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RZECZPOSPOLITA
Drogi i bezdroża konsolidacji

Po Społeczeństwo
mowie, Oświadczeniu
i
wywiadzie
czeka czynów!
b Przed ośmiu dniami „Nowa
Rzeczpospolita** przyniosła pa
miętny wywiad z Ignacym Pa
dewskim.
,. Nie pierwszy to byl glos wiel
■?e£o, szlachetnego, mądrego
drioty. czujnego strażnika du5*13, narodowego i przewodnika
Tyślj narodowej, w sprawie
jR’Siejszego położenia
wer netrznego kraju. Pierwszy
do latach milczenia, prze
mówił Paderewski w końcu
,lerpnia ubiegłego roku, gdy
dhodzily go głuche wieści o
traiku chłopskim, pacyfikacji.

przelanej krwi bratniej. Po dziś we wytyczne Paderewskiego.
dzień życie polityczne nasze
Echo i odpowiedź...
pełne jest odgłosów tego orę
Długo nie było ze strony
dzia a w świadomość politycz
na polska przeniknęły ratunko tych, którzy ponoszą dzisiaj

odpowiedzialność za losy kraju,
żadnego przejawu zbliżenia się
ich poglądów do koncepcji, któ
rą rozwinął Paderewski. Pierw
szeyo takiego przejawu dopa

trzył się On w mowie katowic
kiej wicepremiera Kwiatkow
skiego; po faz pierwszy bo
wiem wybitny członek rządów!
(Dokończenie na str. 2-ej)

Hitlerem wrota Watykanu zamknięte.,.^

„Nieobecność
Papieża
w
Rzymie
jest więcej, niż protestem**

PARYŻ, 9.5. W czołowym
organie katolickim Francji „La
Croix**, ukazał się artykuł pió
ra monsignora R. Foutenelle*a,
prałata b. zbliżonego do sfer wa
tykańskich, radcy kanonicznego
w ambasadzie francuskiej przy
Watykanie, poświęcony wizy
Niesłychane
cie
rzymskiej Hitleraiuchuialstuo
„Wizyta ta — piszc mgr. R.
(u>) KsiąAi arcybiskup Teodo- I
Fontenelle — nie jest drobnym
r°icicz wygłosił kazanie, w którym
tylko epizodem walki dwóch
Przestrzegał
młodzież wiejską
krzyży, krzyża prawdziwego i
Pfzed szkodliwymi
wpływami
"Siewu", potępiając jego działał- tego skarykaturyzowanego w
formie swastyki. Walkę tę ma
^ść- „Siew" jest organem Związ-1
skowano jakiś czas płaszczy
Młodej Wsi, mającego kieru-\ kiem konkordatu, gdy jednak
nek naprawiacki.
cel swój osiągnięto, zrzucono
W odpowiedzi na krytykę jed- maskę i swastyka otwarcie za-;
'fego z najwybitniejszych dostojni- atakowała Krzyż**.

/c°U> naszego Kościoła, „Siew"' nie
^ylko n.ic próbuje się tłumaczyć,
Golgota
wybucha oburzeniem, że „du„Dla Kościoła w Niemczech
c/l°wieństwo wkracza w komperozpoczęła
się droga krzyżowa.
tencje państwa'". Powołuje się na
t(>.' że organizacja Młodej Wsi, Bismarkowski kulturkampf jest
"Jest popierana przez najwyższe ’ wobec niej dziecinną tylko za
Ciynniki“ i ośmiela się grozić da- ’ bawką. Nowe pogaństwo ta'
eko idącymi konsekwencjami.
I rza się w błocie osławionych
procesów przeciw moralności,
Przestrzega wyższe duchowień- , z których czyni, co jemu się po
stwo, ~e „przykro będzie później j doba, zamyka szkoły wyzna
odwoływać zarzuty i zmieniać sta- f
niowe, rozwiązuje stowarzyszę
ouijfco" i - niesłychaną wprost nia młodzieży katolickiej, szy
^Czelnością usiłuje przerazić je dzi z wiary chrześcijańskiej,
jSeTn „kardynała austriackiego prześladuje kapłanów Chrystu
nnitzera, który walczył z Hitle- sowych.
dopóty, dopóki nie musial
I to, być może, ma być dopie
Przed nim ukorzyć , i pozdro- ro przygotowaniem do tego, co
Partyjnie słowami: „Heil nastąpi: biczowaniem przed ju
Hitler!"".
trzejszym krzyżowaniem-.."
Teorie totalne dużo mówią o
Poszanowaniu autorytetu, ale w „Italia
zadrżała!?...**
Praktyce zasady te stosuje się tył„Swastyka—pisze dalej mgr.
do swoich autorytetów, a woPc innych przestają one obowią- Fontenelle — wkracza do Rzy
^ytcać. Żyjemy w czasach, które | mu w uroczystość Znalezienia
p znają poszanowania ani dla'
.‘pku, ani dla zasług położonych !
kra ju, ani dla powagi mo- i
pociągi
rolnej.
do Wiednia
. kada młokos, który powinien
pdzieć jeszcze w szkole ludowej
Zwracają uwagę na ciekawy fakt,
oślej ławie uważa się za powo- że od dwóch tygodni ustał ruch pa
do dawania pouczeń na le- sażerski między Polska a Austria- W
" 1 prawo. Obwołany „wodzem"" niektórych pociągach ladacycb do
'ez grono takiej samej niedowa- Wiednia liczba pasażerów jest mniej
młodzieży, uważa się za sza od obsługi kolejowej, często w.
yktatora narodu, któremu dyktu- całym pociągu znajdują się dwie, trzy
P rv-'aUa 1 nakazy
osoby.
rsiebezpieczny jest ten nowocze. ' Niewątpliwie są to pierwsze skutki •
.Anschlussu".
} stew wodzów!

Kościoła

nie

Puste

Krzyża św., krzyża prawdziwe
go. Jakżeż to, Italia nie zadrża
ła? Czyż do tego stopnia za*
traciła swoje poczucie katolic
kie?
Nie uczynimy jej tej niespra
wiedliwości, by w to uwierzyć.

Ale jej prasa jest niema, a rezultatem tego w końcu znieczu
lenie zmysłu chrześcijańskiego.
W ten sposób udano w ostatirich czasach nieświadomość o
całej serii prawdziwych skanda
lów. których niedv nie znlosło-

Zwołanie sesji nadzwyczajne!!

by zwykle stosowanie obyczajów chrześcijańskich.
Więcej, wzięły w nich udział
władze publiczne — powiedz
my: nieświadomie, by nie są
dzić, że było to umyślnie — z
powagą, która nie pomniejsza
bynajmniej przepaści między,
obu brzegami Tybru.
<

„Piotr opuścił nfaslo**

„W umowach laterańskich po
W kołach politycznych roze • tematach obrad, powołane czyn
szła się wczoraj wieczorem po niki zachowują uporczywe mil .wiedziano: „Ze względu na po1
(Dokończenie na str. 2-ej).
głoska, że już w najbliższych ) Czenie.
dniach zwołana ma być sesja
nadzwyczajna.

Na dwa dni przed zakończeniem kary

Pogłoska ta wywołała ogrom
ne zainteresowanie i wzbudziła
łatwo zrozumiałe komentarze.
W kołach sądowych zwracają uwa- Inż. Doboszyńskiego, którego sprawa
O Dowodach zwołania sesji i gę na ciekawy zbieg dat w sprawie odbędzie się za kilka tygodni w Są*

Sprawa inż. Doboszyńskiego

Największa wypłata i accumulativ dnia

Wygrane według naszej tabeli

dzle Najwyższym.
Termin tej sprawy wyznaczono na
' dzień 15 czerwca, podczas gdy 17
czerwca upływa termin zakończenia
kary 2 lat więzienia.

Od wyroku Sądu Najwyższego uza
Sukcesy naszych faworytów
W 8 GONITWACH
•
leżnione
jest zwolnienie inż. Doboszy ń
wyścigowych stają się już przy trafnie przewidzieliśmy roz
skiego
z
więzienia.
słowiowe. Tak więc wczoraj grywki.
nasz sprawozdawca wskazał
bezbłędnie:
zielonq granicę

ACCUMULATIV
ZWYCZAJNY
złożony z koni: Złom, Rosa i Ka
res, co przyniosło zwolennikom
naszej tabeli wyścigowej
30 ZŁ ZA 10
W gonitwie 7-ej wskazaliś
my „Iloczyna** jako ew. fuksa.
Wypłata zań przyniosła:
111 ZŁ ZA 5.
Czterokrotnie też zwyciężyli
faworyci nasi na I miejsce: I■
Złom, Jill, Rosa i Kares.
Poza tym trzykrotnie zgłosiły
się pierwsze do celownika ko
nie wskazane przez nas na miej
see drugie (totalizator francus
ki).
Tak więc

Przemyt ludzi
na wielRą skalę

Nie zawsze restauracje służą tylko
dla rozrywek i konsumeji. Czasami
służą też dla celów przestępczych. Do
takich należało i przedsiębiorstwo 0zjasza Gengera na pograniczu Śląska
cieszyńskiego, blisko Cieszyna. W re
stauracji tej zbierali się przemytnicy
przeprowadzający młodych ludzi z
Polski przez zieloną granicę. Byli to
przeważnie przestępcy albo amatorzy
przygód wojennych poszukujący wra
żeń po obu stronach frontu hiszpań
skiej w-ojny domowej.
Ponieważ taki przemyt jest ściga
ny przez prawo władze śledcze zajęły
się zdemaskowaniem szajki. Restaura

cję Gengera poddano ścisłej obserwa
cji w wyniku czego trafiono do szefa
szajki. Aresztowano go i osadzono w
więzieniu. Był to niejaki Aron Szpilrajn z Cieszyna. Z szajką współdzia
łali kuzyn Gengera Salomon Hofman
oraz małżonkowie Karol i Anna Kowa
Iowie.
Kowalowie uczynili z mieszkania
swego prawdziwy hotel, w którym za
tnieszkiwali wszyscy zbiegowie za gra
nićę do czasu, ż nadarzyła się sposob
ność przekroczenia granicy. Szajkę
przemytników ludzi osadzono w wię
zieniu.

fuż graty zbrodniarz

ra szubienicy
PEŁAIA TABELA LOTERII zawis!
Plot. Rudziński, sp/awca trzucb po-

Wszystkie dzisiejsze ciagnien ?
w H-qirn uydaniu

twornych mordów, stracony został na
dziedzińcu w Grodnie. Skazany do o
statniej chwili nie okazał skruchy.
Jest to już piąty wykonany wyrok
śmierci w bieżącym roku.
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Po mowie, Oświadczeniu i wywiadzie N'“bTŁ«Le!’“,
Dokończenie ze str. 1-eh
pomajowych mówi! o porozu
mieniu ze stronnictwami, o
współpracy z dotychczasową
oiwzycją, odrzucając wyraźnie
monopartyjno.ść. przenikającą
dotąd wszelkie miarodajne oświadczenia. tyczące sic zagajdnienia konsolidacji narodowej.
Pamiętamy zawarte w mowie
tej aluzje do rzeczy zmiennych,
nadających się do zmiany; a
byt wśród nich i skład rządu i
ordynacja wyborcza.
Na wystąpienie to zareago
wał Paderewski głęboko pomy
ślanym, podniosłym apelem do
dobrej woli, celem doprowa
dzenia do pojednania. I przy
pomniał raz jeszcze wstępne
warunki, pod którymi, jego zda
niem. dokonać może się to po
jednanie, kładąc nacisk na czy
ny, zdolne w narodzie wzbudzić
zaufanie i wytworzyć tę atmo
sferę polityczną, o której mó
wił wicepremier Kwiatkowski.
Czytelnicy nasi pamiętają aluzję
do szeroko pojętej amnestii dla
tych ludzi opozycji, których pa
triotyzm. zasługi względem oj
czyzny. zaufanie, jakie posiada
ją w społeczeństwie, czynią
nieodzownym współczynnikiem
konsolidacji narodu.

Odwrót...
Przyszedł na to wywiad wi
cepremiera Kwiatkowskiego z
p. Micdzińskim. Pamiętamy
główną treść wywiadu: nie ma
sprzeczności między mową ka
towicką a poprzednimi enuncja
cjami miarodajnych osobisto
ści, melodia podłożona pod
tekst mowy nie jest właściwą,
organem konsolidacji ma być
Ozon, choć nie wyklucza się po
rozumień „grupowych**.
Sens i cci wywiadu tego róż
nie tłumaczono. „Czas” uznał,
że to „poprawki polityczne do
mowy katowickiej’*, odwrót w
ozonowe opłotki. Analogicznie
zrozumiały wywiad wicepre
miera „Nowa Rzeczpospolita”,
„Polonia” i „Zwrot’*, uznając,
że sytuacja została wyjaśniona
w sensie negatywnym.
Inaczej interpelował wywiad
prof. St. Stroński w „Kurjerze
Warszawskim”, kładąc nacisk
na podtrzymaną przez wicepre
miera zasadę dążenia do konso
lidacji przez porozumiewanie
się ze strronnictwami, przyczem Ozon byłby może jed
nym z partnerów. W tymże
kierunku idzie wieloletni, bliski
współpracownik prezydenta Pa.
derewskiego p. Sylwin Strakacz w nadesłanym nam arty
kule.

Warunki
Jak słusznie stwierdza p.
Strakacz, jeśli można dopa
trzyć się w wywodach wicepre
miera Kwiatkowskiego jakiejś
uchylonej furtki pojednania, to
pojednanie to wkroczyć może na
prawdę tylko bramą szeroko
otwartą przez akty dobrej woli.
O jakie idzie, powiedział Igna
cy Paderewski.
Tych aktów dobrej woli spo
łeczeństwo oczekuje- One do
piero mogą rozstrzygnąć wąt
pliwość co do interpretacji wy
wiadu wicepremiera Kwiatków
skiego. One dopiero mogą wpły
nąć na odmianę sytuacji poli
tycznej w kraju i zbliżyć nas do
rzeczywistej konsolidacji pań
stwa przez zgodę domową.

Nakaz rzeczywistości
Wywiad, udzielony przez p. wi
cepremiera Kwiatkowskiego re
daktorowi naczelnemu „Gazety
Polskiej" zwęża, do pewnego stop,
nia, ramy, w jakich dojść może do
porozumienia, do usunięcia „nie-

święcony charakter Wieczne
go Miasta, stolicy biskupiej Naj
wyższego Pasterza, ośrodka
świata katolickiego i celu piel
grzymek, rząd włoski trosz
czyć się będzie, by zapobie
gać wszytkiemu. co mogłoby
temu zaprzeczać**.
Tymczasem swastyka zjawi
ła się wszędzie: na dworcu ko
lejowym, na murach Rzymu...
Całv przepych ten jest jak cięż
ki koszmar, przeciw któremu
musi w głębi duszy burzyć się
katolickie i włoskie sumienie.
Fanfary, iluminacje, przeglądy
i rewie nic w tym nie zmienią.
Niby przez mgle odczuwano.

widzialnej zapory" dzielącej obóz I błędem nie do darowania tej do.
brej woli nie wyzyskać.
rządowy i opozycję.
Jakże realnie, w tym oświetlęMomentem dominującym ostatniego wywiadu p. wicepremiera idu wygląda zdanie Ignacego Pa.
jest OZN. Przekreśliłby on może derewskiego o mowie katowickiej
całkowicie znaczenie katowickiego p. wicepremiera.
gestu, gdyby nie mała furtka oWskazania jego, gdyby zostały
twarta dla osiągnięcia zgody na. urzeczywistnione, niepozorną furt,
rodowej.
kę zostawioną otworem, jakby mi.
Postarajmy się dla dobra spra mochodem, uczynić mogą łatwo
wy, furtkę tę jak najdłużej utrzy. b-amą triumfalną zgody narodomać otwartą.
wcj.
Trzeba się tylko wczuć w polską
„Nie przez próbę osłabienia au
torytetu OZN — oświadcza w wy- rzeczywistość i chcieć pójść za jej
wywiadzie p. wicepremier — lecz nakazem.
SYLWIN STRAKACZ
przez wzmocnienie tego a utorytet u,
wiedzie najkrótszadrogadodalszej
konsolidacji. Może ona przejawić
się zarówno w formie bezpośredniego zjednoczenia, jak też i po.
rozumienia grupowe,
g o dla osiągnięcia określonych,
Wczoraj odbyło się pod przewodni dzenie upoważniło zarząd dla uspraw
ważnych celów państwowych.
Do realizacji tego upragnione ctwem red. Wł. Bazylcwskiego do nienia organizacji do powiększenia
walne zgromadzepie Syndy składu zarządu na najbliższą kadencję
go przez miliony Polaków dzieła, roczne
katu Dziennikarzy Warszawskich dla o liczbę członków nie przekraczają
nie wystarczą wysiłki załatwienia sprawozdania ustępujące cych 4-ch.
tych dwóch czynników, tj. rządu go zarządu i wyboru nowych władz.
Do sądu koleżeńskiego powołano na
Walne zgromadzenie Syndykatu członków: Piotra Góreckiego, Bruno
i OZN.
Dziennikarzy Warszawskich stwier- na Korotyńskiego, Stanisława Koźmin
Idzie jeszcze o przejawy dobrej dzwiszy,. że dotychczasowy prezes skiego, Andrzeja Krasickiego, Ludowoli ze strony tych wszystkich Stefan Grostern dobrze zasłużył się miła Lcwenstama, Zygmunta Piotrow
ugrupowań polskich, które organizacji dziennikarskiej, zamiano skiego i Stanisława Strońskicgo, na
wało gc seniorem Syndykatu Dzien zastępców: Mieczysława Przybylozrozumiały, że idzie tu o rzeczy nikarzy
Warszawskich.
wskiego i Mariana Strzeleckiego.
wielkie i ważne dla naszej przy
Wybory nowych władz dały nastę Wreszcie do komisji rewizyjnej wy
szłości. Te przejawy dobrej woli pujące wyniki: prezes Jerzy Wie- brano: Zygmunta Augustyńskiego, Asą coraz częstsze, toteż pragniemy wiórski, wiceprezesi Marian Grzegor- dama Obąrskiego i Tadeusza Niesio
czy, Bolesław Hensel, Jerzy. Nowa
współdziałać, by się one nie zmar. kowski i Adam Romer. Członkowie łowskiego.
no wały".
W końcu walne zgromadzenie przy
zarządu: Roman Boski, Wacław Czar
Janowi Czempińskiemu, Maksy
Bądźmy szczerzy i spójrzmy sy. necki, Stanisław Grek, Jadwiga Kraw znało
czyńska, Mieczysław Krzepkowski, milianowi Goryńskiemu i Janowi Lituacji śmiało w oczy.
Aleksander Maliszewski i Władysław sakowskiemu godność seniorów syn
Dwanaście lat usiłuje grupa rzą- Żyglarski, przy czym walne zgroma dykatu.
dowa stworzyć „bezpośrednie zjednoczenie".
W ramach BBWR zadanie to się
nie powiodło. Czy są realne pod
stawy do przypuszczeń, że OZN to
zadanie spełnić zdoła?
LIDA 9.5. Wnia 8 bm. odbyta się w wydr, powiatówemu,’ reprczentująceSam p, wicepremier w swym
Lidżie
wielka uroczystość, związana-mu kolegium księży Pijarów w Liwywiadzie stwierdza, że do reali
z
75-leciem
powstania styczniowego ) dzie.
zacji tego upragnionego przez mi
liony Polaków dzieła nie wystar bohaterską śmiercią naczelnika pow Po nabożeństwie i okolicznościo
czą wysiłki nie tylko samego OZy stania ziemi lidzkicj pułkownika Lud wym kazaniu odbyła się defilada gar
nizonu lidzkiego i organiązeji.
ale nawet to połączeniu z rządem. wika Narbutta.
Społeczeństwo lidzkie ufundowało
Stąd chyba prosty nasuwa się
wniosek, że należy jąć się innych, tablicę pamiątkową Ludwikowi Narmniej zawodnych metod, że dążyć buttowi z płaskorzeźbą bohatera.
należy do „porozumienia grupo Na uroczystość jubileuszową przy
byli do Lidy liczni dostojnicy z Wilna,
wego".
IF przetłumaczeniu na język Grodna, Nowogródka 1 Krakowa.
w teatrze
mniej symboliczny, a bardziej re Po przeglądzie oddziałów wojsko
alny, należy dążyć do zgody naro wych i organizacji i mowie inaugura
dowej drogą porozumienia ze cyjnej przewodniczącego komitetu uroczystości sędziego Przybytko, profstronnictwami opozycyjnymi.
Lucjan Bryłskl ^ygłosit przy tabli
W rozmowach winien oczywiście cy podniosłe przemówienie, nawiązu
wziąć udział i OZN, jako jedna jąc do pięknej postaci ziemi lidzkicj
gdzie wystąpi
z grup, powiedzmy, jako strona, Ludwika Narbutta. Z kolei płk. Czurazem z rządem, skoro ich wysiłki ryłło, po przemówieniu i złożeniu hoł
pierwszy raz
we wspólnym idą kierunku, ale du szefowi swego pułku, Ludwikowi
drugim kontrahentem, jeśli ma Narbuttowi w dowód spójni, jaka łą
dojść do rozmów, mających do- czy ziemię lidzką i zakon Pijarów z
prowadzić do zdrowego kompro- pułkiem, strzelców lidzkich, wręczył
misu, muszą być stronnictwa poli uroczyście dyplomy i odznaki pułko
tyczne, dotąd będące w opozycji. we: miastu Lidzie, gminie lidzkej, z
Jest dobrze, że wywiad p. wice której pochodzi 1. Narbutt. fizkiemu
premiera tę małą furtkę zostawił
otwartą. Przez nią tylko wiedzie
Kapelusze na
droga do zgody narodowej. Wszy
każdą porę
na czele własnego zespołu :
stkie inna kręte uliczki, o pozo
rach autostrady, są ślepe, bez wyj
oraz
ścia, bo je przegradza „niewidzial w. 5 Krzyży
na zapora" zdecydowanej podsta
wy społeczeństwa.
Dobrej woli społeczeństwa otrzymał p. wicepremier, jak sarn
stwierdza, liczne dowody. Byłoby

Dziennikarze u siebie

Walne zebranie Syndykatu Warszawskiego

Uroczystość w bidzie
ku czci płka Narbutta

cała Warszawa

Wielka Rewia

gdy swastyki przechodziły P0^
lukiem Konstantyna, do innych,
jak mówi napis na nim, przezna
czonego triumfów, jakby in<?’
czennicy z pobliskiego Kolo*
scum powstawali pośrodku are
ny, skupiali się przy Krzyżutym prawdziwym, nie potrzebo
iacym „ersatzów**, aby bronie
Go raz jeszcze...
Piotr zaś opuścił miasto, któ
re noniża i bezcześci cala ta wJj
stawuość. Poszedł modlić się 1
olakać na górach albańskichNieobecność zaś Papieża <
Rzymie jest więcej niż prote
stem. jest dla Italii żywym wy
rzutem sumienia.
Mimo
rozlicznych mane
wrów ze stron zainteresowa
nych Pius XI Hitlera nie przyi'
mie i wrota Watykanu pozosta
ną dla niego zamknięte- A jeśli
Hitler w kroczy na Via della Con
ciliazione — zawrócić będzie
musiał przed w idokiem św. Pi°
tra.

„Dwa krzyże patrzą
prze iw sobie
„W kwirynale, w pałacu kró
lewskim, budowanym przez
trzech papieży, gdzie odbyło sW
tyle konklawe, zamieszkał gość
niemiecki. Z drugiej strony, jak
wizja zaświatów wykwita ko
puła Michała Anioła.
Dwa krzyże patrzą przeciw
sobie, ten zdeformowany W
swastykę i ten, który ma w so
bie przyrzeczenia wieczności.
Tu. na balkonie Kwirynału„Fuhrer” — tam — bcata pacis
visio (błogosławiona wizja po
koju) — św. Piotr, dokąd on nic
pójdzie”...

Sztandar ludowców
z wizerunkiem
św. Anrfrze.a Bobo i

NOWY TARG, 8. 5. Zarząd Powia
towy Stronnictwa Ludowego w No
wym Targu, postanowił tegoroczni
święto ludowe obchodzić w Zakopa
nem, święcąc równocześnie sztandar
powiatowy, na którym widnieć bęijzl0
również wizerunek św. Andrzeja So
boli.

DZIŚ w KAUKASKIE!
rendez-vous przy

Dolne salony Filharmonii Jasna 5
(t 1)

Karowa 18

słynna gwiazda rew i
i filmu

Baker

SFINKS s.:"a

Nasze ceny? 75 gr. 1 zl

ANOTEATR
<k 7) MiPcrA-ł KOWSKA <0
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zi‘ li,3'
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Bilety cd 1.70 do 10
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WINY
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..NOWA RZEC Z P O S P O L T T A"

Imponująca manifestacja zjednoczenia
Katolicyzmu i nacjonalizmu polskiego
Gen. Haller na zjesćdzie Jomżyńskim
(Od specjalnego wysłannika „Nowej Rzeczpospolitej”
Wizyta generała Józefa Hallera u
J- £■ ks. biskupa Łukowskiego, o którei donosiliśmy w numerze wczorajszym, dała zarówno z religijnego, jak
' Politycznego punktu widzenia wynjkl przechodzące wszelkie oczekiwa°ia. Ta wjZyta bowiem dała społe
czeństwu łomżyńskiemu, ściślej mówi^c, Łomży i najdalszym jej okolic°m okazję do zamanifestowania uCz»ć religijnych i politycznych oraz
głębokich, mocnych tendencji zjedno
czeniowych. od dawien dawna społe
czeństwo to nurtujących.
Oddajmy jednak głos faktom.
_ Kulminacyjnym punktem zjazdu, jeśli się tak można wyrazić, łomżyrisklęgo by,a niewątpliwie akademia w
Oomu Katolickim, akademia poświęcona uczczeniu dwu wielkich encyklik
Ojca św., a mianowicie „Rerum Novarum“ Leona XIII i „Ouadragesimo
Anno" Piusa XI. Encykliki te, jako
^tyczące robotników zgromadziły
Przede wszystkim łomżyński świat pra
Cy> a mianowicie robotników i chło
dów, również bardzo licznie stawiła
S'C I miejscowa inteligencja.
Już o godzinie 12 wielka sala Domu
^atolickiego zapełniła się po brzegi,
^mundurowani członkowie związków
Zawodowych „Praca Polska", którzy
Podjęi, się technicznego przeprowa
dzenia strony organizacyjnej stanęli
*e wszystkich przejściach oraz w
dwóch rzędach pod ścianami. Nie u'’’undurowani wraz z członkami Sto
warzyszeń Katolickich Męskich i.ŻerisKich zajęli kresła. galerię i — cały
Wielki dziedziniec przed domem.

Dosto ni ęoście
O godzinie pierwszej do loży weSz,i: J. E. ks. biskup Łukomski, geno
wi Haller, pułk. Izydor Modelski, ks.
dr Kulbat i adw. Stan. RyntUejsz. Kur
‘Vua rozsunęła się, odsłaniając rząd
Gitarzystów i półkole pocztów sztan
darowych wszystkich organizacji łom^nskich.

„Ekscelencjo, Panie Generale
Szanowni państwo! W roku bie
2 3 cym upływa 47 lat od chwili
Yydania pierwszej encykliki,
poświeconej zagadnieniom ro
botniczym — zagaił w im. społe
czeństwa łomżyńskiego popular
nV działacz katolicki p, Skiwski. — Ale nje tylko to jest dla
nas świętem. Dzień ten zaszczy
cił również swą obecnością pan
Kenerał Haller. Panie generale!
Nie ma takiego zakątka w Pol
sce, gdzie by imię twoje nie bysymbolem nieugiętej walki o
Polskę, nie ma takiego Polaka,
który by nie mógł z ciebie brać
Przykładu, jak należy służyć Oj
pzyfnie. Tyś poprzez Rarańcze
1 Kaniów wskazał narodowi dro
Sę do wolności, ty, Panie Generale, byłeś zawsze uosobieniem
tego szczytnego hasła: „Salus
Peipublicae suprema lex esto“.
Dlatego, jako rycerz i Sodalis
Warianus, jako przedstawiciel
^ielkiej niezbitej prawdy, bę
dziesz dla nas zawsze wielkim
'deałem“.
Rzucony na zakończenie okrzyk:
’’Niech żyje generał Haller!" sala po
wtórzyła trzykrotnie. Na podium
Wszedł przedstawiciel Chrześcijań
skich Uniwersytetów Robotniczych ad
"okat Stef-— Kaczorowski.

Prawo Bosk’e - orawem
'udzkim

jańskiej normuje również do- patii, jaką zebrani chcieli okazać Do leźli się ramię przy ramieniu z
kł..dnie życie rodzinne, społecz stojnemu Gościowi i jego Znakomite nami, bo to właśnie może nam
ne, gospodarcze i polityczne". mu Gospodarzowi.
dać sprawiedliwy narodowy uStwierdziwszy, że nauka Kościoła
strój pracy oparty na zasadach
reprezentuje ideę sprawiedliwości spo
„Czyny Bcskie - rekami katolickich.

łecznej, ładu ^„,«.„dku, .~i podsta
wa społeczna zniosła niewolnictwo
starożytności, przywracając człowie
kowi jego właściwa godność ludzką,
mówca streścił te wskazania społecz
ne Kościoła katolickiego, które opiera
ją się na zasadzie uspołecznienia pra
wa własności, samorządu życia gospo
darczego, a więc korporacjonizmu
chrześcijańskiego i wreszcie ukróce
nia lichwy, wyzysku i spekulacji. Ustrói ten istniał już dawno ale siły
sprzeczne z nauką Kościoła, a prowa
dzone przez międzynarodowe żydostwo i masonerię — pokazały do cze
go jest zdolny materializm, fałszowa
nie haseł w’olności i równości, czyli,
jak to określa papież Leon XIII w
sw ej encyklice, sprowadziły dla mas
pracujących jarzmo prawie niew-olnicze. W obecnym okresie burzliwych
przemian jesteśmy świadkami opadku ideałów materialistycznych, gdyż
ludność na własnej skórze wypróbo
wała ich skutki. Wyzysk mas pracują
cych, anarchia w stosunkach gospo
darczych, zburzenie wszelkiej regula
cji życia gospodarczego i nieopanowa
ne dążeąie do bogactwa, które zrodzi
ło niesprawiedliwość społeczna — oto
stan faktyczny.

Polaków

— Ale to są — ciągnął dalej
mówca — nie tylko dobrzy pa
trioci. To są również reprezen
tanci wysokiego rozsądku poli
tycznego. To są reprezentanci
tej idei, która łącząc ideę naro
dową i ideę demokracji spo
łecznej stwarza nową silę po
lityczną. Naród polski to w 75
procentach chłop i robotnik. Ta
właśnie idea daje możność zjed
noczenia chłopa i robotnika z
inteligencją pracującą, a więc
da możność rozwiązania wszy
stkich trapiących nas obecnie
dolegliwości.
Rzeczpospolita
znajduje Się obecnie w trud
nych warunkach międzynarodo
wych. ma jednak wszystkie da
ne na to. aby się stać pań
stwem wielkiego narodu. Ale —
musi się zjednoczyć. Dlatego
też wszytkie żywioły narodo
we, demokratyczne i katolickie
nie powinny się spierać o dro
biazgi. o rzeczy na razie nie
istotne. Powinny natomiast wy
tworzyć jeden wielki potężny
blok, który będzie walczyć i pra
cować dla odrodzenia Polski
„I znowu przychodzi nam z przez czyny Boskie wykonywa
pomocą nauka Kościoła, poda ne rekami Polaków.
jąc w -encyklice Ojca św. Piusa I znowu — burza oklasków.
XI „Ouadragesimo Anno“ ogól Jako reprezentant Zjednoczenia
ny zarys przebudowy ustroju Związków Zawodowych „Praca Pol
na zasadach katolickich. Dlate ska" zabrał głos p. Chaberski z War
go też w tym kierunku powinny szawy. Mówca stwierdza, że konfron
pójść prawa, polityka, dziala- tując pogląd społeczny narodowy z
poglądem katolickim, nie znajdujemy
nie •

70 proc, majątku narodowego znaj
duje się w rękach obcych, w rękach
wrogich religii katolickiej, w rękach
żydowskich. Zdaniem mówcy reforma
życia gospodarczego w Polsce jest
związana nierozerwalnie w trzech
punktach: uwłaszczenie mas, rozwią
zanie kwestii żydowskiej i unarodo
wienie handlu i przemysłu. Materia
lizm kapitalistyczny musi być wy
rwany z dusz ludzkich z korzeniami i
dopiero wtedy można pomyśleć o
tych reformach.

Reprezentanci wie.kich
ideij
— Zebraliśmy się tu również
w tym celu — kończył mówca
— aby uczcić reprezentantów
tych wielkich idej, aby uczcić
ludzi, których życie i czyny umieszczone jakby na świeczni
ku społeczeństwa są wciele
niem tych ideałów, ludzi, do
których naród ma całkowite za
ufanie. Tymi ludźmi są Jego
Ekscelencja Ksiądz Biskup Łu
komski i pan generał Józef Hal
ler. wódz armii błękitnej, armii,
która najsilniej zazębiła się o
duszę polską. W tych ludziach
zespoliły się te wszystkie twór
cze dążenia, o których mówi
my, ci ludzie to są właśnie ci do
brzy Polacy, dobrzy patrioci i
dobrzy katolicy. Mamy między
sobą wielkiego, niezłomnego ry
ccrza Kościoła Katolickiego, ka
piana, przed którym nawet wro
gowie Kościoła muszą pochylić
czoło z szacunkiem. Mamy mię
dzy sobą bohatera wojny świa
towej. bohatera wojny o Pol
skę. człowieka, który poślubił
Polskę z morzem i który jesz
cze teraz, tą sama ręką potrafi
tych ideałów bronić...

„Zebraliśmy się tutaj, aby uS?cić wielką ideę sprawiedliwo
ść społecznej — mówił — jaką
•'es tniewątpliwie encyklika „Re
rum Novarum" i w nie mniejSfcym stopniu „Ouadragesimo Sala zagrzmiata oklaskami. I nie by
Anno“. Kościół katolicki nauką ły to oklaski bite dla demonstrowa
s\ą obejmuje nie tylko pojęcia nia gościnności. To była szczera i na
feligijne. Prawo etyki chrześci miętna owacja, uzewnętrznienie sym

żadnych rozbieżności.

Obóz narodowy rpst
obozem katolickim

Kiedy ucichły rzęsiste oklaski, któ
rymi sala wynagrodziła mówcę, wstał
ks. dr Kulbat i zapow iedział, że prze
mówi pan generał Haler. Już te słowa
wywołały burzę oklasków, która nie
cichła, choć Generał wstał i dał znak,
że chce mówić.
Wreszcie oklaski ucichły, Generał
zabrał głos. Mówił z tą swoją daw
ną swadą żołnierza, wygłaszającego
prawdy zdobyte w boju, może nawet
z trudem, z wielką wiarą w ideały,
które wyznaje, z wiarą człowieka do
brej woli.

Wieika oołrzeba czynu
katolkk ego
— Dwaj moi przedmówcy —
mówił Błękitny Rycerz — wy
powiedzieli prawie wszystko,
co można było na te tematy po
wiedzieć, ale ja pozwolę sobie
dorzucić jeszcze jedno: chciałbym mianowicie podkreślić, że
Polska,, podobnie, jak cały
świat odczuwa wielką potrze
bę zdecydowanego czynu kato
lickiego. Tę potrzebę nie tylko
my odczuwamy: cały świat nie
może dłużej wytrzymać w tych
warunkach.
Musimy
więc
przejść przez to wielkie prze
obrażenie, które na ten czyn po
zwoli nam się zdobyć, a to prze
obrażenie nie może się obejść
bez naszego współudziału. Dla
tego też wzywam was wszyst
kich do akcji katolickiej, akcji,
która da wyraz naszym najistot
niejszym wierzeniom zarówno
gospodarczym, jak politycz
nym. Ojciec święty niejedno
krotnie zalecał nam, abyśmy umieli zdobyć sie na czynne apo
stolstwo świeckie. . Słyszałem
od dwóch moich przedmów
ców, jak powinien wyglądać ustrój. oparty na katolickiej spra
wiedliwości społecznej. My czu
jemy się dość mocni, aby ten ustrój wprowadzić. Polska była
przez całe wieki swej historii
krajem katolickim i nie byłaby
nigdy doszła do tej potęgi, któ
rą reprezentowała przez długie
lata, gdyby nie katolicyzm. Tyl
ko dzięki ścisłej współpracy z
Kościołem, dzięki ustawicznej
zbieżności idei patriotycznych
z religijnymi doszliśmy do
szczytu sławy i potęgi. Upadek
rozpoczynał się zawsze od osła
bienia wiary.

„My obóz narodowy jesteś
my obozem katolickim — pod
kreśla mówca kategorycznie.—
Narodowy ustrój pracy musi
mieć katolickie nastawienie i —
od kilkunastu lat statut „Pracy
Polskiej" zawiera wszystkie
części katolickiego poglądy gos
podarczego. Daje on wyraz te
mu, że tylko korporacjonizm
chrześcijański jest jedynym ra
cjonalnym i sprawiedliwym
programem społecznym. Upow
szechnienie własności, właści
wy ustrój pracy i sprawiedliwy
podział dochodu to są i nasze ideały.
Mamy między sobą wodza
Błękitnej Armii. Karty histori
polskiej pisane przez tego wiel
kiego rycerza będziemy zawsze Co Polska daje ludzkości?
czytać ze czcią. On właśnie na
— Po wielkiej wojnie świato
suwa nam myśli o wielkich o- wej, gdy ktoś miał możność jak
bowiązkach. które powinniśmy ja rozmawiać z przedstawiciela
wypełnić.
mi obcych narodów — zapyty
Mówca przypomina, że kiedy Mus wano mnie niejednokrotnie —
solini ogłaszał włoską kartę pracy „Co Polska daje ludzkości, ja
dziwił się w jednej ze swoich mów, kie walory położy na szali roz
dlaczego w dobie, gdy wszystko jest woju wypadków?" I byli wów
uregulowane, istnieje dziedzina, w któ czas tacy, którzy, jak np. Niem
rej trzeba się uciekać do gwałtów i cy twierdzili z cala stanowczoś
przemocy, strajków i bojkotów. We cią, że Polska nie reprezentuje
wszystkich innych dziedzinach wszel sobą żadnych wartości. Byli ta
kie tego rodzaju zatargi regulują nie cv którzy pamiętali, że Polska
zależne sądy. Otóż kamieniem węgiel to było przedmurze chrześcijan
nym katolickiego ustroju gospodarczo- stwa, a więc była siłą zbrojną,
społecznego winny być również sądy, która na tym polu położyła dla
które by na podstawie praw regulo reszty ludzkości pewne zasługi.
wały te wszystkie zatargi w imię in Znalazła sie wreszcie trzecia
teresów narodu.
kategoria...
— Ale — kończy mówca —
— Jeden z moich przyjaciół
narodowy ustrój pracy bez na Kanadyjczyk Rose znalazł się
rodowego rządu nie jest możli w Cieszynie zupełnie przypad
wy do przeprowadzenia- Wiel kowo. jako jeniec. Ten kraj za
ki warowny obóz narodowy już dziwił go. zainteresował zmusił
jest. Do niego wzywamy wszy do nauki polskiego języka. W
stkich. aby jaknajszybciej zna dalszych studiach nad polskoś

cią przyjaciel mój natrafił na
dzieło Cieszkowskiego „Ojcze
Nasz". To było dla niego rewe
lacją. „Wy nie wiecie sami" —
mówił później do mnie — „co
wy dajecie kulturze ludzkiej!
Wy przynosicie nowe ideały!
W waszych sercach spoczywa
jakaś przedziwna iskra Boża,
której wam nie wolno marno
wać między sobą!
— Z tą iskrą Bożą winniśmy
więc przejść na podbój reszty
świata. Najwyższy już czas
wyjść poza ciasne ramy nie
wiadomo przez kogo i poco na
kreślone. To jest wprawdzie nie
zbita prawda, że ważną jest
rzeczą siła fizyczna zdrowia na
rodowego i mocne przeświad
czenie. że my tu jesteśmy i bę
dziemy gospodarzami...

Sala już raz po raz grzmi oklaska
mi... Atmosfera staje się coraz bar
dzie] gorąca, pełna entuzjazmu i wia.
ry w ideje, o których mówią z podium
i z loży—

na szerszy świat

Ale drugą równie niezłomną
prawdą jest to, że skoro repre
zentujemy wysokie wartości
moralne z tymi wartościami
winniśmy wyjść na szerszy
świat. Ja tak samo jak wy je
stem członkiem Akcji Katolic
kiej i dlatego twierdzę, że musi
my przygotować się do tego apostolstwa świeckiego, o któ*
rym mówił nam Ojciec święty.

Opowiadając imponujący przebieg
uroczystości w Rzymie, podczas ka
nonizacji nowego świętego polskie
go — generał wzruszonym głosem opisuie chwilę, kiedy w Bazylice św.
Piotra zabrzmiał śpiew: „Boże coś
Polską...", gdy prowadzono sztandar
nowego świętego.

— On będzie czuwał nad ca
łością naszych ziem — mówił
Błękitny Rycerz — ale musimy
z nim współdziałać siłą czynu
wiary Chrystusowej, żeby w
Polsce zapanował porządek, mi
lość i sprawiedliwość...

Burza oklasków przerywa genera
łów, który podejmuje dalej:

— Żegnając pielgrzymkę pol
ską Ojciec święty powiedział:
„Pamiętajcie: coordinate, subor
dinate et disciplinae". A więc
nie walkę nam zalecił, tylko łą
czenie wszytkich wysiłków
skoordynowanych i podporząd
kowanych władzy duchownej,
łączenie wszystkich wysiłków
do wspólnego mianownika, któ
rym jest Chrystus i Polska...
Znowu oklaski...

Pam etac o ludzie
wioft gibkim
— W maju właśnie przypada
rocznica ślubów Jana Kazimie
rza złożonych Matce Bożej we
Lwowie, którą podówczas obra
no Królową Korony Polskiej.
Podczas tych ślubów Jan Kazi
mierz przyrzekł tej Królowej
namiętać o ludzie włościańskim.
My również nie powinniśmy o
nim zapomnieć, ale powinniśmy
pomóc mu wznieść się wyżej
tak, aby przez Królestwo Marii
doprowadzić do Królestwa
Chrystusa w Odrodzonej i Wiel
kiej Polsce.

W gromkie oklaski runął marsz Dą
browskiego-. „Jeszcze Polska nie zgi
nełal" grała orkiestra, a wraz z nią
serca wszystkich obecnych. Potem z
tym samym entuzjazmem sala podjęła
Hymn Młodych, poczym Generał mu.
siał leszcze wyjść z balkonu, aby
stamtąd choć kilka słów powiedzieć
do tłumów które nie mogły się dostać
do sali.
Witold Poprzęcki.
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Nie ma śledztwa

Wizyta rzymska widziana z Londynu
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nie Hitlera przefw ma,H- frampczyńskiemu!
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Oś Rzym—Berlin stanęła na miejscu
LONDYN, 9.5. Angielskie koła po
lityczne z żywym zainteresowaniem
śledzą przebieg wizyty kanclerza Hi
tlera we Włoszech. Uważna analiza
toastów, jakie podczas sobotniego ban
kietu, będącego właściwie zakończe
niem wizyty, wymienili między sobą
Hitler i Mussolini nasuwa kołom angiels’ >u wniosek zgodny zresztą z icb
początkowymi przewidywaniami, że
wizyta włoska Fiihrcra nie stanowi
żadnego nowego czynnika w dotych
czasowym stanie osi Rzym — Berlin.
Przeważa tutaj pogląd, że oś właś
ciwie stanęła na miejscu i nie posunę
ła się ani o krok dalej. Nie odpowia
da to niewątpliwie planom Niemiec,
które liczyły na to, że Mussolini mimo
wszystko pójdzie na dalsze zacieśnie
nie osi i chociażby dla wzmocnienia
swojej pozycji wobec Francji zechce
zaangażować się w kierunku zawarcia
formalnego sojuszu w Wielką Rzeszą.
Tymi tylko planami bowiem wytłuma
czyć można skład imponującej ekipy
współpracowników dyplomatycznych
i wojskowych, których Hitler zabrał
z sobą. W Londynie zwrócono zwłasz
cza uwagę na obecność znanego pra
wnika niemieckiego urzędu spraw za
granicznych Causa, specjalisty od tek
stów umów międzynarodowych.
Koła angielskie uważają, że w roz
mowach rzymskich właściwym pa
nem był Mussolini i on też przeprow a
dził całkowicie swój punkt widzenia.
Do jego sukcesów zalicza się tu prze
de wszystkim niezwykle demonstracyi
nc zagw arantowanie przez Hitlera „od
wiecznej granicy", jaką „Opatrzność

i historia" wytyczyła między Niemca
mi a Włochami. W ustępie tym mieści
się niewątpliwie ze strony Hitlera wy
raźna aluzja do przedwczesnych na
dziel, jakie jego podróż wywołała
wśród ćwierćmilionowej ludności nie
mieckiej, zamieszkałej w obszarze
Brenueru.
Także i w sprawie Czechosłowacji,
której losem opinia angielska zaczyna
się z każdym dniem interesować coraz
bardziej, panuje tutaj przekonanie, że
Mussolini nie poszedł w stu procen
tach za życzeniami Hitlera. Prawdą
wprawdzie jest bowiem, że Włochy w
zasadzie zgłaszają desinteressement w
tej sprawie, tym niemniej jednak nie
ulega najmniejszej wątpliwości, że
Mussolini doradzał Hitlerowi umiar w
traktowaniu żądań mniejszości sudec
kiej i przyłączył się całkowicie do ini
cjatywy angielsko • francuskiej, zmie
rzaiącej do pokojowego rozwiązaniu
tej kwestii.

ślusarzy i kierowców samochodowych

Stały sąd apelacyjny
w Toruniu

Ministerstwo sprawiedliwości przy
gotowuje zarządzenia wykonawcze
do ustawy o utworzeniu nowego okrę
gu apelacyjnego.
Jak wiadomo z dniem 1 październi
ka powstaje specjalna apelacja dla Po
morza w Toruniu.
W najbliższym czasie Prezydent
Rzplitej na wniosek ministra spra
wiedliwości zamianuje nowego preze
sa ósmego z kolei okręgu apelacyjne
go. oraz cały skład sądu apelacyjne
go w Toruniu.

moebodowych w Polsce" z tymczaso.
wą siedzibą w Toruniu.

rzystwie swego stałego na tym terenie
doradcy, prof, uniwersytetu paryskie
go. Gastona Jeże.
Wiadomość ta oficjalnie jest jeszcze nie potwierdzona, niemniej jed
nak wywołała zrozumiałe poruszenie,
tym bardziej iż początkowo przypu
szczano, że inicjatywa rządu brytyj
skiego, popierana przez obecny rząd
francuską a zmierzająca do zlikwido
wania pod względem proceduralnym
sprawy uznania imperium włoskiego
w Abisynii, nie natrafi na poważne
przeszkody.
Na obradach rady Ligi górować bę
dą zresztą zagadnienia proceduralne
merytorycznie już omówione i zde
cydowane przed sesją.

Ku czci św. Andrzeja Boboli
GDANSK, 7.5. Centralny Komitet
katolików Polaków diecezji gdańskiej
przygotował po powrocie grupy piel
grzymów gdańskich z Rzymu wielką
akademię ku czci św. Andrzeja Bo
boli, na której byli obecni: JE ks. bi
skup 0‘Rourke i komisarz generalny
RP p. min. Chodacki.
Pod koniec akademii postanowiono
wysłać do Ojca św. telegram hołdow
niczy, na który w ostatnich dnich nad
szedł w odpowiedzi telegram z Waty
kanu z błogosławieństwem Ojca św. i
Polacy w Gdańsku byli niezmier
nie uradowani wiadomością, że ks.
prób. Rogaczewskiemu udało się za
życzliwym poparciem prowincjała oo.
Jezuitów w Warszawie ks. Sopucha
uzyskać cząstkę relikwii św. Andrze
ja Boboli dla w. m. Gdańska, miano
wicie dla polskiego kościoła, który ma
stanąć pod wezwaniem św. Andrzeja
Boboli w Sopotach.
Relikwie były koleino wystawione
przez kilka dni w polskim kościele
Chrystusa Króla w Gdańsku, potem w
nowej kaplicy ss. Dominikanę^ w So
potach, w polskim kościele św. Sta
nisława na przedmieściu we Wrzesz
czu i w końcu w kaplicy M. B. Czę
stochowskiej w Nowym Porcie. —

Pomiataj
o bezrobotnych

Wtoan afe wykopalisko pod M ethowem

Są to monety z czasu Zygmunta II

„Naród angielski jest w swych de
cyzjach powolny, lecz za to w dzia
łaniu bardzo wytrw aly i konsekwent
ny.
Pod wpływem niebezpieczeństwa
nowego konfliktu powszechnego i pod
naciskiem wojen, toczących się w Hi-

w Gdańsku

7 Kg starych monet
We wsi Rzcżuźnie pow. miechow
skiego, podczas budowy stodoły na
trafiono na duży garnek gliniany, wy*
pełniony srebrnymi monetami wagi
przeszło 7 kg.

W „Kurierze Warszawskim"
ukazał się pod powyższym ty
tułem artykuł gen. Wt Sikor
skiego, z którego przytaczamy
poniższe, niezwykle interesują
ce wyjątki:

Sprawa absyńska nie przejdzie gładko
GENEWA, 9. 5. W poniedziałek o
godz. 17 rozpoczynają się obrady 101
sesjj rady Ligi Narodów. Niedziela
przyniosła niezwykłą wiadomość o
fakcie, który może utrudnić pracę ra
dy pod w zględem proceduralnym. Ro
zeszły się bowiem wiadomości, że
wbrew pierwotnym przypuszczeniom
do Genewy przybyć ma z Anglii 1iegus abisyński, Hcilc Selassie w (owa-

Wazy i Jana Kazimierza, przy czym
część monet przedstawia dużą war
tość numizmatyczną.
Cenne to wykopalisko ma być prze
kazane do zbiorów numizmatycznych
Muzeum Narodowego w Warszawie.

ciktch

Zbrojenia Wielkiej Brytanii

Negus przyjeżdża do Genewy

Wielki zjazd w Toruniu
TORUŃ, 9.5. Wczoraj odbyt się w
Toruniu ogólno - polski zjazd ślusa
rzy i kierowców samochodowych któ
ry był jednocześnie manifestacją spo
łeczeństwa toruńskiego na rzecz mo
toryzacji.
Po nabożeństwie w bazylice św. Ja
na na rynku odbyła się defilada sa.
mocbodów, które z balkonu ratusza
poświęcił ks. proboszcz Goga.
Następnie odbyła się akademia, któ
ra zagaił prezes korporacji monterów
samochodowych w Toruniu Oliwkowski. Dyr. Zw. Izb Rzemieślniczych
RP Sikorski wygłosił referat pt. „Zna
czenie rzemiosła w akcji motoryzacji
kraju".
Właściwe obrady zjazdu nad powo
łaniem do życia jednolitej organizacji
ślusarzy i kierowców samochodo
wych w Polsce rozpoczęły się o godz.
16-ej.
Po referacie wygłoszonym przez P.
Oliwkowskiego uchwalono powołać
do życia ogólno - polską* organizację
Pad nazwą: „Stowarzyszenie Ślusa
rzy samochodowych I kierowców sa.

W sumie ogólnej bilans wizyty wło
skiej Hitlera oceniany jest tuta] ze
stanowiska bezpośrednich celów poli
tyki niemieckiej raczej jako pewnego
rodzaju rozczarowanie
(W.)

Przedrnłn
kilkoma dniami
obiegła rlawim
dziło o oskarżenie
z tytułu nie*
nl<
nnlcVa wn11 płlwalmiP.i
niemal całą prasę polską wia dawno uchwalonej ustawy o
domość o wytoczeniu śledztwa ochronie czci marsz. Piłsudskie
b. marszałkowi pierwszych izb go.
ustawodawczych Wojciechowi
Obecnie wyjaśniło się, że do*
Trąmpczyńskiemu z powodu ar chodzenie przeciwko marsztykułu, jaki umieścił w tygodni Trąmpczyńskiemu nie będą pro
ku „Zwrot".
j wadzono, gdyż nie ma do niego
Według tych pogłosek cho-1 żadnej podstawy prawnej.
iiiotriol

Wszędzie odbyły się z tej okazji tridua, nowenny i uroczyste nabożeń
stwa ku czci św. Andrzeja Boboli,
którego gdańszczanie tak bardzo po
kochali jako swojego nowego patrona
i opiekuna w ciężkiej walce o swój
być narodowy i wiarę ojców.

szpanii j na Dalekim Wschodzie, pod
jął i realizuje wielki program zbro
jeń na lądzie, morzu 1 powietrzu. Je
dnocześnie zaś dąży do uspokojenia
świata na drodze rokowań mlędzymo.
carstwowych. Ich zakończeniem miał
być, zgodnie z zamierzeniami Cham
berlaina, pakt czterech.
Atoli próba nawiązania bliższego
kontaktu z Niemcami, podjęta przed
niedawnym czasem przez lorda Halifaxa w Berlinie, zakończyła się, na
razie przynajmniej, ujemnie. Dopro
wadziło to do najściślejszego sojuszu
wojskowego z Francją i do zjednocze
nia pod wspólnym dowództwem sił
zbrojnych obu imperiów. Siły te sa
obecnie główną gwarancją pokoju —
Jest więc rzeczą naturalną, że usiło
wania, zmierzające do rozbudowy
nieograniczonego nieomal potencjału
wojennego Wielkiej Brytanii, zasłu
gują na uwagę baczną i pilną.

SIŁY LĄDOWE

kim wystąpiorfo we Francji w roku
1914. W przeciągu kilku miesięcy po
wstaną formacje dalsze. Ich liczba do
szłaby, w razie przedłużania się kon
fliktu, do 70 dywizji piechoty.

FLOTA
Wieikobrytyjska flota morska jest
potężna. Wynosiła ona globalnie z po
czątkiem 1937 roku 1.150.000 ton. Cyfra ta podniosła się 1 kwietnia rb. do
1.750.000 ton, z tyra, że w budowie
było dalszych 550.000 tu, tj. 60 no
wych jednostek pływających.
W skład tej floty, zorganizowanej
w „Home Fleet", eskadrę śródziemno
morską i eskadry odlegle, wchodzi
20 okrętów liniowych (pancerników).
76 krążowników. 200 torpedowców, 71
łodzi podwodnych | 10 okrętów —
awioraatek (lotniskowców).

L OTN1CTWO
Nacisk równie silny położono w
Anglii na rozwój lotnictwa, pamięta
jąc, że armii powietrznej nic impro
wizuje się w ostatniej chwili. Lotnic
two jest dzisiaj zagrożeniem poważ
nym dla wysp brytyjskich. LoudyU
jest odległy zaledwie o 100 km. od
wybrzeża. Może być zatem przedmio
tein ataku aeroplanów, startujących z
pełnego morza. Angielska flota mor
ska jest także narażona bombardowa
nie z powietrza.
Skończyło się więc odosobnienie
Wielkiej Brytanii. Jej wysiłek w dzi°
dżinie rozbudowy lotnictwa jest ostał
nio imponujący. Liczy ono obecnie
około 2.500 aparatów pierwszej linii,
obsługiwanych przez 4.800 oficerów i
52.000 żołnierzy, co w porównaniu Z
1000 samolotów, jakimi dysponowało
imperium przed dwoma łaty, jest po
stępem olbrzymim. Samoloty te są nal
nowszego typu. Posiadają więc war
tość pierwszorzędna zarówno w ata
ku, jak w obronie

Siły lądowe Anglii nie są stosunko.
wo duże. Zorganizowane na podsta
wie długoterminowej — w zasadzie
dwunastoletniej—służby ochotniczej...
tworzą zawodową armię regularną,
stojącą garnizonem w metropolii.
Obok regularnej istnieje w Anglii je
szcze milicyjna armia terytorialna
zbudowana na czteroletniej służbie ochotniczej.
Armie te liczą, łącznie z wyszkolo
nymi rezerwami 520.000 ludzi, pod
czas gdy dominia angielskie rozpo
rządzają ■wojskiem 150.000... a w skład
armii indyjskiej wchodzi 170.000 lu
dzi.
Atoli siła wojskowa Wielkiej Bry
tanii tkwi w jej niewyczerpanych za
sobach
materialnych, eddawanych
przez społeczeństwo ochotnie do dy
spozycji rządu od chwili, gdy izba
gmin uchwaliła w 1937 roku jedno
„ANGLIA
myślnie wielki program zbrojeń".
PODJĘŁA — RĘKAWICĘ"„...Rozlokowane w metropolii dy
Jak w idzimy, Anglicy podjęli rzuco
wizje formować będą w dobie wojny ną im rękawicę i stanęli po pewnym
korpus ekspedycyjny, taki sam, z Ja wahaniu do wyścigu zbrojeń. Jego
wynik ostateczny przy poparciu Sta
nów Zjednoczonych AP. i w połączę
niu z Francją nic może podlegać zakwestionowaniu.
Już dzisiaj nikną w trybie przyśpie
szonym zatrważające różnice, jakie
Lcpiarz byt już przed dwoma laty istnia.y dotychczas pomiędzy uzbro
karany za zniewolenie kobiety, spot jonymi od stóp do głów Niemcami a
kanej w legie na spacerze.
rozbrojoną Anglią".

Potworny mord w (e$:e

Nie czlowieK a zwierzę
Zbrodnia, dokonana na mieszkance
Zawiercia, Hutnikowej stanowi nadal
nierozwiązaną zagadkę.
W lesie pod Zawierciem znaleziono
zwłoki młodej kobiety, którą zamordo
wano, podżynając jej gardło. Stwier
dzono, że zbrodniarz zniewolił wy
grzewającą się na słońcu kobietę, a
następnie zarżnął własnym scyzory
kiem.
Po zbrodni morderca ograbił swą
ofiarę.
W związku z tą zbrodnią areszto
wano gajowego Jana Lepiarza, u któ
rego znaleziono ukryte w bucie pierś
cionki. Gajowy nie przyznał się do
zbrodni, utrzymując, że pierścionki
ściągnął z trupa, mając zamiar oddać
je policji, a schow ał ie do buta, gdyż
kieszenie miał dziurawe.
Sąd pierwszej instancji z braku do
wodów winy uwolnił Lepiarza, od za
rzutu dokonania zbrodni, natomiast
skazał go na 3 lata więzienia za Ogra
hienie trupa. Od tego wyroku zaape
lowali zarówno skazany jak i proku
rator. Sąd drugiej instancji uznał Le
piarza winnym dokonania zbrodni i
skazał go na 15 lat więzienia.
Na skutek kasacji skazanego, spra
wa znalazła się przed sądem najwyż
szym. który uchylił wyrok skazujący
i przekazał sprawę do ponownego roz
patrzenia. Proces odbędzie się >w naj
bliższych dniach.

Fałszywy dyreKtor

okradał bezrobotnych
BĘDZIN, 9.5. Od pewnego czasu gra Jankowska, która miała otrzymać pra
sowa! tutaj tajemniczy osobnik, który cc w będzińskiej fabryce kabli i dru
podając się za dyrektora jakiegoś tu. Wręczyła oszustowi 70 zł, a ni®
przedsiębiorstwa angażował bezrobot otrzymawszy pracy zawiadomiła po
nycb do pracy w swym przedsiębior licję, która fałszywego dyrektora Bo
stwie, pobierając na koszta manipula lesława Wlazło osadziła w areszcie.
cyjne opłaty, które dochodziły do 50
złotych.
W trzecią rocznicę
Oszust zawiadamiał nawet bezrobot
śmierci
nych pisemnie na blankietach firmo
wych o uzyskaniu przez nich pracy.
Ostatnią ofiarą oszusta była Helena
W związku z trzecią rocznicą śmier
ci marszałka Piłsudskiego, komisarz
rządu zarządził, aby w okresie od
Zwycięstwo
g. 6 rano 12 bm. do g. 6 rano 13 bmnie były czynne przedsiębiorstwa wi
dowiskowe, ti. teatry, kina, kabarety,
dancingi oraz produkcje słowne i mu
zyczne w kawiarniach, restauracjachŁÓDŹ, 9.5. Zwycięstwo robotników szkołach i salach tańca, poza tym od
czyty, imprezy sportowe, zabawy lu
fabryki Haeblera jest bardzo proble dowe itp.
matyczne. Okazuje się, że robotnicy
W lokalach gastronomicznych mogą
przez zastosowanie podziału pracy, być czynne głośniki radiowe pod W’3zatrudnieni będą przez 2 lub 3 dni w runkiem, iż będą nadawały progra”1
tygodniu wskutek czego wynagrodze podany przez Polskie Radio, przy
stosowany w tym dniu do uroczysto
nie otrzymywać będą mniejsze.
ści żałobnych.

marsz. Piłsudskiego

czy przegrana
robotników u HaebJera?
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Czwartt/ /ycfzferi bojów Ugougch

Ruch
znowu
na
czele
tabeli
Cracovia zwycięża Śmigłego 3:0
czwarty punkt, po czym Szcrfke strze
la w 20-tej min, 5-tą bramkę. W
32-giej minucie pada szósta bramka
dla Warty.
Wynik dnia ustalił w 36-tej min.
Habowski.
Wisła grała znacznie poniżej swej
formy, a wynik, mimo że jest nieco
” Pierwszej połowie Śmigły za- za wysoki, odpowiada przebiegowi
,a| tak żywiołowo i narzucił tak ty- gry.
? tempo, że wprowadził znaczne za
Icszanie w drużynie mistrza Polski, i
ófci nie odpowiadał ten system gry.
W Łodzi w meczu o mistrzostwo
.'“facovia długo nie mogła otrząsnąć!
Ligi LKS pokonał niezaslużcnie AKS
. z Przewagi gości w polu, którzy j w stosunku 2:1 (1:1).
'
z powodu kiepskie) orientacji
Do przerwy znaczną przewagę miał
^bramkowej nie zdołali uzyskać w
AKS, który na kilkanaście doskona
j, rosie gry
.» punktu,
— mimo
---- kilku do- łych sytuacyj umiał zdobyć tylko jed
°dnych sytuacyj.
na bramkę w 16-stej minucie przez
j ^granią wilnian skrzydłami zagra
Piątka. Łodzianie wyrównali z wypa
. ,y często bramce Cracovil, lecz i
du w 36-stcj minucie przez Korporoim było wykończenia pod bramwicza.

meczu ligowym Cracovia poko
na wileńska drużynę WKS Śmigły
p Stosunku 3:0. Zwycięstwo mistrza
°"ski jest zasłużone, lecz nieco za
r Vsokie Bcniarainck Ligi, mimo poPozostawi! w Krakowie dobre
falenie, gdyż ambitna i szybka gra
’Inian podobała sic publiczności.

Niezasłużone zwycięslwo
ŁKS

Oh‘° Przerw*e gra s’ę zaostrzyła.
,c drużyny wytrzymały w dalciągu szybkie tempo.
w dziewiątej minucie z rzutu kar.
Korbas zdobywa prowadzenie.
8( a* Cracovil dobrze dysponowany
r Zatowo zatrudnia często bramkaSj3 kości Czarskiego, który popisuje
U,- pkknymi i efektownymi parada’ dobywając poklask widowni.
toPniowo Cracovia zyskuje lekką
^^"agę, lecz do końca gra jest
s, ^arta. W 36-tej minucie Zcmbaczyri
su
z winy obrony wileńskiej zdobyC|-a drugą bramkę, a w 40-tcj ntinu® <atira po rzucie rożnym strzela;
trzecią i ostatnią bramkę dla,
barw.
rzyczyną porażki sympatycznej
wileńskiej była przede wszy i
B ,ni całkowita indolencja strzałowa
Di Pa.stników, gdyż szybcy w polu wil
atl,e nie umieli wyzyskać dogodc" momentów, a w ciągu całego
I Czu oddali tylko trzy groźne strza
’ które Pawłowski skutecznie wy-;
wtat
.
!
, w drużynie Śmigłego wyróżnić nazul bramkarza Czarskiego, który
B *aszcza w drugiej połowie zabłys
ła sj'ą formą, obrońcę Zawieję, po- j
c,iika Bukowskiego, oraz obu skrzy
°Wych. Środkowy napastnik Pa^wski wypadł słabo.

p

Waisrura’'^ orzegrywa
- Puchem
So” ^k'k'ch Hajdukach w meczu 11^'v-Vtn Warszawianka przegrała po
^równanej naogół walce z Ruchem
Stosunku 2:6 (0:3)
ramki dla Ruchu zdobyli WiliWski i Wiechoczck po dwie, oraz
s ®torek i Kruk Po jednej. Dla Warf^h'tonki obydwie bramki zdobył Pi-

drużynie Warszawianki zawioa obrona, która ponosi winę za tak
s°ką porażkę.

Uhr> - Wisła 6 2
Poznaniu w meczu ligowym1
U,?rto Pokonała wysoko krakowską
's,« 6:2 (1:1).
W
........
Pierwszej połowie gra była
»ie e’ w*ęcei wyrównana. Prowadzedobyła Warta ze strzału Oeudejr w 3-ej minucie Wisła wyrównała
p' Gracza w 26-tei minucie.
? zmianie stron gra stała się zna*vwsza. Warta przejmuje zuinicjatywę, a okresami Wisła
. a wproS( bezradna wobec ataków
toodarzy,
»u *r'e bramek rozpoczął w 7-mej mi
^Ze'e Bendera, po czym w 15-tej min.
podwyższa do 3:1.
I9-tej minucie Gendera zdobywa

Po przerw ie początkowo przeważał
nadal AKS, ale następnie dochodzi do
głosu ŁKS, który przejmuje inicjaty
wę i już jej uie oddaje do końca.
Decydującą bramkę zdobył Korporowicz w 16-tej minucie.

PofowFire na oraczy
W Warszawie na stadionie Wojska
Polskiego wobec przeszło 7000 wi
dzów rozegrany został mecz o mi
strzostwo Ligi pomiędzy leaderem
Ligi — lwowską Pogonią i ostatnią w
tabeli — stołeczną Polonią. Zwycię
żyła niespodizewanie Polonia w sto
sunku 1:0 (1:0).
Polonia wystąpiła z Pazurkiem na
prawym łączniku, Ciszewskim na pra
wyra skrzydle i Kisielińskim na le
wym skrzydle. Pogoń bez Matyasa z
Borowskim na lewym skrzydle, a je
dynakiem na prawym łączniku.
<
Od początku zaznacza się lekka

przewaga Polonii, której atak na cze
le z Nawrotem i Kulą jest bardziej
ruchliwy i częściej zagraża bramce
przeciwnika. Atak Pogoni w pierw
szej połowie ani razu nie zagroził Po
lonii.
Po przerwie sytuacja również nie i
wiele się zmieniła, nadal przeważała I
Polonia, podczas gdy Pogoń znajdo >
wała się w defensywie.
Jedyną decydującą o zwycięstwie
bramkę zdobył Kula w 40-stej minu
cie pierwszej połowy.

Ten sposób gry oburzył do żywego
publiczność, która bardzo energicz
nie demonstrowała swe niezadowole
nie.
Do ekscesów nie doszło jedynie tyl
ko dzięki zdecydowanej postawie po
licil.
Polonia grała bardzo czysto i z zapalem, mimo że Lech, który bronił
bramki z poświęceniem wrócił nie
dawno ze szpitala, a Kisieliński zdo
łał się wreszcie wykurować po kon
tuzji z Wartą.

W ostatnich minutach Polonia gra
wyraźnie na czas, dążąc do utrzyma
nia wyniku, co się jej zresztą udało.
Należy specjalnie podkreślić nie
zwykle brutalną grę Pogoni, która
dzięki temu, że sędzia p. Wiro-Kiro
(Wilno) zachowywał się wprost skan
dalicznie, przeszła w fazę formalnego
polowania na ludzi.

Tsbe’a ligowa

Po niedzielnych meczach o mistrzo
stwo Ligi prowadzenie w tabeli objął
ponownie Ruch, który jest jedyną
drużyną ligową, nic mającą straconego punktu.
gier pkt. st. br.
16:2
8:0
4
1) Ruch
4:2
4
6:2
2) Pogoń
11:6
5:3
4
3) Cracovia
17:1!
4:4
4
4) Warta
9:11
4:4
5) Warszawianka 4
5:5
3:5
4
6) AKS
3:6
3:5
4
7) ŁKS
4
3:5
4:8
8) Wisła
Ostatni dzień rozgrywek o puchar Jacobsenową. Po bardzo Interesu-' cobsonowa — Tłoczyriski w stosunku
2:6
5:10
4
9) Śmigły
Davisa Polska — Dania przyniósł nam jącej walce wygrała para Volkmer-Ja- i 7:5, 3:6 i 12:10.
4
3:13
2:6
10) Polonia
dwa dalsze punkty i zwycięstwo w
stosunku 5:0.
Jest to niebywały sukces Polaków,
jeśli się zważy, że w poprzednich
grach z Danią przegraliśmy w War
szawie 5:0, a w Kopenhadze 3:2- Obce
nie zwycięstwa bez straty punkta
świadczy wyraźnie o podniesieniu się
poziomu naszego tenisa.
Pierwsi na kort wchodzą Tłoczyli,
ski i Pleugham. Zwycięstwo odniósł
GONITWA 3. Nagroda 2000 zł. Dy chalczyk, 4) Neon (22.50) ż. Nicoll.
Pomimo chłodu i niepewnej pogo
Tłoczyriski w stosunku 6:0, 6:2, 6:1.
Wycofany: Neptun.
dy, ciekawy sportowo program spro stans 2100 mtr.
Pierwszy set był formalnością. Tlo- wadził tłumy publiczności, która wnio
Czas 2.21% (14. 32'/2, 31'/2, 31.
1) Jill ż. Gili. 2) Olimpie (29.—) ż.
czyński, grający doskonale, wygrywa sła do kas totalizatora 564.915 zło Michalczyk. 3) Ra (151.—) ż. Gulyas, 32’/2) b. łatwo o 5 dł. — 6 dł.
Tot. 7.—. fr. 6.— i 9.—.
4) Zorza (153.—) j. Kleban, 5) Jorisatych.
gładko 6:0.
Kares zwyciężył łatwo przeprowa
Stylowo wygrała nagrodę Skrzydło ka (255.00) j. Balcer, 6) Lajkonik
Polak panował przez cały czas na
dziwszy wyścig z miejsca do miejs
wą, pierwszą poważniejszą próbę (16.50) ż. Stasiak.
korcie, nie pozwalając swemu przeciw dla sprinterów, znajdująca się w du
ca. Na drugie miejsce finiszem wy
Wycofane: Komtur II i Orkan.
nikowi dojść do głosu. Drugi set za żej kondycji 3-letnia kl. Rosa.
Czas 2.17 (7, 31. 31, 33, 35) łatwo szedł Habdank, bijąc Ibisa i komplet
nie skończonego Neona.
powiada) się bardziej ciekawie. Duń
Swoboda z jaka zdobył nagrodę Wi o 2 dl. - 1 dl.
GONITWA 7. Nagroda 2200 zł. Dy
Tot. 8.50, fr. 6.50 i 9.50.
czyk nawiązuje walkę w pierwszych leńską 5-letni og. Kares, pozwala przy
Przeprowadziwszy z miejsca do stans 1600 mtr.
puszczać, że będzie on wb. r. god
dwuch gemach ale następne gemy od nym .współzawodnikiem Piano, Ma miejsca ż. Gili na Jillu, wygrał łatwo
1) Iloczyn j. Balcer. 2) Le Picador
daje prawie bez walki. Trzeci set u- rana i elity koni starszych. Po za for o 2 dług, od podpierającego go w dy (34.—) ż. Gili. 3) Pommery (11.—) ź.
wydatnia dalszą wybitną przewagę mą są konie stajni p. Bersona. Startu stansie Olimpića. który utrzymał Gulyas. 4) Lulu (39.—) ż. Kiamar. 5)
Kryniczanka (250.50) I. Gibek. 6) Ju
Polaka, który wygrywa łatwo seta jące konie Lajkonik. Kypris i Juras miejsce drugie przed finiszującym ras (15.50) ż. Stasiak. 7) Wilia (103.50)
Ra. Źle przeszedł Lajkonik.
przeszły
wyjątkowo
źle.
a zarazem i spotkanie
ż. Michalczyk.
Dobrą formę wykazały konie p. DoGONITWA 4. Nagroda SkrzydłoWycofane: Deville i Nizza.
Ostatni mecz pomiędzy Hebdą i Be- bieckiego — tr. Kryśko.
wa 7.000 zł. Dystans 1300 mtr.
Tot 111.—. fr. 15.—. 7.50 i 6—.
kevoldem wygrywa Polak 6:4, 7:5,
Czterokrotnie zwyciężył ulubieniec
1) Rosa II ż. Jednaszewski, 2) GePo dobrym starcie poprowadził Le
6:1. Duńczyk sprawił miłą niespo publiczności ż. Gili. Po l-mym wyści dymin (23.—) ż. Jagodziński. 3) Rako Picador, drugą podążała Lulu, na za
gu wygrali żokeje Stasiak, Jedna- cży (13.50) ż. Stasiak. 4) Estrada
dziankę, grając o klasę lepiej niż w
kręcie cala stawka zgrupowała się,
szewski. Michalczyk, Kiamar i j. Bal (21.50) ż. Gulyas.
około małych trybun znalazł przejście
pierwszym dniu z Tłoczyńskim, to też cer.
Wycofany: Herpes.
ż. Gulyas na Pommery i zdawało się,
Hebda miał wiele pracy, zwłaszcza w
Osiągnęły zwycięstwa kónie treno
Czas 1,20 (17'/2. 29)4, 33) pe.wme o że już łatwo zwycięży, jednak wsku
wane
przez
trenerów:
Gilla
—
2,
Pasz
drugim secie, kiedy zapowiadało się,
2 dl. — 6 dł.
tek obsunięcia się siodła musiał konią
kiewjeza. Michalczyka., p. Zangena,
Tot. 15.—. fr. 8.— i 11.—..
Duńczykowi uda się przynajmniej wy Chatisowa. Modzelewskiego, Kryskę
wstrzymać, a zwyciężył finiszem Ilo
Po niezbyt udanym starcie popro czyn. Drugie zaś miejsce utrzymał Le
walczyć jednego seta.
i Józefiaka.
wadził Gedytnin. którego wprost try- Picador.
Bekcvold, jako zawodnik bardzo
GONITWA 1. Nagroda 1400 zł. Dy bun minęła, podążająca za nim Ro
GONITWA 8. Nagroda 1.800 zł. Dy
młody, nie wytrzymał nerwowo do stans 1600 mtr.
sa II i wygrała pewnie o 2 dł. Bez stans 1600 mtr.
D.Ztom
ż.
Gili,
2)
Thalita
(55.
—
)
ż.
barwnie przeszły mało gotowy Rako
końca seta, podczas gdy Hebda, zda
1) Raptus ż. Gili 2) Hokey (73.50) J.
Stasiak, 3) Jolanta (222.50) ź. KuszBalcer 3) Bryza (157.—) j. Kalinow
jąc sobie doskonale sprawę z wyso nięruk. 0) Elmira (58.—) j. Kobito- czy i galoniarka Estrada.
GONITWA 5. Nagroda 2400 zł. Dy ski. Ingola (27.50) j. Kobitowicz. 5) Fa
kości stawki, potrafił się skupić i w wicz.
stans 1600 mtr.
voritas (306.—) j. Rutkowski.
Została na starcie Elmira — zwrot
1) Elba ź. Michalczyk. 2) Jantoś
krytycznym momencie rozstrzygnąć
Wycofane: Perzeus. Irtysz. Sirdastawek.
(36.
—
)
ź.
Gili.
3)
Bouboule
(161.50)
ż.
seta na swoją korzyść.
ropol i Ibicus.
Czas 1,42 (7, 31, 32, 32) łatwo o 5 Nowak. 4) Pędziwiatr ( (23.—) ż. Ja
Czas 1,41 >/2 (6%, 30’2, 32'/2. 3-’) wy
W pierwszym secie Bekevold pro dł. — ’/2 dl.
godziński. 5) Irresistible (i7.50) ź. Ni syłany o 2 dł. — szyja.
Tot. 5.—. fr. 5.— i 5.—.
wadził Już 4:1, ale Hebda Wyrów
coll. 6) Kypris (23.—) ż. Stasiak.
Raptus przeprowadził z miejsca do
Złom bez trudu pokonał Thalitę i Jo
Wycofane: Kid. Pommery, Le Pica miejsca i wygral wysyłany o 2 dł.
nał, a następnie wygrał, seta 6:4 W
lant» Flmira została na starcie.
dor.
Drugie miejsce wywalczył o szyję Ho
drugim secie Duńczyk prowadził zno
Czas 1.40 (6. 29. 31, 34) łatwo o 3 ke.y od Bryzy Ingola. podpierająca
.GONITWA 2. Nagroda 1600 zł. Dy
wu 1:0, 2:1, 3:2, i 5:4, ale Hebda stans 1300 mtr.
dl. — 1 dł.
Raptusa. na zakręcie skończyła się.
znowu wyrównał i seta wygrał 7:5.
Tot. 18.50, fr. 10.— i 14.—. .
1) Ostra ż. Gili. 2) Rafa (21.—) ż.
GONITWA 9. Nagroda 2000 zł. Dy
Wyrwał
start
i
poprowadził
moc

Stasiak.
3)
Adua
(243
50)
j.
BogoboW trzecim secie uwydatniło się wy
stans 2100 mtr.
no ż. Nicoll na Irresistiblu. Około
wicz,
4)
Mimoza
IV
(27.
—
)
j.
Gibek.
1) Oryginał ż. Stasiak. 2) Nieporęt
raźne zmęczenie Duńczyka, który nie
5) Turcja (130.50) ż. Pule, 6) Erytrea dyst. 10O0 mtr. wyprzedził Bouboule. (34.—) J. Treba, 3) Prokne (17.—) ż.
był w stanie już odeprzeć ataków Po. (45.—) j. Kobitowicz.
który doprowadzi! do połowy pro Gulyas. 4) Rewers (21.—) ż. Jagodziń
laka. Najwyższym wysiłkiem Beke
stej. gdzie minęła go idąca na 3 mieis ski. 5) Holmes (98.50) i. Balcer. .
Wycofana Lanca II.
vold wygrywa pierwszego gema, ale, Czas 1,22 (18. 31. 33) łatwo o 3 dl. cu Elba, wygrywając łatwo o 3 dł. od
Wycofane; Klejnot Bychawski, Sir
finiszującego z ostatnich mieisc Jan- daropol i Jeszcze raz.
sześć następnych oddał zupełnie bez - '/2 dl.
tosia, 3-cie miejsce utrzymał Boubou
Tot 9.—. fr. 6.— i 7.50.
Czas 2.15’/2 (7. 32. 31. 32, 33%) ła
w^lki.
Po dogodnym dla siebie starcie po le w walce z Pędziwiatrem i Trresi- two o 1V2 dl. — 3 dł.
Następnie odbyło się spotkanie po prowadziła Mimoza, jednak już w po stiblem. Źle przeszła Kypris.
Tot. 11.50. fr. 7.— i 11.50.
GONITWA 6. Nagroda Wileńska
Oryginał, który objął prowadzenie
kazowe w grze mieszanej pomiędzy łowię prostej z łatwością minęła ją
od 1100 mtr. pokonał łatwo, walczące
parą polsko - duńską Jędrzejowska — Ostra i wygrała łatwo o 3 dł., na dru 7.000 zł. Dystans 2200 mtr.
gie i tzecie miejsce finiszem wyszły
1) Kares ż. Kiamar, 2) Habdank o 2 i 3-cie miejsce Nieporęta i Prok
Ulrich a parą Tłoczyriski — Volkmer Rafa i Adua.
(40.50) ż. Nowak, 3) Ibis (60.—) ż. Mi ne. Źle przeszedł Rewers.

Polska—Dania 5:0

Podnosi się poziom naszego tenisa
Wra
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Zjazd motocyklowy i samochodowy

Start 12-iu balonów wolnych
W Mościcach odbył się start baionow wol Start wszystkich balonow odbył się pomyśl śclc 558 km.
nych, biorących udział w 10-ych krajowych nie
W klasyfikacji motocykli zwyciężył Fałazawodach balonowych o nagrodę przechodBalony zabiały pocztę w ilości 5000 listów. towicz z Moście 844 km, Depczyński 905 km.
nią im. pik Wańkowicza, zorganizowanych Na starcie obecni byli przedstawiciele
Na motorowerach zwyciężył Zuziak Moiciprzez Mościcki Klub Balonowy. Start ba- wojsk balonowych, władz cywilnych oraz ce 512 km przed Rederem Moicice 551 km.
lonów został poprzedzony wypuszczeniem aeroklubów.
gołębi, po czym jako pierwszy startował
Podczas startu zgromadziło się około 8000
balon „Moicice" (Mościcki Ki. Sp.) z pilo widzów.
tem Inż. Przyszkowskim i jedyną pilotką bio
Zawody balonowe poprzedzone były zjaz
rącą udział w zawodach p. Szorcową.
dem turystycznym samochodowym i moto
Następnie startowały: balon „Łódź’ (Ae cyklowym, zorganizowanym przez Klub Zw.
roklub Łódzki), „Syrena" (Aeroklub War Strzel, z Moście.
szawski), „Sanok" (A. lwowski), „Katowice •
Na zjazd przybyło 21 samochodów i mo
balon wojskowy, „Pomorze" balon wojsko tocykli. Nagrodę zespołową w kategorii sa
wy, „Poznań" (Mość. KI. Bal.), „Mestwin" mochodów zdobył WKS Rzeszów przed KKA
(A. Pomorski), „legionowo" (A. Wars>->w- Kraków.
W Rybniku rozpoczęły się mistrzostwa
ski). „Mazowsze" balon wojskowy, „Gryf'
Indywidualnie pierwszą była p. Kuncewi szermiercze Polski pań w konkurencji druży
balon wojs‘-----„Hol" (A. Warszawski). czowa z lublina 475 km, 2) Mazurek z Mo- nowej i indywidualnej.
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Zwyciężamy w Szłokho nie
Rozegrany w Sztokholmie mecz te
nisowy pomiędzy warszawską Legią
a drużyną szwedzką Tennis Stadion
Stockholm zakończył się zwycię
stwem warszawskich tenisistów w sto
sunku 3:3.
Ostatniego dnia w niedzielę roze
grano pozostałe single: Schroeder po-

konał Baworowskiego stosunkowo '3
two w trzech setach 6:0, 6:4,
Spychała wygrał z Wallenem 9:7.66:3.
Na meczu obecny był król szwed*
ki Gustaw V, który z zaintereso"3
niem śledził przebieg zawodów.

Mistrzostwa szermiercze pań

SEask zdobywa tytuł mistrza

Ci e Kaw a impreza automobilowa

Jazda okrężna na dystansie 359 km
W niedzielę odbyła się wiosenna Jazda
automobilowa, organizowana przez Automo
bilklub Polski. Na zgłoszonych 40 zawod
ników startowało 57.
Warto podkreślić, że w zawodach starto
wali młodzi kierowcy, wśród nich szesnastoletni Wiesław Markowski, który wykazał zna
czne umiejętności.
M. In. w jeżdzie udział brał b. mistrz
Polski w kolarstwie Tomasz Stankiewicz.
Jak wiadomo w jezdzie nie mogli starto
wać kierowcy, którzy w latach 1934 l
zdobyli jakakolwiek nagrodę regulaminową.
W próbie startu (wyniki nieoficjalne)
pierwsze miejsce zajął W. Markowski na
Chevrolet 11,5 sek., 2—4) lauryslewicz na
Fiat 1590. Stankiewicz na lanci i Goldkorn na
Buick wszyscy po 12 sek.
Próba startu była jednocześnie począt
kiem jazdy okrężnej, która odbyła się na
dystansie 559 km. Trasa prowadziła przez
Okocie, Mszczonów, Rawę, Piotrków, Łódź,
Łowicz, Sochaczew, Wyszogród, Jabłonna
do Strugi. Zadaniem kierowców w próbie
okrężnej było uzyskanie -zadeklarowanych
szybkości, co dało na ogół pomyilne rezultaty.
Po jeździć okrężnej odbyta sie próba
zmiany koła. w której nieolicjalnle zajął

min., 2) Piwoński 2:24 min., 5) Stankiewicz
2:55,5 min., 4) Bagnlewski 2:44,5 min., 5)
Jakubowski.
W próbie zwrotnośel (dwie ósemki pomlę
dzy 4 słupkami I 2 zawrócenia na dośC wą
skiej szosie, całość 150 m) pierwszy skla
syfikował się Pronaszko na Fiat 500 w cza-

100 mn oróui na starcie
W Łodzi odbyły się mistrzostwa lekkoatle
tyczne juniorów okręgu łódzkiego. Ogółem
startowało przeszło 100 zawodników
Uzy
skane wyniki sę bardzo dobre
Pobite rekordy okręgu w nast. konkuren
cjach juniorów: w sztafecie 4x200 m Wima
w czasie 1 min. 46,4 sek , w kuli Berger
(UT) 14,74 m, w dysku Berger (UT) 48,29 m.
bieg 100 m Jagiełło (IKP) uzyskał czas 12
W ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce
zajał Union Touring 84 pkt przed IKP i Wimę Union Touring po trzech latach rozgry
wek o mistrzostwo juniorów zdobył nagrodę
łódzkiej redakcji ,,Siedmiu Groszy" i „Po
lonii".

8 wypadków ko arskrch
W czasie wyieigu kolarskiego na 100 km
klubu Syrena zdarzyło sio aż 8 wypadków
uczestnikom zawodów, którzy pospadali z
rowerów Miedzy Innymi uległ wypadkowi
b mistrz Polski Eugeniusz Tomaszewski

sie 45 sok., 2) Grosman (Fiat 1500) 44 sek., (DKW) 48 sek.
5) J. Skarżyński (Fiat 508) 44,5 sek., 4) Stan- ■
Wyniki oficjalne po dokładnym obliczeniu
kiewicz (lancia) 44,8 sek., 5) Jakubowski podane zostaną we wtorek.

410 km na motorze w dzień i w nocy
W sobotę I niedzielę odbyła się dwudnio
wa Impreza motocyklowa p. n. „Raid wio
senny PKM". W raidzie brało udział 12 za
wodników.
W sobotę
dokonano próby
zrywu i
hamowania, w nocy z soboty na niedzielę—
raid nocny, a w niedblelę — raid dzienny
1 próba szybkości w terenie piasczystym.
W próbie zrywu I hamowania która odby
ła się na polu mokotowskim, zwyciężył Do
cha na Sokole w czasie 55,7 sek. 2) Nahor
skl na Rudge 55,9 sek., 5) Jurkowski na
Rudge 54,5 sek.
Raid noczny odbył slą na dystansie 140 km
trasa prowadziła z Warszawy przez Raszyn,
Grójec, Wilków, Białą, Babsk, Mszczonów
do Warszawy. Raid ukończyli wszyscy za
wodnicy.

Raid dzienny odbył slą na dystansie 250
km trasa prowadziła przez Puszczą Kampi
noską od lasków do Palmiry, Nowy Dwór,
Radzymin, drogami polnymi na Myszków,
Brok, szosami na Mińsk Mazowiecki do Mi
łosny. W raidzie dziennym odpadło dwóch
zawodników: Klimkowski na Arielu z powo
du defektu sprzęgła 1 Czudenko z powo
du urwania się wózka przy motocyklu.
W raidzie dziennym z wyjątkiem Stofanowicz-Tokarskfej, wszyscy zawodnicy zmylili
trasę. Zdecydowano jednak zmylenie to anulować I wszystkim zawodnikom zaliczyć
przebycie trasy, wobec czego wszystkich
dopuszczono do próby szybkości w terenie
plasczyslym.

W ogólnej klasyfikacji pierwsza miejsce
na solówkach zajął Docha, a w kategorii
maszyn z wózkami — Stefanowicz-Tokarska
na DKW.
Bez punktów karnyc hraid odbyli:
Solówki do 550 cm szeić.: Nahorskl I Jur
kowski na Rudge oraz Szenk na DKW.
Solówki ponad 550 cm szeić.: Docha, Mar
kowski na Arielu i Kubiak na Rudge.

Zbłądziłem
(Siśno Stilony)
..Zbłądziłem" (Le ve.nin) przedstawia
sobą całość równie interesującą, jak
i szablonową. Film porusza odwiecz
ny problem zdrady małżeńskiej, przy
czym bohaterką, główna sprężyną
akcji iest tzw „femme fatale".
Pamiętamy dawne czasy niemej
Muzy, kiedy to nieomal w każdym
filmie ukazywała °ię nam na ekranie
wampirzyca o powłóczystym .„znie__ ’
walającym" mężczyzn spojrzeniu, któ
ra, niszcząc szczęście innych kobiet,
odbierała im wiernych mężów wiel
kich kochanków. dobrych ojców i mar
notrawnych synalków. Tu odnajduje
my reminiscencje tych dawnych „do
brych czasów" kinematografii, z tą
tylko różnicą, iż pośrednio wpływy
odczuć można „Damy Kameliowej“ 1

0 Puchar Davisa

— Przecież tutaj nie ma nic cieka
wego. Wyobraź sobie to wszystko
bez tej wsi i tych gór — a będziesz I
I
jak u nas pod Warszawą!

jej pokrewnej niedawno wyświetla
nych „Niny Petrowny" i „Cyganerii".
I właśnie dzięki owej ..kameliowatości“, dzięki, tej właśnie łezce, obraz w
całości osiąga wielki ' efekt drama
tyczny wywołując u niedowarzonei
pensjonarki skale wzruszeń w jej po
jęciu ..wielkich"
Bo o cóż w .filmie chodzi. Pewien
inżynier człowiek żonaty i w dodat
ku swą żonę kochający, spotyka przy
padkiem w Paryżu dziewczynę, która
pozwala siebie odwiedzać różnym
znajomym prowadzać przy tym nad
wyraz szeroki tryb życia. Znajomość
ta zosfaie zawarta w dość niecodzien
nych. dla nas warszawiaków, okolicz
nościach. Nieznajomy puka do drzwi.
Kobiecy głosił zaprasza go do poko
ju. Nieznajomy, a jest nim właśnie, ów
nasz bohater, wchodzi... i jakiż widok
rozpościera się przed nim. W półmro
ku siedzi na łóżeczku pewna niewia
sta. w koszulince biedaczka, bo nie
zdążyła jeszcze sie ubrać. Nie żenu•iac sie wcale, swego cielistego dessous
nasza Franciszka, prosi przybyłego o
podanie pończoszki i... zapalenie świe

cy. bo... jest przecież za ciemno, by
móc zobaczyć jej zgrabne kształty.
Nic też dziwnego, rozkwita miłość.
Miłość, proszę państwa na serio, mi
łość nie bylejaka bo oto. wierny
dotychczas małżonek rzuca swą po
łowicę i zamieszkuje z Franciszką.
Lecz Franciszka, to przecież odmia
na naszej starej znaiomej „Damy Kameliowej" Franciszka, aczkolwiek ko
bieta rozpustna na pierwszy rzut oka
nie da zrobić krzywdv swemu ko
chankowi. a tym bardziej, jak sie do
wiaduje. że Andrzei zostanie przez
nia ..unieszczęśiiwony" na cale życie.
A wiec trzeba się poświęcić dla mi
łości. Zażywając trucizny kona Frań
ciszka. niczym owa Nina Petrowna.
której przedziwne kłamstwo raz po
pełnione. pociągnęło za sobą wielki,
wzruszający do łez dramat filmowy
Jeśli już zgłębiamy założenie sce
nariusza. to przyjść musimy do prze
konania. że jest ono mylne. Czyż do
prawdy Andrzei po śmierci Francisz
ki potrafi zaznać szczęścia malżeń-.
skiego w tej mierze, jak niegdyś, czy 1

CIWF znów zwycięża
W koblocym meczu lekkoatletycznym, ro
zegranym na terenach CIWF na Bielanach
reprezentacja CIWF pokonała reprezentację
Warszawy w stosunku 47:45.
Przypominamy, że w meczu męskich re
prezentacji lekkoatletycznych zwyciężył ró
wnież
. .

Bieg Kuriera Łódzkiego
W Łodzi odbył się tradycyjny bieg szta
fetowy na dystansie 7x2000 m o nagrodę
przechodnią, ufundowaną przez wyd. „Ku
rier Łódzki". W biegu startowało 10 zespo
łów Zwyciężyło KP Zjednoczone, przeby
wając dystans w czasie 40 min. 3,2 sek
przed Kruschenderem (Pabianice), trzecie
miejsce zajął zeszłoroczny zwycięsca KS
Geyer.

Motocykle z wózkami — tylko p. Stefanowicz-Tokarska.

HOLANDIA — FRANCJA 2:1
W drugim dniu meczu tenisowego
O puchar Davisa Francja — Holandia
para holenderska Hughan — van Swoi
pokonała parę francuską Petra — Bo
leli! 6:3, 1:6, 6:1, 7:3, 6:2. Po drugim
dniu prowadzi Holandia 2:1.
ANGLIA — RUMUNIA 1:1
W pierwszym dniu meczu tenisowe
go o puchar Davisa pomiędzy Anglią
i Rumunią w Harrowgate Rumun Carolulis pokonał Anglika Jonesa 6:3,
3:6, 6:2, 8:6, a Anglik Shayes wygrał
z Rumunem Schmidtem 6:3, 6:2, 6:2.
Po pierwszym dniu stan mcezu jest
remisowy 1:1.
WŁOCHY — IRLANDIA 4:1
Mecz tenisowy Włochy — Irlandia
w Dublinie zakończył się zwycię
stwem Włoch w stosunku 4:1. W ostatnim spotkaniu Canepele pokonał Ir
landczyka Rogersa 5:7, 6:3, 1:6, 6:3,
6:1.
CZECHOSŁOWACJA WYELI
MINOWANA
Mecz tenisowy o puchar Davisa po
między Jugosławią i Czechosłowacją
zakończył się niespodziewanym zwy
cięstwem Jugosławii w stosunku 3:2.
Ostatniego dnia Roderich Menzel
przegrał niespodziewanie z Puncecem
6:3, 1:6, 6:2, 1:6, a Cejnar uległ Miticowi 3:6, 7:5, 4:6, 6:2, 2:1, po czym
Cejnar zrezygnował z dalsze) gry.
Czechosłowacja w ten sposób została wyeliminowana od razu w plerwszej rundzie.

W próbie tej (na 1200 m) pierwsze miejsce
zajął Docha na Sokole 1:27 min, 2) Kubiak
na Rudge 1:54 min., 5) Nahorskl na Rudge
1:55 min.

I\l«» e/kranie

Film ten produkcji francuskiej jest
■wytworem literatury i teatru. Opar
ty na sztuce Bernsteina daleko odbie
ga od swego pierwowzoru sceniczne
go i może dlatego właśnie dość ostro
został skrytykowany przez część pra
sy paryskiej. U nas w Warszawie, ob
raz wbrew wszelkim przewidywa
niom fachowców uderzył" kasowo.
’dobywa.iaę n sceptycznie nastawio
ne! publiczności _ aplauz, zwłaszcza
wśród kobiet, dzięki osobie Charles
Boyer, którego ..marzace oczy“ są te
matem ich niejednych westchnień i
snów...
Jako namiastka dobrego teatru przy
doskonałym wysoce literackim opra
cowaniu dialogów, co jest zasadniczo
zasługą znakomitego Marcela Achard,

Do mistrzostw drużynowych stanęło sie
dem drużyn, przy czym Śląsk wystawił 5
drużyny, Warszawa 2, lwów i tódż po 1.
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy.
Z pierwszej grupy zakwalifikowały się do
finału Warszawa I I Śląsk II, z drugiej zaś
Śląsk I i Warszawa II.
Wyniki finałów są następujące: Śląsk I —
Śląsk II 7:2, Warszawa I — Warszawa II 4:5,
Śląsk I — Warszawa II 6:5, Warszawa I —
Śląsk II 4:5.
W decydującym spotkaniu o tytuł mistrza
Polski Śląsk I pokonał Warszawę I w sto
sunku 5:4, przy czym sensacją tej rozgrywki
było pokonanie wlcemlstrzyni Polski dr Se
rinl przez 14-letnią Wioczorkównę,, która po-

konała swą przeciwniczkę w stosunku
przyczyniając się tym samym do zdobT
mistrzostwa przez Śląsk.
.
Wyniki decydującej walki są nastęP«H
(na pierwszym miejscu zawodniczki Sin’*
Hercozanka — Markowska 5:4, Stan»’^
kówna — Gruberowa 5:2, Wioezorkówna^
Markowska 0:5, Hercozanka — Grub
5:5, Stanoszkówna — Markowska 5:5,
czorkówna — dr Serini 5:1.
Na uwagę zasługuje również walka 3
noszkówny z Markowską. Zawodniczka W
szawy prowadziła już w tej walce 5:1, 1
musiala skapitulować doskonale usposób
nej Stanoszkównie.
„
W spotkaniu o trzecie miejsce Warsza
II pokonała Śląsk II w stosunku 7:2.
„
Pierwsze miejsce i tytuł mistrzyni zdoM
Stanoszkówna (Śląsk) przed Duch-Mark0^
ską (Polonia Warszawa). Obie zawodni*
miały po 7 zwycięstw I jednakową l‘c’
trafień. Wobec tego zarządzono dodatko
spotkanie, w którym zwycięstwo odnl®>r
Stanoszkówna w stosunku 5:4, mimo że I"
kowska prowadziła już 5:1.
Obie zawodniczki poniosły tylko po 1*^
ne) porażce. Stanoszkówna przegrała z P“
Markowską, a DuchMarkowska z lasków’’
Trzecie miejsce zajęła Szrelberowa (
Warszawa) 5 zwycięstw, 4) Gruberowa (*
szawianka) 4 zw., 5) Laskowska (AZS *

szawa) 5 zw., 4) Ornatówna (AZS
2 zw., 7) Szwodzianka (Rybnik) 2
cozanka (Rybnik) 0 zw.

'

») H

BELGIA — GRECJA 3:6
...
W meczu tenisowym o puchar "
visa w drugiej rundzie Belgia po
gim dniu prowadzi 3:0 z Grccia *
już zapewnione zwycięstwo.
.
Przeciwnikiem Belgii w trzeciejr
dzie będą Indie brytyjskie.
Wyniki drugiego dnia: para Lacf®
— de Borman pokonała parę Sta'*
— Michaelides 6:3, 6:1, 6:1.

Pierwsza w PalS'2

wystawa szoitaln cłvł°
Z inicjatywy Polskiego Tow. SżP
talnictwa odbędzie się pod proteK
ratem gen. Slawoj-Skladkowskieg° „
Warszawie w gmachu budującego
szpitala wojskowego przy ul. 6 SJu
pnia „Pierwsza Polska Wystawa •?
talnictwa".
Wystawa ta zgromadzi wiele t*.^
zmiernie interesujących eksponat „
zarówno z dziedziny budownictwa J
i całkowitego wyposażenia nowoęz
snego szpitala. Dorobek polski®*-e
przemysłu farmaceutycznego z®s'a%
na wystawie przedstawiony w spożywy i barwny. Bogaty dział nau^#
wy, pielęgniarstwo, ratownictwo- x
szczególnym uwzględnieniem obrn ,,
przeciwgazowej, udział wojska ' ,g
brzymi dział lecznictwa społecznozłoża sie na całość imponującaWystawa ta ze względu na dcfl1 m
stość znaczenia szpitalnictwa w żYr,
narodu wzbudziła zrozumiałe zain*
resowanie.
Biuro wystawy mieści się w v3a
szawie. ul Boduena 2 m. 2. tel.
to szczęście zrodzone na trupie
dej dziewczyny nie wygląda
sztucznie i melodramatycznie. Qznj8
cień zmarłej tragicznie Franciszk.1
będzie towarzyszy? Andrzejów’.
wszystkich jego wspomnieniach P,e
czot dawnych przebrzmiałych... 1 „
Analizując wartość filmu nod
dem formy należy przyklasna'
pierwszym rzędzie niezwykle
łemu podejściu reżysera (Marc
gret) do tak drażliwego niehęzP’%,
nego tematu. Brak jakiejkolwiek
d.erii i konwenansu charaktery^
film iako całość i dlatego zasluP^I
na oheir.zenie. Reżyserowi dopnrrl(jf
w wielkie! mierze Achard fako
dialogów. Dialogi sa nad wyraz
filmowe i ciekawe. Charles
grał dobrze, nie tak dobrze ,a.k.ljtff
poleona. ale.na poziomie odpowiem |.p
dla otoczenia. Nowa gwiazdeczka
nematografii francuskiej Michele
gan jest urocza, miła sympatyPhjjp
ale brzydka, toteż wróżenie iei
kiej kariery byłoby przesada
A>
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składajq hold matkom
w dzień „Święta MatKi”

Rzędy brązowych, niskich domków.
Jednakowa wielkość — w jednako
wych odstępach. — To baraki na An“opolu.
Przy każdym miniaturowy ogró
dek — zerkają aksamitne bratki, szu
mią delikatnie srebrno - zielone list“■ brzóz. W oknach przez czyste szy
y widać świeże firanki i wszędzie
dużo kwiatów.
Szerokie ulice, chodniki wysypane
zwirem, gdzieniegdzie szersza prze
czeń porośnięta świeżą trawą. Wiatr
ula między domami. Dźwięki hartno
«• gramofonu mieszają się z rykiem
*UWy, pasącej się opodal i śmiechem
dz*eci Jakże ich tu dużo- Ubrane
iednie, lecz czyściutko, buzie świeeące, wymyte. Dziś nie grzebią się
®ne, jak zwykle, w piasku, nie biegają
eżładnie po ulicach. Idą trochę szty"ho, trzymając się za ręce. Na ich
*arzyczkach maluje się radosne sku.
lenie. Prowadzą dziś swoje „maniliS|c ‘ na uroczystość „Święta Matki".
" ...Moja pani, taż te dzieciska jakv kto dziś odmienił. Żadnego kło?°*u z nimi nic miałam. Jakichś
"iatków mi rano nazrywały, a usłuż
* to jak rzadko. I sprzątnąć pomoy i małego popilnowały, a ubranie
°*ad czyste uchowały, choć zwykle
0 Południa już się usmoliły Tak, tak — przytakuje sąsiadka,
Ooeimując tkliwym wzrokiem parkę
sWoich pociech, kroczącą poważnie na
Redzie. Kłopotu z nimi ma dużo, to
J^awda. ale tać to jej własne, jest
. a kogo ręce urabiać po łokcie, by
10 nakarmić i odziać — myśli.
Nowoczesny, jasno - szary dom —
0 szkola powszechną. Tu ma się oduroczystaość „Święta Matki". Du? sala już po brzegi niemal przepeł!°na. Ostatnie przygotowania. „Akf?y“ biegają zdenerwowani, wszynjn zajmują miejsca. Kurtyna na seerozsuwa się i chór dziecinnych,
e silnych głosów śpiewa piosenki.
Wzruszający obrazek sceniczny o
h|opcu, co w zgardził sercem matczy
”J ® ubogim danym i poszedł w świat
stukać szczęścia. Ale nie znalazłszy
*c Prócz biedy i złych ludzi wraca
’’rnotrawny syn do matki...
bardziej uczuciowe matki, tłoczące

Ostatnia chwila
uratowania zastawu

^Uia 10 bm., rozpocznic się w Lomardzie Miejskim w Ratuszu licytacja
Za5tawów, których terminy płatności
£rzyPadły na czas 31 grudnia 1937 ro
oraz przeebowań zastawów wy“Pionych a nic odebranych, przecho"ąń zastawów nie odebranych z nie
wiadomych zaś zastawów i przecho''ań imiennych, za które zapłaty nie
Ostały uiszczone do 31 grudnia 1936
r°ku.

slę na długich ławach sali pociągają
nosem i popłakują ze wzruszenia—
Rzęsiste oklaski nagradzają mło
dych artystów. To nic że „anioł"
miał przykrótką suknię, że ktoś za
pomniał na chwilę roli. Każdy zrozu
mie, że to ta trema nieszczęsna! Dla
matek najważniejsze było, że to ich
własne dzieci tam grają.
— O, tam moja Franka — szepcze
z dumą moja sąsiadka.
Następny numer — to rozmowa
dwóch kumoszek. Pracować nie mo
gła, bo ją nogi bolały, a do tańca i za
bawy to pierwsza była. Serdeczny
śmiech, ożywione rozmowy — to się
podobało najwięcej.

UJSF

Po przedstawieniu wychodzą wszy
scy ożywieni i rozbawieni.
Dzieci ofiarowały matkom w ich
uroczystym dniu chwile rozrywki, za
pomnienia o trudzie codziennego dniał
napoiły je dumą i przekonaniem, że
umieją ocenić ich pracę i kochające
serca.
W. K.

Tak się już utarło, że poniedziałek
jest sprawozdawczym dniem imprez
sportowych, które zwykle urządza się
w niedzielę, jako że wtedy sportowcy
wolni są od pracy. Wszak jest to
dzień świąteczny. Wczoraj poraź pier-

Pielgrzymka do Rzymu

po ciało św. Andrzeia Boboli
/ W dniu 2 czerwca wyjedzie z Pol po relikwie św. Andrzeja Boboli.
W pielgrzymce wezmą udział duski delegacja pielgrzymów do Rzymu
chowni, delegacje organizacji społecz
nych, grupy regionalne w strojach-ludowych, delegacje młodzieży akade
mickiej iłd. Pielgrzymka wyjedzie w
dn. 2. 6. o godz. 18 i uda się przez
Budapeszt, Wenecję, Padwę do Rzy
mu, skąd w dniu 9. 6. o godz. 20.30
wyjedzie wraz ze specjalnym wagoje filie. Oczywiście targ idzie do. nem-kaplicą, w którym zostaną złożo
skonałe. Różnokolorowe, drobne ne relikwie św. Andrzeja Boboli. Po
papierki znikają w kieszeniach wrót do Polski nastąpi w dn. 11. 6.
zbieraczy (najczęściej uczni z 3,
Pielgrzymka ta będzie miała spe
4 klasy), a na długich stołach ma cjalnie uroczysty charakter ze wzglę
leją „bezcenne" zbiory.
du na triumfalny powrót do Polski re
Na górze olbrzymia sala kasyna likwii świętego Męczennika.
garnizonowego, tak jest zapełnio.
Pielgrzymi będą mieli możność zwie
na eksponatami, że z trudem moż dzenia Asyżu, Neapolu, Pompei i Ca
na się przecisnąć w długich, wą pri. Ilość miejsc w pielgrzymce jest
skich przejściach. Duże tablice jak ściśle ograniczona. Zapisy przyjmuje
namioty sterczą na stołach. Pod komitet w Warszawie, ul. Świętojań
szklanymi szybami pstrzą się ma. ska 15.

W świecie ząbków, gwiazdek i stempli

Opieczętowany Franciszek Józef
Trocbą wrażeń z wystawy filatelistycznej

—■ Idą na wystawę filatelistycz
ną.
— Po co? Przecież ty się na
tym zupełnie nie znasz. — Mój
brat był strasznie oburzony.
— Ciekawa jestem jak wygląda
zbiorowisko ludzi, których najwię.
kszym zmartwieniem jest, czy aby
po obu stronach znaczka jest taka
sama ilość ząbków.
Pomimo oburzenia mego brata
na wystawę poszliśmy oboje.
W hallu, w przedsionku — wszę
dzie tłok. Największe zamieszanie
przed długimi stolami — tu han.
del idzie w najlepsze. Zdawałoby
się, że połowa sklepów filatelisty
cznych z Warszawy przeniosła się
na wystawę, łub pootwierała swo-

Uwaga poborowi!
Gdzie sie stawit?

Dziś, dnia 9 maja mają stawić isię
do poboru urodzeni w roku 1917 we
dług następującego planu: do komisji
nr 1 zamieszkali w obrębie komisa
riatu Ii. nazwiska których zaczynają
się od liter od A do D włącznie. Do
Komisji nr II zamieszkali w obrębie
komisariatu XI PP, nazwiska których
zaczynają się od liter G, K, L, Ł, N, O.
Do komisji nr III zamieszkali w ob
rębie komisariatu XIV PP, nazwiska
których zaczynają się od liter R, V,
W, Z, Z. Do komisji nr IV zamiesz
kali w obrębie komisariatu VI PP,
nazwiska których zaczynają się od li
ter S i Y.
Stawić się należy o godzinie 8 rano
do lokalu komisji przy ulicy Szero
kiej 5 wraz z niezbędnymi dokumen
tami.
Jutro dnia 10 bm. mają.stawić się:
do kom. I zam. w komisar. II PP. na
zwiska od E, F, G, H, I, J, L. Do ko
misji U zam. w komisarciacie XI PP
nazwiska od M, P, R. Do kom. II
zam. w obr. komis. XIV PP nazwiska
od S, T, U, Y. Do kom. IV zam. w
komis. VI PP nazwiska R, T. U, V,
w. z. z.

Józef Hoffman
W'ielki pianista współczesny, które- g-dur, wywołując podziw oraz chwi
F? klasyczne interpretacje przejdą do lami wzruszając głębią artyzmu.
ist°rii, rodak nasz Józef Hoffman,
J. Hoffman zdobył wielkie, mocne i
Ustąpił wczoraj na wielkim kojiccr- słuszne powodzenie.
C|® symfonicznym.
P. Mierzejewski w całości przed
stawił
się korzystnie, lecz w technice
.
Hoffmanie napisano dzida, grę
^8o i interpretację analizowali naj- jego kapelmistrzowskiej dają się zau
K'ksi muzycy i krytycy świata. Po- ważyć tendencje do efektów sztucz
z‘wiano go na całej kuli ziemskiej i nych. Wielcy kapelmistrz- jak Tosca
Usznie tytanem sztuki odtwórczej nini, Wajngartner, Serafini i w. In.
bynajmniej nie posługują się efekta
Hoffman szedł przez cale
mi
tego rodzaju — efektami zewnętrz
e życie drogami prawdziwej sztuki
nymi.
Przeciwnie — spokój, umiar w
a^ycznej dla efektów, dla zdobycia
jj*1 tak modnej ulicy; nie zdradzi! ruchach oraz prostota cechują ich
i a °w przez największych twórców sztukę odtwórczą. Kapelmistrze zaś
^odtwórców przekazanych. Zdobył nawet uzdolnieni, a tak świetnie za
d^uienalną technikę nie dla popisu, powiadający się jak np. Dołżycki przez
wejście na zgubną drogę ąfektacji,
eso sukcesy jego do dziś jak graponiekąd zatracili swą indywidualność
n,c Sri lrwa,e- Wielki pianista, feno- i pozycji oczekiwanej nie zdobyli. A
nalny wirtuoz odegrał wczoraj kon
o tym zawsze pamiętać należy!
Chopina e-mol oraz Becthovcna

leńkie kwadraciki „cudów filateli
styki".
Na sali cisza, skupienie... Jakiś
starszy pan z patriarchalną brodą
wyciąga z czeluści kieszeni tajem
nicze kolorowe znaczki i porów
nuje z eksponatami. Znam go do
skonale. Nieraz na Świętokrzy
skiej w jego małym sklepiku
sprzedawałam używane książki.
Obok jakaś pani łzawe spojrzenie
utkwiła w zastemplowany portret
Franciszka Józefa. Trzej uczniacy
przez lupę badają nagą kobietę
na jakimś egzotycznym znaczku,
może wykryją jeden ząbek więcej
niż głosi podpis?
Ja też chcę udawać mądrą i za.
głębiom się w tajemnicze napisy
— objaśnienia eksponatów. Oto
sześć jednakowych znaczków, nic
nadzwyczajnego, sama mam takie
w domu przy starych listach. Ale
oto dowiaduję się, że te znaczki
wcale nie są „zwyczajne", mają
one bowiem na sobie czerwony na
druk „Poczta Polska", a w tym
nadruku przy słowie „Poczta" raz
„Z" jest cienkie, raz znowu tłu
ste. Jestem po prostu oszołomiona
tym nadzwyczajnym odkryciem.
Ile czasu trzeba było ślęczeć z lu
pą w ręku, żeby wpaść na tak fe
nomenalny pomysł...
Mój brat z twarzą skupioną ob
serwuje jakieś stemple.
Tu
gwiazdka wypada wyżej, a tu zno
wu niżej. Pochłonięty tym zagad
nieniem zapomina o Bożym świę
cie.
— Patrz jakie to ładne — od
ciągam go na bok, bo nare.
szcie znalazłem coś co mi się po
dobało. Prześlicznie wykonana
marka. Rozpędzone białe konie
ciągną starożytną karetę. Maleńki,
artystyczny obrazek.
— Ciszej. Nie kompromituj się.
Jak można powiedzieć, że marka
jest ładna, ona może być tylko
wartościowa. Patrz, to jest warte
ze 200 złotych — pokazuje mi ja
kiś żółty kwadracik z nagryzrno.
loną cyfrą.
Zostawiam mego brata w kon.
templacji nad tym okazem, a sa
ma uciekam.
Dość mam już tego całego „fila
telistycznego" świata, który patrzy
na mnie jak na intruza i zachwyca
się kolorową nalepką tylko dlatego, że zamiast 2.000.000, jest ta
kich na świccie tylko 200.
Z. II.

Postrach sadów zmarł
W tych dniach zmarł w Warszawie
niejaki Jan Kowalski, człowiek, który
był swego rodzaju rekordzistą — kto
wie czy me rekordzistą świata. W
ciągu swojego dość zresztą nie dłu
giego żywota wniósł on (Jo tóżnych
sądów ponad 3000 skarg. Był to pie
niacz nad pieniacze. Z sądów prawie
nie wychodził. I chociaż wszystkie
procesy z reguły przegrywał — i to
przeważnie wskutek umarzania ze
względu na bezpodstawność skarg,
przecież we wnoszeniu skarg nic ustawal.
Były to wszystko sprawy niezwy
kle błahe. Pod tym względem był on
także rekordzistą. Zaskarżył dorożka
rza, że go za wolno wiózł. Kowalski
rościł ż tego tytułu pretensje o straty
materialne. Zaskarżył restauratora, że
mu podano obiad na talerzu fajanso
wym zamiast na porcelanowym, co
miało być oszustwem. To znowu cu
kiernię podał do sądu za to, że mu
do pól czarnej dano o kilka kryształ
ków cukru za mało itp. Był on pod tym
względem psychopatą, z którym ża
den sąd nie mógł dać sobie rady, bo
przecież nikogo za wnoszenie skarg,
choćby bezzasadnych się pte karze.

wszy popisywał się nowy talent spor
towy, dotychczas jeszcze nieznany, w
osobie Stefana Kota, zawodowego
kierowcy samochodowego. Ażeby
mieć jaką taką publiczność na swoich
popisach, zabrał z sobą do samocho
du swą siostrę Stanisławę, jej kole
żankę Zofię Zagajską i samochód sta
nął do raidu na trasie Wawer — War
szawa. Normalnie Kot byłby w sobie
nie odkrył talentu sportowca, ale za
czął szaleć na skutek wypróżnienia
sporej
BUTELKI OKOWITY.
Do granic Warszawy Kot wyminął
wszystkie inne samochody jadące w
tym kierunku, ale na rogatkach gro
chowskich chciał pokonać przeszkodę
w postaci słupa telegraficznego i w re
zultacie siup został na miejscu, ta
ksówka zaś roztrzaskała się w drza
zgi. Kot i jego publiczność przebywa
ją w szpitalu, ale życiu ich żadne nie
bezpieczeństwo nie grozi.
Na słynnym zakręcie śmierci pod
Wilanowem wywinął kozła motocykl,
na którym jechał Alan Pawelski z żo
ną Jadwigą. Tu jednak sprawa wy
gląda tragiczniej, bowiem oboje mał
żonków
W STANIE CIĘŻKIM
umieszczono w szpitalu Dzieciątka
Jezus.
Na kolonii Bąki koło Piaseczna fel
czer Antoni Hirsz wziął udział w bój
ce otrzymawszy za to w prezencie
kilka uderzeń scyzorykiem. Przywie
ziony autobusem do Warszawy musial się
PODDAĆ OPERACJI
zeszycia ran przez lekarza pogotowia,
który już nań czekał, wezwany tele
fonicznie z miejsca bójki.
Teodor Jastrzębski nie mógł się do
gadać z kilku przygodnymi znajomy
mi na ulicy Wolskiej i został za to
pobity. Wynik — kilka ran twarzy 1
rana nosa. Pomocy udzielono mu w’
komisariacie policji na Woli.
Skoro jesteśmy już dzisiaj nastro
jeni tak ponuro i krwawo (taka była
wczoraj niedziela), nie możemy pomi
nąć milczeniem Alojzego Pcwnickicgn,
który
BIŁ GŁOWA O MUR
w dosłownym tego znaczeniu. Dla
czego to robił Bóg raczy wiedzieć, bo
nawet sam Alojzy Pcwnicki nie wie.
Świadkowie tylko twierdzą, że przed
tem Pewnickl gościł w jednym z
szynków na Pradze. Ale co tam robił
tego już, świadkowie nie widzieli. Pc
wnicki byl jednak na tyle przytomny,
że gdy mu obandażowano rozbitą gło
wę i odpoczął w komisariacie policji,
sam rzeki, że nie on sobą rządził, ale
wódka nim kierowała.

Niewiara Szlajena

znubiła Milsztajna
Znalazł się jeszcze jeden oszust ko
niunkturalny. Korzystając ze sposob
ności, że od jakiegoś czasu władze
przeprowadzają w Warszawie lustra
cje sanitarne — w ostatnich dniach
nawet masowo — Henryk Milsztain,
poszukiwany przez sądy za liczne
przestępstwa, nigdzie nie meldowany,
zabawił się w „inspektora" estetyki i
czystości sklepów. Z grubo wypchaną
teczką Milsztajn odwiedzał sklepy i
składy, znajdując zawsze jakieś bra
ki, skłaniające go do sporządzania
protokółów.
Pan „inspektor" był bardzo układ
ny i łatwo dal się przekonać o nie
słuszności swoicii podejrzeń za cenę
łapówki. Kontentował się nawet drob
nymi kwotami. Poza tym umiał wy
łudzać pieniądze za wpisanie na listę
kupców odznaczonych za doskonale
urządzenie sklepu. Nazwiska tych kup
ców miały znaleźć się potem w „Zto-

tej księdze", która m/ała się nieba
wem ukazać w druku.
Ale kupiec Berek Szlaicn z ulicy
Watowej w lot poiąt, że ma do czy
nienia z rszt stem i wszczął alarm,
„inspektor' rzucił się do ucieczki, a‘e
dopędzono go na ulicy i oddano w rę
ce policji. Szlajen nie uwierzył, żeby
jego współwyznawca w tych czasach
dostał się na wysoki urząd „inspek
tora" estetyki.

Pogoda
Dziś pogoda o zachmurzeniu umiar
kowanym. — Miejscami przelotny
deszcz.
Noc chłodna, w ciągu dnia tempe
ratura ok. 15 st. Umiarkowane wia
try zachodnie. Przejrzystość powie
trza dobra.
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Poznaj swoje przeznaczenie

RADIO
PONIEDZIAŁEK. 9.5.1938 R.
WARSZAWA I.

4.15 „Kiedy ranne wstaja Torze”; 6.20
Gimnastyka; 6.40 Płyty; 7.00 Dziennik po*
ranny; 7.15 Płyty; 8.00 Audycja dla szkół;
11.40 Drobno warsztaty wytwórczo; 11.57 Sy
gnał czasu; 12.05 Audycia południowa 15.50
ju; 16.15 Koncert; 16.50 Pogadanka aktualna;
Wied, gospodarcze; 15.45 Z pleśnią po kra17.00 Pierwsza transatlantycka transmisja ra
diowa — odczyt; 17.15 Pogadanka sportowa;
18.10 Płyty; 18.55 Audycja dla wsi; 19.00 Au
dycja junackich hufców pracy; 19.50 Dysku
tujmy: „O zwalczaniu żebractwa”; 19.50 Po
gadanka aktualna; 20.00 Konc«r* rozrywko
wy; 21.40 Nowości literackie; 22.00 Koncert
symfoniczny; 22.50 Ostatnie wiadomości.
WARSZAWA fl.
15.00 Dawne formy taneczne w muzyce róż
nych epok; 14.00 Paro Informacji: 14.10 Pły
ty; 15.00 Z północy na południe Warszawy—
pogadanka; 15.15 Wiad. sportowe; 15.20 Or
kiestra salonowa; 18.20 Koncert solistów;
18.45 Muzyna taneczna; 19.55 tycie kulturalno
stolicy; 22.00 Reportaż; 22.50 Muzyka tanecz
na.

NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE:

15.45 M. Ostrawa. Pogadanka medyczna w
języku polskim.
20.00 Bruksela flam. Koncert orkiestry sym
fonicznej.
20.10 Kopenhaga. Koncert symfoniczny.
20.50 Radio Paris. „Flet czarodziejski” —
opera Mozarta.
20.50 lyon. Koncert symfoniczny.
20.45 Londyn Reg. „Elektra” opera R.
Straussa (tr. z Opery).
21.00 Mediolan. Koncert symfoniczny.
21.15 Rzym. „Simon Boccanegra” — opera
Verdiego (tr. x Florencji).

WTOREK. 10.5.1938 R.
WARSZAWA I.
6.15 „Kiedy ranne wstaję zorza”; 6.20
Gimnastyka; 6.40 Płyty; 7.00 Dziennik poranny; 7.15 Płyty; 8.00 Audycja dla szkół;
11-00 Audycja dla poborowych; 11.15 Audy
cje dla szkół; 11.40 Fragmenty z koncertów
fletowych Mozarta; 11.57 Sygnał czasu; 12.05
Audycia południowa 15.50 Wiad. gospodar
cze; 15.45 ..Zagadki muzyczne” audycja dla
dzieci; 16.05 Przegląd aktualności finansowo
gospodarczych; 16.15 Koncert; 17.00 „Ję
drzej Śniadecki”; 17.10 Mickiewicz I Maryla
w Bolcienikach; 17.50 Polskio pieśni o wio
śnie i miłości; 18.00 Miedź w Polsce — po
gadanka; 18.10 Wiad. sportowe; 18.20 Skrzyń
ka techniczna; 18.45 Audycja dla wsi; 19.10
„Powieść czy reportaż”; 19.40 Pogadanka
aktualna; 19.50 „Kalejdoskop”; 20.45 Dxiennik wieczorny; 20.55 Pogadanka aktualna;
21.00 Koncert symfoniczny; 22.00 Muzyka ta
neczna: 22.50 Ostatnie wiad. dziennika wie
czornego.
WARSZAWA Ił.

15.00 Płyty; 14.00 Parę informacji; 14.10
Muzyka taneczna; 15.00 Pogadanka aktualna;
15.10 Wiad. sportowe; 15.15 Zespół salonowy
18.00 Formy i rodzaje twórczości wielkich
kompozytorów; 19.00 Płyty; 22.00 „Wspom
nienia o katarynce”; 22.15 Płyty; 25.05
Współczesna muzyka francuska.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE:
19.50 Sztokholm. „Od Rose Marie do Senority” — potpouri na tematy Frimla.
20.00 Lipsk. „Bal w oporze” operetka
Heubergera.
20.00 Sztutgart. Wieczór pośw. twórczości
Haendla.
21.00 Poste Parisien. „Córka pani Angol”
opera komiczna Lecoqua.

Nowinki teatralne
EWA BANDROWSKA-TURSKA W OPERZE

Najznakomitsza śpiewaczka polska Ewa
Bandrowska-Turska, honorowa protektorka
Spółdzielni Pracy Artystów I Pracowników
Opery Warszawskiej, występ! jedyny rez 141
maja w sobotę w Teatrze Wielkim w „Tra
ktacie" przeznaczajęc czysty dochód z te
go przedstawienia na rzecz artystów i pra
cowników Opery.

21.00 Mediolan. „Doboru I Joel" dramat
biblijny Pizzettiego.
21.10 Praga. Koneert galowy z ok. rumuń
skiego święta narodowego.

ŚRODA, 11.5.1938 R.
WARSZAWA l.
6.15 „Kiedy ranne wstaję zorze”; 6.20
Gimnastyka; 6.40 Płyty; 7.00 Dziennik po
ranny; 7.15 Płyty; 8 00 Audycja dla szkół;
11.w. Audycia cna poborowych; 11.15 Audy
cja dla szkół; 11.57 Sygnał czasu; 12-05 Au
dycia południowa; 15.50 Wiad gospodarcze;
15.45 „Chwilka pytań” pogadanka dla dzie
ci; 16.00 Skrzynka językowa; 16.15 Muzyka
lekka; 16.50 Pogadanka aktualna; 17.00 O
morskiej obronie minowej; 17.15 Miniatury
kwartetowe; 17.50 Polska młodzież szkolna
a obrona kraju; 18.00 Wiad. sportowe; 18.10
Melodie taneczne na organach Wurlitzera;
18.55 Audycja dla wsi; 19.00 „A to się pali
serce moi©": 19.20 Duety wokalne; 19 5b
O dzielności uspołecznionej; 19.50 Pogadan
ka aktualna: 20.00 Polska muzyka popularna;
20.45 Dziennik wieczorny; 20.55 Pogadanka
aktualna; 21.00 Koncert chopinowski; 21.45
„Bema pamięci rapsod iałobny”; 22-05 Kon
kurs chórów regionalnych; 22.50
mu’
zyka popularna; 22.50 Ostatnie wiad. dzien
nika wieczornego.
WARSZAWA II.
15.00 Płyty; 14.00 Parę informacji; 14.10
Koncert solistów; 1S.00 Pogawędka gospo
darska; 15.15 Wiad. sportowe; 15.20 Zespół
salonowy Pawła Rynasa; 18.00 Fragmenty z
„TannhSusera" i „Parsifala" Wagnera; 18.55
Zespoły salonowe w repertuarze operowym;
19.55 tycie kulturalno stolicy; 22.00 Przeględ
kulturalny; 22.15 Recital skrzypcowy Włady
sława Wochniaka; 25.00 Płyty.

NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE:

20.C0 Droiłwich. „Holender-tulacz" opera
20.50 Strasburg. Koncert symloniczny.
Wagnera.
20.00 Sofia. „Norma" opera Belliniego.
21.00 Berlin. Symfonia IX Brucknera.

Pani In-Tao odpowiada naszym czytelnikom

Kto ebee poznać swoje war
tości i uzdolnienia na podstawie
analizy grafologicznej lub astro
ogicznej niech przyśle pod ad■esem naszej Redakcji z zazna•Yefiiem „IN - TAO“ próbkę
nisma. wzelednie dokład
is date urodzenia załaczajac
n? koszty 50 groszy w znacz
kach noeztowveh.
Dla prenumeratorów naszych
uzyskaliśmy również zniżkę 50
oroc. za wizyty osobiste u PIN-TAO (za okazaniem kwitu
za prenumerate za m-c bieżą
cy).
Pani IN-TAO przyjmuje przy
ul. Wspólnej 12 m. 18 od 10 ra
no do 14 i od 16—18.

Ocfnou/źecEzi
Z. J. Typ Barana. Ludzie zrodzeni
pod tym wpływem są wybitnie postę
powi. idealiści i starają się swoje
ideały wprowadzić w życie. Natury
bardzo aktywne, szkodzą sobie jed
nak przez wielką impulsywność. nie
cierpliwość i samowolne działanie.
Niezmiernie ruchliwi, plany swe rea-

LEKARSKIE
GABINET ELEKTROIECZNICZY Dr. med. A. LESZCZYŃSKI
LECZENIE CHORÓB SKÓRNYCH
promieniami granicznymi Bucky'ego
ŚNIADECKICH 12. Telef. 9.65-22.
(003)

weneryczne, płciowe, skór*

CHMIELNA 33 (dom kina Atlantic/
przyjmuje od 9 r. do 8 wiecz.. oraz
w Lecznicy Mariańska 9. godz. 4—5
ronii*

Przychodnia Specjalna dla chorych na

PŁUCA i SERCE

——

32

LECXN1CA

,

32

ELEKTORALNA
uL Marsz. Focha 3. tel. 3.00-22. Rent
gen. Odma sztuczna. Porada wraz z
przy Chłodnej
prześwietleniem. Czynna od 12—8 w WENERYCZNE PŁCIOWE i SKÓRNE
Wezwania na miasto
(007)
Krótkie fale od godz. 9 r. do 9 wiecz(045)
SPECJALNA przych. dla chorych na
Przychodnia specjalna dla chorych na

PPIITA
wraz *1
iCUwn porada
prześwietleniem

nn miasto

TEl

5.M-’ <001 ’

Specjalna
7a)*3pII/3
SZEK
lecznica chorób StUięUKu WĄTROBY
LECZNICA n/|
1 przemiany materii Prześwietlenia,
-C H ŁO D N A.
analizy, wizyty na miasto. Marszał
kowska 99. Od 9 do 8 w. Niedziela Choroby WENERYCZNE, Skórne. Mo
10 - 1. Telefon 9.79-09. (004)
czopłciowe, Światłolecznictwo
Codziennie od 9 r. — 9 w. w niedziele
med. ŻURAK0WSKI wieta do godz. 1-ej pc pot (006ł

M

WENERYCZNE, skórne, płciowe. —
wytącztne du
Kobiety przyjmuje lekarka Dr. A.
RATAJ. CHMIELNA 25, 8 r. - 8 w REUMATYKÓW
Niedz. do 1-ej. GABINET ELEKTRO
ARTRETYKÓW
ŚWIATŁOLECZNICZY. Diaterma krótkie fale. d'ARSONVAL i in.
czynna od 10—1 i 4—6. Wierzbowa 11
(0013)
(002>

ZA ŻÓŁTYMI
DRZWIAMI
Przekład autoryzowany z angtolskiego

KAROLINY CZETWERTYŃSKIEJ
STRESZCZENIE POCZĄ1KU POWIEŚCI:
Alina ImaesmorA odwiedza twego przyjaciela Barry Sweta’a.
Nie wie, te człowiek ten jeszczo dziś umrze.
W domu Rossway‘ów panuje dziwny nastrój: Rodney podej
rzewa swę szwagierkę Gerry, te zdradza swego męta Sholta,
przebywającego w Afryce, właśnie z Barrym Swete.
Alina I łady Julia Rossway wracaja i przyjęcia na królewskim
dworze.
Późną nocą, po obowiązkowej fotografii, Alina przypomina
sobie, te obiecała Barry'emu pokazać mu się w dworskiej su
kni. Wstępuje więc doń na chwilę.
Przy drzwiach mieszkania Barry'ego Alina robi straszne od
krycie. 7 za żółtych drzwi sączy się struga krwi, zalane całe
schody. Za wyważonymi drzwiami, Rodney Rossway, który
przypadkowo znalazł się na miejscu, dokonywa strasznego
odkrycia.... Barry Swete został zamordowany.

Mówiąc to odwrócił się do Aliny:
— Doktór Pargetter nasz lekarz domowy. — Do
ktorze, to panna Innesinore. nasz gość.
Doktór ukłonił się sztywno i biorąc z rąk szofera
szkatułkę z instrumentami chirurgicznymi, rzekł do
Rodney’a:
— Chodźmy na górę.
Rodney spojrzał na Alinę.
—- A ty wrócisz do domu samochodem, prawda?
— O, Rod! — odpowiedziła żywo — wolę tu po
czekać na ciebie. Jeżeli tam w domu nie śpią, co ja
im powiem? Gerry dłużej na mnie w ambasadzie
czekać nie będzie. Wróci lada chwila.

drogi, wodzów — ale również i
dzi o zmąconej głowie i wielkiej nl»y
wości (przy złym wpływie Barana/*
Ludzi spod tego znaku cechuje wie1’
ka energia, odporność lecz nie za*'
sze wytrwałość. Szlachetni towarzycy przeważnie nie rozumiani PoWIH’
ni unikać wszelkich nałogów Pisrn”
Pani wykazuje wielką wojowniczo*
i agresywność, trochę egoizmu i pe*
na dwoistość wahanie między pesY'
mizmem a optymizmem. Stanowe^
musi Pani znaleźć jakiś cel — ina'
cze.j czeka Panią dużo i to złycB
zmian.

TEATR, MUZYKA, KUMO
WIELKA REWIA; „D-idek" z Eertnniem
WIELKI: „Manewry jesienne"..
NARODOWY: „Cyreno de Bergerac" Ro- I MALE GUI PRO QUO: Rewia ..Skąd swad
CAFE CLUB: Szopka polityczna.
•landa w reiyseri: I < udziałem Jerzego te
INSTYTUT REDUTY (Kopernika S4-40): *°
szczyńsklego.
POLSKI: „Cezar i człowiek" A. NowaczyA- tned.u Cwojdzińskiego „Teoria Einsteina' ■
ROSYJSKIE STUDIO DRAMATYCZNE:
.R“
•kiego.
LETNI: „Dama od Maksyma" w ret. Nle- rza“ Ostrowskiego.
TEATR 8.15: „Krysia leśniczanka".
wiarowicza z Mira Zimińska. Zniczem I Gra
bowskim.
KONSERWATORIUM: Dziś » bm. wieez*'
pieśni
francuskiej. Program zawiera pl*_
NOWY: „Serce" Bernsteina w reiyserii
im Bordes, Caplet, Debussy'ego Faure »*'
St. Wysockiej.
MAŁY: Komedia Maurlac'a „Asmodausz* vela I Innych wykonajy: Jadwiga Padwa"
w reiyserii I z udziałem Marii Przybyłko-Po Młynarska sopran i Włodzimierz
nor. Akompaniuje Ignacy Rosenbaum.
tocklej.
Jutro to bm. występ) z recitalem znana •
ATENEUM: Codziennie „Szóste ptytro" «
'•*- Perzanowskie) z Jaraczem na czele za zeszłorocznego koncertu pianistka polska
Wrocławia Iza Ostola-Ostaszewska. Arty’'
społu
MALICKIEJ: „Jartrzyb wfród gołębi" A. ka wykona utwory Bacha, Beethovena, Cho
pina, Paderewskiego, Brzezińskiego i Szym*
Herzta.
newskiego.
KAMERALNY: Codziennie „Niewtnlytko*

Kina oznaczone gwiazdkę rozpoczynaję se
anse o godz. S-ej. Pozostałe o godz. 4-ol.
KINA ZEROEKRANOWŁ
ATLANTIC (Chmielna 55): „Nancy Steolo
zginęła".
♦ BAŁTYK (Chmielna »): „Pani Walewska".
CAPITOL (Marszałkowska 125): „Wrzos".
o CASINO (Nowy Świat 50): „Przygoda
pod Parytem".
COLOSSEUM (Nowy Świat 12): „Mocni lu
dzie".
♦ EUROPA (Nowy Świat 45): „Obcym
wstęp wzbroniony".
e IMPERIA! (Marszałkowska 54): „Płynno
złoto**.
PALLADIUM (Złota 7): „Pensjonarka",
PAN ((Nowy Świat 44): „Za zasłonę".
o RIALTO (Jasna 5): , ,Zwiał m:wl o nas".
♦ ROMA (Nowogrodzka
‘
49): „Za cudze
winy".
STYLOWY (Marszałkowska 112): „Zbłądzi.
łam".
o STUDIO (Chmielna 7): „Szalona Claudet-

ŚWIATOWID (Marszałkowska 111): „Żółty
pirat".
VICTORIA (Marszałkowska 104): „Kobiety
nad przepaście*.

PŁUCA i SERCE

W-wa. Marszałkowska 49; tel. 9.00-09, SENATORSKA 28/30. Rentgen. Odma
godz. 10-13-7
(0011) sztuczna. Elektrokardiograf. Porada
wraz z prześwietleniem. Wezwania

Valentine Wiliams

lizują natychmiast. Niepowodzenia i
błędy życiowe najczęściej sami so
bie. stwarzają przez swą impulsywność i niecierpliwość Odznaczają się
uprzejmością, szczerością,, śmiała od
wagą i. przedsiębiorczością. Bardzo
uczynni,, raczej optymiście. Nie prze}
mując się niepowodzeniami — two
rzą nowe plany, nowe projekty, cza
sem przeceniając swe zdolności. i
sity. Niezwykli entuzjaści. Nadają się
na stanowiska samodzielnej kierują
ce z racji wielkiej bystrości i talentu
organizacyjnego. Pod tym znakiem
znajdujemy ludzi torujących nowe

ACRON (Żelazna 44): „Dziki Zachód” i „Z
Adriatyku na Bałtyk".
ADRIA (pl. Teatralny): „Fortancerki".
AMOR (Elektoralna 45): „Zabiłom" i „Ben
galski tygrys”.
♦ ANTINEA (Żelazna 51): „Pani minister
tańczy" i „Miły złego poczętek".
AS (Grójecka 54): „Dama kamellowa" i

Il ALIA (Wolska 52): „Gdy kwitnę bzy".
jura l A
(Krakowskie przedmieście aó>*
„Skłamałam”.
KOMETA (Chłodna 49): „24 godziny m'ł»'
ści" I rewia.
...
KINO PARAFII SW. ANDRZEJA (Chłodna »)*
„Kochana rodzinka" Flip i Flap.
e MAJESTIC (Nowy świni »»j. „inacnor
o MARS (Pl. Inwalidów): „Dziewczęta
Nowolipek" I „Zdemaskowany bohater".
MASKA (leszno 10): „Czarownica •
i „Adieu
.,
METRO (Smocza 15): „Władczyni pusztłY
i „Córka samuraja".
MEWA (Hota 58): „Cienie przeszłości .
♦ MIEJSKIE (Hipoteczna »).
motyl".
MUCHA (Długa 18): „2 dni w raju" I kolo'
dodatki.
NOWA TOMBOLA (Marszałkowska 54): „N*
rodziny gwiazdy" i ..Saratoga".
„
PROMIEŃ (Dzielna 1): „Niezwyciężony Bili
i „Zielony sygnał".
•> PRASKIE OKO (Zygmuntowska 18):
niele Boone” i „Srebrna torpeda".
.
+ POPULARNY (Zamojskiego 20): „Sz«'
wywiadu" i rewia.
PRAGA (Targowa 71): „Dziewczyna szuka
miłości**.
, |
RAJ (Czerniakowska 151): „Na Sybir* *
„Pierwsza nagroda".
,
RENA (Diuna 9): „Trędowata" I „Ordyna'
Michorowskl".
ROXY (Wolska 14): „linia Maginota" i do
datki.
RIWIERA (leszno 2): „Bunt załogi" I do
datki.
h
SFINKS (Senatorska 25): „lekarz pięknyc"
kobiet".
SOKÓŁ (Marszałkowska 45): „Jej najwięk*
szy blęd".
SORENTO (Krvpska 54): „Nie oddam dziec
ka" i „Magnolia".
ŚWIAT (Suslma 4): „Strzelec z Bengali" .
SYRENA (Inżynierska 7): „Gra życia"
„Wio«na w Holandii".
.
ŚWIT (Nowy Świt 15): „Romantyczny ■”*
lioner".
TON (Puławska 70): „Trędowata" I „Ordy*
nat Michorowski".
TRIANON (Sienkiewicza 8): „Panna Mania

BIS (Elektoralna 21): „Kapitan Taylor" I
,F”'-—-owity dom".
CZARY (Chłodna 2P): „Serce I szpada" i
„Gra tycia".
♦ EDEN (Marszałkowska 51): „Jeidziec w
masce* i „Awantura amerykańska".
ELITE (Marszałkowska Ela): „Jej pierwszy
bal" i „Pod twoim urokiem".
FAMA (Przejazd 9): „Płynne złoto".
FEMINA (Leszno 55): „Ostatni alarm".
FILHARMONIA (Jasna 5): „Kalęię X".
FLORIDA (Żelazna 41): „Zamok tajemnic" i
UCIECHA (Złota 72): „Niewiniętko".
„50 minut postuju"
UNIA (Dzika »): „Towarzysze broni" i 7*'
FORUM (Nowiniarska 14): „ńnołSrnli się w
la.
.. .
Parytu" i „Śmierć czyha w diungli".
V/ANDA (Mokotowska 75J: „Zycie ulicy
HELIOS (Wolska 8): „Dziewczyna szuka mi- rewia.
ło*el** I dodatki
HOLLYWOOD (Hoża 29): „Szeik" z Ramo- i Informacjo o filmach dozwolonych d<«
nem Nowarro.
‘ młodzlety — telef. 7-11.25.

— Słusznie, cieszę się, żeś o tym pomyślała. Ta
ki wstrząs dla nich. Muszę najpierw zobaczyć ojca.
Usiądź w samochodzie i poczekaj na mnie. To nie
potrwa długo.
Wszedł pośpiesznie do domu, a za nim doktór.
Wzdłuż ulicy otwierały się kolejno drzwi i okna,
jak gdyby wyczucie tragicznego wypadku odebra
ło sen mieszkańcom. Już Giles nagabywała grupa
na wpół ubranych ciekawskich. Gruba niewiasta za
rzuciła staroświecki haftowany dżetami płaszcz
wprost na koszulę. Stała w rannych pantoflach na
bosych stopach. Wybałuszyła oczy na wystrojoną
Alinę.
— Co się tam dzieje u pana Swete‘a? — zapy
tała szeptem.
Chrapliwy głos odezwał się z tłumu:
— To był doktór Pargetter, wszedł tam z po
licjantem.
Człowiek z rozczochraną głową i w nie zasznu
rowanych butach na bosych nogach zbliżył się do
Aliny i patrząc na nią podejrzliwie zapytał:
— Czemu takie zamieszanie, proszę pani?
— To wypadek — odpowiedziała Alina i odwró
ciwszy się podeszła do samochodu by zarzucić na
siebie płaszcz. W chwili gdy cliciała wsiąść, zauwa
żyła, że Rollsa już otaczały grupy dziwnie ubra
nych gapiów, którzy natrętnie jej się przypatry
wali. Zatrzasnęła drzwiczki i postanowiła wejść do
domu. Nie chciała być ośrodkiem zainteresowania
ulicy, tym więcej, że czuła jej wrogie usposobienie.
Na piętrze wszystkie lampy były zapalone, na
schody przez wyłamane drzwi padała smuga świa
tła. Na progu widniała ciemna kałuża krwi. Alina
ostrożnie ją obeszła i wsunęła się niepostrzeżenie
do salonu.
Najpierw zauważyła doktora klęczącego przy

drzwiach. Za nim stał Rodney z obojętnym wyra
zem twarzy.
Parę kroków od drzwi, tam, gdzie kończył się
piaskowy dywan, zaciągała się barwna trzcinowa
mata. Pól na dywanie, pół na macie leżał Barry
wyprężony w śmiertelnej sztywności, w granato
wym szlafroku, tym samym, w którym ją przyjął
w południe. Głowę miał opartą na prawej ręce roz
ciągniętej w całej długości. W zaciśniętej dłoni tkwi
ła ciemna kolba rewolweru. Lewa ręka wisiała bez
władnie wzdłuż ciała. Wokoło głowy i wzdłuż pra
wej ręki ciągnęła się struga lepkiej cieczy. Alina nie
mogła się powstrzymać od głośnego westchnienia.
Doktór podniósł głowę i zmarszczył brwi, lecz za
nim otworzył usta. Rodney już stał przy niej.
— Nie powinnaś była tu przychodzić, kochanie —
rzekł troskliwie, zasłaniając swoją osobą widok
trupa.
— Tyle ludzi zgromadziło się na ulicy — odpar
ła — nie mogłam tam zostać.
Nie oponował więcej. Podprowadził ją do kanapy
przy kominku. Usiadła tam odwrócona plecami do
reszty salonu. Rozglądając się wokoło załamała
ręce. Jak uwierzyć, że Barry nie żyje i że w tym
pokoju rozegrał się krwawy dramat? Każdy szcze
gół wnętrza przypominał jej drogiego przyjaciela.
Zaledwie dwanaście godzin upłynęło od czasu,
gdy siedziała tu. obok niego. Taki był miły i uprze
dzający. Miała wrażenie, żc zawsze go znała. A te
raz... leży martwy pod drzwiami. I sam sobie życie
odebrał. Dlaczego? Dlaczego zrobił coś podobnego?
Bezwiednie czuła, żc wzrok ją ciągnie ku drzwiomOdwróciła się.
Doktór podniósł się. potarł ręce, strzepnął kurz
z kolan, zdjął okulary i spojrzał na Rodney‘a.
(Dalszy ciąg nastąpi)
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Prawo, życie i sąd
Refleksge i procesu horupcijjnetjo

Odpowiedzi redakcji

Niewłaściwi ludzie na odpowiedzialnych stanowiskach

Odpowiedzialność za rzeczy zagi
nione. (S. L.). Mimo ogłoszenia w ho
telu, że właściciel nie odpowiada za
rzeczy zaginione, czy też skradzione,
o ile nie oddane zostały na specjalne
przechowanie — ma Pani bezwzględ
nie widoki wygrania procesu o od
szkodowanie za ukradzionego „lisa".
Skoro udowolni Pani, że pozostawiła
lisa w pokoju, a następnie pokój za
mknęła na klucz i oddała portierowi.
Właściciel hotelu bezwzględnie odpo
wiada za kradzież tego przedmiotu z
zamkniętego pokoju. Jest tzw. odpo
wiedzialność z tytułu „składu" i od
nosi się do właścicieli hoteli, gospod,
a nawet restauracji. Należy wystąpić
do właściwego
sądu grodzkiego.
Przypuszczalna wartość lisa nie prze
kracza 1000 złotych.
Lekkie uszkodzenie ciała (R. T.) Sy
nek Pani wbrew wyraźnym przepi
som policyjnym strzelał na wiwat
podczas świąt i dotkliwie oparzył są
siadkę. Sąsiadka może zaskarżyć Pa
nią, jako opiekunkę i będzie Pani od
powiadała za brak dozoru i za wszel
kie szkody. Radzimy załatwić sprawę
polubownie — i zapłacić żądaną su
mę, która nie wydaje nam się wygó
rowaną...
Komorne, zapłacone po wyroku.
(S. T.). Skoro gospodarz przyjął za
ległe komorne już po uzyskanym wy
roku eksmisyjnym — nastąpił nowy
stosunek prawny. Tym niemniej na
leżałoby uzyskać od gospodarza pi
semne oświadczenie — deklarację
wycofującą tytuł wykonawczy od ko
mornika. Będzie to najbezpieczniejsze.
Można ewentualnie wystąpić do sądu
o uznanie, że nastąpił nowy stosunek
prawny oraz o uznanie poprzedniego
wyroku za wygasły. Lepiej będzie,
jeżeli w tym ostatnim u’ypadku po
zew napisze adwokat...

Korzyści, jaKie przynoszą wielkie procesy...
Toczący się obecnie w war'
S2a\vskini sądzie okręgowym
Proces przeciwko b. dyrektoro
wi departamentu podatkowego
Ministerstwa skarbu Michalskie
Mu oraz b- posłowi Idzikowskie
Mu jest wysoce charakterysty
czny pod względem obyczajo
wym. Charakterystyczny dla
epoki, która jeszcze nie minęła,
Jakkolwiek na szczęście — jest
Mż od obecnej teraźniejszości
Meco odległa. Bądź co bądź
c’Vpadki, których epilogiem
Mst obecny proces toczyły się
w latach 1927 i następnych —
F?yli początek swój i genezę
?Mrą z przyczyn i zwyczajów,
J^kie panowały wszechwładMe przed laty dziesięciu.

Urzędnik podatkowy
a obywatel
Proces omawiany w wyż
szym jeszcze stopniu, niż inne
Procesy, ujawnia oblicze wic_
r Potentatów urzędniczych,
Morych widywaliśmy z odleOści,
jaka dzieliła zwy
czajnego obywatela od zielone
stolika. Ujawnia nam właoblicza — poziom umy|M'vy i moralny tych ludzi, od
y°rych tylokrotnie zależny był
I °brobyt, spokój — a nieraz i
całych rodzin obywateli.
Nie ma przesady w tym, co
Prawidłowy lub nie'
PMwidlowy wymiar podatku—
^zielenie ulgi lub wstrzyma>le w pewnym momencie egze.
to nie są rzeczy drobne.
I 0 są sprawy, które decydoway. niejednokrotnie o egzystensetek tysięcy ludzi. Jedno
^ciągnięcie pióra referenta po
^kowego izby skarbowej, nie
,0WiąC już o referentach i na/clnikach ministerstwa dccy°Wało często.o tym, czy dane
jrzędsiębiorstwo będzie nadal
iprikcjonowało — czy setki ro. nników utrzymają, czy też ur3cą prace — czy ten lub ów
aklad, warsztat, sklep pozoranie czynny, czy zamknięty.
. Nic więc dziwnego, że prze'
obywatel patrzył na
?’ch ludzi z pewnym zrozumiayM niepokojeni.

Dobrze, że iuż odeszli...

też zbliżeni bliźniaczo pod
względem moralnym do siedzą
cych na ławic oskarżonych, a
nie posadzeni tam dla braku za
interesowania nimi na zewnątrz
dla trudności określenia im kodeksowo paragrafu, który prze
kroczyliBywają przy tym sytuacje
groteskowe — i żywo przypo
minające historie gogolowskie.
Weźmy choćby takie stosuncczki, jakie panowały w gło
śnej już dziś na całą Polskę osadzie Frampol.

Tragikomiczne sytuacje...
Wszyscy płatnicy, jak jeden
mąż odmawiają poborcy pła
cenia zaległych podatków. Nic
płacą, bo posiadają weksle
przedsiębiorstwa, w którym
partycypuje wszechwładny urzędnik skarbowy... A urzędnik,
do którego należało ściąganie
podatków, stojący zresztą na po
ziomie bodajże niższym od prze
ciętncgo zamiatacza ulic w sto
licy, boi się tego wszystkiego,
drży o swoją skórę. Zresztą o
wartości jego świadczy całe za
chowanie się przed i po czyn
nościach egzekucyjnych, jakie
prowadził na rozkaz swojej bez
pośredniej władzy przełożonej
przeciwko „nietykalnemu"
przedsiębiorstwu. Sekwestrator tcń W Obawie przed ewen
tualnymi konsekwencjami bierze sobie do towarzystwa całą
plejadę świadków- Dla nabra
nia „kurażu" podpija sobie rze
telnie, tak, że na półtora kilo
metra przed „jaskinią lwa“,
gdzie ma odbyć* swoje czynno
ści urzędowe... strzela na wi
wat z rewolweru... Czyż to nic
jest obrazek z cichej spokojnej
prowincji rosyjskiej godny pió
ra Gogola?
Albo ten naczelnik wydziału,
czy też izby skarbowej, z wyż
szym wykształceniem w szko
łach rosyjskich, uległy swojej
władzy, której poziom moralny
był mu znakomicie znany, zda
jący sobie sprawę z tego, żc po
stępuje bezprawnie, — urzęd
nik, który poleca znowu niższe
mu od siebie o stopień urzędni
kowi wykonanie pewnych czyn
ności niezgodnych z ustawą i z
obowiązkami urzędnika -— i ostrzegający go: „zrób pan tak,
bo to będzie władzy przyjemne“ — a karcący później „jest
pan dobrym urzędnikiem, ale
złym dyplomatą**... Czyż nic
jest to obrazek wzruszający,
sielankowy... a poważnie mó
wiąc w wysokim stopniu niepo
kojący?
Ale to są rzeczy widziane od
dołu. Mamy lepsze obrazki u
góry.
Jak mało orientowali się w
wartościach swoich podwład
nych wyżsi dygnitarze- sam
pan minister i wiceminister?

pziś przesuwają się najpotęż
PMsi z tej dykasterii ludzie —
Przysłuchujący się z uwagą
ł.rzebiegowi procesu płatnik po
atkoWy oddycha z ulgą- mól(?c sobie, jak to dobrze, że tcPana już nie ma w skarbos ?ści, jak to dobrze, je odszedł
°bie w zasłużony stan spo,zVnku...“ i chwilami przycliotnu_ jeszcze gorsze reflckJe: kto'byt gorszy, kto był nicezpieczniejszy — czy ten, co
‘edzi dziś na ławic oskarżovVch. a którego oblicze moralne
względu na wyrok, jaki w
^7 sprawie zapadnie — jest
ardzo niesympatyczne, —
.ZV też niektórzy z licznych Znaiomość i dobór fudzi
'V|adków. bądź bezwzględnie
Słyszeliśmy na procesie z
S2ciwi a w wysokim stopniu
j nieżyciowi, bądź ust iednego z najpoważniej

IEŚLI
zęby

chcesz mief piękne i zdro-

wni aktorzy odeszli w zasłużo
ny stan spoczynku, bądź na in
ne, nic mające nic wspólnego z
podatkami i skarbowością pla
cówki. Jak zakończy się pro
ces Michalskiego nie wiadomo.
Być może, żc sąd na podstawie
materiału na przewodzie uzna,
że w działalności oskarżonego
nie ma cech przestępstwa, żc
nie mieści się ona w ramach
przepisów kodeksu karnego...
Jest to rzeczą sądu i tych spraw
ani przewidywać, ani też tym
nie mniej krytykować nie bę
dziemy. Na razie możemy
stwierdzić tylko jedno: toczący
się proces odsłonił kulisy dra
matu niewłaściwych
ludzi,
na najtrudniejszych placów
kach. Dobrze się stało, żc ten
ciężki i przykry proces doszedł
do skutku, przyczyni się może
do większej ostrożności na
przyszłość w obsadzaniu odpo'
wiedzialnych stanowisk w ad
ministracji i gruntowniejszej
selekcji materiału ludzkiego-..
Dr Ł.

Orzecznictwo
URLOP W OKRESIE
WYPOWIEDZENIA
Już przód kilku laty sąd najwyż
szy wyjaśnił, żc nic można łączyć
okresu wypowiedzenia z urlopem; in
nymi słowy, według judykatury sądu
najwyższego, nie można w okresie 3
miesięcznego wypowiedzenia udzie
lić pracownikowi urlopu.
Ostatnio sąd najwyższy do pewne
go stopnia zmienił to stanowisko wy
jaśniając, że gdy po ustaleniu z pra
cownikiem terminu jego urlopu wy
poczynkowego, wypowiedziano pra
cownikowi umowę o pracę tak, iż
czas urlopu przypada na 3-miesięczny
okres wypowiedzenia, wówczas pra
cownik w tym tylko przypadku może
żądać wynagrodzenia za urlop — nic
zależnie od okresu wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli zachodziły oko
liczności uniemożliwiające prawidło
we wykorzystanie urlopu w powyż
szym czasie oraz jeżeli pracodawca
został o nich zawczasu powiadomio
ny (orzecznictwo SN w sprawie C. II
649/37).
Sąd najwyższy w cytowanym orze
czeniu wyjaśnił, że nie ma przepisu
ustawy, który by zabraniał ważnego
wykorzystania urlopu w trzymiesięcz
nyra okresie wypowiedzenia. Ustawa
zabrania jedynie wypowiedzenia pra
cy w okresie urlopu, a nic wykorzy
stanie urlopu w okresie wypowiedze
nia, np. konieczność szukania inne
go zajęcia. Jednak to okoliczności fak
tyczne, utrudniające pracownikowi,
któremu umowa została wypowiedzią
na, wykorzystanie urlopu, musiałby
pracownik udowodnić.
Z powyższego wyroku wynika za
tern, że jeżeli lista urlopowa została
ustalona i pracownik ma przyznany
urlop na jakiś miesiąc, przyznanie te
go urlopu nie tamuje prawa pracodaw
cy do wypowiedzenia umowy, nawet
w tym wypadku, jeżeli by urlop przy
znany wypowiedzeniem przypadł na
3-miesieczny okres wypowiedzenia.

KOMPLIKACJE PRAWNE
W SPRAWIE SZYLDÓW

1

Fabryki J.B.KOZAKOW i Syn

dzi, iż ustawa przemysłowa w art. 33
domaga się od przedsiębiorcy mini
mum oznaczenia firmy, natomiast nie
przeszkadza podania innych dopis
ków reklamowych.
s
Należy również wyrazić wątpliwoś
ci co do trafności ujęcia kwestii ję
zykowej szyldów. Nie ma takiego
przepisu, który by zabraniał używa
nia obcych języków na szyldach z
uwzględnieniem rzecz jasna pierw
szeństwa języka polskiego.

Obwieszczenie zbyt słabo rozgrani
czyło „szyldy*4 od „tabliczek", które
mają być wywieszone w terminie do
5 marca. Tabliczki, jako rodzaj legi
tymacji przedsiębiorstwa, zdaniem
organizacyj gospodarczych nic z szyi
dem wspólnego nie mają.

gotowe me$kie

I j&K H

BO ęjr

OKJIUi> I
al. WSPÓLNA

14,

uczniowskie

w wielkim wyborze poleca

Alfred LEIBRANDT

TEL. 9.00-47

(firma chrześcijańska

Czytelników „Nowe- Rzecz->osoolitei" <soec:alnv rabat

(022)

OGŁOSZENIA DROBNE
Kupno i sprzedaż
JłA 1/ upno - Sprzedaż starej gardeH7 R roby męskiej i damskiej, za
miana na wykwintne materiały biel
skie. Kupujemy kwity lombardowe i
futra. Jerozolimska 27. podwórze —
sklep 73. Tel. 7.23-75.
(62)

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

7AMIANA (kupno) zużytej garderoby na materiały bielskie „Aiwa"
Nowy Świat 62. sklep podwórzu: tea?fi-Q7
(56)

L.

Różne
n
TAPCZANY, otomany, fote. m. I le. łóżka, kozetka 10 mieś.
A
Chmielna 44.
(76)

Cl ITR A
lUlliłł

najnowsze, wykwintna robota: kołnierze modelo
(skład fabryczny). Warszawa. Mar we, przeróbki, farbowanie, pranie
(67)
szałkowska 158 róg Królewskie!. (47) Kredvt Krucza 46—4.

tfRAIA/IPP damski paryżanin szy
MASZYNY SINGERA od * zł ’vend- RDKWIłU je wykwintne palta
niowo. Chłodna 42—13. Pańska kostiumy, futra, tanio. Kredyt Kru
10—22. Dzwonić: 6.79-17.
(58) cza 46—4
(68)
adio-ODBIORNIKI. Philips. Kos

tZCZYZNl! Sto procent sil uzyska
mos. Telefunken. Echo i inne bez M każdy, stosując mój wynalazek:
Rzaliczki
od 10 zl. miesięcznie. Chłodna Aparat „X“. — Bliższe szczegóły: F.

42—13, Pańska 40—22. — Dzwonić:
Podawaliśmy treść obwieszczenia 5.79-17
(591
komisarza rządu w sprawie oznacza
- l WORNlA tapicersko - stolarska
nia przedsiębiorstw. Obwieszczenie
Z. GILEWSKI, ul. Senatorska 26
to interpretując przepisy ustawy oraz
’
oleca
stolarsko - tapicerskie
kodeksu handlowego stwierdza, że ■Uasrieąmeble
wyrobu, gotowe i na zamó
kupiec
rejestrowy
może
oznaczać
na
318-49
wienia. Tel. 2.63-06.
- (65)

ZIELIŃSKIEGO

WARSZAWA, OKÓLNIK 5a, tel.

Najwyższego

szyldzie tylko firmę (nazwisko i 1
pierwsza litera imienia) natomiast nie
są dopuszczalne żadne fantazyjne na
zwy.
Obwieszczenie nie przewiduje, czy
w wypadku ujawnienia nazwiska i
imienia właściciela dodatki fantazyj
no - reklamowe są dozwolone. Raczej
wynikałoby z treści obwieszczenia,
żc w ogóle tylko spółki akcyjne i sp.
z ogr. odp. mogą używać wszelkich
nazw urojonych.
Taka interpretacja przeczy poglą
dom znakomitych interpretatorów pra
wa jak profesorowie Namitkiewicz
oraz Alerhand, którzy dopuszczają używania godła lub reklamowej na
zwy.
Sąd najwyższy w orzeczeniu z dnia
16 kwietnia 1931 r. L. rej. 2567 twier-

tylko szczotkę znaną z dobroć

PATENT D-Rfl
fos)

szych świadków, żc ci najwyż'
si wyraźnie chronili urzędnika,
o którym ujawniono już rzeczy
co najmniej niepokojące. Świa
dek ten powiedział nam: „pod
dałem analizie działalność urzę
dową oskarżonego — i doszed
łem do wniosków, żc będzie rzc
czą wskazaną — będzie leżeć
w interesie służby jeżeli tego
człowieka usuniemy w stan spo
czynku. — A pan minister po
tych rewelacjach — kiedy była
i analiza „urzędowania** i ano
nimy — i weksle dyrektora,
którymi legitymowali się, jak
wizytówkami płatnicy po urzę
dach skarbowych — powiada
nic. Nie potrzeba usuwać „cncr
gicznego" urzędnikaSłyszeliśmy, co gorsza, że je
den z wyższych dostojników,
chciał zwolnić wszystkich na
czelników wydziału. — do ni'
kogo nic miał zaufania tylko
do oskarżonego... Czy. nic jest
to świetna znajomość ludzi?
Wszystko to na szczęście mi
nęło. Od chwili kiedy się to
działo upłynęło sporo lat. Głó

W

Ponarski Warecka 10—18.

(611

C f) 1/ | Przy cierpieniach wątroO U R I by, żołądka, kiszek, nerek
lub pęcherza stosuje się Sok Święto
jańskiego Ziela Magistra Edwarda Gobieca, Warszawa, Miodowa 14. Apte
ki i Drogerie.
(90)

9.V.1938 r-
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Jan Maria Drzemalski, dwojga
imion, emerytowany właściciel
kamienicy, członek „Towarzystwa
wzajemnej adoracji'* i dzia
łacz ' „Towarzystwa wyszukiwa
nia kobiet upadłych", wysłuchał z
uwagą rewji w Małym Qui pro
quo i zanotował sobie w pamięci
wszystkie dowcipy Dymszy.
— To wcale nie jest takie śmie
szne. Tkwi w tym niewątpliwie
głęboki sens polityczny — oświad
czył z powagą małżonce, która
„pękała ze śmiechu".
Jan Maria Drzemalski nie mógł
długo zasnąć. Przewracał się na
łóżku z boku na bok, wzdychał i
jęczał pożerany przez nagle zro
dzoną namiętność polityczną. Kiedy wstał rano był już całkowicie
zdecydowany.
— Wrócę do czynnej polityki —
rzeki do żony.
— Jak to wrócisz? A czyś ty się
kiedykolwiek polityką zajmował?
— Ach! Że też ty zawsze mu
sisz mnie łapać za słówka... Wrócę,
bo to ładniej brzmi.
Przez następne trzy dni Jan Ma
ria Drzemalski był gościem w do
mu. Coły czas przepędzał w ka
wiarniach i barach wraz z dwoma
przyjaciółmi, których zdołał rozpalie „do białości" swoimi wspa
niałymi projektami przebudowy
ustroju. Pracowali wszyscy trzej
w pocie czoła i wreszcie, dnia
czwartego, przy trzeciej butelce
„czystej z vermouthem" program
był golowy w grubszych zarysach.
— A jak nazwiemy naszą par
tię?
Jan Maria Drzemalski zamyślił
się głęboko.
— Mam —- rzeki wreszcie z wy.
sitkiem.
— Słuchamy — podchwycił
Emanuel Kropka.

„Jak to z małych przyczyn skutki sa ogromne...”

AJ

.

Mleko, Kot i „lanital’

..... J

Wełna... wprost od krowy

— „Grupa przebudowy ośrodka
dyspozycji". To będzie synteza naszego programu.
Zrywamy ze
wszystkim co było. Idziemy na
przód.
— Hurra! Ku zwycięstwu!
Wszystko zatem było gotowe.
Pozostawało jeszcze tylko zdobyć
członków stronnictwa. Ale to już
głupstwo. W tym celu zarządzono
grand.przyjęcie w domu państwa
Drzemalskich. Najszczegółowiej opracowano listę zaproszonych go
ści, wśród których znalazło się też
kilku „redaktorów" zajmujących
się zbieraniem ogłoszeń dla mniej
poczytnych pism. Bardzo staran
nie przemyślano... menu kolacji.
— Bo to „czapka, papka i so
lą"...
Wreszcie nadszedł upragniony
dzień. Jan Maria Drzemalski od
rana był już w gorączce. Ma prze
cież ma referować program.
— Czy na stole w salonie stoi
karafka z wodą?
— Po co?
— Jakto, po co? Żadne zebranie
polityczne nie może się obejść bez
karafki z wodą. Szczegół konie
czny!
Postawiono więc karafkę i punk,
tualnie o godzinie 8 wieczorem
Jan Maria Drzemalski „wstąpił na
mównicę".
Przemówienie było
krótkie, ale pełne treści.
— Szanowni słuchacze — mówił
— skorośmy już wszyscy zdali so
bie sprawę z konieczności przebu
dowy ustroju, pozwolę sobie na
szkicować program naszego stron
nictwa. Przede wszystkim podejmiemy działalność na krótkiej fali
parlamentarnej, nie rezygnując
jednakże z konsultacji w terenie.
Żywa akcja rozpocznie się na je
sieni, po czym ogłosimy deklara
cję, która będzie cieniem faktów
dokonanych. Zmienimy całkowicie

STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI:
Bohaterem balu w Niechcicach |e«t zredukowany kasjer ko
lejowy Serafin Grzdyl. Umiejętnością tańca i urodę zwraca
Grzdyl na siebie uwagę starościny.
W tym samym czasie zdecydowano się na budowę lotniska
w Niechcicach. Dzięki stosunkom Grzdyla budowę lotniska po
wierza komitet jego szwagrowi Manlewiczowl.
Starosta ulegając prośbom iony daje Grzdylowl list poleca
jący do burmistrza celem objęcia posady sekretarza magistra
tu. list wywołuje niesłychaną burzę w zarządzie miejskim,
gdyt posada sekretarza przeznaczona była dla protegowane
go jednego z radnych, iyda Nabałdasznika.
Mimo to Grzdyl obejmuje posadę • szybko aklimatyzujc się
w magistracie.
Grzdyl potrzebuje pieniędzy. W tym celu prowadzi rozmowę
z kasjerem magistratu, który odrzuca z oburzeniem propozy
cję obracania oieniedzmi magistrackimi Grzdyl poprzysiągł
mu zemsto.
Kierownik spółdzielni zarobkowel, Janicki, szuka kredytu
u Grzdyla. Widząc dobry interes Grzdyl postanawia zdobyć
pieniądze za wszelką cenę. Wobec tego wykorzystując sła
bość starościny uzv^kuie lei oodpis in blanco na czekach
LOPP. Dokoła sprawy wygryzienia przez Grzdyla skarbnika
magistratu i zaangażowania Nabałdasznika na to stanowisko
robi się wiele hałasu w prasie.

Pokrzywdzony na honorze Serafin wszelkimi spo
sobami starał się wykryć autora. Konferował nawet
w tej sprawie ze wszechwiedzącym magistrem Pętaczkiem. próbował przez niższych funkcjonariuszy
poczty przyłapać choć jeden list do redakcji — napróżno, a tymczasem pojawiła się notatka o lotni
sku. która Maniewicz przez umyślnego posłańca
przysłał Grzdvlowi.
I*
■

Historia prawdopodobnie nigdy nie
ustali jak się nazywał ów służący w
laboratorium, który pewnego razu
przez niedbalstwo pozostawił otwar
te drzwi, przez które do pracowni
bardzo zajętego chemika wtargnął
kot. Faktem jest, że kot wyzyskał
doskonałą sposobność by na zamknie
tym zawsze dla niego terenie rozpo
cząć poszukiwania. Na widok zwie
rzęcia uczony się zerw’at i zaczął go
gwałtownie przepędzać. Kot prze
rażony skoczył na stół pełen chemikalii, wywrócił jakąś butelkę i miau
cząc wyleciał za drzwi.
Kędy chemik zaczął oglądać szko
dy spowodowane przez przestraszone
zwierzątko, zauważył, że wywróci
ła się butelka z formaldehydem i
część tęga płynu wylata się dó szklan
k: z mlekiem, którą uczonemu posta
wiono na śniadanie. Oczywiście mle
ko było nie do użycia: jakaś zgęstnia
ła lepka masa wypełniała szklankę,
której nauka jeszcze nie znała.

położenie ośrodka dyspozycji po
litycznej z najbardziej efektyw
nym wyzyskaniem koniunktury.
Ostatecznym naszym celem jest odkorkowanie wsi, odmrożenie ka
pitałów, zamknięcie nożyc i rów
nanie w dół, w górę i we wszyst
kich kierunkach. Trzeba skończyć
z rozproszkowaniem społeczeństwa
i pomaszerować naprzód ku zwy
cięstwu.
Huczne brawa zakończyły świe
tne przemówienie. W dyskusji
nikt głosu nie zabierał, bo pani
Janowa dała niedwuznacznie do
zrozumienia, że jeszcze chwila, a
indyk się przepiecze i będzie zu
pełnie na nic.
Nowopowstała „Grupa przebu
dowy ośrodka dyspozycji politycz
nej" rozpoczęła intensywną dzia
łalność na fali: koniak - starkakoniak.
ORKA

Chemik, jako prawdziwy mąż nau
ki. zabrał się natychmiast do zbada
nia substancji. Stwierdził, że była
bardzo plastyczna po rozgrzaniu, tak,
żc można ją było układać w dowolne
formy; że łatwo się dala trwale far
bować. Masa podobna była do zna
nej już celulozy, ale miała nad nią
ogromną wyższość: nie paliła się. —
Jej nadzwyczajne znaczenie dla prze
mysłu chemik ocenił natychmiast. Stu
żący, który zaniedbał swoje obowiąz
ki, kot który był zbyt ciekawy i
szklanka rannego mleka stworzyły no
wą gałąź przemysłu, którego znacze
nia do tej pory jeszcze nie zdołaliśmy
w całej pełni ocenić.
W niedługim czasie zaczęto z ma
sy mlecznej czyli galalitu wytwarzać
najróżnorodniejsze przedmioty. No
wemu materiałowi ustąpić musiala
kość słoniowa, szyldkret, bursztyn i
róg, był bowiem tani bo mleko, a zwla
szcza mleko chude, nie jest drogie, a
formaldehyd także nie jest cennym
produktem chemicznym
Wnet się
dowiedziano, że wszystkie aldehydy,
do których należy i formaldehyd, ma
ją zupełnie nowe właściwości. Formąlhedyd z wodą daje formalinę, z
kwasem karbolowym — bakelit t.zw.
od belgijskiego wynalazcy Backelanda. Dzisiaj bakelit jest jednym z naj
ważniejszych materiałów zstępczych.
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W r. 1920 udało się niemieckiemu
uczonemu Todtenhauptowi wyciafi'
nąć nitki z kazeiny, która stano*'*
1*
składnik chudego mleka. Wtedy zba'
dano, że kazeina i wełna owcza ma!3
ten sam skład chemiczny. W r. I?’-'
Włoch Farretti zaczął już wyrabiać 1
chudego mleka wełnę, ale świat nie
wziął tego wynalazku na serio. Wjó'
kna były łamliwe i nie dawały się dc
brze farbować. Dopiero sankcje W^0'
skie odcinając Italię od źródeł suro*'
ców sprawiły, że po gorączkowej wle
Icmiesięcznej pracy w laboratoriach
i warsztatach doprowadzono nitki ka*
zeiny do stanu nadającego się do Prze
róbki. Dzisiaj wyrabia się z kilogra'
ma chudego mleka prawie kilogra^
wełny. Koszty wyrobu są niemal 0
% niższe, aniżeli wyhodowanie pr°'
duktu naturalnego.

Koniec wieńczy dzieło
Kazeinę gniecie się w olbrzymich
maszynach i formuje w długie biat®
wałki. Materiał ten tzw. „sniafiocco
dzieli się na włókna, czesze się, na*'1
je na szpule, czyści na wielu triaszynach i oddaie się na czółenkaBędziemy musieli zrewidować nasz®
dotychczasowe pojęcia: ta wełna P°"
chodzi od krowy.
Moc przędzy jest prawie taka sama
jak wełna, da się prać i farbować, mo
żna ją przerabiać na zwykłych prze'
dzalniach.
,,Snia Viscosa“ olbrzymie przedsię
biorstwo zajmujące się wytwórczo
ścią sztucznej wełny, produkuje dzi
siaj około 20.000 kg tego materiału
dziennie; lanital (lana italiana, włos
ka wełna) stała się już dla Włoch ma
terialem niezbędnym.

Jednym z najbardziej poszukiwa
nych surowców w Europie jest weł
na. Świat posiada trzech wielkich
dostawców wełny, którzy mają mono
pol na swój towar: tzw. państwa La
Plata w Płdn. Ameryce, Australia i
Afryka płdn. Żyje tani około .200
WYRÓWNANIE
milionów owiec i przeszło miliard ki
— Iks jest niegrzeczny. Niedawno
logramów wełny, rok rocznie importu
je stamtąd Europa. Włochy np. mo spotkałam się z nim w tramwaju i ni®
gą pokryć zaledwie 6 proc, swego ustąpił mi miejsca, musiałam stać.
zapotrzebowania w kraju, a Niemcy
— Pociesz się, mnie zostawił na
około 8 proc.
koszu!
(Journal)

— Kto to jest, do choroby! — klął Grzdyl, spotkawszy się wieczorem ze szwagrem.
— To chyba ktoś z wyższych figur — zauważył
Maniewicz — bo skądżeby tak wszystko wiedział?
Grzdyl szeroko otworzył oczy i aż zaniemówił
z wrażenia. Rzeczywiście! gdy on węszył ślady ko
respondentów śród różnych lekarzy, nauczycieli
czy innych inteligentów, wróg mógł siedzieć spo
kojnie za urzędowym biurkiem. To jest wysoce
prawdopodobne, choć znów miejsce zamieszczania
notatek przeczyłoby temu.
— Dzikie stosunki — zakonkludował Grzdyl swe
rozmyślania.
— Tak to tak — potwierdził Maniewicz — ale co
będzie, kiedy ten ktoś naprawdę dobierze się do lot
niska? Już i tak inżynier węszy koło mnie jak
wyżek
— Niech węszy.
— Przecie sam wiesz, że tam nie wszystko jest,
jak należy.
— To twoja rzecz jako przedsiębiorcy. Może
w rezultacie będą jakie pretensje, ale co ci to szko
dzi? Przecież i sędziego śledczego i prokuratora
znasz osobiście.
Maniewicz splunął przez lewe ramię i popukał
w niemalowane drzewo, prosząc szwagra, by nie
mówił o tak niesympatycznych osobach.
— Przecież nie powiedziałem nic złego — objaś
nił Grzdyl. -- A wiesz ile zarobimy jeżeli wszystko
pójdzie gładko? No. tak ci się zdaje.
— Bo ja wiem? To trzeba by obliczyć, a ja nie
mam ze sobą rachunków.
— To ja ci powiem — conajmniej trzydzieści ty
sięcy.
Maniewicz otworzył usta i ogłupiałym wzrokiem
patrzył na Grzdyla. Zamknął usta i przełknął ślinę.
— He? — spytał, sadząc, że się przesłyszał.
Grzdyl powtórzył, zaczcm Maniewicz uwierzył
i zatarł z radości rece.
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— Widzisz więc, że gra warta świecy. To nasza
ostatnia robota w Niechcicach. Szlus! Pójdziemy
w szerszy teren.
— A jeżeli — tfu! tfu! tfu! — nie uda się?
— To zbańczysz i koniec. W tym wypadku zaro
bimy dużo mniej, ale trudno, trzeba być przygoto
wanym i na maty zysk.
— No to dobrze — uspokoił się Maniewicz. —Ale — dodał nagle — mówią, że kombinujesz ze sta
rościną.
— A cóż? nie wolno mi?
— Nie o to chodzi, ale gdyby doszło do starosty!
— Niech dochodzi. Powiem nawet, że byłoby mi
to na rękę.
— Zwariowałeś — zaopiniował Maniewicz. —
Przecież starosta jak zaprotegował cię na posadę,
tak samo może wyprotegować z niej.
— Bajki — zaśmiał się Grzdyl. — To mądry czło
wiek i wie. że gdybym siedział bezczynnie w Obrzydłowie, to urządziłbym z jego babą skandal co się
nazywa; starosta ma jeden tylko sposób pozbycia
się mnie — postarać się o mój wyjazd przez wyszu
kanie gdzie indziej odpowiedniej posady. Rozu
miesz?
— Gdyby jednak?
—Starosta też ma różne grzeszki i mógłby się
dowiedzieć, że ja wiem o nich. Ale do tego nie
dojdzie.
Maniewicz wyszedł uspokojony, Grzdyl zaś udał
się na spóźnioną przechadzkę po parku. Niestety,
brama była już zamknięta, a że nie chciało mu się
włóczyć po ulicach, zajrzał do kina, przed którym
głośnik wywrzaskiwał ochrvnle jakiś angielski dia
log. stwierdziwszy zaś pustkę na sali, powędrował
do knajpy, wiedząc z doświadczenia, że kto jak kto.
ale komornik musi tam dyżurować i będzie można
porozmawiać nie o lotnisku czy innych kłopotachfDaNrv ciao- nactanń
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