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t^masku/emy Gdańsk

Teror
i
kupowanie
„polskich
dusz
”
Święto 3go maja w zhitleryzowanym Gdańsku
(Od naszego specjalnego korespondenta)
Zamieszczamy dziś czwartą
.kolei korespondencję z Gdań
a> którą otrzymaliśmy od naZpX° wysłannika. Jest ona nie
n’pJ rewelacyjna od po^rzednich, a ze względu na akhalność tematu (obchód 3-go
^ajaj — zasługuje na specjałp uważne przeczytanie i...
Przemyślenie.
REDAKCJA

Gdańsk, w kwietniu.
K Gdańsku aresztowano i uOno dwóch funkcjonariusłużby celnej.
Się y usiłowałem dowiedzieć
co?* • Posłyszałem niecharakterystyczną od-

J^no
_____
ł ohucircle
.

G/os

powiedź: „Za to, że byli zanad
to ciekawi i nie pilnowali swo
ich spraw!...** Cynizm tego po
wiedzenia mówi sam za siebie.
Gdy zaś ze źródeł najbardziej
wiarogodnych i autorytatyw
nych postarałem się zaczerpnąć
dokładnych informacji o tej
sprawie, dowiedziałem się, że
zatrzymani nasi celnicy byli zna
ni ze wzorowego spełniania
swych obowiązków. Więc to
właśnie boleśnie kłuło w oczy
miejscowe organy NSDAP. —
Stąd też to nagłe aresztowanie.
Jak poinformowano mnie na
miejscu, może ono potrwać bar
dzc długo, przeciągnąć się w
nieskończoność, co niewątpli
wie nic będzie 1 korzystne dla
zdrowia polskich celników!
W Gdańsku aż nazbyt dobrze
są znane sposoby i sposobi ki
wydobywania zeznań!

Hitlerowiec rozmawia
z Polakiem...

miasta w bardzo dziwnych okolicznościach, które najwyraź
niej świadczą o wywiezieniu go
do Prus Wschodnich, do jedne
go z miast, posiadających „pewne“ więzienie.
Porwanie to miało na celu
kontynuowanie dalszych „ba
dań", lecz już poza obrębem
Gdańska.

Wypadek ten nie jest bynaj wanle uczuć patriotycznych.
W prasie polskiej ukazywały
mniej odosobniony!
się już co prawda wzmianki na
wolujące gdańszczan do „uro
3-ci maj I teror
czystego obchodzenia narodo
Sprawy zakulisowe
wego święta na całym obszarze
Zbliża się 3 maj; ale Polacy wolnego miasta i do wywiesza
gdańscy oczukują go z praw nia (oczywiście) flag polskich"...
dziwym lękiem, spodziewając Lecz podobna propaganda 3-cio
(Dokończenie na str. 2-ej).
się nowej fali represji za okazy

honor" trzeba płacić

Afera
księgi
zasłużonych
Zasłużyła na kryminał
Wielu zamożniejszych mieszkańców by uzyskać prawo znalezienia się w tografie.
Warszawy otrzymywało w ostatnich księdze, było urodzenie w Warszawie. Gdy „Genealogia" nie ukazywała
czasach prospekty z zawiadomieniem, Zresztą można było urodzić się i się dość długo, niektóre osoby doszły
że: „w najbliższych dniach oodwiedzi gdzie indziej, byle tylko ktoś z rodu do przekonania, że mają do czynienia
Szanownego Pana nasz przedstawiciel pochodził z Warszawy. Choćby pra z oszustami i zwróciły się do policji.
Wszczęto dochodzenie i obaj sprycia
w celu poinformowania Go o wznio dziadek albo dziecko.
słych zadaniach naszego wydawnic Wpisowe kosztowało 12 złotych, ho rze, zresztą legitymujący się prawdzl
twa".
norarium autorskie 3Ą groszy od sło wymi nazwiskami, zostali aresztowa
Istotnie po jakimś czasie zjawiało wa. Naiwnych znalazło się wielu. ni. Krysa był już karany za podobny
się 2 panów robiących wrażenie solid Płacili honoraria, wpisowe, dawali fo. j album „młodocianych talentów".
nych dżentelmenów, z których jeden,
Bolesław Ordon - Świderski tytuło
wał się redaktorem, drugi zaś Woj
ciech Krysa — dyrektorem.
Pokazywali spis rodów, które już
zamówiły swoje wspomnienia w księ
dzc genealogii. Każdy ród zajmować
Osławiony Julius Streicher
BERLIN, 2.4. Służalstwo po
miał w księdze pełną stronicę z foto gańskich hitlerowców nie ma obwieszcza we Frankfurcie n.
grafiami „zasłużonych". Do najwięk granic i nie cofa się nawet przed Menem: „Bóg pobłogosławił
szych zasług, koniecznych zresztą, a- bluźnierstwami.
Adolfowi Hitlerowi i jego dzie

ilk) Właściwie, ściśle mó- i z miejsca zostaje wydalony z
chu' ładnie onegdaj było w gma- szeregów partii!
ku ^jntowym. Po półtrzecia roPrzed paroma dniami zdarzył
st(lr Cos jakby zaskowytalo wśród się taki „zabawny" wypadek.
slti^ch murów Instytutu Maryj, Polak-gdańszczanin, dość na
tkn
— Resztki starodzewia mu- wet zgermanizowany, i nota bey
ea,lr/ nieśmiało słonkiem i zachę- ne należący od dawna do partii
^ziw^. się znów zazieleniły, ze narodowo-socj., z „dumą" na
ftrOll l<2niem wysuwały konary w wet noszący mundur hitlerow
dawnej siedziby Związku ski, spotkał zupełnie przypadko
StrrjOlV? ‘ Narodowego, a potem wo jednego z polskich działa
lyu^in'ctlca Ludowego, skąd dola czy. Wywiązała się rozmowa
Cn . brzask, reiwach i harmider. na tematy w 100 proc, obojętne.
Spotkanie nastąpiło w pu
Dlaczego?
’’Mq
sędziwego ogrójca po- blicznym lokalu, odwiedza
t
przecież dolatujący ongiś nym licznie przez najlojalniejzgiełk
roz- szą ludność niemiecką. Hitlero
ikirn-.n
fych
iaki^nionych
poszukiwanieni wiec rozprawiający o czymś z
prawdy,
jakiejś wy- Polakiem „wpadł w oko" agen KATOWICE, 2.5 Naczelnik sądu towic (Kościuszki 44).
wspólnej, która by spór ta „Gestapo", których jest peł grodzkiego w Katowicach dr. Patek, Zarządzona przez dra Patka kontrola
sprawujący nadzór nad mianowanymi dała sensacyjne wyniki, okazało się
kmj^^^yłn i powiodła ku celom no w Gdańsku.
sąd zarządcami firm, znajdują bowiem, że Świtała likwidował te fir
Skutek był natychmiastowy. przez
1
ki 'ncanym. Po chwilach roztercych
się
pod nadzorem lub w stadium my do własnej kieszeni i sprzeniewie
hrir Usola odnaleziona wracała Już następnego dpia pechowego
upadłości,
zauważył brak sprawozdań rzył na szkodę wierzycieli ok. 15.000
hitlerowca
pociągnięto
do
odpo
^ństnię' a z nią siłę części społeod
zarządcy
masy upadłości firmy zł ze szczupłych mas upadłościowych.
gą; ,Wa zorganizowanego ku osią. wiedzialności i wyrzucono z 1
„Herkules
11
oraz
„Górnośląskie Zakła By udaremnić ściganie go za to prze
1,1 dóbr najwyższych dla na- partii. Mało tego, zdegradowa- <
dy
Bankowe".
Emanuela
Świtały z Ka stępstwo i uniemożliwić przeprowa
ny
znikł
z
terenu
wolnego
"i / ' Państwa.
dzenie dowodu winy Świtała akta
P’es'aflarm^Aer wstrząsający strutych firm sprzedał na makulaturę.
bip' . ynti ze starości murami, od- czy. który wyłącza wszelką myśl gwoli wygodnego zagospodarowa
Pomysłowego zarządcę osadzono w
ieaie tym razcm- różnił się natę- niezależną od wpływu na losy na nia się na placówkach zdobytych.
więzieniu.
Pulg,-^1' rn°cą rozsierdzonych im- rodu. Gdyby tego rodzaju wątpli A że w tej potrzebie jedni dru
giś eh
zwad minionych. On- wości i bodźce były kiedykolwiek gich nabrali i wysiodlali, to jest
ślasku
»Hycfj °nzdo o zwycięstwo wła- dotąd istotnie dźwignią poczynań to już naturalna kolej rzeczy, jak Olbrzym pożar
hy^ °^matów w wyścigu z in- owych ludzi, to przecież nie było w każdej przygodzie rozgrywają
hip n\tr°nnictwami, o wynalezie by to wszystko poprzestawało na cej się w zasięgu osobistych roz 15 mTonów koron strat
**><4 '^J.niciszych dróg rozwojo- deklamacjach oderwanych, lecz grywek i gierek.
Olbrzymi pożar obiat kilka budyn
'ls zwarły się ze sobą bez- byłoby od samego początku łączy
1 w taką to atmosferę, w ten ków cegielnianych. Na ratunek przy
ft>zpac^'0 instynkty tryumfu i ło się, wiązało i organizowało, aby zgiełk padł głos wielkiego obywa było 29 straży ogniowych z całego
£
urzeczywistnić, jak ongiś... cełe tela, piastuna nieskazitelnej i nie Śląska i Moraw, akcja tych straży
* ^ażart^1^ rzecz(ł P** jasn^> ze umiłowane. Tego wszystkiego nie skażonej myśli wolnościowej.
trwała 12 godzin. Pomimo to niewiele
cĄ j~ '.n spięciu namiętności, było.
Ignacy Paderewski nawołuje do zdołano uratować, straty są ogromne,
,>laSo ? ~ł ° samych tylko Żydów,
Dopiero gdy na jesieni z. r. na opamiętania, wprost blaga o roz w przybliżeniu wynoszą one około 15
hhr^;. o udział wyobrażeń stał problemat trwałego przydzia. walenie muru sobkostwa i zapo milionów koron.
hu.kl[^',rir,skich w budowie życia łu władzy na przyszłość, wtedy do- czątkowanie ery
„ .pojednania.
.
W czasie akcji trzech robotników
^drefW>, o taki, czy inny sto- piero nastał również problemat
Gdzież tam. Oni nie mają na te | uległo bardzo ciężkiemu poparzeniu,
? fWomu zagadr^ń zwią- selekcji, doboru Nie gwoli służby rzeczy czasu; oni za łby się wo-1 Olbrzymi pożar pozbawił pracy 300
^tniejącym stanem rze. dla pewnych idej naczelnych, lecz Azą..
< robotników.

„P eśi Adolfa Hitlera stała się pięścią boża'

Pogaństwo czciciele Fiihrer?

Likw dacis frmy do własnej kieszeni

Pomysłowy zarządco „zlikwidował** 15.000 zł

na

łu, Bóg był i jest z tymi, o któ
rych się często mawiało, że nie
mają wiary! Bóg był z nami i
Wodzem!**
Jeszcze dalej idzie przywód
ca frontu pracy Ley, mówiąc
w Bonn: „Na tej ziemi wierzę
jedynie w Adolfa Hitlera. Wie
rze w niego oraz w Boga i Pa
na, który mię stworzył i nami
kieruje, i wierzę, iż Bóg ten ze
słał nam Adolfa Hitlera".
Marszalek Goering w mowie
wygłoszonej 8 kwietnia w Ber
linie mówił, że połączenie Au
strii z Rzeszą było misją zwierzoną Wodzowi przez Opatrz
ność i „dlatego Hitler urodził
się w Austrii**.
Koroną jednak wszystkich
bluźnierstw są chyba następują
ce słowa w „Deutsche Volkskirche": „W Niemczech 20-go
wieku pięść Adolfa Hitlera sta
ła się pięścią bożą, a żołnierze
Trzeciej Rzeszy, wkraczający
do Austrii, są obrońcami Boga.
Dlatego, kto w imię jakichkol
wiek teologij z nami się nie po
łączy. popełnia ciężki grzech"
Podaliśmy tylko kilka przy
kładów dla scharakteryzowa
nia sytuacji. Faktów takich są
dziesiątki i setki! (KAP)

„NOWA RZECZPOSPOLITA*4

Str- 2

Teror i kupowanie „polskich dusz*
(Dokończenie ze str. 1-ej)
Dezerterzy * hitlerowcom i

majowego święta stawia na
szych rodaków mieszkających
W Gdańsku najbardziej zago
w Gdańsku w niezwykle trud
rzałymi zwolennikami reżimu
nej sytuacji.
Polacy gdańscy niewątpliwie hitlerowskiego sa zbiegli z Pol
sercem są z nami. Ale wobec ski dezerterzy i przestępcy, któ
szalejącego hitlerowskiego te- rzy na terenie Wolnego Miasta
roru, który starannie maskowa znajdują ,.opieke“ — mundur •
ny, niewątpliwie jednak istnie broń!
je — trudno jest połączyć uka
zywanie nastrojów patriotycz
nych z bezpieczeństwem włas
nym i swoich bliskich.
I to trzeba zrozumieć! — Już
'dziś, w przeddzień 3-ciomajowego święta, narodowo - socja
liści dają znać o sobie.
Pod tym tytułem ukazał się
W Gdańsku jest publiczną ta
w
„Kurierze Warszawskim** re
jemnicą. iż istnieje formalny za
kaz wywieszania polskich flag! welacyjny artykuł gen. Wl. Si
korskiego omawiający sytuację
Formalny zakaz!
O istnieniu jego, wszyscy Po Czechosłowacji po „Anschluslacy. mieszkańcy Wolnego Mia s‘ie“.
Ze względu na wyczerpujące,
sta są informowani przez człon
ków NSDAP. — Są po prostu a zwięzłe zarazem ujęcie tema
sporządzone imienne listy Po tu, precyzyjną jasność myśli i
sensacyjne dane — artykuł ten
laków — z ich adresami.
przedrukowujemy w całości.

I ci, którzy nie chcieli służyć
w wojsku polskim z prostego
tchórzostwa — paradują bez
karnie po Gdańsku ze swasty
kami na ramieniu jako hitle
rowcy — zaprzedani wrogiej
Polsce idei.
Gdzież sens, gdzie logika?!
GEORG HUMPREY

10 świadków w

w drugiej instancji
Obrońcy prof. Cywińskiego
zgłosili wniosek sądowi apela
cyjnemu o powołanie na rozpra
wę drugiej instancji 10 świad
ków i jednego biegłego prof. un.
Stefana Batorego w Wilnie.
Na liście znajduje się red.
Cat Mackiewicz z Wilna, prot.
Marian Zdziechowski, prof. Pi
goń oraz prof. Kościałkowski.

Gdy klucze

znalazły się w rękach niemieckich

Hitlerowcy „goście**
Po Gdańsku i okolicy mkną
Samochody pełne
munduro
wych hitlerowców z „bronią ho
norową** (ehrenwaffe) u pasa...
I dziwna rzecz — przed każ
dym polskim domem wysiada
kilku uzbrojonych członków
NSDAP.
Hitlerowcy „odwiedzają" Po
laków i „tłumaczą", że 3-go ma
ja „nie wypada manifestować**
swych polskich uczuć narodo
wych — to by obraziło Fiihrera!"
Kierownik polityczny odwie
dzającej grupy mówi na odchod
nym tonem groźby: „Chciałbym widzieć takiego, co wywie
si obcą flagę!**
Następnie mili goście wstę
pują do gospodarza, właścicie
la kamienicy. Niemca. — On w
lot rozumie o co im chodzi: lo
kator, który wywiesi wbrew
zakazowi polska flagę straci pa
tychmiast mieszkanie! — Ale
nie tylko mieszkanie — będą
bowiem sporządzone specjalne
listy polskich „szowinistów**.
Taki jest w Gdańsku tego
roczny program „obchodów
3-ciomajowych**.
To są niejako kulisy — od
wrotna strona medalu. — In
tencje hitlerowców są oczywi
ste, chodzi im o wydarcie gdań
szczanom jeszcze jednej więzi
łączącej ich z Macierzą.

600 Polaków
w mundurach hitlerowskich

>,Włączenie Austrii do Niemiec po
gorszyło znacznie położenie Czecho
słowacji pod względem strategicz
nym.

DECYDUJE — POGOTOWIE
WOJENNE NIEMIEC
Granice tego państwa z Niemcami
zamykały przed Anschlussem trudno
dostępne góry i to na całej ich długo
ści, dochodzącej do 1.539 kim. Zor
ganizowanie poważnej linii obronnej
było więc w Czechach rzeczą względ
nie łatwą. Dzisiaj granice te stanę
ły otworem od południa. W ręku nie
mieckim znalazły się klucze od bra
my, wiodącej w głąb doliny moraw
skiej. Nic przeto dziwnego, że wojska
niemieckie, skoncentrowane w liczbie
poważnej w Austrii, pod dowództwem
generała von Bocka, autora anti-czeskich planów wojennych, budzą niepo
kój. W tej chwili losy pokoju i woj
ny zależą przede wszystkim od pogotowia wojennego Niemiec'*.

.

„STALE NA STOPIE
WOJENNEJ**...

Obecnie zatem więcej, niżeli kiedy
kolwiek, interesuje nas pytanie, czy
Wielkie Niemcy są już przygotowane
całkowicie do podjęcia i przeprowa
dzenia nowej wojny.
Ich armia lądowa składa się dzisiaj
z 13-TU KORPUSÓW, UTRZYMY
WANYCH STALE NA STOPIE WO
JENNEJ. Bardzo drobne różnice licz
bowe, jakie zachodzą pomiędzy sta
nem pokojowym a mobilizacyjnym,
dadzą się usunąć 1 szybko i łatwo w
razie mobilizacji faktycznej. ARMIA
TA LICZY OKOŁO 850.000 LUDZI.
SPOŚRÓD ISTNIEJĄCYCH 37 DY
WIZJI CZTERY SA ZMOTORYZO
WANE. ISTNIEJĄ RÓWNIEŻ TRZY
DYWIZJE PANCERNE, ZORGANIZO
WANE W ODRĘBNY KORPUS. KTÓ
RY, W POŁĄCZENIU Z WOJSKAMI
ZMOTORYZOWANYMI, TWORZY
SAMODZIELNA GRUPĘ UDERZE
NIOWA. Jej to zadaniem miałoby być
szybkie, ba druzgoczące roztrzygnięcie przyszłej wojny, która ze względu
na różne okoliczności, musi być dla
Niemiec krótka.

O tym, jakie nasilenie przy
brała w Gdańsku antypolska
propaganda może posłużyć naj
lepiej fakt, że w ciągu marca I
kwietnia rb. wstąpiło do partii
hitlerowskiej ponad 600-set
rdzennych Polaków, z czego po
Iowa jest zatrudniona w polsk^h instytucjach!
W Gdańsku wkłada się mun
dur hitlerowski dla chleba. lub
dla ratowania życia i zdrowia.
3000 SAMOLOTÓW —
Gdańscy narodowi - socjaliści
160.000 LUDZI
stosują najbardziej wyszukany Niemiecka armia powietrzna, złożo
teror pod wszystkimi postawia na z przeszło DWUSTU ESKADR,
ni.
LICZY BEZ MAŁA 3.000 SAMOLOTÓW Liczba wojsk lotniczych, łącz
nie z formacjami przeciwlotniczymi
oraz służbami dochodzi do 160.000 LU
Znane też są wypadki kupo DZI Fabrykacja lotnicza postawiona
wania dusz polskich za pienią jest na poziomie wysokim A obro
ce. — Nawet przed tego ro- na przeciwlotnicza, złożona z pułków
izaju „propagandą" nie cofa Sit? I przeciwlotniczych. Jest zorganizowa
li? NSDAP
Ina w sposób wzorowy

zasadnicza. WALCZYĆ ONI BĘDĄ Z
BRONIA W RĘKU, CHOCIAŻBY BY
LI ZMUSZENI ZAMKNĄĆ SIĘ W OB
CAŁA TA MASA ZBROJNA POSIA
RĘBIE CZECH RDZENNYCH.
DAĆ BĘDZIE WKRÓTCE CIĘŻAR
POMOC SOWIECKA
GATUNKOWY OLBRZYMI. Zgrucho
Czechosłowacja
posiada w razie
tać będzie zdolna już w pierwszym im
pecie niejedną poważną zaporę. NA wojny z Niemcami, dwóch sojuszni
RAZIE JEDNAK BRAK JEJ SPOI ków: Francję i Rosję sowiecką.
Trudności, na jakie natrafiłyby lą
STOŚCI i ZWARTOŚCI. Ostatnio po
większyła się ona o 7 dywizji austria dowe wojska sowieckie, idące na po
ckich, 1 brygadę mieszaną i 1 dywi moc Czechom, są oczywiste. Wpraw
zję rezerwową, czyli o 50.000 ludzi. dzie Stalin miał się ostatnio prze
Armia niemiecka potrzebuje jeszcze chwalać, że w wypadku potrzeby,
czasu dla skonsolidowania ostateczne wojska te utorują sobie drogę siłą,
go, bez którego trudno prowadzić woj lecz MY MOŻEMY POZOSTAWIĆ
POZA NAWIASEM POTĘGĘ LĄDO
nę nowoczesną.
ODCZUWA ONA DOTYCHCZAS WĄ ROSJI.
FORMALNIE jest ona istotnie im
BRAK DOTKLIWY OFICERÓW I
ponująca. Bo liczy około 100 dywizji
PODOFICERÓW ZAWODOWYCH. A
piechoty, w tym 60 proc, aktywnych
NADE WSZYSTKO BRAK WYSZKO
i do 40 dywizji kawalerii. Atoli OLONYCH REZERW. JEJ FORMA
PINIE FACHOWCÓW, CO DO WAR
CJE ODWODOWE SA W STOSUN
TOŚCI REALNEJ TEJ ARMII. SA
KU DO WOJSK PIERWSZEJ LINII
WYRAŹNIE PODZIELONE.
BARDZO WĄTŁE I SŁABE.
Pozostaniemy więc jedynie przy
Składają się one z trzech pułków
armii powietrznej, dysponującej oko
artylerii ciężkiej i z około 10 batalio ło 4500 samolotami. A nie zapominaj
nów czołgów, oraz z kilku zmotory my, że LOTNICTWO SOWIECKIE
zowanych grup wywiadowczych. — WYKAZAŁO W WOJNIE HISZPANGDYBY ZATEM
RACHUBY NA SKIE.I ZALETY PIERWSZORZĘDSZYBKIE ZAKOŃCZENIE WOJNY, NE.
PRZY POMOCY BRUTALNEGO USOJUSZ Z FRANCJĄ
.............
DERZENIA DYWIZJI PANCERNYCH
O wiele ważniejsze wszakże dla
ZAWIODŁY, WÓWCZAS JEJ WY bezpieczeństwa Czechosłowacji |est
NIK BYŁBY DLA NIEMCÓW WĄT jej sojusz z Francją. STANOWISKO
PLIWY.
FRANCUSKIE JEST W TEJ SPRA
WIE ZNANE. Związana jest ona obec
CZESI BĘDĄ WALCZYĆ
nie jak najściślej z Wielką Brytanią.
DO OSTATKA
Siły zbrojne tych dwóch imperiów są
Wojna hiszpańska natomiast podno po ostatnich obradach francusko-an
si walory obrony. NA CZOŁGI I gielskich zjednoczone.
BFON PANCERNA
ZNALEZIONO
Po stronie tego bloku znajduje się
JUŻ ANTIDOTUM SKUTECZNE. Pod przewaga zdecydowana zasobów ma
jego wpływem wiara w siłę druzgo terialnych i moralnych, przewaga su
cącą dywizji pancernych zmalała nie rowców i przemysłowa. Z BLOKIEM
pomiernie. ROZWIAŁ SIĘ MYT O TYM KANCLERZ HITLER NIE BĘ
WOJNIE ZWYCIĘSKIEJ A KRÓTKO DZIE SZUKAŁ WOJNY.
Jak się jednak zdaje, Niemcom nie
TRWAŁEJ.
Formacjom pancernym oprzeć się zależy na rozbiorze Czechosłowacji.
może skutecznie wojsko. OŻYWIONE Już wśród warunków ewentualnego
Brytanii z
DOBRYM DUCHEM, zaopatrzone na porozumienia Wielkie)
leżycie w broń przeciwtankową i BI- Niemcami, jakie ogłoszono po wizy
JACE SIĘ NA WŁASNYM ZORGANI cie lorda Halifaxa w Berlinie, znajdo
ZOWANYM DLA TEGO CELU TE wało się żądanie, by Anglia nie sprze
ciwiała się reorganizacji państwa cze
RENIE.
Otóż Czesi niewątpliwie zdecydo chosłowackiego w duchu federacyj
wani są na stanowczą obronę swej nym. ALE I REORGANIZACJA TA
KA WYDATNIE PRZECIEŻ MUSIAniepodległości.
Kto by sądził, że w razie ataku na ŁABY OSŁABIĆ SPOISTOŚĆ PAŃ
ich kraj powtórzą się wydarzenia au STWA.
striackie, ten POPEŁNIŁBY OMYŁKĘ
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100 POCIECH

Najmilsze i najtańsze miejsce praw
dziwej zabawy
WESOŁE MIASTECZKO
Kolejka górska. Tramwaiki. Dryndulki. Karuzele itp.
Bezpłatne widowiska artystyczne.
Wejście do ogrodu 25 gr. Młodzież
szkolna 15 gr.

Sprawa ewentualnego P0^
lania tych świadków rozstrz?
gnięta będzie na posiedzeniu ®
spodarczym sądu anelacyjnes
w bieżącym tygodniu.
Prof. Marian Zdziecho^s.K
wysłał w tych dniach list
marsz. Rydza - Śmigłego z PrS
bą, aby marsz, interwenio^®
w sprawie zwolnienia z
’
nia chorego docenta CywińsK

W tej samej sprawie rówfl^
listownie zwrócił się prof.
dyslaw Studnicki do p. mar52'
Piłsudskiej.

Zjazd w Wilnie

w n <> j m w
ocz
Niebywały sukces

ukademlckicl1

WILNO, 2. 5. Wczoraj w Wil°’6
rozpoczęły się 2-dniowe obrady
du Związku Stow. Asystentów Sz*
Akademickich R. P.
Obrady poprzedziło w godzinach
rannych nabożeństwo w Ostrej
mie.
W godzinach południowych w al)
kolumnowej USB nastąpiło uroczy5*®
otwarcie zjazdu, w godzinach pop®’11'
dniowych odbyły się obrady.
Na zjazd przybyło przeszło 30 d®
legatów ze wszystkich miast uni^®"
syteckich Polski.

Maruszeczko
przed sąderP

Psych atrzy maja głos
Na dzisiejszej rozprawie w stole®2
nym sadzie apelacyjnym, gdzie
siąść ma ponownie na ławie oskard'
nycb groźny bandyta Nikifor Maf*1'
szeczko, skazany na karę śmier®*
zgłoszone maja być przez obro®{
wnioski o zbadanie jego stanu po®®5'
talności przez 3-ch biegłych psych’3'
trów.
Jak wiadomo, sam Maruszeczko
wołuje się na zamroczenia na tle epF
leptycznym.

DZIŚ w KAUKASKI^1
rendez-vous przv

WINIE

Grea

Garrick

BRIAN AHERNfc
OLIVIA DE HAVILLANC
(k 5)
>Zf4 11,3

5

kino STUDIO
N-wy Świat 23/25.

Chmielu3

Żywiołowa komedia
(k 8)

pod tytułen)

jmlom [imETif
fłO W/1 p. Ł7.

KRÓLESTWO

(k 9)

ZAKOCHANYCH
W przerwach koncert

CENY

659655
Pocz

li 75 W cztery

W rolacl- dłównv<I 3*' noran1' jlgou

(k 101

(k 2)

y

K O L A C J 1

Oolne calonv Filharmonii lasna 5
_______________________________

o 1

PBZYliOOftiPfiRYZEM

CHŁODNA 49 COLOSSEUM -. i,

f E]Ł||/£ Senatorska
v
OOCZ. 4. Y 9

I R3

Nasze ceny: 75 gr. i 1

CYGANERII
(k 3)

0998
fk &

.

asystentów szko*

MARSZAŁKOWSKA 81-'

RDYNAT MICHOROWS*

The

„Kupowane oo!skich
dusz**

Dnia 3 maja
otwarcie
OGRODU ZABAW

(k 7)

(k i)

n o o a, i i<

prot. Cy w ińskieflO

(k 11)

-Mr. 20

Str. 3

..NOWA RZECZPOSPOLITA"

ftzeczrj nujwainiejsze

Sojusz francusko-angielski
oajleusza gwarancja pokoju w Europie

Oś Londyn-Paryż
wygina sę w stronę Polski
LONDYN, 2. 5. Po porozumieniu
francusko - angielskim pierwszym kro
kie wspólnie powziętym ma być za
łagodzenie konfliktu sudeckiego Na
ten temat toczy się ożywiona wymia
na poglądów między Paryżem a Lon
dynem, przy czym wysuwany jest pro
jekt następujący: Niemcy sudeccy
w okręgach, w których są większo-

ścią, objęliby zarząd administracja lo
kalną, szkolnictwem, pomocą dla bez
robotnych, robotami publicznymi oraz
pocztą i policją. Rząd praski zatrzy
małby kontrolę nad sprawami wolsko
wymi, finansowymi, cłami i polityka
zagraniczną. Anglia nie zamierza na
razie popierać żądań Henleina, a rząd
czechosłowacki utrzyma sojusz z So
wietami i Francją.
Korespondent dyplomatyczny Sun
day Times" pisze:
Zrozumiałe jest, iż gwarancje Fran
cji i Sowietów są Czechosłowacji po
trzebne. W pewnych kołach panuje
jednak przekonanie, iż Czechosłowa
cja powinna stać się jak Belgia pań
stwem neutralnym, posiadającym gwa
rancję innych państw bez żadnej gwa
rancji ze swej strony.
Rozważając ciężkie położenie han
dlu czechosłowackiego, któremu Niem
cy mogą zamknąć drogę do eksportu,
prasa francuska z wielką przychylno
ścią omawia plan skierowania ekspor
tu czechosłowackiego przez Polskę do
portu gdyńskiego.

Wydaje się rzeczą niewątplinie chcą powiedzieć. Rzeczą po czasie wielkiej’ woj’ny, i stwier
w rezultacie wizyty mini stronnego obserwatora jest na dzić, że przymierze to jest dość
Slrów francuskich w Londynie tomiast stwierdzić fakt zaistnie potężne I silne na to, aby gwa
sojusz francusko-angiel nia tak ścisłego przymierza fran rantować pokój Europy. A to
. Jeżeli nie formalnie, to w ctisko - angielskiego iak lesz Jest rzeczą najważniejsza.
3*dvm razie faktycznie. Ofi- em n«e hvłn tro nigdy, nawet w7
W NIENASK1
z 3 ?v komunikat, Jakkolwiek
''edaęowany bardzo wstrze
li ezJwle i z widoczna tendennie drażnieni^ Niemiec, jest
tym względem wielce wyZarówno ustęp, który
minimalnym zainteresowaniu. W Pa-i wościach zamieszkałych przez Nieraze obydwa rządy posta Tegoroczny i maia minął stosunko
pro ryżu odczuwano jedynie brak dzień-I ców władze czeskie ze względu na za
.. wiły kontynuować o tyle, c wo spokojnie w Warszawie i i naKielc,
I ników, które się nie ukazały, z wyjąt rażę pryszczycy zakazały większych
z wyjątkiem Lwowa
nZ , azać się to może koniecz- wincji,
gdzie doszło do znaczniejszych utar kiem monarchistycznej „Action Fran- manifestacji.
Partia Niemców sudeckich urządzi
caise*.
• kontakty miedzy ich sztaba- czek.
LONDYNIE manifestacja 1-majo- ła własne obchody w 140 miejscowo
! tenerainymi ustanowione w W Warszawce z trzech pochodów waWzgromadziła
w Hyde Parku około ściach. W Gablonz wygłosił mowę
socjalistycznych, najmniej liczny był
noroztimienm londyńskie- pochód
Henlein, w której raz jeszcze podtrzy
30.000
ludzi.
7.7.7.. odznaczający się jedy
? z 19 marca 1026 r.“. iak nie czarno-czerwonymi
Typowo angielskim jest fakt, że mał swe żądania w stosunku do rządu
sztandarami,
integralność
jaszcza ustęp końcowy, mó- po raz pierwszy w tym roku wprowa przywódca parlamentarny Labour czeskiego, podkreślając
sudeckiej i obszarów, na
p ’acy o fvm
. yv Brytania i dzonymi zamiast dotychczasowych Party, Attlee, który w Birmingham niemczyzny
wygłosił jedną z najbardziej ogni których ona mieszka.
’■ąncia złączone są ze sobą bez czerwonych.
Socjaliści i. komuniści czescy zorstych mów pierwszomajowych, w pią
Pochód
tzw.
PPS
d.
Frakcji
Re

n Srednia wsnólnnta interesów" wolucyjnej. bardziej znanej pod naz tek wieczorem był wraz z małżonką ganizowali liczne pochody o charak
na przyjęciu w zamku Windsor, w terze antyhitlerowskim.
rzart 70Dowladaiacy. że oba wą BBS, równy był mniej więcej po przepisanym
przez ceremoniał dwor-!
rn
heda „kontynuowały i chodowi z roku ubiegłego. Jak zwykle
ski stroju, tj. czarnym fraku, krótkich
fapp ’’afv swą politykę konsul- przeważali w nim robotnicy fabryk jedwabnych
„Wobec krzijhóu i mujektyu^
spodniach i pantoflach ze
n! 1 1 współpracy dla obrony państwowych.
Najliczniej prezentował sie pochód srebrnymi sprzączkami.
ter x 0 swych wspólnych in- właściwej PPS, tak ze względu ńa W ZSSR. Uroczystości moskiew
• W. lecz tekże tych idea- swą sprawność, jak i dobrą organiza skie odbyły się jak zwykle pod ha
cje porządkową. Uwagę zwracała bar słem „światowej rewolucji". Defiladę
nar jVc’a narodowego i miedzy dzp
duża ilość umundurowanej mili wojsk prowadził marsz. Budiennyj. <
oh, j °wego. które jednoczą cji (przeszło
1000 ludzi) oraz liczne Wśród napisów na transparentach nie
żx,^Y a kraje" — nie pozwalają stosunkowo grupy
Liczba secesjonistów z OZN podkreślający, że przybył na ze
________________
młodzieży. Na ogół słonych przez organizacje robotnicze
do • zadnvch wątpliwości, co pochód był o wiele bardziej iednolity tyn^emieckicha8;e dUZa '10SC haSeł a"' Powiększyła się o osobę wybit- branie koła parlamentarnego
cza,S*0*ne’ natury węzłów, łą- niż w roku zeszłym.
w CZECHOSŁOWACJI - wbrew ne«? konserwatysty, sen. Lesz- OZN aby umotywować powody
Co do ilości uczestników,, to prasa
stwaVC^ Weenie oba mocar- „narodowa"
różnych odcieni oblicza przewidywaniom dzień upłynął zupeł- czyńskiego, który wystosował skłaniające go do ustąpienia.
ich na 10.000. „Robotnik" — na 60.000. nie spokojnie. W niektórych miejsco- do gen. Skwarczyńskiego list,
„Wobec jednak nastroju — pisze
ryjy'adomosci prasowe, o któ- Prawda, jak zwykle, leży po środku.
sen. Leszczyński — panującego na sali
Współpracownik nasz obliczając po
wobec okrzyków i inwektyw pod adre
n autentyczności zresztą nie chód przy zbiegu Al. Jerozolimskiej i
„Nigdy
wojna
domowa
”
sem dwóch mówców, czego Prezy
3-go
Maja
naliczył
około
24.000
ludzi,
Szc now°du wątpić, dodają maszerujących przez 50 minut
dium poskromić widocznie nie mogło,
s;( z®eóły frapujące, odnoszące
Ta sama rozbieżność cyfrowa ude
zmuszony jestem powiadomić o moim
woła Hitler do 150.000 młodzieży
WsnAi° wspólnego dowództwa, rzą przy podawaniu ilości uczestni
postanowieniu Wielmożnego Pana Sze
snJ'1’ nee° tworzenia zapasów ków pochodu _,Bundu". Dzienniki waBERLIN, 2.5. W ramach obchodu l gadnienia, które w ciągu kliku lat bęfa piśmiennie".
rze Wcńw ’ żywności itp. Są to haja sie w ocenach od 3 do 20.000 lu pierwszomajowego na stadionie Olim i dą załatwione,
Czy’ do których ongiś, w cza dzi.
Należy skonstatować, iż w pocho piiskim w Berlinie pod kierownic
n,- 'ielkiei wojny, oba sprzy- dzie
„Bundu" wzięły w. tym roku ma
(ję. rznne państwa doszły z tru- sowo udział te czynniki, które w ro twem Baldoura von Schiracha odbył
rehabi lutuje sję
kij 1
czwartym i ostatnim ro- ku ubiegłym maszerowały pod sztan się apel młodzieży, który zgromadził
około 150.000 osób. Po przemówie
Cza e' Rwania. I był to wów- darami PPS.
”iaS nfromnv sukces wielkiego Petarda typu zegarowego wybuchła niach von Schiracha i Goebbelsa za
Ofiara gangsterów nie date za wygrana
również w Warszawie przy ul. Mura- brał głos kanclerz Hitler.
oj, rs*ałka Francji i Polski. Fo- now.skiej,
na trasie pochodu Bundu.
Omówiwszy sprawę zorganizowa
Głośną była w roku ub. sprawa na 500 zł grzywny, lecz i tym razem
zas r)hecn’e w czasie pokoju raniąc jedną osobę.
nia
polityki
wewnętrznej,
kanclerz
amerykańskiego
milionera, Józefa Kur Kurczyński nie dał za wygrana. Obe
żei« v n^a państwa dalej, ani- Ze względu na ulewny deszcz frek
ez 1 .nrzed dwudziestu laty w wencja publiczności w stolicy była mi Hitler stwierdził, że Niemcy dzisiej czyńskiego, którego zatrzymano w cnie do Sądu Najwyższego wpłynęła
WśPS-le wojnv. Źle skrywana nimalna a pochody defilowały prawie sze pogrzebały spory wewnętrzne i Warszawie pod zarzutem nielegalnego skarga kasacyjna jego obrońcy, powo
stały się zwartym narodem.
lującego się na pominięcie niezwykle
przekroczenia granicy Polski.
s^c,ekłość Berlina jest najlep- przy pustych ulicach.
W Łodzi pochód PPS liczył około i — Byli kiedyś ludzie — mówił kan
Sprawa ta zawiązała się z przypo sensacyjnych akt sprawy Kurczyńskie
mt”1 sprawdzianem doniosłoś- 8.000 ludzi przy czym ponad 25 proc,
faktu.
tej cyfry stanowili przyjezdni z oko clerz — którzy głosili hasło „nigdy minającą scenariusz filmowy, uciecz go, prowadzonej na terenie Paryża i
lic Łodzi. Zwracała uwagę, bardzo wojna" a równocześnie pchali kraj do ką Kurczyńskiego przed gangsterami New-Yorku, gdzie szantażowany był
*bnd^c’wie ten rezultat obrad znaczna ilość Żydów (prawie 50 %). wojny wewnętrznej. Hasło „nigdy
działającymi w poro milioner.
ItoJrY^skich wystarcza już cał- Oprócz. tego odbyły sie pochody wojna" jest również moim hasłem. Dla amerykańskimi,
zumieniu z jego żoną. Kurczyński zo
„Frakcji
Rewolucyjnej"
oraz
„Bun

tyc, c’e d’a oceny sytuacji pollłącznie z Poalej - Sjonem (lewi; tego zrobiłem Niemcy państwem sil stał skazany w pierwszej instancji na
Jest bowiem rzeczą zu du".
Tomasz Mann
cą). Przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i nym i postawiłem ie na własnych trzytygodniowy areszt i karę tę
zw-msna. że dwa państwa Bandurskiego pewną grupa z. pocho nogach. Hasło „nigdy wojna" musi odbył.
tiie’azane tak ścisłymi węzłami du „Bundu" usiłowała dołączyć się do także brzmieć „nigdy wojna domowa"
Po wyjściu jednakże z więzienia poszukuje obywatelstwa
ron*?°ea w żadnym punkcie Eu pochodu PPS. została jednak odcięta i „nigdy walka klasowa".
postanowił
przeprowadzić dalsze kro
policje, i rozproszona, przy
PRAGA, 2.5. Udzielono obywatel
t]e? ’’°rowadzić polityki rozbież przez
Mowę swoją kanclerz zakończył ki dla uzyskania rehabilitacji. Wniósł stwa czechosłowackiego Monice Mann
czym kilkadziesiąt osób aresztowano,
hie Stw'erdza to zresztą wvraź W KRAKOWIE na trasie pochodu | oświadczeniem, że przyłączenie Au apelację, i pierwotny wymiar kary zo
córce Tomasza Manna, który obywa
'"ż WSDólnv komunikat. I jest przy ul Podwale rzucono petardę, któ strii stawia przed Niemcami nowe za- stał przez sąd II instancji, zmieniony telstwo
czechosłowackie otrzymał
nu z,,pełnie zbytecznym kraja- ra zraniła 2 osoby.
W
KIELCACH
doszło do starcia
przed
paru
laty, a jak ostatnio do
ka włnsa na części, niemiec- przed lokalem Stronnictwa Narodowe
nosi prasa, zamierza obecnie starać
Cj, '•uarspalterei** dociekanie, go. W wyniku zajścia jedna osoba z
się o obywatelstwo amerykańskie i
W» n®’ -w sprawie Czechosło- pochodu PPS została zabita — 3 zaś
tym samym zrezygnować z czecbosło
ranne.
nii v n'e kryie sie poza słowaWE LWOWIE pochód PPS był ata
wackiego.
hnfixOniun’katu Jakaś rozbież- kowany
kilkakrotnie przez młodzież
stanowisk Francji i Anglii, akademicką, która rzuciła parę petard. RZYM, 2. 5. W sobotę o godzinie 2 fiar, których liczba wynosi 18. znaj
tab w’emv. dlaczego wybrano W utarczkach kilkadziesiąt osób zo po południu uległ katastrofie 3-moto- dował się i poseł albański w Rzymie,
Listy toście - nie gonią
rg Oględna formułę, jak ta, któ stało lżei lub cieżej poturbowanych
rowy samolot „La Littoria", zdążają Jafer Bey Ville.
c.Zvtamv w komunikacie.
ZA GRANICA
cy z Brindisi do Rzymu. Samolotem
?’ 'dzie tu o umożliwienie roz
W TRZECIEJ RZESZY 1 maja jest, tym powracało z Tirany wielu pasa
w ooJednawczych z Niemca- jak wiadomo, świętem państwowym. żerów, którzy brali udział w uroczy
POZNAŃ, 2.5. Za księciem Micha
||' Czv może o wzgląd na draż- Obchodzono je wszędzie bardzo uro
łem
Radziwiłłem z Antonina — jak
stościach
weselnych
króla
albańskie

czyście z całym aparatem hitlerow
A>
angielskich dominiów? skiej
90 dzienn karzy
donosiliśmy — wysiano listy gończe.
organizacji uroczystościowo-pro go Zogu. Samolot z powodu złego sta
c>ai 'V'e,11v, że przy niezaprze- pagandowei. We wszystkich miastach nu atmosfery rozbił się o wzgórze
W tej sprawie ingerowała prokuratu
m fakcie przymierza fran i wsiach Rzeszy ustawione były mi Valla Cupa pod Formią. Aparat spło
ra w Ostrowie i na jej wniosek sąd
c| S|to-angie1skiego.
oczywiś- krofony transmitujące przemówienie
okręgowy
w Ostrowie uchylił pier
nął,
a
wszyscy
pasażerowie
i
człon

RZYM, 2.5. Wczoraj wieczorem
ah, n e może bvć mowy o tym, Hitlera.
WE FRANCJI tegoroczny 1 maj u- kowi załogi ponieśli śmierć. Wśród o- ] przybyło do Rzymu 90 dziennikarzy wotne swe postanowienie w przed
Fr w razie zaangażowania się płynal w absolutnym spokoju i przy
miocie zarządzonych środków zaponiemieckich, których na dworcu po
cii AC,i
stronie Czechosłowa
biegawczych
przeciwko oskarżonemu
ty /'•’glia mogła pozostawić ią
witali przedstawiciele władz i organi
Michałowi
Radziwiłłówn.
W obecnym
zacji dziennikarskich.
abiz KChu- Wolelibyśmy i my,
stanie rzeczy odpadły przyczyny do
niMby’° to Powiedziane jasno
dalszego zastosowania zarządzenia
abvś ”znaczn,e- Nie d,ateg0’
środków zapobiegawczych, gdyż dr
Niw
In’eH jakiekolwiek wąt
Jan Gibelli w Monako w swoim świa
Au ci merytorycznej natury, W warszawskim sądzie okręgowym stępcy, którzy wysłali do ks. Michała
dectwie stwierdził, że oskarżony rze
Pokojowe
nie 2J.at®£0. że takie oświadczę wyznaczono już termin sensacyjnej Radziwiłła list z żądaniami okupu, pod
czywiście od dłuższego czasu cierpi
ochnł brałobV raz na zawsze rozprawy o usiłowanie wymuszenia Pisany anonimem „Czarnej ręki"
na serce i że wyjazd jego za granicę
nlehJe do snucia fantazji na ten na osobie ks. Michała Radziwiłła Ru
Przesyłka ta nie została doręczona
był konieczny. W ten sposób potwier
svinl,ZDl.eczny temat. I dlatego dego i p. Suchestow.
v korzvstnvm dla pokoju, W dnu 10 czerwca zasiąść mają na ks, Radziwiłłowi ze względu na wa SALAMANKA, 2.5. Główna kwatera dził on orzeczenie lekarzy krajowych,
dliwie podany adres, a na trop szanta
obn'l^
sprawa wyłącznie ławie oskarżonych Stanisław Lubiń żu natrafiono dopiero po komisyjnym wojsk gen. Franco ogłasza, że burze żonego na rozprawach była rzeczywi
i ulewne deszcze w dalszym ciągu u- sta choroba a nie chęć uchylania się
Papstw, co mogą, a czego ski i Jan Wiśniewski, młodociani prze otwarciu listu w dyrekcji pocztowej. niemożliwiaią działania wojenne

1 maja w Polsce i za granica

Lisi pożegnalny sen. Leszczyńskiego

Milioner

18 goścś weselnych

giiie w płom;en;adi ssmsloiu

ks. Michała Radziw łła

przybyło tfo Rzymu

..Czarna ręka” grozi ks. Radziwiłłowi
Szantażyści przed sądem

dziihnie... burzy

od wyroku sprawiedliwości

Nr. 20^
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W dzień otwarcia Targów Poznańskich

Przepełnione si i wspaniała wystawa
POZNAŃ, w maju.
W sobotę po południu odszedł z
Warszawy o godz. 16.12 dodatkowy
pociąg na uroczystość otwarcia Tar
gów Poznańskich, przepełniony do ostatniego miejsca siedzącego.
Dwadzieścia minut potem odszedł
pociąg normalny, przepełniony do ostatniego miejsca stojącego.
O północy odszedł pociąg dodatko
wy, na który podobno wszystkie miej
sca były od trzech dni wykupione. Ale
o tym już tylko-słyszałem. Sam mia
łem dostateczną przyjemność jechać
tym pięciowagonowym pociągiem, w
którym były zajęte wszystkie miejsca
stojące. W korytarzach i w przedzia
łach pomiędzy ławkami.
Cóż więc dziwnego, że człowiek, na
stawszy się przez 5 i pół godzin na
zbolałych nogach, w tłoku, bez moż
ności przesunięcia się o krok, był kry
tycznie usposobiony,
przeklinając
wszystko dokoła: kolej, że lekceważy
pasażerów, targi, że nic umieją zorga.
nizować dojazdu, siebie za głupi pomysł wyjazdu.
Jeżeli więc dzisiaj, po wypoczęciu
w schludnym, centrowo położonym po
koju (za 4 zł dziennie) i po pierwszym
promieniowała na całą Polskę wysoka
prezy można o niej mówić z całym uznaniem — pomimo deszczu i zim
na — to jest to z pewnością dowodem
że Targi potrafiły przezwyciężyć na
wet osobliwa agitację PKP.
Ceremonia otwarcia Targów rozpo
częła się, jak co roku, oficjalnymi
przemówieniami.
Salę wypełniły tłumy zaproszonych
gości. W obecności przedstawicieli 16
państw, przedstawicieli władz, samo
rządu gospodarczego wszystkich wo
jewództw i centralnych organizacji go
spodarczych, przemysłowych, handlowych i rolniczych w liczbie blisko
3.000 osób, powitanie w języku pol
skim i francuskim wygłosił p. prezy
dent miasta Poznania, inż. Tadeusz
Rugę.
Po nim zabrał głos min. Roman,
który w przemówieniu swym podkre
ślił, że na charakterze dzielnicy za
chodniej pokłada duże nadzieje co do
ukształtowania przyszłego typu kup
ca polskiego.
— Dlatego chciałbym, ażeby stąd
promeniowała na całą Polskę wysoka
kultura kupiecka, któraby wpajała w
nasze kupiectwo podstawy przyszłej
owocnej i pożytecznej działalności.
Musimy zawsze pamiętać, że naj
lepsze środki polityki mogą zawieść
w braku dostatecznej liczby zdro
wych komórek gospodarczych i lacho
wo przygotowanych jednostek.
— Życie wymaga codziennie wciąg
nięcia handlu polskego w orbitę pil
nych a ważnych spraw ogólnogospo
darczych, do rzędu takich spraw zali
czam Centralny Okrąg Przemysłowy,
gdzie potrzebą, która musi być rychło
a dobrze zaspokojona jest tworzenie
Placówek handlowych, odpowiadają
cych procesowi uprzemysłowienia tej
połaci kraju.
Następnie min. Roman przeciął wstę
gę i wszyscy z „honoratiorami" na cze
le udali się na trzygodzinne zwiedze
nie pawilonu.
W pierwszym rzędzie zwiedzono sa
lon samochodowy, w którym przeszło
40 fabryk samochodów w dwóch ha
lach na przestrzeni 7.000 m kw. wysta

iO zł

wiło blisko 600 wozów. Wszystko to
są najnowsze modele na sezon letni
1938. Dział maszyn biurowych i prze
mysłu papierniczego i graficznego jest
w tym roku szczególnie bogato obe
słany.
Duże zainteresowanie wywołał pa
wilon wynalazków. Na nadesłanych
przeszło 700 wynalazków, jury dopu
ściło zaledwie 180 najpoważniejszych.

Komitetu aprowizacji

Wstępne prace organizacyjne ko
mitetu Aprowizacji mają się obecnie
ku końcowi. Już. w pierwszej połowie
maja ustalony zostanie skład osobowy
komitetu, którego kierownictwo po
zostanie w rękach wiceministra Wierusz-Kowalskiego.
Sieć organizacyjna komitetu obej
mie cały kraj, przy czym pracę w te
renie poprowadzą specjalnie do tego

Położenie gospodarcze Polski
w marcu rb. w oświetleniu BGK

STAN PRODUKCJI PRZEMYSŁO
WEJ, podobnie iak w lutym kształto
wał się również w marcu pod wpły
wem rozpoczynającego się sezonu
zwiększonych obrotów oraz przygoto
wań do inwestycji i prac budowla
nych. Z przemysłów inwestycyjnych
szczególnie silny wzrost wytwórczo
ści wykazało hutnictwo żelazne, któ
rego produkcja wzrasta systematycz
nie, dochodząc w marcu do najwyż
szego w latach powojennych pozio
mu. Poprawa zatrudnienia wystąpiła
również częściowo w metalowym prze
myślę przetwórczym, zwłaszcza w
dziale wyrobu maszyn, obrabiarek i
narzędzi dla przemysłu, przy słab
szym natomiast ruchu w fabrykach
maszyn rolniczych. Wobec sezono
wego zmniejszenia zbytu węgla, natę
żenia produkcji górnictwa węglowe
go było w marcu słabsze. Wzrosło na
tomlast wydobycie ropy naftowej. Ze
względu na korzystne w marcu wa
runki atmosferyczne przemysł mine
ralny przystąpił do zwiększonej pro
dukcji głównie w cegielniach i cemen
towniach. W przemyśle drzewnym
zwiększył się przerób surowca w tar
takach przygotowujących materiały
drzewne dla budownictwa. Fabryki
włókiennicze, tak w dziale wełnianym
jak i bawełnianym, pracowały inten
sywnie nad wyrobem tkanin i odzieży
na sezon letni; stan obrotów przed
stawiał się korzystniej w dziale weł
nianym niż w bawełnianym. W związ
ku z nasileniem produkcji włókien
niczej cieszyły się dobrym zbytem
barwniki, sztuczne włókno i inne ar
tykuły chemiczne; pomyślniej kształ
towała się również sprzedaż nawozów
sztucznych. LICZBA ZATRUDNIO
NYCH ROBOTNIKÓW W PRZEMY
ŚLE miała dzięki temu tendencję wzro
stu, co łącznic z podjęciem robót pu
blicznych oraz prac na roli zapocząt
kowało wyraźniejszo odprężenie na
rynku pracy.
NA RYNKU ZBOŻOWYM wystąpi
ła w marcu zniżkowa tendencja cen,
spowodowana
zwiększoną podażą
zbóż w związku z ujawnieniem się
większych niż przypuszczano zapa
sów. Ze względu na wyższe ceny na
rynku wenętrznym wywóz zbóż chle
bowych pozostał niewielki. Eksport
artykułów hodowlanych został utrzy
many z pewną nadwyżka dla niektó
rych artykułów, przy nieco gorszych
jednak cenach produktów hodowla
nych.
BILANS HANDLU ZAGRANICZNE
GO zamknięty został również w mar
cu nadwyżką przywozu na przeszło
dwadzieścia milionów złotych. Obro-

miesiąc

ciężkiej pracy
Na podstawie przeprowadzonej an
kiety wśród pracowników sklepowych
w 400 sklepach warszawskich zesta
wiono statystyki plac.
Wynika z nich, że przeciętnie upo
sażenie pracowników sklepowych wy
nosi ok. 80 zł miesięcznie.
W początkowym okresie pracy tj.
do 3 lat pracy kupcy zazwyczaj plącą
personelowi męskiemu od 50 do 100 zl
żeńskiemu natomiast od 25 do 70 zl.
W następnych latach ekspedient
sklepowy zarabia od 100 do 200 zl.
W nielicznych wypadkach otrzymują

z których wiele już obecnie znalazło
nabywców.
Dużą zasługą Targów jest uwzględ
nienie rzemiosła, reprezentowanego w
roku bieżącym bardzo bogato.
Jak zawsze o powodzeniu Targów
zdecydują transakcje, o których lesz
cze w tej chwili nie można nic konkre
tnego powiedzieć.
A. Z.

Organizacja i program pracy

ty towarowe wzrosły tak po stronie
wywozu jak i przywozu.
W związku z ożywieniem się pro
dukcji i obrotów oraz podjęciem in
westycji zwiększyło się ZAPOTRZE
BOWANIE PIENIĘŻNE, które poza
wzmożonym popytem na kredyt spo
wodowało przede wszystkim podej
mowanie środków nagromadzonych
na cele produkcyjne w bankach. Poza
tym w połowie marca wystąpiło w in
stytucjach oszczędnościowych przej
ściowe, jednak dość intensywne, wy
cofanie wkładów pod wpływem na
stroju
nerwowości,
wywołanego
wśród części wkładców wydarzenia
mi politycznymi. Zaniepokojenie to by
to krótkotrwałe i miało ograniczony
zasięg lokalny. W trzeciej dekadzie
marca nastąpiło bowiem uspokojenie
i podjęte porzednio wkłady zaczęły
stopniowo wracać do Instytucji finan
sowych. Wycofywanie wkładów, iak
również zwiększone zapotrzebowanie
środków obrotowych na cele produk
cyjne, spowodowało jednak obniżenie
się ogólnego stanu wkładów w mie-

Walka
o umowy zbiorowe

Najgorzej płatny jest personel bran
ży spożywczej, gdzie wynagrodzenie
sięga często 20—10 zl miesięcznie plus
jednorazowy posiłek.

w urzędach wol®'

wódzklch.
Jak wiadomo, prace komitetu ni®
graniczą się wyłącznie do terenu mi®
roln. i ref. roln., ale komitet będzi® r**
czej koordynował działalność apro*1
zacyjną minitsrów: rolnictwa, prz®1®’
i handlu, opieki społecznej i spraw *®
wnętrznych. Przewidywane są d*‘®
koncepcje: albo komitet z rami®®*®
min. roln. podporządkuje prace inny®
resortów ewidencji min. roln. i mi®1
spraw wojskowych, albo też będzi®
czynnikiem bardziej autonomiczny®*’
uzasadniającym tylko wysiłki posz®®®
gólnycb resortów tych ministerstw *
myśl ogólnego planu aprowizacji kr®'
ju, który zostanie ostatecznie oprą®0'
wany w ciągu najbliższych dwóch mi®
sięcy.
.
Obecnie prace komitetu idą racz®
w kierunku bezpośredniej łącznościJ
aparatem min. roln. 1 ref. roln., co i®®
nak zdaje się nie przesądzać możliW®"
ści usamodzielnienia.
Bezpośrednim zadasiem komitetu W
dzie przystosowanie zdolności apro**
zacyjnych kraju do potrzeb obrony ®3
rodowej.
Z ramienia komitetu aprowizacyi®^
go zostanie przypuszczalnie powoła®’
Polski Komitet Żywnościowy. Była!”'
to placówka o charakterze hardzi®
społecznym, współdziałająca, być «®°'
że ze znanym Międzynarodowym K°
mitetem Żywnościowym.

Wielki rozwój

mleczarstwa na Litwie
Mleczarstwo litewskie, poczy
nająć od 1926 roku, uległo bar
dzo poważnej organizacji, mają
cej na celu podniesienie tech
niczne i organizacyjne. W r.
1926 stworzono wielką centrale
„Pienocentras“ — Związek Mle
czarski, który łączył w sobie
funkcje handlowe i patronackorewizyjne.
W roku 1936 istniały na Li
twie 202 spółdzielnie mle
czarskie, które przerobiły 389

W powiatach sochaczewskim i
skierniewickim
robotnicy
cegiel
ni w liczbie 400 wystąpili, za po
średnictwem związków zawodowych
o zawarcie zbiorowych układów pra
cy. Analogiczne żądania wysunięto w
zakładach impregnacyjnych w Mińsku
Mazowieckim, w zakładach chemicz
nych Winnica pod Warszawą, w za
kładach przemysłowo - chemicznych
Dlugowlóknisty len północny, produ
L. Spiess w Tarchominie, w 26 war
sztatach szewskich w Żyrardowie, o- kowany u nas głównie na terenie wo
jewództw wileńskiego i nowogródz
bejmujących 150 pracowników.
kiego, daje plony znacznie większe i
Za pośrednictwem obwodowych in
spektorów pracy toczą się obecnie od wyższej wartości, niż lny pochodze
nia miejscowego, uprawiane w innych
powiednie pertraktacje. W wyniku
tych pertraktacji strony podpisały już okręgach Polski.
Z tego powodu już od dłuższego cza
zbiorowy układ pracy w zakładach im
su Izby Rolnicze corocznie na wiosnę
pregnacyjnych w Mińsku Mazowiec
organizują zakup i rozprowadzenie w
kim. Przy zawarciu takiego układu 30
całej Polsce szlachetnych gatunków
pracowników zakładów graficznych
Neuman i Tomaszewski we Włocław
ku uzyskało 18 proc, podwyżki.

tys. ton mleka, przy czym pfj.
róbka stanowiła około 40 pre*'
krajowej produkcji mleka. Z
produkowanego tym sposobe^
masła wywieziono za granic’
14.302 ton. Spółdzielcze m’e'
czarstwo litewskie od 1936 >'
realizuje pięcioletni plan ml®'
czarski, który ma doprowadź'
do wszechstronnego jego roz^
ju. a pośrednim rezultatem tej®
ma być zwiększenie eksport®
masła do 27.000 ton.

Len wileński — najlepszy
lnu północnego. Dzięki pomocy mi®''
sterstwa rolnictwa i reform rolni'®"*
drobni rolnicy mogą nabywać te nasi
na po ulgowej cenie, wynoszą®®
mniej więcej tyle, co cena inu zwY*
tego.

Również mogą korzystać z ulś0'
wych warunków drobni rolnicy, pf"
nący zaopatrzyć się w szlachetne ®®
siona konopi południowych.

Losowanie książeczek PKO

W kilku wierszach
ZJAZD ABSOLWENTÓW ŚRED
NICH SZKOL HANDLOWYCH

W dniu 21 maja rb. odbędzie się w War.
zzawla wielki zjazd spoteczno.gospodarczy
absolwentów zzkól handlowych. Zjazd obejmle abaolwantów wszystkich handlowych
iradnieh państwowych, społecznych l pry
watnych zzkól handlowych.

NOWE FABRYKI CELULOZY

Na terenie WHeAuczyzny
powitania
wkrótce fabryka celulozy, przeznaczona do
przeróbki na sztuczny Jedwab (bodzie to
zapewne przedsiębiorstwo stosunkowo nie
wielkiej, natomiast fabryka celulozy, przeznaczona dla produkcji papieru, powalanie
prawdopodobnie w okręgu karpackim.

ROZPIĘTOŚĆ CEN PRZEMYSŁO
WYCH I ROLNICZYCH
ci pracownicy obok pensji, maleńki
Według danych Głównego Urzędu Staty.
(1/4 do 1/2 proc.) od obrotu sprzeda stycznego, wskaźnik cen hurtowych wy
niósł w marcu br. dla artykułów przemysło.
nych przez niego towarów.

Maksymalna płaca kobiet, zatrudnio
nych w sklepach konfekcyjnych, ga
lanteryjnych, piśmiennych i księgar
skich oraz innych branżach, wynosi
150 zl miesięcznie, przeciętny zarobek
112 zl.

siącu marcu. Ze względu na duże re
zerwy gotówkowe Instytucji banko
wych, ultimo marca przeszło bez żad
nych trudności i rynek pieniężny wy
kazywał nadal znaczną płynność. Pod
wpływem wzmożonej przejściowo po
daży, kursy papierów wratośclowych
zniżkowały w połowie marca, uzysku
jąc jednak w następnych tygodniach
poprawę notowań.
Pomyślnie kształtowały się WPŁY
WY BUDŻETOWE PAŃSTWA, które
zwłaszcza w marcu wykazały znacz
ną przewyżkę nad wydatkami. Po
zwoliło to na zamknięcie ostatniego
roku budżetowego nadwyżką docho
dów powyżej dwudziestu milionów
złotych.

wyłonione sekcje

wych — W, natomiast dla artykułów rolni
czych — 50- W stosunku do lutago ceny
przemysłowe utrzymały się na tym samym
poziomie, natomiast ceny rolnicze spadły

KOLEJ HERBY — KIELCE JUŻ
JEST UPAŃSTWOWIONA

Z dniem 10 kwietnia br. została lut całkawicia przejęta przez państwo dotychczas
prywatna linia kolajawa Herby — Kielce.
W xwięzku z tym kolaj ta od tego czasu
Jest traktowana pod względem taryfowym
tak jak wszystkie no-—'-lO torowe koleje
es—*-*

Dnia 30 kwietnia 19.38 r. odbyło się 236.729 236.740 237.167 2X7.771 237-^
w PKO 12-te publiczne premiowanie 238.666 238.752 239211 240.355 240.6®"
książeczek na wkłady oszczędnościo-. 242.457 247.310 251.059.
we premiowane serii III-ej. _
j Poza tym padło 326 premii 100-Z’
W premiowaniu brały udział ksią- towych.
żeczki. na które wniesiono wszystkie
....
. na
Po raz drugi
padly premie
wkładki za ubiegły kwartał w termi stepujące książeczki: zł 500.— ®
nie do dnia 2 kwietnia 1938 r.
nrnr; 197.402 211.320.
Premie po zl 1.000.— padły na nrnr:
zł 250.— na nmr: 171.818 195-*'
181-875 186.692 192.056 192.207 215-885 196.453 208.456 236.511,
, .,4
219.780 251.269.
zł 100.— na nmr: 152.088 171-®^
Premie po zł 500.— padly na nrnr: 171.978 174.180 177.297 179.416 180.<!c
159.505 162.386 164.498 181-853 182.820 194472 201.738 206.8^
150.234 156.503
----------------------------------------165.091 167.076 167.587 169.867 177.417 207.405 221.297
,
181.420 181.997 185.202 193.165 193.521
Ogółem padło 464 premii na łą®®1’
198.253
201.251
197.796
194.569 197.402
zł 80.600.—.
.4.
202.326 202.493 205.625 206.216 211.320 kwotę
O wylosowanych premiach Wj* |
212.707 216.189 218.106 228.081 239.031 ciciele książeczek sa powiadomi^
249.848
245.062 249.634
_
Premie po zł 250.— padly na nrnr: listownie.
Należy zaznaczyć, że zasadą
..
1.50.402 150.768 150.999 151.596 151.771
153.039 153.444 154.885 1-55.119 155.627 dów oszczędnościowych premio*^
161.512 161.799 162.603 162.681 164.437 nych serii III-ej jest stały wzrost
165.300 165.655 167.276 168.594 169.459 by premii w miarę wzrastania
169.780 169.876 171.818 172.156 172.519 dów na książeczce, przy czym P° ,8
175.273 176.654 177.616 177.748 180.224 trzymaniu premii książeczki nie tr»
179.595 179.844 179.888 180.263 181.2821 swej wartości, lecz nadal biota „
182.349 182.780 183.618 183.651 183701 dział w następnych premiowania®(3
184.503 185.585 185.894 186.469 188.182 pod warunkiem regularnego opłać*”
188.695 190.045 190.935 191.792 194.795 dalszych wkładek.
195.278 195.424 195.567 196.453 197.372
Książeczki serii III-ej, na które
198.843 200.633 200.774 201.354 201.546 dły premie
______ w
.. poprzednich
_____ ,________
premio^
203.791 204.038 204.432 207.707 203.456 j niach dotychczas nie podjęte:
211 i*1' ’15.308 215.362 216.127 216.731 ; zl 250.— na nr 237.296,
, <$1
217.366 217
”’*69 ?1P.O49 219.475 i zł 100.— na nmr: 152.531
222.383 222.01.7 223.901 227.094 228.270 I 171.818 175.478 182.593 186.676 212-7A
230.149 230.231 234.371 236.413 236.511 I 213.643 215.805 234.574 236.891 238.0®*
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Dalsze boje ligowe

Sensacyjna
porażka
wicemistrza
Polski
Derby piłkarskie nie rozstrzygnięte
Śmigły - AKS 3:
o,-'
rozebrany został mecz o
,rzostwo Ligi pomiędzy WKS Śmizako'.W,cemIstrzem Polski AKS. Mecz
stwenCZył Się sei,sacyinym zwycięetn drużyny wileńskiej w stosunp :1 (0:0).
Wae°aCZHtk0W0 zaznaczyla się przełaniui- r“źyny śląskiej, ataki jej za*
brze d S ę icdnal< przeważnie na doWoii
. Po,,owanej obronie Wilna. Po
Saja *i,niailie opanowują się. otrząWab?1*' L pcw*’ej tremy, która cecho*
ściei ,POCza‘l‘owo ich grę i coraz czę*
ką ŚI°,De .'cb a,aM soszczą pod bram
t,rużv1ZJ^W' Do Przerwy żadnej z
p0 ° ”*e udafo sió zdobyć bramki,
zakó Zmia!lie Pól, prowadzenie dla Ślą
nich r? 3 ’ak s*ę okazało ‘ icóyna dla
•hinucian,,tę’ Zd0był Wos,aI w ,6'tcl
sle za'e’ duż w n,Inutę później w cza^uko n,IC?zan'a Pod bramką Ślązaków
nUje Wski dalekim strzałem wyrów-

się Ąv2rzystu'ac chwilowe załamanie
Uzygu . Śmigły w następnej minucie
la, k.“’c druEa bramkę przez Hajdu
ku .ry odebrał piłkę wybiegające8a]e '^Potrzebnie bramkarzowi Mrup’ ieruiac ją do pustej bramki.
’"'ciaf01* AKS opanowuje i przejmuje
dtyjj yw9śmigły cofa wówczas
"o d Eraczy z ataka • ogranicza się
Gra ® ensywy, aby utrzymać wnyik.
hak !fe”sywna nie przeszkadza jed*i'P«lnianOni d° zainicjowania kilku

°owa h
z k*órych jeden kończy się
^rainŁ ramk3’ strze,ona Przez Marce.
a ta ustaliła wynik dnia.
Por^acy nio zasłużyli na tak wysoką

Hic

e’ Zwłaszcza niewątpliwie prze
Zali miejscowych zarówno tech-

iedu3r’
* taktycznie. Śmigły był
Hle . *ePiej przygotowany kondycyj
Qie 0 'ego meczu, poza tym wilniafiari1AVrp*nd* s*ę wielką ambicją i ou°scią.

^toxia rctn:suje z Wisłą
Wi
3
" i
a J^Seilnc derby piłkarskie Krako- '
n7 ttlecz
Cracovia —
— WlSłaa pr
.— '’Sowy viutvua
,n2:2
wyn’k nierozstrzygnięty
Z
* ’
'ereSp°d'V wywołały olbrzymie zaltiMy 0?W,anie’ gromadząc na boisku Wi
86} od° 0 8000 widzów. Wynik na oVy
przebiegowi
Vy a^»wiada
.
ni gry.
Prowa .erwszci Połowie gra ciekawa i
DrZez nh
Z?‘ Ba w —
bardzo żywym tempie,
svuipiv,
<lySp ble drużyny. Atak Wisły lepiej
szy , pwany strzałowo, jest groźnie)
lyijj Uz w trzeciej minucie z podania
Qrac? środkowy napastnik Wisły
<b0 - dobywa pierwsza bramkę, mi
lej ^'.'ęrwencji Pawłowskiego. Z ko
bo lc,atywe przejmuje Cracovia I
KorbaZUCie rożnym w 16-tcj minucie
bita
8trzela w poprzeczkę.Piłka od
cy g,r.aca na boisko, ale nadbiegają*
bramki Ra *tlcruje lą z Powrotem do
PastniL, ^(rata bramki dopinguje natej
w Wisły, którzy oddają sze°zze!i Znych strzałów na bramkę
, nlkalhivnJ?e* ,ninucie Gracz zdobywa po
W 2® J^wadzenie dla Wisły.
^oinv” e’ 'ninucie sędzia dyktuje rzut
•srana nrtueciwko Wk<Ie’ strzał Ma‘
a.5lę °d słupka i nadbic8ą bralnp°Cznia,{ zdobywa głową dru
cik tini-j ę d*a Cracovil, ustalając wy
iyba Vjoe.rw,e teraPo sry opadło. Dru
lrzydzie< r '6St w defensywie i przez
?'aki ćr Cl n”'nuł odpiera skutecznie
k°rtczen:'eovii- której akcjom brak wy
w 1 a P°d bramką. Stopniow o gra
Zfowu d 7nuie ' pod koniec Wisła
°chodzi do głosu, lecz wynik

przede wszystkim linie obronne. Poza
pozostałe bez zmiany.
W drużynie Cracovii zawiódł atak, tym w Pogonił bez zarzutu grali Su
w którym jedynie Korbas i Skalski o- mara i pracowity Zimmer.
raz częściowo Szeliga zadowolili. W
W ŁKS na uwagę zasługują: Król,
pomocy słabo wypadł Grucnberg, do Lewandowski i Przygoński.
skonale zaś grał Góra. Trio obronne
w pierwszej połowie zbyt nerwow’e.
Wisła była drużyną bardziej wy
równaną. Atak zadziwił dobrą dyspo-!
W Warszawie wobec pięciu tys. wi
zycją strzałową i orientacją podbram
dzów
rozegrany został mecz o mi
kową. W pomocy dał się odczuć brak
Kotlarczyka, zwłaszcza po przerwie strzostwo Ligi pomiędzy Warszawian
ką i Polonią.
gdy Dzierwa był kontuzjowany.
Zwyciężyła Warszawianka w sto
Linie defensywy spełniły swe zada
nie. Bramkarz Jurewicz był pewniej
szy od swego vis a vis.

Warszawianka bije
Poloni 3:1

Porażka Warty

sunku 3:1. Do przerwy prowadziła Po lwowska Pogoń. Poza tym nastąpiły
liczne przesunięcia na dalszych pozy
lonia 1:0.
Prowadzenie zdobył dla Polonii cjach.
gier pkt. st. br.
Kulla w 5-ej minucie. Po przerwie ini
3 6:0 4:1
1) Pogoń
cjatywę przejmuje Warszawianka i za
3 6:0 10:5
2)
Ruch
pewnia sobie zwycięstwo przez Mar
4:2 7:5
3) Warszawianka 3
tynę (z rzutu karnego), Pirycha i Ba
4) Cracovia
3 3:3 8:6
rana.
4:3
3 3:3
5) AKS
2:2
3
3:3
6) Wisła
2:4 11:9
3
7) Warta
Niedzielne zawody ligowe wprowa
2:4
5:7
8) WKS Śmigły
3
dziły bardzo liczne zmiany w' ukła
1:5
3
1:5
dzie tabeli zawodów o mistrzostwo
9) ŁKS
Ligi. Prowadzenie w tabeli objęła 10) Polonia
0:6 2:13
3

Tabe’a ligowa

Nowy skandal na ringu

Brońmy naszych pięściarzy!

Rozegrany na stadionie Ruchu w
Wielkich Hajdukach mecz ligowy po
między Ruchem i poznańską Wartą za t
kończył się szczęśliwym zwycię-1
stwem w stosunku 3:2 (2:0).
Ruch, mimo zwycięstwa nie zado
Skład drużyny reprezentacyj
wolił. Podobnie jak w poprzednich
nej Europy na mecz pięściarski
spotkaniach piłkarze śląscy nie wy
z Ameryką, do której wszedł
trzymują tempa do końca. W meczu z
zaledwie
jeden Polak — Kol
Wartą Ruch po dobrej grze w pierw
czyński
jest
jaskrawym dowo
szej połowie opadł na siłach, odając
dem, że znów pokrzywdzono
w drugiej części meczu inicjatywę dru
naszych pięściarzy.
żynie poznańskiej, która miała prze
Pokrzywdzenie to jest tym
wagę do końca meczu.
większe,
że spowodował je dyk
Warta, o ile w pierwszej połowie
grała dosyć słabo, to po przerwie ro tator Międzynarodowej Federa
zegrała się i miała przewagę, zwła cji Bokserskiej Węgier Kankowsky.
szcza w końcowej fazie gry.
Atak Warty, grającej dobrze w po
Ten bokserski dyktator kielu. zawodził pod bramką, nic mogąc ruje się w swych ocenach nie
zdobyć się na końcowy a skuteczny wynikami walk,
a
jedynie
strzał. To było też głównym powo swoim własnym „widzimisię'*
dem, że Warta opuściła boisko jako narzucając je wszystkim zależpokonana, na co nie zasłużyła.
od niego.
Grę rozpoczyna Warta, która z miej
Takie bezwzględne podpo
sca dyktuje ostre tempo i ma chwi rządkowywanie sobie
miało
lową przewagę. Ruch obejmuje jed miejsce właśnie po zawodach
nakże wkrótce inicjatywę i raz po w Berlinie, gdzie woli dyktato
raz zagraża bramce Warty.
ra rausieli poddać się arbitrzy i
W 4-ej minucie Ruch zdobywa ze j delegat redakcji z „Chicago Tri
strzału Gcmzy pierwszą bramkę, któ bune*’ p. Ward.
rej jednak sędzia nic uztiaje.
Jako jedyny Polak wyjeżdża
Prowadzenie uzyskuje Ruch w 7-ej: do Ameryki Kolczyński, które
minucie z rzutu karnego strzelonego
go zwycięstwo przez k. o. nad
przez Peterka. Druga bramka padla Irlandczykiem Clancym musiaw 18-ej minucie gry. Zdobył ją zno ło być istotnie znaczne, skoro
wu Peterek główką. Ruch do końca pokonało chciaż częściow’o dyk
pierwszej części gry ma zdecydowa tatorskie zapędy Kaiikowskv'eną przewagę.
go.
Po przerwie z kolei Warta przej
Natomiast jawnym skanda
muje inicjatywę i gości często pod
lem
bijącym w naszą godność
bramką gospodarzy. W 9-ei minucie
sportową jest wystawienie Saun
Ruch uzyskuje przez Wilimowskicgo
dersa zamiast Czortka, który
trzecią bramkę.
jest bezwzględnie lepszym pięś
Warta długo nie potrafiła wyzyskać
ciarzem od Saundersa.
swej przewagi, dopiero w 30-ej minu
Mimo, iż Czortek zjednał so
cie Gendera zdobywa pierwszą bram
bie
sympatię publiczności, sę
kę, a 5 minut później Nawrat zdoby
dziowie
FIBA wybrali jednak
wa drugą. W ostatniej minucie gry
nadarza się jeszcze Warcie okazja Saundersa.
Takich rozstrzygnięć się nie
zmiany wyniku, jednakże Gendera
zapomina.
nie trafia z odległości 3 metrów.

Co robi PZB?

Pogoń wygrywa z ŁKS1:0
W meczu ligowym w'e Lwowie Po
goń wygrała z LKS 1:0 (l:0)«
Do tego spotkania łodzianie wystą
pili w swym reprezentacyjnym skła
dzie, w Pogoni natomiast znowu nie
grał Matyas II, nadto zabrakło jesz
cze zdyskwalifikowanego Majewskie
go.
Mecz stał na przeciętnym poziomic
i winien się był zakończyć raczej ’wy
nikiem remisowym. Do przerwy wy
raźnie przeważała Pogoń, zdobywając
zwycięską bramkę Tuż w ® minut,
przez Zimmera. Po przerwie nastąpił
okres przewagi łodzian, którzy jednak
nie zdołali sforsować dobrze grającej
obrony Pogoni.
W obu drużynach wyróżniły się

szcie zdecydowanie i otwarcie ’ kwalifikowali ich, pozbawiając
upomnieli się o nasze prawa.
bezpodstawnie należnych im
Wymaga tego honor naszych zwycięstw, zwłaszcza, że zwy
zawodników, którzy dla sławy j cięstwa te zdobywane są po mę
polskiego sportu wywalczają sku w otwartej walce, a nie jazwycięstwa, będące najlepszą kiemiś zakulisowymi targami i
propagandą polskości zagrani- przekupstwami.
cńCała zdrowa opinia sportowa
Nie poto przecie wysyłamy polska domaga się, by wreszcie
ich na ringi obcych państw, by i PZB zdecydował się na śmiałe
;tacy „fotelowi sportowcy** jak [posunięcia w obronie swych pię
Kankowsky, swym dziecinnym ściarzy.
bawienem się w dyktaturę dys-

Węgry — Polsk 11:5

Porażka polskich szerm erzy

W niedzielę wieczorem rozegrany moróghy wygrał z majorem Dobro
został w Warszawie mecz szermier wolskim i por. Jarzęmskim, a Ha
czy pomiędzy bawiącą w Warszawie szeghy wygrał z por. Jarzęmskim i
nieoficjalną reprezentacją armii wę kpt. Suskim.
gierskiej, występującej pod nazwą
Kpt. Suski poniósł trzy porażki, wy
klubu „Honved Tiszti Vivo Club" a grywając tylko jedno spotkanie z Ho
szablistami WKS „Żoliborz". Zwycię rn oroghy.
żyli Węgrzy w stosunku 11:5.
Por. Jarzemski przegrał wszystkie
Najlepszym szermierzem na planszy | swoje walki.
był Węgier Maszlay. który wygrał
W poniedziałek wieczorem goście
wszystkie cztery walki.
rozegrają drugi mecz z kombinowaną
Na drugim miejscu znalazł się rów reprezentacją warszawsko - śląską.
nież Węgier Koszeghy, który odniósł Mecz odbędzie się w gmachu YMCA
trzy zwycięstwa, przegrywając jedno o godz. 18-tej.
spotkanie z majorem Dobrowolskim.
Major Dobrowolski odniósł dwa
zwycięstwa, bijąc Koszeghy i Haszeghy.
Drugi z Polaków kpt. Segda odniósł
Bywalcy Ogrodu Zabaw „Sto Po
również dw'a zwycięstwa uad Homociech" pośpieszą niezawodnie tłumnie
rogy i Haszeghy.
na otwarcie, które nastąpi w dniu
Po dwa zwycięstwa odnieśli także 3 maja. W roku bieżącym przybywa
Węgrzy Homoroghy i Haszeghy. Ho- szereg nowych imprez mechanicznych,
nad którymi królować będzie jednak
jak zwykle słynna ..kolejka górska"
ciesząca się olbrzymią popularnością
wśród szerokich rzesz mieszkańców
Warszawy.
Celem uświetnienia dnia otwarcia
Wstawienie Irlandczyka do W tobolę nastąpiło otwarcie wielkich Dyrekcja „Stu Pociech" postarała się
reprezentacji spowodowała je krajowych zawodów konnych, urtądianych o pierwszorzędny program artysty
dynie decyzja sędziów, którzy przez Gnieźnieńskie Towarzystwo Jeździec-1 czny. Jako czołowi wykonawcy pro
gramu wystąpią: Słynny balet Tacjanuważają, że w ten sposób zwię kle. Pierwszego dnia rozegrano dwa kon-1 ny Wysockiej w zespole 16 osób, któ
kursy otwarcia, któor zgromadziły ogółem
kszą atrakcyjność spotkania o- ISO koni.
re wykonają tańce narodowe i cha
raz przyciągną liczne rzesze W konkursie dla koni młodszych zwyetą rakterystyczne w nowych bogatych
żył por. Rummet na koniu Dyngus przed kostiumach. Ponadto bierze udział w
rodaków zawodnika.
otwarcia nie mniej sławny
Ciekawe jest również, ęzym ppor. Żakiem na Dzięciole, por. Gutowskim | programie
na Dzirycie, kpt. Fałggą na EmiHi I por. Ko chód Juranda, który wykona szereg
sędziowie kierowali się przy o- walczykiem na Dolarze.
przebojów muzycznych, dotychczas
cenianiu walk, jeżeli do zespo W konkursie dla koni starszych zwyclą nigdzie nie wykonywanych.
łu nie wszedł ani jeden Węgier, tył kpt. Nowak na koniu Torreador przed
Widowdska te odbywać się będą na
natomiast aż czterech Niem por. Tasleńskim na Arce, por. Gutowskim i otwartej scenie ogrodowej dwukrot
ną Tryyiacie, Marią Zwiorzdtiowską na Saha nie, mianowicie: o godz. 6 popoŁ i 9
ców.
wiecz.
rze i kpt. Krzyżanowskim na Wichrze.
Podobne rozstrzygnięcia ude
Wstęp na powyższe widowiska jest
rzają w naszą durne narodową.
bezpłatny.
Powodują one zanik zaufania
Należy oczekiwać, że w dniu 3 maja
W climiuacyinym meczu piłkarskim Ogród „Sto Pociech" zaroi się tłuma
do^władz naszego boksu, podko
pują nasz prestiż międzynaro- o mistrzostwo świata, rozegranym w mi publiczności, tym hardziej, iż wej
Mediolanie, otwajcana
Szwajcaria niespoazie
niespodziewa ście do ogrodu jest niezwykle tanie:
Wy.
J hieuiulanie,
25 gr dla dorosłych, zaś dla młodzie
Czas najwyższy byśmy wre-*n>e pokonała Portugalię 2:1 (2:0).
ży szkolnej 15 gr.

Dnia 3 maja wszyscy do
Ogrodu ..Sto Pot: ech**

Por. Rummel
i por. Kowalczyk
zwyc ezcsmi

Portugalia przegrywa 1*2
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Ha ringach, boiskach i torach
Wspaniały sukces tenisowy

1O pięściarzy jedzie do Ameryki

Kolczyński jedynym reprezentantem Polski kt,rzei0WSka miStrz¥n!3 We9^

W niedzielę na mistrzostwach---sowych Węgier w Budapeszcie roze
grano finały w grze pojedynczej pa
W piątek po północy rozegrane zo
Zdecydowano wreszcie, że gdyby miał trudności urlopowe, wówczas za- nów i w grze podwójnej pań.
stały w Berlinie ostatnie walki w mię zawodnik niemiecki Baumgarten, od- stąpi go w wadze średniej również
W grze pojedyriczej panów mi
dzynarodowym turnieju bokserskim. sługujący obecnie służbę wojskową, Niemiec Erich Campe.
strzostwo zdobył Węgier Szigeti, sta
Wyniki tych walk notujemy:
w wadze średniej — Baumgarten
(Niemcy) pokonał wysoko na punkty
Włocha Zorzenone, który początkowo
walczyć miał z Pisarskim;
w wadze półciężkiej Vogt (Niemcy)
znokautował w drugiej rundzie Kussa
(Czechosłowacja);
w wadze ciężkiej Runge (Niemcy)
pokonał na punkty Tandberga (Szwe
Doskonałe obrony obu drużyn likwl tłumów król Anglii osobiście wręczył
cja).
Londyn przeżył w sobotę jedno z
Po turnieju specjalna komisja w największych wydarzeń sportowych dowały wszelkie zakusy przeciwnika zwycięzcom puchar.
składzie: Kankowsk< (Węgry), dr sezonu. Na stadionie w Wembley ro na bramkę, to też w przepisowym cza
Metzner (Niemcy), Soederlund (Szwe zegrany został oczekiwany z olbrzy sie mecz dał wynik bezbramkowy 0:0.
cja) oraz Amerykanin Arch Ward, wy mim zainteresowaniem przez całe im Zgodnie z przepisami przedłużono
znaczyła następujący skład drużyny perium brytyjskie finałowy mecz pił grę o dalsze 30 minut. Jest to pierw
szy wpadek od 18 lat, że w rozgryw
karski o puchar Anglii.
Europy na mecz z Ameryką:
Już na długo przed meczem, sta ce finałowej o puchar Anglii musiano
w wadze muszej — Olle Lehtinen
W sobotę zakończyły się w Bourne
dion wypełniony był po brzegi przez mecz przedłużyć, ale i w dogrywce,
(Finlandia);
mouth
międzynarodowe mistrzostwa
do
ostatniej
minuty
mecz
nie
przy

93
tysiące
widzów.
Jak
wiadomo,
sta
w koguciej — Ulderivo Sergo (Wło
dion nie mieści więcej publiczności, to niósł rozstrzygnięcia, dopiero w ostat tenisowe Anglii. Mistrzostwa przy
chy) ;
w piórkowej — John Saunders (Ir też setki tysięcy osób nie mogło do niej minucie Preston zdobył zwycię niosły bardzo wiele sensacji i niespo
ski punkt z rzutu karnego, zdobywa dzianek.
stać biletów na to spotkanie.
landia);
W grze pojedyńczej panów pierw
Wśród widzów 50 tysięcy osób jąc w ten sposób puchar.
w lekkiej—Herbert Niirnberg (Ńiem
Po meczu przy aplauzie olbrzymich sza rakieta Anglii Bunny Austin zakon
cy);
przybyło specjalnie w tym celu z obu
w półśredniej — Kolczyński (Pol północnych hrabstw Anglii Lancastlshire i Yorkshire, skąd obaj finaliści
ska);
w średniej — Adolf Baumgarten — (Preston i Huddersfield) pochodzą.
Zgodnie z tradycją meczu obecny
(Niemcy):
w półciężkiej — Richard Vogt — był król angielski Jerzy i królowa Elż
bleta.
(Niemcy):
W niedzielę odbyt się w Zakopanem wio sio 18:40 przed znakomitym zawodnikiem au
Puchar Anglii zdobyła drużyna Pre senny bieg na przełaj, organizowany przez striackim Roehrlom, który uzyskał czas 20:21)
w ciężkiej — Herbert Runge (Niem
ston. która po długiej dwugodzinnej Sokół.
cy).
3) Pilsak Franciszek (Sokół).
W biegu pań na dystansie 1000 m zwy
W biegu młodzików do lat U na trasie
Nadto dodatkowo wyznaczeni zo walce pokonała drużynę Huddersfield
1600 m zwyciężył Klamerus (Sokół) w czasie ciężyła Zebrowska (Sokół) 3:27 przed Olekw
stosunku
1:0
(0:0,
0:0).
stali na wyjazd do Ameryki: w wadze
7 m. 52 sek. przed Gągolą z Sokoła I Pa- sównę (Sokół) i Kysiakową (Sokół).
muszej Włoch Guida Nardecchia oraz Gra była niesłychanie zacięta i mniej wllnę ze Zw. Strzel. „Orląt".
W biegu juniorów do lat 1? na trasie 25M
w wadze ciężkiej Szwed Tandberg. więcej równorzędna.

Niemcy maią 4 przedstawicieli

93 tysiące widzów

Puchar Anglii zdobywa drużyna Preston
Mea został przedłużony o 30 minut

czając z Francuzem Lesueur'effl fli®*
chanie zaciętą i wyrównaną wa
Lesueur przy stanie 6:3, 4:6, 3:6,
5:5 zrezygnował z dalszej walkt<
dając zwycięstwo Węgrowi.
.
W grze podwójnej pań mistrzos*
zdobyła para polsko-czeska Je<'rZ,:.
jowska — Mueller Hein, bijać w
nale lekko parę węgierską Sreder
Paksi 6:1, 6:3.
W grze pojedyńczej pań w I>na
spotkały się Jędrzejowska z Cz®51
Mueller - Hein. Spotkanie z°st\,
przerwane przy stanie 6:2, 1:4 Z "
wodu ciemności i dokończone b® *
w poniedziałek. Rozegrane będą
tym finały w grze podwójnej Pa°
i w grze mieszanej.

Przykre rozczarowanie Anglików

Chińczyk zdobywa mistrzostwo flngli1

Narciarze na bieżni

Nowacki pokonał Austriaka Roehrlema

Finałowy mecz pływacki

S:^!? zdobywa „Nagrodę Hłsdych
W Warszawie odbył się finałowy
mecz pływacki o tzw „Nagrodę Mło
dych” pomiędzy reprezentacjami War
szawy j Śląska. Zwyciężył Śląsk po
bardzo zaciętej i wyrównanej walce
w stosunku 46:41 nkt. O zwycięstwie
śląska zadecydował mecz Water po
lo wygrany przez Ślązaków. Tech
niczne wyniki zawodów przedstawia
ją sie następująco400 m. stylem dowolnym: 1) Bojo
wy (Warszawa) 6:06, 2) Wypukoł
(Śląsk) 6:08.2, 3) Turenko (Warsza
wa) 6:14.2.
,.,200 m. stylem klasycznym: 1) Kubik
(Śląsk) 3:05,6. 2) Rudzisz (Warsza
wa) 3:08.2. 3) Machowski (Śląsk) 3:15.

100 m. na wznak: 1) Kuman (War
szawa) 1:22,4, 2) Bystroń (Warsza
wa) 1:22.9, 3) Kubik II (Śląsk) 1:24,7.
100 m. stylem dowolnym: 1) Jędrysik (bląsk) 1:O8,4. 2) Cypel (Warsza
wa) 1:09. 3) Ramola (Śląsk) 1:13.1.
Skoki pływackie.; 1) Powysiak
(Warszawa) 48.18, 2) Sobota (Śląsk)
39,06, 3) Skorupka (Śląsk) 38,68.
Sztafeta 3x100 m. 1) Śląsk 3,59,
2) Warszawa.
Nagrodę zwycięzcom wręczy! obec
ny przedstawiciel PW i WF.

Kalendarzyk kajakowców

Starosta wolsztyński p. Kaczorowski podJęf inicjatywę wybudowania w Wolsztynie
ośrodka sportów wodnych z przystanią dla
lodź! oraz pływalnią.
Inicjatywa powyższa spotkała się z ży
czliwym przyjęciem miejscowego społeczeń
stwe. Ziemianie wolsztyńscy utworzyli ko
mitet budowy ośrodka i złożyli bezintere
sownie znaczne Ilości drzewa budulcowego.
Wydział powiatowy wolsztyński przezna
czył na ten ceł 4000 zł.

Nowiny i nowinki
PŁYWALNIA W WOLSZTYNIE

Warszawski O. Z. Kajakowy publikuje na
stępujący kalendarzyk na sezon nadcho
dzęcy:
4 maja — regały otwarcia sezonu w po
szczególnych miejscowościach.
15 maja — mistrzostwa okręgu w Tomasze
Wie na Piliey.
1» czerwca — mistrzostwa Pilicy na trasie
Tomaszów — Spała.
2> czerwca — regaty kajakowe „Pierwszy
krok" i okazji święta morza w poszczegól
nych miejscowościach.
7 llpca — mistrzostwa Tomaszowa w To
maszowie na PHicy.
14 i 15 sierpnia — międzyklubowe regaty
kajakowe w Warszawie.
11 września — mistrzostwa Warszawy.
2 października — kajakowe regaty żeglar
skie w Warszawie
» października — regaty kajakowe „Przez
Warszawę

Trudności finansowe AZS

AMERYKANIE W NIEMCZECH
Drużyna pływaków amerykańskich, która
w dniach 20 i 21 sierpnia br. w Berlinie wal.
czyć będzie z reprezentację Europy, starto
wać będzie po tych zawodach w Magde
burgu, Wrocławiu, Wiedniu, Budapeszcie i
Monachium.
SZERMIERZE WŁOSCY
Szermierze włoscy wezmę udział w ml.
strzostwaeh świata w składzie następują
cym:
Floret — Bochlno, Guaragna, Marz) i R.
Nostinl.
Szpada — Agostonl, O. Manglarotti, E.
Manglarotti, Ragno I Riccardi.
-żabia — Gaudini, Masclotta, Montano,
Perenno i Kacca.

AZS warszawski, pracujący wśród przeszło
20-lyslęcznej rzeszy młodzieży akademic
kiej. opiera swe poczynania na słabych I
REPREZENTACJA NIEMIEC
niestałych podstawach materialnych.
Szermiercza reprezentacja Niemiec na mi
Pomoc PUWF | kilku innych Instytucji ra
tuje nieraz egzystencją tej tak ważnej pla strzostwa świata w Piszczanach (14—27 ma
cówki dla rozwoju fizycznego młodzieży ja) została już wyznaczona I przedstawia się
Jak następuje:
Brak jednak stałych i dostatecznych pod
Floret pań — Hass, Wenlsch, Ostob, Jacob
staw materialnych stwarza niezwykle trud
vln Wachter i Deutzer.
ne warunki prący
Floret panów — Fischer, Losert, Heim, ElAZS stołeczny jest poważną organizacją
seneckor, May I Liebscher.
stołeczną, grupującą w 15 sekcjach powy
Szpada — lerdon, Kretzschmann, Kreggel,
żej 3000 czynnych członków, rekrutujących
się w znacznej mierze z niezamożnej mło Mierseh, Jacobi, Hildebrandt i Uhlmann.
Szabla — Helm, Esser, Losert, Komar, loidzieży Działalność AZS zasługuje niewątpli
wie na większą opiekę I szerszą pomoc sel (Wiedeń) i Wahl.
MECZ FRANCJA — ANGLIA
społeczeństwa, to też władze AZS maję na
W dn. 24 maja br. rozegrany zostania w
dzieję, że ich trudności finansowe wywoła
ją większe niż dotąd zainteresowanie i po Paryżu międzypaństwowy mecz piłkarski
Francja — Auglia.
moc ze strony społeczeństwa.

m wygrał Harflniak Józef (Sokół) w czasie
9 min. 58 sek.
W biegu seniorów na trasie 5000 m pierw
szym był Nowacki Edward (Strzelec) w cza-

76 zawodników przybyło
do Poznania
POZNAŃ, 2.5, Z okazji otwarcia Tar
gów Poznańskich zorganizował Auto
mobilklub Wlkp. doroczny zjazd sa
mochodowy do Poznania. Ogółem
zgłoszonych było 91 zawodników, do
mety przybyło 76. Nagrodę przechod
nią prezydenta m. Poznania zdobył dr
Chrzanowski na Aero, przebywając
1007 km ze średnią szybkością 55,9
km/godz. uzyskując 260.35 pkt. 2) Zdzi
sław Kwiatkowski, 3) A. Spychała.
W konkursie startowało 5 zawodni
czek. Pierwsza Stasiakówna na DKW
przebyła 756 km osiągając szybkość
45,3 km godz. W ogólnej punktacji za
jęła 10-e miejsce.

Trójmea tenisowy
W piętak rozpoczął tlę w Mediolanie cłakawy międzypaństwowy trojmaez Japonia —
India — Włochy. Po pierwszym dniu Japonia
prowadzi z Włochami 3:0, a macza Japonia
— India i Indie — Włochy brzmią 1:1. Tech
niczne wyniki:
Kuramitsu (Jap.) — Bosi (Wl.) 4:3, 4:4
Rambir (Ind.) — Abe (Jap.) 4:8, 11:8, 4:3
Nakano (Jap.) — Scotti (Wl.) 4:4, 4:3
Romanonl (Wl.) — Ghaus (Ind.) 4:4, 4:4
Aba—Nakano (Jap.) — Vido—Martinotti
(Wł.) 7:5, 4:1.

czył, zdaje się, zupełnie karierę te*^

sową. W półfinale wygrał on z Ffa^
cuzem Petra po ciężkiej pięcioseto*
walce.
W finale Austin napotkał na C® j
czyka Kho Sin Kie i ku zdumieni*^
przykremu rozczarowaniu Anglii
przegrał stosunkowo łatwo 4:6, *'
6:3, 3:6. Chińczyk zdobył w ten sP
sób poraź pierwszy tytuł mistrza A
giiL
fK«
W grze pojedyńczej pań fawory1’
mistrzostw Chilijka Anita Lizana z
stała wyeliminowana jeszcze we
pnych rundach przez Australijkę Ńa'
cy Wynne. W finale Australijka ®
potkała na Peggy Seriven i przegr3
5:7, 2:6. Seriven w ten sposób po
kuletniej przerwie zdobyła znowu
strzostwo Anglii. Należy zaznać*5^
że w półfinale Sriven wyelimino*'3
Kay Stammers.
I
W grze podwójnej pań para I®SfaL
— Dearman pokonała parę Stanu®6
— James 8:6, 4:6, 6:3.
#
W grze powójnej panów para ®
Sin Kie — Rogers wygrała z Paf.
Butler — Wilde 3:6, 3:6. 6:3, 6:3, 6
W grze mieszanej para BoussO®
Wynne wygrała z parą Billingto®
Ingram 6:2, 6:2.

Początek sezonu w Wilnie

Zawody wykazały dobra formo lekkoatletów
sztafeta 4x100 m AZS Wilno w *
W niedzielę odbyły się w Wilnie zawody
lekkoatletyczne. Zawodnicy, jak na pocię- 46.9 sek.
skok w dal Rymowicz (AZS) 6.65 m.
etk sezonu, wykazali wcale nlezłę formę.
skok wzwyż Amelczenko (AZS) 1.61 KI.
1
Pierwsze miejsca w poszczególnych kon
kula Wojtkiewicz (S. AZS) 15.55 m.
kurencjach zdobyli:
I*
rzut oszczepom Dziadul (Śmigły) 47<•Jt
100 m Żyliński (Ognisko) 11,7 sek.
rzut
dyskiem
Wojtkiewicz
(AZS)
57.#
/
1500 m Herman (Ognisko) 4 min. 12,3 sek.
W konkurencji pań w biegu na 10°
J
400 m Żyliński (Ognisko) 54,8 sek.
Kunicka (Ognisko) ©sięgnęła 8.5 sek. P1
Czarnocką.
skok w dal Kunicka

(Ognisko)

4(97

przed Czarnocką (AZS) 4.85 m.

Piłkarze brazylijscy na „Kościuszce"

Maa ochotę przyjechać do Polski
Drużyna piłkarska Brazylii znajduje się jut
w drodze do Europy na pokładzie „Kościu
szki" I przybędzie do Hawru 16 maja. Stęd
uda się do Paryża, gdzie będzie przebywać
aż do meczu z Polskę. Drużyna brazylijska
liczy 25 graczy i 4 kierowników.
Brazylljczycy zatelegrafowali do Paryża,
że pragnę rozegrać w Europie kilka między
państwowych spotkań w drugiej połowią
czerwca.
Gdyby Polska chclała Ich do siebie za
prosić, Brazylljczycy niewętpllwle skorzy
staliby z oferty, gdyż ze znalezieniem prze
ciwników dla nich sę duże trudnoid.

W czerwcu w żadnym z krajów zachodnio
europejskich nie rozgrywa się meczów mię-

Zawody konne
W niedzielę rozpoczęły się we Lwowie za
wody konne, organizowano przez Malopolskl Klub Jazdy Konnej. Pierwszego dnia ro
zegrano konkurs ujeżdżania w dwóch se
riach.
W piorwszaj serii zwyciężył ppor. Juszczak na kl. Ella, przed por. Rogowskim no
Romie.
W drugiej serii wygrał por. Kowalski na
Cenzorze przed por. Gomońskim na Abd el
Krimle.
Dalszy ciąg zawodów we wtorek.

dzypaństwowych, nie związanych i Jakimś
specjalnym turniejem. Przeciwników mogą
więc znaleźć Brazylljczycy tylko w krojach
skandynawskich lub w Europie źrodkowoj.

Wyścig kolarski ..Stomil*'
Sekcja kolarska Klubu Sport „Stomill“ urządziła z okazji otwarcia tar
gów poznańskich wyścig kolarski na
trasie Poznań — Września — Po
znań.
Startowało 23 zawodników. Warun
kj atmosferyczne, fatalne.
Zwyciężył Kapiak (Jur Warszawa)
w czasie 2 godz. 55 min.).
2) Baranek (Stomil) 2:55:45 sek..
3) Lange (HCP) 2:56:00.
4) Sobczak (KPW — Warszawa)
2:57:15.
5) Moczulski (Polonia Warszawa)
2:58:30.
6) Kluj (KPW Poznań),
7) Czerniak (Polonia Warszawa),
8) Korsak-Zalewski (Iskra Warszawa),
9) Jankowski. (Stomil Poznań).
10) Garczyński (Stomil Poznań).
11) Olecki (Fort Bema Warszawa),
12) Rvtter
...
(KPW
....._____
Bydgoszcz).
______
Na 16-tym miejscu uplasował się
Kiełbasa b. mistrz Polski.

Różne wiadomości
KONKURSY HIPPICZNE W RZYMU
W trzecim dniu międzynarodowych
dów hippicznych w Rzymie rozegrano
konkurzy.
ril
W konkursie o nagrodę Llttorlo xwyc’
Bonvento (Włochy) na koniu Sabaudl*’^
W konkursie o nagrodę Plnclo pi»f*

miejsce zajął kpt. Momm (Niemcy)
chimist.
NIEMCY W ATENACH
W październiku br. lekkoatletyczne
zentacja Niemiec uda się do Aten, f
rozegra mecz międzypaństwowy z
BOKSERZY - NA POLSKI BIAŁY

‘(r

W dniu 15 maja br. odbędzie się w
wie mecz bokserski pomiędzy zesp*
krakowskimi.
Dochód z meczu przeznaczony bad,>

cale Polskiego Białego Krzyże.
HOLANDIA — INDIE HOLENDERS®*6 y
W dn. 26 czerwca br. w Amsterdam1*'{)■

ramach dorocznych holenderskich
limpljskich** rozegrany zostanie mlądłX^l<
słwowy mecz piłkarski Holandia —
Holenderskie.
4'
Drużna Indii — Jak wiadomo — 0l*r*^<l*
dział w mistrzostwach świata i w rU

eliminacyjnej walczy z Niemcami.

HELIASZ TRENEREM
Olimpijczyk polski Zygmunt Hellas’ 6 yl*
mujo w Katowicach treningi w cte,aai^
klubie lekkoatletycznym Śląska — r*
katowickiej.
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Na zamówienie i za pieniądze wszystko

Złodzieje
kradne
śmiece
a kolej musi płacić
^dzieje • śm,eci? To nie dowcip.
homyleri Sm eci t0 “ie n«dzarze’ lub
iśmielCy" Złodzieie śmieci należą do
^yńców52^11.' Ila*sprytDieiszych zło
ety. Zt a
zna świat przestępz Cała • Ziete śmieci kradną śmiecie
s0wir.i„SW*atloniościa ' zostają za to
. Wynagradzani.
^dowsiCh op*aca? Nieuczciwi kupcy
stwa
3 w,aśc'wie skarb parilest Ja“ do ‘ego dochodzi? Historia
X kim.: prosta- Powiedzmy kupiec
^'eciam- kiIka skrzy”’ wypełnia ie
*Ze‘\
*’ Pas‘epnie wzywa „menask<e8o Zl1' jakby s‘arszego złodziejcie zad K?W*era z niin umowę. Śmie&,elizna i arowane lako przypuśćmy
W drol edWabna na kolei musza w
azc zginąć.

Ha ki es”
i

"^runk*5*6 °mawia przy świadkach
bek)
’ llas‘epuje „kojza" (poczęstuPeUn ’’tnenaszc“ dostaje na koszty
żnak h
stawia na skrzyniach
kotu
ajkies“, znany również człon
ki być4” V Oczywiście „hajkies" mu^iący Pr.awie niewidoczny i nie rzulest (o
niczym w oczy. Czasem
ZysoWa ka n’by Przypadkowo nakresek, zadrapanie gwo*DOsób W pewien charakterystyczny
czy coś podobnego.
’krzy^”"'6 kupiec nadaje na kolei
hł. p *e’ wymieniając wartość towaZwisjjQ any na blankiecie adres i naPraWdzi UPCa Z odlcKłego miasta są
drugi |<We * czysto się zdarza, że ten
W Caf <Up,ec nie jest wtajemniczony
“czeijJl afer9> a w najlepszej wierze
Cz e na Przyjście towaru.
korzyS,° Przvnaglony ofertą wysoce
s ną wpłaca zadatek.

Noc w pociągu

brykanta i odbiorcę. Następule zło
dzieje wolą „pracować za gotówkę",
niż kraść prawdziwe towary, bo te
muszą sprzedawać paserom ze stratą
! narażają się na aresztowanie.
Kupiec-oszust płaci złodziejom na
tychmiast po wypłaceniu przez kolej
odszkodowania. Często złodzieje żą
dają wyższej zapłaty niż była umó
wiona. Kupiec wzywa wówczas na
„dintojrę" (sąd polubowny) kilku ar
bitrów. ci rozpatruią sprawę, czasem

udają się nawet do pokątnego rebe,
ażeby wydal wyrok. Czasem kupiec
nie chce dopłacić złodziejom. Wtedy
czytamy w gazetach o napaści nie
Wszystko ulega dzisiaj przeobraże
znanych osobników na takiego a ta
niu. Zmieniają się zwyczaje i obycza
kiego. Napadnięty, gdy go bada po
je, przewrót czy przełom obejmuje
licja milczy, albo jako powód napadu nawet normalne stosunki towarzyskie.
podaje tło polityczne.
Cóż więc dziwnego, że i koszyczkowe
Ta „polityka" kosztuje Ministerstwo mu kupcy warszawscy wypowiedzieli
wojnę. Nie gospodynie, które naj
Komunikacji już miliony złotych.
więcej na tym cierpią, ale właśnie kup
Tommy.
cy. Taki dzisiaj dziwny jest świat.

Przyślij próbkę pisma, datę urodzenia

Poznaj swoje przeznaczenie
Pan in-Tao odoowiada naszym czytelnikom

Pewna grupa kupców uważa, że pła
cenie służącym prowizji przez kup
ców jest równoznaczne z premiami to
warowymi, co jest

W ZASADZIE ZABRONIONE.
Wysuwany jest projekt ogłoszenia
specjalnej instrukcji dla kupców, a to
na podstawie ustawy o zwalczaniu nie
uczciwej konkurencji. Czy ten pro
jekt jednak skasuje koszyczkowe?
| Nie, zarobią tylko kupcy, bo nie dadzą
prowizji, ale straci gospodyni, bo pan
ny służące będą wtedy za wszystko
drożej „płaciły". Zresztą służące po
stanowiły zastosować kontrakcję. Na
czym ona ma polegać jest jeszcze tajemnicą.
Prędzej czy później jedak wszystkie tajemnice stają się powszechnie
wiadome. Tak będzie zapewne i ze
sposobami obrony koszyczkowego
przez służące. Zwłaszcza wtedy gdy
wojna już rozgorzeje. W tajemnicy
przecież także działali Nuchim Koncyper i Beniamin Cynsztang. Kręcili się
obaj w pobliżu dworców, polując na
przybyłych do stolicy kmiotków. Jak
kmiotek to wiadomo, że szuka w War
szawie synekury. A

Kto chce poznać swoje war-| łość jest dźwignią Pani życia. Dużo dziej Panu zależy bardziej kieruje
flirtów z przeszłości i dużo na przy się w stosunku do Pana rozumem niż
ści ji uzdolnienia na podstawie
nodstawie szłość.
tości
Ten rok będzie pełen niespo uczuciem. Warunki materialne ułożą
analizy grafologiczne] lub astro dzianek. Przyjemne lato z nowymi się dla Pana korzystnie zimą tego ro
logiczne! niech przyśle pod ad miłymi znajomościami, pogodzenieI ku.
resem naszej Redakcji z zazna- się z kimś bardzo sobie bliskim i zu , P. J. K. L. Za mało mam niestety
pełnie niespodziewana większa go czasu na odpowiedzi prywatne, dla
zeniem ..IN TAO" próbkę tówka.
Natomiast proszę ochraniać tego też odpowiadam Panu tą drogą.
swe o -sc-ną. względnie dokład gardło, gdyż może wyłonić się po Sądząc z charakteru pisma jest Pan
na date urodzenia załączając ważna choroba.
względnie zrównoważony, łatwy i mi
P. Alfred. Typ Wagi. Ogólna cha ły w obejściu. Lubi Pan sztuki pięk
na koszty SO groszv w znacz
rakterystyka jak wyżej.. Pismo Pana ne. Więcej posiada Pan uporu niż wo
kach oocztowych
wykazuje niestałość, niepokój, próż li. Stosownie do wyrażonego przez
Dla prenumeratorów naszych ność, częste rozdwojenia wewnętrz Pana życzenia osobistej zę mną rozne.. Dużo będzie Pan podróżować. Ma mowy chętnie Go zobaczę w godziuzyskaliśmy również zniżkę 50 Pan
duże zdolności kupieckie, proszę nach moich przyjęć.
SYNEKURA
oroc. za wizyty osobiste u p. iść w tym kierunku. W życiu Pana
P. Zofią Jabłońska. Nie zalączyia
TO
DOZORSTWO.
IN-TAO (za okazaniem kwltn dużą rolę odgrywają kobiety. Mał Pani znaczków pocztowych_na 50
. gr
za prenumeratę za m-c bieżą żeństwo nie będzie udane, może na — uprzejmie proszę o wypełnienie po * Koncyper udawał kamienicznika, Cyn
wet nastąpić rozejście się z Pana wi- ] danych warunków — wtedy będę mo
cy).
; sztang był niby pośrednikiem pracy.
ny. Pani, na której obecnie najbar- gła Pani odpowiedzieć.
Pani IN-TAO przyjmuje przy
Naciągali niedoszłych dozorców na
iul. Wspólnej 12 m. 18 od 10 ra
kaucje. Jeden z kmiotków jednak był
no do 14 i od 16—18.
na tyle sprytny, że obu oszustów zde

Odfpocc/fetfzi

Bnde 19 fałszerzy meirediy
po trzydniowym procesie skazano

Pani Janina A. Typ Wagi. Swoistą
Przez trzy dni toczył się w sądzie
cecha u ludzi spod tego znaku są kon
trasty — szczerze rozbawieni po okręgowym proces bandy 19 fałszerzy
chwili popadają w smutek i zwątpie i kolporterów monet „domowego wynie,. .mimo to góruje u nich optymizm _ t_ ii
«_____ ___________________________
i_ pogodne usposobienie. Bardziej idea robu". Na ławie oskarżonych zasiadło
liści niż materialiści. Namiętnie .wal trzech fabrykantów: Józef Ziomski,
czą o ideały społeczne i sprawiedli Stanisław Opatowiecki i Tadeusz Tuwość. Aktywni, bardzo odpowiadają kliriski oraz ich pomocnicy, którzy
im czynności dające możność oddzia
lywania na ludzi. Zmysł twórczy i „za tanie pieniądze" puszczali fałszo
piękna bardzo rozwinięty, posiada wany produkt między ludzi. Fabryka
ją również wybitne zdolności dekora miała siedzibę we Włochach pod War
cyjne. Uczynni, chętnie pomagają, szawą w mieszkaniu Tulińskiego. Po
lecz dobroczynność ich jest często | licja zbierając informację o bandzie
wyzyskiwana. Namiętni, zmysłowi,
nie zbyt stali i trochę próżni. Na ogól przystąpiła pewnego dnia do całkowi
powodzi im się w życiu. Niepowodze tej likwidacji wszystkich. I tak się
nia materialne często stwarzają sobie złożyło, że kiedy kolportująca monety
sami swą lekkomyślnością. Ich minu Buczyńska zwierzała się przed wy
sem jest wielki, a zmienny entuzjazm.
Poświęcają się jakiejś sprawie 1 z wiadowcą na stacji EKD — w miesz
błahej przyczyny przerzucają się na kaniu Puchały przeprowadzano re
gle z równą energią w przeciwnym ; wizję.
kierunku. Przy .dużej dobroci Pani i Ponieważ oskarżonym udowodniobrak równowagi, wiele niepowodzeń
S
- ca,ei
Md

dąnegZynie kolej wysyła do miasta po
f®st 2 Przez nadawcę. „Menasze"
sPrąw reSuły tak wtajemniczony w
P°ciąB- transP°rtowe, że wie jakim
Cianjj ],^ni °deidą skrzynie ze śmie»ym r ak* numer nosi wagon, w któZekomy towar się znajduję
“radzini
Wie za z następuje w drodze, praru, w Wsze w nocy, na zakrętach todzie]e P0b,iŻU laSU’ lub bagien- z*°"
ladą
a.dż wskakują w biegu, bądź
<>CZyln.0^la8:ien’ dobrze ukryci przed
rpWki a,k°nwojeijtów. Konwój towadzi 2lnS latla się zaledwie z kłlku luCą' M,a<JCZOnyck ' Przeciążonych praC,ą«egn ?y stareg0 ‘yPu potrzebują
ci-bre. bamowania, toteż konwojenfów ln°W' ciągle nadsłuchują sygna^ch aszynisty i czuwają przy staOcznych hamulcach.
^zle^efe dostaia sic do wagonu,
kradzie^ą skrzynie przeznaczone do
^yrZuc
odnafdula i® P° znakach i
kują a)a z Pociągu. Potem wyska»ZcZenan,i: Natychmiast następuje zniOd dłuższego czasu wlecze się i służbowego, a sędzia w motywach wy
Wraea|le śntieci, po czym złodzieje
ręp a spokojnie do miasta, z któ- przez sądy sprawa Stanisława Ro- roku zaznaczył, że zachodzi tu wy80 wyjechali.
gowskiego, listonosza z Pragi.
, Padek przestępstwa służbowego, podRogowskim znaleziono pewne- padający pod kompetencje Sądu Okrę
’^Sa'ne” odszkodowanie goPrzy
razu listy amerykańskie, których; gowego. Przerzucany w ten sposób
listonosz nie doręczył. Przeprowa podsądny znowu będzie musiał wrócić
>ięc
d0 odbiorcy nie doszedł,
*‘rzeprn(ja<lawca wn°sl pretensje. Kolej dzono u niego rewizję, która wykry do Sądu Okręgowego, gdzie go po
UuCa °'Vadza dochodzenie, często wy ła więcej podobnych listów, znaczków przednio nie chciano przyjąć.
Rogowskiego broni adw. I. Ettinger.
^tów^* Służby niewinnych konwo- itp. Rogowski tłumaczył się swoim
niedbalstwem i to było główną przy
tymczasem kupiec - oszust czyną jego późniejszych nieszczęść.
fabryk !e tOwar dostarczony przez
Ponieważ z tego punktu widzenia spra
hiin
Po cichu i gdy nadchodzi terko|ej ^a‘ności kieruje fabrykanta na wa podpada pod kompetencję sądów
s*ko(io S arżafąc la o nie płacenie od- grodzkich, prokurator nie chciał się
1 kolej W.ani.a’ za zaginięcie towarów. w nią mieszać. Wywiązał się najpierw
długi spór kompetencyjny — sprawa
Na rynku warszawskim pojawiły się
Czuje ° aci' P‘aci ogromne sumy roznalazła się ostatecznie w sądzie gro różne artykuły kosmetyczne, jak się
dzkim. gdzie Rogowskiego- uniewin
•hówi j p'niarach kradzieży na kolei niono z zarzutu karalnego niedbalstwa okazało pochodzące z przemytu. By
ły tam pasty wszelakiego rodzaju, far
<lzieży k'eZ*>.y‘
w roku
kraby do włosów, proszki na porost wło
kiem S7fol°’°wych było: z włamasów,
proszki na rozrost biustów (tzw.
1932 *5eZ w*amania 3.964, to w
wschodnie), pigułki na schudnięcie,
, z włamaniem 500. bez właDziś w Polsce utrzyma się nadał środki przeciw owłosieniu, lakiery do
-•bania 6.773
’h^ieiji a’ a w roku 1937 z wła- ten sam typ pogody, będzie więc na
Paznokci ftp.
,s- bez włamania 8.124.
ogół chmurno z rozpogodzeniami wcią
Wszystkie te kosmetyki pochodziły
gu dnia, jednak ze skłonnością do przeważnie z Niemiec i nie posiadały
i
tak
przelotnych deszczów, pochodzenia zatwierdzeń polskiego wydziału zdro
*łer
wśród żydowskich burzowego.
wia.
’kiej kIJI1leCltich wzrasta coraz barCiepło, przy umiarkowanych wia
Wszczęto dochodzenie i ustalono,
oszukują naraz skarb, fa- trach z Icierunków wschodnich
że przemytem tych kosmetyków tru-

niedbalstwo, czy defraudacja?

Listonosz przerzucany z sadu do sadu

zał głównych macherów bandy: Józe
fa Ziemskiego, Stanisława Opatowieckiego i Tadeusza Tulińskiego po
osiem lat więzienia, Antoniego i Zdzisława Ziomskich oraz Stanisławę Opatowiecką uniewinnił, Agnieszce Tulinskiej i Wacławie Brzezińskiej karę
dwóch lat więzienia zawiesił, a pozo
stałych 11 kolporterów fałszowych
monet skazał po dwa lata więzienia,
zaliczając im pół roku aresztu prewen
cyjnego.
Bronili adw.: Stanisław Bielenia,
Kanarek, Gutman, Zygmunt HofmoklOstrowskl i Mielnik.

Proces Bayera
odroczony do poniedziałku
Proces Jarossego i Bayera, oskar
żonych o zniesławienie przez M. Pomeranca, przeciągnął się w piątek do
późna. Ponieważ jednak obie strony
nie chciały zrzec się właściciela „Adrii" Fr. Moszkowicza jako świadka,
gdyż jego osoba również występowa
ła w zażartym sporze obu stron —
proces odroczono do poniedziałku,
aby wysłuchać co o tym wszystkim
wie p. Moszkowicz. Jego to bowiem
osobę wciągnął tu Jarossy. twierdząc,
że Pomeranc szantażował Moszkowi
cza.

maskował w bramie jednego z do
mów przy ulicy Złotej.
Powyżej wspomnieliśmy o koszy
kowym. Dwie te sprawy trochę się z
sobą łączą. Choćby przez wystawie
nie przez sklepikarzy koszyków z to
warami

PRZED DOMY NA CHODNIKI.
Czyni tak wielu, zwłaszcza w osławionei dzielnicy północnej, Niekiedy.
przechodnie muszą omijać koszyki
przed sklepami, nie mogąc przejść
chodnikiem dość swobodnie, Z tymi
koszykami sklepikarze walczyć nie
chcą. Chodzi im nie o koszyki, lecz
o koszyczkowe. Tymczasem policja
otrzymała nakaz zwracania uwagi na
koszyki przed sklepami i winnych bę
dzie pociągać do odpowiedzialności.
Ostrożnie więc z koszykami.
Czasami koszyk może przynieść ko
muś nieszczęście. Szła sobie ulicą
Marszałkowską z koszykiem pewna
dama, jak się potem okazało Feliksa
Lipnicka. Wiele dam spotyka się na
ulicy z koszykami i nikogo to nie ob
chodzi. Lipnicką jednak znał pewien
policjant, a

KOGO ZNA POLICJANT.

ten nie powinien z koszyskiem wy
chodzić na miasto. Ty.m bardziej gdy
obok idzie dwóch panów, których tak
że zna policjant. Panowie ci szli do
pracy, a Lipnicka niosła im w koszy
ku
narzędzia: tomy, świdry i bory.
W poniedziałek sprawa prawdopo
Panowie uciekli a Lipnicka z koszy
dobnie potrwa cały dzień.
kiem poszła w towarzystwie policjan
ta do komisariatu. Jeszcze tam go
ści.
j. j.

Artykuły piękności
wędrowały przez z e cna granice

Pogoda

dnili się Dawid Rozental, Antoni Dudziński i kilkoro innych osób. Wszy
stkich arestzowano.
W związku z tą sprawą aresztowa
no również w Katowicach niejakiego
Michała Kankla pochodzącego z Jurgelewa.

Odczyt

g

wy? wire

W dniu 5 maja w kamienicy ks.ks.
Mazowieckich (Rynek Starego Mtasta 31) red. Michał Godlewski wygłosi
odczyt pt. „Wywiad i kontrwywiad w
dobie powstania styczni a w-ge“

„Sałata** za złofówke
nie ooiedzie już w aleje
W sobotę dnia 30 kwietnia rb. War
szawa pożegnała... dorożki bez liczni
ków Odbyło się to cicho, ale — 530
dorożkarzy musialo zupełnie wycofać
się z tego zawodu, powiększając ka
dry bezrobotnych.
Dorożkarze, których stać było na
kosztowne liczniki zamierzają podjąć
wspólną akcję o obniżkę taryfy licznika dorożkarskiego, która jest wyższa
niż w taksówkach samochodowych —
choć nie ma na to żadnego uzasadnie
nia.

Str. 8

Nr.

..NOWA RZECZPOSPOLITA

RADIOd*!*

Pośród pianistów współczesnych p.
Cassadesus od przeszło dziesięciu lat
godnie zajmuje fotel senatorski. W
PONitoUAŁtK „0.19
Warszawie od pierwszego występu
I.
zdobył sławę znakomitego wirtuoza i 6.15 „Kiedy WARSZAWA
ranne wstają zorze**: 6.20
świetnego odtwórcy. Zdobył też sym Gimnastyka; 6.40 Płyty; 7.00 Dziennik porań*
ny; 7 15 Płyty; 8.00 Audycja dla szkół; 11.15
patię i podziw: talentem olśnił a in Audycja
dla szkół; 11.45 Od warsztatu do
terpretacja wzruszył. Jest to artysta warsztatu; 11.57 Sygnał czasu; 12.03 Audy
cja południowa; 15.30 Wiad. gospodarcze;
dużej miary, wszechstronnie wykształ 15.45 „Z pieśnią po kraju**; 16.15 „Wesoła
lekcja**;
16.50 Pogadanka aktualna; 17.00
eony i prawdziwie kulturalny
Cieszyn . Śląsk Cieszyński; 17.15 Recital
Na piątkowym koncercie symfonicz śpiewaczy Wandy Wermińskiej; 17.50 Poga
sportowa i wiad. sportowe; 18.10 Me
nym wobec tłumów wyborowej pu danka
lodie Straussa w ujądu wokalnym; 18.35
dla wsi; 19.00 Audycja iołnierska;
bliczności p. C. popisywał się odegra Audycja
19.30 Dyskutujmy: ,,Rzeczowość czy tempe
niem koncertu es-dur Beethovena oraz rament w transmlsii sportowej'*; 19.50 Poga
danka aktualna: 20.00 Koncert rozrywkowy;
koncertem Ravela O ile wykonaniem 20
43 Dziennik wieczorny; 20.55 Pogadanka
21 00 Koncert wieczorny; 21.50
koncertu Beethoena znakomity piani aktualna;
Nowości literackie; 22.10 Wieczornica ta
sta wzbudził zachwyt, o tyle wyko neczna; 22.50 Ostatnie wiad. dziennika wie
naniem koncertu Ravela imponował czornego
WARSZAWA II.
li tylko sprawnością i wytrzymało 13.00 Płyty, 14.00 Parą Informacji; 14.10
ścią. Koncert Ravela widocznie dla o- Koncert solistów; 15.00 Stare i rzadkie drze
wa w Warszawie; 15.15 Wiadom. sportowe;
ryginalności, napisany jest na lewa 15.20
Muzyka salonowa; 18.00 Formy I rodza
rękę... Koncert efektowny i znakomi je twórczości wielkich kompozytorów; 19.00
Płyty; 19.55 Zycie kulturalne stolicy; 22.00
cie skonstruowany, wywierał sztucz Reportai; 22.15 Fragmenty z oper Verdiego;
23.15 Ryszard Strauss w roli dyrygenta.
nością raczej logiczne zaciekawienie
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE.
niż zachwyt.
19.55 Oslo. „Potępienie Fausta** legenda
Nie dziwi nas, iż po odegraniu lewą dramatyczna
Bedloza
20.00 Londyn Reg. „Flet czarodzieiski** oręką tak trudnego koncertu p. Cassa pera
Mozarta (akt I z Covent Garden).
desus nie mógł, w odpowiedzi na ol 20.05 Praga. ,,Uparciuchy" opera Dworza(tr i Teatru).
brzymie brawa, zagrać czegoś ze swe ka20.30
Lille. Festiwal muzyki francuskiej.
21.00
Rzym. „Miranda** opera Pietro Cago olbrzymiego repertuaru. Widocz nonica ,(tr.
z Opery Król.).
nie eksperyment z nowoczesnym Ra- 21.00 Mediolan. Koncert Filharmonii Berliń
skiej. Dyr. Furtwaengler.
velem zbyt drogo go kosztował i za 21 25 Praga. Mazurki Szymanowskiego.
pewne uniemożliwił na dłuższe chwile
WTOREK 3.5.1938 R
odegranie utworów, na co sala tak
WARSZAWA I
niecierpliwie oczekiwała.
8.00 Pieśń „Bogurodzica"; 8.05 Dziennik
Koncert zakończono poematem sym poranny;
8.15 Koncert; 9.00 Regionalna trans
fonicznym p. Palestra, utworem z na misja z Cieszyna; 10.30 „Adam Mickiewicz o
Konstytucji 3 Maja"; 10.40 Płyty; 11.45 Poga
szego punktu widzenia mało wartoś danka aktualna; 11.57 Hejnał z Krakowa;
11 03 Poranek muzyczny; 13.00 „Trzeci Maja
ciowego. Jest to twór dziwny. Jeśli w polskim Cieszynie; 13.30 Muzyka obiado
nie dziwaczny, pozbawiony cech twór wa; 14.30 Przemówienia Prezydenta R. P.;
14.50 „Witaj Maj — Trzeci Maj" audycja dla
czości, pretensjonalny, błyskotliwy, dzieci; 15.10 Audycja dla wsi; 15.35 Idzie
borem lasem; 13.15 Start do biegu
hałaśliwy, słowem — „nowoczesny" i żołnierz
narodowego 3 Maja; 14.25 „Na swojską nu
tą";
18.00
Płyty; 19.00 „Pan Tadeusz" Mic
zapewne bedzie zaliczony przez ama
kiewicza; 11.30 „Jadwiga, królowa polska";
torów muzyki, pozbawiony muzyki
21.00 Zbiorowa audycja sportowa; 22.05 Mu
taneczna; 22.55 Ostatnie wiad. dzienni
do rzędu dzieł Już dziś przeznaczo zyka
ka wieczornego.
nych dla „przyszłych pokoleń“_„
WARSZAWA II.
Na wysokości większych wymagań 14.30 Przemówienie Prezydenta R. P.; 14.50
.
, ,
Płyty; 14.00 Felieton aktualny; 14.10 Muzyka
artystycznych pozostała dyrekcja
; salonowa; 21.30 Płyty; 22.00 „Skarga koblev
.
ty" monolog; 22.15 Koncert solistów: 23.05
p. Georgescu.
v
Płyty.

Litewski teatr i muzyka

TEATR, MLlYK/l, HI\O

WIELKI: Tuutr nlecsynny.
NARODOWY: „Cyrano da Bargarac' Re•landa w reżyserii I z udziałem Jerzego lewAł^u... V' X AUDTC1E ZAGRANICZNE:
•zczyńikiego.
POLSKI: „Noc Llstojsadowa" SI. Wyspiań
14.35 Ryga. Koncert muzyki polskiej z ok. skiego.
iwlą<a narodowego.
LETNI: „Dama od Maksyma" w rat. Nie18.30 Radio Romania. „Zmierzch bogów" wlarowicza i Mira Zimińska, Zniczem I Gra
opera Wagnera (tr. z Toatru).
bowskim
20.25 Praga „Ksiądz Piotr" słuchowisko wg
NOWY: „Dar poranka" Forzano w rei.
Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
Cwojdzińskiego z Różyckim 1 Lubieńską.
20.30 Paris PTT. .Jaskółki" - operoika
MALT: Komedia Mauriac'a „Asmodeusz"
Hirschmanna.
w reżyserii I z udziałem Marli Przybylko-Po10.30 Wiata Eiffla. Koncart symfoniczny. tocklej.
20.55 Hilvarsum I. Koncert sumfonlczny.
ATENEUM: Codziennie „Szóste piętro" w
21. Mediolan. Wieczór oper (tr. z teatru
le Fenice w Wenecji).
21.00 Poste Parlsien. „Dedo" opertka Chri
stine I Wlllemetza z udz. Chevaller'a.
21.00 Monachium. Symfonia Pastoralna Bee Kina oznaczona gwiazdką rozpoczynają se
anse o godz. S-ej. Pozostałe o godz. 4-ei.
thovena.
21.05 Brno. Koncert muzyki polskiej.
KINA ZEROEKRANOWE.
22.00 Budapeszt. Recital fort. Bell Bartóka.

ŚRODA 4.5.1938 R.
WARSZAWA I.
4.15 „Kiedy ranne walają zorzo"; 4.20
Gimnastyka; 4.40 Płyty; 7.00 Dzionnik poran
ny; 7 15 Płyty; 8.00 Audycja dla szkół; 11.15
Audycja dla szkół; 11.40 Fragmonty z on.
„Faust"; 11.57 Sygnał czasu; 12.03 Audycja
południowa; 15.30 Wiad. gospodarczo; 15.45
Mieszkańcy tajgi i tundry; 14.00 „Uczmy się
mówić"; 14.15 Koncert; 14.50 Pogadanka ak
tualna; 17.00 Polska siła zbrojna i POW na
przełomie światowej wojny; 17.15 Współ
czesna muzyka francuska; 17.50 Przygotowa
nie mlodzieiy szkolnej do obrony kraju w
Sowietach; 18.00 Wiad. sportowe; 18.10 Mu
zyka lekka; 18.35 Audycja dla wsi; 12.00
„Księżyc sią pali" nowela; 19.20 Zapomniano piosenki; 19.35 „O dzielności roztropnej"
19.50 Pogadanka aktualna; 20.00 Płyty; 20.45
Dziennik wieczorny; 20.55 Pogadanka aktualna; 21.00 Koncert chopinowski; 21.45 „Nie
przemijający urok poezji"; 22.00 Konkurs
chórów regionalnych; 22.35 Płyty; 22.50 Ostatnle wiad. dziennika wieczornego; 23.00
„Polskie góry".

WARSZAWA II.

13.00 Płyty; 14.00 Parą Informacji; 14.10
Koncert symfoniczny; 15.00 „Nowalie wio
senne"; 15.15 Wiadomości sportowe; 15.10
Zespół salonowy; 18.00 Koncert solistów;
18.50 Płyty; 19.55 Życie kulturalne stolicy;
22.00 Przegląd kulturalny; 22.15 Muzyka ta
neczna; 23.05 Płyty.

NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE:
19.00 Sofia. „TannhMuser" opora Wagnera.
19.45 Droitwich. „Kawaler srebrnej róży"
opera R. Straussa.
20.00 Wiedeń. Koncert muzyki francuskiej.
Dyr. Albert Wolff.
20.30 Florencja. Koncert symfoniczny.
20.30 Strasburg. Koncert z Konserwatorium
w Metz.
20.55 Hllversum I. Symfonia nr 9 Beethove
na.

ATLANTIC (Chmielna 33): „Nancy Steole
zginęła".
♦ baiitk (Chmielna 9): „Pani Walewska".
CAPITOL (Marszałkowska 125): „Wrzos".
♦ CASINO (Nowy Zwiał SU): „Przygoda
pod Paryżem".
COLOSSEUM (Nowy s—iat ri- „Mocni udzie".
♦ EUROPA (Nowy świat 43): „Obcym
wstąp wzbroniony".
♦ IMPERIAL (Marszałkowska 54): „Płynne
złoto".
PALLADIUM (Złota /): „Pensjonarka"
PAN (Nowy Świat 40): „Buziaczek".
♦ RIALTO (Jasna 3): „Świat m:wi o nas".
♦ ROMA (Nowogrodzka 49): „Królestwo
zakochanych'.
STTLOWY (Marszałkowska 112): „Zbłądzi
łam".
♦ STUDIO (Chmielna 7): „Szalona Claudet
te".
ŚWIATOWID (Marszałkowska 111): „Żółty
pirat".
VICTORIA (Marszałkowska 104): „Kobiety
nad przepaście'

Z trudem wyrąbuje sobie drogę ku przyszłości

Trzeba iść z postępem

^adiokatarynka i Łratw?

Chłopcy na szosie
Cały oddz al powędrował do mamy

CAFE CLUB: Szopka polityczna.
yą.
INSTYTUT REDUTT (Kopernika
media Cwojdzińskiego „Teoria Einstein
ROSTJSKIE STUDIO ukaMai fClNś:
rza" Ostrowskiego
.-^r
8.15: Powtórzenie premiery „Krysi*

uj
»UMAI A (Krokowskie Przedmieście
„Miłość i łzy kobiety" i „Zaczarowane
go".
..... i
KOMETA (Chłodna 49): „Czar cyganei"

KINO PARAFII SW. ANDRZEJA:
Radziwiłłówna".
o MAJESTIC (Nowy Świat 45): „f”*",. ,
o MARS (Pi. Inwalidów): „Dziewcząt"
Nowolipek" I „Zdemaskowany bohal"■
MASKA (lezzno ro) .Czjrounica z
i „Adieu".
METRO (Smocza 13): „Dzieci ulicy........ ..
winnie się zaczęło".
MEWA (Hoża 38): „Trafalgar" i ..R®en*
rodzinka".
+ MIEJSKIE (Hipoteczna 3): „Hlszp»n
motyl".
10,
MUCHA (Długa 10): „2 dni w raju" '
dodatki.
po
HOWA TOMBOLA (Marszałkowska 34): «
strach opery" i „Gra żyda".
u,
♦ PRASKIE OKO (Zygmuntowska 18):
tura" 1 „Północ weła".
-ni
o POPULARNY (Zamojskiego 20):
wara" i rewia.
u1
PRAGA (Targowa 71): „Więzień króle*”
i dodatki.
...
RAJ (Czerniakowska 191): „San Francis1
I „Dymsza w polskim filmie".
„
RENA (D.uga 9): „Trójka hultajska" ■ ••
czarowana kraina".
.■
ROXY (Wolska 14): „Robert i BertrP"*
i dodatki.
, m
RIWIERA (Leszno 2): „Bunt załogi” '
datki.
i
SOKÓŁ (Marszałkowska 49): „Dziewcząt"
Nowolipek".
.<■'
SORFNTO (Krypskn 34): „Dorożkarz N'
I „Trzy małe wilczki".
.„
ŚWIAT (Susima 4): „Strzelec z Beng»”
SFINKS (Senatorska 29): „Huragan".
,
SYRENA (Inżynierska 7): „Zbieg » "
Ouentln" i „Hiszpania".
ŚWIT (Nowy świat 19): „Kościuszko P
Racławicami".
o,.
TON (Puławska 70): „Trędowata" I ■'
dyna! Mlchorowskl".
TRIANON (Sienkiewicza 8): „Panna Ma"'"
i „Kraj miłości".
...
UCIECHA (Zfota 72): „Królowa przed*”
ścla"
UNIA (Dzika 9): „O czym marzą kobi°™
I rewia.
„ i
WANDA (Mokotowska 73): „Zycie ullcT

ACRON (żelazna 44): „Oz:awcząta z No
wolipek" | „Zdemaskowany bohater".
AMOR (Elektoralna 45): „Droga do Rio" 1
„Daj ml twa serce".
* ANTINEA (Żelazna 51): „Niedorajda” I
„Czar Hiszpanii".
AS (Grójecka 54): „Ordynat Mlchorowskl"
i „Mistrz świata".
BIS (Elektoralna 21): „Kapitan Taylor" i
„Niesamowity dom".
CZARY (Chłodna 29): „Ślepy zaułek" I nad
program
+ EDEN (Marszałkowska 31): „Yrójka hul
tajska" I film kolor.
ELITE (Marszałkowska 81-a): „Trędowata"
„Ordynat Mlchorowskl”.
FAMA (Przejazd 9): „Płynno złoto".
FEMINA (Leszno 35): „Ostatni alarm".
FILHARMONIA (Jasna 3): „W cztery oczy".
FLORIDA (Żelazna 41): „legia zatraceń
ców" I „Miłość cygana".
FORUM (Nowinlarska 14): „Dziewczęta z
Nowolipek" i „Co miłość mota".
HELIOS (Wolska I): „Dziewczyna szuka mi
łości" I dodatki.
Informacje o filmach dozwolonych
HOllVW>„.
oza 79j ...angn noltu«-o
młodzieży — telof. 7-11-25.
ITALIA (Wolska 42): „Gdy kwitnę bzy".

Sprostowanie

W numerze wczorajszym w recen
zji z Opery wkradła się omyłka. Zda
nie dotyczące p. Kostrzewskiej nale
Ruch teatralny i muzyczny współ- który jednak nie zawsze jest należy- ży czytać: dźwięk pod względem
czesnej Litwy koncentruje się w Kow-1 cie oceniany,
pozycji (zamiast poezji)...
nie, gdzie istnieją różne instytucje ta
kie. jak Państwowe Konserwatorium
Muzyczne i Państwowy Teatr Dra
matyczny, który jest również siedzi
bą Opery. Zarówno muzycy, jak ar
tyści operowi i dramatyczni litewscy
są wychowankami i uczniami szkól za
W dzielnicy północnej popisuje się ten ma muzykalne ucha I od śmiecha
chodnio-europejskich, a wielu z nich, od jakiegoś czasu po podwórzach ra wybucha".
zwłaszcza kompozytorów, kształciło diooperator Josek Dratwa. Był on
Gdy radio nie nadaje Dratwa gra
się w Polsce.
kiedyś kataryniarzem, ale ktoś mu u- na płytach, bo ma w aparat wbudo
Litewski teatr dramatyczny datuje kradł katarynkę 1 nowej nie kupił. wany gramofon.
się od roku 1919. Pierwszym pionie Nie na dzisiejsze czasy.
rem teatru litewskiego byl Vaickus,
Dratwa postanowił olśnić Warszawę 800 kamienic
aktor jednego z teatrów petersbur
katarynką zradiofonizowaną. Skon
skich, który założył własne studio
w remoncie
struował specjalny wózek z anteną i
dramatyczne. Kiedy nastąpi! pomyśl
z aparatem radiowym odwiedza pod
Na skutek rozesłania nakazu o re
niejszy czas dla pracy teatralnej, na
wórza dzielnicy żydowskiej. Przed moncie kamienic, rozpoczęto już w
czele teatru litewskiego stanął aktor
siębiorstwo swoje zarejestrował i na stolicy masowe roboty przy odnawia
Glinskis. później Sutkus, wreszcie owózku umieścił duży szyld z napi niu domów. W chwili obecnej prace
becny reżyser Dauguvietis. Nie poprze
sem:
remontowe przeprowadzane są w 800
stając na repertuarze litewskim, Dau
„Kto
moje
radiokatarynke
słucha.
nieruchomościach.
guvietis stara się zaznajomić publicz
ność z wielkim repertuarem klasy
cznym Molierą. Szekspira, Schillera
Świat w w poszukiwaniu przygód
etc.
Do najwybitniejszych dramaturgów
litewskich należą m. in. Vaiciunas,
Ciurlionis i Putinas ■ Mykolaitis. Ze
sztuk polskich wystawionych w Kow
nie wymienić należy: „Mindowe"
Co roku na wiosnę policja ma wiele
Taką większą grupę młodocianych
Słowackiego. „Koniec Mesjasza" Żu kłopotu z poszukiwaniem młokosów, trampów zatrzymała policja na dro
ławskiego. oraz ..Dom kobiet" Nał którzy gnani żądzą przygód, ucieka dze między Płockiem a Włocławkiem.
kowskiej
ją z domu i wędrują po kraju, prze Oddziałek liczył siedmiu malców w
Zainteresowanie teatrem jest nieje ważnie z zamiarem dotarcia do Gdyni, wieku ud 11 do 15 lat. Są to: Wa
dnolite upodobania bardzo różne. a stąd okrętem na morze.
cław Barański, lat 12, Czesław Jan
„Chata Wuja Toma" wystawiona
Eskapady takie kończą się zwykle kowski, lat 14, Henryk Bednarek, lat
przez „Młody Teatr", awangardową z chwilą, gdy się wyczerpią zasoby 13, ł Warszawy. Zygmunt Fijałkow
placówkę młodych adeptów sztuki ak gotówki, podebranej rodzicom. Chłop ski z Grodziska, lat 12, Józef Rendek
torskiej, pod kierownictwem Oleka Zi cy cierpią wówczas gód, wreszcie wy z Łukowa, Bronisław Sieczkowski z
linskasa, osiągnęła rekordową ilość 30 nędzniali zgłaszają się do policji, któ Grójca (obaj po 12 lat), oraz ll-letni
przedstawień w ciągu 2 miesięcy, a ra odsyłała „trampów" do domu zroz Włodzimierz Dumała z Ciechanowa.
sztuki klasyczne idą zaledwie kilka paczonych rodziców.
Zetknęli się oni w czasie wędrów
naście razy. Organizatorzy, kierow
Przeciętnie sześciu — dziesięciu ki, sformowali oddziałek i zamierzali
nicy literaccy i aktorzy dają maksi malców dziennie umyka w świat po
przemaszerować do Gdyni. Wodzem
mum wysiłku szczerego i rzetelnego. przygody. Wędrują pieszo, czasem Ja
oddziału obrano najmłodszego z
kiś kmiotek podwiezie ich wozem, a „trampów". Dumałę, który dyspono
zuchwalsi jeżdżą nawet koleją na ga wał ogólną kasą drużyny. W chwili
Pomiataj
pę. Smyki-trampy spotykają się nie zatrzymania, cały majątek chłopców
o bezrobotnych
raz z rówieśnikami - uciekinierami i wynosił... 19 złotych 85 groszy.
wędrują razem.

raż. Perzanowskiej z Jaraczem na czol*
społu.
,
MALICKIEJ. „Jastrząb wśród go’*”
A. Hertza.
.
KAMERALNY: Codziennie „Niewinią«°
WIELKA REWIA: „Dudek i foriner*1*1
MALE QUI PRO QUO: Rewia „Skąd «*•

»»

d><

Święcone” w 7JLP

Związek Metalowców ZZP urządzi!
w lokalu związkowym przy ulicy Elektoralnej 21 „święcone" wielkanoc
ne dla członków.
W przybranej festonami sali uro
czystość zagaił prezes związku p. Jan
Tomalak, po czym przemówienia wy
głosili pp. Roch Gajewski i Józef Lewowski. Wszyscy mówcy nawiązy
wali do tradycji i historii polskiego ru
chu zawodowego stojącego na grun
cie narodowym, chrześcijańskim i de
mokratycznym. Zabawa trwała do pó
źnej nocy i przeszła w bardzo miłym
i serdecznym nastroju.
Identyczna uroczystość urządzona
przez Związek Włókniarzy odbyła

się w tym samym lokalu nazajutr^
Okolicznościowe przemówienia wy£'?
sili pp. Józef Lewowski i Marce11
Bieńkowski.

Otwarcie sezonu na Wiśle
Dnia 8 maja, w niedzielę, nastąpi u’’0
czyste otwarcie wszystkich z wyjar
kiem WTW klubów wioślarskich 1,3
Wiśle.
W programie tych uroczystość1
przewidziane są pochody przez nńa”
sto. uroczyste msze św. oraz zaba^
towarzyskie w lokalach nadbrze^'
nych

LEKARSKIE
GABINET ELEKTROLECZNICZY

4.URAK0WSK

LECZEŃ'" CHORÓB SKÓRNYCH
promieniami granicznymi Bucky‘ego
ŚNIADECKICH 12 Telef. 9.65-22.
(003)

WENERYCZNE, skórne, płciowe- .
Kobiety przyimnie lekarka Dr.
PATA l CHMIELNA ?5. 8 r. - 8
Niedz. do 1-ej. GABINET ELEKTRO'
SWI.ATŁOLECZNICZY. Diaterma "
Przychodnia Specjalna dla chorych na
rótkie fale. d‘ARSONVAL i in
(0013)

PŁUCA

SERCE

ul. Marsz. Focha 3. tek 3.00-22. Rent
gen. Odma sztuczna. Porada wraz z Przychodnia specjalna dla chorych
nrześwietleniem. Czynna od 12—8 w
PŁUCA SERC^
Wezwania na miasto
(007)
SENATORSKA 28'30. Rentgen. Odm*
sztuczna. Elektrokardiograt. Porad*
wraz z prześwietleniem. Wezwań”
1.
„„
T-J 5
'0(11
w niedzielę do 2-ei

Dii.

fJJNlli! ,.^;36
. oltiowe, skór

24

w LECZNICY, L E S r N O 77

(005)

i. « ą. .
l
nA
.'KŁoIMO-Z*

M

SPECJALNA przycb. dla chorych na Choroby WENERYCZNE Skórne.
rtpłclowe. *“
DL Ilf A norad? wra7 z
I LbVIbA prześwietleniem Codziennie od 9 r. — 9 w. w nledzief.
vieta do godz 1-el p< poi
W-wa Marszałkowska 49; fel. 9.00-09,
trodz 10—1 ’ 7
(0011)
ACZKX^t wyiączn <

lecznica choro

Żołądka WĄTROBY

RiUMATY

i przemiany materii Prześwietlenia,
analizy, wizyty na miasto Marszał
kowska 99. Od 9 do 8 w Niedziela crvwn*
10—1 Telefon 9.79-09 (004)

32

U E C : N 5 C A

ELEKTORALNA
przy Chłodne;

32

ARTRETYKOW
*

Dr. med. A.

rnn?

leszczynsk

weneryczne, płciowe

skó«'

CHMIELNA 33 (dom kina Atlant’1
WENERYCZNE PŁCIOWE i SKÓRNE przyjmuje od 9 r. do 8 wiecz. orY
Krótkie fale od godz. 9 r. do 9 wiecz w Lecznicy Mariańska 9, godz. 4-^,’
(045)-

Str, o

„NOWA RZECZPOSPOLITA*

Nr. 20

EqLdkucje ^qdoue

Odpowiedz prawnika

pruiiu s ± jcia

Przestępstwa
jawne
i
bezkarne
Piaga zawodowych licytantów
-Ostatni proces znanego w
y^arszawie komornika oraz
ta °ch zawodowych hien licyr^yjnych nasuwa mimowoli
«iutne refleksje na temat tole.^ania przez ogól społeczeń,r^a. jak również przez wła?e> powołane do ścigania i tęlenia przestępstw, codzienne$9 i jawnego łamania przepikodeksu karnego przez zor
^nizowane bandy pseudo - han
*arzV. żerujące na ludzkim nie
S2c*eściu.
-Sposób przeprowadzania w
/Warszawie licytacyj sądowych
.Pa«y jest niewątpliwie szerotu>J?U °SÓłowi — a zwłaszcza
Vin wszystkim, którzy w ja, 'eikolwiek formie — czy to ja.0 .Wierzyciele, czy też jako
’Użnicy mieli możność zetknie
!a się z tymi sprawami. Tym
je mniej pozwolę sobie po
etce go opisać.

Komornik i jego satelici
2ą każdym komornikiem ciągrupy charakterystycznych
S3 ów, odróżniających się już
air>ym wyglądem od przecięt
ego przyzwoitego obywatela,
//'dzimy tam „panów* w melo
Jkach maciejówkach i charak
erVstycznych czarnych cza
szkach z daszkiem, noszoc?ch jako — narodowe nakryle głowy w dzielnicach północ
Grupy te sa tak jednakoe o ile chodzi o wygląd zet^ętrzny, że poznaje je z la,Wością i na pierwszy rzut oka
|.afdy niemal doświadczony po
■ plant doskonale orientuje się z
JT) ma do czynienia. Podkreto umyślnie jako fakt, któ
y Ustalony został również na
Jatnim procesie komornika B.
2? gdzie jeden z policjantów
Wraził się: „proszę sadu, ja za
jodowego licytanta poznam
0(3 razu...“
Zawodowi licytanci poinfor
mowani są doskonale gdzie, kie
' u kogo odbędzie się licytaJa- Poinformowani są również
bladnie. czy przedmioty wy
awiane na licytacji będą w
•lole sprzedane czy też dłuźzechce i będzie w możnoś1 uronić się. Są doskonale zorPauizowani. kami 1 (o dziwo!)
lalni względem siebie — i
"v,r'dem osób które im się z
|NB#
.'IlKlNN^J NB

Zaległe komorne. — Pani B. — Nie
stety nie ma Pani możności obrony '
pozostaje tylko droga kompromisuUstawa □ ochronie lokatorów mówi
wyraźnie o zaleganiu dwóch rat. Ko
mo-’” płatne jest zawsze z góry — z
oko’iczności, że gospodarz przyjmo
wał z dołu nie można wyciągać żad
nych wniosków korzystnych dla loka
tora.
Niesłuszne podejrzenie (R. S.), Przy
wszystkich kasach widnieją napisy,
„reklamacje po odejściu od kasy nie
będą uwzględniane" Przepis ten nie
ma żadnego prawnego znaczenia.
Skoro Pan potrafi udowodnić, że otrzymał Pan za mało, przepis powyż
szy nie chroni zupełnie nieuczciwego
kasjera Dowód przeprowadzić można
wszelkimi środkami — niewątpliwie
i zeznaniami świadków. Nie taimy,
że dowód jest trudny...
Skarga na adwokata (Z.). Jeżeli ad
wokat zaniedbał pewnych czynności
procesowych, skutkiem czego po
wstała dla klienta szkoda — ma ten
ostatni bezwzględne prawo żądać od
adwokata odszkodowania. Należałoby
wprzód zawiadomić o tym radę adwo
kacką, która niewątpliwie przepro
wadzi dochodzenie.
Odszkodowanie za fałszywe oskar
żenie (Panu Z. T. w Łodzi). Jeżeli da
ny osobnik świadomie Pana oskarżył
o posiadanie kradzionej skóry, to przy
sługuje Panu niewątpliwie prawo po
ciągnięcia oskarżyciela do odpowie
dzialności za fałszywe oskarżenie. Ma
Pan również prawo do żądania pokry
cis ewentualnych strat, jakie Pan z
teg<- tytułu poniósł Trudno określić
wysokość tych strat na „oko". Trze
ba przed sądem udowodnić te szko
dy, jakie poniósł Pan w związku z po
ciągnięciem go niesłusznie w stan 0skarżenia, — z „ciąganiem" po są
dach. Mogą to być również szkody na
tury moralnej. Bądź, co bądź ani rze
mieślnik. ani kupiec nie zyskuje na
tym, że znajdzie się w pewnym mo
mencie pod tego rodzaju zarzutem.

gromna krzywda: dłużnika ruj ogólnie codziennych band licy
nuje się. a wierzyciel otrzymuje tantów. Czyli innymi słowy ban
w końcowym wyniku jakąś dy ludzi najciemniejszego po
część swojej należności... Tam kroju, codzienie jawnie, cynicz
bowiem, gdzie dochodzi już do nie i bezwstydnie, na oczach
tragicznej komedii licytacyjnej przedstawicieli władz państwo
..Nie ma ..licytantów...” bywa zazwyczaj więcej cięża wych. komorników i towarzy
Wchodząc do mieszkania licy rów, _ skarb państwa, inni wie szących im policjantów popeł
niają przestępstwa, przewidzia
towanego dłużnika wiedza z gó rzyciele itp.
ne wyraźnie w artykule 283
ry. czy warto licytować, czy
Kodeks karny
KK.
też opłaci sie raczej zadowolić
A teraz przyjrzyjmy się tej
mniejszym lub większym zy sprawie z punktu widzenia czy
Popełniając te przestępstwa
skiem i licytację udaremnić. —- sto prawnego.
wyrządzają olbrzymią szkodę
Zazwyczaj —- dwóch lub trzech
Co mówi kodeks karny w ar setkom i tysiącom obywateli,
spośród „bandy" podchodzi do tykule 283?
szkodę materialną, często trud
dłużnika i w zależności od war
ną
do naprawienia — co gorsza
Artykuł ten hrzmi:
tości wystawionych na sprze
„Kto podstępnie lub z chęci jednak wyrządzają olbrzymia
daż gratów proponuje mu sumę zysku udaremnia przetarg pu szkodę moralna > naruszają pu
pieniężna 20 — 50 czy też sto bliczny. albo przyczynia się do bliczną powagę prawa... Uczą
złotych, ażeby „nic nie było* odsunięcia innej osoby od u- bowiem, że można je stale i jaw
Targ odbywa się krótko.
działu w takim przetargu lub nie gwałcić...
Jeżeli dłużnik zdecydował do obniżenia ceny sprzedażnej
Dr Ł.
sie na opłacenie się licytantom licytowanego mienia. — podle
to w rzeczywistości licytacja ga karze więzienia do lat 2 i
się nie odbędzie.
KUPNO ZAPALNICZKI
grzywny.
Oglądają, kiwają głowami
Tym samym karom podlega, SZMUGLOWANEJ POCIAGA
dowcipkują na temat bezwar- kto wchodzi w porozumienie z
KARĘ
tościowych rzeczy.— i po wy inną osobą co do działania przy
wołaniu przez komornika pierw przetargu publicznym, mogące W pewnym wypadku posiadacz za
szego przedmiotu, skwapliwie go wyrządzić szkodę majątko palniczki, którą mu podarowano nie
oświadczają: „panie komysarzu wą wierzycielowi lub dłużniko wiedział skąd ta zapalniczka pocho
dzi. Tymczasem stwierdzono, iż była
nima brylantów...14 Komornik wi*.
ona przemycona z zagranicy.
szybko załatwia „formalności*
Przytoczone powyżej przepi
— zabiera teczkę i wychodzi.
sy są jasne, zrozumiałe i nie Powstała kwestia, czy posiadacz
żadnych komenta przedmiotu ponosi odpowiedzialność,
Trag'komedta przetargu wymagają
o ile nie był świadomy faktu przemy
rzy.
Gorzej sprawa wygląda, gdy
Równie jasnym wydaje mi tu zapalniczki.
nieszczęsny dłużnik nie ma pie się fakt, że przepisy te kodeksu Sprawa oparła się o sąd najwyż
niędzy na opłacenie się zawo karnego znajdują swoją najpeł szy, który orzekł, że posiadanie za
dowcom. Wtenczas odbywa się niejszą realizację, swój najjas palniczki nieostemplowane] nawet bez
komedia, a raczej tragikomedia krawszy wyraz w opisanych I świadomości tego, iż pochodzi ona z
licytacji.
powyżej przezemnie, a znanych przemytu lest karalne.
Jak powiedziałem wyżej, nikt
obcy nie ma dostępu do zamknij
tego, zorganizowanego klanu.
kołdry narzuty pledy koce ser we ty
Gdyby się taki śmiałek znalazł, I IIBWIll »■ materiały dekoracyjne i na zasłony, nadeszły koce ..angora" i pledy angielskie najtaniej
a
zrobią „sztuczny tłok*, wy T. GREMBLlCKI, Warszawa Kredytowa 1 6. Dostawy dla Pensjonatów Hoteli. Instytucji
drwią go. potrącą — nierzadko
zniszczą mu garderobę, wywo
łają jakąś awanturę. — a w naj
lepszym razie przy pierwszym
już przedmiocie tak podbiją ce
nę, że odechce mu sie dalszych
zakupów...
ft
7AMIANA zużytej garderoaszyny singera od j.zi tygod
Jednym słowem, mówiąc po
. M. L by na pierwszorzędne
niowo, Chłodna 42—13. Pańska
prawniczemu istnieje tu stała
40—22. Dzwonić: 6.79-17._______ (58) materiały bielskie. „Zamiana". Mar
szałkowska 108, front I piętro. Tel.
zorganizowana zmowa na szko
ADIO - ODBIORNIKI. Philips, Kos 6.42-45.
(Poszukiwane)
(66)
dę wierzyciela i dłużnika.
mos, Telefunken, Echo i inne bez
Rzeczy kupuje zorganizowa
od 10 zł. miesięcznie. Chłodna
łodzieniec lat 23 biuraiistą z 42zaliczki
na banda. Jeżeli kupuje jeden
—13, Pańska 40—22. — Dzwonić: Fi ITR A nainowsze, wykwintna roprowincji prosi o jakiekolwiek
kupuje za bezcen — a reszta do zatrudnienie. Łaskawe wiadomości: 6,79-17,_______________________ (59) rUlłlH bota: kołnierze modelo
we, przeróbki, farbowanie pranie.
staje ..rejwoch*. Jeżeli kupuje Krysiński, Warszawa 26 Dubieńska
(67)
YTWÓRNIA tapicersko - stolarska Kredyt. Krucza 46—4.
nr
9
m
2.
(87)
kilku, następuje odpowiedni po
Z. GILEWSKI, ul. Senatorska 26.
dział łupów.
Poleca meble stolarsko - tapicerskie
W ten sposób dzieje się owłasneg. wyrobu. gofnw- i na zamó ŁfRAIA/lCn datnskl paryźanin szy
góry opłaciły Orientują się
szybko i doskonale w każdej sy
tuacji, a stanowią zwartą gro
madę. do której żadna osoba
niepowołana, nie ma dostępu:

FIRANKO
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OGŁOSZENIA DROBNE
Posady i prace
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W

Kupno I sprzedaż

gotowe męskie

tcznowskie

wienia. Tel. 2.63-06.

(65)

hriHWIuw je wykwintne
kostiumy, futra, tanio. Kredyt
cza 46—4.

palta,
Kru
(68)

AMIANA (kupno) zużytej gardero
AY t/upno - Sprzedaż starej gardeby na materiały bielskie „Alwa“
H/ n roby męskiej i damskiej, za
Nowy Świat 62. sklep podwórzu: te KARIFTA
VUIUn I Alfred LEiBRANDT miana na wykwintne materiały biel lefon
nowoczesna
czyta
3.26-97
(56) RU ulu IM
ilustrowany tygodnik
skie. Kupujemy kwity lombardowe i
’**• WSPÓLNA i4t TEL. 9.00-47 (firma chrzeSciJaAska
futra. Jerozolimska 27. podwórze —
„Wiadomości Kobiece". Moda. Kosme
sklep 73. Tel. 7.23-75
(62)
tyka. Gospodarstwo domowe. Tylko
Czvte'nikom „Nowe Rzecz ^osnolitei” apec’alnv raba’
(022)
20 gr. Wszędzie do nabycia.
(74)
ÓŻKA i meble metalowe, meble
lekarskie, wózki dziecięce, piece
ĘŻCZYŹNI! Sto procent sil uzyska
niklowane niegasnące systemu ame
każdy, stosując mój wynalazek:
chcesz mieć piękne I zdro- rykańskiego sprzedaje detalicznie po światła, wykonanie dzwonków, moto
cenach hurtowych fabryka J Neu rów i radio-anten. A. SIUDEK, Moko Aparat „X". — Bliższe szczegóły: F.
*ęby izyii tylko szczotkę znaną z dobroci feld. Brukowa 4, tel. 10-14-66.
(61)
(75) towska 73, tel. 947-52. Wykonanie so Ponarski. Warecka 10—18.
lidne i tanio — (czynne dzień i noc
ASZYNY do szycia „Kasprzyckie święta). ____________________ (72)
musmummsuim
go" znane ze swej dobroci od lat
ADIO szwankuje. Przyczynę zba
58. Gotówka — Ratami — Tanio —
ft
TAPCZANY, otomany, foteda bezpłatnie wysłany specjalista.
d.B.KOZAKOW
(skład fabryczny). Warszawa, Mar
•
I le. łóżka, kozetka 10 mieś. ,.R idiopogotowie' telefon 9.86-89
5
^5)
WARSZAWA
3KÓLM’K Sa. tel. 318-49
szałkowska 158. róg Królewskiej. (47) Chmielna 44.
(63)
(76)
w
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Venus zła i dobra
Piękno ciała, miłość i złe skłonność

Przad dniem f-^o maja
Ostatni tydzień kwietnia upły
nął w Komisariacie Rządu pod
znakiem generalnych przygoto
wań. Bo rzecz nie jest wcale taka
prosta.
Co roku o tej porze cały referat
bezpieczeństwa ma pracy powyżej
uszu. Pierwszy maja to data, z któ
rą wiąże się olbrzymia ilość kło
potów. Co roku o tej samej porze
straszak komunistyczny wygląda
daleko bardziej czerwono i nie
bezpieczniej niż w zwykłym stanie
rzeczy. Co roku istnieje obawa
zajść, awantur, demonstracji, któ
re nie opanowane tv porę, mogły
by zagrażać bezpieczeństwu stoli
cy. A przy tym te konkurujące ze
sobą odcienie partji socjalistycz
nych...
Wiadomo, że socjaliści najbar
dziej nienawidzą się między sobą.
Że PPS CK W nie chce gadać z
PPS frakcją rewolucyjną, PPS da
wna frakcja rewolucyjna trzęsie
się na samo wspomnienie o ZZZ
p. MOraczewskiego.
Jeżeli więc, broń Boże, dwa takie nienawidzące się pochody wpadną na siebie, no to... moje usza
nowanie. A każdy, najmniejszy
nawet tumult komuniści postara
ją się wykorzystać na swoją rzecz,
siejąc możliwie efektownie, anty
państwowe hasła.
Nic dziwnego, że tydzień po
przedzający dzień 1 maja jest dla
wydziału bezpieczeństwa najbar
dziej gorącym tygodniem w roku.
Jakby to nie była wczesna wiosna,
a najbardziej upalne lato.
Drzwi gabinetu pana wojewody
są w ustawicznym ruchu. Coraz to
inny referent melduje się ze sprawozdaniem. Policja co godzinę do
starcza najbardziej szczegółowych
meldunków. Wszyscy są podener
wowani.
Jeden tylko pan wojewoda jest
najzupełniej spokojny.
Referent X właśnie wytyczył

trasy pochodów. Po długich i ucią
żliwych dyskusjach z przedstawi
cielami wszystkich odcieni socja
lizmu, pragnącymi zamanifestować
w dniu 1 maja swą przynależność
partyjną na ulicach Warszawy, po
żmudnym obliczeniu czasu trwa
nia pochodów, udało mu się nare
szcie opracować „ordre de route".
Szczegółowo referuje go panu
wojewodzie.
Naczelnik wydziału bezpieczeń
stwa asystuje przy raporcie, słu
cha uważnie, co chwila wtrąca
swoje uwagi, zaznacza na planie
miejsca, które należy obsadzić po
licją, zastanawia się, gdzie umieś
cić motopompy, a gdzie auta cię
żarowe z rezerwą policyjną i de.
nerwuje się, jak każdy wódz przed
walną batalią.
Jeden tylko pan wojewoda ani
na chwilę nie traci olimpijskiego
spokoju. Patrzy z góry na swoich
podwładnych i uśmiecha się taje
mniczo.
Wreszcie nadszedł dzień decy
dujący. Komisariaty policji otrzy
mały na czas instrukcje. Cała kam
pania, obliczona do najdrobniej
szych szczegółów, została precyzyj
nie wykonana.
Naczelnik wydziału bezpieczeń
stwa zasiadł przy swoim biurku
i z niepokojem oczekiwał na tele
foniczne meldunki. Rzecz kompli
kowała się o tyle, że 1 maja wypadl w niedzielę i można się było
spodziewać dużej frekwencji ucze
stników pochodów.
Nadeszła godzina dwunasta. Na
gle, jakby za pociśnięciem jakiejś
niewidocznej sprężyny otwarły się
upusty niebieskie i na ulice War
szawy spłynął ulewny deszcz.
Pan wojewoda wszedł do gabine
tu naczelnika wydziału bezpie
czeństwa i poklepał go po ramie
niu.
— I po co pan się denerwował?
Przecież deszcz to najlepszy śro-

Ludzie urodzeni pod wpływem We stroić. Sa wytworni i ekscentryczni mi bywa spłaszczony — wtedy 1
nus mają cerę białą z odcieniem różo w ubiorze. Lubią bardzo barwy Ja również zadarty. Usta średnie! *
wym. pokrytą lekkim puszkiem, bar sne. błyskotki i biżuterię (nawet męż- kości bardzo czerwone. Bardzo
................ - ki®8
dzo gładką i jakby przezroczystą. czyżnih
Chętnie
uczęszczała na datne wargi szczególnie dolna, *
Jest większa ŁDiiuowani
Zbudowani naogół “ ‘ ,
Wzrost dość wysoki. Kształty raczej wszelkie rozrywki. Miłość Jest głów- jtai
ciężko niezbyt zgrabnie, ciało oleZ
okrągłe, kości nie widać nigdzie. Gło nym motorem ich życia.
wa proporcjonalna, średniej wielkości,
Charaktery dobre
słodkie, czułe, tłuste, miękkie Jakby nalane Baf
policzki tłuste, często z dołkami. Czo ale często bardzo nawinę Ludzie uro łatwo pocą się Nogi ciężkie, ’10
ło bardzo ładnie sklepione z widocz dzeni pod wpływem Wenery są nao- duże guzowate. Ręce bardzo ®'e„
nymi niebieskimi żyłkami pod skórą. gół bardzo uczynni 1 usłużni Posia kie, prawie zawsze wilgotne i n
Charakterystyczną cechą ludzi uro dają też dużą intuicję, którą powinni w dotyku Głos krzykliwy ostry- y.
dzonych pod wpływem tego znaku się w życiu kierować, gdyż w prze dzie pod tym ujemnym wpływe® ,
jest to. że przy śmiechu czy dużym ciwnym wypadku spotyka ich wiele dzeni posiadają wątpliwy pion ®°fllJ
smutku występuje im parę linii na zbędnych zawodów i rozczarowań. ny. Mściwi aż do okrucieństw3’^
czole pomiędzy brwiami. Miejsce to Jedzą bardzo mało, lecz najchętniej wielką przyjemnością dręczą d*
w dawnej wiedzy tajemnej zwano potrawy ostre, pikantne, podniecają zwierzęta ptaki i w ogóle słabsi"
okiem Wenery. Brwi mają ładne, ce Kwiaty i perfumy uważaja za od siebie Ciężcy i złośliwi w obc°
bardzo i gęste. Jeżeli są one zrośnię rzeczy niezbędne do życia i koniecz niu. Nie wierzą w nic, w nikogo 3
te nad nasadą nosa, oznacza to wte nie im potrzebne. Lubią bardzo o- w samych siebie.
dy stały niepokój miłosny I przede grodownictwo i z zamiłowaniem od- ■
wszystkim zazdrość.
Włosy gęste, dają się uprawie kwiatów, dążą przy
Dręczeni stałym niepokoje®
puszyste, czarne lub ciemno blond. tym do posiadania własnej ziemi W
Nos prosty, dość szeroki, ale propor muzyce cenią więcej melodię niż hai- wszystkie sprawy życiowe stw3fw
cjonalny, na końcu mięsisty. Oczy du monię. Wszelkie piękno sprawia na I jąc tmaginacyjnie trudności i przeS
że, podłużne, wypukłe, jasne, wilgot nich duże wrażenie uroda, na nawet dy, zamęczają siebie i swoje ot jj
ne Wyraz oczu wybitnie zmysłowy. ładny strój bardzo łatwo ich ujmuje. nie. Najbardziej skąpi, kochają P'clL
Usta średnie różowe. Wargi foremne, Sami też niezwykle dbają o swój ze dze dla pieniędzy Chowają Je
ale prawa strona dolnej wargi jak wnętrzny wygląd 1 poświęcają dużo wie, żałując sobie t swym rodz®^
gdyby trochę nabrzmiała. Zęby zdro czasu na pielęgnowanie cery i wło wszystkiego, wolą / raczej głodo"'^
jak wydawać choćby najmniejsza •
we bardzo białe. Broda podłużna sów.
mę, jednak mimo to, zaproszeni Pr^
dość tłusta z dołkiem. Uszy zgrabne
Nie znoszą hałasu, kłótni, niezgody.
Szyja biała, okrągła, silna średniej i Sa sprawiedliwi,, łagodni, pobożni, innych, chętnie jedzą i biorą
długości.
Ramiona wąskie,
afwn cip
długości. Ramiona
wąskie, spadziste.
spadziste. !■ fŁatwo
się wzmc
wzruszają, nie Jednokrotnie we wszelkich rozrywkach. Lubnia
Biodra wysokie, nogi smukłe i długie.1 do łez. Przy zdolnościach artystycz- w hulankach i zmysłowych
I nych wkładają w nie całą swą duszę, nych orgiach. Mężczyźni szukają P |
nej miłości, by następnie oszukaj
żądają jednak poklasku. Wszyscy
nie dotrzymywać przyjętych na 5 ,
Zawsze uśmiechnięci. Lubią się
wielcy artyści znajdują się bezwzglę
bie zobowiązań. Kobiety nato®'3
dnie pod wpływem Wenery.
sprzedają się chętnie dla łatwiel5*
dek na wszelkiego rodzaju demon.
Ludzie urodzeni pod wpływem tego
straćje!....
gc I szybszego gromadzenia PieIV.|
znaku są właściwie leniwi, chętnie le
— No tak, panie wojewodo. Ale
dzy. Ludzie ci posiadają skłon®'
żą. W miłości są zasadniczo stali, nie i
kto mógł wiedzieć, że właśnie
bardzo per wers v’ne.
pogardzają jednak przygodami.
deszcz?...
— A ja wiedziałem.
Ludzie pod tym znakiem urodze
— Jakim sposobem?
— Bardzo prostym. Zadzwoni
Zły wpływ Weery daje skórę bia- są jednak dość bierni i łatwo ul
łem do PIM‘a. Ponieważ progno. łą z odcieniem różowym albo zupełnie ją wpływom Jeżeli pizeto spotk
j
za pogody wskazywała na dzień czerwonym. Czoło proporcjonalne u na drodze swego życia ludzi o
słoneczny i bezchmurny, byłem góry ścięte, głowa raczej okrągła, ale i dobrej woli, to po pewnym cza’|Ł.
zupełnie spokojny. Wiedziałem, że 1 zgrabna. Oczy migdałowe wpadnięte, przy wielkiej cierpliwości i wyrpz
będzie padał deszcz.
niebieskie czasami zielone, spojrzenie miałości tcfc ostatnich — mogą ł,nlf
Manifestacje pierwszomajowe w wyniosłe dumne. Włosy puszyste nić na >eptze ujemne cechy
Warszawie miały przebieg zupeł- falujące, czerwone blond albo też zu- charakteru
IN TAOnie spokojny.
ORKA
pełnie rude. Nos duży, tłusty, czasa-
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Wpływów

„|

Ży a miłości

Mściwi złośliwcy

cice. Założył ręce na kark i zaczął marzyć, jak so fnęła w stronę kanapki.
bie wówczas urządzi życie.
— Proszę cię, Finek, nie tak gwałtownie! — P0'
wiedziała stanowczo..
VII.
— Cóż to? Żabcia nie w humorze?
—
Przyszłam rozmówić się z tobą — oświadczY'
Grzdyl siedział zatopiony w rachunkach i pogwi
ła
dyrektorowa,
— Zechcesz zatem P0'
zdywał ze złości, gdyż jasne było, iż w najbliższych ważnie traktowaćsiadając.
moją dzisiejsza bytność u ciebi^
dniach musi wyłożyć Maniewiczowi tysiąc złotych
Grzdyl nieznacznie wzruszył ramionami i sklP
na roboty przy lotnisku, a z gotówką było krucho. nił się lekko, siadając na wprost dvrektorowej. Ob°'
Owszem, lada dzień miała nadejść asygnata na opła je milczeli przez dłuższą chwilę
cenie robót, tak iż szło o kilkudniowe tylko załata
— Slu-.ham — rzeki wreszcie Grzdyl.
nie dziury, ale tu właśnie powstawała trudność.
— Odpowiedz szczerze — romansujesz ze staro5'
Grzdyl wiedział, że ani Abram Ehrlich, ani Menasze ciną?
POWIEŚĆ WJP0LCZC5NA
Zamojski nie odmówili by mu kredytu, choć uważa
— Ja ze starościną? Co ci się przyśniło?
ny był przez nich z racji pewnych operacji wekslo
— Jeździłeś do Warszawy? — indagowała dY'
wych za konkurenta, zwrócenie się jednak do tych rektorowa.
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI:
„dyskonterów prywatnych44 osłabiłoby powagę fi
— Owszem, służbowo, i bawiłem kilka dni.
Bohaterem balu w Niechcicach Jezt zredukowany kasjer ko
lejowy Serafin Grzdyl. Umiejętnością tańca i urodą zwraca nansową Grzdyla; kredyt Maniewicza w miejscowej
— I służbowo spotkałeś tam starościnę? A
Grzdyl na siebie uwagą staroidny, co posłuty mu za dalszy KKO.
byt już wyciągnięty do ostateczności, sam czasu ona tam bawiła?
etap w jego karierze. Ale o Grzdylu i dyrektorowej mówi slą
Grzdyl jako urzędnik mógł tam uzyskać jakieś paw Niechcicach całkiem niedwuznacznie.
— Skądże ja mogę wiedzieć w ogóle — niepe'Y'
W tym samym czasie zdecydowano slą na budową lotniska
w Niechcicach. Dziąki stosunkom Grzdyla budową lotniska po ręset złotych zaledwie; pozostawała kasa spółdziel nie odpowiedział Grzdyl.
wierza komitet jogo szwagrowi Maniewiczowi.
cza, ale dyrektor jej w ogóle nie chciał słyszeć
— Może nie wiesz, że była w Warszawie? — ir<^
Starosta ulegając prośbom tony daje Grzdylowl Ust poleca
jący do burmistrza celem objącla posady sekretarza magistra o Grzdylu.
nicznie
spytała dyrektorowa. — Otóż była i tv bV'
tu. list wywołuje niesłychaną burzę w zarządzie miejskim,
— Psia krętka! — syczał Grzdyl
że też to by łeś z nią w teatrze. Widziano was razem.
gdyt posada sekretarza przeznaczona była dla protegowane
go jednego z radnych, tyda Nabaldasznika.
dlę Maniewicz nie spostrzegł się wcześniej! — Wnet
Grzdyl roześmiał się.
Mimo to Grzdyl obejmuje poradę I szybko aklimatyzuje się
jednak przypomniał sobie, że szwagier parokrotnie
w magistracie.
— Ależ tak. mówiono ci szczerą prawdę — P°'
Zredukowany sekrtarz magistratu. Żebrowski, jest w cięż mówił mu o stanie kasy, nie może więc mieć do nie
kich warunkach, kiedy spadają mu, jak z nieba, dwie propo
wiedział.
— Spotkaliśmy się w przedsionku, okaz?'
zycje współpracy: ze strony spółdzielni zarobkowej I ze stro go pretensji. Zirytowany wstał i zaczął chodzić po
ło się, że mamy krzesła w pobliżu, pomieniałem sw
ny Grzdyla w LOPP.
W zastępstwie burmistrza Gółki Grzdyl jodzie do Warszawy, pokoju.
z jakimś panem na miejsca i usiadłem obok sta'
gdzie spotyka się ze starofciną. Idą razem do teatru I do re
Rozmyślania przerwało pukanie do drzwi od stro więc
stauracji, gdzie starofdna spotyka swą dawną przyjaciółką,
rościny. Po przedstawieniu odprowadziłem ia
p. Elą, żoną szefa departamentu, z mężem. Po kolacji cale to ny mieszkania. Przekonany, że puka usługujący mu
warzystwo jodzie na dancing. Pani Ela zachwycona Jest apa chłopiec, Grzdyl odwrócił się do okna i rzucił krót hotelu.
rycją Grzdyla.
— Właśnie, do hotelu.
,
kie — właź!
— Przecież nie mogłem ukłonić się babie prze<J
Drzwi uchyliły się i stanęła w nich pani dyrekto- A jednak on ma rację — rzekł. — Zarobią na
i zaproponować, by poszła sobie sama.
rowa. Grzdyl obejrzał się i podbiegł z powitaniem. teatrem
czysto parę tysięcy.
stem zbyt dobrze wychowany.
Stwierdziwszy ten fakt, Grzdyl zamyślił się. Je-1 przystrajając twarz w najradośniejszy uśmiech,
żeli na budowie lotniska zarobi do spółki z Maniewi-' — Dziukuś! kochanie! — zawołał, chwytając gorDa!szv ciaer nastanO
czem tylko taki cam procent, to plunie na całe Niech-' ścia
obiec'a Hvrektorown iednak usunęła się i co1-RłNUM i.KAiA
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Konto rozrachunkowo Nr. 11*.
ZAKCAPT PRUKARSKIl K WTSZTNIKI

i

me iiurer

/

wiersz milimetrowy iub /egc miejsce ae
✓
tytułowej — ił 1.25; w tekście zł 0.80; za
zł 0.40; drobne 15 gr za wyraz, praca poszukiwane i zaofiarowane - 10 g»
wo. Drobne — najmniej 10 wyrazów Nekrologi — 50 gr mm. miejsce zastrz®'^^
25% drożej, tabelaryczne i bilanse - 5®% drożej Wyrazy tłustym drukiem
sie podwójnie. Duże litery — liczą slą za słowo Zagraniczne 50% drożej
nikaty (N) — 2 zł za mm
Za treść ogłoszeń Cedakcja nie odpowfad*
• *
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