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RZECZPOSPOLITA
^^muskujenig Gdańsk

Gdańsk
we
władzy
„Gestapo
”
Żydzi opuszczają Wolne Miasto
(Od naszego specjalnego korespondenta)
.
Gdańsk, w kwietniu
^ydzi opuszczają Gdańsk. Te
taktu niepodobna ani nie
Postrzec, anj też ukryć. — Nie
"Vpada też przejść nad nim do
£°rządku dziennego — ma on
n" o*a wymowę. Zanadto wiele
łowiącą wymowę!
q *a masowa ucieczka żydów 4
Pańska jest nieomylnym ba°nietrem sytuacji panującej od
®Wnego czasu w Wolnym MieIjte. Masowe wyjazdy odby
li ałV się i z Austrii na króts o Przed dokonaniem Anschlusu -Analogia w tych dwóch wyadkach jest wprost zastanawia

bić interes, jest szalona po temu
okazja — a widząc moje zdzi
wienie, dodał, z wieloznaczącym uśmiechem — bo widzf
pan żydzi uciekają z Gdańska i
na gwałt zwijają swoje intere
Likwidowanie żydowskich sy. Szalona okazja! Wyprzeda
firm
ją wszystko za bezcen, na wpół
Znajomy gdańszczanin powfe darmo. I błagają jeszcze, żeby
dział mi: „Jeżeli chce pan zro kupować. Zabawne, co?

jąca dla wszystkich zdrowo my
ślących, a wyciągnięcie z niej
odpowiedniego wniosku nie po
winno nastręczać zbytniej trud
ności. — To jasne.

Poszliśmy „zobaczyć*.

Paniczna wyprzedaż
Oto duża, stara firma, należą
ca do gdańskiej żydowskiej ro
dziny osiadłej tu od wieków.
Na chodniku, przed sklepem
tłum — ludzie się tłoczą nie
chcąc stracić okazji taniego kup
na. Są podnieceni, zgorączko-

Niemcy d<2!2Si£ punkty strategiczne
Dziwne transakcje w węzłowym unkcie Polski

wani i zaniepokojeni.
Staramy się dostać do środ
ka. Po pewnym czasie uda>
nam się to z wielkim trudem.
Słychać podniesione głosy,
ścisk panuje nie do opisania. Wpowietrzu wisi atmosfera pani
ki. — Półki są prawie już puste.
Subiekci uwijają się jak oparze
ni, po zmęczonych twarzach
ścieka im pot. Wielkie sztuki
materiału przechodzą do rąk no
wonabywców i znikają. Towar
niknie wprost w oczach. Z są
siedniej sali wygląda ponad luctz
k:mi głowami właściciel sklepu,
którego kariera kupiecka w
Gdańsku kończy się — już wła
ściwie skończyła się.
W innych sklepach to samo.
Panika, gwar, śmiesznie niskie
ceny, natarczywa prośba by ku
pować. Wszędzie to samo, we
wszystkich branżach — w róż-

Mała, zdawałoby się niepozor zainteresowania na MAŁĄ, NIE lokata kapitałów niemieckich
MIEŚCINĘ
O , w małorentownych terenach w
na mieścina, Sierpc, nabiera w POZORNA
----------- .
TPRZYSZŁOŚCI samym środku kraju ma swoją,
ostatnich czasach coraz więk WIELKIEJ
AŻ NAZBYT WYRAŹNA wy
szego znaczenia. Dotychczas STRATEGICZNEJ.
(Dokoriczenie na str. 2-ej).
Nie chcemy siać alarmów, ale mowę.
mało kto wie o tym, że już za
Comentarii
czasów powojennych rozpoczę
bello O^ono to w okolicach tego miasta bu
Oec<fcfcf/<yce rozmouy w Londynie
(milk) We wczorajszej prasie dowę trzech linii kolejowych
łączących
Polskę
środkową
z
&Orannej pojawił się wywiad szefa
Skwarczyńskiego, na temat Pomorzem.
Wszystkie te linie kolejowe,
^rioanta głowy, jakie zapanowało
Ozonie. Wywiad podała już a mianowicie:
TORUŃ — NASIELSK (ukori
czorajsza „Nowa Rzeczpospoli(Telefonem od własnego korespondenta)
czona
całkowicie);
.
w oszczędnym streszczeniu, w
SIERPC — BRODNICA (na PARYŻ, 28.4. Francuscy ministro Program rozmów, jeszcze we Fran dy tej współpracy zostały już ustalone
wierszach. Niech się kochany
wie Daladier i Bonnet bawią już w cji staranrfie opracowany, na pierw w Paryżu, podczas wizyty min. obro
ukończeniu).
°tega redakcyjny nie gniewa, ale
KUTNO — PŁOCK
Londynie. Podróż odbyli samolotem szym punkcie porządku dziennego ny narodowej Anglii, min. wojny i
* nie można. Osiemnaście wier- SIERPC (zbudowana).
francuskim (trwała ona dokładnie 1 przewiduje sprawę współpracy woj pierwszego lorda admiralicji. W Lon
S2A’ proszę. Pan powiada: są ważmają poza zadaniami komuni godzinę i 5 minut).
skowej Francji i Anglii. Ogólne zasa- dynie nastąpi ostateczne uzgodnienie
lejsze rzeczy. Przepraszam, ale kacyjnymi do spełnienia rolę
tych zasad przez oba rządy.
c*y nie jest ważne, gdy p. SkwarStrategiczną pierwszorzędnego
zyński zaprzeczając, jakoby radę znaczenia, skutkiem czego ma
Warto przy tym zaznaczyć, że pouie"Czelną Ozonu pofarbował na leńkie miasteczko, do niedawna
waż rząd angielski zajmuje się obec
trwano, zapewnia, jakoby po- w ogóle pozbawione komunika
nie. jak wiadomo, intensywnym gro
^^dował się-wyłącznie i jedynie
madzeniem zapasów żywności na wy
cii kolejowej urasta od razu do
a°lnościami. kandydatów, wyka- rozmiarów węzła kolejowego
Jak się dowiadujemy, ustalo wyżej wymienieni z Warszawy padek wojny — Francji przypadnie
*anynii w pracy terenowej i realijednego z najważniejszych w ny już został skład ławy obroń oraz trzej przedstaw iciele pale- prawdopodobnie zadanie aprowizowat<lcyjnej. Proszę uważać: praca
czej w procesie apelacyjnym do stry krakowskiej i śląskiej: dr nia ludności angielskiej.
Polsce centralnej.
Grenowa i realizacyjna! Co za
Rowiński Stanisław (Kraków), Po ostatecznym porozumieniu w
Jak się dowiadujemy w ostat centa Cywińskiego.
ryfńnalność definicji, jaka iwie- nim czasokresie wybudowano
Obrony podjęli się mecenasi: dr Tempka Władysław (Cho sprawie współpracy wojskowej i żyw
> & inwencji. I takie rzeczy pan w Sierpcu, tuż przy węzłowej Borowski Karol, Borzęcki Ma rzów), Mildner Jan (Katowice). nościowej rozmowy zejdą na drugi
°tega ukrył przed czytelnikiem stacji kolejowej, dwa nowoczes rian, dr Chmurski Antoni, dr
Skarga apelacyjna obejmuje punkt programu — na sprawę Czecho
Cl(lż łasym na nowe objawienia ne. wielkie domy. Właściciela Glaser Stefan, Kijeriski Stani
14
stron maszynopisu i zawiera Słowacji i ogólnej sytuacji politycznej
Zakresie techniki, działań poli- mi tych budynków, wielkością sław, dr Mogilnicki Aleksander,
m.
in- wniosek o sprostowanie w Europie środkowo-wschodniej.
Ocznych.
swoją znacznie przewyższają Nowodworski Jan, Niedzielski protokółu rozprawy, w którym
(Dokończenie na str. 2-ej)
. Albo takie zapewnienie: w po- cych nie tylko inne budowle w Marian, dr Szurlej Stanisław, znajduje się kilka nieścisłości.
fVCp Ozonu nie ma mowy o żad- Sierpcu, ale także i potrze Zieliński Stanisław. Wszyscy
yzn zwrocie na lewo. Od dekla, by mieszkaniowe miasta, są
^^e ji z 21 lutego ani na krok na- RDZENNI NIEMCY. Mimo, że
?t. ani na lewo, ani na prawo lokale w nowych budynkach
'fJ odstąpiliśmy i odstąpić nie za- stoją pustkami, właściciele nie
NANCY, 28.4. Francuski sąd woj
lerzamy. Wyobraźnia czytelnika musza sie tvm zbytnio martwić,
skowy
w Nancy skazał Emila Gillman
W
niektórych
okolicach
kraju,
głó

trzymać
i
wylegitymować.
Gdy
jed

odaje do tego szybko: ani krok skoro zarekomendowali Sierpc
na
na
20
lat więzienia, a niejakiego
wnie
w
Łódzkim,
grasował
od
pewne
nak
wywiadowcy
podeszli
doń,
Kosari
Przód, ani też na krok w tył tak dobrze swym rodakom, że
Payena na 10 lat za szpiegostwo na
go
czasu
zuchwały
włamywacz
i
ra

ski
zorientował
się
z
kim
ma
do
czy

nabyli
oni
niezwłocznie
aż
czte
l' ytu:arza sobie dopiero teraz
rzecz Niemiec.
łny obraz czynności Ozonu A ry place budowlane, wszystkie buj Norbert Kosariski, którego dzie nienia i rzucił się do ucieczki.
łem
było
wiele
napadów
i
rabunków.
dworca kolejowego.
*n- panie kolego, pomija po pro- wokół
Nastąpił pościg. Zrazu Kosański są
takie fundamentalne stwier. Transakcji dokonano ZA GO Rozesłano za nim listy gończe z jego dził, że zdoła uciec, ale spostrzegłszy
trop, Kosański uciekł do Warszawy.
^Pnie i pozbatcia czytelnika roz- TÓWKĘ I BEZ TARGU.
że mu się to nie uda, dobył rewolweru
w Hamburgu
Rozesłano
za nim listy gończe z jego
Tak
wiec
Niemcy,
po
nieuda

trafnej orientacji w tajemNie zdążył jednak zrobić użytku z bro
HAMBURG,
28.4. W lutym i marcu
podobizna
i
szczegółowym
rysopi

tych a wielkich zamierzeniach nej. bo w porę zlikwidowanej
ni, bo jeden z przechodniów podstawił
br.
aresztowano
w Hamburgu około
sem.
„kolonizacji** terenów strate
tr>n°wych. Jakże tak można?
mu nogę i osobnik z rewolwerem u150 osób ze stanu średniego oraz wol
Wczoraj
idąc
ul.
Mazowiecką
dwaj
gicznych
wzdłuż
Stvru
i
Stocho
* niemożliwość tolerowania w
padł na płyty chodnika. W tej samej
^rnach obozu ugrupowania pod- du na Wołyniu (finansowanej wywiadowcy zauważyli przechodnia chwili dopadli doń wywiadowcy i nych zawodów, podejrzanych o kol
Rymującego ścisły kontakt orga- przez bank niemiecki, gdzie bardzo podobnego do Kosańskiego, przycisnąwszy do ziemi nałożyli kaj portaż nielegalnych ulotek.
Aresztowania te wywarły w mieś
również transakcji dokonywa którego znali tylko z fotografii. Na danki na ręce.
(Dokończenie na str. 2-ej).
cie łatwo zrozumiałe wrażenie.
no za gotówkę) przenieśli swe wszelki wypadek postanowili go za

i ohuwcie

Czechosłowacja na pierwszym planie
13-tu

adwokatów

bronić będzie dot. Cywińskiego

Groź y bandyta w sródm esi u

Afery szpiegowskie

nie zdążył użyć rewolweru

Masowe aresztowania

„NOWA RZECZPOSPOLITA*
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Gdańsk we władzy „Gestapo
(Dokończenie ze str. 1-ej)

Comentarll
de bello Ozon°
(Dokończenie ze str. 1-e])

pominą dobrodusznego i usłuż Od czasu do czasu, w dość re wych turystów, chcących się nizacyjny z pozaobozową grup'1
To wszystko? Przecier
gularnych odstępach. I teraz je dowiedzieć „prawdy" i „fak „Falangi'.
nego poczciwca.
czytelnik, niechby gęsiej skórk1
W swoim czasie na porządku szcze wisi nad Gdańskiem zmo tów'* o Gdańsku — też. Nie za
dowiedziawszy się, o CO
dziennym zdarzały się w Gdań ra hitlerowskich więzień w Pru pominajmy, że w Gdańsku rzą dostał,
właściwie chodziło. Przecież kie
sku „tajemnicze** zaginięcia róz sach Wschodnich — bez sądu, dzą się hitlerowcy, wielcy i ma
rownik Związku Młodej Polski, /'•
nych, „wybitnych" Polaków. — bez obrony. Za nic. To jest dla li — propagują, burzą, jątrzą, Jerzy
Rutkowski, pozostawał p°^
straszą
i
—
czasami
z
powodze
polskich
gdańszczan
bardzo
nie
Przepadali jak kamień w wodę.
komendą wodza „Falangi", p. Bo
Poszukiwania rodzin zazwy bezpieczne i ryzykowne są niem — grożą
lesława Piaseckiego. Pan Koc o
Georg Humprey.
czaj nie dawały pożądanego re siedztwo, dla zanadto ciekątym wiedział, bo przecież „Falan
zultatu. Tacy najczęściej nie
gę" poprzez Młodą Polskę do
wracali. A jeżeli i zjawiali stę
Ozonu zaasenterował, ale nie miał
w domu, równie niespodziewa
ochoty wścibiać nosa między pa
nie jak znikli — to nie okazy
nów Jerzego i Bolesława.
wali zbytniej chęci do zwierzeń!
(Dokończenie ze str. 1-ei)
Skoro więc dopiero p. SkwarPrawda jednak czy prędzej, czy
.
czyński
oswobodził Ozon z pęt
później ukazywała się oczom lu KLADN1E.I POINFORMOWANE O ZAPEWNIAŁ MINISTRÓW ANGIEL „Falangi", dlaczego nie zaszczepia
SKICH
O
SWOJEJ
LOJALNOŚCI
dzi w całej swej przeraźliwej o- STANOWISKU PAŃSTW SĄSIADU
umyśle
czytelnika uczucia
JĄCYCH Z CZECHOSŁOWACJĄ. WOBEC RZĄDU CZESKIEGO I NIE- w
hydzie.
wdzięczności
za
ten czyn bohater
Ci ludzie wracali z Kwidzy- NADESZŁY W TEJ MIERZE SPE ZALEŻNOŚCI OD BERLINA. WO- ski. Przecież wobec historiozofU
BEC
TEGO
JEDNAK,
ŻE
HENLEIN
CJALNE
SZCZEGÓŁOWE
RAPOR

nia, Malborga i Elbląga. Z obo
Ozonu, rzecz to wiekopomna i za
zu koncentracyjnego lub więzie TY OD AMBASADORÓW FRANCUS WYSTĄPIŁ W UBIEGŁA NIEDZIE sługująca na łamach „N. Rzecz
LĘ
JAKO
URZĘDOWY
INTERPRE

nia, rzadziej z „aresztu*. Takie KICH I ANGIELSKICH Z RUMUNII,
TATOR HITLERA — LONDYN NIE pospolitej" na uśmiech wesół*-'
metody były stosowane jeszcze POLSKI I JUGOSŁAWII.
tym bardziej, że jednocześnie wy
wielokrotnie w roku 1935 przy OSTATNIA MOWA HENLEINA ŻYWI JUŻ ŻADNYCH ZŁUDZEŃ CO klarował się doszczętnie stosunek
DO
TEGO,
ŻE
RZESZA
DĄŻY
KROK
WYWARŁA
W
LONDYNIE
JAK
NAJ
Pozdrowienia z Rzeszv „wyborach** do Volkstagu gdaii GORSZE WRAŻENIE. FATALNE ZA KROKIEM DO PODBOJU CAŁEJ do sympatycznego odłamu „Falan
skiego.
gi" czy Młodej Polski, reprezen
Z wielkiej hali dworcowej wy
Dziś lęk przed „Gestapo*4 jest DLA RZESZY. PODKREŚLA SIE. ŻE EUROPY ŚRODKOWO - WSCHOD towanego w Sejmie. Posła Bu
NIEJ-.
NA
POCZĄTEK.
GDY
PARĘ
MIESIĘCY
TEMU
lewa się tłum. Znów tłum, ale _____
„____ _ __
__ , „ponie mniejszy,
ale wypadki
dzyńskiego, faktycznego redak
tym razem inny. — Na chodnr- rywań" zdarzają się rzadziej:— HENLEIN BAWIŁ W LONDYNIE — ROZWIANIE W ANGLII ZŁUDZEŃ tora „Jutro Pracy" trza było
CO
DO
ROSZCZEŃ
PODBOJO

kach i jezdni stoją w żółto - zte
WYCH NIEMIEC UWAŻANE JEST wykluczyć, poseł Jan Hoppe, wódz
lonych mundurach członkowie
W
PARYŻU ZA NAJPOMYŚLNIEJ odłamu sam się wykluczył i nara
frontu pracy — „Arbeltsfrontu"
SZY HOROSKOP DLA PRZEBIEGU ził na to, że teraz szef Ozonu bę
— i wzniesieniem rąk do góry
OBECNEJ KONFERENCJI LONDYŃ dzie go musiał ze swej strony wy
witają swych towarzyszy po
SKIEJ I DLA CZECHOSŁOWACJI. kluczyć, aby mocniej trzymało
wracających z Niemiec.
Dlatego też WYNIKIEM KONFEREN Wszystko to rzeczy wielkie, ludzie
Heil Hitler!
Pod tym tytułem omawia sprzed lat 50, albo wreszcie rzu
MA BYĆ M. IN. SILNY NACISK dużego formatu, nie można tego
Co 3—4—5—6 tygodni przy ,Głos Narodu" mowę ministra cać anatemy na młodego chłop CJI
NA PAŃSTWA, KTÓRE WROGO OD pomijać dla „braku miejsca". Bo
jeżdżają do Gdańska na 2—3- Kwiatkowskiego. Czytamy:
ca, który się nazywa Rutkow NOSZĄ SIĘ DO CZECH.
to nieważne...
dniowy pobyt w domu gdańscy
Jak to nieważne? A zbliżające
„...Do pewnego stopnia nie za ski**.
PRZED WYJAZDEM DO LONDY
bezrobotni, zatrudnieni w Niem wiódł nas p. wicepremier. Po
„...Słusznym jest przeciwsta NU MIN. BONNET KONFEROWAŁ się plenarne posiedzenie Ozonu
czech. Wracają na ten krótki wiedział jedną rzecz, którą nam wienie
konsolidacji
przez ZE WSZYSTKIMI PRZEDSTAWICIE parlamentarnego? W sobotę, 30
pobyt dla załatwienia spraw ro z duszy wyjął. Myślę o ustępie „współdziałanie" — .zjednocze LAMI PAŃSTW SĄSIADUJĄCYCH Z bm. A zapowiedziany na nim wnio
dzinnych. Jest to mądrze po poświęconym walce „koterii*4, niu" przez monopartię i totalizm CZECHOSŁOWACJĄ, PRZY CZYM sek o poddanie wykluczenia pmyślane. Przywożą bowiem ze „grom" i „rozgrywkom" perso Słusznym też jest rozróżnienie SPECJALNIE DŁUGĄ ROZMOWĘ Budzyńskiego pod sąd Ozonu.
sobą świeży „wiew" hitlerow nalnym".
elementów „stałych" w naszej ODBYŁ Z AMBASADOREM SO- Przecież to wszystko ze sobą tak
skiej ni-ciej Rzeszy. Dla pro*
WIECKIM.
Istotnie! Uderzenie na te ob polityce od „zmiennych".
pokumane i poplątane, że szanow
pagandy hitlerowskiej więcej to jawy jest bardzo na czasie. Kie
Ale nie wiadomo, czy wszyst Dalsze punkty obrad londyńskich o. ny czytelnik zapoznając się z tym
znaczy niż tysiąc drukowanych dyś, kiedy to „dzisiaj" będzie kie „stałe" według p. wicepre - bejmują sprawy Hiszpanii, Ligi Na przy czarnej kawie, mlaskać bę
odezw. I tą drogą wlewają się my mieli już za sobą, będziemy miera elementy są stałymi tak rodów, porozumienia z Włochami i dzie z ukontentowania. Trzeba mu
do Gdańska „idee" „odrodzo się śmiali przypominając sobie, że w mniemaniu stronnictw. — sprawy finansowo. Niemcy figurują w przecież jakoś tę półzłotówkę wy
nych" Niemiec. Gauleiter Foer jak to małe rzeczy traktowaliś Winna to dyskusja wyjaśnić.
programie obrad tylko w związku z daną w kawiarni umilić.
ster jest podobno zupełnie zado my na poziomie wielkich, jak
Nadto uderzającym jest, że kwestia czechosłowacką.
Abv tylko jakoś to wszystko —
wolony.
nadmuchane purchawki robiły z prasa OZN ograniczyła się do PRZEWIDUJE SIĘ RÓWNIEŻ. ŻE przebyć!
wielkość, jak głupie roz suchego podania mowy p. wi CHAMBERLAIN NIE OMIESZKA
Aparaty podsłuchowe i stilo siebie
grywki personalne braliśmy za cepremiera, natomiast pilnie wy SKORZYSTAĆ Z OKAZJI, ABY PO
Kapelusze na
się merytorycznych u- RUSZYĆ SPRAWĘ PAKTU CZTEkażda porę
W Gdańsku można dowie „przesilenia" na równi prawie z strzegą
wag.
trzęsieniem
ziemi.
Jest
to
ważne,
jeśli
się
RECH<
którego
jest
jakoby
dzieć się bardzo wielu cieka
Raz — awantura z gen. Żeli zważy, kto stoi za OZN...
DZIŚ
„ŻARLIWYM- ZWOLENNI
wych i niezmiernie pożytecz
Krzyży 18.
Marszałkowska 9?
Można to tłumaczyć dwoja KIEM...
gowskim,
wykluczenie Bu
nych rzeczy, a co najważniej dzyńskiego,raz raz
(t 12>
wystąpienie ko: albo p. Kwiatkowski wystą Ustosunkowanie się jednak Francji
sze, zupełnie nieznanych „szer
pi!
bez
porozumienia
z
czynni

Rutkowskiego,
raz
proces
Cy

do tej koncepcji ma być dziś zupełnie
szemu ogółowi". A mianowi
kami „decydującymi" i prasa inne, niż w roku 1933. a to ze wzglę
wińskiego.-.
cie?...
DZIŚ w KAUKASKIEl
Aż strach pomyśleć, że gdy OZN jest tym wystąpieniem za J
rendez-vous przy
Czy słyszał kto o tym niepra się Europa w naszych oczach skoczona, albo przemawiał w I du na zmiany jakie od owego czasu
wdopodobnym napozór fakcie, zmienia od fundamentów, w porozumieniu z nimi i prasa i zaszjy w Europie. — Takie przynaj
5
że w różnych, nielicznych zre’ Polsce „wielcy politycy" nie OZN chce by się naprzód wypo mniej wersie krążą w kołach opozycji Dolnc salonv Filharmonii Jasna
(tl)
francuskiej — i to tak z lewej, jak i z
sztą, niestety „placówkach pol mają nic lepszgo do roboty, jak wiedziała prasa niezależna.
prawej strony. Tym też tłumaczy się
skości**, urzędowych, czy naw. albo straszyć się jakąś tajemni
Wyjaśnienie tego punktu wy- DECYZJA PARYŻA - ZERWANIA 1
półurzędowych, nie zawsze mo czą „Naprawą", albo urągać daje się nam najważniejszym w
(k 7) MARSZAŁKOWSKA 81-A
żna mówić głośno o rzeczach, konserwatystom za ich grzechy tej sprawie. A dopóki tego wy WSZELKICH ROZMÓW Z HENLEINEM.
(A.)
powiedzmy, drażliwych?
jaśnienia nie ma, trudno przy
ORDYNAT MICHOROWSKI
Zdarzało się, iż podobne roz
wiązywać zbyt wielkie do mo
mowy bywały podsłuchiwane l
wy katowickiej znaczenie. Zwła kino STUDIO
utrwalane na stilo. Tak jak w
Chmielna *<
szcza że w całej mocy trwa sy Nnwv Świat 22/25za ks. Radziwiłłem
p. 5. i. 9
radio! Co za nadzwyczajne za
stem odmienny, niż ten, który
Żywiołowa komedia
interesowanie i pietyzm dla ży POZNAŃ, 28. 4. Do Sądu Grodzkie- p. wicepremier zaleca jako plat
a ANNY ONDRĄ
(k 9)
wego, polskiego słowa! — Ta go w Ostrowic wpłynęła sprawa kar formę „konsolidacji'*.
KRÓLESTWO
kie wypadki bywały, są i będą na przeciwko ks. Mtchałowl-Rudemu
pod tytułem
ft 8)
się zdarzały w Gdańsku hitle Radziwiłłowi i Idziemu Fikusowi z
ZAKOCHANYCH
rowskim.
Antonina, pow. Ostrów.
CHŁODNA 29
Wtajemniczeni twierdzą, że Obaj oskarżeni są o to, że w ciągu
W przerwach koncert
„transmitowaniem" podejrza miesięcy lipca i listopada 1936 r. usu
O O D A r K I łk n
nych, zakazanych i bardziej nęli materiał budowlany, wartości o„ciekawych" rozmów trudni się koło 5300 złotych, w celu udaremnie
Niebywały sukces
„sławne, zasłużone i nieocenio nia egzekucji. Oskarżony Radziwiłł na
CENY FILHARMONIA
fflfOllHMffll
ne"
rozprawę nie stawił się, wskutek cze
HOŻA
29

nego kalibru sklepach, oczywi
ście żydowskich, bo polskich
już prawie nie ma — wytrzebi
ła je hitlerowska ręka w żelaz
nej rękawicy.
Sprzedają porcelanę, materia
ły, fortepiany, futra, meble. —
Panika i stracił zmusza ludność
żydowską, kupców i handlarzy
do wyzbywania się czym prę
dzej swych „bogactw doczes
nych".
Gdy w paru miejscach zapy
tałem czemu to się dzieje, za
gadnięci nie umieli sformuło
wać logicznej odpowiedzi. Bali
się, nie ufali, przeczuwając mo
że podstęp. — Któryś z właści
cieli dużego magazynu wzru
szył ramionami i roześmiał ml
się w nos: „Panie, o co pan py
ta? Pan dobrze sam wie... Cza
sy nastały!

Czeth jsłowacja na pierwszym planie

Konsolidacja
według p. wicepremiera

Listy goficze

jRDO^MF/^

„SZBLOHA CLIDDETir*

HOLLYWOOD-

Pocz

„Gestapo"
„Gestapo*- w Gdańsku? —
Ależ tak! W Gdańsku. Jest na to
tysiąc dowodów. Cień agenta
„Gestapo** dobrze jest znany w
Wolnym Mieście. Funkcjonarru
sze tej niemieckiej politycznej
policji są ludźmi z krwi i kości,
to nie bohaterowie legendy. —
Znają ich tu. boją się. unikają,
oczekują z lękiem — i gną się
pod ich bezwzględną ręką.
Wywiadowcy „Gestapo** zja
wiają się nagle, zupełnie nieo
czekiwanie. Zwykły munduro
wy, „zielony" policjant „schupo‘‘ w porównaniu z nimi przy-

go sad zmuszony był rozprawę od
roczyć i nabrał przekonania, że oskar
żony ukrywa się. W celu zastosowa
nia środków zapobiegawczych sąd wy
dał nakaz aresztowania ks. Radzi
wiłła.
W związku z tym postanowieniem
Komenda Główna P. P. w Warszawie
rozesłała za księciem Radziwiłłem li
sty gończe.
Wobec tego postanowienia pełno
mocnicy ks. Radziwiłła odwołali sie
do Sądu Okręgowego w Ostrowie,
który iednak postanowienie to za
twierdził.
Książe Radziwiłł przebywa poza
granicami państwa I nie wiadomo.
k|edy powróci.
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Garnek
BRIAd AHERNt

OLIVIA OE HAVI'lLAND

5962

(k 5)
ził I l.J1

(k 10)

COLOSSEUM oeca- 3

,

SZCZĘŚLIWA
SAN QUENTIN
<k a

li. 75 w cztery

V rolach }łównvc>
Doran*** aldow

(k 2)

KOMETA' CHŁODNA 49

5. 8. 11

SIKLAŃSKI
ft a
GROSSÓWNA

o Pi B||f F Senatorska 2a
Jr I NńJ oocz. 4. t> & n

Nasze ceny: 75 gr. i 1 zł.

HURAGAN
(k U)

„NOWA RZECZPOSPOLITA

Nr. 16

Str. 3

U trumny

śp. Aleksandra Świętochowskiego
Depesze i listy kondolencyjne

„Z powodu zgonu Czcigodnego O„Serdeczne wyrazy współczucia z
go przyjaciela chłopów przesyłamy nikarstwo łączy się w żalu z całym
ca
Pani śp. Aleksandra Świętochow
zapewnieniem
pamięci
w
modlitwach.
społeczeństwem
polskim.
wyrazy głębokiego współczucia.
Związek dziennikarzy RP.“
O. Superior Kosibowicz T. J. skiego przejęci żalem, który odczuwa
St. Mikołajczyk
cały Naród, w zrozumieniu straty ja
red. „Przeglądu Powsz.“.
ką zgon ten stanowi dla piśmiennictwa
„Wobec
zgonu
świetnego
publicysty
Na. ręce najbliższej rodziny
•polskiego, wyrazy szczerego współ
głębi
strasznym
„Wstrząśnięci
do
i
głębokiego
myśliciela
Zarząd
Syn

nadeszło również wiele depesz
od instytucji i osób ze świata dykatu Dziennikarzy Warszawskich ciosem, jaki spad! na piśmienictwo czucia składają
łącząc się z całym społeczeństwem w polskie, przesyłamy wyrazy serdeczdziennikarskiego.
„Drogi Przyjacielu! Z całego serca
poniżej głębokiej żałobie przesyła na ręce Sza nego współczucia z powodu nieodża- proszę przyjąć wyrazy naszego gorą
Przytaczamy je
nownego Pana wyrazy najgłębszego łowanej straty, którą poniósł Pan, kul
wszystkie.
cego współczucia w Waszej ciężkiej
tura polska i my wszyscy.
współczucia.
żałobie,
która dotyka nas podwójnie,
Redakcja
Prezes Grostern".
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! „W obliczu zgonu Posła prawdy,
ze
względu
na wielkość Tego, który
„Nowej Rzeczpospolitej".
Sekretarz Nowakowski
'mieniem władz naczelnych Stron nestora, publicystyki polskiej — dzieńnas odszedł, Wielkiego Bojownika
nictwa Pracy prosimy o przyjęcie wyra
„Chylimy w głębokim smutku czo Prawdy, Wielkiego Mistrza słowa,
zów głębokiego żalu i serdecznego
ła przed trumną prawdziwie Wielkie Wielkiego Myśliciela, jak również ze
"^Pólczucia z powodu zgonu Pańskiego Człowieka, Polaka i pisarza krze względu na szczerą i głęboką przy
8 Ojca śp. Aleksandra Świętochow
piąc się jedynie gorącą wiarą z prze jaźń, jaka nas łączy i którą się szczy
skiego.
konaniem, że wielkość Jego przekro cę; proszę w nią wierzyć i liczyć na
...A kiedy nad mogiłą staniecie bez słowa,
Cios, który uderzył w Pana, udeczy
granice grobu i cmentarza i za nią. Gorące uściski łączę odany
wpatrzeni w barwne szarfy przy wieńcach żałobnych,
rzyl równocześnie w cale społeczeriGen. M. Kukieł z żoną".
jaśnieje nowym blaskiem jak pochod
gdy już pacierz ostatni i ostatnia mowa,
stw0 polskie. Odszedł bowiem od nas
nia prowadząca naród polski w ciem
„Szanowny i Drogi Panie Ryszar
padna wreszcie nad trumną, jak kamień nagrobny —
na zawsze wielki
____ Człowiek
_______ .i wielki
-----nościach ku światłu i prawdzie.
dzie! Jestem całym sercem z Panem
Obywatel, znakomity pisarz, który
Redakcja „Polonii"
i całą Pańską Rodziną w momencie
Gdy zalegnie milczenie i w cichej rozterce
był chlubą piśmiennictwa Polskiego,
Sinotrycki i Tabaczyński".
straty Ojca i Dziadka, który był bu
nikt
oczu
nie
podniesie,
ni
słowa
nie
powie
—
■Myśliciel i wychowawca Narodu, bę
dzicielem ducha i czynu, w momencie
pomyślcie:
—
bić
przestało
jedno
wielkie
serce...
dCcy przez całe życie sumieniem i dro
„Z powodu zgonu śp. Aleksandra gdy najcięższe chwile przechodziły
oto
odszedł
na
wieki
jeden
Wielki
Człowiek.
Kowskazem Polski zarówno w cza
Świętochowskiego, wielkiego pisarza nad Krajem.
dach mroków niewoli, jak i wśród bez
i obywatela przesyłamy wyrazy
Praca śp. Zmarłego dozna coraz
Noc była nad Narodem koszmarna i głucha
droży dzisiejszej rzeczywistości.
szczerzego żalu i współczucia.
większego uznania a co będzie najjak
rozpacz
—
beznadziejna,
jak
skrzyp
szubienicy.
Stronnictwo Pracy, jak drogocenną
Redakcja
większa pociechą dla Pana rrie tylko,
W tej nocy i w tej ciszy On patrzył i słuchał
Pamiątkę przechowywać będzie ży„Warsz. Dziennika Narodowego". jako syna i kontynuatora Jego du
Każdy
ból
i
łzę
każdą
jak
diamenty
liczył.
Czenia, które ten nieskizatelny demochowej spuścizny.
krata przestał nam na "hasz kongres
„W
imieniu
własnym
i
Ajencji
Agrar

Jeśli wolno prosić to słowa te niech
Brał je w ręce i ważył i rzucał na karty
konstytucyjny.
nej składam z głębi serca płynące wy będą dowodem współczucia i szczere
jak
hasła
wiecznie
żywe,
jak
ziarno
na
rolę
Dumni z tego wysokiego poparcia
razy współczucia z powodu zgonu nie go żalu.
A. Przeździecki"
przekuwał je na oręż w boju nieodparty
btoralnego którego udzielił nam &p.
odżałowanej pamięci wielkiego obywa
na
świadomą
swej
mocy
nieugiętą
wole.
„Szanowny Panie Redaktorze! Do
Aleksander Świętochowski u progu
tela i największej chluby piśmiennic
wiedziawszy
się z pism o zgonie
naszej pracy, starać się będziemy tak
twa polskiego.
Wziął w siebie skrzyp szubienic, katorgę tobolska
Wielkiego Pisarza śp. Aleksandra
19 prowadzić aby być godnymi tej
Henryk
Dzendzel".
wziął w siebie wszystkie męki, bóle i cierpienia
Świętochowskiego, przesyłam Sza
Wielkiej spuścizny ideowej jaką On
Aż wyrosły mu w sercu, rozrosły się Polska
Pozostawił.
„Wyrazy serdecznego współczucia nownemu Panu Redaktorowi i całej
i tę Polskę ze sobą poniósł w pokolenia.
Za Zarząd Główny Stronnictwa
raczą Państwo przyjąć od nas wszyst Jego Rodzinie wyrazy serdecznego
Pracy:
kich
wraz z wyrazami hołdu dla pa żalu i współczucia.
„Żyłem z wami, cierpiałem 1 walczyłem z wami
Trudno zaiste wyrazić słowami
P. o. Prezesa
mięci Swego Ojca i Dziadka
nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny"
stratę, jaką cała Polska z tego powo
K. Popiel.
Konrad
Cichowicz".
te słowa Mu wyryjcie złotymi głoskami
du poniosła.
Sekretarz Generalny:
bo te słowa Mu były dewizą i tętnem.
Z głębokim poważaniem
J. Malinowski.
„Wraz z wszystkimi, którzy wobec
Dr Aleksander Mogilnicki
niepowetowanej
straty
łączą
się
z
Pa
Padł walcząc do ostatka za sprawę Idei.
nem profesorem w smutku i żałobie
Również na ręce red. Ryszar
do końca dzierżąc Prawdy przed ludem kaganiec —
„Proszę przyjąć wyrazy głębokiego
wyrazy najserdeczniejszego wspólczu współczucia z powodu ciosu jaki do
da Świętochowskiego Związek
nieugięty, niezłomny doczekał kolei.
cia przesyła
Hallerczyków wysłał depeszę
niby kamień ofiarny, rzucony na szaniec
znał nasz kraj i osobiście Pan przez
Jan Tabaczyński"
treści następującej:
śmierć Twórcy polskiego pozytywiz
mu.
Wielce Czcigodny Panie!
Serce zgasło, zgasł Człowiek ale duch pozostał
i płonie jak pochodnia — znicz na piedestale
Wiele instytucji, związków,
Piotr Borkowski
Wiadomość o zgonie śp. Aleksandra
i droga którą wytknął, droga jasna, prosta —
organizacji odczuwając boleśnie
b. wojewoda poznański
Hjca Pańskiego, głęboko wstrząsnęła
która, w walce, pójdziemy wciąż naprzód i dalej!
stratę, jaką ponosi cały Naród
Całym Narodem.
Szereg osób prywatnych, naj
śmierci wielkiego Pisarza,
po
Odszedł Wielki Poseł Prawdy i nte
KONRAD JEŻYCKI
nadesłał depesze kondolencyj bliższej rodziny, krewnych i
strudzony bojownik praw najszerszych
przyjaciół śp. Aleksandra Świę
ne:
tbas narodowych. Odszedł w chwili,
„Komitet Kasy Literackiej przesyła łochowskiego nadesłało depe
która najwięcej potrzebowała Jego
rodzinie Wielkiego Pisarza swego' sze i listy, w których ubolewają
Niżowego głosu i ostrzeżeń.
Członka
Honorowego wyrazy naj nad wielką stratą jaką poniósł
Chyląc czoła przed Wielkim StrażNaród Polski i łączą się w ża
głębszego
żalu.
n’kiem kultury polskiej i jej nieugię
Baliński, Król, Rodkiewicz, Tomasini". łobie z rodziną Zmarłego.
ciu Chorążym i biorąc głęboki udział
Są to: gen. Wł. Sikorski z żo
w żałobie, która pokryta pozostałą
ną,
prof. St. Glaser, prezes K.
„Z powodu zgonu śp. Aleksandra
Godzinę, zapewniamy Pana, jako SyJak twierdzą źródła niemieckie roz
BERLIN, 28. 4. Dnia 27 bm. ukazało
Popiel,
prof. Jan Dąbrowski, Kna i spadkobiercę Jego wielkich wska się zarządzenie premiera pruskiego i porządzenie to ma na celu „ustalenie Świętochowskiego, Wielkiego Pisarza P. Górski, J. A. Herbaczewski,
i
Obywatela,
Fundatora
Szkoły
Rol

Zań, że pamięć działalności śp. Ałe- szefa 4-letniego planu gospodarcze żydowskiego stanu posiadania w Rze
p. Kr. Dinstl-Kaczyńska, Agust
Sandra pozostanie zawsze żywa tak- go, Goeringa, postanawiające, że ma szy, lak również ma być przygotowa niczej Bratne w Gołotczyźnie, zwią
Grodnicki, Tadeusz Sas Jawor
naszych żołnierskich szere- jątki i własność wszystkich Żydów niera do odbudowy gospodarczej Au zanej z naszą fundacją, pełni czci i ski. Mieczysław Rettinger, Ire
«acli.
zamieszkałych w Niemczech oraz po strii*'. Poza tym zarządzenie to ma na żalu po stracie Wielkiego Polaka śle- na Solska. Włodzimierz Dybsiadających majątki w Niemczech, a celu „powstrzymanie wystąpień indy my rodzinie wyrazy najgłębszego czyński, dr Stefan Kramsztyk,
Prezes
Płk, Dr Izydor Modelski zamieszkałych za granicą muszą być widualnych przeciwżydowskich oraz współczucia.
p. Okulicz - Andrzejewski, Ka
Fundacja stypendialna Aleksandra
Sekretarz:
postawione do dyspozycji rządu dla podstawę do przeprowadzenia plano
zimierz Mahler, dr Łuczycki,
Głowackiego
vel
Bolesława
Prusa.
Leon Borówko.
finansowania 4-letniego planu gospo wej aryzacji i kontroli nad ruchem
pp.
Zdzitowieccy, p. Witold
SŁ Rodkiewicz, dr Hieronim
żydowskiego kapitału".
darczego.
Stankiewcz.
Boguszewski, Ste
Osuchowski, Z. Rossmann".
fan Benzef. Maria i Jan ‘ FuruhPrezes Stronnictwa Ludowe Zarządzenie to określa, że Żydzi ojelmowie. Michał Młynarski,
go p. M. Rataj oraz wice-prezes bowiązani są do zgłoszenia u odpo
$t. Mikołajczyk wysłali do syna wiednich władz majątków przekra
Feliks Zadrowski. Kazimierz UUmarłego, p. R. Świętochow czających wartość 5.000 marek. Osta
jazdowski, Michał Pluciński.
Nie są to jednak jeszcze wszy
skiego następujące depesze:
teczny termin zgłoszenia oznaczono na
stkie
nazwiska osób, które na
„Głęboko wstrząśnięty wiadomo- 30 czerwca rb. Ci, których majątki
Na dzień 29 bm. wyznaczono w są którą objął adwokat dr Chinurski.
Sc>9 o śmierci Pańskiego Ojca, wiel wynoszą mniej niż 5.000 marek obo
desłały depesze i listy kondo
Zachodzi możliwość, że rozprawa a- lencyjne. Wiele tych listów i de
kiego pisarza niezłomnego rycerza wiązani są do natychmiastowego zgło dzie apelacyjnym rozprawę prof. Stud
nickiego, oskarżonego o zniesławienie pelacyjna nie odbędzie się w tym ter
brawdy i wolności bliskiego sercom szenia ich wysokości skoro tylko ma
pesz zna idu je się w domu Zmar
prezydenta Starzyńskiego. Prof. Stud minie ze względu na to, że prezydent
łego
w Gołotczyźnie. W najbliż
naazym autora Historii Chłopów, go- jątki te przekroczą granicę przewi
nicki złożył jeszcze jedno podanie o Starzyński bawi za granicą, a proi.
szych dniach zamieścimy je na
rąceg0 przyjaciela ruchu ludowego, dzianą zarządzeniem.
dodatkowych świadków, a mianowicie Studnicki chory jest na anginę.
łamach „N. Rzeczpospolitej'*.
Orzesyłam imieniem Stronnictwa LuKto uchyla się od wykonania tego prosił o przesłuchanie emerytowanego
ubwego i własnym wyrazy serdeczne zarządzenia karany będzie więzieniem kapitana saperów Bronisława Śniego80 Współczucia i zapewnienia, że pa- lub grzywną, w niektórych wypad
wskiego oraz Stanisławę AleksandroAleksandra Świętochowskiego kach karą więzienia do 10 lat, a nawet wiczową.
Zawsze droga będzie chłopom polskim. konfiskatą majątku. Wartość mająt
W ostatnich dniach zaszła również
ków podpadających pod to zarządze poważna zmiana na ławie obrończej,
Rataj.
nie oceniana jest na 6 do 7 miliardów mianowicie dotychczasowi obrońcy:
Żądać wszędzie tubek p> abniżce ceny
Głęboko przejęty śmiercią Pańskie- marek. Z tego 2 części przypadają adwokaci Szumański i Woźniakowski
o
50% tylko 5 2 gr. Do nabycia wszędz e
<° Ojca, Wielkiego Pisarza i szczere- na Austrię, 5 na Rzeszę.
t( 22)
zrzekli się obrony prof. Studnicklego,

Na wieść żałobną o zgonią
Wielkiego Człowieka i Pisa
rza — Aleksandra Świętochow
skiego — z całej Polski napły
wają depesze i listy kondolen
cyjne do najbliższej rodziny
Umarłego.
Stronnictwo Pracy wysiało
ba ręce syna Zmarłego red. Ry
szarda Świętochowskiego nastę
Pujący list:

Pogrzeb w Gołotczyźnie

Sensacyjne zarządzenie Goer nga

Majątki żydowskie
do dyspozycji rządu Rzeszy

(Poważne zmiany
przed skrawa prof. Studnick ego
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Ulgi dla przedsiębiorstw
w Centr. OKr. Przemysłowym

Dotychczasowe ulgi w tzw. trójką-1
cie bezpieczeństwa uregulowane były
rozporządzeniem Prezydenta Rzecz
pospolitej z dnia 28 marca 1928 r. Roz
porządzenie to przyznawało pewnym
przedsiębiorstwom, zakładanym w
trójkącie bezpieczeństwa, wiele ulg
podatkowych i przywilejów niepodatkowych, a mianowicie;
1) zwolnienie od podatku przemy
słowego od obrotu przez lat 10, a napewnym ściślejszym terenie zwolnie
nie od wszystkich podatków bezpo
średnich przez lat 15;
?) zwolnienie od podatku od nieru
chomości przez lat 25;
3) ulgi w opłatach stemplowych;
4) pewne przywileje i ulgi piepodatkowe.
Ostatnio ogłoszona ustawa o ulgach
inwestycyjnych (Dziennik Ustaw RP,
nr 26 poz. 324)w rozdziale I określa ul
gi na obszarze Centralnego Okręgu
Przemysłowego, który stanowi teryto
Halnie poszerzony dawniej tzw. trój
kąt bezpieczeństwa.
Przewidziane w ustawie ulgi służyć
będą osobom fizycznym i prawnym,
zakładającym
lub powiększającym
przedsiębiorstwa przemysłowe lub ko
munikacyjne. które szczegółowo wyli
cza art. 2 ustawy.
W szczególności ulgi, przyznawane
tym osobom polegają na:
1) Potrąceniu z dochodu podatkowe
go kosztów Inwestycji, związanych z
założeniem nowych, bądź powiększe
niem istniejących przedsiębiorstw i za
kładów;
3) zwolnieniu nowych budowli od
podatku od nieruchomości przez lat
15;
3) zwolnieniu od opłat stemplowych
pism, tyczących sję zawiązania spółki
pod warunkiem, że kapitał zakładowy
Przeznaczony będzie na poczynienie
nakładów inwestycyjnych oraz pism,
tyczących się nabycia nieruchomości,
potrzebnych dn powstania lub powięk
szenia przedsiębiorstwa ;
4) ułatwienia w dziedzinie niepodat-

fcowej, jak np. możności nabywania
gruntów w drodze wywłaszczenia, z
parcelacji itdponadto przedsiębiorstwa, które uznane będą za szczególnie ważne dla
obrony państwa, korzystać będą ze
zwolnienia od podatku dochodowego
przez lat 10.
Ulgi na terenie Centralnego Okręgu
Przemysłowego nie służą z mocy sa
mego prawą, lecz przyznawane będą
na podania, wnoszone do min. prze
mysłu i handlu, które w porozumieniu
■' min. spraw wojskowych przedsta
wia wnioski min. skarbu.
Celem przyśpieszenia i ułatwienia
procedury przyznawania ulg, ustawa
zawiera przepis, że jeśli w ciągu 3
miesięcy od daty wniesienia podania
ubiegający się o ulgi nie będzie powia
domiony o odmownej decyzji, lub •>
zmianie warunków, będzie to równo
znaczne z decyzją, stwierdzającą pra
wo do ulg na warunkach wymienio
nych w podaniu.

Samobójstwo

wykazuje statystyki hitlerowskie

a rodzina płacze
półtora roku więzienia. Nadto pase
rów: Abrama Rjtterbuuda, Borucha
Hryniewieckiego,
Chaima
Jakuba
Qrueucwejga, Zlatę Hryniewieckiego,
Cbaję Hryniewieckiego i Chaima Icchoka na kary po sześć miesięcy wię.
zienia.

Pijacki terror
Trójka hultajska za kratami

cja 2.000.
Jak więc widać, na kraje europej
skie przypada liczba 86.000.000. Północną Amerykę zamieszkuje 8.800.000
Niemców, Amerykę Połudn. 1.200.000,
Afrykę 104.000, Australię 77.000, Azję
21.000. Jeżeli cyfry podane przez nie
mieckie biuro statystyczne są tak
wierue jak fantastyczna ilość Niem
ców w Polsce, to cyfra ogólna Niem
ców w święcie jest mocno przesadzona.

100 członków Żelaznej Gwardii internowani
BUKARESZT, 28. 4. Ogłoszono tu
komunikat, te Corneliu Zelea « Codreanu, przywódca „Żelaznej Gwardii'*
jest Rumunem naturalizowanym w
drugim pokoleniu. Dziadek jego ze
strony ojca nazywał się Symeon Zie
liński i był emigrantem pochodzenia
polskiego, dopiero ojciec przywódcy
„Żelaznej Gwardii" przybrał nazwi
sko Zelea Codreanu. Matka z domu
Brauner jest z pochodzenia Niemka.
Ministerstwo spraw wewnętrznych
wyznaczyło dotąd przeszło 100 człon
kora „Żelaznej Gwardii** tzw. przymu
sowe osiedlenie ua przeciąg jednego
roku. Działaczy tych osadzono w kla
sztorach prawosławnych w miejsco
wościach Ismana Mercurea i Clncului.
Wśród internowanych znajduje się ró-

Konferencja planarna

Episkopatu Polski

ferencja Episkopatu Polski.

Kordas jednak poskarżył się poli
cji, Móra amatorów pijaństwa za cu
dze pieniądze odnalazła w szynku i aresztowała. Wszyscy trzej znani są
WASZYNGTON, 38.4. Ambasador
już z podobnych wyczynów I karąm
niemiecki zakomunikował departamen
byli wielokrotnie.
tow| Stanów, że Niemcy z powodu
braku dewiz muszą zrezygnować z udziału w wystawie światowe] w No
wym Jorku w roku 1939.

Zubożałe Nemcy
nie beda wystawiać

Naiureksze po wo nie

mu nie wrócił. Nazajutrz przechodzą
cy wieśniacy znaleźli pod stogiem le
żące zimne Już zwłoki Chruścika, któ
LONDYN, 38. 4. W południowej An
ry, popełnił samobójstwo w ten spo
sób, że rzemień od bata okręcił do glii na rozległych polach między Alkoła szyi I zacisnąwszy pętlę udusił dershort a Salisbury rozpoczęły się
największe po wojnie, manewry zmo
się.
toryzowane. Bierze w nich udział około 3.000 czołgów i samochodów pan
cernych, ciężka i lekka artyleria
W. N. — 2 zł dla Aleksandra Goła- zmotoryzowana oraz 7 eskadr lotni
czych.
gosza.

manewry angielskie

Ofiary

wrota hitlerowskiego w Niemczech
był referentem prasowym Targów Lip
skich. Przeniósłszy się do Austrii po
dojściu do władzy hitlerowców — Ha
ber wydawał w Wiedniu pismo pol
skie, będąc jednocześnie koresponden
tern kilku wydawnictw.
Po „Anschlussie" dano mu do zrozu
mienia, że — nowe władze nie pozwo
lą mu pracować. Wobec tego Haber
zwrócił sdę do polskiego konsulatu o
wizę. Na to odpowiedziano mu, że ze
względu na obecna sytuację sprawę
wizy trzeba załatwić przez właściwe
urzędy w Warszawie. Haber zrozu
miał to jako odmowę i próbował wy
jechać do Francji, gdy i to mu się nie
udało — popełnił samobójstwo, strze
lając sobie z rewolweru w usta.
Tegoż dnia popołudniową pocztą
przyszedł jego paszport z wizą wjaz
dową do Polski.

wnukiem emigranta polskiego

Trzej opryszkowie z Ząbek: Józef
Markowski, Aleksander Fred i Józef
Dabkowski cbciell napić się wódki.
Ale nie mieli pieniędzy. Odbyli krót
ka naradę i postanowili zdobyć gotów
kę tororeru. Wtargnęli do znajdują
cego się w sąsiedztwie mieszkania Bo
leslawa Kordasa i pod groźbą noży
W dniu 10 maja rb. odbędzie
zmusili go do wydania pieniędzy w
się w Warszawie plenarna kon
sumie 15 złotych -

udusił siQ batem

dziennikarza

Corneliu Zelea-Codreanu

Umysłowo-chory oasterz
SIERADZ, 28. 4. Straszny wypadek
niezwykłego samobójstwa wydarzył
się we wsi Zygadtów w powiecie sie
radzkim.
37-letni Andrzej Chruścik człowiek
zupełnie spokojny, chociąż cierpiący
na umyśle, zajęty był przy pasaniu
bydła dworskiego. Ostatnio często
znajdował się w stanie silnego zde
nerwowania.
Dwa dni temu Chruścik wyszedł w
pole wieczorem i więcej już do do-

Narażeni od przeszło 1.000 lat na
germanizację, tępieni bezlitośnie i uciskani źyją jeszcze na Łyźycach
resztki Słowian Połabskich, tzw. Ser
bowie łużyccy. Liczb? ich trudno dziś
dokładnie ustalić. Spis w 1910 r. wy
kazywał ich 110.000, spis zaś z 1933
— zaledwie 57.000. Przyczyną tego
skoku było wprowadzenie rubryki
tzw. dwujęzycznych, deklarujących
jako języki macierzyste niemieckie i
inny. Ci, którzy podali drugi język
niemiecki nie byli zaliczani iako Ser
bowie. Możemy w przybliżeniu przy
jąć obecnie liczbę Serbów na ok. 150
tys.

leszcze iedna ofiara „Anscblussu"

1OO milionów Niemców
BERLIN, J8.4. Podług ostatnich obliczed niemieckiego biura statystycz
nego ogólna liczba Niemców na kuli
ziemskiej wynosi około 96.000.000. Cy
frę tę należy podzielić następująco
(statystyki narodowo-socialjstyczne):
Rzesza Niemiecka 73 miliony, Cze
chosłowacja 3.365.000, Szwajcaria
3.980.000, Francja 1.700.000, POLSKA
1.800.000(7), Rosja 1.134*000, Rumunia
800.000, Jugosławia 700.000, Węgry
600.000, Gdańsk 400.000, Luksemburg
385.000, Włochy 350.000, Belgia 130
tys., Litwa 130.000, Holandia 100.000.
Łotwą 700.000, Dania 60.000, Estonia
33.000, Wielka Brytania 30.000, Hisz
pania 15-000, księstwo Lichtenstein
in.00(1, Szwecja 6.000, Finlandia 6.000,
Bułgaria 5.000, Portugalia 3.000 I Gre-

Serbowie łużyccy pod niemieckim butem

Zastrzeli! sie w dniu oirzymania w.zy do Polski

Do rodzimy Haberów w Warszawie
przyszła wiadomość o samobójstwie
i przyczynach samobójstwa dziennika
Celem uzyskania ulg, interesowany rza Zygmunta Habera.
winien w podaniu, do min- przem. i
Haber, pochodzący z Polski do prze

Kradli futra —siedzą
Wczoraj około godz. 13 wyjeżdżała
powoli z dziedzińca sądu okręgowego
zielona karetka więzienna, a za nią
biegły gromadki zapłakanych kobiet i
dzieci. Wszystko razem robiło wraże
nie żydowskiego pogrzebu...
Jak się wyjaśniło. Karetka wiozła
skazanych w wielkiej aferze futrzanej
złodziei i paserów.
W roku 1937 skradziono z firmy Ma
jer Mulman przy u|. Marszałkowskiej
wiele cennych futer: 24 lisów, 41 piż
mowców, wiele palt karakułowych i
innych.
Amatorami futer byli kuśnierze Josek Hryniewiecki, brat jego Mosjek
Hryniewiecki 1 inicjator kradzieży Ma
lek Gramach.
Josek Hryniewiecki przyznał się
przed sądem do winy: Gramsch dorobil klucze, oskarżony sam otwierał
składy i wynosił futra, a brat Moszek
pomagał.
Następnie sprzedawali futra pase
rom.
Wobec takiego wyjaśnienia i świad
ków — sąd wydał wyrok skazujący
Gramscha na karę dwóch lat, Joska i
Moszka Hryniewieckich na kary no

handlu zobowiązać się do zorganizo
wania produkcji na sposób fabryczny,
zgodnie wymogami obrony puń fwa
najpóźniej w ciągu lat 3 od ogłosze
nia w „Monitorze Polskim** decyzji o
przyznaniu prawą do ulg.
Koszt inwestycyj, o którym mowa
wyżej, interesowany potrąca w zezna
niu o dochodzie, składanym za lata
operacyjne, w których nastąpiło do
konanie inwestycji.
Prawo potrącania trwa tyle lat po
datkowych, ile potrzeba będzie do cał
kowitego potrącenia kosztu inwesty
cji.

Nie ulegną w walce

wnieś ojciec wodzą „Żelaznej Gwardi**, John Codreanu i h. prezes partii
„Wszystko dla kraju**, ini, Clime. Kor
neljusz Codreanu skazany na 6 mie
sięcy
więzienia
i
za
obrazę
profesora Jorgi przebywa w areszcie,
a śledztwo o akcję polityczna toczy
się przeciw niemu nadal.

Trzy ś*uby króla Zogu
Prezenty trzech oańttw
TIRANA, 28. 4. Odbyły się tu trzy
śluby króla Albanii Achmeda Zogu z
hr. Geraldiną Apponyi. Najpierw od
byt się ślub katolicki, następnie mu
zułmański, a wreszcie cywilny, które,
go wymaga najnowsze prawo mał
żeńskie w Albauii. Ceremonia ślubna
odbyła się w wielkiej sali pałacu kró
lewskiego, ślubu udzielił przewodni
czący parlamentu w asyście prezesa
sądu najwyższego. Akt ślubu ze stro
ny króla podpisał hr. Ciano i brat
królewski, ze strony królowej — jej
wuj hr. Antoni Apponyi i minister pel
nomocny w Rzymie.
Rząd węgierski ofiarował królowej
Geraldinie karocę złotą, zaprzężoną
w 6 białych koni, kanclerz Hitler 8-cylindrową limuzynę Mercedes-Benz,
rząd wioski zrezygnował z procentów
od pożyczki udzielonej Albanii, a po
nadto ofiarował królowi jacht, królowej zaś kolię wartości niemal ćwierć
miliona lirów.

Zamarzła na śmierć
KRYNICA, 38.4. W okolicach Kryni
cy zamarzła na śmierć w górach Maria
Makuch z Czyrnei Makuchowa wybrawszy się do Krynicy krółsza dro
gą przez góry zbłądziła w czasie za
dymki śnieżnej, usiadła na śniegu i z.a
marzła na śmierć. Stało się to w odte
głości kilometra od Czyrnej, gdzie Ma
kuchowa mieszkała.

Serbowie są zewsząd otoczeni Ni®111
cami i poddani stałej germanizacji. &
le wsie jeszcze przed 50 laty zarnie
szkałe przez ludność, mówiącą Pc
serbsku, dzisiaj są już zniemczona
Mimo to pozostała ludność broni si«
uporczywie i trwa przy swej odrębności narodowej.
Serbowie potrafili nawet stwórz?^
własną, bardzo ciekawą literaturę
naukę. Takie nazwiska jak Muka *
filologii, Nowak w malarstwie, Kocof
i Kranc w muzyce są powszechni
znane. Istniejąca od 100 lat pr#sa
serbska posiada jeszcze stosunkow°
duży nakład. Księża, pastorzy, n»u*
czyeiele, młodzież inteligencka practl’
ją usilnie pad obroną własnej nar°'
dowości.
Naczelną organizację stanowi J)°'
niowina", stanowiąca związek kół
zycznych, śpiewaczych i In. „Mad®*
serbska** jest organizacją naukowaPrócz tego istnieje w Budżiszyd*
Bank Serbski, posiadający filie, ro*'
rzucone po całych Łużyeach. WyS’*
lek organizacyjny i praca kulturalna
muszą odparowywać ciągłe
ataki
władz i opinii niemieckiej.
Wybitniejsi bojownicy narodo*'
przesiadują prawie stale w więzi®'
niach (np. redaktorzy Jan Skal*
I Jan Cyż), nękani moralnie 1 mate
rialnie. W prasie i przemówieniach ni®
wolno poruszać spraw narodowych
serbskich, żąda się używania nawet
specjalnie sfabrykowanego w rodża'
ju „wasserpolnisch" określenia Ser*
bów jako „Niemców, mówiących Pa
serbsku" (wendisch sprechende DeU'
tschen). Nauczyciele Serbowie są z r*
guly przenoszeni do okolic czysto ni®
mieckfch. Ani w sądach, ani w ur?5'
dach nic jest uznany język serbskiRozwiązywanie stowarzyszeń (Ja*
np. Sokoła), zamykanie czasopism ’
aresztowanie redaktorów bez poda'
wania powodów są na porządku dzie®
nym.
Wierzymy, iż bratni nasz szczeP
nie ulegnie w tej walce i na długo po
zostanie z jednej strony świadectwem
hartu, wiary i siły słowiańskiego d»'
cha przenikniętego poczuciem swd
prawdy i nie dającym się złamać ide
alizmem. z drugiej zaś dowodem bP®'
silności metod ucisku i brutalności,
rzystającej ze swej materialnej prz®'
wagi.

Rokowania

polsko-litewskie
Dnia 29 bm. rozpoczną się rokowa'
nia polsko - litewskie na temat kom®
nikacji wodne). Do Kowna przez Wil*
no — Ukmerge udaje się delegacja po*
ska. której przewodniczącym wy?pa'
czono zastępcę naczelnika wydział®
prawnego MSZ Michała Potuliekie^®'
Ze strony litewskiej przewodniczą'
cym delegacji mianowano dyrektora
departamentu handlowego litewskiego
MSZ Norkajtiea.

Giełda
DEWIJT: Holandia 3H.1S (cprxadat 2»5*»
kupno 3M.41); Barlin (apriodai 315.87, kupno
212.01); Londyn
(iprzodoi 34.4», kupn®
24.85); Nowy Jork 5.281/4 (<pr>odat
kupno 5.28 1 2); Nowy 3ork (kapel) 5.5*
(sprzedaż 5.51 1 /4, kupno 5.28 5/4); Pary*
14.54 (sprzedaż 14.24, kupne 14.54)j Sitakhelm 154.21 (ipriadat 154.57, kupne 118-81)1
Zurych 121-80 (•priodet 122.20, kupne 131.40)1
Morko nlom ireferne (ipriedot 110.00, kup**
115.00).
PAPIEBY pąOCONIOWi: 3 proc. pot. inerW
clycyjna I em. 04.00, II em. 03.78; 1 pro*
pot prom. inw. łerlewa I em. 03.71; 4 proc,
pańitw. pet. prom, dolor. 42.10; 4 I pól
proc. pot. wewn. państw. 45.75; 5 proc, ko*'
wersyjne 70.25,0 proc. L. X. ilomcklo del*’awar. kupon 70.21; 4 I pół proc. I. g. HoW
>kie seria V M.3li 5 proc. L Z. W*rix**Y
74.50; 5 proc. L. Z. Warsiawy (1055 r.) 72.00 71.71.
AKC3I: Bonk Pelłki 114.50; Bonk Zachedń>

41.00; Lilpop 71.00; Nerhlln 84 00; Starach*wice 58.75; Żyrardów 42.10—00.00.
Tendencjo die dewii europejskich nieco
słabsza, amerykańskich utrzymano, dla p*’
tyczek państwowych i akcyj nieco słabsi*dla listów zastawnych utrzymana. W opr*’
lach prywatnych 5 proc, renta iloms**
(5000 ił) 54.50, (1000 zł) 55.00—54.00, (500 »ń
57.25, (100 Ił) 40.0B.
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Drożdże, „prawnik” i brylant

Zaduch niezdrowej atmosfery
świadków w procesie skarbowym

Dziwne wrażenie sprawiali wczoraj
*• świadkowie oskarżenia przeciwko
dzikowskiemu.
Mam na myśli głównie czcigodnych
/'ekarzy, którzy dali się przed kilku
y wzjąć na lep zapewnień IdzikowicKo o możliwości podwyższenia poatku przemysłowego od branży sporłWczci 1 zebrali 20 tys. złotych, a
f. "nocześnie uważali za właściwe o“rowywanie prezentu w formie szpil' dygnitarzowi ministerstwa skarbu.
"szyscy ci poważni panowie powo^u'ali się na swoje zeznania złożone
śledztwie. Ale nie o to chodzi....
kt> VŻ
powaznyra rzemieślni,1711 zajmującym stanowiska w ccu, ludziom ze wszech miar uczcri rozsądnym nie przyszło wów^Zas na myśl, że jednak sam fakt zbiói
’ na „prezent" dla Michalskiego jest
yinś niewłaściwym, niemoralnym?
f zvż korupcja tak się już u nas wko
en'1a, iż uważali za rzecz naturalże trzeba dawać prezenty urzęaD|kf>m?
.Mentalność tego rodzaju ludzi, skąa
bez zarzutu, musi budzić powaz* r«fleksje...
Alho taki drugi fakcik: cech piekay uważa za właściwe pobieranie od
^telu drożdżowego „łapówki" za to,
nic nie będą robili, że nie będą wy
5°rzystywali prawa prowadzenia wla
drożdżowni... Czyż takie postępo
n anie całej poważnej grupy rzemieślej — postępowanie aprobowane
^.^tą milcząco przez działaczy rze^leślniczych, zasiadających równocze
ś.'e W se-irn'e> senacie i klubie — nre
B Iadczy o pownej niewrażliwości na
J^joralność w życiu społecznym I go
"thlarczym — o swoistej „morał In3,lity"„.?
k^zależnie od wiarygodności, czy
j ’’^wiarygodności tych wszystkicn
adków — gdyż ocena tego zalełuź
Są<^U —
stwierdzić, że
sh v' pierwszyc1’ momentach procekorupcyjnego Michalski — Idzizaczyna SJ9 ujawniać niezdroatmosfera, jaka panowała wśród
»yZ^St,£ich tych działaczy spolecz-

delikatna różnica dat
Hi^,erwszy ”a wczorajszym posiedzę

któ zezilawał Jubiler Kozłowski, u
brJje8° zakupiony byl nieszczęsny
który bodajże wywołał całą
PraWę...
st/'lhi,er Kozlowski jest człowiekiem
7’Z5’rli. Chorował na... Nie pamię>ie °kładnie kto byl u niego w spraZakupu- Potwierdza zeznania
’e złożone w śledztwie.
chod t°ku zeznań Kozłowskiego wyuzi na jaw dziwna okoliczność...
tJa darzony Idzikowski twierdził, że
aukcja kupna brylantu odbyła stę
rei 'PCU 1930, teg0 same£° dnia wieczo
. oczyma! szpilkę — następnego
sejZ°Cif !ą Sp- Wendtowi — tymczakwitariusz jubilera Kozlowskie, Wykazuje datę listopada tegoż rou 1930...

resujące jest, czy konsumenci na tym J Był jakiś jubileusz piekarzy, trzeba
było pieniędzy — dał. Tak sarno tutaj.
zyskują, czy tracą? — przyp. Red).
Pieniądze „drożdżowe" przeznaczo Trzeba było pieniędzy „na prawnika"
ne były między innymi na kupno bry dal. Nie jet opieszałym płatnikiem.
Sędzia Rybczyński: — Czy świa
lantu. Obrona i oskarżony Idzikow
dek był u Langnera?
ski zadają świadkowi kilka pytań:
Sw. Grasberg: — Byłern.
Osk. Idzikowski: — Czy był zarzut,
Sędzia R.: — Czy świadek pije?
że ja miałem zaprzedać rzemiosło ży
Sw. Grasberg: — Nie.
dom?
Sędzia R.: — To dobrze, — chyba
Św. Zabęski: — Nie wiem.
Osk. Idzikowski: — Czy był projekt był trzeźwy wtedy, więc pamięta...
Mimo to, że świadek nie pił jednak
pogwałcenia świąt — prowadzenia
przez sklepy piekarskie handlu w nie nie pamięta dokładnie kto był i kto
przemawiał. Wyznaczyli na niego
dzielę i święta?
Św. Zabęski: — Coś takiego było, cztery tysiące, więc dał... Pieniądze
lecz chrześcijańscy posłowie i senato zbierał Wild. Co się później stało z
pieniędzmi — tym się nie intereso
rowie wystąpili przeciwko temu.
Osk. Idzikowski: — Kto był łączni wał.
Na zapytanie prokuratora o opinię
kiem między rzemiosłem a BBWR?
Przewodniczący: — Co to ma za co do śp. Wendta, świadek odpowiada
sentencjonalnie: „aby o kimś opinio
związek ze sprawą?
Osk. Idzikowski: — Chcę ustalić, Ze wać — trzeba bliżej z nim obcować".
Zeznawali jeszcze piekarze Pyrzaświadek Snopczyński fałszywie ze
nowski
i Langner, którzy byli rów
znawał...
Przewodniczący: — To jest obojęu- nież na zebraniu u Langnera. Potwier
dzają, iż Idzikowski mówił: piekarze
ne dla sprawy...
Osk. Idzikowski: — Czy świades za dużo płacą, za wielkie podatki, —
jest zależny od posła Snopczyńskie. ażeby obniżyć trzeba prawnika...
go?
Jak to było z przysięga?
św. Zabęski: — Nie.
Następny św. pastor Loth wydaje
Targi o pieniądze na
jak najlepsze świadectwo o zmarłym

. prawnika”

Następni dwaj świadkowie — pie
karze Tschnirschnitz i Sametko zezna
wali, że byli w winiarni Langnera.
Słyszeli jak przemawiał Idzikowski o
niebezpieczeństwie podwyższenia po
datku z 1 proc, na 2 proc. Idzikowski
naprzód żądał „na prawnika" dwa i
pół tysiąca dolarów, a później spuścił
na dwadzieścia tysięcy złotych. Świa
dek Tschirschnitz „targował się" z
Idzikowskim.
Św. Sametko nie bardzo chce mó
wić. O zmarłym Wendtcie i o św. Wil
dzie wyraża się jak najlepiej.

Młynarz wśród piekarzy

senatorze Wendtcie. Pastor Loth miał
odbierać przysięgę na sądzie klubo
wym, lecz do przysięgi nie doszło. Na
zapytanie, czy Wendt użalał się kiedy
przed nim, że ma zmartwienia — świa
dek odpowiada negatywnie.

Prosił i groził
Jako ostatni świadkowie zeznają
syn i wdowa po śp. senatorze Wendt
cie.
Św. Zygmunt Wendt zajęty był inte
resem i nie przypomina sobie sprawy
z brylantem, ani zmartwień swego oj
ca. Daje wyjaśnienia co do stanu ma
jątkowego oraz kosztowności, jakie
pozostały po ojcu. Brylantu żadnego
nie zostawił.
Wdowa po śp. Wendtcie również
nie wiele wnosi do sprayry. Potwier-

dza, że stosunki między zmarłym a
osk. Idzikowskim były z początku do
bre. Państwo Wendtowie bywali rząd
ko u Idzikowskich i odwrotnie. Przy
pomina sobie, że była mowa przed
śmiercią męża o jakiejś kartce. Mąż
mówił, że otrzymał kartkę kwitującą,
ale brylantu nie otrzymał. Również
była mowa o jakiejś sfałszowanej da
cie. Dokładnie nie pamięta.
Przypomina sobie rówież opowiada
nie męża o przyjeździe Idzikowskiego
do Truskawca. Idzikowski chciał ko
niecznie, ażeby mąż cofnął jakieś ze
znania i chciał go za to wynagrodzić,
ale mąż nie chciał. Idzikowski rów
nież miał się odgrażać — ale jakimi
słowami — nie wiem...
Na zeznaniach wdowy po śp. Wendt
cie posiedzenie zakończono.

Adwokat Hnfmokl-Ostrowski
z 1.300 skazany na 200 zl grzywny
tykule tym adwokat zdradził przebieg
rozprawy, za co w pierwszej instancji
skazano go na 1300 zł grzywny.
Skazany zaapelował i czorai od
była się rozprawa przed drugą instancią. Oskarżony tłumaczył się, ża
jest nie tylko adwokatem, aie i dzien
nikarzem - publicystą, na dowód cze
go przytoczył szereg swych publika
cji oraz artykułów w prasie codzien
nej. Dlatego też, pisząc o rozprawie
przy drzwiach zamkniętych — nie był
wodami mówców, oświadczył, że tym adwokatem, który zdradza prze
„wieś i miasto muszą Iść razem do bieg rozprawy, lecz dziennikarzem.
Polski Ludowej".
Sąd podzielił zdanie adwokata HoiNastrój na wiecu panował eutuzja- ] mokl-Ostrowskicgo i zmniejszył grzy
styczny.
wnę do 200 zł.

Głośną była swego czasu spraw'a
adw. Wilhelma Hofmokl-Ostrowskiego, który po rozprawie prowadzonej
przy drzwiach zamkniętych napisał
artykuł pL „Opiekun społeczny mie
rzy dziewczynę centymetrem". W ar-

Wiec Stronnictwa Pracy w Chojnicach

Wieś i miasto musza iść razem!”
CHOJNICE. 28. 4. W uh. niedzielę
odbyło się tu zgromadzenie publicz
ne Stronnictwa Pracy.
Udział wzięło ponad 500 osób. Re
feraty wygłosili red. Felczak z Toru
nia i red. Nowakowski z Bydgoszczy.
W dyskusji m. in. przemawiał prezes
wojewódzki Stronnictwa Ludowego p.
Jóźwik, który solidaryzując się z wy-

Redaktorzy Jutra"

Pewne zainteresowanie wywołują
zeznania św. Grasberga. Św. Gras
berg nie. jest piekarzem, lecz młyna przed sadem apelacyjnym
rzem. Co go tak blisko łączyło z pie
Wczoraj stawali przed sądem ape
karzami?
lacyjnym, redaktor i wydawca ONRskiego „Jutra" Eugeniusz Sendłikowski i Poeck, skazani w swoim czasie
Studenci niemieccy
za oszustwa i szantaże na kary po
dwa lata więzienia.
KRÓLEWIEC, 28.4. W nie Od wymiaru apelowali skazani i
dzielę rozpoczęły się obrady prokurator. Sprawa została odro
Niemieckiego Związku Studen czona.

kierują się na wschód!

40 zebrań niem.etk di w Polsce

„Kujemy jedność" — „Wołamy do czynu"
POZNAN, 28. 4. Niedzielne zebra
nia, zwołane przez „Deutsche Verei
nigung" w 40 miejscowościach Wiel
kopolski i Pomorza, zgromadziły po
nad 25.000 uczestników.
Na zebrania przybyli też członko
wie „Jungdcuschc Partei". Zebrama
odbyły się pod hasłami: „Kujemy
jedność", „Wołamy do czynu", „W
twoim narodzie leży siła". Podkreśla
no konieczność połączenia się dwóch
obozów niemieckich w Polsce, to zna

czy „Deutsche Vereinigung" i „Jungdeutsche Partei", wskazując na wzór
konsolidacji Niemców w innych kra
jach.

Relikwie św. Andrzeja
dla kość, polsk. w Zoppot
ZOPPOT, 28. 4. Pielgrzymka polska
z Gdańska uzyskała w Rzymie dla
kościoła polskiego w Zoppotach reli
kwie św. Andrzeja Boboli.
Relikwie te umieszczone zostaną
tymczasowo w kaplicy Sióstr Dominikanck.

tów w Królewcu.
Szef związku S. S., oberfuh rer Sched, przemawiając pod
kreślił konieczność nastawienia
głównego zainteresowania stu
dentów niemieckich zagadnie
RADOM, 28. 4. Sąd Okręgowy w
aż do sprawy apelacyjnej
■ Radomiu rozpatrywał sprawę odwoniami związanymi ze wscho
dem jak również obsadzenia nie Wtadze sądowe odrzuciły prośbę o Lewickicj i tow. skazanych przez sąd | lawczą prezesa powiatowego S. L„
mieckich wschodnich granic jak zwolnienie czołowych oskarżonych w okręgowy w Lublinie.
Jastrzębskiego, którego starostwo w
największą ilością sił akademic głównym procesie komunistycznym Na 39 skazanych sąd uwzględnił Radomiu skazało na grzywnę 50 zł
kich.
podania o zmianę środka zapobiegaw za wywieszanie portretu prezesa Str.

Lewicka i 36 komunistów
pozostaną w więzieniu

Wisła granica dla przewozu bydła

Strzec się pryszczycy!

Ogółem w rzeźni stołecznej znisz
czono 55 sztuk zwierząt racicowycn
Brylant za p:en;adze
chorych na prysznicę.
..drożdżowe”
Jak wiadomo chorobę tę zawleczo
lateresująco wypadają zeznania no z zachodu. Rozpoczęło się od te
tiz‘ennikarza i ekonomisty", redakto- go, te do Francji sprowadzono pew
,Czas°Pisma „Piekarz" Artura Za- ną ilość chorych sztuk z Algieru. Z
’’’kiego
Francji przez Niemcy choroba dotarła
Dat ’ Zabęski wyjaśnia, jako rzecz do Polski. Głównym zadaniem obec
tjrc.Ura'llą zupełnie, istnienie funduszu nie jest niedopuszczenie zarazy na pra
ten 2tJz°wego Fundusz ten powstał w wy brzeg Wisły. W tym celu zo
eecuSpOs^^drożdżownicy wpłacili stała w dniu wczorajszym zamknięta
jl
Piekarzy jednorazowp 10.000 możność przewozu zwierząt z lewego
a Potem miesięcznie po 3.000 — i na prawy brzeg na całej długości Wi
’’•6sł'°° Zł za ”straty*’ ia,tie cech p°- sły. Ustanowiono specjalne punkty
kon W ZwMzku z niewykonywaniem kontrolne. Winni przewozu bez ze
njuCes*' na drożdżownię. W Pozna- zwolenia będą karani więzieniem.
W Warszawie pozostawiono wyłą
dr0’- 'Vyiaśnia świadek, możną kupić
sła^t3ze w każdej piekarni, w War- cznie most Kierbedzia, przez który mo
&iad *e Zrzcszet1'e drożdżowników po- żna przewozić bydło, cielęta, trzodę
a własne biura sprzedaży. (Inte-1 chlewną, owce I kozy, w zamkniętych

szczelnych wozach do rzeźni. Każdy
transport jest od wczoraj odprowa
dzany przez specjalnego fukcjonarrusza miejskiego.
Zwiększono nadzór na kolejach W
miejscu wykrycia pryszczycy odbywa
się potrójna dezynfekcja. Pryszczyca
występuje w postaci bąbli na war
gach, języku i na skórze. Bąble te
pękają, tworzy się owrzodzenie.
Choroba fest wyjątkowo łatwo prze
nośna za pośrednictwem paszy, wody,
ptactwa, szczurów i myszy przez ubranie i dotyk. Niebezpieczną jest cho
roba dla niemowląt. Dorośli chorują
tu pryszczycę bardzo ciężko. Jednak
odsetek śmiertelności Jest mały.
Na razie w okolicach Warszawy w.v
padków pryszczycy nie wykryto. —
Przedsięwzięto w szelkie środki zarad
cze.

czego jedynie do 2 oskarżonych na
kary do roku aresztu. Wypuszczono
ich na wolność za kaucjami wobec od
bycia większości kary.
Inni oskarżeni z córką b. kuratora
lubelskiego Lewicką, którym sąd wy
mierzył karę do 6 lat więzienia, pozo
staną w więzieniu aż do rozprawy apelacyjnej, a to z powodu zachodzą
cej obawy ucieczki.

Zjazd Stronnkt. Pracy
Dnia 19 kwietnia w Lidzie, u dra
Harniewicza, odbył się zjazd człon
ków i sympatyków Stronnictwa Pra
cy z pow. Lidzkiego.
Do licznie zebranych przemawiał
dr Harniewicz. Mówił on o święcie
_______________
______ _
Zmartwychwstania,_ rpodkreślając,
że
religijność Polaków powinna polega
na czynie.
Po przemówieniu dra Harniewicza
uczestnicy spożyli wspólnie święcone.

Nie ma kary za portret...

Ludowego na trybunie w czasie świę
ta 15 sierpnia ubr.
Sąd okręgowy wydal wyrok unie
winniający.

Wyjaśnienie w sprawie
szyldów
Władze administracyjne kwestiono
wały prawo do używania reklamo
wych nazw zmyślonych przez firmy
nie będące spółkami z og. odpow. lub
sp. ak. W Rejestrze handlowym fir
my jednoosobowe w większych roz
miarach zostały zapisane w wielu wy
padkach z uwzględnieniem „pseudo
nimu".
Oobccnie będzie wydane zarządze
nie sprawiedliwości co do przyjmowa
nia zapisów do rejestru handlowego.
Zarządzenie to ma przewidywać pew
ne ograniczenia w dziedzinie używa
nia nazw zmyślonych. Natomiast je
śli chodzi o firmy już zarejestrowa
ne, żadne zmiany w stosunku do tych
firm nie są przewidziane.
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tiowinki teatralne
Ostatnimi czasy poczęły teatry zagranicz
ne interesować się polską twórczością dra
matyczną.
Nawiązany w tym celu kontakt z rozmai
tymi agencjami teatralnymi w Europie i Ameryce przyniósł już konkretne rezultaty.
Jak dotychczas, udało sią umieścić poza
granicami Rzeczpospolitej następujące sztu
ki: „Teoria snów" A. Cwojdzińskiego (Ita
lia), „Teoria Einsteina” W. Grubinskiego
(Czechosłowacja), „Wojna, pokój i rewolu
cja" J Iwaszkiewicza (Anglia), „lato w No
hant" J. Iwaszkiewicza (Czechosłowacja,
Bratisława — w języku słowackim), „Szczę
ście od jutra" S. Kiedrzyńskiego (Finlandia,
Estonia), „Miłość bez grosza" S. Kiedrzyń
skiego (USA), „Rodzina** A. Słonimskiego
(Czechosłowacja i USA), „Wielki żeglarz"
J Szaniawskiego (USA), „Tamten" Zapol
skiej (Niemcy).
Oprócz tego sztuka M. Jasnorzewskiej pt.
„Mrówki** jest obecnie tłumaczona na ję
zyk francuski przez znakomitego poetę M
Rostanda, oraz sztuka R. Niewiarowicza pt.
„Gdzie diabeł nie może" grana będzie w
Jugosławii.
♦
W Teatrze Polskim w Warszawie dobiega
ją końca ostatnie przedstawienia znakomi
tej komedii G. B. Shawa „Pygmalion** z Romanówną, Węgierką i Kurnakowiczem w
rolach głównych.
Po „Pygmalionie*'
wróci na repertuar
„Cezar i człowiek" Nowaczyńsklego.

S-r-RADIO «*'■
CZWARTEK, 28.4.1938 R.

eta. malarz XV w."; 22.15 Płyty; 23.00 legen
da o Fauście w muzyce

WARSZAWA I.

NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE:

6.15 „Kiedy ranne wstają zorze"; 6.20 Gim
nastyka; 6.40 Płyty; 7.00 Dziennik poranny;
7.15 Płyty: 8 00 Audycja dla szkół; 11.15 Pły
ty; 11.40 Fritz Kreisler gra utwory we włas
nym układzie; 11.57 Sygnał czasu; 12.03 Au
dycja południowa; 15.50 Wiadomości gospo
darcze; 15.45 „Skandynawia — muzyka na
rodów połnocy"; 16.15 Muzyka taneczna;
16.50 Pogadanka aktualna; 17.00 Wiedza i
książka; 17.15 Recita! fortepianowy Mieczy
sława MUnza; 17.50 Poradnik sportowy; 18.10
Skrzynka ogólna; 18.35 Audycja dla młodzie
ży wiejskiej; 19.00 „Widzenie świętego Jac
ka’*; 19.30 Ballady Karola loewe; 19.50 Po
gadanka aktualna; 20.00 Muzyka lekka: 20.45
Dziennik wieczorny; 20.55 Pogadanka aktu
alna; 21 00 Muzyka taneczna: 21.45 „Z mo
jego warsztatu**; 22.00 Koncert; 22.50 Ostat
nie wiad. dziennika wieczornego.

19.30 Lipsk. „Otello** — opera Verdiego
(tranom. z Opery Drezdeńskiej).
20.15 Radio Romania. Koncert symfoniczny
i Ateneum. Dyr. Albert Wolff.
20.50 Strasburg. Wieczór oper.
20.50 Wieża Eiffla. Koncert symfoniczny.
20.30 Hamburg. Koncert muzyki francuskiej. i
21.00 Rzym „Simone Boccanegra" opera
Verdiego (transm. z Florencji).
25.20 Budapeszt. Koncert muzyki polskiej.
Dyr. Grzegorz Fitelberg. Sol. Eugenia Umiń
ska (skrzypce) (transm. z Opery).

PIĄTEK, 29.4.1938 R.

WARSZAWA I.
6.15 „Kiedy ranne wstają zorze"; >.70 Gim
nastyka; >.40 Płyty; 7.00 Dziennik poranny;
7.15 Płyty; 8 00 Audycja dla szkół; 11.15 Au
WARSZAWA II.
dycja z okazji święta narodowego 7aponii;
13.00 Płyty; 14.00 Parę tnformaevi; 14 V 11.57 Sygnał czasu; 17.05 Audycja południo
Płyty; 15.00 Jak spędzić święto?; 15.10 Wia wa; 15.50 Wiad gospodarcze; 15.45 „Nad
domości sportowe; 15.15 Muzyka salonowa; albumem znaczków pocztowych": audycja
18.00 Płyty; 18.50 Recital wiolonczelowy Ta dla dzieci; 14.00 Rozmowa z chorymi; 14.15
deusza lifana; 19.20 Płyty; 19.55 tycie kultu Walce starego Wiednia; 14.50 Pogadanka ak
ralne stolicy; 22.00 „Sandro Botticelli — po tualna: 17.00 Chałupnictwo — pogadanka;
17.15 Z węgierskiej twórczości chóralnej;
17.50 Przeglnd wydawnictwa: 18.00 Wladom.
sportowe; 10.10 Płyty; 18 55 Audycja dla wsi
19.00 Komedia Al. Fredry „Pan Jowlalskl";
20.05 Pogadanka aktualna; 20.15 Koncert sym
foniczny; 22.50 Ostatnie wiadom. dziennika
wieczornego: 25.00 „Dni Krakowa" odczyt w
jęz. francuskim
WARSZAWA fi.

Odsiecz Wiednia
w świetle historii
W dniu dzisiejszym o godzinie 20-ej
w sali odczytowej Domu Katolickiego
im. Piusa XI (Nowogrodzka 49) stara
niem Zjednoczenia Polskich Pisarzy
Katolickich odbędzie się odczyt pt.
„Odsiecz Wiednia w świetle historii"

połączony z dyskusją.
Sprawę odsieczy z wojskowego
punktu widzenia oświetli prof. gen. dr
Marian Kukieł, ze strony zaś ówczes
nych stosunków politycznych prof, dr
Stanisław Stroński.

Sport litewski

Szybki rozwój lekkoatletyki
Sport lekkoatletyczny na litwie w octalnich latach szybkimi krokami idzie naprzód,
chociaż na arenie międzynarodowej lltew(ki sport lekkoatletyczny mało Jest Jeszcze
znany.
Dotąd Litwa rozegrała tylko 2 międzypań
stwowe spotkania z Łotwą i Estonią, prze
grywając oba mecze.
lekkoatleci litewscy startowali poza tym
w zawodach międzynarodowych w Budape
szcie, Turynie, Helsingforsie, Rydze, Talli
nie, Królewcu, Tylży i libawie, gdzie usta
lono szereg rekordów litewskich.
Dla podkreilenia szybkiego rozwoju lek
koatletyki litewskiej wystarczy zaznaczyć,
te w samym tylko roku 1257 pobito 22 re
kordy litewskie.
Spośród silniejszych klubów, które kulty
wują ten sport, wymienić nalety strzelecki
klub sportowy Grandls (w latach 1255, 1255
i 1257 strzeleckie kluby sportowe zdobyły
tytuł mistrza Litwy) oraz 7. S. O. organiza

Trzy spotkania szermiercze
Jak donosiliśmy, do Warszawy przy
jechała drużyna szermierzy węgier
skich w liczbie 5-ciu pod kierunkiem
płk. Szamogyl, w składzie: kpt. dypl.
Hatzszegyl, por. Kaszegyi, por. Homorody, por. Kowacs, craz por. Maszlay.
Węgrzy rozegrają w Polsce trzy
spotkania towarzyskie, które stanowić
będą dla naszych zawodników etap
przygotowawczy do mistrzostw śwla
ta w Piszczanach (17—26 maja rb.).
Terminy spotkań są następujące:
1 maja o godz. 19 w sali Warsz.
YMCA szermierze węgierscy walczyć
będą z WKS Żoliborz (mjr Dobrowol
ski, mjr Segda, kpt. Suski i por Jarzemski).
2 maja o godz. 18 w sali YMCA szer
mierze węgierscy — team warszaw
sko - śląski (mjr Segda, mjr Dobro
wolski, Kamala i Zaczyk).
4 maja w Katowicach Węgrzy wal
czyć będą z reprezentacją Śląska.

Noji i Wirkus na starcie
W niedzielę dnia 1 maja odbędę się na
stadionie Wojska Polskiego wielkio lekko
atletyczne zawody otwarcia sezonu, orga
nizowane przez Polonię. W zawodach wez
mę udział najlepsi zawodnicy Polonii, War
szawianki, AZS, Syreny, Skry, Orla, PZl,
PKS, KS Żagiew I Innych klubów. Startować
będę również niektórzy zawodnicy zamiej
scowi z Zasłonę na czele.
ća >00 m bardzo ciekawie zapowiada się
pojedynek między Gęsowskim 1 Staniszew
skim.
Na 5000 m startuję Nojl, Wirkus i nowy za
wodnik Polonii Mazur z Łotwy.
W skoku o tyczce startuje Morońezyk, w
rzucie kulę Glerutto.
Początek zawodów o godz. 10.

Eajorek pokonany
W turnieju zapaśniczym o mistrzo
stwo Europy, rozgrywanym w Talli
nie, zapaśnik polski w wadze średniej
Bajorek pokonany został przez Szwe
da Johannsona w 31 minut.
Wskutek tej porażki Bajorek wyeli
minowany został z dalszych walk.

TEATR, MELYKĄ. gUHIO

cja sportowa Młodolitwinów). Mistrzostwa
gromadzą około 500 uczestników.
Sport lekkoatletyczny koncentruje się
przewatnie w Kownie, Poniewietu, Marłam,
polu I Kłajpedzie.
Litwę reprezentują przewatnie następują
cy lekkoatleci: Szymanas I, Vietrinas, Ko
ma ras, Vakunas, Karosas, Fominas, Paskun'gis, Szaczkus, zaś spośród kobiet: Szepajtlene, Kemarlene, Radzlulyle, Vaszklelltle,
Vitartajtie i inne.
Prezesem litewskiego związku lekkoatle
tycznego jest adwokat J. Butajtis.

5 meczów ligowych

15.00 Płyty: 14.00 Parę Informacji; 14.10
Koncert solistów; 15.00 reporiai; 15.15 Wiad.
sportowo; 15.20 Trio Polskiego Radia; 10.00
Znani skrzypkowie; 19.00 Płyty; 19.56 tycie
kulturalne stolicy; 22.00 „Owiał moralny Ka
rola Huberta Rostworowskiego"; 22.15 Pio
senki w wyk. George’a Thilla; 22.50 Muzy
ka taneczna; 25.50 Muzyka lekka.
NAJCIEKAWSZE

AUDYCJE

ZAGRANICZNE:

18.50 Budapeszt. „Zmierzch bogów" ope
ra Wagnara (transm. z Opory).
19.50 Wiedeń „Turandot" opora Puccinie
go (transm. z Opery).
20.00 londyn Reg. „Madame Butterfly** opera Pucciniego (akt I).
20.00 Ryga. Koncert symfoniczny.
20.00 Bruksela franc. Koncert symfoniczny
z Konserwatorium.
20.15 Hamburg. „Ptasznik z Tyrolu” ope
retka Zellera.
20.15 Sztutgart. Koncert orkiestry z udz.
Raoula Koczalskiege (fort.).
21 00 Mediolan. Wieczór oper z la Scali.
21.50 londyn Reg. „Swing-music" — tr. z
Ameryki.

Doroczne Derby Warszawy

Jak już donosiliśmy drużyna angiel
ska Wolverhampton Wanderers roze
gra w dn. 18 mają mecz piłkarski z re
prezentacją Śląska.
Zawody powyższe poprzedzone bę
dą przedmeczem, w którym spotkają
się reprezentacje miast Chorzów —
Gliwice. Spotkanie to ma charakter re
wanżowy, a pierwsze zawody tych
miast przyniosły zwycięstwo Polsce
w stosunku 5:1.
Oba te spotkania mieć będą miejsce
w Wielkich Hajdukach. Trybuny sta
dionu będą mogły pomieścić 45.000 wi
dzów. Na dzień meczu uruchomionych
będzie 8 pociągów popularnych, w tej
Ijczbie — 2 z Niemiec. Przedsprzedaż
biletów już została rozpoczęta.
Wolverhampton zajmuje obecnie
jedno z pierwszych miejsc w tabeli I
Ligi angielskiej.

Nurmi trenerem
Najsłynniejszy biegacz świata Pa
avo Nunni zangażowany został ostat
nio na trenera mistrzowskiej drużyny
piłkarskiej Finlandii „Helsinki Jalkapa
baloklubem".
Nurmi ma się zajmować treningiem
kondycyjnym piłkarzy tego klubu. Fin
nowie słusznie uważają, że trening
lekkoatletyczny znakomicie poprawi
kondycję i szybkość zawodników.

8.15: Po raz ostatni „Księżna Fedora" K*
mana z Messalówną.
WIELKA REWIA; „Dudek" z Fertnerem.
MAŁE GUI PRO GUO: „Skąd swąd" z “*
działem Chóru Dura.
CAFE CLUB: Szopka polityczna.
INSTYTUT REDUTY: Do niedzieli przed:-1**
wienia zawieszone.
ROSYJSKIE SIUCIO DRAMATYCZNE:
rza" Ostrowskiego
FILHARMONIA: Robert Casadesut planis'*
o światowej sławie, grać będzie w nadch®'
dzęcy piątek w Filharmonii na koncerd*
symtonicznym pnd dyrekcją Georges Ge®''
gasco I wykona dwa koncerty: Beethoy®®*
Es-dur i Ravela na lewa rękę.
KONSERWATORIUM: Dziś VI audycja T«*
Krzewienia Muzyki Kameralnej. Orkiest'*
pod dyrekcję F. Rybickiego.
Jutro 1CC0 taktów bałałajki" pod dy'®"'
cja Eug. Dubrnwira

Kina oznaczono gwiazdką rozpoczynają se
anse o godz. 5-ej. Pozostało o godz. 4-ej.

■ IALIA (Wolska 42): „Gdy kwitną bzy"JURATA (Krakowskie Przedmieście >•’’
„Miłość i łzy kobiety" i „Zaczarowane I®'
nie".
KOMETA (Chłodna 49): „Zbieg z S’"
Quentin" i rewia.
KINO PARAFII ŚW. ANDRZEJA: „Pat I ?*'
tachon jako dwa urwisy".
„
o MAJESTIC (Nowy Świat 45): „Znacho'
o MARS (Pl. Inwalidów): „Dziewczęta
Nowolipek" I „Zdemaskowany bohater”MASKA (leszno 70): „Czarownica z Sale®1
I „Adieu".
METRO (Smocza 15): „Kslętę I żebrak"
MEWA (Hota 58): „Trafalgar" I „Kocha®’
rodzinka".
9- MIEJSKIE (Hipoteczna 5): „Hlszpańs*
motyl".
MUCHA (Długa 10): „2 dni w raju" I kol®'*
dodatki.
NOWA TOMBOLA (Marszałkowska 54): ,>®*
strach opery" i „Gra tycia".
„
■> PRASKIE OKO (Zyomunłowska 18):
dziwne kłamstwa Niny Pietrowny" I
datki.
9- POPULARNY (Zamolskiego 20): „DyPl<r
matyczna iona" i rewia
.*
PRAGA (Targowa 71): /.Robert I Bertrand
i .Szpital lalek".
RAJ (Czerniakowska 191): „Zaginione
sto" 1 „Film polski**.
RENA (D uga 9): „Trójka hultajska" I
czarowana kraina".
ROXY (Wolska 14): „Robert I Bertran®
i dodało.
„ |
RIWIFRA (leszno 2): „Rycerze stepu
dodatki.
SOKOŁ (Marszałkowska 49): „Dorożkarz *
18’*.
SORENTO (Krypska 54): „Tajemniczy śtrz*1
„Kochana rodzinka” Flip I Flap.
ŚWIAT (Suslna 4); „len stu i ona jedna*.
SFINKS (Senatorska 29): „Huragan".
SYRENA (Inżynierska 7): „Bengalski ”
grys" i .Tajemniczy detektyw".
,,
ŚWIT (Nowy świat 19): „Władczyni Pu”
czy".
TON (Puławska 70): „Gdy kwitną bzy *,
TRIANON (Sienkiewicza 8): „Panna Ma®'*
i „Kraj miłości".
UCIECHA (Zolla 72): „Romans szulera".
UNIA (Dzika 9): „Towarzysze broni" I “
wia
„ i
WANDA (Mokotowska 75): „Zycie ullcY
rewia.

KINA ZEROEKRANOWE.
ATLANTIC (Chmielna 55): „Nancy Steele
zginęła".
♦ BAŁIIK (Chmielna 9): „Pani Walewska".
CAPITOl (Marszałkowska 125): „Wrzos".
a CASINO (Nowy Świat 50): „Przygoda
pod Paryżem".
COLOSSEUM (Nowy świat 19): „Mocni lu
dzie".
a EUROPA (Nowy Świat 45): „Obcym
wstęp wzbroniony".
FEMINA (Leszno 55): „Ostatni alarm'*.
a IMPERIAL (Marszałkowska 54): „Płynne
złoto".
PALLADIUM (Złota 7): „Pensjonarka".
PAN (Nowy Świat 48): „Buziaczek".
a RIALTO (Jasna 5): „Świat m:wl o nas*',
a ROMA (Nowogrodzka 49): „Królestwo
zakochanych*.
STYLOWY (Marszałkowska 112): „Zbłądzi
łam".
a STUDIO (Chmlolna 7): „Szalona Claudet
te".
ŚWIATOWID (Marszałkowska 111): „Żółty
pirat".
VICTORIA (Marszałkowska 184): „Kobiety
nad przepaścią*.

ACRON (Żelazna 44): „Dzlewezoła z No
wolipek" i „Zdemaskowany bohater".
AMOR (Elektoralna 45): „Droga do Rio** i
„Daj ml twe serce".
a ANTINEA (Żelazna 51): „Niedorajda" I
„Czar Hiszpanii".
AS (Grójecka 54): „Miłość cygana" i „Nie
oddam dziecka**.
BIS (Elektoralna 21): „San Francisco" i
„Porwano kobietę".
CZARY (Chłodna 29): „Ślepy zaułek” I nad
program.
a EDEN (Marszałkowska 51): „Walka o zło
te pola" i „56 karatów szczęścia".
SOBOTA 30.4.1938 R.
ELITE (Marszałkowska 81-a): „trędowata"
i „Ordynat Michorowski".
WARSZAWA I.
FAMA (Przelazd 9): „Grlnełelder".
FILHARMONIA (Jasna 5): „W cztery oczy",
4.15 „Kiedy ranne wstaję zorze"; 4.20 Gimnaslyka; 4.40 Płyty; 7.00 Dziennik poranny; j FLORIDA (Żelazna 41): „Port Artura" i „W
ogniu
rewolucji".
7.15 Płyty; 8.00 Audycja dla szkół; 11.15 Au
FORUM (Nowinlarska 14): „Tarzan I zielo
dycja dla szkół; 11.40 Leo Delibes: muzyka
baletowa; 11.57 Sygnał czasu; 12.05 Audycja na bogini" i „Teodora robi karierę".
HELIOS (Wolska 8): „Dziewczyna szuka mi
południowa; 15.50 Wiad. gospodarcze; 15.46
Informacje o filmach dozwolonych
Teatr wyobraini dla dzieci; 14.15 Kapela lu łości" i dodatki.
HOŁLYWwo (Hoża 29): „fango noltu*no‘
młodzieży — telef. 7-11.25.
dowa; 14.60 Pogadanka aktualna; 17.00 „Gdy
demony grasowały po świacie" felieton;
17.15 Pieśni ludowe węgierskie; 18.00 Wiad
sportowe; 18.10 Pogadanka społeczna; 18.15
Piosenki solowe; 10.55 Audycja dla wsi;
19.00 Audycja dla Polaków za granicą; 19.50
Pogadanka aktualna; 20.00 „Raz to mało";
22.00 Konkurs chórów regionalnych; 22.55
nowil zaproponować Bułgarom rezegra®1^
Na potiedienlu Polskiego Zwiętku Piłki
Płyty; 22.50 Ostatnie wiad. dziennika wlecz.
tego spotkania w dn. 16 czerwca w pels®*
Nożnej postanowiono prsystępić do prze
WARSZAWA II.

W najblitszą niedzielę rozegrano zostanę
dalsze mecze o mistrzostwo ligi.
W Warszawie odbędą się miejscowe der
by pomiędzy Warszawianką a Polonią, w
Krakowie krakowskie derby — Cracovla —
Wisła, we Lwowie pogoń walczy z IKS, w
Wielkich Hajdukach Ruch spotka się z War
tą wreszcie w Wilnie przeciwnikiem Śmi
15.00 Koncert symfoniczny; 14.05 Parę in
głego będzie druiyna wicemistrza Polski — formacji; 14.15 Kwartet „Schrammie"; 15.00
AKS.
Pogadanka aktualna; 15.10 Wiad. sportowe;
15.15 Płyty; 18 00 Koncert solistów; 10.50 Mu
zyka lekka; 19.55 Zycie kulturalne stolicy;
22.00 „Róiowy kajeclk"; 22.15 Płyty.
NAJCIEKAWSZE AUDYCIE ZAGRANICZNE:
14.50 Rzym. „Turandot" opera Puceiniogo
W nadchodzącą niedzielę o godz. 17 na
Stadionie Wojska Polskiego rozegrany zo (transm. z Opery).
18.00 Bruksela llam. „Zmierzch bogów" ostanie ciekawy mecz piłkarski o mistrzostwo pera Wagnera.
19.55 Radie Romania. „Zygfryd" opora Wa
Ligi pomiędzy stołecznymi drużynami Po
gnera.
lonii I Warszawianki.
20.15 M. Ostrawa. „Gejsza" operetka JoMecz ton stanowi doroczne derby War nosa.
szawy i gromadzi rzesze widzów.
20.50 Strasburg Koncert symfoniczny.
21.00 Rzym. „Błękitny mazur" operetka leDruiyna Warszawianki wystąpi w meczu
hara.
tym w następującym składzie: Rudnicki (Ja21.15 Luksemburg. Koncert symfoniczny.
chimek), Martyna Joksz, Sochan Cebulak
Sroczyński, Swięcki, Knioła Smoczek Baran
Pirych.

Wolverhamoton
gra ze Śląskiem

WIELKI: Dziś ostatni występ gościnny Jo
zefa Wolińskiego w „Aidzie" Verdiego.
NARODOWY: „Cyrano de Bergerac Ro
standa z Jerzym leszczyńskim w roli tytu
łowej.
POLSKI: „Gałązka rozmarynu" W. Nowakowskiego.
LETNI: „Dama od Maksyma" Feydeau w re
tyserii Niewiarowicza, z M. Zimińską, Zni
czom i Grabowskim.
NOWY: „Dar poranka" Forzano z Różyckim
i lubieńską.
MAŁY: „Asmodeusz" MaurlaCa z Marlą
Przybylko-Potocką.
ATENEUM: „Szóste piętro" A. Gehrl w reżyseril St. Perzanowskiej z Jaraczem i Nobisownę.
MALICKIEJ: „Jastrzęb wśród gołębi" 7. A
Hertza.
KAMERALNY: „Niewiniątka".

Nowiny i nowinki

Spotkanie Polska—Irlandia

Ostatni mecz przed mistrzostwami świata

budowy I powiększenia

stadionu Wojska

Polskiego przed meczem z Irlandię,

Jastrząb i goleb-e

który

się odbędzie w dn. 22 maja. Będzie to ostat
ni

mecz

naszej

reprezentacji

przed wyjazdem do Francji

W okolicy Konstein we Frankon”
skarżyli się od dlużego czasu mieis^
wi hodowcy gołębi pocztowych, że K
ptaki przepadają. Nie pomagały śr<A
ki ostrożności, nie pomagały na"'*
policyjne badania. Gołębie wysyła”
rzadko kiedy wracały. Dopiero pr^
padkiem przed paru dniami natrafi^
no na prawdziwego sprawce ty”*
szkód: w odkrytym przypadkowo
szczelinie skalnej gnieździe jastrze*’1*
znaleziono 54 pierścienie gołębi P0”
towych.

piłkarskiej

na mistrzostwa

świata.
Pized meczem z Irlandię odbędzie się w
Sosnowcu w dn. 11 maja treningowe spot
kanie dwóch reprezentacji polskich, przy
czym forma, wykazana przez piłkarzy na
tym spotkaniu posłuży kapitanowi związko
wemu PZPN p. Kałuiy do ustalenia składu
reprezentacji Polski na mecz z Irlandią.
Polski Związek PHkI Nożnej równocześnie
zaakceptował plan przygotowań naszych p I
żarzy do meczu z Brazylią,
W sprawie moczu z Bułgarią PZPN poste.

REKORD POLSKI W RZUCIE MŁOTEM

Na zawodach lekkoatletycznych w Cho
rzowie Węglarczyk pobił rekord Polski w
rzucie młotem, uzyskujęc doskonały wynik
47,75.
Rzut ten odbył się poza konkursom. W
konkursie Węglarczyk osięgnęl 44,47.
PIERWSZA RUNDA O PUCHAR POLSKI
Dnia 22 maja odbędzie się w Polaco l-sza
runda zawodów piłkarskich o puchar Pol
ski. Program gier nie jest jeszcze ustalony.
Udział w rozgrywkach wezmę reprezenta
cje 12 Okręgów. Pozostałe dwa okręgi —
Kraków I Śląsk — jako zeszłoroczni finali
ści wejdą automatycznie do półfinału roigrywek.
MECZ SZWAJCARIA — PORTUGALIA

W Mediolanie 1 maja odbędzie się mię
dzypaństwowy mecz piłkarski (eliminacja
de mistrzostw świata) pomiędzy Szwajcarią
i Portugalię.

KURS TENISOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Celem umotliwienła racjonalno] nauki tenisu wśród szerokich rzesz, zostanie uru
chomiony w połowie maja kurs tenisowy
dla początkujących pod fachowvm kierow
nictwem na kortach Państwowego Instytu
tu dla Głuchoniemych i Ociemniałych (pl
Trzech Krzyty 4).
Zapisy na miejscu.

Móssi 290 iezykami
Frankfurt nad Menem posiada
nic lada lingwistę. Mieszkaniec te.
go miasta p. Schuetz, który liczy
dziś około 70 lat, mówi 290 języ
kami, w tym najrozmaitszymi na.
rzeczami*

zurakowsK1

GABINET ELEKTROLECZNICZY
LECZENIE CHORÓB SKÓRNYCH
promieniami granicznymi Bucky‘ego
ŚNIADECKICH 12. Telel. 9.65-22.
(003)

WENERYCZNE, skórne, płcioweKobiety przyjmuie lekarka Dr.
RATAJ. CHMIELNA 25. 8 r. - 8 1
Niedz. do 1-ej. GABINET ELEKTK^
ŚWIATŁOLECZNICZY. Diaterma
Przychodnia Specjalna dla chorych na
krótkie fale. d’ARSONVAL ’ 'Jł
(0013’
ul. Marsz. Focha 3. tel. 3.00-22. Rent Przychodnia specjalna dla chorych^
gen. Odma sztuczna. Porada wraz z
prześwietleniem. Czynna od 12—8 w
PŁUCA a SERCP
Wezwania na miasto
(007)
SENATORSKA 28'30. Rentgen. Od<”J
sztuczna. Elektrokardiograf.
wraz z prześwietleniem. Wez"'3”.;
OB.
fUNIII ^1.36
na miasto- TEL. 5.93-33
w niedziele do 2-ej

I

Weneryczne, płciowe, skóry

w LECZNICY, L E S X N O 97

M

(005)

LECZNICA
- C HŁoDNA~£

SPECJALNA przych. dla chorych na Choroby WENERYCZNE. Skórne.
czoplciowe, ŚwU.lolec
' D V 11
A porada wraz z
Codziennie od 9 r. — 9 w. w nied^j
i
h przeiwlatleniem
wieta do godz. 1-ej pc pot. I*11 „
W-wa. Marszałkowska 49; tel. 9.00-09,
godz in—T 3—7
(001 o

ŁUU

,
Specjalna
lecznica chorób

LECZNICA wyłącznie

Żołądka watrw? REUMATYKÓ*

i przemiany materii Prześwietlenia,
ARTRETYKÓW
i11
analizy,' wizyty na miasto. Marszał
kowska 99. Od 9 do 8 w. Niedziela czynna od 10—1 i 4—6. Wierzbo^3
(0($
10 — L Telefon 9.79-09,
(004)
(-

NOWA RZECZPOSPOLITA*
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Dziś konferencja u Inspektora Pracy

Wmii
FabryKant się mści

Sytuacja w okupowanej fabryce futrzarskiej
, Narząd fabryki wypraw i far.
kowania skórek futrzanych „Zje
onoczeni Frachowcy Branży Fu
Rżanej" przy ulicy Wolność
i7/19 jest mściwy.
Po ukazaniu się wczoraj w na
S|ym piśmie sprawozdania z ak
OJ1 strajkowej tej fabryki, jeden
^ właścicieli wpadł do jadalni,
kdzie przebywają strajkujący
fobotnlcy i pozabierał wszystnawet bardzo prymitywne
i’Hieble“, jak dykta na kobył
kach, co ma imitować stół, kost
i i klocki służące za siedzenia
’ postawił jadalnię z gołymi
“Oianami i zimna cementową po
Sadzką.

Ale mniejsza c ten nieludzki,
pozbawiony wszelkiego sensu
postępek. Ważniejsze jest, że
dzisiaj odbywa się konferencja
w inspektoracie pracy i może
jakoś uda się zatarg zlikwido
wać.
Jednocześnie ogół strajkują
cych robotników wymienionej

Poznaj swoje przeznaczenie
Pani In-Tao odpowiada naszym czytelnikom

Kto chce poznać swoje war
tości i uzdolnienia na podstawie
analizy grafologicznej lub astro
W Warszawie odbyło się posiedzc- logicznej niech przyśie pod ad
Głównej Komisji Gospodarczej resem naszej Redakcji z zazna
u. Ludowego w obecności przedsta- czeniem „IN ’ TAO" próbką
Wicieli prawic
wszystkich woje swego pisma, względnie dokład
ną datę urodzenia załączając
wództw.
Prezes St. Mikołajczyk referował na koszty 50 groszy w znacz
Prąwę organizacji rolniczych w tere- kach pocztowych.
Dla prenumeratorów naszych
”le’ Poezem powzięto odpowiednie reuzyskaliśmy również zniżkę 50
’bluęje.
Uchwalono nadto regulaminy dla Ko ; proc, za wizyty osobiste u p.
IN-TAO (za okazaniem kwitu
,1Sii gminnych, powiatowych i woje
za
prenumeratę za m-c bieżą
wódzkich
cy).

stronnictwa Ludowego

Czego sie nie robi dla sztuki i kariery

500 zł za debut w Synagodze

Bezbożny oszust okradl kandydata na kantora

SU?ieiak’ Chaskiel Mandelbaum. Po-‘'Wił okoliczność tę wyzyskać jak
Sj bor?ystaiej
W tym celu zgłosił
j„ .
Szwarcberga, występując w
fcj'tri'u zarządu synagogi na TlomacZakomunikował „artyście" ka
sz ^y?5k'emu> że Sirota chciałby usry
ko Ć ’eg0
’ w tym cc,u zaprasza
_ na najbliższa sobotę do svnagogu
zaśpiewał
> ^2Warcberg niczll,1ernie stę ucieszył

Pewny, że cała żydowska Warp0DWa przybędzie do synagogi na lęgu
ls
Ale Mandelbaum powiedziat
t0
nic za darmo. To musi koszko > Mandelbaum dla pięknego tyiPń«U°SU Szwarcberga nie da mu prz»
§Zw ' d<> synagogi
Targ w targ i
Son arcberg wpłacił Mandelbauinowi
kwif0°tycb' Mandelbaum wystawił no
Zaj; d'Vanie bo Szwarcberg takiego
hofa .a* ' wręczył mu karteczkę z aoleęen.a; -Wpuścić do synagogi na poktórve Sir°ty To jest Szwarcberg,
Pia śpiewać"
d0 Uts' sobotę Szwarberg przyszedł
sZcj^ae°s* 1 nie tylko, że go nie wpu
tySfa« ° a,e rzetelnie wykpiono „Arsję d zrobił awanturę, chąc dostao
dząc
synagogi siłą
Wreszcie wi
sZedj Ze F° Mandelbaum oszukał, pod°ń i zrobił awanturę. Skon-

Jeżdżą narami albo i gromadnie, ta
mują ruch pojazdów, latarki palą tyl
ko na widok policjanta, nie podają sy
gnałów na zakrętach, jednym słowem
są niesforni i władze postanowiły za
stosować wpbec opornych specjalna
obostrzenia.
A tymczasem w radykalny sposób
ułatwiono
rozwój motoryzacji w śród
Pani IN-TAO przyjmuje przy ni, uparoi, nieobliczalni o wtaśoiwoś- i
ciach
niszczycielskich
Do
tego
co
mieściu.
Wczoraj
ukazało się rozpo
ul. Wspólnej 12 m. 18 od 10 ra już powiedziałam w poprzedniej od-1
rządzenie władz o
no do 14 i od 16—18.
powiedz! dodam, że musi Pani bardzo
STAŁYCH POSTOJACH
dbać o swoje zdrowie — serce i ner
OdpouiedLi
DOROŻEK,
wy nie w porządku. Koniec tego roku j
i początek przyszłego zapowiada dla i przy czym dorożki konne przepędzo
V. Janina K. Typ Lwą. Urodzeni Pani dobre zmiany
no ze śródmieścia. Konne dorożki mo
pod tym wpływem to. lud’zie o dużej
P. „Ada". Typ Bliźniąt. Ludzie ci |
gą co najwyżej zajmować postoje w
sile woli, zdecydowani, dumni, odważ
ni, optymiści z wielką ufnością w swe należą do niestałych i zmiennych, sta [ bocznych ulicach Przed dworcem w
lę
zdenerwowani
i
niespokojni.
Brak
j
siły. Żądni władzy przeważnie ją zdo
ogóle dorożki konne nie mają stoisk.
bywają, względnie uzyskują niezależ im koncentracji, jednak posiadają du- :
Postanowiono także usunąć z ulicy
ność. Wjęcej rozumowcy jak jntelek-1 żą spostrzegawczość i dar naśladowtualiści. W ogóle natury raczej mę- ji czy. Szkodzą sobie brakiem wytrwa Brukowej Feliksa Michalskiego i Bro
skie. Mówfią rozkazująco, krótko, ury łości i woli. Uznają tylko rozum, żąda nisława Szarowskiego, którzy zainsta
ląc ną wszystko dowodów Intelektua
wanie. Sympatię lub antypatię obja liści ogromnie ciekawi Lubią podró lowali się tam w pewnym domku »
wiają wyraźnie. Prawi, dlą otoczenia żować i otaczać się •ludźmi, dostoso
serdeczni choć uprzejmość ich zależ wują się do otoczenia, którego wpły ogródkiem, osieroconym po zamknię
tym w kryminale wytrawnym włamy
na jest od nastrojów.. Umysły synte
tyczne. talenty organizacyjne. Bardzo wom ulegają. Dualistyczni, ironia, kry waczu Kazimierzu Dobrogowskim. ~
tyka
.1
humor
dość
rozwinięte.
Prag

niezależni, lubią wszelkie przyiemnoś ną wiedzy. Uznają literaturę j sztukę, Dwaj ci dżentelmeni handlowali niby
ci życiowe, przestrzeń, przyrodę, ra
sowe zwierzęta. Skłonności bohater ale w jej lżejszej postaci. Przywiąza- to ziemią doniczkową, a w gruncie
skie. Załamują się tylko przy rozter ni do znajomych i rodziny. U męż rzeczy przygotowali sobie w ziemi
kach uczuciowych. Na trwałych mał czyzn szukają strony umysłowej, po- wielki
żonków mało się nadają z racji swej •i chodzenia, form towarzyskich, stano-:
DÓŁ NA PRZECHOWYWA
wielkiej niezależności. Chętnie uprą- i; wiska. Więcej wiary w. siebie Pani
wiają hazard i .spekulują. Lubią do Ado, gdyż iest jej w Pani za mało. W NIE KRADZIONYCH RZECZY.
tym panu na którym Pani najbardziej i
.
. .. . .
brze zjeść, ładnie . mieszkać. Lekko zależy
nie wyczuwam miłości — to M łaśme wybrali się do opróżnienia !
myślnie wydają pieniądze lub rozpoiest flirt bez chęci brania na siebie I dnego ze sklepów tytoniowych na
żyęzają ję. stąd częste kłopoty. Ideal
ni przyjaciele, a wybaczający wrogo obowiązków ną przyszłość, ale i Pani Grochówie i policja przeszkodziła Im
ich iZbQŻnej.. pracy. Ponieważ cawie. Entuzjazmują sie do nowych po również jeszcze nie kocha jest w Pawielka potrzeba miłości 1 serdecz-. • .
'
e.
t
czynań. Kochają poezję, nmzykę. sztu ni
nośoi, miłość.dopiero przyjdzie, więc!,y interes sfinansował Ab am
kę, najgłębiej jednąk tkwią w erotyz
mie i miłości. Urodzeni, pod złym radze teraz nie rozpraszać się na flir-1 wicz z Pragi, więc 1 on podzielił los
.
swych kompanów.
wpływem Lwa działają impulsywnie, ty1 Gdzie w grę wchodzą finanse, tam
popędliwie i gwałtownie. Bezwzględ-1 „Samotnik". Typ Bliźniąt. W ogól_
__________________ nych zarysach charakterystyką jak i
f wyżej, lecz proszę dla siebie wybrać ( zwykle są drażliwe sprawy. Tak jęst
plusy, które wyczuwam i widzę z ana i również z terenami położonymi na pra
ligy pisma. Nie stawia Pan żadnych wym brzegu Wisły, na których znajr
pytań dodam więc tylko, że przy bar- | dują się tory
kolejki podmiejskiej
jej męża, za co wczoraj stanęła przed dzo mocnych i bogatych Pana przeży Warszawa — Karczew i Warszawą —
sądem okręgowym. Obrońca oskarżo ciach wewnętrznych trzeba bardziej I Jabłonna. Z dniem 1 czerwca kolejką
skonkretyzować się i pójść tylko w i
nei adw. I. Ętinger udowodnił, że jednym kierunku — rezultaty będą ta zostanie usunięta z granic Warszaświadek Sieklucki źle słyszy, a roz szybkie. Chętnie pow.agędzę z Panem
Wynikła wi<!C spOma kwestia kto
mowa odbyta się w publicznym loka listownie bezpośrednio, proszę napl- ...
będzie
lu; webee tego mało prawdopodbnym sać dn mnie o swych zainteresowa
niach.
SPADKOBIERCA TYCH
jest, aby tego rodzaju rozmowa była
P. Z. Tryszkiewicz. Nie wypełnił
GRUNTÓW.
w ogóle możliwa.
Pan warunków, aby otrzymać analizę
Dyrekcja dróg wodnych uważa, 16
należy przesłać pod ad ,.
Sad podzielił wywody obrońcy j grafologiczną.
resem Redakcji z zaznaczeniem „In-i
t0 feren państwowy, podczas gdy
bar. Horochową uniewinnił.
Tao“ 50 gr w znaczkach pocztowych, magistrat uważa, że wszytko co jest
——————bezpańskiego w granicach Warszawy
I należy się miastu,- Magistrat uważa
| się za właściciela całego Wybrzeża
Helskiego.
Newiadomo jak się ten
| spór skończy, bo obie strony przygoMa ona na celu odciążenie urzę-1i towują się do mocnej batalii. ArbitraJak się dowiadujemy, zapadły decy
zje w sprawie reorganizacji urzędów dów skarbowych na Pradze. Na przed - mi w tej zawilej sprawie mają być
mieścju tym działają tylko 2 urzędy Ij ministerstwo spraw wewnętrznych l
skarbowych w stolicy.
podatkowe, tak, że przeciętnie przy I ministerstwo rolnictwa pospołu.
pada 1 urząd na 150.000 płatników,1 Wynikł również spór między kornipodczas gdy w pozostałej części War sją lekarską jednego ze starostw
szawy terytorialnie jeden urząd skai- grodzkich a Janem Poczyńskim, który
bowy przypada na 30.000 podatników. od kilku lat pobierał rentę inwalidz
ka z tytułu jego inwalidztwa, jakiego
ubrali w worek i na taczkach wywie
W związku z tym na Pradze utwo
źli poza obręb fabryki. Dyr, Juszcza rzone będą dwa nowe urzędy skar dosłużył się w armii rosyjskiej. Ko
ka dopiero przechodnie uwolnili od bowe.
misja badając dokumenty ustaliła
worka i sznurów.
PEWNE WĄTPLIWOŚCI
W Grodzkiej Izbie Skarbowej pod co do dokurtientów złożonych przez
przewodnictwem dyr. Guzikowskiego, Poczyńskiego Stwierdzono mianowi
odbyła się konferencja naczelników
cie, że zeznania świadków o służbie
urzędów skarbowych w Warszawie i Poczyńskiego w wojsku są niepraw
kierowników działów wymiarowych
Wyznaczono nowy termin egzami
dziwe, wobec czego wstrzymano mu
nów adwokackich w radzie adwokac w sprawie wymiaru podatku przemy wypłatę renty i przekazano sprawę
słowego za rok ostatni Rozsyłanie władzom prokuratorskim. Poczyński
kiej w Warszawie.
nakazów podatku przemysłowego dla
Egzaminy piśmienne odbędą się
mimo to w dalszym Ciągu twierdzi,
płatników nie prowadzących ksiąg,
dnia 17 i 18 czerwca, ustne zaś dnia
że był wojakiem rosyjskim. Spór roz
rozpocznie się od przyszłego tygod
34 i 25 czerwca. Podania kandydatów
strzygnie sąd.
nia.
są już przyjmowane.

Przyślij próbkę pisma, datę urodzenia

Obrady Oliw.Komis i Gosa,

W dawnym „Morskim Oku" przy ui
śSnej popisywali się przez jakiś czas
porośli artyści. Impreza ta wywo'a poważne zastrzeżenia pewnej cz^
Publiczności i władz? które zam^ęly gorszące widowisko. Jednym
-Popisujących się tam artystów był
°niek Szwarcberg, który marzył o
jy52echświątowe.i sławie śpiewaka.
^°n'ek nie jest jedynym wyjątkiem
rodamie Szwarcbergów (Krochmalma bowiem młodszego brata
^szka, również „wielkiego artystę".
^r'ersz Szwarcberg uważa się nąwe»
Miększego od swego brata Mońka,
stanowił więc zostać wielkim kane,n w którejś z większych synaMarzeniem jego jest synagoga
. Ttomackiem. Tam jednak śpiewa
)e«nny S*rota. Chcąc jednak zaćmić
iego
sławę Szwarcberg śpiewał jakiś
W bożnicy w Kałuszynie i w Ko,
b’ell.
• Mimo to poza te miejscowości
St4W;
'a lego nie wyszła.
U słabości Szwarcberga dowiedział

fabryki składa za naszym po
średnictwem podziękowanie ro
botnikom fabryk Supra, Zjedno
lak ziesztą oAnarchizm w ogolę me jest niebez gir panuje anarclua
czonych Zakładów, Virginia i
pieczny, jak każda utopia, ale anar  kreślają stan rzeczy na ulicach stołe
Tcllera za poparcie materialne,
cznych same władze. Tramwaje wztę
co pozwoli pracownikom fabry chizm uliczny sprawia ciągły kłopot to w karby szyn, samochodom zabro
.
Jak
dawno
istnieje
War

ki „Zjednoczonych Fachowców w,ad*omniono hałasować, woźniców pędzi się
Branży Futrzanej" przetrzymać szawa,
szawa- aa raczej od czsu gdy nazwano ze śródmieścia na krańce miasta i tyi.
walkę, de jakiej zmusił Ich za ją Wielką Warszawą, władze udosko ko
nalają życie uliczne stolicy i dotąd etą
rząd fabryki.
Z ROWERZYSTAMI TRUDNA
SPRAWA.

ożyło się na protokóle policyjnym,
Szwarcberga sąd starościński ukarał
trzydniowym aresztem, ą Mandelbaum udał śtę z guzami f sińcami ao
lekarza. Niezależnie od tego Szwarcbeg skarży Mandelbauma o oszu
stwo.

ttha afery bar. Horotha
W sądzie okręgowym odbyła się
sprawa, która iest pierwszym echem
afery właściciela ziemskiego, bar. Horocha.
Baron Horoch pośredniczył w róż
nego rodzaju machinacjach a miedzy
innym! namówił płka Biernackiego na
kupno mydła za kilka tysięcy zło
tych. Mydło okazało się złe, a weksle,
którymi płk. Biernacki płaeił — nie
wiele lepsze. W rezultacie płk- Bier
nacki dnia 1 grudnia ub. roku popeł
nił samobójstwo z powodu fatalnego
stanu finansowego, a barona Horocha
aresztowano za ięgo machinacje.
Dochodzenie stwierdziło, że bar. Horochowa wpływała na świadków, aby
w śledztwie i w sądzie „nie sypall“

Reorganizacja urzędów skarbowych
2 nowe oddziały na Pradze

Dyrektor w worku wywieź ony U czkam
Zemsta, robotników

Dawno niespotykana awantura wy
darzyła się w fabryce mydła „W.
Adamczewski i S-ka“ na Pradze,
przy ul Grodzieńskiej 35-37 Dyrek
tora tej fabryki Juszczaka, przyjęto
na stanowisko dyrektora do znajdują
cej się na tymże terenie fabryki farb
„J. A. Krausse"
Nowozaangażowany dyrektor jako
jedne z pierwszych rozporządzeń
przeprowadził obniżkę plac i reduk
cję pracowników
W odpowiedzi na to robotnicy chwy
ciii eo na podwórzu związali ręce,

Pogoda

Nowy termin
egzmnów adwokackich

i maja

—■
uczniowskie
Dziś pogoda ciepłą przy słabych.
w wielkim wyborze poleca
wiatrach wschodnich. W Polsce po- 1 Dorocznym zwyczajem Zarząd Miej
AMred LEIBRANDT
ludniowe.j zachmurzenie dość duże, z ski w Warszawie wyda zarządzenie
Ul.
WSPÓLNA
14,
TEL.
9.00-47 (firma chraełciJaAska)
możliwością drobnego deszczu, poza zamknięcia wszystkich ogrodów miej
tym umiarkowane lub niewielkie.
skich w stolicy w dniu 1 maia br
z."te'nilcom „Nowel Rzeczoospolitei" Specialny raba1
(022)

ogrody zamknięte

IIDIftnV
g U Wf W 90tawe meskle
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Ameryka okrada Europe

Hollywód — stolica kina, miasto
gwiazd i dolarów, gromadzi i skupia
u siebie wszystko, co jest dla filmu
cenne, lub cennym być może. Olbrzy
mie wytwórnie amerykańskie, przez
kasy których przelewają się ustawi
cznie tysiące i miliony dolarów, mogą
sobie pozwolić na sprowadzenie do
Hollywood wszystkiego co tylko mo
że być pokazane publiczności całego
świata na klatkach wstążeczki celu
loidowej. Każda jednostka uzdolniona
w tym czy innym kierunku i przed
stawiająca wartość dla filmu, może
być — i w większości wypadków by
wa sprowadzana do wszechmocnego
Hollywood, bez względu na to, czy
przedtem znajdowała się w Europie,
w Azji czy Afryce.
Niestety — wszystkie wybitne jed
nostki, zdobywające rozgłos w świę
cie filmu, rodzą się na gruncie staru
szki - Europy, toteż w krótkim czasie
są porywane za ocean przez możnych
„gangsterów firnowych** z kraju dola
ra i bussinesu. Aktorki, aktorzy, re
żyserzy, muzycy, scenarzyści, deko
ratorzy — ba nawet fryzjerzy, przed
stawiający wartość dla filmu amery
kańskiego, nieustannie ciągną za oce
an w pogoni za sławą i..., pieniądzem.
A Ameryka może płacić i płaci tak.
jak nikt inny, toteż ulegając namo
wom roducentów amerykańskich co
raz to nowe gwiazdy filmu wędrują
Z „ubogich" krajów Europy, pod nie
bo Kalifornii. Wystarczy tylko, aby na
europejskim firmamencie zjawiła się
jakaś ciekawsza jednostka, jakaś wy
bitniejsza filmowa indywidualność, a
natychmiast zostaje dostrzeżona przez
producentów hollywoodzkich i „sprząc
tnięta** do Ameryki.
Pod tym względem, najwięcej ze
wszystkich krajów europejskich okradana est Francja, która utraciła w
ostatnich czasach tak cenne wiazdy,
jak Charles Boyer, Simone Simon, ostatnio Danielle Darieux i tylko pa
trzeć, jak „sprzątną" jej doskonałego
Hary Baura. Tego rodzaju „import**
gwiazd filmowych uprawiają Amery
kanie od dawna — dziś zdaje się nie
ma dobrego aktora europejskiego, któ
ry choć przez krótki okres nie wystę
powałby w filmie amerykańskim.
Jeszcze w czasach „wielkiego nie
mowy" wielu gwiazdorów europej
skich próbowało szczęścia za ocea
nem — co prawda nie zawsze to
szczęście znaleźli, bo niektórych ak
torów europejskich Ameryka całko
wicie „wykończyła", tak, że nie zro
biwszy kariery w Hollywood, po po
wrocie do kraju też stracili poprzed

nią popularność. Bez powodzenia pró była w Europie. Tym się tłumaczy
bowali aklimatyzować się w Ameryce fakt, że większość reżyserów, akto
Ivan Mozżuchin i Emil Janings, i inni. rów — a szczególniej aktorek Holly
Nasz „słodkogłosy* rodak Kiepura, woodu stanowią Europejczycy.

po jednym filmie wyprodukowanym
w Hollywood wrócił do Europy, al
bowiem, podobno tak często „podno
sił głos" na producentów, że ci zrezy
gnowali z dalszej współpracy.

Z reżyserów wystarczy wymienić
Sternberga, Lubitscha, Boleslawskiego, Dieterlee, Mamouliana, Kordę, Ker
tesza (Curtiza), Reinhardta czy Lan
ga. Wszyscy oni z tych czy innych
Większość jednak aktorów euro względów rozstali się z Europą i wy
pejskich po sprowadzeniu do „stolicy emigrowali do Ameryki omamieni
filmu", przyobleczona w „złotem ka brzękiem złotego dolara.
piące" szaty miliardowej filmii amery
Identycznie ma się rzecz z aktora
kańskiej, a szczególnie dostawszy się mi, toteż największe gwiazdy współ
w wir doprowadzonej do swoistej per czesne Marlena Dietrich i Luiza Rei
fekcji i rozdmuchanej do ostatecz ner, to Niemki, Greta Garbo — Szwed
nych granic reklamy hollywoodzkiej, ka. Claudette Colbert, Lili Pons i An
staje się jeszcze popularniejsza, niż nabella — Francuzki, — ostatnio do-

Olimpiada na ekranie
W Berlinie odbyła się premiera fil
mu ilustrującego cały przebieg ostat
niej Olimpiady. Kierownictwo reali
zacji powyższego filmu spoczywało w
rękach Leni Riefenstahl, która poświę
ciła blisko dwa lata na zmontowanie
olbrzymiego materiału fotograficzne
go. Premiera, na którą przybyli wszy
scy dygnitarze niemieccy z kancle
rzem Hitlerem na czele, wypadła im
ponująco.
Wyświetlanie filmu trwało z górą
dwie godziny, bowiem do wyświetla
nia na terenie Rzeszy przeznaczona
została wersja obejmująca całokształt
Igrzysk Olimpijskich łącznie z Olim
piadą Zimową w Garnisch Partenkirchen.
W kopiach filmu, przeznaczonych
na eksport będą dokonane liczne skró-

„Maria Antonina”
made in USA

ty i zmiany przy czym dla każdego
państwa zmontowamy będzie odpo
wiedni wariant całości.
Po skończonym seansiie publiczność
premierowa gorąco oklaskiwała film,
a kanclerz złożył serdeczne gratulacje
realizatorce.

szły do nich jeszcze wyżej wspom
niane Simone Simon i Danielle Da
rieux, Anna Sten — Rosjanka, Sonia
Henie i Sigrid Gurie — Norweżki,
Ann Dworak — Czeszka, a z ostatnio
sprowadzonych: Franciszka Gaa) —
Austriaczka, Isa Miranda — Włoszka,
lllona Massey — Węgierka i Tosia
Nowicka — Polka. Z mężczyzn zaś;
Charles Boyer, Fernand Grawet. Mau
rice Chevalier, Jack Buchanan, Erich
von Stroi u Peter Lore, Akim Tamirow, Gregory Ratoff, Georges Rigaud, Adolf Menjou, Misza Auer,
Frank Lederer. Henry Garat, Char
les Laughton i wielu innych — toż
to wszystko Europejczycy.

Tak oto bogata Ameryka bezlitośnie
okrada Europę z najcenniejszych
„klejnotów filmowych". Polsce zabra
ła ostatnio doskonałą tancerkę Tosię
Nowicką, a wkrótce ma podobno po
rwać najpiękniejszą aktorkę Warsza
wy, „wicekrólową mody" na rok 1938
— Elżbietę Kryńską z teatru Atene
um. Dolar jest wszechwładny, a roz
głos i stawa filmowa powiększają
pokusę.

XV-!ecie „Falangi*

Falanga, wielkie i pierwsze l&
boratnrium filmowe w Polsce ow
chodzi obecnie I5-lecie istnienia
firmy. W związku z tym w na)bliższym numerze „Kinemy"
M. Ozierowski.
mieścimy obszerne sprawozdanie :
działalności pp. S. Dękierowskieg1'
i A. Drzewickiego, twórców i w'l°'
ścicieli „Falangi“. Wyniki ich
tnastoletniej pracy nie są dziełek'
I dziennie. Scenariusz kosztuje 50 do- przypadku, lecz owocem dług0
| larów, zaś przeciętny koszt produkcji trwałych wysiłków, zmierzający0
■ normalnego filmu wynosi 10.000 doi. ku podniesieniu strony technic1'
■ Obecnie na obszarze całych Chin nej filmów polskich i dlatego zfl
i znajduje się 968 kinoteatrów, z ogólną | sługu ją na szczery poklask i uzn
■ ilością miejsc sięgającą pół miliona, nie.

Kino w Chinach

Mato kto wie, jak się przedstawia
produkcja filmowa w Chinach, toteż
nie od rzeczy będzie przytoczyć tu
kilka ciekawych szczegółów, jakie
przynosi jeden z ostatnich numerów
„Sunday Express". Otóż „ojcem" chiń
skiej pordukcji filmowej jest niejaki
pan W. N. Jensen, który w roku 1922
zorganizował w Handżao pierwsze
atelier, w którym nakręcał filmy krótkometrażowe reklamujące wyroby ty
4 Sam Goldwyn, wielki produce.it
toniowe—jego
Jemu
też przy- , amerykański, odbył kilka konferencyj
....... -fabryki.---„---------------pisują rolę pierwszego nauczyciela , w Londynie wraz z udziałowcami Ugry filmowej w Chinach. Do roku nited Artists na temat dalszej pracy
1922 produkcja filmowa w Chinach i projektów tej wytwórni w nadcho
nosiła charakter dorywczych imprez dzącym sezonie. Po dojściu do poro
organizowanych przez Anglików. Swe zumienia między Kordą, Pickford, Dou
go czasu znana była nawet w Europie glasem Fairbanksem a Goldwynem ufirma „Azjatyckie Konsorcjum Filmo zgodniono wspólnie budżet United Ar
we", która wyprodukowała szereg fil tists, który przewiduje sumę 20 milio
mów, jak to „Imperatorowa — wdo nów dolarów. Dokładna lista filmów
wa", ..Nieszczęśliwe dziecko" itd.
przewidywana jest natychmiast po pn
Obecnie reżyserzy chińscy dzielą wrocie Goldwyna do Hollywood.
+ .lak donoszą z Rzymu w czasie
się na kilka rang, w granicach zależą
cych od stopnia zdolności i umiejęt dyskusji nad budżetem kultury naro
ności każdego z nich. Reżyser należą dowej minister Dino Alfieri wygło>-;i
cy do pierwszej (najlepsza) kategorii interesujący odczyt, w którym zachę
otrzymuie 600 dolarów gaży miesięcz cał państwo do opiekowania się bez
nej. Za role epizodyczną płaci się do pośrednio produkcja filmową. W tym
lara, a za statystowanie 50 centów celu proponuje przyznanie nagród pi;

W Ameryce przystąpiono do reali
zacji filmu historycznego „Maria An
tonina". Firma, która film ten realizu
je nabyła od Stefana Zweiga prawo
sfilmowania jego książki pod tymże
tytułem za bajońską sumę 2,5 milio
nów franków.
Dwudziestu ośmiu scenarzystów za
brało się do przerabiania książki na
scenariusz; panowie ci rozdrobnili
książkę na poszczególne sceny, kilka
dziesiąt scen wyrzucili, kilkanaście do
dali, zmienili kolejność następujących
po sobie scen, wymyślili tuzin dobrych „gagów** i scenariusz był gotów.
Pokazano go pewnemu pisarzowi
francuskiemu, który przypadkowo za
witał do Hollywood, prosząc go o wy
powiedzenie swej opinii. Po przeczyta
niu. pisarz odesłał scenariusz do wy
— O pewnym producencie, który twórni z następującą adnotacją: „Rea
Jesienią roku bieżącego zostanie o-< filmowa, prezentująca dorobek nasz w
twierdził, że „będzie lepiej** powiada lizować możecie, lecz nie pod tytu
twarta w Warszawie wielka wvstawa omawianej gałęzi przemysłu.
ją, że „znachor" przywrócił mu „dru łem „Maria Antonina"
Wystawa objąć ma szereg działów,
gą młodość".
obrazujących polska produkcję filmo
— Podobno jedna z recenzentek fil
wą — film zwykły, film amatorski,
mowych, znana z tego, że wszystkie
film szkolny, film kolorowy, film rekla
filmy — zarówno krajowe, jak zagra
Gdy 28 grudnia 1895 r. w salonie I my Edisona, stając się następnie pro- mowy, film aktualności i in. Również
niczne „rżnie" bezlitośnie, przechodzi Grand Cafć, w Paryżu odbył się1 ducentem.
bogato mają być reprezentowane wy
Pewnego dnia, gdy na placu Opery twórnie zagraniczne, w szczególność
w stan spoczynku; powód — zakaz pierwszy seans nowej zabawki op
uboju rytualnego.
tycznej, zwanej „kinem", jeden z wi w Paryżu filmował on ruch kołowy zaś — amerykańskie.
— Mówią, że następny film reży dzów rzucił się do wynalazcy propo Paryża, aparat jego odmówił posłu
Osobne miejsce zaimie dział staty
serii p. Czauskiego będzie nosił tytuł nując mu kupno jego zabawki. Ofiaro szeństwa. Na filmie tym raptem auto styki, który w plastycznym ujęciu za
„Trzynasta
żona
Rudobrodego", wał mu 50.000 fraków. Ale wynalazca bus stal się wielbłądem. Mimowolna pozna publiczność ze stanem przemy
ta lekcja posłużyła Meliesowi do
pozostał nieugięty.
względnie „X — 13".
słu filmowego i kinematografii w Pol
pchnięcia
filmu na tory fantastyczne.
Wynalazca
był
Lumiere.
Wynalaz

see.
— Wobec chronicznego braku odpo
Niedawno Georges Melies umarł w
Dalsze działy przeznaczone zostały
wiednich dekoracji w filmach pol kiem — kino. Entuzjastą był Georges biedzie i zapomnieniu.... Był on praw
dla prasy filmowej oraz przemysłów
skich, czynniki miarodajne rozpoczę Melies.
dziwym twórcą kinamatografii fran
ły dekorowanie samych filmowców.
cuskiej. Filmy jego, które demonstro-1i pomocniczych
wano
na specjalnym pokazie praso-1 Komitet organizacyjny wystaw.’’
— Panta rei (wszystko płynie) —
W
tym
czasie
zapaleniec
filmu
miał
wym
przedstawiają
sny dziecka. Ale przystąpił już do wstępnych prac tech
powiedzieli kierownicy pewnej wy
twórni krajowej, skonstatowawszy, 34 lata. Był on mechanikiem, rysow nie tylko bajki, ale i komedie, drama mężnych.
Jednocześnie w tym samym czas’e
że po nakręconym ostatnio filmie wy nikiem, karykaturzystą. Kino stało się ty, aktualności filmował Melies. On
_
który stworzył ki ma odbyć się na terenie całego kraju
płynęła im bezpowrotnie cala gotów dla niego rewelacją Mćlies nie dał się był tym pierwszym,
zniechęcić’i rozpoczął wyświetlać fil- ’ no dźwiękowe.
„Tydzień Propagandy Filmu*4.
ka.

Wiadomości na ucho

Charles Boyer gwiazdor wytwórni
United Artists.

Wystaw - filmowa w Warszawie

niężnych dla tych producentów, któ
rych filmy zostały wyróżnione droS)
plebiscytu, w którym decydować m *‘
by glos publiczności, a nie opinie jurV’
jako bardziej miarodajne.
4- Producent i reżyser w jednej ‘'
sobie Cecil B. de Mille przystąpić O1'
wkrótce do realizacji filmu ilustruj
cego dzieje kolei amerykańskiej P'
„Union Pacific".
+ Jan Kiepura i Marta Eggert, szcz®'
śliwę małżeństwo filmowe, wystąp*^
razem w wielkim filmie muzyczny1”
Universalu, w którym weźmie także
udział Leopold Stokowski.
4- Film barwny na serio zaintere '
wat producentów amerykańskich. •J3’
donosi prasa zagraniczna kilka
twórni. jak M. G. M Paramount.
ner i Selznick nakręci każda po tr?
filmy w naturalnych kolorach Jedn^
cześnie Aleksander Korda i Herbe_
przystępują r’o realizacji dwóch t?c
nikolorów. Kursują pogłoski, iż Pe,
wien wielki producent francuski
mierzą również wprowadzić b3
na ekran, przy czym rola reżyS®.
tego filmu ma przypaść Saschy O”
try.
4- Na ekranach dwuch kin patV'
kich wyświelane są filmy polskie Z1*,
alizowane w języku żydowskim. 3 t<ł
„Idl mit*n fidł" z Molly Picon i
rymszpiler" z Turkowym.
„
-I- Albert Prejean wyjeżdża do '
dnia, by zagrać rolę główną w fil”’
„Walczyk królewski".
„
4-Nowy film Harry Baura „Kapi
Mollenard" został zrealizowany
dług słynnej powieści O. P. Gi1be
wyróżnić i przez czytelników
Midi" ~reść filmu stanowią „Tzyf°
kapitana — przemytnika broni* na
lekim Wschodzie. Z niebywałym ref
lizmem oddana została atmosfera
lunek Sz: ghaiu przez reżysera
berta Siódmaka. Prasa francuska P”^
jęta ..Kapitana MoPenard" entuz!aS <i
cznie. podkreślając w każdej recefl
znakomitą grę Harry Baura.
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jjeporlaże koloroue

&i
kowadło
Jęczy
Niechże
broni
brat adwokat,

Lecą iskry — drewniana kuźnia aż i
dudni. Kilka na dach rzuconych ka-l
Mieni raz wraz podskakuje - Jakby!
Ze strachu.
Marcin rozkraczył nogi i wali mło
tem.

— Oho!
nic, że ma 60 lat — ale poszukaj
Me takiego drugiego kowala! poszukajcie. że kuźnia drewniana, że się 5
razy paliła — to nic — ale kowal
chwat
Na całej szosie, hen od Łowicza aż
do Sochaczewa nic ma takiego dru8,leJlo. Kto jedzic — to akurat coś mu
s*9 Przed kuźnią przydaży. I nie kinie,
a Panu Bogu dziękuje — że ma pod !
Misem majstra — co na wszystko
P0' I
radzi.

kto bronić będzie, lak nic
syn.
_
lu. nie
Bo co to on - kossa
Bo co to on — kowal — to już nie
gospodarz? nie chłop? A juści! Nie
ojciec?
— No! pewno!
Nie może? nie stać go na to? Czy
gazet nie czyta? Czy do kościoła nic
chodzi? A te 8 mórg ziemi tyła gąb
nie wyżywi — a te ręce mocne, żyla
ste. jak młoty same nie wykują chlebą dla wszystkich.
Jeden kowal musi być — ale drugi
adwokat! Niech brat brata broni!
Niechże ten gada tam, gdzie potrze
ba, aby ten drugi mógł spokojnie z|
czerwonej bryły płonącego żelaza j
pług fajny wykuć.

brata chłopa

— A to i chwała Bogu! Jak komu
A skry lecą — niby uśmiechy z st
tam źle, to źle — jemu dobrze.
nych oczu Marcina.
Stoi kuźnia przy drodze — kto
— Daj Boże.
IN.
chce — a potrzebujący — to i zawa
dzi.

Losowanie książeczek PKO

WIELKI LOS WYGRAŁ... PIES
Bułgarski wieśniak Jekow za
mieszkały pod Sofią zakupił dla
całej rodziny losy na loterię pań
stwórcą. Do domowników zaliczył
również psa, dla którego nabył ósmą ćwiartkę i umieścił ją w psiej
budzie. Kiedy przez radio ogła
szano wyniki ciągnienia, okazało
się, że nie wygrał ani jeden nu
mer. Zdenerwowany Jekow rzucił
wszystkie losy w piec. Dopiero to
ciągnieniu ogłoszono sprostowanie
mylnie podanego numeru, na któ
ry podła wygrana 500.000 lewów.
Okazało się, że był to numer losu,
przeznaczonego dla psa. Los nic
uległ zniszczeniu, ponieważ znaj
dował się w budzie. Szczęśliwy
pies otrzymał luksusową budę.

Dnia 27 kwietnia 1938 r. odbyło się 452.789,
453.288. 453.455,
452.940,
w PKO drugie publiczne premiowanie 454.930, 455.188.
455.369,
książeczek na wkłady oszczędnościo 455.281,
456.004. 456.977,
we serii V grupy A.
457.122,
457.134,
457.576, 457.917,
W premiowaniu brały udział ksią 459.789.
460.420.
460.898, 461.816,
żeczki, na które wniesiono wszystkie 462.081,
462.349.
462.521, 462.549.
wkładki za ubiegły kwartał w termi 462.742.
463.044,
463.358, 463.516,
463.689.
463.855,
463.965, 163.998.
nie do dnia 31 marca 1933 r.
464.307,
464.721, 464.727 WYŚCIG Z POCIĄGIEM SMUTPremie po zł 500— padly na nry: 464.104
444.316, 460.121, 464.934.
421.593,
435.896,
465.267.
465.518, 465.875 I NO SIĘ SKOŃCZYŁ
465.834, 473.052, 465.892.
464.196,
466,131.
466.190. 466.341
461.914,
466.954.
467.379, 467.624
467.075.
494.908.
Pod Braunau w Austrii Górnej
467.733
467.-813, 467.911 kolej idzie kilkanaście kilome
Premie po zł 250, — padly na nry- 467.629,
Przecież
ma
i
córki.
Jedna
za
go403.407, 403.498, 467.927.
468.039 468:134
401.917,
467.964.
~~ Podkowa — lu! już jest.
400.638.
j spodarza poszła — druga nauczyciel 405.552,
468.490, 468.580, trów tuż przy szosie. Skorzystał z
421.331, 424.882. 468.136,
468.422.
407.477,
— Koło złamane — głupstwo!
469.116
469.138. 469.464. tego syn miejscowego rzeźnika
429.425, 433.018, 437.106, 468.843,
427.329.
ka — w szkole dzieci uczy
~~ Oś pękła. — Czy tam coś jesz469.846,
469.863.
469.864, 470.531. Schneizl, i wyczekawszy chwilę
439.281,
437.371,
433.615,
442.734.
— Tak rozmaicie dzieci chowacie?
Cze- —- I rowery reparuje — a jakże
471.276.
471.713, nadejścia pociągu, rozpoczął for
471.463.
471.653,
461.516,
455.343,
461.013,
461.531,
.1
— Bo tak trzeba! Bo ziemi mało! 466.446,
472.548, 472.772,
471.978
kowal na wszystkim się zna.
467.381, 465.837, 471.926,
465.764.
472.996.
473.141. 473.207, malny wyścig motocyklu. Kiedy
478.205, 481.961. 472.800,
476.234,
A jakże pługi robi! Niech się fa na parobków pójdą — kto? oni? Ko- 470.551,
473-859, 473.882, wysunął się o kilkadziesiąt kro
473.854
483.852, 484.741, 473.763,
482.201,
ktyczne schowają! Te zachwalane — walowe syny? gospodarskie? Sypią 482.107,
474.143.
474.280. 474.587, ków naprzód, natrafił na zamknię
490.829, 492.751. 474.115.
485.646,
się iskry — żar bucha. — Jęczy 484.834,
stalowe — ł«l
przy
woźne!
474.951.
475.600. 475.630, ty (oczywiście!) szlaban. Barierę
J n VŁ1IVI
Premie po zł 100,— padły na nry: 474.807,
476.101. 476.479.
476.022.
Jak Marcin pług szykuje — no! la- miech koło komina. Pies zajrzał i u- 400.996,
404.240,
404.473,• 405.120, 475.870,
476.674,
477,463, 478.430, przełamał .ale sam wyleciał z sio405.542,
405.692,
406.290, 407.515. 476.617,
a®i orać można — nie tylko ziemię ciekł.
479.349, j dołka. Przeleciawszy przez tor ko479.173,.
479.001,
478.500,
408.146,
408.138, 408.777,
Marcinowi pot oczy zalewa. Ręka 407.775,
" a,e i kamienie.
480.122. 480.759, I lejowy przed pociągiem, spadl na
479,756.
479.424,
409.056,
409.219,
409.732,
411.497.
wy zakasał wysoko ponad łokcie.
481.116, 481.206, !j miękką
480.830.
412.080,
Marcin wali młotem — aż dudni
413.773,
413.941, 414.210, 480.829.
zboczu, pomimo
mięKKą trawę na zooczu,
— Buch — buch — buch.
481.926; 482.228,
481.442.
*ara kuźnia. Aż obok w chałupie stat
415.873,
416.093.
416.782, 416.871, 481.342.
tego
jednak
złamał
rękę> i zwich482.621. •483.440,
482.536,
Marcin nie tylko potrafi koło na 417.072,
417.541, 418.454, 419.741, 482.464,
1 tańczą obertasa
483.762 483.907. I nął nogę. Przewieziono go do
483.521,
prawić — i kości złamane ludziom 420.013,
420.416,
422.033, 422.738, 483.497,
484.674. 484.790, i szpitala.
484.034
J*den tylko syn pomaga — ten nai składa pięknie — za nic — za Panie 423.549,
425.543,
425.695, 327.438. 484.002.
484.936, 485.206,
484.927,
s‘3rszy _ drugi jest w terminie u ślu
427.455,
428.837, 428.985. 484.790,
427.705,
Boże zapłać. Sam tęgi i zdrów — jak 429.105,
485.797, 485.859.
485.542.
429.845,
430.186, 430.905.1 485.542.
Sarza — a trzeci w gimnazjum w Ło- idzie — ziemia pod nim dudni.
486.061.
486.151, 486.396, ZAGŁADA KOTÓW
432.297,
432.594,
433.679, 434.604.1 486.009.
486.647.
tCzu — może adwokatem będzie.
487.145. 487.193,
436.620,
— Jemu to dobrze.
438.190,
439.092, 439.378.1 486.463.
Paryskie Towarzystwo ochrony
487.269,
487.533. 487.777,
440.244, 440.327, 487.230
~~ Czemu to?
Uśmiecha się pod krótko strzyżo 439.885, 439.914,
zwierząt
wystąpiło do władz z Żą487.827,
488.013.
488.334. 4.88.426,
440.360,
442.313,
442.385, 443.643.
A sprawy chłopskiej po chłopsku nym księżackim wąsem.
488.977: 489.Ó29, ■ daniem, które znalazło poparcie i
488.876,
444.567,
447.351,
447.351, 447.586, 488.767,
489,825.
490.131, 491.089, uznanie w szerokich kołach przy
448.735,
449.508,
450.532, 450.691. 489.567.
491.802,
491.978. 492.131.
451.081,
451.107,
451.928, 452.887, 491.280,
jaciół zwierząt. Według statystyki
493.177,
493.325, 493.528,
454.566,
455.309,
456.250, 456.339, 492.739,
w
całej Francji żyje obecnie oko
493.694.
494.858.
495.729,
496.033.
457.096,
458.588, 459.313, 459.340.
ło
2.000.000 kotów, z których jed
l Ml dniu 26 kwietnia 1938 r. w lo1) Akcjonariusze mniejszości, z wy 460.028,
460.533,
460.712, 460.936,
Ogółem padlo 545 premii na sumę
Vniu Stowarzyszenia Techników w jątkiem Skarbu Państwa, otrzymają 461.263. 462.-202,
nak tylko 60.000 pozostaje „na
462.474, '462.488; 45.300 zł,
.
^rszawie, przy ul. Czackiego 3/5. o za okres do dnia 30 czerwca 1937 r. 462.607,
464.390,
465271, 463.383, .0. wylosowanych premiach wlaścL służbie" w gospodarstwach domo
467.751,
468.481, 468.551. ciele książeczek są powiadomieni li wych. podczas gdy 1.940.000 żyje
11-ej rano odbyte się Zwyczaj- zł 13.— na akcję, a po potrąceniu wy- 466.650,
468.826,
469.205, 469.912, stownie.
s,A”ame zgromadzenie
Zgromadzenie AKCjonanuAkcjonariu- płaconej
płacone! już w roku ubiegłym zaliczzallcz- 468.806,
bezdomnie i odżywia się odpadka
471.115.
471.633, 472.053,
Towarzystwa Zakładów Żyrar- ki. w wysokości 12 zł. otrzymają do- 470.470,
Należy zaznaczyć, że zasadą wkła
J^skich. Spółki Akcyjnej. Zebranie i płaty po 1 zł na każdą akcję.
472.578, 472.578,
478.805, 474.277, dów oszczędnościowych premiowa mi i zdobytym łupem, przede
475.620,
Skrzył Prezes Rady Nadzorczej p.
2) Ponadto wszyscy akcjonariusze, 474.713,
475.923, 476.864, nych serii V jest stały wzrost liczby wszystkim myszami i ptaszkami.
480.791,
483.274, 483.406. premii w miarę wzrastania wkładów Według przeciętnych
eryn Ludkiewicz stwierdzając je bez wyjątku, otrzymają dywidendę za 479.327,
obliczeń
484.134,
484.245, 484.959. na książeczce, przy czym po otrzy-1
Prawomocność i zapraszając na drugie półrocze 1937 r. po 2 zł na każ 483.659,
przeszło
10.000.000
ptaków
śpie
487.166,
487.211, 487.837.
b^e^odniczącego
adw. Lucjana
akcję.
486.315,
Ig ’’duw.
uucjd.ua Alt- dą_ dację.
maniu premii książeczki nie tracą swej I
488.333,
488.435, 489.554, wartości, lecz nadal biorą udział w | wających ginie rocznie we Francji
487.892,
ij
e
Sa
.
co
zebrani
przyjęli
jednomyśli
Uchwalono
również
zwiększenie
ilo

nie
491.230,
492.598, 493.845,
w żołądkach kocich. Towarzystwo
ści członków Rady Nadzorczej do 489.906,
Ń;
494.774, 494.887, 495.229. następnych premiowaniach, pod waDątr gromadzeniu tym zostały roz- 12-u, poczem dokonano wyboru p. Ste 493.580,
runkiem
regularnego
opłacania
ochrony zwierząt zażądało z tego
dalPremie po zł 50,— padly na nry: szych wkładek.
nie 7
7ne
ne *i 1zatwierdzone sprawozda- fana Konopskiego na dwunastego
nie
względu
wytępienia wszystkich
400.150
,
400.368,
400.453,
400.759,
chUnv rz9Mu ora? bilanse wraz z ra- członka Rady,
Książeczki serii V grupy A, na któ- kotów, nie posiadających trosz
400.870
400.888,
400.951, 401.118.
sńi,, ami strat
i_ zysków
za-------6 okrc__
-------------Zebranie przeszło
—
w
••
wyjątkowo
,,
. .._______ pre- czącego się o ich wyżywienie wła
:u w, zz których 5c ...
401.449, 401.653, re padły premie w poprzednich*
401.260,
są —
roczne, poczyna- zgodnej atmosferze wszystkie uchwa 401.195,
402.144, 402.179, 402.356, miowaniach, dotychczas nie podjete:
ęu °d 1.7.1932 r. de 30.6.1937 r. i je- ly zostały powzięte jednogłośnie, bez 401.720,
ściciela.
402.960, 403.549, zł 50.— 406.230. 453.265. 460.0)8
IgLPółroczny od 1.7.1937 r. do 31.12. żadnych sprzeciwów.
402.630.
402.830,
. • f*r* Ostatni
e4-a ł»i ł nt-rnc
rrtOTłlTł ;
404.560, 404.778.
403.717,
403.778,
Bor>(
okres iffloł
jest r»Ał
półroczny,
--------405.358.
405.823, 406.065,
0n?eważ od 1 stycznia 1938 r. rok
Wyplata dywidendy będzie usku- 405.191,
406.330,
406.490, 406.707,
V,HacViny będzie kalendarzowy, do- teczniona w kasie Towarzystwa Za- 406.303,
407.756, 407.944, 408.293.
^•’czas zaś lata operacyjne były la-: kładów Żyrardowskich SA w War- 407.461,
408.925,
409.708, 410.182, |
_ a 1 lipca WW
«-»
|4UUbUl.U4 U,
W Sgodzinach
VUZ/nlU VII od 408.542,
od
do W
30 czerwca.
’ szawie. Traugutta
8, w
. Stwierdzony
J~~_ został -A-- — a--------. --------------------410.611,
również
pro-I n 9 do 12. ----------poczynając
od 1 czerwca <n->o
1938 410.415,
410.627. 411.148.
411.721,
„.powany przez Zarząd podział zys- r. za przedstawienie kuponów za roK 411.379,
411.739, 412.548,
wOW
w, -_ xi____
*---- -•-----412.565,
412.659,
412.662, 412.668,
ww
sposób
następujący:
1936-37 2i -za —
rok 1937-38.
412.891,
413.888,
414.218, 414.391,
414.998,
415.143, 415.433, 415.633.
415.634, 415.714,
415.895, 415.918,
TAPCZANY, otomany, fote416.264,
416.531,
416.698, 416.702, • N 1/upno - Sprzedaż starej garde- « A
chcesz mleć piękne i zdro 416.785, 416.812, 416.834, 417.148. nj n roby męskiej i damskiej, za M. H. 1 le. łóżka, kozetka 10 mieś.
miana na wykwintne materiały biel
(76)
417.278,
417.790,
417.816, 418.219. skie. Kupujemy kwity lombardowe i Chmielna 44.
418.564,
418.796,
418.887, 419.330, futra. Jerozolimska 27. podwórze •—
■ a yAMIANA zużytej gardero419.372,
419.422,
419.734, 419.897, sklep 73. Tei. 7.23-75
(62) A. h.
by na pierwszorzędne
420.052,
420.158,
420.445, 421.112,
421.400, ' 421.413, 421.466, 421.707. Ml ASZYNV SINGERA od 3 zł tygod materiały bielskie. „Zamiana**. Mar
421.869,
422.054,
422.576, 422.770, ni niowo. Chłodna 42—13. Pańska szałkowska 108, front I oiętro. Tel.
b kozakow
(66)
422.878,
<05)
423.177,
423.682, 423.700, 40—22. Dzwonić: 6.79-17.
(58) 6.42-45.
WARSZAWA OKÓLWK 5a teł.
I 423.781,
424.179,
424.431, 424.818,
wykwintna ro424.989,
424.992,
425.223, 425.367, maszyny do szycia „Kasprzyckie- 1 U 1 HM nainowsze,
bota: kołnierze modelo
424.412,
425.568,
425.733, 425.847, IT! go“ znane ze swej dobroci od lat
425.851,
426988,
426.998, 427.394, 58. Gotówką - Ratami — Tanio — we. przeróbki, farbowanie, oranie.
(67)
427.737,
428.476,
429.314, 429.828, (skład fabryczny). Warszawą. Mar Kredyt. Krucza 46—4.
429.925.
430.119, 430.365. szałkowska 158. róg Królewskiej. (47)
430.118,
430.832,
paryżanki szy
431.678, 432.237,
431.080,
je wykwintne palta,
432.515,
432.629, 432.764. DADIO - ODBIORNIKI. Philips. Kos
352.606.
433.173,
433.736. 434.314. ił mos, Telefunken, Echo i inne bez kostiumy, futra, tanio. Kredyt Kru
433.472,
(68)
435.952,
434.376, 434.992, zaliczki od 10 zł. miesięcznie. Chłodna cza 46—4.
436.404.
**51A WA, ul. KRÓLEWSKA 9.
TEL. 6.33-30 435.059, 435.194. 436.545. 437.180. 42—13. Pańska 40—22. — Dzwonić:
437.335.
(59) lyiUZCZYŻNI! Sto procent sił uzyska
437.392, 437.446. 437.447. 6.79-17.
każdy, stosując mój wynalazek:
437.663,
437.788, 438.278,
437.712,
438.566,
439.707 439,727. łl/YTWÓRNIA tapicersko - stolarska Aparat „X**. — Bliższe szczegóły: F.
438.646,
(61)
440.400,
442.359, 442.464, W Z. GILEWSKI, ul. Senatorska 26. Ponarski. Warecka 10—ia
441.498,
442.714.
444.363, 444.386. Polecą meble stolarsko - tapicerskie DADIO szwankuje. Przyczynę zbaSYPIALNIE
442.772,
444.841,
445.392. 445.660, wlaSnći, wyrobu, c-n'-"- ~ ■ na zamó II da bezpłatnie wysłany specjalista.
445.327,
STOŁOWE
445.880,
446.336. 446.965. wienia. Tel. 2.63-06.
446.194.
(65) „Rndiópogotowie*- telefon 0.86-89. 5
(041)
GABINETY
447.014,
448.139, 448-573.
447.259,
448.571,
449.671. 450.132.
449.423.
AMIANA- (kupno) zużytej gardero
450.273,
451.101 451.439.
450.953.
by na materiały bielskie „Alwa“.
ęgierska firma zamienia zużyta
451.893,
452.313, 452.333. Nowy Świat 62. sklep podwórzu; te
452.133,
męską garderobe na materiały
452.343,
452.574 452.703. lefon 3.26-97
(56)
452.54Q.
bielskie Tel. 509-28.
(84)

Ze spółek akcyjnych

OGŁOSZENIA OROGNE
Kupno i sprzedaż

Różne

JEŚLI

PRI> ZIELIŃSKIEGO

Fabryki J. .

i Syn

FUTRA

MEBLE

Spółdzielnia stolarzy i tapicerów
„SPÓJNIA MEBLARZY”

KRAIA/IFP
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polonus-zawisza-ostrza d. golenia

w firmach

chrześcijańskich

10

28JV.1938 r.

NOWA RZECZPOSPOLITA
Cjrłowiefr i gaiazdy

Słońce w znaku
daje naogó! Judzi o pięknym charakterze

r k
Gong na arenę już woła
Ostatni rzut oka w lusterko,
Ostatnie spojrzenie dokoła,
I trykot, co z lekka uwiera.
Świst bata, stuk kopyt... Śmiej się
woltyżerko
tańcząca, choć serce w piersi ci
zamiera.
Skończony numer, tusz, szalone
brawa
Pointe‘a aż prosi się wiersza
Lokaje maneż zamiotą niemrawo
Ot, i skończona programu część
pierwsza.
Śmiech! Gdzieś z galerii leci
pomarańcza
To rudy błazen w świetle
reflektora
Wziął się pod boki i śmiech
potępieńca
wydobył z gardła. Tęgie weźmiesz
brawa
Gdy śmiechem błagasz o kęs
ciepłej strawy
Lecz czy twe dzieci nakarmi ta
sława
Zrodzona z głupiej, bezmyślnej
zabawy?
Twarz ubielona, kostium szyty
złotem
I na spleen dusza beznadziejnie
chora
Najgłupszy-dowcip, policzek,
a potem
Z bólu skowyczysz gdzieś pod
cyrku płotem.

W tętencie kopyt zgubiona
i rytmie
Półnaga pędzi mała woltyżerka
Śmieje się, tańczy, lecz ciągle
w bok zerka

HUMOR
PRAKTYCZNY
— Cóż to za pudio ma pan na prze
dzie wozu?
— Kamera filmowa! Jeżdżę zwykle
tak prędko, iż nie widzę krajobrazu.
Filmuję go i potem oglądam okolice,
przez które przejeżdżałem.

Czy też jej czasem długi bat. nie
wytnie?!
Maleńki trapez gdzieś, pod cyrku
stropem
W er bel...i ciało sprężone do skoku
Salto mortale potworną synkopę
Wybije nagle. Wszystkim dech za.
marł. Wzrok utkwiony w górze
— Spodnie szczęśliwie, a może...
kark skręci?!
Dreszczyk emocji.
— Patrz dostała róże
Już leci! Gibkie sprężyła ramiona
Jakby się broniąc przed śmierci
objęciem
Leci, jak strzała, jak bajka
wyśniona
cudna dziewczyna..
— A może kark skręci?
I znowu dreszczyk i brawa
i kwiaty
— Podobno kocha ją bankier
bogaty
Ale za trumną pójdzie zapłakany
Tylko klown biedny, wiemy aż do
śmierci.

Ryzyko życia, przedziwni artyści
Co swoją sztukę miłują nad życie
Dziś sen o sławie niechaj im się
ziści.
— Już marsza grają! Na plan!
Czy słyszycie?

wytrwali, energiczni, mocni. Bardz®
ruchliwi. Wszelkie ich poczynania c®'
chuje wielki rozsądek, logika, zrówd®
ważone i taktowne podejście Wyh1'
jają się w karierze wojskowej.

Głuotaki

Naiwni

Zrodzeni pod ujemnym wpływem
Połączenie Słońca z Wenerą dal®
Słońca są wzrostu niskiego. Błon i I wzrost średni, w formie elegancji 1
włosy, zwijające się w loki, cera ciem pełny gracji. Cerę biało - różow®’
no-żóltawa. Żle widzą, czasami ze ■ włosy ładne, gęste. Oczy r’ozmarzoo®>
zują. Ubierają się bardzo ekscentrycz jtiochę jakby przymglone, bardzo P®'
nie, pragną zawsze i we wszystkim ciągające.
wyróżnić się i uzyskać pierwszeń
Są to ludzie o jak najbardziej d®'
stwo.
datnicb cechach charakteru, a wie®
Niedyskretni, nielogiczni, gadul bardzo szlachetni, prawi, dobrzy, W'0'
stwem swoim i plotkarstwem robią chę naiwni i łatwowierni, zbytnio
wiele krzywd i zrażają do siebie zu rają się wszystkim podobać.
pełnie. Mają też wrogów, dzięki któ
Kobiety pod tymi wpływami urodź®
rym utrudniają sobie życie. Pragną ne są nawskroś szlachetne, pociągaj®'
uchodzić za artystów, ale nie ma.-ą ce. pełne wdzięku, bardzo kochają®6
najmniejszego talentu, choć sami wie i umiejące się poświęcać Wszys^0
rzą bezwzględnie w swoje zdolności. robią i do wszystkiego podchodzą ’
Wyśmiewani i wyszydzani uporem wyjątkową bezpośredniością i prosi*
starają się wybić mimo stawianych im ta.
przeszkód. Przyjmują jednak z rezy
gnacją niepowodzenia, starając się uMarzyciele
clec przed nimi.
Połączenie Słońca z Księżycem da)*

Wybitn e zdolni

Ludzki sędzia i matematyka

24 minuty aresztu

STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI

Serafin Grzdyl wyleciał z posady Nie przejmuje się tym
zbytnie, stara się tylko zyskać pretekcję podstarzałej staroIclny, co mu się udaje bez trudnoici. Z Jednej strony staroiclna, z drugiej dy ektorowa i która tęczy Grzdyla zadawniony
.tosunek
1
W międzyczasie dzięki stosunkom Grzdyla, szwagier jego,
Maniewrcz, otrzymuje robot* przy budowie lotniska, a Grzdyl,
za pon- o
rarosty, obejmuje posadę sekretarka magistra
tu, zresztą wbrew woli zarzędu miasta.
Zredukowany sekretarz magistratu, Zebrowski, lest w eiętkich warunkach, kiedy spadaję mu, jak z nieba, dwie propozycje współpracy: ze strony spółdzielni zarobkowej I ze stro
ny Grzdyla w lOPP.

— To rozumiem — rzekła, — nawiążesz stosunki
z wpływowymi osobami i kto wie, czy przez nie nie
wrócisz na należne ci stanowisko: kto wie nawet
czy nie dostałbyś się do staros+wa. Boże, co ja bym
dała za to, abyś był na państwowej posadzie. A z tą
spółdzielnią nie będziesz chyba się wiązał.
— Dlaczego? Mówił mi dzisiaj Gębicki, że staro
sta ;cst im nrzvchvlnv
ULICZKA — 2 Z-

REDAKCJA < ADMINISTRACJA
WarłiŁwa ul

Zdobywają prawie zawsze wysokie
stanowiska, bogactwa, honory. BęCąc całkowicie kulturalni i indywidua!
ni, emanują wokół siebie atmosferę
nieprzeciętności.

Połączenie Słońca z Merkurym da
le cerę miodu, oczy średniej wielko
ści, szare, błyszczące, wilgotne, głę
bokie, mądre Wzrost więcej niż śred
ni, zbudowani harmonijnie. Ruchy
zręczne, trochę nerwowe.
ORKA.
Połączenie tych wpływów daje prze
nikjiwość, umysł syntetyczny, w lot
chwytający okazje Lubią się uczyc
i celują w naukach, posiadają duże
zdolności handlowe. Zrównoważeni o
głębokim poczuciu sprawiedliwości.
Sędzia grodzki w Saint-Louis (USAJ bankiera R. Whitney's. Człowiek ten Bardzo logiczni, mówią barwnie i
miał do osądzenia sprawę, w której zdefraudowal sześć milionów i został płynnie. Zycie ich układa się względ
stawał biedny włóczęga, oskarżony o skazany na pięć lat więzienia. Czyni nie łatwo.
przywłaszczenie 60 dolarów. Oskar to dokładnie rok więzienia za każde
Mocni .udzie
żony przyznał się dó swego czynu. 1200.000. Suma ta podzielona na ilość
Sędzia C. Hicks oświadczył w moty dni w roku czyni niespełna 4.000 dzień
Połączenie Słońca z Marsem daje
‘ nie, 160 zaś na godzinę. Ponieważ wzrost wysoki, budowę ciała mocną,
wach ustnych wyroku:
„Prawo nie pozwala mi na wyjecre przywłaszczył pan sobie 60 dolarów, trochę ociężałą, chód sprężysty, woj
tego przestępstwa spod ustawy kar skazuję go na 24 minuty aresztu. Pro skowy. Cerę mocno różową z krwi
nej. Ale nie zabrania mi godzić spra szę usiąść na tym oto krześle 1 sie stymi żyłkami. Włosy jasno - szatyn.
wiedliwości z wyrozumiałością. Zasto dzieć spokojnie przez 24 minuty. Po Oczy średnie o wyrazie przenikliwym,
suję zatem do oskarżonego taryfę tern może pan sobie pójść, ale proszę ale wesołym i łagodnym.
nie powtarzać tego eksperymentu"
i Są to ludzie z silną wolą, śmiali.

POWIEK WIP0UZE5NA

r?a ZWM 4.MA i A

Wpływ ten daje pięknych wielko
dusznych ludzi. Są to ludzie średniego
wzrostu, wysmukli, ładnie zbudowani
o cerze złotawej lekko zaróżowionej.
Włosy złote, falujące. Bardzo ładnie
sklepione czoło. Wzrok krótki, oczy
trochę podłużne o poważnym lecz
miękkim i słodkim wyrazie. Rzęsy
długie, brwi o efektownym tuku. Usta
Z ładnym wykrojem warg o jednako
wej wielkości. Głos bardzo dźwięcz
ny Poruszają się z gracją, majesta
tycznie.
Ludzie ci o umysłach wynalazczych
celują w szczególności w sztukach i
niejednokrotnie dochodzą do sławy.
Wspaniałomyślni, bardzo czuli i przy
wiązani nie umieją schlebiać, przez to
nie mają przyjaciół i nie są rozumia
ni. Cierpią też z tego powodu. Żyłą
z dala od swoich rodzin. Bardzo draż
liwi, lecz niesłychanie szybko się u.
spakajają. Dumni, ale łagodni zara
zem, wymowni. Chwiejni. Lubią ko
lory barwne, zdecydowane. Ubiór ich
jest pełen prostoty. Indywidualny,
wdzięczny. Religijni - mistycy. Osąd
ich jest mocny, ostry, ale bardzo spra
wiedliwi, gdyż są logiczni i na wszy
stko patrzą jasno i trzeźwo. Kochała
naturę, przede wszystkim zaś łasy t
morza. Bardzo czuli na płeć odmien
ną, pod wpływem zawodów uczucio
wych załamują sle i odosohniają, po
święcają się całkowicie jakiejś wiel
kiej idei. Bardzo pragną sławy, okla
sków. nie znoszą jednak pochlebstw.

Zgodr

Telefony Redakcji: S.2S-N; E.U-lOi S.TS-11
Do rozmów międzymiastowych S.25-M.

Administracji czynna od 9—17

cerę białą, świeżą z ładnymi kolor®'
mi. Oczy podłóżne ciemno - brąz®'
’ we, brwi łukowate, twarz raczej okr»'
gła.
Charakterystyczne ich cechy
wielka imaginacja, tonąc w marz®'
niach chodzą po ziemi jak lunaty®P
Z tej racji przeżywają dużo rozczaf®'
wań i rozterek. Posiadają zdolnoś®1
medialne i chętnie zajmują się wi®
dza tajemną.
IN - TAO-

Los
i prezent ślubny
Ciekawy zbieg okoliczności zdarz^
się przed kilku dniami w Paryżu- ?e
wien robotnik, nie posiadający ża<*'
nych oszczędności, ofiarował sWel
córce jako prezent ślubny los loterV1'
nyNazajutrz, w dzień ślubu, było cias‘
nienie — na los ofiarowany pad'9
główna wygrana. Można sobie
obrazić radość całej rodziny.

— Czyżby?
— Dotychczas nie.
— Właśnie. I ksiądz dziekan popiera i doktór Ma
— Zatem w hollu pożegnamy się i proszę tam czC'
zurek.
kać na mnie o pół do ósmej. Chcę być na operetce
— Tii! co to za poparcie — mruknęła pani.
lub farsie. Loży niech pan nie kupuje, wystarcz3
krzesła — dysponowała starościna.
VI.
W oznaczonym czasie Grzdyl przebrany w świe
żo nabyty elegancki garnitur, jaśniejący niedbały^
Ponieważ pan burmistrz Gołka był niezdrów i nie uśmiechem i lustrzanym połyskiem lakierowanych
mógł pojechać do Warszawy w sprawie pożyczki na półbutów, ściągał na siebie spojrzenia wszystkie*1
różne wymyślne inwestycje w postaci bruków i kil- ‘ obecnych w holhi kobiet Nie zwracał na nie uwal?1’
ku studzien, zatem zastąpić go miał pan sekretarz dyskretnie spoglądając na drzwi windy, w których
Grzdyl, jako należycie reprezentacyjny. Wyznaczo lada chwila ukazać się mogła starościna. Jakoż nif
no diety i dano sutą zaliczkę na koszty. Równocze kazała na siebie długo czekać. Wszystko co w ciń'
śnie zaś Grzdyl miał załatwić w stolicy różne inte gu kilku godzin mogli wykonać łącznie doskonal
resy ligowe, wobec czego otrzymał również diety fryzjer i „łnstitut de beaute". składało się na wygla3
i zwrot kosztów podróży. Zapewniwszy sobie w ten starościny. Grzdyl stanął olśniony.
sposób swobodny pobyt w Warszawie, pewnego
— Ach. jak to dobrze, że pan już jest — uśmiech'
wieczoru wyruszył Grzdyl w podróż.
nęła się starościna — tak nie lubię czekać. BiletV
Następnego dnia koło południa oczekiwał na pan ma?
dworcu Głównym nadejścia pociągu pośpiesznego
- Naturalnie. Czy jedziemy zaraz? — poinforrn0'
od strony Niechcic. Wysiadła z niego starościna wał się, a na potakujący gest starościny polecił z3'
i wnet Grzdyl zaopiekował się panią i jej neseserem wołać taksówkę.
polecając numerowemu dostawienie waliz do tak
W teatrze Grzdyl bawił się całym sercem, nato'
sówki.
miast ^starościna po drugim akcie zaczęła okazyy’3L
— Pokój zamówiłem — informował starościnę wyraźne znudzehie. Na propozycję wyjścia odpo'
w drodze — i stosownie do życzenia pani starości wiedziała jednak odmownie, twierdząc, że i tak
ny na drugim piętrze.
maja lepszego sposobu zabicia czasu przed kolacł3'
— A pan gdzie się umieścił?
ostatecznie wszakże w połowie następnego ak^
—. Znacznie wyżej, pani starościno, na czwartym. wstała i. nie bacząc na sykanie publiczności, skie^.
— Doskonale, tylko niech mnie pan nie tytułuje tak wała się ku wyjściu. Grzdyl z obowiązku wysz®3
ciągle, to dobre w Niechcicach, w Warszawie zaś za nią.
będziemy zwykłymi znajomymi. A propos, ma pan
(Dnlszv ciąg nastnpń
u kie plany na więczór?
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I

wiersz milimetrowy <ub jego miejsce na AtfO
51 n /
MC”
tytułowej • ił 1.25; w tekście ił 0.80; za tekst^
ił 0.40; drobne 15 gr za wyraz; praca poszukiwane i zaofiarowane — 10 gr
wo. Drobne — najmniej 10 wyrazów Nekrologi — 50 gr mm, miejsce zasH*a*cf
25% drożej, tabelaryczne i bilanse - 50% drożej Wyrazy tłustym drukiem 'o
sle podwójnie. Duże litery — liczą slQ za słowo Zagraniczne 50o^ drożej
nikaty (N) — 2 zl za mm
Za treść ogłoszeń Redakcja nie odpowiada
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