak wiadomo w Polsce tylko lasy
Przystępując do omówienia brak kas pożyczkowych, które pragnę zaznaczyć, że jesteśmy
państwowe stosują 6-klasową klasy
ogólnej sytuacji wśród rzemio ułatwiałyby czeladnikom Pola- tak jak młode małżeństwo i do
fikację tarcicy, prywatny natomiast
sła warszawskiego zwróciliś kom możność usamodzielnienia rabiać się musimy od podstaw
„od
krzesełka
11
.
przemysł
drzewny, będący niema)
się
powoduje,
że
rzemiosło
my się w pierwszym rzędzie i
Niech zatem formułka z ży
całkowicie w rękach żydowskich, nie
zainterpelowaliśmy starszego szczotkarskie zamiast rozwijać
ciem w dziedzinie skarbowej
stosuje w ogóle jednolite] klasyfika
cechu szczotkarzy p. Michala się upada.
nie będzie w kolizji i niech rze
cji
jakościowej. Z tego względu w
ka, aby zapoznał nas ze stanem
O ile w okresie przedwojen
kotach prywatnego przemysłu drzew
reprezentowanego przez siebie nym i zaraz powojennym mieślnik szczotkarz ma to prze
świadczenie, że jeśli wykupi pa
nego w Polsce wiadomość o opdięciu
fachu.
szczotkarze przeżywali okres tent, kupi na raty lepsze narzę
wspomnianych wyżej badań w Anglii
Na terenie Warszawy znaj pomyślnej koniunktury, i częś dzia pracy, czy większą ilość
wywołała zrozumiały niepouój.
ciowo
przekształcali
warsztaty
duje się kilkaset chrześcijań
surowca, Urzędy Skarbowe nie
skich warsztatów szczotkar- pracy ręcznej na małe fabrycz obłoża go zaraz większym po
skich, z których niestety zale ki, tó wskutek wadliwej polity datkiem i nie zniechęcą w ten
dwie 20 mistrzów, zorganizo ki fiskalnej i wobec tego, że in sposób do inwestycji, a nawet
stytucje wojskowe i państwo likwidacji warsztaty.
wanych jest w cechu.
we zakupuia towary po najniż
Tandeciarze żydowscy świa
Sytuacja w naszej dziedzinie szych cenach, nie biorąc często
przy czym przedsiębiorstwa te
— mówi p. prezes Michalak — kroć ich jakości pod uwagę, wy dectw przemysłowych nie wy Ministerstwo skarbu okólnikiem z szych,
za
wspomniany
rok płacą 1,5 proc, za
dnia
23.IX.1937
r.
LDV
38196/4/36
ob

przedstawia się powiedziałbym pierani jesteśmy przez tande- kupują, warsztaty prowadzą po
miast
1,9
proc,
lub
3 proc.
niżyło
stawkę
podatku
od
obrotu
tragicznie. Przed trzydziestu la ciarzy żydowskich. Dla przy tajemnie i w ten sposób nieucz
przedsiębiorstwom
przemysłowym,
Obecnie
samorząd
gospodarczy rze
ty, kiedy rozpoczynałem prak kładu warto wspomnieć, że jed ciwie konkurują z rzetelnym i
tykę w tym zawodzie, szczot- na szczotka wyprodukowana odpowiedzialnym za swą robo-i które w r- 1936 korzystały z ulgowe miosła, opierając się na interpretacji
go świadectwa przemysłowego VIII, przepisów ordynacji podatkowej i roz
karzami w Warszawie byli wy przez rzemieślnika cechowego, tę szczotkarzem Polakiem.
VII lub VI kategorii, zamiast V i wyż- porządzenia wykonawczego do usta
T. Kołczan
łącznie chrześcijanie.
starcza żołnierzowi na okres
wy o państwowym podatku przemysło
Praktyka u mistrza cechowe dwóch lat służby j jeszcze ja
wym, wystąpił do ministerstwa skarbu
go trwała wówczas 3 do 4, a na ko widomy znak higieny i czy
z memoriałem, wskazującym na ko
wet i więcej lat, zanim czło stości, zabiera ją do domu. O
nieczność zastosowania wspomnianej
wiek zdołał wyzwolić się na tyle szczotki dostarczane przez
stafrki 1,5 proc, także w stosunku do
czeladnika, i wykonać wszyst tandeciarzy
żydowskich,
kie przewidziane regulaminem wprawdzie przy przetargach Po raz pierwszy od czasu jjowstanla nawet w czasach najlepszej koniunktu lat 1937 i 1938 tak ze względów praw,
nych jak i gospodarczych.
roboty egzaminacyjne.
tańsze o dwadzieścia procent, Targów Poznańskich wpłynęła nie ry w roku 1928.
zwykła
sprawa.
Obecnie sytuacja w tym za są mniej prakyczne, i cztery ta
wodzie, podobnie jak i w in kie szczotki zużywa żołnierz w Oto wskutek przepełnienia gma
chów targowych dyrekcja Targów Po
nych zawodach rzemieślni ciągu dwóch lat służby.
czych wytworzyła się taka, że
W obecnej chwili rzemiosło znariskich została zmuszona do zwra. Powołany przez Naczelną Radę ksztalcania zawodowego potrzeby ku
w północnej dzielnicy Warsza szczotkarskie w Polsce stało cania się do firm, które wynajęły już Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego Ku piectwa prowincjonalnego, a więc
wy w co drugim domu mieści się chałupnictwem. Chałupnicy większe stoiska, aby zechciały zado piecki Instytut Wiedzy Zawodowej będzie inicjował urządzanie zawodo
się tzw. „warsztat szczotkar- szczotkarze, podobnie jak cha wolić się nieco mniejszym stoiskiem w ma na celu przede wszystkim podno- wych kursów kupieckich, odczytów,
ski“, naturalnie będący włas łupnicy szewcy są elementem celu udostępnienia metrażu innym fir szenie wledzy zawodowe! i propago- pokazów, pogadanek, będzie Organi
nością Żydów.
najbardziej
wyzyskiwanym mom, które Chciałyby wziąć udział w wanie racjonalnych metod pracy w zował sieć korespondentów przy ku
Targach, a nie ma już dla nich miej przedsiębiorstwach handlowych w pieckich związkach wojewódzkich,
Ci ostatni dochodzą do swych przez bogatych żydowskich hur sca.
będzie podejmował publikacje dydak
Polsce.
warsztatów w ten sposób, że towników, skupujących za bez
tyczne Itp.
Instytut
będzie
zwracał
szczególną
Objawu
ponad
IGO
proc,
zapełnienia
cen
produkty
pracy
rąk
i
móz

zaczynają robotę od przenoszę
uwagę
na
istniejące
w
zakresie
dopawilonów targowych nie zanotowano
Jedną z mało znanych na naszym
nia z komórek do warsztatów gu rzemieślnika polskiego.
terenie prac, która będzie również
Cech szczotkarzy Chrześcijan
szczeciny. Popatrzą, otrą się o
wchodziła w zakres działalności In
robotę, wykonywaną również dąży obecnie przy współdziała
stytutu, będzie opracowywanie dla
po tandeciarsku i kiedy widzą niu Polskiego Związku do osa
poszczególnych branż wskaźników
iwż.że sobie jako tako dadzą z dzania w miastach chrześcijan
przeciętnych obrotów, kosztów han
tym radę, zakładają własne i szczotkarzy, i do stworzenia
Walny zjazd delegatów Zrzeszeń przedstawiciela pracowników do Ra dlowych itp., wskaźników ułatwiają
warsztaty. T rochę pieniędzy dla nich spółdzielczej organiza
Banku Polskiego uchwalił w drugim dy instytucji; 2) dopuszczenia przed cych kupcowi samokontrolę działal
uzyskuje taki „przedsiębiorca" cji zbytu.
najczęściej w formie posagu.
Jeszcze raz — mówi p. Mi dniu obrad, że członkiem Zrzeszenia stawicieli pracowników do współu ności przedsiębiorstwa. Jest to czy
nie może zostać osoba wyznania mojw pracach nad sprawowaniem sto praktyczna praca prowadzona już
Natomiast my, rzemieślnicy - chalak — pragnę zwrócić uwa żeszowego lub też pochodząca z ro działu
personalnym; 3) jawności opiniowa w szeregu krajów zachodnich, dająca
gę
panów
na
fakt,
że
na
przy

szczotkarze chrześcijanie, je
tegoż wyznania.
nia personelu; 4) uwzględniania pra kupcowi nieoceniony materiał cyfro
steśmy w sytuacji znacznie gor kład w Niemczech, zarówno dziców
Poza tym Walny zjazd powziął u- cowników przy podziale zysków in- wy, pozwalający na kontrolę dzia
władze
państwowe,
jak
i
produ
szej. Zupełny 'brak kapitałów
łalności jego przedsiębiorstwa w sto
na surowce i narzędzia pracy. cenci narzędzi rzemieślniczych chwały, żądające: 1) wprowadzenia stytucji.
sunku
do innych firm tej samej
pomagają poszczególnym war
branży.
sztatowcom w rozwoju ich pla
cówek..Qdy po pięciu latach
Zorganizowane kupiectwo polskie
działania maszyny nie zostaje
z zadowoleniem powitało powołanie
Giełda
Chrześcijańskie związki zawo monstracjom w dniu 1 maja.
ona zamieniona na nową, wy
do życia Kupieckiego Instytutu Wie
Warszawa, 12 kwietnia.,
dajniejszą, fabrykant maszyn dowe w województwie krakow
W samym Krakowie tradyćyj dzy Zawodowej, jako placówki, która
DEWIZY: Holandia 294.94 (sprzedał 295.49
zgłasza się do rzemieślnika, pro shim rozpatrują obecnie możli nie obchodzą Chrz. Zw. Zaw. ujednostajnl i skieruje na właściwe
kupno 294.21); Berlin (sprzedał 215.07, kup
zamianę obrabiarki,
uuiauidini. au wość
wosc i formę
lormę wystąpienia publipuoii- „Rerum Novarum“ w niedzielę, tory prowadzoną dziś dorywczo i
no 212.01); Londyn 24.40 (sprzedał 24.47, kup ponuje
no 24,54); Nowy 2ork 4.50 1/2 sprzedał 1.51 5/4 instytucje
kredytowe z fundu- Veznego, \.^1
celem
t-111 przeciwstawienia
>“Ł1 a więc bez potrzeby porzucenia chaotycznie, a w wielu wypadkach
kupno 1.201/4); Nowy Jork (kabel) 5.50 7/0 szów publicznych udzielała mu swoich sił socjalistycznym de- pracy.
Natomiast poza Krako i niefachowo akcję dokształcania za
(sprzedał 5.52 1/8, kupno 5.29 5 8); Paryt 14.40
długoterminowej
pożyczki.
wem
planowane
jest połącze wodowego osób czynnych w handlu.
(sprzedał 14.48, kupno 14.20); Sztokholm
nie uroczystości Chrz. Zw. Zaw
To samo musi być u nas.
(sprzedał 154.50, kupno 155.71);
Wiedeń
(sprzedał 00.25, kupno 00.75); Zurych 122.00
Kredyty przeznaczane dla Nauczycieli szkól miejskich z ogólnonarodowymi uroczysto
Polączen:e
(sprzedał 122.50, kupno 121.70); Marka nlom.
ściami w dniu 3 maja.
rzemieślników
przez Kasy Ko
srebrna (sprzedał 120.00, kupno 114.00).
Na ostatniej konferencji przedstawi
i Banki Państwowe
PAPIERY PROCENTOWO: 5 proc. pot. prom, munalne
Spółdzielni Rolniczych
Pierwsza
cieli związku zawodowego pracowni
inwest. I-ej em. 82.00; ll-ej om. 80.75; 5 proc, muszą być realne, a nie jak do
ków
samorządowych
(urzędników)
w
pot. prom, inwest. sortowa I-ej om. 91.00— tychczas fikcyjne.
W tych dniach odbyło się w Warsza
01.26; ll-ej em. 80.50—80.75; 4 proc, państw,
wie nadzwyczajne walne zgromadze
Jeszcze raz na zakończenie zarządzie miejskim w sprawie anga

podatku obrotowego od rzemiosła

Przepełnienie piwilonów
na tegorocznych Targach Poznańskich

Kupiecki Inst. Wedzy Zawodowej

w Zrzeszeniu Prac. Banku Polskiego

Chrześcijańskie Zw. Zaw.

nie świętują 1 maja

Poprawa bytu

taksówka ciężarowa

pot. prem. dolar. 42.00 ; 4 proc. pot. konsol.
44.75; 4 I pot proc. pot. wewn. panstwow.
44.75; 5 proc. pot. Konwers. 40.50—40.75—
40.45; s proc. L. Z. ziemskie dolar, gwar, ku
pon 48.04; 4 i pot proc. i. z. ziemskie seria
* 45.75; 4 I pdl proc. Ł. z. pOIn.
kred, seria l 65.00-42.75-42.U; t proc. L
Z. Warszawy (1055 r.) 70.76-70.88-n.75; (droon.) 71.00-/1.15; 5 proc. U Z. Cod., (1055 r.)
45.80 ; 5 proc. m. Piotrkowa (1055 r.) 40.25.
AKCIE: Bank Polski 114.00; uipop
U(l.
Norblln 01.00; Ostrowiec 55.00; Starachowice
57.00: Haberbusch 47.00.
tendencja dla dewiz niejednolita, da pio.
łyczak państwowych nieco mocniejsza, dla
listów zastawnych i dla akcyj utrzymana, w
obrotach prywatnych 5 proc, renta ziemska
(5.000 zt) 54.00, (1.000 Cl) 67.00, (100 zł) 48.00.

Pracownicy miejscy

otrzymują pensje
wcześniej
Na skutek interwencji Chrzęści] ińskiego związku zawodowego pracow.
nlków samorządowych, zarząd miej
ski m. stł. Warszawy przyśpieszył wy
piaty miesięczne pacownlcze przypa
dające w ostatnie dni przed świętami,
ti 15 I 16 bm. w ten sposób, że po
bory będą wypłacane pracownikom
w dn. 13 bm.

żowania na stałe większości nauczy
cieli' gimnazjów i liceów miejskich
oraz dziennych szkół zawodowych,
związek uzyskał zapowiedź że od no
wego roku szkolnego nauczyciele cl
będą angażowani na prawach pracow.
uików kontraktowych bezterminowo.
Dotychczas nauczyciele ci byli anga
żowani z roku na rok.
Z ustaleniem tej kategorii nauczy
cieli wiąże się sprawa zwrotu opłaty
wpisów szkolnych za Ich dzieci, kwe
stia ubezpieczenia w miejskim fundu
szu emerytalnym oraz inne preroga
tywy, przysługujące pracownikom
miejskim.

iMununin
NAJWYTWORNIEJSZE
w WIELKIM WYBORZE

Wydział drogowy komisariatu rządu
przyjął zgłoszenie pierwszej taksówki
ciężarowej w Warszawie.
Jest to wózek samochodowy, przyj
mujący ładunek do 500 kg. Cena prze,
wozu wraz z 1 pasażerem wynosi 80
gr za km.

nie członków Centrali Spółdzielni Rol
niczych (znanej pod popularną nazw*
,,Storol“), na którym jednomyślnie uchwalono przeprowadzić fuzję Centra
li z powstałym niedawno Związkiem
Gospodarczym Spółdzielni RolniczoHandlowych.

ŚLICZNA CERE. DELIKATNĄ, ŚWIEŻA, MATOWĄ
°siąfa się dzięki pielęgnacji matowym kremem
ogórkowym Nś> 268 i mydłem przetłuszczonym
■MM ogórkowym Nś 102, wyrobu imm
Laboratorium
Kosmetycznego

Fr.Maiynawski iS-ką Warszawie

-cia Sobolewscy 110

MARSZAŁKOWSKA 11J
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Jedynie narody zjednoczone wytrzymają
próbę wojny nowoczesnej
Głos gen. Sikorskiego w prasie jugosłowiańskiej

W najpoważniejszym dzienni
ku belgradzkim „Politica**, po
jawił się szereg wywiadów z
polskimi ministrami, wybitnymi
działaczami itp. Pomiędzy inny
mi znalazł się tam głos generała
Wł. Sikorskiego, który nie udzielił jednak wywiadu kores
pondentowi belgradzkiego dzień
nika, motywując to tym, że for
malnie jeszcze jest oficerem
służby czynnej. Pragnąc jednak
uniknąć zwyczajnej odmowy,
do listu potwierdzającego od
biór zaproszenia do udzielenia
Pismu wywiadu dołączył ustęp
ogólny, który jak zdołaliśmy
stwierdzić miał brzmienie na
stępujące:
„Chciałbyill. aby 1 an podzie- |
hł moje przekonanie, ze naród
Polski wyjdze zwycięsko z kry
zysu, o którym Pan wspomina.

stwarzana przez przymus jed
ność okazać się może wówczas
według słów generała Ludendorffa ..groźną dla państwa i
rządu iluzją**.
Dziękuję Panu Redaktorowi
za mile słowa zawarte w jego

liście. Proszę mi wierzyć, że
dla Pańskiego a nam bratniego
narodu i Jego cnót rycerskich
żywię zawsze kult prawdziwy.
A dla dzielnej i świetnej armii
jugosłowiańskiej mam szacunek
rzetelny i głęboki**.

Str. 5

Satyra na „Polihie Radia99
Jest podobno w Polsce około stu ludzi,
których nasze radio nie potrafi znudzić!
Fenomeny owe można poznać bliżej
w — domu Głuchoniemych (na placu Trzech Krzyży)
GRYF

ce/e p&lBtyStś Hitlera

Brunatna biblia III Rzeszy

Ukazujący się w Katowicach tygo NOŚCI CHLEB POWSZEDNI.
Nie myśli Hitler o aneksji samej tyl
dnik niemiecki „Der Deutsche in Polen" podaje w ostatnim swym nume ko Austrii, bowiem w mowie swojej
rze interesujące cytaty z dzieła Hi- w dniu 20 lutego br. mówił:
(|era (/v|e|n Kampt" i Jego przemówie„Same tylko dwa państwa leżąc u
nia z 20 lułeg0 rb w śwJctIe któryth naszych granic obejmują masę prze
jasno występuiq OTtatewne szło 10 milionów Niemców.- DO IN
cele jcg0 poljty|ti w związku z wy. TERESÓW RZESZY NIEMIECKIEJ
1 16 moją jednak JfSt I zoczą , pa(jk3mjt które przekreśliły ostatnio NALEŻY TAKŻE OCHRONA TYCH
wskazywać, na jakich drogach njczależuość katónckiej Austrii, po NIEMIECKICH WSPÓŁZIOMKÓW.
tęgo dokona. Rozporządza jed dajemy niektóre z tych cytat.
KTÓRZY NIE MOGĄ SAMI NA NA
nak tak potężnymi rezerwami
„Austria niemiecka musi znów po- SZYCH GRANICACH ZAPEWNIĆ
moralnymi, że nie wątpię ani na wrócJĆ do wielkicł Ilicinicckicj ma. SOBIE POWSZECHNEJ LUDZKIEJ.
chwilę w jego wielką przy- j cicrzy - t0 niu zc wzgIę(JÓW Jakich. POLITYCZNEJ I ŚWIATOPOGLĄ
kolwiek gospodarczych rozważań. DOWEJ WOLNOŚCI".
1 Olacy miłują wolność nade- [ęje, njc; nawet gdyby ten związek
ŻE OBECNA ANEKSJA AUSTRII
szystko. Rzecz W tym. aby ta p0(j względem gospodarczym był o- JEST TYLKO WSTEPEM DO DAL
OhJOsĆ była rozumną i, aby sta bolętnym lub zgoła szkodliwym, tym SZYCH AGRESYWNYCH POSU
Owiła podstawę rządów moc- niemniej musi nastąpić! Jednak krew NIĘĆ, ŚWIADCZY NASTĘPUJĄCE
uych i trwałych, a na zaufaniu' należy
■ • do wspólnego państwa.
ZDANIE Z „MEIN KAMPF" (str. 736,
Powszechnym opartych. Na tej
DOPIERO, GDY GRANICE RZE wydanie 32-34 z r. 1934):
drodze Rzeczpospolita rozwinie SZY OBEJMA TAKŻE OSTATNIEGO
„GRANICE PAŃSTW PRZEZ LUswe siły przyrodzone i utrwali NIEMCA, NIE TROSZCZĄC SIĘ O DZI SA STWORZONE I PRZEZ LUswoją wielkość.
GWARANCJE JEGO WYŻYWIENIA. DZI ZACIENIANE" (str. 740 ib.).
W' przyszłości ziemia a przez to
System taki odpowiada najle Z WŁASNEJ KONIECZNOŚCI NA
piej naszym potrzebom obron RODU WYPŁYNIE MORALNE PRA życie dla ludu naszego nie przez ła
nym, albowiem w przyszłości WO DO UZYSKANIA OBCYCH skę ludów, lecz przez SIŁĘ ZWYCIĘ
jedynie narody zjednoczone wy ZIEM l TERYTORIÓW. PŁUGIEM SKIEGO MIECZA DLA NAS ZOSTAtrzymają próbę wojny nowo BĘDZIE WTEDY MIECZ A Z ŁEZ NlE POZYSKANĄ" (str. 741 ib.).
Gdzie
czesnej.
Wręcz
przeciwnie WOJNY WYROŚNIE DLA POTOMF'
' są. tereny
' ■ — tej przyszłej
LS za> mierzonej ekspansji Trzeciej Rzeszy?
i Odpowiedź na to znajdujemy na str.

Zagrożona Czechosłowacja " "

nikogo posiadającego jaką taką siły
uznać nie będą chclaty:
„Nie tolerujcie nigdy powstania w
Europie dwóch mocarstw kontynen
talnych! Dopatrujcie się w każdej
próbie organizacji u granic niemiec
kich drugiego mocarstwa militarnego,
choćby w formie tworzenia się pań
stwa zdolnego do roli mocarstwa mi
litarnego, ataku na Niemcy i UWA
ŻAJCIE NIE TYLKO ZA PRAWO,
ALE ZA OBOWIĄZEK WSZELKIMI

ŚRODKAMI, AŻ DO UŻYCIA PRZEMOCY
ZBROJNEJ, PRZESZKA
DZAĆ POWSTANIU TAKIEGO PAN
STWA, LUB — JEŚLI JUŻ POWSTAŁO — ROZBIĆ JE NA NOWO.
Nie zapominajcie nigdy, że NAJ
ŚWIĘTSZYM PRAWEM NA TYM
ŚWIĘCIE JEST PRAWO DO ZIEMI,
KTÓRA SAMEMU PRAGNIE SIĘ UPRAWIAĆ A NAJŚWIĘTSZA OFIA
RA — KREW, KTÓRA SIĘ DLA TEJ
ZIEMI PRZELEWA!". (KAP)

Maski gazowe dla całej ludności

Czechosłowacja w obawie nalotu
PRAGA. 13.4. W' najbliżzych
dniach ukaże się rozporządzęnie rządu czechosłowackiego,
dotyczące obowiązku powszech
nego zaopatrzenia się w maski
przeciwgazowe.
Maski będą sprzedawane w
koncesjonowanych sklepach o i

typach ustalonych przez powolane do tego czynniki. Osoby,
które nie będą w stanie za wta
sne pieniądze zakupić maski,
przedstawią prośbę o bezpłatny, względnie ulgowy przydział
maski,

Co zrobić z sierotą bez opieki!

„Stwórzmy dzieciom dom”
System umietioanlu dxied w roóiinoch
i««tupci,cb Jest efetunkowo nowg form, o.
piekl społecznej nad dzieckiem.
Akcja oddawania dzieci opuszczonych lub
sierot rodzinom, które gotowe s, przylać je,
prowadzona jest przez Zarz,d miejski jut
od « lat I deje jak najlepsze wyniki.
Kierując sl, zasad, „stwórzmy dom rodzi-

cielni opuszczonym dzieciom" — wydział
opieki społecznej oddaje dzieci na wycaowonie tylko rodzinom pełnym i wyłącznie ta
kim, których stan moralny, zdrowotny l matonalny daje gwarancję, ze dziecku bądzto
dobrze, przy czym nie przestaje si, intere
sować dzieckiem i słuty zawsze przybranym
rodzicom pomoc, wychowawczą, higMnisz.
n, a nawet materialną.
Od chwili rozpoczęcie tej akcji, tzn. w clą
gu < lat, umieszczono w rodzlnnch zaatąpcnych »»S dzieci w wieku od 1 do 1* lat. W
tym IM dzieci umieszczono w rodzinach,
których warunki materialne są dobre, wo
bec ezego zrzekly sią one wszelkiej potno,
cy tinansowej.
Wszelkich informacji o wydawaniu dziad
na opieką do rodzin przybranych udziela
wydział opieki spo.eczne), ul. Zioła nr 7<.

„Kiedy zaś dziś w Europie mówi
my o nowych ziemiach i terytoriach,
możemy przede wszystkim myśleć
Sensacyjni] artykuł
tylko o Rosji i podległych JEJ PAŃ
„Robotnika'’
STWACH POGRANICZNYCH (RandNa lamach „Robotnika** oma WACKIEGO. Cóż dopiero mówić o staatenj".
Z myślą o tych celach zawiera Hi
mia (Jr Benedykt Elmer stosun wybuchu namiętności Jeszcze gwałtotler
przymierza i cynicznie się do te
ki niemiecko - czeskie po An- wniejszej niż podczas pamiętnych dni
go z góry przyzna je:
schlussie, przyczem piszec
przed przyjęciem ultimatum w Kow
„przymierze, którego cel
„Właśnie w momencie czesko - nie. nie!
NIE OBEJMUJE ZAMIARU WOJ*
3
®»eckich rokowań czy rozmów ugo
Z JAKICH MĘTNYCH ŹRÓDEŁ o- NY, JEST BEZ SENSU I WARTO
Na
wokandzie
poznańskiego
dowych, za pomocą których Niemcy trzymaj WARSZAWSKI korespondent
ŚCI" (str. 749).
sądu apelacyjnego, znajdzie się
targuj, się o najdalej idące koncesje. dziennika kolońskiego materiał dla
Obok siebie Niemcy hitlerowskie dziś, w środę (dn. 13 bm.) głoś
Przedstawił warszawski korespondent swych alarmujących wieści? OD KIE
ny proces b. starosty w Kartu
-Koelniscbe Zeitung* (5 kwietnia) — DY KORESPONDENT ZAGRANICZ
zach, Czarnockiego.
Niebezpieczeństwo, grożące NY POZWALA SOBIE GROZIĆ OB
Proces ten, który wiązał się
rzekomo CZECHOSŁOWACJI ZE CEMU PAŃSTWU, TJ. CZECHOSŁU
PIJ HERBATĘ
ze sprawami wyborczymi wy
STRONY POLSKI. TWIERDZIŁ, ŻE WACJI WYBUCHEM NAMIĘTNOŚCI
KOPERNIKIEM" wołał bardzo duży rozgłos, tak.
w POLSCE PANUJE NIENAWIŚĆ W NARODU POLSKIEGO I ZAPOWIA
że nawet był on omawiany pod
STOSUNKU DO CZECHÓW i te stan DAĆ. ŻE BĘDZIE TO WYBUCH JE
czas ostatniej sesji ciał ustawo Ostatnio rozpatrywany jest doniosły pro.
(Panujący w Polsce) zaledwie Jest SZCZE POTĘŻNIEJSZY NIŻ W Ojekt, który ma na celu zwiększenie liczby
dawczych.
oddalony od otwartej nieprzyjażui KRESIE NAWOŁYWANIA DO MARlekarzy praktykujących w miejscowościach
Przeciwko wyrokowi skazu wiejskich.
(von dner offeuett Feindschaft kaum SZU NA KOWNO?
jącemu b. starostę Czarnockie Samorząd lekarski wystąpił do minister,
°och entfert).
stwa opieki społecznej I min. spraw we
WRĘCZ NIESŁYCHANA JEST ME i
go w pierwszej instancji na dwa wnętrznych
z wnioskiem o ułatwienie osie
W*«SZ. row. H1N01U HEZSAt,
Co więcej, niemiecki korespondent TODA, ŻEBY W OPINII ŚWIATO- .
lata
więzienia
za
nadużycie
dlania sią lekarzy w gminach wiejskich. Po.
Olugokąckl, W. Wrześniewski
Posunął się aż do groźnej zapowiedzi, WEJ WYRABIAĆ POLSCE MARKĘ i
władzy, wniosła apelację za legałoby ono w pierwszym rządzie na przy
Spółko Akcyjna
że ZAINTERESOWANIE
SPOŁE AWANTURNICZĄ, GDY POLSKA
WAtSZAWA AŁ. JEtÓZOHMSKA K?
równo obrona, jak i Urząd Pro dzielaniu lekarzom przez gminy bezpłatnych
SKLEP
W
WILNIE.
UL
MICKIEWICZA
2ł
CZEŃSTWA POLSKIEGO DLA CZE NICZEGO INNEGO NIE PRAGNIE,
mieszkań.
kuratorski.
SKIEGO SĄSIADA JEST ZNACZNIE JAK POKOJU 1 ostatnio w sprąw-c
SILNIEJSZE NIŻ SPRAWĄ LITEW litewskiej złożyła dowody umląrkoSKĄ I ŻE Z TEGO POWODU „MOwania — wbrew najrozmaitszym aZe PEWNEGO DNIA ROZWINĄĆ larmistycznym przepowiedniom
SIĘ KU WIĘKSZEJ NAMIĘTNOŚCI
I kto usiłuje nam przypisywać pla
(UND SICH DESHALB ZU EINER
ny awanturnicze? Korespondent dzień
GROESSEREN LEIDENSCHAFT ENnifca „Trzeciej'1 Rzeszy, której meto
TWICKELN KANN). NIŻ JĄ STOSUdy ząmąchowe w polityce zagranicz
NEK DO LITWY MÓGŁ KIEDYKOL
nej są znane j nie przestały być przed
WIEK WYWOŁAĆ"
r> iotem głębokiej troski państw pokoWiadomo nam, że polska opinia pu- jowych. Nie trudno odgadnąć, do cze
Wlcyna domaga się słusznych praw
go mają posłużyć groźby akcji awan
dla polskiej mniejszości w Czecho- turniczej ze strony uarodu polskiego
Mowacji I czujna Jest wobec wszel przeciw Czechosłowacji.
Pomiędzy innymi ogłosili swe prace: Stanisław Wojciechowski, Ignacy Pade
kich komunistycznych usiłowań agi
JAKBY TAKA POLSKA AWANTU
tacyjnych, skądkolwiek by oue poeborewski, gen. Józef Haller, prof. Stanisław Estreicher, prot, Stefan Glaser,
RA PRZYSZŁA W PORE I JĄK NĄ
dzłlły, Czechosłowacji nie wyłącząZAWOŁANIE W MOMENCIE WY
prof. Stanisław Kot, Karol Ludwik Koniński, prof. Wacław Komarnicki, Woj
hc.
MUSZANIA USTĘPSTW W PRADZE
ciech Korfanty, gen. Marian Kukieł, Aleksander Mogilnicki, Wacław NieJednakowoż NARÓD POLSKI W NA RZECZ BERLINA! PRZY POL
OGROMNEJ SWEJ WIĘKSZOŚCI — SKIM OGNIU DYPLOMACJA „TRZE
naski, Karol Popiel, Irena Pannenkowa, prof. E, Romer.
WłMO TARĆ I RÓŻNIC POLITYCZ
NYCH — NIE ZNA NIENAWIŚCI DO
BRATNIEGO NARODU CZESKO-SŁO
DRA PO SZKODZIE..."
Prenumerata miesięczna 1 zł 50 gr wraz z przesyłka. Numer pojedynczy 40 gr.

Dziś sensacyjny proces

j). starosty Czarnockiego

Bezpłatne mieszkanie
dla lekarzy pracujących
na wsi

H

H

tygodnik polski, chrześcijański, niezależny, demokratyczny

Przy współpracy najwybitniejszych w Polsce mężów stanu, uczonych,
specjalistów i publicystów.

Katowice, Sobieskiego 11; Konto PKO Nr. 308.560

TE4TR, MUZYKA, KI^O

Niepowetowana strata dla sz’uii światowej

Genialny Szalapin nie żyje
Wczoraj wieczorem po dłuższej cłio
robie zmarł w Paryżu na 69 roku ży
cia Teodor Szalapin. Słynny był ja
ko śpiewak, lecz genialny jako od
twórca partji operowych, w interpreta
cji których nie miał sobie równych i
twierdzić już dziś można, iż nikt mu
nie dorówna ani w odtwarzaniu „Bory
sa Godunowa'**, ani też „Mefista" w
op. Boity.
Syn szewca, zmarły ciężkie miał la
ta młodości. Kolejno był śpiewakiem
w cerkwi, kancelista, a mając już dwa
dzieścia lat wstąpił wraz z Maksymem Gorkim do chóru operetki ukraiń
sklej. Po kilku latach zaawansował
na chórzystę operowego i tu zawdzię
czając przypadkowi zwrócił na sie
bie uwagę i dzień ten faktycznie uważał zawsze za początek swej karjery. Działo się w Tyflisie. Dawano
„Halkę" Moniuszki I nagle zachorował
„Stolnik ', Szalapin go zastępował i
miał nieoczekiwane powodzenie. Od
tej chwili powierzano mu wszystkie
partie solowe.
W 1896 r podczas wystawy w N.
Nowgorodzie Szalapin zwrócił na sie
bie uwagę miliardera rosyjskiego Mamontowa, który szczególnie zaintere
sował się tą wyjątkową indywidualno
ścią artystyczną. Mamontow anga
żuje go do opery swej w Moskwie (i
jednocześnie rodaka naszego, głośne
go tenora Antoniego Różańskiego, ob.
profesora Szkoły Tow. Muz.). Tu faktycznie na scenie w Moskwie Szala
pin staje się wielkim. W wyjątkowej
atmosferze artystycznej, doskonale uposażony, pozostając w towarzystwie
Rachmaninowa i rodaka naszego, słyń
nego malarza Wróbla, Szalapin wzno
si się na wyżyny sztuki odtwórczej.
Staje się znakomitością, zwraca na
siebie uwagę świata artystycznego
Rosji, a następnie Europy. Już w
1903 r. Arrigo Boito zw'raca się do
niego z prośbą, by śpiewał jego Me
fista, który miał być wznowiony w
„La Scali'' pod dyr. Toscaniniego. —
Odtworzeniem tej partii na pierwszej
scenie lirycznej świata, pod dyrekcją
największego kapelmistrza i z udzia
łem Carussa w partii Fausta — Szalapini zajął wybitne miejsce na scenie
światowej.
Śpiewa kolejno na największych see
nach Europy i Ameryki, pozostając je
dnocześnie ozdobą scen cesarskich w
Rosji.

Największe kreacje jego to prócz
wymienionych „Don Kiszot" Massenet'a, „Mefisto" Gounod'a, „Don Car
los" Verdiego, „Tonio ' w Pajacach
Don Bavilio w „Cyruliku'
*
i w. in
nych Skala talentu Szalapina była
olbrzymia, gdyż odtwarzał partie tra
giczne, wywierając wprost oszałamia,
jace wrażenie — odtwarzał też partie
komiczne i tu również nic miał sobie
równych.
Nadzwyczajny był też jako odtwór
ca pieśni. Z rzadko spotykaną muzy
kalnością, uczuciem i artyzmem rzeź
bił słowa tekstu j przepięknym swym
głosem basowym budził najlepsze uczucia.
Warszawa poznała Szalapina na kon
cercie w 1912 r„ owacyjnie witała
kiedy w 1915 r. śpiewał w Filharmonii
na rzecz ofiar wojny i jak dziś widzi
my żegnała przed rokiem na scenie
teatru Wielkiego w partii Borysa Godunowa.

Szalapin szczególnulc lubił Warsza
wę, rozkoszował się „Starem Mia
stem", gdzie często, kiedy bywał w
Warszawie, można go było spotkać.
Odszedł genialny artysta i wielki
śpiewak. Zmarł na obczyźnie, gdyż
jeszcze w 1924 r. zerwał na zawsze z
„krajem niewolników" — jak się wy
rażał — zerwał też z najbliższym przy
jaclelem M. Gorkim, gdyż nie mógł
znieść jego poglądów i roli jako ten
pragnął odegrać.
Szalapina najczęściej spotykałem w
Moskwie i Peteresburgu podczas wiel
kiej rewolucji I wówczas bliżej go po
znałem. Długie wieczory spędzaliśmy
razem, wiele słyszałem z jego ust i
jeszcze więcej widziałem.
Był to wielki inteligent bez dyplo
mu, świetnie znający historię, doskoną
ły rysownik, głęboki muzyk — wy
bitnie ciekawy człowiek.
Cześć jego pamięciV.

*
RADIO
ŚRODA. 13.IV.
WARSZAWA I

11.17: Sygnał cazau i hejnał; 17.05: Audycja
pot; 13.50: Wladom. gosp.; 15.45: „W ojczyżnle białego kotka"; 15.00: Skrzynka Ję
zykowa; 16.15: Pieśni ludowe pomorskie dra
Leopolda KuszteUkiego; 15.50: Pogandka;
17.CO: „Każdy Polak rodzi się żołnierzem"
— odczyt; 17.15: Muzyka kameralna; 17.50:
„Służba wojskowa w Polsce niegdyś ■
dziś"; 18.00: Wlad. sport.; 18.10: Płyty; 18.55:
Audycja dla wsi; 17.00: „Sw. Franciszek roz
mawia z Sułtanem"; 17.70: Recital śpiewa
czy Cecylii Izygrymówny; 17.55: Prawo czy
telnika — prawo pisarza; 17.50: Pogadanka
aktualna; 70.00: Koncert rozrywkowy (pły
ty); 70.45: Dziennik wieczorny; 20.55: Po
gadanka aktualna; 71.00; Koncert chopinow
ski; 71.45: Rozmowa Wielkotygodniowa;
72.00: Muzyka religijna; 22.50—73.00: Dzien
nik wieczorny.
WARSZAWA II
15.00: Koncert rozrywkowy (płyty); 14 00:
•Par, informacyj; 14.10: Koncert solistów;
13.00: „Mazurki wielkanocne"; 15.15: wiod.
sport.; 15.20: Orkiestra; 18.00: Płyty; 17.00:
Muzyka lekka; 17.55: Zycie kulturalno stoli
cy; 70.00: Przegląd kulturalny; 77.15: Kon
cert popularny.
NAJCIEKAWSZE AUDYCIE ZAGRANICZNE
17.15 Sotla. „Cyrulik sewilski" — opera
Rossiniego.
70.00 Londyn. „Faust" — opera Gounoda.
71.00 Rzym. „Yurandot" — opera Puccinie
go (tr. z Opery Król.).
71.00 Radio Paris. „Na paryskiej tali" —
program rozrywkowy.
71.10 Hllversum II. „Pasja wg. Sw. lana"
J. S. Bacha.

ARSZAWA, ul. Nalewki 23, tel. 11.34-02; ŁÓDŹ, ul. Dowborczy
ków 9, tel. 2.06-90; LWÓW, ul. Legionów 29. tel. 2.60-60; KATO
WICE, ul. Stawowa 20, tel. 3.18-38; BIELSKO, Wojew. Grażyń
skiego 15, tel. ’32-31.
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Najnowsze modele

E. WERNIK

Front

LETNI: „Dama od Maksyma" Feydeau z
Zimińskę, Gellą, Zniczem i Grabowskim.

NOWY: „Dar poranka"
kim i lubieńską.

Forzano z Różyc

MAŁY: „Asmodeusz" Mauriaca z Przybyłko-Potockę.
ATENEUM: „Cieszmy się tyciem" z Jara
czem 1 Perzanowską.

MALICKIEJ: „Jastrząb wród gołębi" J. A.
Hertza.
KAMERALNY: „Niewiniątko" Liliany Hell
man.
INSYYYUY REDUTY:
Cwojdzińskiego.

„Yeoria Einsteina" A.

Kina oznaczone gwiazdką rozpoczynają
seanse o godz. S ej.
Pozostałe o godz. 4-ej.
KINA ZEROEKRANOWE.
ATLANTIC (Chmielna 33): „Dzisiaj i za

wsze".
• BAŁTYK

(Chmielna

9):

„Pani

Walew

ska".
CAPITOL (Marszałkowska 125): „Znachor"
• CASINO (Nowy Świat 50): „Przygoda
pod Paryżem".
COLOSSEUM (Nowy Świat 19): „Szczęśli
wa trzynastka".
• EUROPA (Nowy Świat 63): „Pani Walew

Fedora"

operetka

WIELKA REWIA: „Dudek" z Fertnerem 1
Orwidom na czele zespołu.

MALE QUI PRO QUO; Rewia literacka p. U
„Skąd swąd".

CAFE CLUB: Szopka polityczna.
ROSYJSKIE STUDIO DRAMATYCZNE:
rza" Ostrowskiego.

„Bu-

KAMERALNY: „Niewiniątka" Liliany HollFILHARMONIA: Jutro odbędzie się kon
cert oratoryjny, na którym wykonane będzie
piękne dzieło literatury klasycznej „Stabat
Bato r' Pergolesego. Orkiestra wykona frag
menty z arcydzieła Wagnera „Parsiłal". W
koncercie weźmie udział chór „Lutnia" pod
dyrekcją K. Rogalskiego, chór oratoryjny FU
harmonii, oraz solistki artystki operowe pp
Aniela Szlemińska I Janina Hupertowa. Dyry
guje p. Józef Ozimlński.

HOLLYWOOD (Hoża 29): „Prater".
ITALIA (Wolska 52); „Kra] miłości".
JURATA (Krakowskie Przedmieście
óó):
„Trójka hultajska".
KOMETA (Chłodna 49): „Kościuszko pod
Racławicami" i rewia.
KINO PARAFII SW. ANDRZEJA: „Król kró
lów".
NOWA TOMBOLA (Marszałkowska 34): —
„Dedektyw z Honolulu"
i
„Nieznośna
dziewczyna".
• MAJESTIC (Nowy Świat 43): „Złoto na
ulicy".
• MARS (PI. Inwalidów): „Historia no

LECZNICA PRAGA

PIĄTEK 15.4.1938 R.

EiSn D'Łfl ZIELIŃSKIEGO

NARODOWY: „Cyrano do Bergerac" Rostandu z Jerzym leszczyńskim w roli tytu
łowej.
POLSKI: Dziś „Prygmallon" Shaw'a.

TEATR 8.15: „Księżna
Kalmana.

LEKARSKIE

Warszawa, ul. Sienna 94, teł. 6-05>92 i 5-92
*80

Ekspedycja towarów samochodami codziennie.
Warszawa — Będzin — Sosnowiec —
Katowice — Bielsko i odwrotnie
Warszawa — Toruń — Bydgoszcz i odwrotnie
cheesz
piękne
i zdro
Warszawa — Grudziądz
— Gdyniamlef
— Gdańsk
i odwrotnie
— Warszawa
i odwrotnie
we zęby czyfCŁódź
tlko
szczotkę
znaną
s
dkbroci
Łódź — Lwów,
'
Warszawa — Łódź — Poznań i odwrotnie
arszwa — Lublin — Lwów i odwrotnie
Warszawa — BiaŁystok — Wilno i odwrotnie
Łódź
— Białystok
— Wilno i o^.
tnie
Fabryki
J S.ZOZAKOW
i Sun
_____________
OKÓLNIK
tel.3?ZJ
Łódź — Sosnowiec
— Katowice
— Bielsko 5.,
i odwrotnie
Składy do przechowania towarów i mebli. — Przeprowadzki —
T.ewoz maszyn i kotłów. - Zwó^a towarów

WIELKI: Dziś „Ptasznik z Tyrolu" z Kar
wowską, Kostrzewskę i Terenkoczy. lnicomzacja T. Wołowskiego.

ska".
cy".
• IMPERIAL (Marszałkowska 56): „Płyn
MASKA (Leszno 70): „Bułfallo BUI" I „Jaj
70.00 Oslo. „Kraina uśmiechu" — operet ne złoto".
pierwszy pocałunek".
ka lehara.
PALLADIUM (Złota 7): „Pensjonarka”.
MEWA (Hoża 38): „Ich stu i ona Jedna"
74.00 Sztutgart. „othollo" — opera Ver
PAN (Nowy Świat 40): „Królowe przed i „W - 6 nie wylądował".
diego.
*.
mieścia
• MIEJSKIE (Hipoteczna 8): „tycie ulicy"
WIELKI CZWARTEK, dnia 14.4.38 r. • RIALTO (Jasna 5): „Perły korony".
MUCHA (Długa 10): „Scypion afrykań
• ROMA (Nowogrodzka 49): „Białe róże"
WARSZAWA I.
ski" i Marta Eggerth.
Godr. 6.15 „Kiedy ranne wstają zorze";
STYLOWY (Marszałkowska 112): „Czło
• PRASKIE OKO (Zygmuntowska 10): „Gdy
5.70 Gimnastyka, 6.40 Płyty. 7.00 Dziennik po wiek, który żył dwa razy".
kwitną bzy**.
ranny. 7.15 Płyty. 11.57 Sygnał czasu. 17.05
• STUDIO (Chmielna 7): Z powodu re
TRIANON (Sienkiewicza 8): „Siódme nie
Audycja południowa. 15.50 Wlad. gosp. 15.45 montu nieczynne.
bo" i „Jej wysokość tańczy walca".
Wędrówki muzyczne — audycja dla młodzie
ŚWIATOWID (Marszałkowska 111): „Da
• POPULARNY (Zamojskiego 20): „Dama
ży. 16.15 Koncert kameralny. 17.00 Wiedza do".
kameliowa" i rewia.
i książka. 17.15 Męka Pańska w pleśni lu
VICTORIA (Marszałkowska 106): „Kobiety
PRAGA (Targowa 71): „Halka".
dowej.
17.50. Poradnik sportowy.
18,10 nad przepaścią".
RENA (Długa 9): „Skłamałam".
Skrzynka ogolna. 18.55 Audycja dla młodzie
ROXY (Wolska 14): „Halka".
ży wiejskiej. 17.00 „Mlguol Manara" —
misterium Oskara Miłosza. 20.10 Recital for
ACRON (Żelazna 64): „Dziewczęta z No
RIWIERA (Leszno 2): „Rycerze stepu" i
tepianowy. 70.45 Dziennik wieczorny. 70.55 wolipek" i „Zdemaskowany bokser".
dodatki.
Pogadanka aktualna. 71.00 Koncert symfo
AMOR (Elektoralna 45): „Kły i pazury" »
SOKÓŁ (Marszałkowska 69): „Port Artu
niczny. 71.45 Rozmowa Wielkotygodniowa. „Srebrna torpeda".
ra" i „Kto ostatni raz całuje".
77.00 Koncert.
77.50 Ostatnie wiadomości
« ANTINEA (Żelazna 31): „Kościutzko pod
SORENTO (Krypska 34): „Bohaterska bry
dziennika wiecz.
Racławicami" i „Zaczarowane królestwo".
gada" i „Dwa urwisy Pat i Patachon".
WARSAWA U.
■ AS (Grójecka 56): „Krew na morzu" I
ŚWIAT (Susina 4): „Niezwyciężony Bill".
15.00 Muzyka kameralna. 13.50 Parę Infor
„Bunt zwierząt".
macyj. 14.00 Muzyka lekka. 15.00 ak spędzie
SFINKS (Senatorska 29): „Wid, Galahad"
BIS (Elektoralna 21): „Dama Kameliowa"
święto? 15.10 Wiadomości sportowe. 15.15
i dodatki.
Trio R. P. 18-00 Koncert. 17.00 Rozstrzygnięcie i „Tajny plan Nr. 8".
SYRENA (Inżynierska 2): „Ostatni pociąg
konkursu. 12.10 Koncert sohsfow. 17.55 Zycie
CZARY (Chłodna 27): „Śmierć czyha w z Madrytu”.
kulturalne stolicy. 77.00 Giotto — odkrywca dżungli".
ŚWIT (Nowy Świat 19): „Ułan kś. Józe
Żyda, człowieka i pejzażu. 77.15 Płyty. 72.55
ElITE (Marszałkowska 81-A): „X 27" i fa”.
Antoni Bruckner: Symfonia E-dur.
„Rozkoszny chłopak".
TON (Puławska 39): „Dziewczęta z No
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE.
FAMA (Przejazd 9): „Wzgardzona".
wolipek".
17.55 Wiedeń. „Parsiłal" — opera Wagnera
UCIECHA (Złota 72): „Dziewczyna szuka
FILHARMONIA (Jasna 3): „Gdy zakwitły
(transm. z Opery).
miłości".
bzy".
12.10 Budapeszt. „Pasja wg. św. Mateu
UNIA (Dzika 9): „Za kulisami" I rewia.
FLORIDA (żelazna 61): „Madem Lenox" i
sza" — J. S. Bacha (tr. z Akademii mu
„Królowa dżungli".
WANDA (Mokotowska 73): „Tajny plan,
zycznej).
FORUM (Nowiniarska 14): „Trafalgar" i R. 8" oraz rewia.
20.00 Strasburg. „Parsiłal" — opera Wag
„Jedna na milion".
nera (tr. z Opery).
Informacja o filmach dozwolonych da
HELIOS (Wolska 8): „Ułan ki. Józefa" i
70.25 Radio Paris. Koncert symfoniczny.
młodzieży — łelef. 7.11-25.
dodatki.
20.45 Sottens. „Psalmy" — w wyk. zesp.
Motet i Madrygał — pod dyr. Henryko Opleńkslego.
21.00 Mediolan. „Messa da Requiem" —
Verdiego (tr. z la Scali).
71.15 Bruksela tranc. Koncert ku czci Karo
la Szymanowskiego z udz. planisty Ignace
go Blochmana.
Przychodnia Specjalna dla chorych na
21-50 Luksemburg. Koncert symtlnlczny.
71.35 Droitwich. Mazurki Chopina i Szyma
nowskiego w wyk. 2. Smetrelina.

Łódzko-Warszawskie Towarzystwo Transportowe
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WARSZAWA I.
6 15 Pieśń „Kiedy ranne wstaję zorze".
6.20 Gimnastyka. 6-40 Płyty. 7.00 Dziennik
poranny. 7.15 Płyty. 11-57 Sygnał czasu. 12.00
Audycja południowa. 15.50 „Ziemia po któ
rej stępa! Zbawiciel" audycja dla dzieci.
16.00 Rozmowa z chorymi. 14.15 „yy drodze
na Golgotę" — pleśni wielkopostne; 16.50
Pogadanka aktualna; 17.00 ,U stóp Krzy
ża" — audycja literacka; 17.25 lulgi Boccherlnl: Stabat Mater — oratorium; 18.00 Przeględ wydawnictw; 18.10 Gra kwartet Leno
ra: 18.45 Skrzynka rolnicza; 12.00 „Odpust
Jerozolimski"; 10.50 Józoł Haydn: Siedem
słów Jezusa Chrystusa: 20.45 Dziennik wio.
czorny; 20.55 Pogadanka aktualna; 21.00 „Hi
storia o Mece Mlleoo Pana Jezu Krysia" —
słuchowisko; 21 50 Koncert symfoniczny: —
22 55 Motety (XV w.) w wyk. lwowskiego
chóru solistów; 22.55 Ostatnie wiadomo
ści dziennika wleee..
WARSZ2AWA II:
15 00 Płyty; 14.00 Parę Informaell; 14.10
Antonio Vivaldi; 15.00 Reportaż; 15.15 Mu
zyka w wyk. zespołu Pawła Rynasa; 18.00
Mistyka w muzyce poromańtycznel: 12.05
Recital fortepianowy Stanisława Nawróćkiooo; 12.55 Żyelo kulturalne stolicy; 22.00
„Godzina samotności": 2.15 Ryszard Wag
ner. F-agmonty z dramatu
mw»u«.ięo
„Pnrtiłal"; 75.15 Utwory Roberta Schumanna
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
17.50 Lipsk. — .Parsiłal" — opera Wag
nera.
18.50 Ryga. — . Parsiłal" — opera Wag
nera.
.
.. .
17.50 Sztokholm. — „Pasja wg św. Mateusza" — J S. Bacha .
17.50 Londyn Reg. Mazurki Chopina I Szy
manowsklego
20.00 DrcMfwich. — Koncert symłoniciny x
Queen's Hallu.
20.05 Praga — „Stabat Mater"
— ora
torium Oworxaka.
19.ID — Królewiec — „Tristan i Izolda" —
opora Wacinera.
20.50 Berlin. — „legenda o tlepej Jolan
*cie' —. opera Caxjkowsk’eqo.
21.00 Paris PTT — Festival Beethovena
21,00 Budaoesxt — Koncert orkiestrowy.
Dyr. Dohnanyt.

PŁUCA i SERCE FLORIAŃSKA 12
ul. Marsz. Focha 3, tel. 3.00-22. Rent

gen. Odina sztuczna. Porada wraz z WENERYCZNE.
TEL. 10.10-35.
prześwietleniem. Czynna od 12—8 W Wszystkie specjalności. Dentystyka.
Wezwania na miasto.

Dr. med. A. LESZCZYŃSKI Si-. ŻURAKOWSKI
weneryczne, płciowe, skóry

WENERYCZNE, skórne płciowe. —
CHMIELNA 33- (dom kina Atlantic) Kobiety przyjmuje lekarka Dr. Aprzyjmuje od 9 r. do 8 wiecz., oraz RATAJ. CHMIELNA 25. 8 r. - 8 w.
w Lecznicy Mariańska 9, godz. 4—5 Niedz. do 1-ej. GABINET ELEKTROŚWIATŁOLECZNICZY. Diaterma —
krótkie fale, d'ARSONVAL i in.

Dr Z. Fajcrn “”“36
w niedzielę do 2-ej

Weneryczna płciowe, skóry

w LEC^MICY, LESZNO

Przychodnia specjalna dla chorych na
T

PŁUCA i SE3JE

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

o
i or m
a prześwietleniem
porada wraz z
iŁUL

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

LECZNICA AJ
.CHŁODNA - A
ł
*

Spacjalm
ŻnlaflE# 4 * 1 s z E K
W^.—łćYCZNE, Skórne, Moecznica chorób fcLiŚjCsl ■ WftTRfBY Choroby
czopłciowe, Światłolecznictwo.
i przemiany materii. Prześwietlenia, Codziennie od 9 r. — 9 w. w niedzielę
analizy, wizyty na miasto. Marszał
święta do godz. 1-ej po pot.
kowska 99. Od 9 do 8 w. Niedziela
10 — i. Telefon 9.79-09
LECZNICA wyłącznie dla

GABINET ELEKTROLECZNICZY
LECZENIE CHOR0B SKÓRNYCH
promieniami granicznymi Bucky'ego
ŚNIADECKICH 12. Telcf. 9.65-22.

REUMATYKÓW
ARTRETYKÓW
czynna od 10—1 i 1—6. Wierzbowa 11
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„Catdi as catch can” — chwytaj co sie da

Oszukańczy turnią atletów w Warszawie
Howy sposób ni naiwnych finensistów

War

Co roku na zakończenie sezo od władz zezwolenia, co miało mi, zaś kontrakty z atletami by
nu cyrkowego organizowane by nie przedstawiać żadnych trud ły sfałszowane.
ły w Warszawie turnieje walk ności.
O oszustwie zawiadomiono
atletycznych. Od czasu jednak
policję
która wszczęła poszuki Dwie Józie: Józefa Bojak i Józefa
W imieniu tajemniczego korni
gdy skutkiem projektowanej tetu działali dwaj „delegaci**, wania, uwieńczone w końcu po Masztalerz, umiały kupować towary
przeróbki gmachu cyrkowego którzy zdołali też od trzech zna myślnym skutkiem. Oszustami bez grosza w kieszeni. Sklepy nosiły
na inne cele cyrk warszawski nych na bruku warszawskim ml okazali się mieszkańcy Pruszko z sobą pod spódnicami. Właśnie wyzamknął swe podwoje, turnieju łośników sportu wyłudzić około wa: Stanisław Jamiołek
________ i. Zyg-’, wiadowca policji zoczył je na Nalewnie mieliśmy. Okoliczność tę po 10.000 złotych. Zainteresowani rnunt Stanikowski, których are- ' kach jak obchodziły magazyny i wy
stanowili wykorzystać w tym dali się skusić, pokazywano im sztowano. Oszukanymi są dok- chodziły coraz grubsze. Tym większa
roku dwaj spryciarze. Przecież bowiem gotowe już kontrakty z tór, kupiec i adwokat._________ ich zasługa, że właśnie wystawiały
nie tylko w cyrku muszą się od
bywać walki atletów. Można je atletami.
Po wpłacie pieniędzy na ręce
z równym powodzeniem urzą
dzić naprzyklad na jakimś sta „delegatów** wszystko prysło
jak senna mara. „Delegaci** zni
dionie.
Zaczęło się od kolportowania kli z horyzontu. Po niewczasie
W całej Warszawie panuje ogrom- wątpienia w halach i na targowi
wśród miłośników tego sportu dowiedziano się. że nieznani
wiadomości o mającym odbyć członkowie komitetu występo j ne ożywienie w handlu przedświąte skach^ miejskich.
się w najbliższych dniach w sto wali pod fałszywymi nazwiska. cznym, ale największy ruch jest bez
Targi na Ordynackiej, na pl. Trzech
Ucy turnieju atletów. I to wła
Krzyży, na Koszykowej są przez ca
śnie w cyrku na Ordynackiej.
ły dzień po prostu oblegane przez go
Przecież jeszcze do żadnych
spodarne warszawianki, które dobrze
Przeróbek tam nie przystąpio
się orientują, że na targu zawsze
no. Arena jest. Miał to być tur
wszystko taniej można dostać niż w
niej walk wolno - amerykań
sklepach.
skich. Wymieniano nazwiska Od tygodnia mniej więcej trwają ro-, nie wybrane na parkingi? Od wielu | Trudno sobie po prostu wyobrazić
angażowanych atletów: Włady boty ziemne na placu Dąbrowskiego i lat największy ruch kołowy notowany I co się dzieje za Żelazną Bramą i na
sław Zbyszko . Cyganiewicz, placu Napoleona. Ziemia rozwalona, jest przy zbiegu ulicy Marszałkow placu Mirowskim, na którym dooko
Maks Krauser, Murzyn Oresto- chodniki rozkopane, nie można przejść skiej i Alei Jerozolimskiej oraz Nowe ła hal stanęło jeszcze 200 nowych
re, Hiszpan Hidalgo, Rumun Tra ludzie się pytają po co to, co tu się ro go Światu j Alei Jerozolimskiej.
straganów. Panuje tam nieprawdo
Na pierwszym odcinku, tuż obok
bi, ale nikt nie umie na to odpowie
wesco i inni.
podobny hałas i zamieszanie, a przy
dworca Głównego trudno Jest znaleźć tym tłok Jest tak straszny, że z tru
Istniał już podobno jakiś ko dzieć.
mitet organizacyjny, finansują Otóż jak się okazuje, magistrat przy odpowiedni teren dla postoju samocho dem można się przeciskać od straga
cy imprezę, chodziło tylko jesz stąpił do budowania pięknych parkiir dów. Zagadnienie to będzie mogło nu do straganu.
cze o kilku wspólników Z pew- ; sów dla postoju samochodowego. — 'być rozwiązane dopiero po .zniesieniu Kupcy zgromadzili wielką ilość to
nym niewickim kapitałem i zdo- I Dzięki temu końcowy odcinek ulicy starego dworca, na którym to miejscu warów, szczególniej dużo towarów
łano kilku z nich nakłonić do ; Marszałkowskiej oraz okolice poczty według planu przewidziana jest dość
Przystąpienia do spółki. Wszysr głównej otrzymają miejsca dla parko- dtża przestrzeń na parkingi. Musimy żywnościowych i owoców. Stragany
na to jednak jeszcze poczekać do- z galanterią uginają się po prostu pod
ko miało już być gotowe, cho- wania samochodów,
stosami bielizny, krawatów, sukien.
dziło tylko jeszcze o uzyskanre Czy jednak miejsca te zostały słusz- i brych parę lat.

u h przedświąteczny w halach i na targów skach.

Tłum, hałas i <hże ebroty

Dlaczego właśnie tam?
Nowy Świat prosi sie o parking

Doniosłe rezolucje
Kongresu bezpieczeństwa pracy
W Warszawie obradował, Jak już
donosiliśmy, Kongres bezpieczeństwa
Pracy, który uchwalił szereg donio
słych wniosków i rezolucji.
Podajemy poniżej ważniejsze wnio
ski, uchwalone przez kongres:
1) „Kongres bezpieczeństwa pracy
stwierdza, że każdy warsztat wy
twórczy, aby wypełnić dobrze i z ca
łym poczuciem odpowiedzialności
sWą doniosłą rolę w życiu społecz
nym i kulturalnym opierać się winien
na następujących podstawowych za
sadach:
a) czas, w którym przebiega proces
wytwórczy, nie może być marnowa
ny;
b) w czasie tym praca powinna się
odbywać w warunkach zapewniają
cych zdrowie pracownikowi;
c) w czasie tym należy: wzmac
niać energię twórczą pracownika,
wzmacniać jego poczucie odpowie
dzialności wobec zbiorowości, wzma
gać zamiłowania do rzetelnej, porzą
dnej i wytrwałej pracy, a przez wytworzenie odpowiedniej atmostery
Pracy podnosić wartości moralne I
kulturalne pracownika".
2) . „Kongres stwierdza. że organizacja służby bezpieczeństwa pracy
W zakładzie przemysłowym powinna
stanowić integralną część organizacji
Procesu wytwórczego. Formy tej or
ganizacji muszą być dostosowane do
indywidualnych potrzeb zarówno po
szczególnych branż przemysłowych,
lak 1 poszczególnych przedsięiborstw.
W organizacji służby bezpieczeństwa
niezbędny jest współudział fachow
ców z dziedziny higieny, fizjologii
Pracy i profilaktyki przeciwpożaro
wej."
3) „Wobec rozwoju akcji bezpie
czeństwa pracy, opartej o czynnik fi
nansowego zainteresowania tą akcją
branż i przedsiębiorstw kongres uznaje potrzebę rewizji dotychczaso
wego systemu nadzoru i kontroli nad
Warunkami bezpieczeństwa pracy w
warsztatach przemysłowych i rol
nych".
4) „Kongres uznając, że jednym z
najważniejszych bodźców w zakresie

Natomiast na drugim ważnym odcin
ku przy zbiegu ulicy Nowego Światu i
Alei Trzeciego Maja na terenie przy
legającym do gmachu ministerstwa ko
munlkacji doskonale możnaby urzą
dzić parking. Parking taki byłby ist
nym dobrodziejstwem, albowiem spe
cjalnie odcinek Nowego Światu od uli
cy Chmielnej do Alei Trzeciego Maja .
jest tak gęsto obstawiony unierucho I
mionymi samochodami w godzinach
wieczornych, że utrudnia to znacznie
ruch na te] ulicy.
A więc zamiast przystępować do bu
dowy parkingu na placu Napoleona r
placu Dąbrowskiego, które to miejsca
nie wpłyną specjalnie na zmniejszenie
postojów na przepełnionych ulicach,
należałoby zbudować pierwszy par
I
king w Ale! Trzeciego Maja.

akcji bezpieczeństwa pracy poszcze
gólnych branż i przedsiębiorstw jest
odpowiednia polityka taryfowa ubez
pieczenia wypadkowego, uważa za
konieczne dalsze zwiększenie elasty
czności w wymiarze składek ubezpie
czeniowych w zależności od akcji
bezpieczeństwa pracy i jej wyników
w różnych przedsiębiorstwach".
5) „W związku z procesem uprze
mysłowienia kraju w szczególności
zaś w związku z planową budową no
wych ośrodków przemysłowych (c.
o. p.) kongres uważa za konieczne
zwrócenie szczególnej uwagi na po
ziom kultury i higieny życia codzien
nego grup ludzkich, które w tych no
wych ośrodkach przemysłowych bę
dą zatrudnione".
6) „Uznając pogłębienie i szerzenie
wiedzy w prawach rządzących czyn
W jednym z przedziałów II klasy
nikiem ludzkim w pracy za jeden z pociągu Zbąszyń — Warszawa jechał
podstawowych elementów skutecznej | obywatel podwarszawski Mikołaj Kra
akcji bezpieczeństwa pracy, kongres | jewski. Naprzeciw niego siedział in
stwierdza potrzebę stworzenia odpo ny pasażer, starszy pan, robiący dobre
wiednich podstaw finansowych, umo wrażenie. Poza tym w przedziale nie
żliwiających działalność naukowo-ba było nikogo.
dawczą placówek, poświęconych tej
Nieznajomy wszczął rozmowę z
dziedzinie.
! Krajewskim przedstawiając się za
W pierwszym rzędzie konieczne konsula jednej z polskich placówek
jest utworzenie przy jednej z uczelni dyplomatycznych w Niemczech. Miał
wyższych zakładu 1 katedry fizjologii posiadać w powiecie warszawskim
pracy, w celu pogłębienia studiów spory mająteczek i hodowlę rasowych
badawczych w tej dziedzinie jak ró królików.
wnież w celu stworzenia podstaw na
W Milanówku pan konsul wysiadł
uczania „o funkcjonowaniu ustroju pożegnawszy się z Krajewskim bar
ludzkiego w warunkach pracy w dzo serdecznie. Dopiero gdy pociąg
szkołach technicznych i na studiach ruszył w dalszą drogę Krajewski '
lekarskich".
stwierdził, że „pan konsul" okradł go

Ogromne ożywienie zapanowało w
straganach z zabawkami dziecięcymi,
dawniej trudno było znaleźć handla
rza lalek, koników drewnianycfy te
raz przybyła ich cała masa i są for
malnie oblegani przez publiczność.
W porównaniu z rokiem ubiegłym
stwierdzić można o wiele większe
obroty. Kupcy, którzy ogromnie liczyli na ruch przedświąteczny, są
bardzo zadowoleni (co się u nich
rzadko zdarza) i ciągle jeszcze spro
wadzają świeże towary.
Wszystkie hale i targowiska miej
skie otwarte będą w Wielki Piątek
do godziny 21, a w W. Sobotę do 18.
Przez dwa dni świąteczne, tj. w
niedzielę i poniedziałek targowiska
zostaną zamknięte i rozpoczną normalną pracę dopiero we wtorek.

„Dyplomata” i portfel

,: tmrytowsny konsul” był zwykłym złodziejem

Kobieta spłonęła żywcem

Sąsiedzi zauważyli pożar

dopiero

Pogoda
Dziś pogoda pochmurna I ciepła,
miejscami drobne deszcze, a zwłasżcza w dzielnicach południowych i
wschodnich. Temperatura około 14 st.
umiarkowane wiatry zachodnie.

Gd tie staw e prz^zh PWK!
największy teren w Po'ste

Plan terenów na których ma stanąć . wszechną wystawę krajową zajętych
Powszechna Wystawa Krajowa został było zaledwie 60 ha.
już dokładnie opracowany.
Poza rozległymi terenami przyszła
Położone są one na prawym brze
gu Wisły, pomiędzy aleją Zieleniecką powszechna wystawa krajowa uzyska
a Walem Miedzeszyńskim i linią ko bogato rozwiniętą sie.ć tramwajową
lejową. Dochodzą one prawie do par i autobusową, a także magistralę ko
lejową podmiejską i dalekobieżną.
i ku Paderewskiego i Wybrzeża Koś
Dokładnie opracowany plan tych
gdy dym wydostał się do sieni. Po ciuszkowskiego, z którymi w razie
terenów uzyskał już zatwierdzenie
wstał alarm. Sąsiad Efroim Lilien- potrzeby mogą być połączone.
sztajn wbiegł do mieszkania BraunPowierzchnia stałych terenów wy min Spraw Wewnętrznych. Rozgra
sztajnowej spiesząc jej na ratunek
stawowych wynosi 70 ha, łącznie z niczenie ternów wystawowych od te
terenami dodatkowymi powierzchnia renów portowych jest już uzgodnione
parzył.
\
Przybyła wezwana straż ogniowa i wystawy mogłaby osiągnąć 170 ha. z min. Komunikacji. Obecnie jest w
ogień ugasiła. Braunsztajnową jednak Tak wielkich możliwości terenowych toku sprawa wywlaszcznia kilkuna
spłonęła żywcem. Lekarz pogotowia ' nie posiada nawet Poznań, miasto stu hektarów prywatnej własności,
ratunkowego znalazł już tylko zwęg i z największą u nas w Polsce prakty- które wchodzą w kompleks stałych
lone zwłoki.
i ką wystawową. W 1929 foku pod po i terenów wystawowych.

Potworny fajerwerk ludzki
W mieszkaniu własnym na Nowoli
Piu 39 stała przy rozpalonym do czer
woności żelaznym piecyku 70-letnla
Chawa Braunsztajnowa. Nagle zajęła
się na niej płomieniem suknia. Nie
wiasta zdążyła tylko krzyknąć i upa
dła na podłogę płonąc. Straciła przy
tomność. Tymczasem płomienie roz
szerzyły się po całym mieszkaniu.

z portfelu, w którym posiadał około
tysiąca złotych.
Nieszczęsny obywatel zawiadomił
o wszystkim policję, która wszczęła
poszukiwania. W albumie przestępców Krajewski rozpoznał znanego
złodzieja kolejowego Jana Malinowskiego, który wiele już razy znajdo
wał się w opałach, zawsze jednak uda
wało mu się wyjść cało z opresji.
Tym razem wpadł na dobre.

na dudków wytrawnych Kupców naiewkowskich. W ruchomych
SKLEPACH
POD SZYLDAMI SPÓDNIC
znaleziono kilka tuzinów pończoch,
krawaty, rękawiczki, koszule, spinki,
podpinki...
Najlepsza kwalifikacja nie ostoi się
gdy nie ma pieniędzy. Przekonywują
się o tym w pierwszym rzędzie lęka
rze i adwokaci, ludzie zaliczający sie
bie do uzdolnionych w swoim fachu.
Dotychczas żaden adwokat i lekarz
nie zgłaszał do sądów powództwa
przeciwko nie płacącym pacjentom i
klientom. Taka była zasada. Ale wy
padki wykręcania się sianem klientów
i pacjentów stały się tak powszech
ne, że biedni lekarze i adwokaci bła
gają władze o wydanie ustawy w
myśl której samorządy palestry i le
karski mogłyby
ŚCIĄGAĆ NALEŻNOŚCI
od pacjentów i klientów w drodze ad
ministracyjnej. Droga administracyj
na jest podobno skuteczniejsza, pew
niejsza i szybsza.
Najszybciej jednak działa zawsze i
wszędzie policja. Znany pod przezwis
kiem Pazurka szperacz śpiźarni Ste
fan Gałecki spakował właśnie mary
naty i szynkę Lucyny Wolichnowskiej z Elektoralnej i ruszył ku bra
mie. W tym zoczył policjanta. Pazu
rek struchlał. Zawrócił nagle i ukrył
Się
W TEJ SAMEJ SPIŻARCE,
w której przed chwilą gospodarował.
Ale policjant, który szedł do kogoś w
tym domu dla wręczenia jakiegoś bar
dzo ważnego papierka urzędowego,
usłyszał w śpiżarce westchnienie. My
ślal, że to szczur i zamierzał sporzą
dzić protokół przeciwko gospodarzo
wi za. nie wytępienie gryzoniów.
Przedtem jednak zajrzał do śpiżarki i
znalazł Pazurka.
Mamy żywy przykład na Pazurku,
jak wiele zależy od przypadku, Przy
padek też zrządził, że w Halach Mi
rowskich spaliło się 20 piwnic z to
warami. A jednak Zarząd Miejski wy
jaśnia, że
WINNA TEMU HANDLARKA,
która poszła ze świecą do piwnicy. A
z czymże miała pójść jeśli nie ma tam
ani okien, ani wentylacji, ani elek
tryczności... Pardon! Magistraccy pa
nowie wymagają, ażeby każdy straganiarz w Halach Mirowskich miał
elektryczność w kieszeni. W sklepach
sprzedają latarki elektryczne. To zupełnie tak, jak gdy komuś spadła cegła z dachu na głowę, to winien ten
ktoś, bo powinien był tamtędy nie
chodzić.
i-
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Ma boiskach, ringach i torach
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Anschluss
przeszkodą w meczu

Sukces niewątpliwy i duży

Słynna angielska drużyna piłkarska
Arsenał, która miała rozegrać szereg
spotkań w Wiedniu, Budapeszcie i
Pradze czeskie] postanowiła odwo
łać swoje tournee. Odwołanie to po
zostałe w związku z przyłączeniem
Austrii do Rzeszy.
Anglikom zależało przede wszyst
nić się do zadzierzgnięcia moc- kim ua
IUŁCS1„„u meczów wiedeń„lud
na rozegraniu
niejszych węzłów przyjaźni mjg 1 skich. Po odwołaniu tych spotkań,
dzy obu narodami.
j Arsenał uznał całe tournee za nieJ. S...ski
' aktualne.

Węgry przyznają zwycięstwo Koziołkowi
(Od własnego korespondenta)
w kwietniu.
Niedzielny mecz bokserski
Polska — Węgry rozegrany w
Budapeszcie ciągle jeszcze nie
schodzi ze szpalt prasy węgier
skiej, która doskonale wyraża
się o drużynie polskiej, podkre
ślając przede wszystkim dobrą
formę Polaków, wysoki poziom
meczu jak również dżentelmeń
ski jego przebieg.
Ostrej krytyce natomiast pod
daje rozstrzygnięcia sędziego
Dworaka z Czechosłowacji, kto
ry w swych ocenach był nieje
dnokrotnie stronny.
W dalszej swej ocenie spotka
nia niektóre dzienniki budapesz
teńskie przyznają, że w walce
koguciej, w której Bondi spot
kał się z Koziołkiem zwycię
stwo należało się właściwie Ko
ziołkowi. W spotkaniu tym Ko
ziółek miał od pierwszej chwili
walki znaczną przewagę nad
Węgrem, kładąc go nawet w
trzeciej rundzie na deski. Po
mimo tego jednak sędzia przy
znał zwycięstwo w tym spot
kaniu Bondiemu.
Natomiast cała prasa węgier
ska zgodnie staje w obronie Wę
gra Mandi, który w spotkaniu w
wadze lekkiej przegrał na punk
ty z Kowalskim. W spotkaniu
tym przewap-p w pierwszej run
dzie miał Kowalski. Dopiero w
drno’lni tnnd'ziA Worrier docho-

dzi do głosu. Trzecia runda
przynosi początkowo zwycię
stwo Kowalskiemu, później jed
nak atak Mandi‘ego oszałamia
Polaka. W spotkaniu tym sę
dzia przyznał jednak zwycię
stwo Kowalskiemu.
Omawiając ostatnie spotkanie
Piłata z Nagy‘m dziennikarze
węgierscy zaznaczają, że gdy
by nie załamanie się Nagy‘ego
w drugiej rundzie, co wyzyskał
Piłat utrzymując swą przewagę
już do końca meczu i doprowa
dzając w ostatme5 walce do po-

Nowiny i nowink

WĘDLINY ST. TURKOWSKIEGO

Budapeszt

TRENER STEPP W POLSCE.

Po przerwie świątecznej wznowio
ne zostaną w dniu 24 bm. rozgrywki
piłkarskie o mistrzostwo Ligi PZPN.
Program najbliższych spotkań przed
stawia się następująco:
24 bm. o godz. 16.30 walczyć bę
dą: w Krakowie Cracovia — Warta,
w Warszawie Polonia — Ruch, w Ło
dzi ŁKS — Wisła, w Chorzowie AKS
— Warszawianka, w Wilnie Śmigły
— Pogoń.
1 maja o godz. 17-tej: Wisła —
Cracovia w Krakowie, Warszawian
ka — Polonia w Warszawie, Pogoń—
ŁKS we Lwowie, Ruch — Warta w
Wielkich Hajdukach oraz Śmigły —
AKS w Wilnie.

Warszawa
ul. Wierzbowa 3, telefon 627-33

Uwagi: Olbrzymi wybór serwisów
stołowych po cenach fabrycznych

Kryształy i Szkło

SA A-O/W

KAZIMIERY

WIECZNEJ ONDULACJI

łabędź

„WŁADYSŁAWA”

wolska

Lekkoatleci niemieccy

105

w zawodach
międzynarodowych

został przeniesiony do Salonu wiecznej

ondulacji na

WOLSKA 50,

KAZIMIERĄ j WŁADYSŁAW

pod firmą

W dniach 9 i 10 lipca br. lekkoatle
ci niemieccy rozegrają cztery mecze
międzypaństwowe:
w Hamburgu przeciwko Danii,
w Królewcu przeciwko Polsce,
w Pradze z Czechosłowacją,.
w Amsterdamie — mecz kobiecy z
Holandią.
Nadto w dniach 14 i 15 sierpnia re
prezentacja Niemiec walczyć będzie
z Belgią w Antwerpii, a 27 i 28 sierp
nia — w Sztokholmie ze Szwecją.

CIEPIEN1AK

Dojazd tram. 5, II, IS, 16 i 21. » CENA ił. 5.—

Tel. 3.49-43

S K L E P Yi Senatorska 6 róg Miodowej, tel. 6-74-27

Stalowa 28, tel. 10-12-47

IIDinOV

WYTWÓRNI Ai Praga. Środkowa 11. tel, 10-15-21

Glosy prasy, polecające firmę moją szpitalom, zakładom gastron,, pensjonatom
bursom it.p. stwierdzają najwymowniej wyjątkową dobroć i zdrowotność wędlin
HURT

fi
■

CENY KONKURENCYJNE

DETAL

MEBLE

r* Donri itki
Nowy Sw‘at 30, K°szykou,a 67, Miedzianaio
V111 okazyjne
pochodzące z zamiany

wie !%** W ■-LI

JAPONIA ZAPRASZA NIEMCY.
Japoński Zwlęzek lekkoatletyczny zapro
sił do siebie reprezentację Niemiec na kilka spotkań międzypaństwowych I między,
miastowych.
Spotkania miałyby się odbyć w paździer
niku br. Obecnie toczę stę pertraktacje co
do warunków finansowych.

Skład

VON CRAMM ZNÓW MA GRAC.

Polski
Terminarz ważniejszych imprez pły
wackich w sezonie nadchodzącym
przedstawia się następująco;
od 1 do 29 czerwca — mistrzostwa
okręgowe.
16 i 18 lipca — mistrzostwa Polski.
Od 18.7. do 5.8. — obóz juniorów
w Sierakowie.
23 i 24.7. — zawody z konkurencji
pań i panów ze Szwecją (pertraktacje
w toku).
7 sierpnia — mistrzostwa długody
stansowe Polski w Bydgoszczy.
S do 13.8. — mistrzostwa Europy.
20 do 21.8. — zawody międzynaro
dowe Polska — Łotwa — Estonia.

Najtaniej Kupisz
a Czyt Nowe' Rzeczpospolitej otrzymują
jeszcze 20°/o zniżki w składzie

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 17 zł
1

MC Dl C Stylowe i nowoczesne, oraz wysprzedaż dawniejszych fasonów M2 Dl C
LULL za bezcen. Wt. KUCICKI Marszałkowska 145 tel. 504-68 |j|LULL

11/ YTWÓRN1A tapicersko - stolarska
■W Z. GILEWSKI, ul. Senatorska 26.
Poleca meble stolarsko - tapicerskie
własnego wyrobu, gotowe i na zamó
4
a\ 1/upno- Sprzedaż starej garde- wienia. Telef. 2.63-06.
ft/ li roby męskiej i damskiej, za 7AMIANA (kupno) zużytej garderomiana na wykwintne materiały biel Ł by na materiały bielskie „Aiwa",
skie. Kupujemy kwity lombardowe i Nowy Świat 62, sklep podwórzu; te
futra. Jerozolimska 27, podwórze — lefon 3.26-97.
4
sklep 73. Telef. 7.23-75.
4

Kupno i sprzedaż

Warszawa, Jasna 16
telefon 639.78

Spółdzielnie i kupcy
Sprzedaż hurtowa

Różne

MASZYNY SINGERA od 3 zł tygodlll niowo, Chłodna 42—13. Pańska
40—22. Dzwonić: 6.79-17.
4 1 nn°l sil męskich uzyska pan,
I UU l0 stosując aparat „Nr. 111“.
Naukową broszurę wysyłamy bezpłat
v-tasnego wyrobu
MASZYNY do szycia „Kasprzyckie- nie, dyskretnie. „Iuventus“, Warsza
poleca na święta
1*1 go“ znane ze swej dobroci od lat wa, Aleje Jerozolimskie 35.
5
Gotówką — Ratami — Tanio —
Henryk Weber 58.
A
A
TAPCZANY,
otomany,
fote(skład fabryczny). Warszawa, Mar
Sklepy: Chmielna I, Poznańska szałkowska 158, róg Królewskiej. 4 K. K. 1 le. łóżka, kozetka 10 mieś.
Chmielna 44.
róg Żulińskiego
Centrala: Radzymińska 62
DADIO - ODBIORNIKI. Philips, Kos UftPICTA
nowoczesna
czyta
ilustrowany tygodnik
ił mos, Telefunken, Echo i inne bez nUCItlft
zaliczki od 10 zł. miesięcznie. Chłodna ..Wiadomości Kobiece**. Moda. Kosme
Pamiętaj
42—13, Pańska 40—22. — Dzwonić: tyka. Gospodarstwo domowe. Tylko
o beirobotni/ch 6.79-17.
4 20 gr. Wszędzie do nabycia.
5

WYBOROWE WĘDLINY

dalta, Kostiumy, Suknie, Kapelusze

ALUMINIOWE

Mistrzostwa pływackie

OGŁOSZENIA DROBNE

J. Mejewski i

Korespondent francuskiego dziennika spor
towego „L'Auto" donosi, że Niemiecki Zwię
zek Tenisowy zamierza wstawić do swej
drużyny Davis-Coup'oweJ znakomitego zawodnika von Cramma.
Jak donosiliśmy w swoim czasie, von
Gzemm aresztowany został niedawno za wy
kroczenie przeciwko obyczajności.

8 maja o godz. 17.15: Cracovia —
Śmigły w Krakowie, Polonia — Po
goń we Lwowie, Warta — Wisła w
Poznaniu, ŁKS — AKS w Łodzi, oraz
Ruch — Warszawianka w Wielkich
Hajdukach.
15 maja o godz. 17.15: Wisła —
Ruch w Krakowie, Warszawianka —
Śmigły w Warszawie, ŁKS' — Polo
nia w Łodzi, Pogoń — Warta we
Lwowie oraz AKS — Cracovia w Cho
rzowie.

Warszawa, Nowy Świat nr. 36 m. 30, I piętro

Wykw ntne w wielkim wyborze

Salon Wytwornych Mebli

Rekord tej ciekawej konkurencji (na ISO
mj wynosi 27,8 sek.

MISTRZOSTWA W PIŁCE WODNEJ
W czerwcu I llpcu br. odbędę .lę ,ozgryW
kl w piłce wodnej o mistrzostwo Polski
przy udziale drużyn: AZS Warszawa, EKS Ka
towlce, Hakoach Bielsko, ksz Ostrowiec i
Glszowtec.
Każda drużyna grać będzie dwukrotnie z
każdym przeciwnikiem. Tytułu mistrzowskiego broni EKS.

Ciekawe rozgrywki piłkarskie

StGAIKiB.ILECK!

w Tokio odbył stę w tych dniach dorocz
ny ciekawy bieg pieszy, przeznaczony spe
cjalnie dla młodzieży wiejskiej.
Polega na tym, te zawodnicy startuję bez
obciętenla, przebiegając 50 m, po czym
muszę wzięć na plecy więzkę słomy wagi
50 kg I z tym obclętemem przebyć dalsze
100 m.

KROI GUSTAW FUNDUJE PUCHAR.
Król szwedzki Gustaw V ufundował tzw.
Zimowy Puchar Devise die rozgrywek w heli.
Puchar ten zdobyła na własność Francja.
Obecn.e król Gustaw, który mimo sędziwe
go wieku (80 lat) zajmuje się jeszcze czyn
nie tenisem, postanowił ufundować nowy
puchar dla rozgrywek w hall.

20 meczów o mistrzostwo Ligi

poleca Firma

W połowie maja br, ponownie przybędzie
do Polski amerykański trener pływacki
Stepp.

Stepp obejmie stanowisko trenera pzp.
Kontynuowanie rozpoczętej przezeń w roku
ub. pracy zapewni położenie mocnego fun
damentu pod plywactwo w Polsce.
BIEG Z WIĄZKĄ SŁOMT.

łożenia Węgra na deski, druży
na węgierska bezapelacyjnie od
niosłaby zwycięstwo.
Oprócz artykułów omawiają
cych niedzielny mecz wszystkie
dzienniki budapeszteńskie za
mieszczają liczne fotografie z
przebiegu spotkania.
Pomimo tego węgierskie koła
sportowe przyjęły remisowy
wynik meczu z dużym zadowo
leniem. Szczególny nacisk kła
dzie się na dalszą współpracę
sportową między sportowcami
abu krajów, co winno przyczy-

paryskie i wiedeńskie

firma

l/RZYK życia Cieszkowskiej, autorli ki tak popularnych Krzywd do
zwolonych — to wiecznie aktualny
głód uczucia serc bezdomnych. Ca
ły dochód dla ubogich studentów. —
Cena tylko zł 1.80.
5

MĘŻCZYŹNI! Sto procent sił uzyska
ITI każdy, stosując mój wynalazek:
Aparat „X“. — Bliższe szczegóły: F.
Ponarski, Warecka 10—18.
5

DADIO szwankuje. Przyczynę zba11 da bezpłatnie wysłany specjalista.
„Radiopogotowie", telefon 9.86-89. 5

SZYBKA
NAPRAWA
światła. ■ zwonków, motorów, radioanten. S1UDEK Mokotowska 73. tel
947-62 (czynne dzień noc i święta).

7AKŁADY STOLARSKIE K. PO*■ STEK, ul. Poznańska 22, wykonu
ią wszelkie roboty stolarskie dla instytucyj
wojskowych, samorządo
wych i prywatnych.
5

Klementyna KOZŁOWSKA

ŁYZKh ŁYŻECZKI, WIDELCE; NOŻE

komplety skautowskle I wojskowe (łyżko, nóż i wide et). OKUCIA do drzwi i oklan KLUCZE
oraz

wszelkie

odlewy

z

aluminium

WYRABIA

chrześcijańska

WARSZAWA, FAtęCKA 18.

Tel. 429.90
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T r ychinoskopistka
Olbrzymia odpowiedzielnośż w maleńkim szkiełku

Cichy pomruk rozmów. Wielkie sa
le zimne i sztywne i takie maleńkie
kobietki w białych kitlach.
Na lśniącym blacie stołu szereg mi
kroskopów. Szklane kompresorla bły
szczą lekkim seledynem szlifowanych
brzegów.
Dzwonią nożyczki. Skrawkarze
niosą kawałki jeszcze drgającego
mięsa, na dużych tacach, z przegród
kami, a 160 na szpikulcach nadzia
ne, błyszczące tłuszczem i świeżością,
oddzielone blaszkami.
Siedzi na wprost okna. Przechyla
aparat ukośnie — nastawia lusterko,
by „złapać" światło. Rozkłada przed
sobą kompresorium — podłużne, gru
be szkło z ponumerowanymi prze
gródkami.
Bierze w zimne palce gorący jesz
cze skrawek mięsa. Tnie nożyczkami
przepisowe „owieski"
Mięso drga w palcach, jak żywe i
kurczy się, jakby pod wpływem bó
lu, zadawanego cięciami ostrych no
życzek
Układa ostrożnie w przegródkach
— rozpłaszcza — odrzucając skraw
ki, mięsa na bok — potem poruszy
szkłami, Iby bardziej rozpłaszczyć
•.owieski" czerwone i zręczne palce
Wprawnie zakręcają dwie metalowe
śrubki.
Robi to wszystko — rutyna.
Przeciera szkło ściereczką.
Różowe „owieski" tworzą lekko se
ledynów'' plamy, gdzieniegdzie kropla
krwi — surowica wyciśnięta z włó
kien rozlewa się szeroką otoczką.
Preparat gotowy. Ustawia na stoli
ku przedmiotowym 1 pochyla twarz.
Patrzy jednym okiem w aparat — re
guluje zbliżenie.
To sztuka patrzeć jednym okiem w
„szkiełko", a drugie mieć otwarte i
tak je opanować, by nie chwytało
okolicy.
Nauczyła się. Oba oczy ma otwar
te — a tylko jednym widzi.
— Co?
— Świat zda się fantastyczny —
Podpatruje tajemnicę mechanizmu
Przyrody — architekturę budowy cia
ła zwierzęcego. Musi umieć patrzeć
i rozróżniać wszystko. Włókna —
Pęcherzyki powietrza — pęcherzyki
tłuszczu, jak grona winogron zbite
— kryształki różnych soli — różne
..ciała obce" — sok surowicy i wśród
tego ■wyszukać wroga: maciupeńki
włosień! Tak mały, że widoczny tyl
ko pod mikroskopem — a tak groźny.
Skupia się. Jest uważna.
Nie można wtedy myśleć o sobie
i o swoich drobiazgach — bo wów
czas widzi się w mikroskopie w pę
cherzykach powietrza te 5 zł dzien
nie 1 kłopot z ich racjonalnym wyda
niem.
Jest tylko trychinoskoplstką.
Brat na uniwersytecie — studiuje
medycynę — będzie lekarzem.
Ile potrzeb ma taki młody kandy
dat na dostojną osobę...
Wzdycha — teraz musi mu kupić
skryptu i buty — bo w tych, poda
rowanych przez wujka niewygodnie
mu i |uż się podarły. Chłopczysko
tak niweczy wszystko, aż strach.
Uwaga — coś podejrzanego — ach
*- głupstwo — to tylko plamka fio
letowa z tuszu ołówka.
Przesuwa wolno w palcach grube
szkła. Czysto!
— No. chwała Bogu! i szkoda!
— Chwała Bogu — bo wie, czym
M włośnlenie, jakie następstwa z te
zo wynikają, chociaż rzeźnicy to lek
ceważą.
— Musi taka pannica coś robić —
za co my płacimy takie słone podat
ki na rzeźnię — to chociaż
niech
Przez to szkiełko popatrzy!
— A szkoda — bo? Bo trochę ego-

izmu ludzkiego — za trychinę dosta
nie premię — 25 zł.
Dopiero się brat ucieszy! Kupi mu
nowy krawat — bo chłopak też ma
pretensję do życia i czasem na rand
kę wyskoczy — a ten stary to już
taki zmiętoszony
pracowicie go
nicowała wieczorem i odprasowywała. Nic nie rzeki, westchnął i poca
łował ją w policzek. Nie, że dla nie
go pracuje.
— Zęby się znalazła!
Bacznie śledzi i prędko — musi
kilkadziesiąt preparatów na dzień
zbadać. Oczy się męczą — a muszą
być czujne i ona musi być czujna.
A gdyby tak przepuściła trychinę?
Dreszcze ją przechodzą.
To nic, że wyrzucą z posady —
ale przepisy ustawy mają swoje nie
ubłagane paragrafy — a życie ludz
kie?

toczce skręcił się w charakterysty- 1I
czną trójkę, lub dziewiątkę.
I
Czasem zwapniały i rozpad! y na
kilka ciemnych kawałków.
Może to kryształki?
Ma wątpliwości — odsyła do lekarza.
— Co to? nic, nic — to tylko cygaretki torebek Mlszera.
Nic nie ma! Czyste mięso — pre
parat za preparatem.
— Brat musi poczekać. — Może
jutro trail się upragniony włosień.

Preparat za preparatem ściera jednym pociągnięciem palca i znów na
kłada w świeże, drgające „owieski".
A tam — przy obiedzie — czy kolacji,
komu przyjdzie na myśl, że „taka
panna" trzyma ich życia w swoich
drobnych dłoniach?
Nożyczki dzwonią —- piętrzy się
stos „próbek" mięsnych.
— Dobre?
— Dobre — następne.
Bratu kupi krawat na pierwszego.
In.

Samowolna podróż bociana
W małym miasteczku anatolijskim Adana zdarzyła się nieco
dzienna historia. Na plac pomię
dzy bawiące się dzieci spłynął z obloków piękny bocian i nie tylko
nie okazywał żadnej obawy, ale
podszedł wolnym krokiem do jed
nego z dzieciaków i wyrwał mu
z ręki kawał chleba.
Dzieci przerażone zmartwiały.
Jeden z odważniejszych chłopców
zauważył, że bocian ma na nodze
złotą obrączkę. Zawiadomił czym
prędzej swego ojca. Po zbadaniu
okazało się, że bocian należy do
jednego z instytutów ornitologicz
nych niemieckich.
Uciekiniera odstawiono proza*
icznie koleją z powrotem.

Żart uratował życie

Podrśże Anglików finansują Niemcy

Londyi-Bagdad bez przesiadania
Gigantyczna trasa kole owa na ukończeniu

Kiedy wybuchła wielka rewolu
cja francuska, zwróciła się przede
wszystkim przeciw stanom posia
dającym i duchowieństwu. Przy
szło wtedy, zwłaszcza na ulicach
Paryża do licznych gwałtów i eks
cesów. Przedmiotem szczególnej
nienawiści byli księża.
Pewnego tcieczora musiał ks.
Morellet, znany ze swej zimnej
krwi i ciętości, przejść samotnie
przez kilka ulic. Natknął się na
bandę wyrostków, która go otoczy
la i zaczęła lżyć, wreszcie niedwu
znacznie groziła mu powieszeniem
na latarni.
Ksiądz nie stracił zimnej krwi i
powiedział:
— Cóż wam z tego przyjdzie,
że mnie powiesicie? Czy latarnia
będzie przez to lepiej świecić?
Chłopcy roześmiali się, i puścili
go wolno.

ma swoją długą i burzliwą historię i
odegrała pewną nawet rolę w ostatniej wojnie światowej. Zaczęło się to
w roku 1912, gdy według projektu jod
uego z najtęższych umysłów nietniec
kich Hellfericha (zmarłego tragicznie
w 1924 roku) Bank Rzeszy postano
wił sfinansować budowę kolei bag
dadzkiej, wyraźnie przeciwko intere
som Anglii, która dążyła za wszelką
cenę do sparaliżowania wpływów nie
mieckich w Turcji, co jej się jednak
nie udało. Ostatecznie, postawiona
przed faktem dokonanym i zagrożo
na w swych interesach na Bliskim
Korsarze XX ujiehu
Wschodzie, Anglia weszła z Niemca
mi w układy, które zakończyły się
w Londynie przyjęciem protokółu w
sprawie współdziałania obu państw
na terenach majo-azjatyckich.
Nowy typ „torpedy**
Do chwili wybuchu wojny świato
Od pewnego czasu trwa na; knąć z cennym ładunkiem pod
Koleje francuskie demonstrowa
morzu Bałtyckim zacięta woj i czas gęStej mgły, jaka pano- i wej budowę kolei bagdadzkiej, przy ły w zeszłym tygodniu nowy typ
na pomiędzy przemytnikami al wała w owych dniach w por-1 której współdziałała znana angielska wagonu motorowego, pędzonego
koholu xi szwedzką strażą gra ćie i na morzu. Pomimo usil- i firma transportowa, utrzymująca ko- gazoliną, pobieraną bezpośrednio
niczną. Codziennie gazety ło nych poszukiwań nie udało się j munikcję na Eufracie i Tygrysie z materiału drzewnego. (Motory
tewskie, estońskie i szwedzkie statkom szwedzkim przemytni-1 „Lynch Brothers", doprowadzono do tego rodzaju zastosowano od nie
podają sensacyjne szczegóły ków odszukać — po prostu mó- j stacji Istabulat 60 km na północ od dawna w autobusach miejskich
Bagdadu. Budowę prowadzono od
o nowych dramatycznych wy wiąc, „wpadli w wodę“.
warszawskich).
w kierunku północnym, W
padkach.
Następnego dnia zawinął do Bagdadu
Nowy typ motoru gazolinowego
czasie
wojny
wybudowano
dalszy
40
W tych dniach doskonale wy Gdańska szybkobieżny okręt!
odznacza się znacznie większą niż
km
odcinek.
Po
wycofaniu
się
wojsk
ekwipowany okręt „Edouard“ „Pirin“, również z wielkim la-1
używane dotychczas, mocą (280
płynący pod flagą panamską dunkiem
alkoholu.
Policja tureckich z Bagdadu i zajęciu miasta CV) oraz większą pojemnością
przez
wojska
angielskie,
podjęto
prze
,w ucieczce przed pościgiem szwedzka przypuszcza, że albo
(95 miejsc). Motor 12-cylindrowy
szwedzkim zawinął do łotew chodzi o ten sam okręt który rwaną od roku przeszło budowę, do pędzony jest węglem lub drzewem
prowadzając
ją
stopniowo
do
samych
skiego portu Liepaja. Wiózł, zdołał zmienić nazwę i doku
albo ,geka“, produktem karbonioprócz wielkiego transportu menty, albo o inny wprawdzie, prawie granic naftowych terenów zacji starych progów kolejowych.
broni dla czerwonej Hiszpanii, ale również przemytniczy. Ob Mossulu, co ogromnie ułatwiło zaję Może przebiegać 500 km bez po
także 150.000 litrów alkoholu stawiła zatem poza trzykilome cie tych obszarów przez wojska an trzeby nabierania paliwa.
nielegalnie.
Policyjne statki trową strefą wyloty portu w na gielskie.
ót tym razem
la^uin transport
ncuiipuii Sprawa ta pozostawała w zawieszę Czynniki oficjalne francuskie
szwedzkie obstawiły port w do iUóięi,
dziei, że
zwolonej odległości. Pomimo przemytniczy dostanie się w jej niu do ostatnich czasów. Ostatnio
podjął ją rząd Iraku, który zamierza,
tego udało się parowcowi um- I1 ręce.
mimo piętrzących się trudności na nalazku dużą wagę ze względu na
tury przede wszystkim finansowej, jego wielkie zalety, o ile chodzi
47 srebrnych lisów i dwie peleryny sobolowe
sprawę tę doprowadzić pomyślnie do O obroną narodową.
końca. Jak w pierwszej fazie budowy
kolei bagdadzkiej, tak i w ostatniej,
finansują ją Niemcy, którzy wykazu
Szeroko znana także wśród Pola konany tak szybko, że przechodnie ją coraz większe zainteresowanie
Warszawa, Chmielna 5
sprawami Bliskiego Wschodu. Zainte przy
ków miejscowość kuracyjna Meran, nie zdążyli się zorientować.
Nowym Śwlecłe. Tel. 5 47-40
znajdująca się od wielkiej wojny w
Straty magazynu są ogromne, po resowania te wzmogły się ostatnio oPokoje
od zł 3*50
Tyrolu włoskim, przeżyła w zeszłym nieważ ze względu na zbliżające się gromnie, po zajęciu Austrii.
tygodniu silne wrażenia, wskutek na święta wystawiono na pokaz najcenpadu rabunkowego, wykonanego na nieisze sztuki. Dość powiedzieć, że
modlę amerykańskich gangsterów.
rabusie porwali 47 kołnierzy ze srebr
Przed wielki sklep z futrami, znaj nych lisów i dwie peleryny sobolowe.
dujący się w gmachu kurhauzu, zaje
chało o godzinie 2-ej po południu luk
I
Doży wybór 9944 warunki CHŁODNA 36
NAJSTARSZA POWIEŚĆ
susowe auto. Wysiadło z niego dwóch
eleganckich panów, którzy stanęli
— Która powieść polska jest naj
przed wystawą. Nagle jeden z nich starszą w piśmiennictwie świata?
— „Ogniem i mieczem" Sienkiewi
rozbił wystawową szybę i obaj chwy
clii z wystawy wszystkie futra, rzucili cza.
— Niby dlaczego?
się do auta i umknęli. Napad był wy— Bo powstała przed „Potopem".

Jeszcze nie teraz, ale bodajże zai
parę tygodni będzie można pojechać
koleją z Londynu do Bagdadu bez
Trzyma w swym oku życie tylu przesiadania. Przez kanał La Manche
ludzi, ilu z nich ze smakiem i zau prowadzą specjalne promy dla prze
faniem zje kotlet wieprzowy — szyn-I wożenia pociągów, obecnie podobny
kę — czy kiełbasę.
prom buduje się przez Bosfor pod '
— Co to? Włosień zwapniały — Heidarpasza. A stąd już prosta droga
czy jaki inny niewinny twór?
do Bagdadu, oczywiście dopiero po
Uważnie śledzi — Już chce szkła wykończeniu ostatniego 60-kilometro
rozluźnić — nie — jeszcze raz spój- ’ wego odcinka, który linię bagdadzką
rzy. — Może zobaczy „robaczka" o 1 połączy z siecią turecką,
barwie mięsa, jak w czułenkowej o- I Kwestia budowy kolei bagdadzkiej

Pościg we mgie

za statkiem przemytniczym

Gangsterzy w Meranie
Rabują na sposób amerykański
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Mózg dziecka, akonit, sadze i liście

Ponura magia czarownic

U

Cd tajemnic kabały do „zakonu mopsów”

Recepty na maść czarownic

Pifhtijku i ulgiebru
— Koledzy, czy wszyscy jesteś
cie?
— Tak jest.
— Kolega Wyprztycki, sporzą
dzi listę. Jakie środki ostrożności
zachowano?
— Nie ma nikogo w domu. Oj
ciec poszedł do kawiarni, matka
do ciotki. Jedynie służąca jest w
kuchni, ale ona zajęta, nic nie
usłyszy na pewno.
— To bardzo źle. Trzeba było
pomocnicę domową też wysłać z
mieszkania. Kolega wie, że każdy
obcy człowiek jest dla nas nie
bezpieczeństwem. Co poza tym?
— Przed bramą stoi jeden z
naszych, kolega z młodszej klasy,
w razie, czego da znać.
— A zatem, po zachowaniu
wszelkich ostrożności mogę otwo
rzyć zebranie. Proszę, niech kole
dzy podejdą do mnie bliżej, będę
mówił szeptem.
JT maleńkim saloniku państwa
W. zrobiło się cicho. Sześciu
chłopców w granatowych mun
durkach z niebieskimi obszewkami, obsiadło dookoła smukłego
blondyna ze znaczkiem w klapie.
A blondyn, konspiracyjnym szep
tem zaczął:
— Koledzy! Państwo Polskie
znajduje się w niebezpieczeń
stwie... Jedynie my, my młodzi i
zdrowi moralnie możemy...
Przeraźliwy dzwonek u drzwi
poderwał wszystkich na równe no
gi— Koledzy nie denerwować się.
Spokój. Czy jest „bibuła“ w do
mu?
— Nnnie... nie ma. Franek Wyprztycki zbladł i zrobiło mu się
bardzo nieprzyjemnie.
A zatem proszę o zachowani?
zimnej krwi. Kolega W. niech otworzy drzwi. Pamiętajcie, uczymy się historii na jutro, ja, wasz
koropetytor, opowiadałem właśnie
o wzięciu Bastylli.
Franek, choć nogi się pod nim
trzęsły, poszedł otworzyć drzwi.
W saloniku panowała śmiertel
na cisza... Słychać było zgrzyt klu

roki skazujące w procesach o
czary uderzały jedynie w nar
komanów. Sabat istniał rów
nież w rzeczywistości. Istnieje
jeszcze i dzisiaj — do czego
przyznają się zresztą sami okuł
tyści — w formie tajnych ze
brań nocnych „adeptów" magii.
Na zebraniach tych orgie łączą
się z obrzędami podobnie jak w
kultach pogańskich.
Nazwa „sabat" wywodzi się
najprawdopodobniej od hebraj
skiego „sabbath". Jest całkiem
pewne, iż Żydzi jako najwybit
niejsi strażnicy tajemnic Kaba
ły zajmowali w okultyzmie
średniowiecznym czołowe miej
sca.

cza w zamku. Do pokoju wpadł I Słynny mag średniowiecza,
jak bomba czternastoletni chło jeden z pierwszych ekspery
mentatorów w dziedzinie su
pak.
— To właśnie nasz wywiadów, gestii i hipnozy, podaje w swej
księdze pt. „Magia" receptę na
ca.
maść za pomocą której czarow
— Co?! Co się stało! Gadaj co
nice przenoszą się na sabat.
jest?! — zarzucono go pytaniami. Maść ta składała się: z mózgu
— Koledzy, proszę o spokój. dziecka, akonitu zagotowanego
Trzeba szybko i rozsądnie działać. z sadzami i liśćmi plączącej
Co kolega widział?
wierzby oraz kilku innych skład
— Proszę pana, przed bramą ników.
stoi taki gość co sprzedaje książki
W tych wszystkich receptach
na wózku. Ale on nie spuścił mnie nie jest podawana ilość składni
z oka, raz nawet zajrzał do bra ków, ponieważ w średniowie
my i spojrzał w te okna! Więc czu nawet dozowanie leków sta
myślę, że to szpicel!
nowiło ścisłą tajemnicę lekar
— Trzeba szybko działać, musi- ską.
my się natychmiast rozejść. Ja od
Całuj psa
Ciekawym nie posiadającym
pinam znaczek. Koledzy będziecie rzeczywistej a więc ścisłej wie
W wieku XVIII sekty gnostywychodzić po dwóch, co pięć mi dzy lekarskiej odradzamy sta
ków
zawędrowawszy
do
nut. Po wyjściu z bramy rozdzie nowczo próby nad maściami
Austrii
i
Niemiec
stworzyły
fun
lić się. Za każdym rogiem czekać czarownic.
damenty pod „Zakon Mopsów i
i oglądać się. W razie czegoś poNa przełomie XIX wieku wy
dejrzanego wskoczyć w biegu w bitny lekarz niemiecki, prof, dr Mopsic". Sabatowego kozła za
tramwaj, wyskoczyć w biegu, Kiesewetter, wypróbowawszy stąpiono tutaj „psem nauk ta
wpaść na jakąś klatkę schodową, taką znalezioną w starej wieży jemnych".
Podczas ceremonii przyjęcia
przeczekać, wypaść niespodziewa zamkowej maść zmarł po upły
kandydata
czy kandydatki (do
Dr Pterodaktyl
nie. W najgorszym razie pójść do wie kilku godzin w straszli
kina i przeczekać dwa seanse. wych męczarniach.
Zrozumiano?
— Rozkaz! — padło chórem z Fantazja, czy rzeczywistość?
sześciu piersi.
Jedynie całkowity fanatyzm Interesujące doświadczenie hodowców amerykańskich
— A więc ja idę pierwszy. W i bezkrytycyzm mogą wysuwać
Ogród zoologiczny w Bostonie prze- i ly dość sceptycznie twór uzyskany
razie niebezpieczeństwa podniosę twierdzenie, że wszystkie wyprowadzi! ciekawe doświadczenie z przez ogród zologiczny w Bostonie.
do góry kołnierz płaszcza. Uwa
krzyżowaniem ptactwa domowego z
żajcie na znak. Zachować zimną
Do innych zupełnie rezultatów do
krew! Czołem.
— No to ja już pewnie poże gatunkami innych ptaków.
szedł pewien hodowca z Ontario. Za
O ifle szereg prób, podjętych z in raz na wstępie zaznaczyć należy, jest
— Czołem — odpowiedziało gnam, trzeba wracać do domu;
sześciu bohaterów podnosząc do mam synom pomóc w algebrze. nymi ptakami, wypadl negatywnie, o to wybitny weterynarz, który poświę
góry prawe ręce.
Pan komisarz regulował rachu tyle w całej petoi powiodło się skrzy cił wiele lat na badanie wpływu hor
żowanie kury i bażanta. Uzyskany tą monów na charakter zwierząt.
A potem po dwóch, jak wskazał nek.
kierownik, opuścili konspiracyjne
— Ja jeszcze trochę posiedzę. drogą nowy rodzaj posiada cechy obu
Weterynarz z Ontario zaszczepił
zebranie.
Syn prosił, żeby wcześnie nie wra tych ptaków. W tocie ciężki, jak ku
złowionemu
w lesie dzikiemu wilko
Franek został sam w mieszka cać do domu, bo on tam swoje ra, posiada jednak wspaniałość upie wi hormon innego zwierzęcia znane
rzenia
bażanta,
a
przede
wszystkim
zebranie
organizuje.
Bawi
się
niu. Z niepokojem oczekiwał po
go z łagodności i w ten sposób zdowrotu ojca. Będzie pewnie pytał, chłopak w politykę, nie chcę mu smak jego mięsa Nie wiadomo jea- 1 tał oswoić wilka tak dalece, że zwiei
nak,
jak
będzie
z
niesieniem
jaj.
Ku

trudno, on zobowiązany przysięgą psuć tej przyejmności.
— No, to pewnie i mój wojsko ra - bażant bowiem zdaje się posia j rzę to wcale nie zdradza skłonności.
będzie milczał jak grób. O spra
'Przypisywanych iego gatunkowi,’a uwach organizacyjnych nie wolno wy jest u pana, przecież on w dać wyższe aspiracje od zwykłej j
ich kole jest jakąś figurą i żadne domorosłej kury i nie kwapi się ze i wiecznionych w przysłowiu, które md
mówić.
lwi, że natura ciągnie wilka do lasu.
go zebrania nie opuści. No, to po składaniem jaj.
Dlatego też koła hodowców amery-1 Hormono-wilk weterynarza z Onta
Ojciec dopijał ukośnie swe pół siedzę z panem jeszcze trochę. Za
czarnej w kawiarni. Szybko mu godzinę wróci, to zrobimy wtedy kańskich, odnoszące się zazwyczaj en rio je nawet, o dziwo! jarzyny i łą
czas płynął na miłej pogawędce z tę algebrę.
tuzjastycznie do wszelkich nowych czy w sobie łagodność domowego psa
wynalazków w tej dziedzinie, przyię- I z jego czujnością i odwagą.
HER.
komisarzem policji.

Kuro-biżant i hormono-wilk

Archaniele! — zwrócił się do Grzdyla.
Gospodarz wnet kazał podać wódkę i zakąski.
— P'jęcia nie mam jak się takie lotnisko robi —
zagaił naradę Maniewicz.
— Ja również — rzeki Grzdyl — ale od tego jest
i inżynier. Zna się pan na tym? Potrafi pan zrobić?
| — Nie takie rzeczy robiło się, — z lekceważeniem
I odpowiedział inżynier, pijąc którąś tam szklaneczkę
I wódki. — Zaraz wam wytłumaczę całe to głupstwo.
I Co prawda Maniewicz nic nie rozumiał z wykładu
Bedłkiewicza, stanęło jednak na tym. że inżynier
| zrobi kosztorys, na podstawie którego Maniewicz
WIP0L(Z£5NA .! złoży ofertę. ■
— Ale czy starczy panu grosza? — zainteresował
się inżynier. — Lądowisko i hangary — to gruby
SIRESZCZENIE POCZĄTKU POWIS8CI.
kusz.
Bohaterem balu w Niechcicach Jest zredukowany kasjer
— Jak trzeba będzie to dopożyczę.
kolejowy Serafin Grzdyl.
Umiejętnością tańca I urodo
— Chyba źe tak. To Cherubinek będzie w spółce?
zwraca Grzdyl na żlebie uwagę starościny, co postuiy
—
badał Bedlkiewicz.
mu za dalszy etap w jego karierze. Ale o Grzdylu I dy
— Z jakiej racji? — zimno spytał Grzdyl. — On
rektorował mówi się w Niechcicach całkiem niedwuzna
cznie. Następuje pierwszy konflikt. Dyrektorowa Jest za jest przedsiębiorcą i to jego rzecz, ja mu mogę, co
zdrosna.
najwyżej, pożyczyć parę złotych i tyle.
W tym samym czasie zdecydowano się na budowę lot— Nu, mnie nic do tego, — przystał Bedłkiewicz.
niska w Niechcicach. Grzdyl poleca stanęć do przetargu
— Ja swoje zrobię, a tymczasem nalejcie, bo w gar
szwagrowi swemu, przedsiębiorcy budowlanemu.
dle coś zaschło. Uff! — sapnął, wypiwszy, — podły
t— A wiesz, że to niezła kombinacja.
teraz sznaps, nie to, co dawniej; była, wiecie, taka
— Spodziewam się. A teraz zobacz czy Franka Smirnowka — tę to się piło!
wróciła i zarządź co tam trzeba, a wódkę ochłodź.
Grzdyl, wiedząc z doświadczenia, że, raz wspom
Wo, wo — zabrzmiało od progu — ,/ódka niawszy Smirnowkę, inżynier zacznie się rozwodzić
musi być zimna, — mówił, wchodząc do pokoju, o dawnym swym życiu na Uralu, o hulankach i kuch
wysoki, siwy pan z obwisłymi wąsiskami i cegla- ni, wymknął sie niepostrzeżenie. Inżynier z Maniesto-żółtawą twarzą. — Jak się pan masz, panie Ma- wiczem zabawiali się jeszcze czas jakiś, aż wreszcie
niewicz. — witał się z gospodarzem — Serwus, stary wygramolił sie zza stołu i oświadczył, że pój
4
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„zakonu" należeć mogły rów
nież kobiety) rozlegał się stra
szliwy zgiełk. W myśl zasady,
że sabaty odbywają się w atmo
sferze piekielnego hałasu.
Następnie dawano do wybo
ru pocałować „wielkiego mi
strza zakonu" lub mopsa...
Nie był to jed
naK żywy pies lecz mała figurka
mopsa pokryta jedwabiem.
„Mopsy" i „mopsice" używa
li jako znaku rozpoznawczego
— dziwacznego grymasu. Miał
on wyrażać tradycje niesamo
witych sabatów starożytności
i stanowić przypomnienie ma
sek ich uczestników.
„Doktryna" tej organizacji po
legała na „kulcie miłości i wol
ności".
Arystokracja Europy zachód
niej (zwłaszcza żeńska) tłum
nie garnęła się do „Zakonu Mop
sów i Mopsic".
Jeszcze dzisiaj mamy w Pol
sce szereg arystokratycznych
rodzin, których prababki były
wybitnymi „mopsicami".
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I

dzie pracować. Idąc ulicą, utykał, z lekka zbaczając
to ku jezdni, to ku ścianom domów, głośno przy tym
rozpamiętywując rozkosz jedzenia dobrze przyrzą
dzonej solanki lub buieniny.
Mimo stałego prawie zamroczenia stary Bedłkie
wicz nie zawiódł. Przygotował kosztorys, opraco
wał szczegóły i oferta została złożona w ostatniej
chwili, na co kładł mocny nacisk doświadczony in
żynier.
W oznaczonym czasie zebrała się komisja dla roz
ważenia ofert i powzięcia decyzji. W gabinecie pana
burmistrza woźny ustawił duży stół, przykrył go
nieco tylko poplamionym zielonym suknem i otoczył
wieńcem krzeseł. Wnet zaczęli się schodzić członko
wie, a gdy wszyscy zajęli miejsca, burmistrz wydo
był z teki kilka starannie zaklejonych kopert. Otwar
to je i zaczęło sie badanie zgłoszeń.
— Widzimy zatem, że trzy oferty mogą być trak
towane poważnie — oświadczył burmistrz, gdy
z grubsza zaznajomiono się z zawartością kopert. —
Są to zgłoszenia firmy Untenbaum, Józefa Maniewicza i Spółdzielni pracy. Zaznaczyć muszę, że najtań
sza jest oferta spółdzielni.
— Być może, że najtańsza — zauważył członek
Cymerduft, — ale ja bym nie radził traktować jej
poważnie. Na tę robotę trzeba mieć kapitał, a co ma
ją te. za pozwoleniem, łapciuchy? Podejmą się, ja
wiem, ale nie wykonają na termin, albo spaskudzą
robotę, to ja też wiem.
— Pan by wołał może, żeby robotę wziął Unten
baum? — spytał ktoś.
(Dalszy ciąg nastąpi)
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Za *iefsz milimetrowy lub jego miejsce na stronie
IS tY OGł.V 5tytułowej — ił 1.25; w tekście zł 0.80; za tekstem —
zł 0.40; drobne 15 gr za wyraz; praca poszukiwane I zaofiarowane — 10 gr za sło
wo. Drobne — najmniej 10 wyrazów Nekrologi — 50 gr mm, miejsce zastrzeżone
25% drożej; tabelaryczne i bilanse — 50% drożej. Wyrazy tłustym drukiem Uczą
się podwójnie. Duże litery — Uczą się za słowo. Zagraniczne 50% drożej.
Komu
nikaty (N) — 2 zł za mm. Za treść ogłoszeń Redakcja nie odpowiada
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