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Barbarzyństwo japońskie nie ma granic!
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Hi tony chłopów (h ńskith w obliczu „duszącej śm erci"
U^jy^OU, 13.5. Główna kwa .dług meldunków wywiadówte
.
UłOwna Kwa
UjI*? fińska otrzymała wiado- I czych eskadry japońskie rów
n iSęi. że w najbliższym czasie nież otrzymały już ładunki
^...V się spodziewać zastoso bomb gazowych.
^,**!lla na wie^a skalę przez
Ofensywa gazowa zagraża w
vch iapo”sk’e sazów bojo- pierwszej linii chińskiej ludnoś
ci cywilnej, nie orietującej się
ba? u Szantungu przybyły dwa w niebezpieczeństwie wojny
tyńrt Iony chemiczne pod do- chemicznej. Rząd chiński pono
jjjdztwem gen. Motomo. Każ- szący olbrzymie ciężary na
Sam°dzielna japońska jed- rzecz armii, nie jest w stanie
stał a bojowa, wyposażona zo zaopatrzyć miliony chłopów w
choćby
śrJ,?, w najbardziej nowoczesne najprymitywniejsze
Sr!ia{ti chemiczno - gazowe. Do maski.
Toteż gazowa ofensywa ja
operacyjnych przedzieloch z°.stałv specjalne oddziały pońska oczekiwana jest z peł
emiczne.
nym naprężenia niepokojeni,
t powództwo chińskie przygo
Ż04
d° zabezpieczenia
nierzy przed atakiem gazoOjj/?1’. Przy czym liczą się tu
e z “życiem przez Japoń
h,yków zupełnie dotąd nieznaw spranujżet
1 nowych preparatów. We
W dniu wczorajszym w są
dzie apelacyjnym we Lwowie
zapad! wyrok w sprawie hr.
Drohojowskiego, Kasprzaka oraz ich towarzyszy, oskarżonych o współudział w strajku
chłopskim.
Po przemówieniu stron sąd
Totalizm
wyrok
apelacyjny
wydał
zmniejszający karę hr. Drohoin - ^r°lesor uniwersytetu po- jowskiemu do 8-miu miesięcy
J/^skiego dr Stefan Dąbrowski aresztu. Kasprzakowi do 18-tu
W- broszurę, w której rozpa- miesięcy więzienia. Pozosta
t UJe Wpływ totalizmu na medy- łym oskarżonym karę również
.%• Okazuje się, że nawet w tej zmniejszono, dwóch z nich ska
l^^ziinie, tak zdawałoby się da- zanych poprzednio po 2 lata
lej od totalizmu, ten ostatni więzienia — sąd uniewinnił.
i Czynił również dotkliwe szczer
Po skończonej rozprawie hr.

gdyż jasnym jest, że straszliwe
jej skutki spadna w pierwszym
rzedzie na miliony chińskich
chłopów i ubogą ludność miej
ską.

Nowi „lokatorzy” w Dachau
WIEDEŃ, 13.5. B. min. skar- suję
dr Draksel i b. dyr. austriackie
go Banku Narodowego Kuenbeck, zosali osadzeni w obozie
koncentracyjnym w Dachau
(Niemcy). Majątek obydwu uległ skonfiskowaniu.
Jednocześnie no mieście kur-

Krwawa „dintojra” przestępców

Pobity Kasiarz osiadł w- Kryminale
W świecie przestępczym znany Jest włamywacz i kasiarz. Wśród swoich
Jan Włodarczyk, karany wielokrotnie nazwany Jest Parowcem. Ostatnio po
szukiwany był przez kilka sądów i
policję za liczne włamania i kradzieże.
Ścigany ze wszech stron Włodarczyk
postanowił skryć się jeszcze głębiej i
przybrał fałszywe nazwisko. Zamiesz
kał za podrobionymi dokumentami.
Iuuoujcóuj
Mniemając, że dobrze ukrył się
przed policją, Włodarczyk przystąpił
Drohojowski został wypuszczo do dalszej akcji złodziejskiej. Ale sam
nwy na wolność, ponieważ już nie chciał się zbytnio narażać i korzy
więcej niż 8 miesięcy przeby stając z kryzysu ekonomicznego w
wa! w więzieniu.
świecie przestępczym — bo i tam są

Wyrok sadu apelacyjnego we Lwowie

by.

p^nterialistyczny totalizm widzi
e®e wszystkim w człowieku tyl0 T^ało, a n,c c^lce uznać jego
wskutek tego narzuca
licJ°n°u:e metody leczenia, nie
'tce się z indywidualnością jed^!e docenia też działania
tllą.Psychikę chorego, bo duch
kt n nie istnieje. Takie są reflef ' Ogólne zasad współczesnych tesocjologicznych w sferze tak
tię^^ncj, nie mającej nic współz polityką.
..^yie co do pacjenta. Gorzej jeCr! 1przedstawia się- sprawa z leUstrój totalny zabija
r°st wolny zawód! lekarski.
5 lekarza urzędnika i to w
Pd yku biurokratę, który z:poza
i
U1J>lQrbw przestaje widzieć żyNa lekarza
holi człowieka.
ri, tyle obowiązków
ąyi.‘ni!itracyjnych,
statystycz
1 nawet higieniczno . poli'ch. że na właściwe leczenie
bslaje mu już niewiele czasu.
branym przykładem takiego
. rzeczy są nasze ubezpieją nie społeczne. Chorzy nie mal$,.!U Wolnego wyboru lekarza,
rnusz1 iść do tego, który jest
trtr>hCZOn^ 2
Lekarz nie potóle ułe troszczyć się o pacjenrrlt L ^^yskiwać ich sobie dobryutbnmi swej kuracji, bo wie,
1 tak muszą przyjść do niego.
biCj-nie Czynnik szlachetnej emuodoada notrzeba dalszego

Seyss - Inquart po raz czwarty
podał sie do dymisji, której jed
nak Hitler nic przyjął. To postę
powanie Seyss - Inquarta tłu
maczone jest jako protest prze
ciwko wydaniu b. Austrii we
władze Gestapo.

Za parawanem fałszywego nazwiska

Hr. Drohojowski na wolności

i ohuctrcie

wsi

pogłoska, że mianowany

Redaktor „Orędownika*’ i prezes „Pracy Polskiej”

aresztowani

W czwartek dn. 12 bm. aresztowanoo | ustawą o ochronie pamięci śp. marsz.
w Łodzi z polecenia prokuratora re:- Piłsudskiego.
„Orędowni
daktora odpowiedzialnego pisma „O-i-* W nrze czwartkowym ..Oredownirędownik" Władysława Maciąga, o- ka" zamieszczono komunikat Zw.
raz prezesa Zw. Zaw. „Praca Polska" Zaw. „Praca Polska", że dn. 12 bm.
w Łodzi, Henryka Szulca. Aresz w lokalu własnym przy ul. Bandurtowań tych dokonano w związku z skiego odbędzie się „czwartek roz
rywkowy", na który zaprasza się
wszystkich sympatyków. Władze ad
ministracyjne dopatrzyły się w tym
przestępstwa i zarządziły aresztowa
nie red. odpowiedzialnego pisma, w
którym ukazał się wzmianka oraz
KATOWICE, 13. 5. Od dłuższego ski z Jaworzna został z miejsca are prezesa Zw. Zaw. „Praca Polska" w
już czasu dochodziły do władz zaj- sztowany i osadzony w więzieniu.
Łodzi.
mjuących się zwalczaniem prze
stępstw skarbowych informacje, że w
szeregu spraw o nadużycia celne pro Brudy, szantaże, konspiracja
wadzonych prze katowicki urząd cel
ny nie było właściwego epilogu. Nie
wszystkie sprawy, wykrywane przez
straż graniczną kierowane były na
drogę sądową.
Przed kilku dniami podaliśmy krót wykrytych ostatnio w stolicy lóż ma
W światku przemytniczym w Kato
ką
notatkę o wykryciu w Warszawie sońskich.
wicach opwiadano sobie na ucho, że
klubu
zboczeńców. Prowadzone docho
Ze względu na drażliwe tło sprawy
w wielu wypadkach można „wpły
dzenie
policyjne doprowadziło do re szczegóły nie mogą być podane do
nąć" na to, aby akta zaginęły.
welacyjnych wyników. Oto jak się 0- publicznej wiadomości. Ba, nawet sam
W związku z tymi pogłoskami, wła kazało, w sprawę wmieszane są oso
proces, gdy do niego dojdzie, będzie
dze celne przeprowadziły kontrolę by ze świata finansjery, arystokracji
z pewnością toczyć się przy drzwiach
katowickiego urzędu celnego i zmie i zawodów wyzwolonych powszechnie
zamkniętych. * W sprawie tej przesłu
niły jego obsadę. Jeden z urzędników, znane w stolicy. Klub zboczeńców pochano już kilkadziesiąt osób. Poszko
podreferendarz Włodzimierz WitusińCechv organizacyjne na wzór dowanych jest kilkunastu chłopców,
których podstępnie wciągano do
kształcenia się w swym fachu, nie niejednokrotnie może prowadzić klubu.
istnieje konieczność bacznego śle do nadużyć. Widzimy to np. w
W związku z tym ujawniono rów
dzenia za na jnowszymi postępami sferze przymusowej sterylizacji, nież dość szeroko rzogałęzioną orga
wiedzy. Lekarz zaczyna odrabiać gdzie orzeczenie biegłego lekarza nizację szantażystów, która umiała z
tylko kawałki. Zawalony liczbą może złamać- życie człowiekotci. teso tytułu czerpać pokaźne zyski.
chorych, przestaje dbać o jakość Ofiarny pocieszyciel ludzkości, go Także i wśród młodocianych zboczeń
swoich metod leczniczych. Forma jący jej rany, zamienia się wów ców znalazło się kilku, którzy umieli
czas w kata.
sytuację wykorzystywać w fen spo
zabija u niego treść.
Jednocześnie zbyt daleko idące
Z upadkiem wolności zawodu sób. że przychodzili potem do mie
wymagania eugeniki rasizmu dają lekarskiego paczą się wzniosłe ide- szkań zainteresowanych, wymuszając
w ręce lekarza w wielu wypadkach ały, które przyświecały jego człon-, pieniądze pod groźbą wtajemniczenia
w sorawę rodziny
niesłychaną wprost władzę, która kom.

Generalne pranie brudów
w katowickim Urzędzie Celnym

Klub wstrętnych zboczeńców
miał bardzo szeroki zasięg

teraz ciężkie czasy — Włodarczyk za
angażował czterech zdolnych, ale nie
umiejących iść przez życie samodziel
nie włamywaczy. Stanął na czele szaj
ki i wysługiwał się nimi tak, że sam
planował tylko nocne wyprawy, nie
biorąc poza tym na siebie żadnego ry
zyka. Górował nad podwładni mi tym,
że wypłacał im zaliczki, zabierając po
tym lwią część dochodów z łupu.
Ten stan rzeczy nie mógł trwać dłu
go Czterej jego kompani zażądali ró
wnej części zysków'. Twierdzili, że
Włodarczyk w tym jest uprzywilejowże nie naraża się bezpośrednim
udziałem w jbocie złodziejskiej, ograniczając się tylko do kierow nictwa
szajką i przygotowaniem planów wy
praw. Na tym tle doszło do awantury,
która skończyła się tym, że podwładni
wezwali szefa na „dintojrę".
Sąd złodziejski zebrał się na Sta
rym Mieście. Włodarczyk stawił się
na rozprawę, która miała bardzo burz
liwy przebieg. Widząc, że sędziowie
są stronniczy i wypowiadają się wy
raźnie przeciwko Włodarczykowi, 0świadczył on, że uchyla się od odpo
wiedzialności. Nastąpiło wówczas to,
co w takich wypadkach następuje.
Komplet sędziowski, świadkowie, oskarżyciel i w ogóle wszyscy uczest
nicy sądu przystępują do doraźnegi
wymiaru kary. I to natychmiast.
Włodarczyk był na to przygotowa
ny, bo w tej samej chwili dobył re
wolweru rozkazując wszystkim pod
nieść ręce do góry. Zagroził użyciem
broni jeżeli nie otworzą mu natych
miast drzwi i nie puszczą wolno. Roz
kaz spełniono. Włodarczyk cofając się
do drzwi tyłem z rewolwerem w gar
ści potknął się o krzesełko. Skorzystał
z tego najbliżej stojący obok niego
przeciwnik i rzuciwszy się zdołał mu
odebrać broń. Nie padł ani jeden
trzał.
Wówczas całe gremium przypuściło
szturm do Włodarczyka. Nastąpiła
masakra. Opornego podsądnego bito
czym popadło.
W sieni powstał hałas. Złodziejskie
towarzystwo rzuciło się do ucieczki
w obawie, że nadejdzie policja, i na
kryje wszystkich. Ostatni, zbity i spo
niewierany, pokrwawiony wyszedł ze
spelunki Włodarczyk ledwo powłó
cząc nogami.
Na ulicy upadł pod murem. Zemdlał.
Przybył policjant i zaopiekował sfę
pobitym włamywaczem, odwożąc go
do komisariatu.

Pełna tabela >oferi
w l-nim wvtfanu

Nr. 11

„NOWA RZECZPOSPOLITA*

Str- 2

żałobne Kuszenie

Wczorajsze

Wczoraj w trzecią rocznicę zgo-ibunału Administracyjnego, prezydent
nu marszałka Józefą Piłsudskie- m. st Warszawy, rektorzy wyższych
go, jako w dniu żałoby narodowej — uczelni, przedstawiciele instytucji spo
obywatele stolicy, wojsko, młodzież leczirycb i oświatowych, przysposo
szkolna udali się tłumnie do świątyń bienia wojskowego, attaches wojsko
wi państw obcych itd.
na uroczyste nabożeństwo żałobne.
Po Mszy św. przy symbolicznym ka
Wszystkie domy udekorowano fla
gami przewiązanymi krepą i opusz tafalku zostały odprawione egzekwie
czonymi na znak żałoby do połowy Podczas Mszy św utwory i pienia żamasztu. Na balkonach i na wysta łółme wykonała orkiestra Filharmonii
wać’’ sklepów widnieją portrety i po warszawskiej oraz soliści opery.
sia marszałka spowite kirem.
Przed uroczystym nabożeństwem w
katedrze św. Jana najwyżsi dostojni
cy państwowi złożyli w Belwederze
hołd pamięci Marszałka. Przed pała
cem na tle czarnej draperii widnieje
W gminie Zaborów, pow. warszaw
popiersie Józefa Piłsudskiego, obok
skiego, poświęcono 17-y sztandar lu
płoną wielkie znicza
Przy bramie wejściowej zgroma dowy.
dzili się członkowie rządu in corpoPo
nabożeństwie w Zaborowie
re z p. prezesem rady ministrów gen. zgromadzeni chłopi w liczbie przeszło
Sławojem Składkowskim na czele.
tysiąca osób udali się do wsi WyPan Prezydent RP złożył na stop ' ględy.
niach pałacu belwederskiego wieniec
W imieniu zarządu wojewódzkiego
laurowy. Od polskich sił zbrojnych
sztandar wręczył prezes zarządu woj.
złożył wieniec przepasany wstęgami
SL Ą. Czapski, który w słowach bar
orderu „Virtuti Militari" w zastęp
dzo dobitnych przedstawił zebranym
stwie niedysponowanego marszałka
znaczenie zielonego sztandaru z go
Śmigłego Rydza minister spraw woj
dłem państwa i korony polskiej, a na
skowych gen. Kasprzycki.
stępnie zobrazował obecną sytuację
W kaplicy pałacu odbyło się nabo
; w Polsce.
żeństwo żałobne za spokój duszy Jó
Z kolei przemówił prez. pow. St.
zefa Piłsudskiego, odprawione przez
ks. biskupa polowego Gawlinę.
Kaspcrlik, który podkreślił, że tylko
Na nabożeństwie obecną była rodzi przez wspólny wysiłek wielkiej gro
na marsz. Piłsudskiego oraz pani Ma mady chłopskiej złączonej w swej
ria Mościcka.
politycznej organizacji może nastąpić
W archikatedrze świętego Jana poprawa ciężkiej sytuacji wewnętrz
odbyło się nabożeństwo żałobne, któ nej, jak i zewnętrznej Polski.
re celebrował JE ks. arcybiskup Sta
Odśpiewaniem hymnu narodowego
nisław Gall w asyście licznego ducho- w bardzo podniosłym nastroju zakońwieństwa.
W nabożeństwie wzięli udział: p.
prezydent RP w otoczeniu domu cy
wilnego i wojskowego, p, premier Sła
w'oj-Składkowski i członkowie rządu,
reprezentaci ciał ustawodawczych z
marszałkiem Prystorem na czele, wi
Rodzina zmarłego niedawno uczoceministrowie. Kapituła metropolital
nego
psychiatry - neurologa prot. dra
na, generalicja, prezesi Sądu Najwyż
szego. Najwyższe Izby Kontroli, Try- Ewalda ffcldcna odziedziczyła po nim

Chrystusa

Wielkopostne konferencje radiowe ks. Arcyb. Teodorowi
go ks. arcybiskupa. Przede wszyst
kim zaś uderzają dwie: głębokie wuikuięcic w istotę świętych tekstów Ewaugelif i szerokie zainteresowanie
dostojnego mówcy problemami naszych czasów.
Dzięki tym konferencjom staje
przed duchowym wzrokiem czytelni
ka postać Chrystusa w nowym — nie
raz nieoczekiwanym — świetle. Jak
że up. plastycznie uwypuklił ks. ar
cybiskup Bóstwo Chrystusa rozważa
jąc pytanie, czemu przypisać idącą za
Chrystusem miłość bezgraniczną Jed
czono uroczystość. Nadmienić należy, nych, a nienawiść drugich?
że dawniej gmina Zaborów pozosta
Obok ściśle religijnego dogmatyczwała pod wyłącznym wpływem daw- nego wątku przewija się przez te kou
nego PSL Wyzwolenie.
fercucje życie współczesne ze swymi

Wyszły z druku konferencje postne
na temat „Kuszenie Chrystusa", które
ks arcyb. Teodorowie? wygłaszał
przed lwowskim mikrofonem P. R. na
cała Polskę przez 6 niedziel Wielkie
go Postu. Noszta one na sobie wszystkie — dobrze znane — cechy wiel
kiego umysłu i talentu krasomówczc-

Uroczystość w Zaborowie

P śwecenie sztandaiu ludowego

aż pojechał do kryminału
KATOWICE, 13.5. Wywiadowcy
straży granicznej przytrzymali po Ob
serwacji kilkutygodniowej na drodze,
wiodącej od granicy do Katowic sa
mochód osobowy z niemieckim nume
rem rejestracyjnym, należący do oby
watela niemieckiego Wincentego Mola
z Bytomia, który mając różne intere
sy w Katowicach, dojeżdżał codzien
nie z Niemiec. ‘
Mol zaopatrywał różnych panów na
wyższych stanowiskach w cygara i pą
pierosy niemieckie oraz przywoził ma
sowo specyfiki lecznicze z Niemiec.
Towajy te były ukryte w specjalnie
wbudowanej do samochodu skrytce.

w dziedzinie medycznej

Sprzedany w Polsce za 78.000 doi

Jtnpyka odmów h Rzesza-helium
c-^Yr^S.ZYNGTON, 13.5. Rząd
St Zjednoczonych oświadczył
oficjalnie ambasadorowi Trze
cimi Rzeszv. że nie może przychv|ić sic do orosby rządu nie
mieckiego o dostarczenie Niem
co”i helu, koniecznego do napeł
niania zennelinów.
Orfninwa fq ii'i’emozliwia w

Do takich oaństw można

wysyłać fototekgramy?
Min. Poczt i Telegrafów zwiększyło
zakres państw, z którymi wymienia
ne będą fototclegramy.
Przysyłanie depesz-fotografii wpro
wadzono do Argentyny, St. Zjedno
czonych Am. Półn., • Holandii i
Szwecji
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wydania dwu encyklik

15 maja przypada 47 rocznica wy
dania encykliki papieża Leona XIII
„Rerum novarum" i 7 rocznica en
cykliki Piusa XI „Quadrageslmo an
no" Pierwsza z nich zwróciła światu
uwagę na istnienie „Kwestii robotni
czej" i wezwała cały świat do zaję
cia się tą kwestią, przyczynienia się
do podniesienia stanu robotniczego z
niedoli, w jakiej się Znalazł.
Encyklika „Quadragesimo anno"
wskazując na środki zaradcze, pod
kreśla jednocześnie, że nie wystarczą
jedynie doraźne posunięcia, lecz że
trzeba gruntownej przebudowy spo
łecznej. Obie te encykliki Jednocześ
nie przeciwstawiając się materializmu
wi i międzynarodówkom, wskazują
właściwe drogi ulżenia światu pracy.
Katolickie Stowarzyszenie Mężów
archidiecezji warszawskiej organizuje
w niedzielę, 15 maja w sali kina „Ro
ma", Nowogrodzka 49 uroczysty obchód-akademię, poświęconą tym rocz
nicom oraz katolickim zasadom spo
łecznym
TEATR Ł Ł A f
'k 7)
.
enwsw
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iebywały sukces

Pąs Grea

ącznie ? dodatkami

szatnia

Wyih iwan e dziecka za 20 fysiecY
Sprytna para kochanków

Przed sądem grodzkim w Łodzi sta
nęli Pinkus Goldman i jego kochanka
Ryfka Szulinier. Oskarżeni ogłosili w
prasie łódzkiej i zamiejscowej, że ma
ją do oddania na wychowanie dziecko
za 20.000 zł. Zainteresowani winni onrócz piśmiennej oferty dołączyć zna
czek na odpowiedź.
Ze względu na ogromne ilości napły
walących listów policja łódzka posta
nowiła zwrócić uwagę na dziwne ogłoszenie. W wyniku przeprowadzo
nych obserwacji ustalono, iż ogłosze
nie to jest fikcją, a inicjatorzy czer
pali z niego bardzo póważne zyski,
gdyż nie brak było naiwnych, którzy

Wczoraj bibliotekę w całości naby

szacunkową — 78.000 dolarów.

Polskie filmy
na Litwę

9 zgromadzeń
ludowców

W najbliższym czasie odbędą się
na terenie woj. warszawskiego zjazdy
i zgromadzenia ludowe. W Rawie
Mazowieckiej, Nieszawie, Radzyminie
i Lipnie odbędą się statutowe zjazdy
powiatowe, a w Pszczołowie, pow. ło
wicki, w Łaniętach, pow. kutnowski,
w Słubicach pow. gostyniński, w Grabowie pow. sierpecki 1 Karczewie,
pow. warszawski zostaną wręczone
nowe sztandary ludowe.

Ukończono już pertraktacje o do
starczenie litewskim biurom filmo
wym obrazów polskiej produkcji. Li
twa zakupuje 11 filmów w tym pra
wie połowę obrazów długometrażo
wych.
Ponadto wszystkie powiaty są w
Ze wzglądu na to, źe umowy handlo
we z Litwą nie zostały jeszcze zawar pełni przygotowania święta ludowego
te, filmy te skierowane będą drogą o- w dniu 5 czerwca.
kólną przez Rygę.

Tahiti zwycięża
Olbrzym wileiiskl Władysław Talun
wystąpił znowu w Nowym Jorku w
słynnym Madison Square Garden, ma
jąc za przeciwnika Indianina, wodza
Sanooke, ważącego 380 funtów. Ta
lun odniósł zwycięstwo w 3 min. II
sekund.
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W roli główno
WIKTOR MACLEGEN
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CENY FILHARMONIA

Nasze ceny 75 gr. ’ 1 zl,
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PIĘKNYCH KOBIET

Handel i polityka
Trudności w obrocie
z Gdańskiem
W Gdańsku wielka ilość domów
warowych wywiesiła ostatnio nsP
sy: „Żydom wstęp wzbroniony" 3
bo „Żydzi niepożądani".
W odpowiedzi na to 116 firm lód*'
kich, które zaopatrywały Gdańsk 0
materiały włókiennicze i inne wjs*3’
ły list zbiorowy, w którym piszZ<
wobec powyższego zrywają koni8’
handlowy z tymi domami towarowi
mi, a to z powodu niemożliwości **'
trzymania osobistego kontaktu z
biorcami.

JJlHodkouisW
anTzż/ZyKl.

Marsiołhowska

DZIŚ w KAUKASKIE1
rendcz-vous przy
Dolne caloav Filharmonii Jasna 5
(tl)

HOLLYWOOD
z Romanem Nowaro
(k 2)

CHŁODNA 39

k im

w roi- Lćreta Jung i Warner Batfsta
fk 1H

ROMA

i. 8, 1

oprócz znaczków na odpowiedź Prze,
zornie dołączali niniejsze lub więksZ
sumy na koszta dodatkowe.
Parę pomysłowych oszustów Pr2’
trzymano i postawiono przed sądc"1'
jedn„kżc do winy nie nrzyznaia *
tłumacząc się, że ogłoszenia w gazC’
tach nie były wydrukowane po
myśli. Ogłoszenie wyroku nastąp’
dniu dzisiejszym.

COLOSSEUM □oca. A 5. I

SERCE j SZPADA
,fM 511 tren
(k u

(OMHA CHŁODNA 49

mooftsPflRyzEM

Początek 8.15 w.ecz.
Od 85 ar do 41.70

największą na Święcie prywatną bi
bliotekę medyczną składającą się z
7.550 tomów. Ponieważ w rodzinie
prof. Hcidena nie było ani jednego le
karza, zwrócono się do pośredników,
aby wynaleźli nabywcę na cenny
spadek.

■ praktyce podjęcie orzez zeppe tą przez Uniwersytet Yale w Amery
liny jakiegokolwiek dłuższego ce Pin. wywieziono dwoma wagona
mi z Warszawy. Yale zapłaciło sumę
raidu.

Doniosłe rocznice

Konferencje ks. arcybiskupa
dorowicza są świetną lekturą dla c
telnika. Jak były ucztą duchowa “ |
słuchaczów radiowych. Ich urok
wartość największa na tym pol®^,
że pozwala czytelnikowi przeźy*3
współczesny okres historii jako *3
kę o charakterze religijnnym. ŚwK'
■ i r bogate
Przy rewizji skrytkę wykryto i zna
zaś forma -konferencji,
_
„
___
,.
________
stawia
leziono w niej świeży transport cygar nc P°®zji słownictwo • l
------- i®
. rzędzie prawdziwych peroł kaz|,(1
papierosów i Środków leczniczych.
i
Mola aresztowano a samochód skon j dziejstwra i krasomówstwa w F°
fiskowano.
sce*

Woził cygara i papierosy

Największy księgozbiór świata

Unieruchomione zeppeliny

problemami i fermentami- Nie P°®
nął
konfefe
, ks. arcybiskup
_ w swych
.
- yCP
ciach żadnego z tych niepokoją^
‘
’
•
ó_l.
I
spr«*
’
problemów naszych dni
„rromu Ludowego" i mord w
[i „Frontu
! ulu, i ferment wsi polskie] i unlwcfS
! tety ludowe, i rola maszyny w ż5,cil
dzisiejszego człowieka, l„Aao$chlusS’
i niebezpieczeństwa totalizmu, hH'c
zmu i komunizmu — wszystko*^
czym żywo ostatnio dyskuto*^
świat, rozpatrywał ks. arcybiskup
swych konferencjach z wnikliwo’
filozofa i chrześcijańską niądro^1
biskupa. •

Garpca

BRIAN AHLRAŁ
OLIVIA DE HAVILLANC
W roiac ątównve
Os 5)

T' „oran- nSov

ZA CUDZE
WINY
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Genewa „zlikwidowała" sprawę abisynską

Dramatyczny apel Negusa

Narodów

»N.e można ratować pokoju dobijaniem ofiar nieszczęścia"
(Telefonem od własnego korespondenta)
ENEWA. 13.5. Dzień wczorajszy
zeszedł znacznie spokojniej niż
^^ólnie oczekiwano. Stało się to w du
' m stopniu dzięki temu, że odpadła
•bardziej emocjująca zgromadzo^\cb w pałacu Ligi mężów stanu i
^ziennikarzy scena z wystąpieniem
Susa. Wśród powszechnego zainte
^esow-ania zajął on miejsce przy sto^Czł°nków rady, ale „z powodu złestann zdrowia" nie przemawiał.
Zamiast Negusa deklarację abisyriotlczytał jeden z jego delegatów.
|j|eflłuR informacji kuluarowych deRoarac*a ta wyszła spod pióra znaneĄngPljawn*ka angielskiego Normana
ku . tycl1 warunkach przebieg dysnilc "ad sprawa „konsekwencji wysk-a’aCych z obecnej sytuacji abisyń
e’ • jak opiewał porządek dzienny,
eszed} stosunkowo gładko.
sprIerwszy zabrał
głos minister
Ul aw zagranicznych Anglii lord Ha
go *' który wyiaśnil inicjatywę swe
bia rZa<^u koniecznością zlikwidowa"^normalnej sytuacji międzynaro
ej. w (ftdre) )ednj członkowie Li^arodów
uznali
suwerenność
8n ach nad Abisynia a inni nie. Rząd
Wie
kieruje się w całej tej spra
li . Wyłącznie poczuciem rzeczywic? \C|- której nie można zmienić inatVrJ’ 'ak jedynie drogą wojny W
stanie rzeczy Anglia uważa, iż
bait*10
zostawić poszczególnym
Dj stwom swobodę w sprawie uznastanu rzeczy w Abisynii.
gt Przeciwieństwie do tego reali1(1 Cznego punktu widzenia Anglii dearac]a abisyriska operowała przede
DnZys*kim przesłankami natury praw
^■’’tvcznel. „NIE MOŻNA RATOPOKOJU ANI BUDOWAĆ BEZ
t>()nZEN,STWA NA trwałych
STAWACH — oświadczył przed
jL^iel Negusa — legalizowabn? GWAŁTÓW i NAPAŚCI ORAZ
OWIANIEM OFIAR NIESZCZĘŚ-

W ten sposób Genewa zlikwidowa
dów. Przedstawiciele innych państw:
Francji, Polski, Belgii a także Szwecji ła najtrudniejszą ze spraw objętych
i in. przyłączyli się do propozycji lor porządkiem dziennym obecnego ze
brania Rady Ligi.
da Halifaxa.

Ora niemiecka o Sudety
PRAGA, 13.5. Prasa codzienna prze
pełniona jest notatkami o incydentach
wybuchających między mniejszością
niemiecką i Czechami w Sudetach. Z
drugiej strony dzienniki mniejszościo
we niemieckie przytaczają wypadki
agresywnego zachowania się policji
lub społeczeństwa czeskiego wobec
Niemców.
W rejonach sudecko - niemieckich
odbywają się nocne ćwiczenia mło
dych Niemców zorganizowanych na
sposób półwojskowy. Ćwiczenia ta
kie w miejscowości Teplice — Szanow skoncentrowały około 900 mło
dych szturmowców.

Zorza polarna
i burza magnetyczna nad Polska

80dz. 23 zauważono pierwsze
bio awy z°rzy polarnej. Na rozjaśCz|.n,V® horyzoncie północnym wide
ly y byj charakterystyczny łuk świetl
łul( * eiemnym dolnym segmentem. Z
8; U, Wystepowały dwie pionowe smo
hat i<i8a^ące wysokości 40 stopni. —
SąJu'iŻenie ilość i szerokość tych
Ch 8 u,e8ały ustaw icznym wahaniom.
SzeWilami smugi przybierały kształt
WiJ^k'ch świetlnych słupów Zabarle smug i słupów było przeważ°dci Srebr^“- rza<lziei występował
Dów6" rubinowy Prócz smug i słunOcti ,n°żna było obserwować na półne di Części nieba również i czerwo
lę 0 a,ny Zjawisko przybrało na siM(. ^°dz 24.15. Liczne jasne smugi
bni
wówczas do wysokości 55 sto
•>aę)
Poziom, a rozpiętość luku
Mon ^‘dnokręgieni dochodziła do 150
Pui.

zamieszkali w Czechosłowacji
PRAGA, 13.5. Komitet porozumie-' tury prawnej na jakiej opierało się
wawczy stronnictw polskich wobec dotychczas życie ludności polskiej,
zapowiedzi rządu praskiego, że spra- [ Będzie to więc autonomia, która
wy mniejszości będą uregulowane w winna zagwarantować:
„1) Bezpośredni i decydujący
ramach nowego statutu mniejszościo
wego, stwierdza, że konieczne jest: wpływ ludności polskiej na politykę
ludnościową i społeczną na całym, za
1) przywrócenie ludności polskiej mieszkałym przez tubylczy lud polski
w Czechosłowacji stanu posiadania z terenie;
roku 1918, 2) zasadnicza zmiana struk
2) pełną autonomię życia kultural
no - narodowego oraz prawo bezpo
średniego decydowania o polityce
oświatowej;
3) bezpośredni i decydujący wpływ
na organizację i politykę gospodar
czą terenu.
Równocześnie winno być zagwa
rantowane równouprawnienie i swo
bodny rozwój narodowy wszystkim
innego załatwienia konfliktu sudec- Polakom w Czechosłowacji także pokiego i stworzenia innego układu sił w za zwartym terenem osiedlenia poiskiego.
Europie środkowej.

Hitler w Berchtesgaden — to cisza przed burza

LONDYN, 13.5, Wczoraj wieczo
rem przyjechał niespodziewanie samo
lotem bilgijsklm przewodniczący Niem
ców sudeckich Henlein. Należy przy
puszczać że celem przyjazdu Henleina
jest wywarcie nacisku na rząd angiel
ski, aby ten pertraktując w sprawie
Czechosłowacji spowodował rozsze
rzenie przywilejów, które ma otrzy
mać mniejszość sudecka.
PARYŻ, 13.5. W kołach politycz
nych Paryża oczekują, że już w naj
bliższym czasie Niemcy wysuną kwe
stię sudecką. Wyrażając tę obawę
wskazuje się na wyjazd Hitlera do
Berchtesgaden przypominając, iż pra
wie wszystkie „fakty dokonane" na
stąpiły prawie bezpośrednio po tego
rodzaju wypoczynku kanclerza. Mi
mo, iż Paryż wierzy, że rozstrzygnię
ej^matyczny ten apel nie znalazł cie konfliktu sudeckiego nastąpi na
a wśród zebranych członków Ra- płaszczyźnie pokojowej. Mówi się
Lit .awet przedstawiciel Sowietów wiele o tym, że Czechosłowacja nie
br» l?Ow- który wypowiedział się mając dostatecznej gwarancji pomocy
WS(6c'w
inicjatywie
angielskiej, będzie musiała ugiąć
______
się_________
przed siłą nie
Cje r*Ymał się z formalnym popar- I miecką i pójść w ustępstwach niezwy
d0
żądania Negusa odwołania się | kle daleko. Mniemanie, Iż da się te|łełiiego zgromadzenia Ligi Naro- ' go dokonać bez naruszenia suweren-

śr ”• H maja około godz. 17-ej czasu
Va(1<Owo - europejskiego magnetoljz y Seofizyczne w Świdrze zasygna
Początek burzy magnetyczhrj„ ^óra trwała do godziny 1 po półhie r Przechodząc następnie w znacz
yli *eisze zakłócenie. Największe na
e^llia burzy przypadły na godz. 19,
leszcze trwał dzień i na końcowe
benty burzy, podczas których wyhej ° świetne zjawisko zorzy polar-

Czego żądają Polacy

nut później. Naliczono przeszło 20 słu
pów, sięgających poza zenit o silnym
blasku srebrzystym. Przybierały one
stopniowo zabarwienie rubinowe, po
tem odcień fioletowy, później zjawisko
zaczęło stopniowo słabnąć.

Wyścig czystości
w sklepach

Qd dnia 1 czerwca do pierwszej po
łowy lipca w całym województwie
warszawskim odbywać się będzie kon
kurs porządku i czystości sklepów.
Konkurs organizuje izba przemysłowo
handlowa w porozumieniu z organiza
cjami kupieckimi i władzami admini
stracyjnymi i sanitarnymi. Do kon
kursu mogą stawać wszystkie sklepy
spożywcze oraz te sklepy, które mię
dzy innymi sprzedają również towary
spożywcze.
Konkurs obejmie 20 miejscowości
województwa warszawskiego. Sąd
konkursowy ukończy pracę w końcu
sierpnia.

Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym na 1.800 sklepów, zgłoszonycb do konkursu w Warszawie sąd
skreślił 700. Z pozostałych odznaczono dyplomami czystości 245, zaś
r**Sie maximum przypadło 30 mi- i świadectwami wyróźniającymi.224, .

noścl Czechosłowacji, określane jest
jako naiwne, gdyż gra niemiecka jest
klasycznym przykładem interwencji
obcej w wewnęt zne spraw > państw i.
BERLIN 13.5. Kampania prasowa
prowadzona przeciwko Czechosłowa
cji jakby na dany znak ucichła zupeł
nie. Oczywiście jest to manewr bez
znaczenia, gdyż Niemcy właśnie te
raz koncentrują całą uwagę na odcin
ku dyplomatycznym. Oczekuje się tu
decyzji i odpowiedzi Polski na pytanie
jakie postawił minister Bonnet amba
sadorowi Łukasiewiczowi i od decy
zji w tej sprawie, jak sądzą w Ber
linie należy się spodziewać takiego lub

Rzeźb arz i s ostra bojowca z OUN
o^rab li na ulicy Kobietę
LWÓW, 13. 5. Na ul. Rewakowi-j
cza dokonano ubiegłego wieczoru na
padu rabunkowego na powracającą do
domu Wandę Wróblewską. Napadnię
tej sprawca wyrwał torebkę zawiera
jącą 45 zł i kilka monet zagranicz
nych.

Zatarg Beri na z Watykanem

Przeprowadzone natychmiast do
chodzenie policyjne dało niezwykły
wynik. Okazało się mianowicie, że
rabusiem był bezrobotny rzeźbiarz ukraiński Piotr Semeniuk, zamieszkały
przy ul. Paulinów 14, a pomocnica je
go była Halina Melnykówńa, siostra
bojowca z ÓUN zabitego przed paru
laty na mocy wyroku partyjnego.

Wyrwaną torebkę z pieniędzmi zna
leziono w czasie rewizji w mieszka
niu Melnykówny przy ul. Łyczakow
RZYM 13.5. Stosunki Niemiec we jeszcze raz napiętnować na skiej.

zaostrza sie coraz bardziej

ze Stolicą Apostolską od chwili rodowego socjalizmu.
przyjazdu Hitlera do Rzymu uleglv bardzo poważnemu naprę
żeniu. W kolach watykańskich
wskazują na nowe represje wy
znaniowe wobec szkól w Bawa
rii i kilka konfiskat majątku ko
WIEDEŃ, 13. 5. Do Austrii przyby mające za zadanie wyrugowanie za
ścielnego w dawnej Austrii. Z
ły
już osławione niemieckie „Bru konnic katolickich ze szpitali i innych
drugiej strony nie wiadomo czy
natne
Siostry" (Braune Schwestern), instytucji o charakterze społecznym i
Ojciec św. nie uzna za wlaści-

runalne siostry

rozpoczęły swe „posłannictwo** w Austrii

charytatywnym.
„Voelk ischer Beobachter" z dn. 4
maja donosi, że „siostra" narodowosocjalistyczna, niejaka Lina Huberth,
która dotychczas zajmowała stanowi
sko kierowniczki „Szkoły formacji
odbywają się samorzutnie i wypływa brunatnych sióstr" w Aschaffenburgu,
ją z osobistego przekonania, co miały otrzymała zlecenie utworzenia „gmi
możność stwierdzić różne komisje i ny sióstr narodowa - socjalistycz
osoby zainteresowane.
nych".

Na łono Kościoła

wracają seKciarze wołyńscy
ŁUCK, 13.5. Jak donoszą z różnych
stron Wołynia przejście na łono Koś
cioła katolickiego całych wsi i poszczę
gólnych jednostek trwają z niesłabną
cą siłą. Ruch powrotu na katolicyzm
objął też baptystów i sztundystów,
które to sekty (pochodzenia niemiec
kiego i amerykańskiego) liczą dziesiąt
ki tysięcy wyznawców wśród ludności
miejscowej, należącej oficjalnie do cer
kwi prawosławnej.
Do proboszczów katolickich zwraca
się licznie także miejscowa inteligen
cja prawosławna z prośbą o przyjęcie
do Kościoła. Oczywiście w większości
powraca do katolicyzmu szlachta za
grodowa, którą w okresie zniesienia
unii przez carat na podstawie ukazu
zapisano bez pytania o jej zgodę w po
czet wyznawców prawosławia.
Musimy jeszcze raz stwierdzić, że
przejścia na katolicyzm odbywają się
bez wywierania jakiegokolwiek naci
sku ze strony władz kościelnych, cy
wilnych czy wojskowych. Nawrócenia

Doświadczenia chińskie
w obronie przee wgazowej
Zostało ogłoszone rozporządzenie
Rady Ministrów o przygotowaniu w
czasie pokoju obrony przeciwgazowej
w dziedzinach regulacji i zabudowa
nia osiedli. Przepisy te są nazywane
„szanchajowymi", bowiem są oparte
w
na wynikach wojny gazowej
Szanghaju.
Określają one nową szerokość nowych ulic, zabraniają budowania domów. studni, każą szanować drze
wostan, zakazują wyrębu drzew, omawiają konstrukcję domów, nakazu
ją budowę schronów.
Rozporządzenie wchodzi w życie
od 15 bm
-

Wiceminister czechosłowacki

poi ósł śm erc w katastrof e
PRAGA, 13. 5. Czechosłowacki wi
ceminister spraw zagranicznych Boh
dan Pavlu zginał wczoraj po połu
dniu w wypadku samochodowym w
Bośni. W pobliżu m. Bosensti Novi

(70 km od Zagrzebia) samochód sto
czył się do rzeki. Oprócz wicemini
stra Pavlu poniósł śmierć w katastro
fie jego służący. Żona wiceministra
odniosła ciężkie rany.

W dob ę „porozumienia

Zmeniono nazwy 177 mieisiowości
BERLIN, 13. 5. W następstwie wy
danego zarządzenia przez nadprezydenta pruskich prowincji Brandeubrug i Marchii Granicznej PoznariskoZachodnio-Pruskiej, zostały ostatnio
zmienione według relacji czasopisma
„Petersmanns-Geographische Mittellungen" - NAZWY NA 177 MIEJSCO
WOŚCI O NAZWACH POLSKICH
LUB SŁOWIAŃSKICH.
To samo czasopismo donosi, że

iące nazwy zostaną zmienione na nie
mieckie.

Próbny lot
do troposfery

Kapitan Z. Burzyński i dr Konstanty
Jodko-Narkiewicz dziś lub jutro na
balonie „Toruń" (pojemność 2.200 m
sześć.) wystartują z Legionowa do
granic troposfery. Celem lotu bę
dzie osiągnięcie wysokości około 9 I
pół km oraz wykonanie próbnych po
miarów naukowych na aparatach, któ
re następnie użyte będą do dalszych
Dziś, nastąpi start mjra-pilota Ma- badań w czasie lotu do stratosfery,
kowskiego do lotu przez Atlantyk. który ma się odbyć w tym roku.
Przelot odbędzie się na samolocie ko
munikacyjnym typu „Lockheed 14",
których dla Polski zakupiono 6 sztuk.
Trasa lotu prowadzi przez Amerykę
Południową do miasta Maceio w Bra
Donosiliśmy już, że dotychczasowy
zylii skąd nastąpi skok przez Atlan dyrektor dep. górniczo-hutniczego w
tyk południowy do miasta Dakaru w MP i H Peche wkrótce ma ustąpić.
Afryce a dalej przez Włochy do Podobno stanowisko to ma objąć mjr
Polski.
inż. Witold Robowski, obecny naczel
wszystkie do tej pory jeszcze istnie- nik wydziału hutniczego MP i li.

Polski lot
przez Atlantyk

Mjr inż. Robowski
następca p. Peche?

..NOWA RZECZPOSPOLITA"
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Dodatni bilans Targów Poznańskich

Duży udział zagranicy
Wzrost transakcyj, nowe działy przem siu

Tegoroczne Targi Poznań
skie trzeba oceniać pod kątem:
1) koniunktury gospodarczej.
2) rozwoju przemysłu, 3) usto
sunkowania się zagranicy do Pol
ski jako kontrahenta handlowe
go.
WPŁYW
KONIUNKTURY
zaznaczył się w rekordowej
ilości wystawców, których licz
ba sięgała 2200. Eksponaty za
jęły wszystkie bez wyjątku pa
wilony targowe, wypełniając je
bez reszty. Łączna suma metra
żu zajętego przez eksponaty
wynosiła 56 tysięcy m. kw.
Niewątpliwie
zwyżkowa
koniunktura, jaka trwa obec
nie w Polsce przyczyniła się
do przybycia na Targi nie
bywałej dotychczas liczby zwie
dzających 315.000 osób, wśród
której ca 20 proc, stanowiła pu
bliczność targowa, t. zn. taka,
która* zwiedzała Targi z myślą
o transakcjach
handlowych.
Wreszcie wyrazem poprawy
sytuacji
gospodarczej
oraz
przeprowadzanych w Polsce na
wielka skalę prac inwestycyj
nych było pojawienie się w
działach: metalowym, budowla
nym, elektrotechnicznym i in
nych eksponatów, świadczą
cych o silnym rozwoju tych
branż.
ROZWÓJ
PRZEMYSŁU,
szczególnie przemysłu krajowe
go. uzewnętrznił się na Tar
gach niezwykle silnie. Stwier
dzono rozpoczęcie produkcji w
licznych działach,w których do.
tychczas dominował import.
Rozpoczęcie wytwarzania zu
pełnie nowych artykułów do
tychczas sprowadzanych z za
granicy; oraz daleko posunięta
modernizacja już wytwarza
nych produktów, oto cechy
przemysłu krajowego, które bi
ły w oczy na tegorocznych Tar
gach Poznańskich. Ekspozycja
przemysłu krajowego korzyst
nie odbijała się na tle zagranicz
nej; nie pokazano w niej artyku
łów, które nie byłyby znane i
wytwarzane przez przemysł
polski.
x
ZAGRANICA potraktowała
swój udział w Targach podwój
nie: Niemcy, Włochy. Czecho
słowacja praktycznie, urządza
jąc swoje stoiska w ten sposób,
by dać możność zwiedzającym
nie tylko zapoznania sic z ich
stanem produkcji, lecz również,
by stworzyć możliwość dla na
wiązania i pogłębienia stosun
ków handlowych z Polską.
Natomiast Jugosławia. Bel
gia i Francja ujęły swoją eks
pozycje pod zupełnie innym ką
tern widzenia. Chodziło im ra-

czej o propagandę, o przedsta-1 nek rozwoju produkcji przemywienie swych wartości tury slowej. Działy przemysłu bez
stycznych, aniżeli gospodar pośrednio zainteresowanego w
realizacji przeprowadzanych in
czych.
Inne państwa, jak Austria. westycyj na terenie COP roz
Anglia. USA wzięły udział w poczęły pod wpływem zamó
dziale samochodowym. Poza wień na zaspokojenie jego po
tym obecność swą na Targach trzeb. produkcje wielu artyku
zaznaczyły: Gdańsk jako część łów. lub też produkcje swa w
polskiego obszaru celnego. Da odnośnych działach udoskonali
nia. Austria. Anglia. Holandia, ły. Zewnętrznym tego wyra
Kanada. Norwegia. Szwajcaria, zem było pokazanie tych arty
kułów przemysłowych na Tar
Szwecja i Węgry.
Jeżeli chodzi o udział w Tar gach. I znowu przede wszystgach zagranicy, warto pod ki niw działach: metalowym,
nieść, że gdy dawniej Targi elektrotechnicznym i budowla
Międzynarodowe były niej'ako nym.
rynkiem, na którym dokonywa
to się swobodnie wyrównywa
nie popytu z podażą w skali
światowej, o tyle obecnie pod
wpływem reglamentacji handlu
zagranicznego i tendencyj autar
kistycznych. Targi Międzyna
rodowe stają się coraz bar
dziej czynnikiem polityki go
spodarstw zamkniętych, w tym
znaczeniu, żc dokonuje się na Wczorai omówiliśmy sprawę płac
nich transakcyj takich, które na robotach publicznych, która była
dyktowane są ogólnymi zało przedstawiona w memoriale złożonym
żeniami polityki gospodarczej. przez delegację Zw. Rob. i Rzem ZZP
Tegoroczne Targi Poznańskie w Min. Op. Spot.
były- tego najlepszym wyra W dalszym ciągu memoriał przed
stawił dwie niejraniej ważne i palące
zem.
sprawy: kwestię zatrudniania robot
TRANSAKCJE HANDLOWE
były dokonywane w dwu gru ników wykwalifikowanych oraz odpra
pach: krajowej i zagranicznej. cowywania świadczeń zimowych.
Jest niezmiernie trudno ustalić
dokładną cyfrę charakteryzują Szkodliwe „oszczędności”
cą wysokość przeprowadzo W związku ze sprawą likwidowania
nych na Targach obrotów han skutków bezrobocia pozostałe kwestia
dlowych.
Trzeba
bowiem zatrudnienia na robotach publicznych
wziąć pod uwagę, iż co naj robotników wykwalifikowanych (rze
mniej drugie tyle transakcyj do mieślników).
Mimo, że należyte wykonanie robót
chodzi zazwyczaj do skutku w
okresie ‘ potargowym, w wyni publicznych wymaga z reguły zatrud
ku nawiązanych na Targach nienia pewnej liczby wykwalifikowa
kontaktów. Niemniej na podsta nych pracowników — zatrudniają or
wie informacyj, jakie napływa gana samorządu terytorialnego bar
ły od wystawców, sumę global dzo często robotników o niedostatecz
ną transakcyj można określić nych kwalifikacjach albo też wykwa
na kwotę ca 120 milionów zło lifikowanych lecz za wynagrodzeniem
tych, czyli ca. 30 proc, więcej znacznie niższym od wynagrodzenia
niż w roku ubiegłym. Jest to w prywatnych przedsiębiorstwach dla
kwota poważna, niemniej wy danej kategorii pracowników wykwa
stawcy oczekiwali obrotów lifikowanych.
większych, mając na uwadze o- Zwyczaje te zmuszają wykwalifiko
żywioną koniunkturę gospodar wanych pracowników bezrobotnych
cza.
do poszukiwania pracy w prywatnych
Zjawiskiem charakterystycz przedsiębiorstwach przy szczególnym
nym, które zaznaczyło się na te unikaniu robót publicznych z oczywi
gorocznycli Targach i wystąpi stą szkodą dla jakości tych robót.
ło z cała wyrazistością, było
duże natężenie zapotrzebowa Nieobliczalne następstwa
nia ze strony Kresów Wschod
nich. Warszawy i Górnego $Ią Ten stosunek do płacy pracowni
ska. W tych kierunkach ukła ków wykwalifikowanych na robotach
dał się przede wszystkim zbyt publicznych niezależnie od innych
towarów kontraktowych na skutków może w najbliższej przyszło
ści już sprowadzić niebezpieczeństwo
Targach.
Niemniej interesującym był ucieczki robotników od zawodowego
fakt wpływu Centralnego Okrę
gu Przemysłowego, na kieru-

z walnego zgromadzenia Akcionariuszów Zarzadu
Towarzystwa Warszawskich Kolei Dojazdowych
W dniu 11 bin. odbyto się walne cyjnej linii autobusowej na odcinku
zgromadzenie akcionariuszów zarzą Warszaw — Jabłonna, oraz nieznacz
du Towarzystwa Warszawskich Ko nej podwyżki taryfy pasażerskiej na
tym odcinku od października tegoż
lei Dojazdowych.
Zebranie zagaił p. Anatol. Lothe.
roku. Bez dodatkowych wydatków
Sprawozdanie zarządu za rok spra nieprzewidzianych w budżecie na r.
wozdawczy 1937 r złożył p. dyr za 1937. prócz wydatków w ciągu roku
sumy zl 43.900, których tąCzna suma
rządzający. Stasiewicz ?yginunt.
Jak ze sprawozdania wynika, kapi stajiowj zł 343.900. tlie byłoby prze
tał zakładowy towarzystwa, wyno kroczenia. a byłaby w porównaniu z
szący zł 21 100.160. jest niższy od budżetem oszczędność o 0,3 proc.
wartości majątku o sumę złotych Strata z eksploatacji wszytkich linii
4.189.894.92 z tego powodu, że cały towarzystwa wyniosła w roku spra
szereg robót i zakupów zostały wy wozdawczym zl 335.162,03. W sumie
konane na rachunek towarzystwa, o- powyższej mieszczą się rczqrwy i
raz drobniejsze roboty inwestycyjne procenty w łącznej sumie zł 343.900.
zostały wykonane na rachunek kapi Po zatwierdzeniu bilansu na 31 gru
tału zapasowego. Dochód brutto z eks dnia 1937 r. w SUlllie zł 29.904.644 99
ploatacji wszystkich linii towarzy i rachunku strat i zysków ze stratą
stwa wyniósł 3.600.443.65 zł i był wię w wysokości zł 335.162.03, przystą
kszy od dochodu za 1936 r o 174.569. piono do dokonania z wyborów 2-c't
Zmniejszenie się ogólnych dochodów członków rady nadzorczej i zarządu.
w porównaniu z 1936 r. wypływa z Do rady nadzorczej zostali ponownie
ogóinei sytuacji, a zwiększenie się do- wybrani pp Leo Bernstein i Gaston
cnodówści i Jabłonna - Warszawa Itliier. do zarzadu zaś pp Zygmunt
— Karczew ma miejsce wskutek ska- j Stasiewicz i Aleksander .Wilamowskj.
sowania od 20 maja 1937 konkuren-
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Obniżka ceny cukru
może zwiększyć spożycie
Instytut Badania Koniunktury i Cen
przeprowadza z polecenia władz ba
dania kalkulacji w przemyśle cukrow
niczym.
Jak wiadomo, od r. 1935 spożycie
cukru wzrosło o jedną czwartą. Rów
nocześnie zmniejszył się eksport. Ist
nieją więc przypuszczenia, że zwięk
szenie konsumeji na rynku krajowym
wyrównało już straty, poniesione w
związku z obniżką ceny cukru w gru
dniu 1935 r., tym bardziej, że mniej
szy eksport deficytowy obniżył tak
że straty, wynikające z tego tytułu.
Badania instytutu mają umożliwić
ustalenie, czy obniżka ceny cukru jest
możliwa. Niższa cena bowiem przy
czyniłaby się niewątpliwie do dalsze
go wzrostu spożycia.
W związku z rew-izją ceny przody-

skatowana byłaby też skrawa ewet1'
tualnej obniżki podatku od cukru,
noszącego obecnie 37 gr od 1 kg. ' “

Narady
nad oddłużeniem rolnictwa
W dniu 10 bm. rozpoczęły się naf3'
dy między członkami sejmowej ko®"'
sji
oddłużeniowej a powołany®1
przedstawicielami Min. Skarbu na
mat wniosków oddłużeniowych rd®*'
ctwa.
Podobno przed zwołaniem nadz*5'
czainej sesji parlamentu w wynik®
tych narad raaia być przedstawia®*
konkretne wnioski.

Krótkowzroczna polityka oszczędnościowa

Nadużywanie ifamości społeczeństwa
z Krzywdą mas robotniczych
szkolenia się w zawodach wymagają
cych znacznego uzdolnienia, co może
ogólnie dotkliwie zaważyć na proce
sie produkcyjnym w postaci obniżenia
poziomu zawodowych kwalifikacji. A
to rychlej czy później musi sprowa
dzić w ostatecznej
konsekwencji
zmniejszenie przeciętnej wydajności
pracy, w gałęziach pracy wymagają
cych niewątpliwych przygotowań ża
wodowych.

8 godz pracy
za 4 bochenki Chleba
Ogromne rozgoryczenie wywołuje
każdej wiosny sprawa odpracowywa
nia świadczeń, pobranych przez bez
robotnych z tytułu pomocy zimowej.
Organy samorządu terytorialnego w-y
korzystają nadarzającą się okazję,
zmuszając bezrobotnych pod rygorem
skreślenia ich z ewidencji do wyko
nywania prący ną robotach doraź
nych, za których wynagrodzenie za
licza się w całości na poczet pobra-

Terminy zebrań

spółek akcyjnych
W DNIU 14 MAJA BR.
PROWINCJA
Bank Handlowy w Łodzi SA, Łódź,
Piotrkowska 102, Stow. Techników,
godz. 14.
Hartwig, Kantorowicz SA, Poznań,
Grochowe Łąki 6, godz. 14.
WARSZAWA
„Petea" SA, Kopernika 13 rn. 7,
godz. 16.
Krajowa Hurtownia Herbaty, SA,
Miodowa 35, godz- 18.
„Opoczno*1 SA, Szopena 12, g. 18.

ank Francji

obniżył stopę dysKontową
Bank Francji obniżył z dniem
12 bm. stopę dyskontową z 3%
do 2'/ż%. Obniżka ta jest dowo
dem optymistycznej oceny
przez kierownictwo instytucji
emisyjnej oraz rząd rozwoju sy
tuacji finansowo-walutowej we
Francji. W szczególności na u-

W kilku wierszach
EKSPORT JAJ
Dlii odbadti* sią w Radli* handlu lagraniemego posiedzenie podkomitetu ogólnoorganizacyjnego, poświęcone sprawi* saku
pów jaj na podstawie kontraktów do skła
dów eksportowych. Omówiony będiie pro«
Jekt odpowiedniego lariądienia.

SPRAWY NASIENNICTWA
W dniu 11 maja rb. odbędzie się zebrani*
prezydium sekcji centralnej do spraw na
siennictwa, działającej priy Zwlęiku lib
Organizacji Rolniczych R. P. Omówiono bę
dę sprawy budietowe orać ustaleni* portęd
ku dziennego zebrania rady sekcji.

nych świadczeń. W ten sposób za ce’
nę dobrowolnej ofiarności całego sP°'
łeczeństwa, łożącego na pomoc zi*®°*
wą, wykonywa samorząd terytorial®^
przy minimalnym udziale ze swej s,r®
ny pożądane inwestycje i inne koni»ct
nc prace miejskie. To wszystko
je się z oczywistą szkodą bezrobotn®’
go, gdyż dla jaknajsilniejszego wyk0'
rzystania do tego celu pracy bezrob0*
nego, wynagrodzenie za jego pr3**
jest ustalone na tak niskim poziomi0’
by odpracowywanie świadczeń trw3'
ło Jak najdłużej. ,
Cci ten ułatwiają sobie samorząd
znakomicie, także drogą ustalania ***
tości świadczeń w nadmiernej w'p®’
kości. (W Gnieźnie wojew'. pozna®'
skim muszą bezrobotni wartość ■H”
bochenków chicha, ocenianą na
zł odpracowyw ać przez 8 godzin).
Nic dziwnego więc, że bezrobotni
przez cały rok odrabia pobrane świ3^
czenia zimowe, by następnej zW&
stać się znowu ciężarem społeczni'
stwa. W tych warunkach niebczgl*'
cznie pogłębiająca się nędza bezrob®
tnych i wiążąco się z tym skutki
wymagają spiesznego i kategorycz®**
go uregulowania także i tego zag3^'
nienla.

czynienie tego kroku wpłynęło
zjawisko przypływu repatrio
wanych kapitałów francuskich
oraz pomyślna sytuacja franka
francuskiego.

Ceny zbóż
Priecięlne tyg*dni*w* ceny estetach głó
wnych zbóż w okrasi* od 1 do I bm. we
dług obliczenia biur* giełdy iboi*w*-t*warowej w Warsiawie, Ceny ta 100 kg w tłotych:
(cyfry: l-a — pszenica; ll-a — żyto;
lll-a — jęczmień; |V-a — owies):
W«r»«wa
Roman
Bydgoszcz
tódż
lublin
Równe
Wilno
Katowic*
Kraków
lwów
Hamburg
Praga
Chicago

21.28
26.00
24.06
24.94
27.55
25.86
26.00
27.06
27.41
26.52,5
51.97
57.50
16.64

21.42.5
12.22,5
20.45
—
—
21.88
20.05
10.00
—
18.17,5
—
18.74
—
28.40
20.91
19.14,5 20.00
—
22.49
50.28
30.14
12.54
10 90

20.87,5
17,25
17.75
20.44
19.45
17.42,5
17.75
20.81
20.08
18.55
15.78
27.81
10.87

Giełda pieniężna
DEWIZY: Holandia 294.28 (sprzedaż 2-t'^1

kupno 275.51); Barlin (sprzedaż 215.07.
no 212.01); Londyn 25.42 (spriedaż 24.42,
no 24.51); Nowy Jork (sprzedaż 5.515
kupno 5.22 1/4); Nowy Jork (kabel) 5.505k
(sprzedaż 5.52, kupno 5.2? Iy2); Paryż
(sprzedaż 15.01, kupno 14.01); Sztokk?""
100.11 (ćfsrzedaż 100.02, kupno 155.81); ZW*4’
121.25 (sprzedaż 121.55, kupne 120.25); M0rl*

niem. srebrna (sprzedaż 115, kupno 110).
PAPIERY PROCENTOWE: 5 proc. poż. P'*^
InW. I *m. 01.50,- 5 proc. prem. pot. InW**
seriowa I *m. 20.50; 0 proc, państw. P9
prem. doi. 40.70; 4 proc. poż. kem. (*'«
sza) 48.50; 4 i pól proc. poż. wawn. P’"’1 '
45.00; 5 proc. poż. konwers. 70.50; 10 P,9\
poż. kolajowa 48.50; 4 i pół proc. I. Z. »•*,
ski* sari* V 44.50—44.28; 4 i pół proc. I- f
Pozn. ziemstwa kred. seria L 41.00—42**1
proc. L Z. Warszawy (1255 r.) 72__ —71 "

ąol
AKCJE: Bank Polski 114.00; Bank l»th
52.00; Warsz. Tow. Eabr. Cukru 04.70; W«® *
28.00—27.75; Lilpop 49.00—48.50 (•x-kup*1®'
Starachowice 57.75—57.25.
Tendencja dla dawiz niejednolita, dla ®**
łyczek państwowych i akcji nieco sla|,,>

dla listów zastawnych utrzymana. W
lach prywatnych 5 proc, renta ziemska (’
zl) 54.00, (500 zl) 54.75, (100 zl) 44.50.

zbożowo-towarowa
Ceny za 100 kg parytet wagon "
szawa w handlu hurtowym, ładutik3.^
wagonowych za gotówkę.
Psze®1
jednolita 28.50—29.00. Pszenica l3e,
czerwona szklista 28.50—29.00.
nica zbierana 28.00—28.50. Zyto I
22.00—22.25. Jęczmień browarrtV v
Jęczmień I stand. 19.00—19.25. Xjj
mień II stand. 18.50—18.75. JccZtO’j,
III stand. 18.25—18.50. Owies I
22.00—22.50. Owies II stand. 20'®°
21.00. .
Tendencja lekko zwyżkowa.
Obrót: pszenica 72 tony, żyt° *
tu, jęczmień 235 ton, owies 60 to®'

Pracownicy „Frampolu.** mówią...

Bałagan—nieporządek—niefachowość
Zeznania świadków w procesie Michalskiego
. Wczorajszy dzień rozprawy pos*,ęcony byj długotrwałym przesłuhanioni byłych pracowników Fram1,u> — montera Kamockiego, proku
.e,,ta Zaudberga, a następnie dzier23wcy Frampolu Darowskiego,
Pierwszy z powyższych świadków
,|le WnióS| nic nowego do sprawy, po
tym, jż wyraził się, że w firmie
anuwał „bałagan".
I Następny świadek, b. prokurent fir
y Frampol Zandberg opowiadał rów
lcż °
nieporządku jaki zaw firmie. Zandberg był właścłs'c kierownikiem oddziału warszaw
lc8o. Jako były kolega Michalskie0
miał się stać Jego człowiekiem
au*anła. Miał ożywić i kontrolować
rz®<lsiębiorstwo.

Sprawy kredytowe
r \a wszystkie zapytania Prokurato

wi 1 sądu, zmierzające do wyjaśniękie’ 'ak-a była ieRO ro,a’ czy przypad
dl ,n nic był specjalnie angażowany
j.a ^Praw kredytowych w sensie ropC°la nowych długów — odpowiada
Zecząco, wyjaśniając, że przez spra
I '. “kredytowe" rozumiał prolongak ls,nieiących zobowiązań, których
. ,a niezliczona wprost ilość. Dość
de*'adz*cd« te nic było żadne] ewiweksli znajdujących się w o^u> żadnych ksiąg...
u, a Posiedzeniach wspólników, w
Ąj*r>ck kilkakrotnie brał udział —
^..^alskl rozpaczał, a Miazgo sta-

sh, Wszystko w różowych, optymi*c*Pych barwach.
hy.*ladek nie umie wyjaśnić, jaki
istotny stan interesów w chwili
ję;dy wszedł do przedsiębiorstwa,
t^^bomości ocenia mniej więcej

Ha

tysięcy złotych — długi
Cz,erysta tysięcy złotych.

Jurata
chwiij angażowania go do Frani
U był bankrutem, — zależało mu
kjJ,Os’dzie i chciał przede wszyst1
Pracować. Wierzył, że coś z inH es” będzie. Ostatecznie jego poVyS,e,n była budowa domków gotoj i Podjęcie hudowy „Juraty",
dt0*st ?dania, że kosztorys, jaki prze
ratv^l,° właścicielowi obecnemu „Judtn Lewinowi byt zupełnie prawibw
— ceny były dobre. Więc nie
U0
jak twierdził sam Lewin, iż
nj^’orys budowy miał być o 50%

^1

n’ż innych firm, — tę zaś taUIUożliwiał jakoby fakt, iż lirZ I raniPol miała drzewo na kredyt
dfz??^w ordynacji Potockich, no i za
u° to w rezultacie nie płaciła.
dzi'a?e^ Zandberg stanowczo twierł0 ’ Zc Przysłano drzewa bardzo ma•Mej* nrreważnie kupowano je na
ąa -u. Na tej zresztą transakcji, tj.
hjf idowie „Juraty" Frampol zaro-

Dzierżawca
ro>s,. *Slym ciaSu uznawał św. DaS|ę T1*. Zeznania jego przeciągnęły
S|ę 0 bóżuego wieczora — zaczęły
§ ? Godzinie szóstej.
Iiri]) ladck Darowski wydzierżawił
Frampol na rok przed areszto
wi 't'" Michalskiego. Na dzierżawie
ty * racił około sześćdziesiąt tysiębarZ °tych. W zeznaniach świadka

Hr
było kilka momentów
M"
sensacyjnych. Obciążają one
^ią?:głSo'''n’
stopniu oskarżonego
^‘adck Darowski zawarł w imię-

Aresztowania
działaczy ludowych
.Vięzieniu na Pawiaku osadzony
Stj'a se^retarz zarządu powiatowego
z^.Unicł*a Ludowego w Mińsku Ma

Stanisław Bąk. Z nakazu
Sado"ych aresztowany został
Czlonek rady naczelnej lu
ko \v''v’ mieszkaniec pow. łukowskie
’ " Wysław Turek.

niu Frtoapolu kontrakt z salinami pan mentu z biurka świadka Darowskicstwowynti ua dostawę worków. Był go.
to interes dobry.

Groźby '

i

Bm
Ani uj lewo, ani w prawo
Z tym Ozonem coraz Rorzej:
umrzeć nie chce — żyć nic może.
GRYF

interwencja

Przy końcu zeznawał jeszcze świa
dek Herszcnbcrg z Łodzi współwłaś
ciciel firmy Halberstadt i llerszcnber
gowic w' Łodzi. Świadek ten potwier
dził zeznania swoje złożone w śledz
twie w sprawie rozłożenia na raty
podatku. W sprawie tej interwenio
wał adw. Grosskopf i za interwencje
otrzymał honorarium w wysokości
j
5000 złotych.
Z honorarium tego otrzymał około
1000 złotych adwokat Liberga z Ło
dzi, który zeznawał ostatni w dniu
wczorajszym.
Na tym posiedzenie przerwano —
do poniedziałku 16 bm.

„leszcze Polska nie zginęła”

Po aresztowaniu Michalskiego zgło
sił się do Darowskiego zaufany buchał
ter firmy Frampolu a specjalnie oso
bisty zaufany Miazgi Chmurzyński i
zażądał przelania kontraktu dzier
żawnego na Miazgę — w szczególnoś
Sir.
ci dochodu z transakcji z salinami, —
W niedzielę, dnia 8 bm. odbyło się zenie wywarło ua zebranych, gdy
grożąc, iż w razie odmowy wplątany
na
rynku w Cieszanowie, pow. luba-1 trzy tysięczny tłum, w którym ra
zostanie w proces Michalskiego.
czowskicgo,
wielkie zgromadzenie pu ■ mię przy ramieniu stali Polacy z U.
Wkrótce potem dostał list od pani
bliczne
Str.
Ludowego,
na które przy-, krairicami — zgodnie i z wielkim prze
Michalskiej, w którym również za
było około 3.000 chłopów, w czym I jęciem śpiewał „Jeszcze Polska nie
warta była groźba wplątania go w
póki my
żyjemy".
znaczna ilość Ukraińców,
I i „zginęła
. - ------------------proces, o ile nie przeleje tych docho
Zgromadzenie
rozpoczęto
odśpiewa
i
Następnie
wygłoszono
liczne przedów na Miazgę. Zdaniem świadka pa
uiem
hymnu
narodowego.
Silne
wramówienia.
Pierwszy,
owacyjnie
witani Michalska była teroryzowana przez
! ny przez zebranych, zabrał głos kpt
Miazgę.
Scbram (niedawno zwolniony z w ięzie
Ciekawy jest również szczegół wy
i nia za udział w strajku rolnym), po
kradzenia z biurka świadka Darow
nim przemawiali J. Piotrowski, K. A.
skiego dokumentu rozliczeniowego
Bednarz, Pruchnicki i Faryniarz.
między Michalskim a Miazgą. Zabór,
Po tych licznych i entuzjastycznie
względnie usunięcie tego dokumentu
! przyjętych przemówieniach, chór mlo
leżało jedynie i wyłącznie w interegtr Ludowe
o
w
nego święta ludowego, które będzie ’ dzieży z Łukowa odśpiewał kilka piesie Mlaz^Mtazgo w śledztwie przy-lzwi ku z urocxystościami tegoroczobchodzone w dniu 5 czerwca. Ode- j śni ludowych, najmłodsi ludowcy wyznal się do wykradzenia tego doku- zwa stwierdza, że
głosili okolicznościowe wiersze, po
„Święto ludowe jest świętem chłop czym uchwalono kilka rezolucji.
skiej idei. Dniem przeglądu organiza
W uchwałach zgromadzeni wska
cyjnych sił ludu rolnego. Czasy dzi zywali na konieczność powołania rzą
siejsze, których ciężar i dotkliwość du opartego na zaufaniu całego społe
tak bardzo odczuwają, stawiają przed czeństwa, który nie ograniczałby się
stronnictwem
nakaz wielkich i ofiar-] tylko do obietnic, lecz dalby pracę i
LWÓW,
Lzvvovv, 12.5.
li.u. Sprawa
epidwa bcaty
uvai.v dowski, w którego archidiece
fikacji wielkiego Polaka, hetma zji, w Żółkwi, spoczywają kości r.ych wysiłków'. Nie tylko usuną? ua równe prawa wszystkim obywatelom.
na Stanisława Żółkiewskiego, Rycerza bez skazy, zgodził się to wszystko, co jest w życiu złe i Poza tym domagano się podniesienia
zyskuje coraz więcej ludzi nau na ewentualny proces informa niesprawiedliwe, co stanowi zaporę stanu obronności Polski i to zarówno
ki, osobistości ze sfer wojsko cyjny, przygotowany, na razie, na drodze do lepszego jutra, ale mu w dziedzinie materialnej jak i moral,
przez generalnego postulatora, si też powstać gmach nowego życia, ncj.
wych itd, do współpracy.
JE ks. arcybiskup metropoli ks. dra Topolińskiego w Rzy wybudowany prze samych chłopów... Najbardziej charakterystyczne były
Odwieczni i nowi wrogowie w'si !l1- j dwie uchwały. W jednej zgromadzcta lwowski dr Bolesław Twar- mie.
czą na bierność masy chłopskiej i na"; ni powołując się na wielokrotne
jej słabość polityczną. Ale lekceważyć stwierdzenie miarodajnych czynników
będą chłopów wszyscy, gdy nie bę państwowych, że zeszłoroczny strajk
dzie słychać ich zbiorowego kroku, chłopski był akcją legalną i władzom
gdy nie będzie widać owianych jed uprzednio znaną domagają się amne
Kat. Związek „Caritas" z każdym < rza poczucie wielkiej odpowiedzialno nym duchem i jedną wolą kierowa stii ula wszystkich uczestników straj
rokiem rozwija zakres swej pracy ści za dalsze pokierowanie i wydźwi- nych chłopskich zastępów...
ku.
społeczno - charytatywnej. W chwili gnięcie tych tysięcy rodzin ze stanu
W momencie, w którym się decydu
Druga uchwała ma niezmiernie waż
obecnej prowadzi 45 świetlic i przed bezwmli, załamania duchowego.
je, po jakiej drodze potoczy się ży nc znaczenie dla stosunków na kre
W tym celu „Caritas" organizuje cie naszego państwa, głośniej niż kie sach wschodnich. Uczestnicy zgroma
szkoli, szwalnie, domy pracy, kolonie i
pólkolnie, kuchnie a przede wszyst trzydniowy kurs charytatywny dla dykolwiek winien odezwać się głos dzenia oświadczają w niej iż wszyst
kim opiekę materialną i moralną nad wszytkich stowarzyszeń charytatyw wielomilionowej warstwy chłopskiej. kie poczynania tajnych mafii i słutal
nych, zrzeszonych w związku „Cari — tych, co są fundamentem narodu, a ców obcych agentur rozbijają się o sil
przeszło 5 tysiącami rodzin.
którzy winni być też współgospoda ną wolę chłopów którzy uie pozwolą
Nawiązywanie społecznego kontak tas".
Kurs ten ma pogłębić znajomość rzami państwa...
tu z tylu tysiącami rodzin i osób, czę
na rozbicie kraju do którego powstaTegoroczne święto ludowe winno I nia przyczynili się własną krwią i zno
stokroć życiowo wykolejonych stwa- metod opieki społecznej, pogłębić do
ktrynę katolicką o potrzebie pracy stać się dniem mobilizacji i nowych jem.
charytatywnej w dobie obecnej.
Pieśnią „Gdy Naród do boju" zaKurs odbywać się będzie w dniach
Odezwa kończy się apelem, by sta ’ kończono zgromadzenie.
16, 17 i 18 maja w godzinach od 18 rzy i młodzi, mężczyźni i kobiety, bez
górników
do 21 w Domu Katolickim, ul. Nowo- •względu na odległość i pogodę, przy
I byli
__ _____________
_________ T._,
na powiatowe zgromadzenie
i poZwiązki zawodowe górników zajęły ! grodzka 49.
chód, by okazać silę i wolę w«i“.
się sytuacją górników polskich, przyj I Wstęp wolny dla wszystkich.
Dnia 12 bm. odbiła się przed Są
mowanych do pracy w kopalniach za
dem Apelacyjnym w Krakowie roz
granicznych. Jak wiadomo w r. ub.
prawa o zajścia w Kasince Malej w
zaangażowano kilkuset górników do
czasie strajku chłopskiego. Z 9 ska
kopalń bclgiiskch.
zanych prze Sąd Grodzki w Mszairc
Z powodu bardzo ciężkich warun
Dolnej w dn. 3 stycznia br. — pięciu
ków pracy po wygaśnięciu w bm. ro
zostało uniewinnionych, pozostali zaś
Do Min. Spr. Wewti. wpłynęły dwa 1 Z odwołaniem do władzy nadzor- skazani: Sebastian Hars na rok i 6
cznych kontraktów górnicy ci odmó
rozwiązanych czej wystąpiły stowarzyszenia dzia miesięcy więzienia. Marian Szaryt
wili dawnej prolongaty umów o pra rekursy organizacji
cę i wracają z powrotem do Polski. W przez władze bezpieczeństwa, a ucho łające tia Pomorzu „Frigerich", „Zur ka — na 1 rok, J. Szczytka i W.
b. tygod. przyjechało już z Belgii 70 dzących powszechnie za zakonspiro wahren Irendschaft", „Jolianls lego Szczytka — po 8 mieś.
wane loże masońskie.
Wilhelm zur Starlenden Geristlchkeit".
górników.
Z więzienia Sądu Okręgowego w
kelt".
Przemyślu wypuszczono na mocy de
Należy nadmienić, że poza tym do cyzji Sądu Apelacyjnego we Lwowie
załatw ienia w MSW znajduje się spra ludowców, którzy przebywali w wię
wa rozwiązanej organizacji „Ogniwo", zieniu przemyskim przez przeszło pół
która była przed niedawnym czasem roku, a to Józefa Pelca, prezesa Ko
szeroko poruszana podczas rozprawy la Str. Lud. z Koniaczowa, Józefa
sądowej na tle procesu o ukrywanie Krupę z Szówska, Antoniego Bąka, Ja
Zielonego.
na Pukasa i Antoniego Jabłońskiego
Dzisiaj przed sądem białostockim kaset szyb w mieszkaniach żydow
z Czelatyc.
aa sesji wyjazdowej w Sokółce roz- skich, przy czym kilkunastu żydów
Wszyscy wymienieni zostali w J.
pocznie się dwudniowy proces 16 na ciężko pobito.
Inst. zasądzeni i przebywali w wiezie
rodowców, oskarżonych o najście na
Policja przeprowadziła aresztowa
niu w związku ze strajkiem rolnym.
poterunek policji oraz o wywołanie nia, w wyniku czego tłum napadł na
zajść w Sokółce.
posterunek. Napad ten policja odpar
Do Sądu Najwyższego wpłynęło wie
Dnia 10 października ub. roku w ła, po czym przystąpiła do areszto le skarg kasacyjnych księży grecko
miasteczku Suchowola pow. sokolskie wań.
katolickich, skazanych przez sądy za
go odbywał się odpust, na który przy
Proces rozpisano na dwa dni. Ze bezprawne udzielanie ślubów osobom
P1NSK 12.5. Dnia 8 maja JE ks. dr
było kilka tysięcy ludzi. Około godz. znawać będzie około 50 świadków. —■ wyznania rzymsko-katolickiego. Ze Karo) Niemira, biskup sufragan piński
12-ej w południe zaalarmowano poste Broni adw. Olgierd Daniłowicz z Gro skąrgą kasacyjną wystąpił m. in. ks. dokonał poświęcenia nówego kościo
runek policji, że na rynku wywiązała dna.
Wowczyk skazany na 500 zł grzyw ła w Malkowiczacb. W uroczystości
się wielka bójka. Okazało się, że Jan
ny, ks. Romanowski skazany na 300 tej wzięli
udział przedstawiciele
kieł Ilarnat skradł rower, należący
zł grzywny.
wdadz administracyjnych i wojsko
do Bronisława Kretowicza i to stało Podróżuj LOTEM
Wyroki te zapadły w Matopolsce wych oraz licznie zgromadzeni wier
się przyczyną zajść. Tłum wybił kilWschodniej.
ni.

Śpiewali Polacy i Ukraińcy

na wielkim wiecu

Ludowego

Odezwa ludowców

na Święto Ludowe

Rycerz bez skazy

Przygotowania do beatyfikacji hetmana Żółkiewskiego

Caritas działa
Kurs społeczno-charytatywny

Wyzysk polskich

Ludowcy wychodzą
x więsseń

Rekursy niemieckich organ zacyj
rozwiązanych na Pomorzu

Od roweru przez bicie szyb

i napad na policję
crż <fo aresztu...

Kary za bezprawne

udzielanie ślubów

Nowa świątynią
na Polesiu
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teatr, mliyką, kiio

Przyślij próbKę pisma, datę urodzenia

Poznaj swoje przeznaczenie
Pani In-Tao odpowiada naszym czytelnikom

Kto chce poznać swoje war
tości i uzdolnienia na podstawie
analizy gratologicznej lub astro,
logicznej niech przyśle pod ad
resem naszej Redakcji z za
znaczeniem „IN-TAO" próbkę
swego pisma, względnie dokła
dną datę urodzenia załączając
na koszty 50 groszy w znacz
kach pocztowych.
Dla prenumeratorów naszych
uzyskaliśmy również zniżkę 50
proc, za wizyty osobiste u p.
IN-TAO (za okazaniem kwitu
za pronumeratę 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.

Odpoujiedii
P. Leopold R. Typ Lwa. Urodzeni
pod tym wpływem to ludzie o dużej
sile woli, zdecydowani, dumni, od
ważni, optymiści z wielką ufnością
w swe siły. Żądni władzy — prze
ważnie ją zdobywają, względnie uzy
skują niezależność Raczej mózgow
cy niż intelektualiści. W ogóle natu
ry raczej męskie. Mówią rozkazują
co, krótko, urywanie. Sympatię lub
antypatię objawiają wyraźnie. Prawi,
dla otoczenia serdeczni choć uprzej
mość ich zależna jest od nastrojów.
Umysły sympatyczne, talenty organi
zacyjne. Bardzo niezależni, lubią
wszelkie przyjemności życiowe, prze
strzeń, przyrodę, rasowe zwierzęta.
Skłonności bohaterskie. Zatamują się
tylko przy rozterkach uczuciowych.
Na trwałych małżonków mało się na
dają z racji swej wielkiej niezależnoś
ci. Chętnie uprawiają hazard i speku
lują. Lubią dobrze zjeść, ładnie miesz
kać. Lekkomyślnie wydają pieniądze
lub rozpożypzaja je. stąd częste kło
poty. Idealni przyjaciele, a wybacza
jący wrogowie. Entuzjazmują się do
nowych poczynań. Kochają poezję,
muzykę, sztukę, najgłębiej jednak
tkwią w erotyzmie j miłości. Urodzę
ni pod złym wpływem Lwa działają
impulsywnie, popędliwie i gwałtow
nie. Bezwzględni, uparci, nieobliczal
ni o właściwościach niszczycielskich.
Pismo Pana wykazuje trochę we
wnętrznego rozdwojenia. Zdolności

Nowinki teatralne
TEATR ROSYJSKI .

Rosyjskie Studio Dramatyczne (N. Świat 12)
deje dziś, jutro I w niedzielę ostatnie trzy
przedstawienia wspaniałego dramatu „Bu
rza" Ostrowskiego.
W przyszłym tygodniu premiere komedii
głośnego H. Sudermanna „Ogród motyli"
NIEDZIELNE POPOLUDNIÓWKI
NARODOWY: „Dar poranka".
POLSKI: „Gałęzka rozmarynu".
LETNI: „Dama od Maksyma".
NOWY: „Serce".
"
INSTYTUT REDUTY: „Teoria Einsteina".

artystyczne i filozoficzne, dobroczyn
ność i bardzo duża intuicja. Całkiem
napewno znając siebie możemy odpo
wiednio pokierować sobą, swoim ży
ciem w całokształcie, ale przede
wszystkim musimy właśnie poznać
siebie, co zupełnie nie jest łatwe, a
jednak jest to głównym obowiązkiem
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PIĄTEK, 13.5.1938 R.
WARSZAWA I.
4.15 ..,Kiedy, ranne wstaję
. . lorze"; 4.20
Gimnastyka; 4.40 Płyty; 7.00 Dziennik poran
7.15 pł
Płyty;
nny;
XL 7,15
Y*y; 0.00 Audycja dla szkół;
11.00 Audycja dla poborowych; 11.15 Audy
cja
c;a dia
cna BZitoi,
szkoi. ii.»/
u.w ^ygnai
Sygna, czasu; 12.05 AuAu
dycja południowa; 15.50 Wlad. gospodarcze;
15.45 „Nasze drzewa" audycja dla dzieci;
14.00 Rozmowa z chorymi; 14.15 Koncert roz
rywkowy; 14.50 Pogadanka aktualna; 17.00
Recital skrzypcowy Stanisława Mikuszewsklego, 17.50 Przegląd wydawnictw; 18.00
Jakie sporty powinna uprawiać kobieta?
18.10 Chór dzieci krakowskich; 18.55 Audycja
dla wsi; 19.00 Teatr wyobraźni: „Krosienka";
19 45 Pogadanka aktualna; 20.00 Jakub Offen
bach „Księżniczka Gerolstein" operetka;
22.00 Koncert wieczorny; 22.50 Ostatnie wia
25.00
domości
dziennika
wieczornego;
"""
„Dzień żałoby w Polsce".
WARSZAWA II.
15.00 Płyty; 14.00 Parę Informacji; 14.10
Płyty; 15.00 Reportaż; 15.15 Wlad. sportowo;
15.20 Trio P. R.; 18.00 Koncert solistów; 18.50
Płyty; 19.55 Życie kulturalne stolicy; 22.00
„Świętochowski jako pisarz"; 22.15 Płyty;
22.50 Muzyka taneczna; 25.50 Płyty.

NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE

19.45 Sztutgart. „Sprzedana narzeczona"—
opera Smetany.
20.00 Droltwlch. Music-hall paryski z udzMlstlnguett.
20.00 Deutschlandsender. Koncert Filharmo
nii Berlińskiej. Dyr. Zygmunt lałoszewskl.
20.50 Paris PTT. Koncert symfoniczny z udz.
Aleksandra Tansmana (fort.).
2100Rzym. „Frasquita"
................... operetka
"
Lehara.
'•
25.00 Radio Paris. Koncert nocny.

SOBOTA, 14.5.1938 R.
WARSZAWA I.
4.15 „Kiedy ranne wstają zone"; 4.20
Gimnastyka; 4.40 Płyty; 7.00 Dziennik poran
ny; 7.15 Płyty; 8.00 Audycja dla szkól;
11.00 Audycja dla poborowych; 11.15 Audy
cja dla szkól; 11.57 Sygnał czasu; 12.05 Au
dycja południowa; 15.50 Wlad. gospodarcze;
15.45 Teatr wyobraźni dla dzieci: „Tajemnica
królewskiego zegara"; 14.15 Koncert rozryw
kowy; 14.50 Pogadanka aktualna; 17.00 Trans
misja nabożeństwa majowego z Jasnej Góry; 17.50 Koncert; 18.55 Audycja dla wsi;
12.00 Audycja dla Polaków za granicę; 12.50
Pogadanka aktualna; 20.00 Wiad. sportowe;
20.10 Pogadanka społeczna; 20.15 Płyty; 20.40
Dziennik wieczorny; 20.50 Pogadanka aktu
alna; 21.00 „Aida" opera Verdlego-(transm.
z Florencji).
WARSZAWA II.
15.00 Płyty; 14.00 Parę Informacji; 14.10
Płyty; 15.00 Pogadanka aktualna; 15.10 Wia
domości sportowe; 15.15 1000 taktów muzyki;
18.00 Koncert popularny; 12.00 Płyty; 12.55
Życie kulturalne stolicy; 22.00 „W szałasie"
epizod z powieści Karola Ferdynanda Ramuza; 22.18 Muzyka lekka i taneczna; 25.05
Płyty.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE

21.00 Mediolan. „Aida” opera Verdiego
(tr. z Florencji).
21.15 Luksemburg. Koncert symfoniczny.
21.55 Budapeszt. Koncert orkiestrowy.

NIEDZIELA, 15.5.1938 R.
WARSZAWA I.
8.00 „Pod Twoję obronę"; 8.05 Dziennik
poranny"; 8.15 Audycja dla wsi; 2.00 Reglo-

VaipnfinQ Wihams

człowieka pragnącego żyć świado
mie,
P. Jerzy Kw. z Żoliborza. Typ Lwa.
Ogólna charakterystyka wyżej. Po
stawił Pan aż... dziesięć pytań, mogę
ną nie odpowiedzieć tylko bezpośred
nio. u siebie w godzinach wskaza
nych.

nalna transmisja z Kalisza; 11.57 Sygnał cza15.00
su; 12.05 Poranek symfoniczny;
------------- ------ Przegląd kulturalny; 15.10 Fragment z powieści
Klemensa Junoszy „Na zgliszczach"; 15.50
Muzyka obiadowa; 14.45 Audycja dla wsi;
15.45 Wszystkiego po trochu — audycja dla
dzieci; 16.05 Mozart: Trio es-dur na obój,
fagot I fortepian; 14.25 Recital śpiewaczy
Sergiusza Benoniego; 14.45 O ochronie za
bytków przeszłości; 17.00 Podwieczorek fioł
kowy; 12.00 Transmisja z marszu Sulejówek
Warszawa; 12.20 .Brat znajduje brata" komedia; 12.45 Muzyka popularna; 20.55 Trans
misja z poświęcenia kopca Marsz. Piłsud
skiego w Zawadach; 20.50 Dziennik wieczor
ny; 21.00 Wiad. sportowe; 21.15 „Ta-joj";
22.00 Opowieść o Wagnerze; 22.50 Ostatnie
wiad. dziennika wieczornego.
WARSZAWA II.

WIELKI „Aida" z Bandrowską-Turskę.
WIELKA REWIA: Diii występ gościnny
zefiny Baker i jej zespołu. Dwa przed*’*'
NARODOWY: „Gęsi I gęęki".
wienia: 7.45 i 10 wlecz. W sobotę premi®r
POLSKI: „Pygmalion" Shawa.
LETNI: „Dama aa Maksyma " w ret. Nie komedii Feydeau „Opiekuj się Amelię*
wiarowlcza i Mira Zimiliskę. Zniczem i Gra Różańska, Skalską, Fertnerem, Symem, Of
widem, Ruszkowskim, Regro w rolach 9<°
bowskim.
wnych
NOWY: „Serce" Bernsteina w reiyserii
MALE GUI PRO QUO: Rewia ..Skąd swad
St. Wysockiej.
CAFE CLUB: Stopka polityczna.
MAŁY: Komedia Maurlac'a „Asmodeusz"
INSTYTUT REDUTT (Kopernika 56-40): K«
w reżyserii I z udziałem Marii Przybylko-Po- media Cwojdzińskiego „Teoria Einsteina" ■
tockiej.
ROSYJSKIE STUDIO DRAMATYCZNE:
ATENEUM: Codziennie „Szósto piętro" w rza" Ostrowskiego.
ret. Perzanowskie) z Jaraczem na czele za
TEATR 8 15: .Krvsia leśniczanka"
społu
FILHARMONIA: Dziś recital tortepianoWT
MALICKIEJ: „Jastrzęb wśród gołębi" A genialnego planisty polskiego Józefa H®
Kenta.
mana. Artysta wykona kilka utworów Ch’
KAMERALNY: Codziennie „Niewiniątko"
pina, Schumanna i Beethovens.

Kina oznaczone gwiazdkę rozpoczynała ’°"
ansę o godz. 5-ej. Pozostałe o godz. 4-eJ.
KINA ZEROEKRANOWE.
ATLANTIC (Chmielna 55): „Nancy Steele
zginęła".
♦ BAŁITK (Chmielna 2): „Pani Walewska".
CAPITOL (Marszałkowska 125): „Wrzos".
♦ CASINO (Nowy Świat 50): „Grzech mło
dości".
COLOSSEUM (Nowy Świat 19): „Tajemniczy
przeciwnik".
♦ EUROPA (Nowy Świat 45): „Po wielkiej
wojnie".
♦ IMPERIAL (Merszalkowska 54): „ósma
tona sinobrodego”.
PALLADIUM (Złota 7): „Księżniczka cygań
ska".
PAN ((Nowy Świat 44): „Za zasłonę".
♦ RIALTO (Jasna 5): „Świat mówi o nas".
♦ ROMA (Nowogrodzka 42): „Za cudze
winy".
sirioWY (Marszałkowska 112): „Zbtędzi
ram"
♦ STUDIO (Chmielna 7): „Tygrys Esznapuru".
ŚWIATOWID (Marszałkowska 111): „Ostatni

VICTORIA (Marszałkowska 104): „DzIeA na
wyścigach*.

14.45 „Kawaler zrebrnaj róży" opera R.
Straussa; 14.58 Otwarcie wystawy psów ra
sowych; 22.00 Płyty.

ACRON (Żelazna 44): „Ktlężę I żebrak"

LEKARSKIE
__
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ŻURAKOWSKI

WENERYCZNE, skórne, płciowe. przy Chtodnei
WENERYCZNE. PŁCIOWE i SKÓRNE Kobiety przyjmuie lekarka Dr. A
Krótkie fale od godz. 9 r do 9 wiecz RATA! CHMIELNA 25. 8 r. - 8 w
(0451 Niedz. do 1-ej. GABINET ELEKTRO
ŚWIATŁOLECZNICZY. Diaterma krótkie fale, d'ARSONVAL i in.
(0013)

24.lch‘*.oohcoa.24

Choroby WENERYCZNE. Skórne. Mo
Przychodnia specjalna dla chorych na
czoptciowe, śwłatłolecznictwo
Codziennie od 9 r. — 9 w. w niedziele PŁUCA
SERCE
ideta do godz 1-ej
ooł <006*
SENATORSKA 28 30. Rentgen. Odma
SPECJALNA przych. dla chorych na sztuczna. Elektrokardiograf. Porada
wraz z prześwietleniem. Wezwania
D VI
A oorada wra2 1
na miasto TEL 5.93-3’
HOO)

d<

r

orześwletienlem

W-wa. Marszałkowska 49; tel. 9.00-09,
godz. 10-13-7
(0011)

GABINET ELEKTROLECZNICZY
LEC7FŃ1F CHORÓB SKÓRNYCH
promieniami granicznymi Bucky‘ego
ŚNIADECKICH 12. Telef. 9.65-22.
(003)

LECZNICA wyłącznie dla

REUMATYKÓW
ARTRETYKÓW
czynna od 10—1 i 4—6. Wierzbowa 11
(0021

Przychodnia Specjalna dla chorych na

Dr. med. A. LESZCZYŃSKI PŁUCA i SERCE
weneryczne, płciowe, skóry

ul. Marsz. Focha 3, tel. 3.00-22. Rent
CHMIELNA 33 (dom kina Atlantic, gen.
Odma sztuczna. Porada wraz z
przyjmuje od 9 r. do 8 wiecz., oraz irześwietleniem.
Czynna od 12—8 w
w Lecznicy Mariańska 9. godz. 4—5
Wezwania na miasto
(007)
roni

„Orkiestra bohaterów".
ADRIA (pl. Teetralny): „Fortancerkt".
AMOR (Elektoralna 45): „Zabiłem" i ,3»"
galski tygrys".
,
♦ ANTINEA (Żelazna 51): „Tańczący plr»'
I „Wódz czerwonoskórych".
AS (Grójecka 54): „San Francisco" —
kolorowy.
„ i
BIS (Elektoral-a 21): „Kapitan Taylor
,w;——owity dom".
„ i
CZARY (Chłodna 22): „Serce I szpada
„Gra życia".
4 EDEN (Marszałkowska 51): „Jeździec
masce" 1 „Awantura amerykańska".
ELITE (Marszałkowska Sta): „Jej pierw’1’
bal" I „Pod twoim urokiem".
FAMA (PRZEJAZD 9): Wkrótce otwarcieFEMINa (Leszno 55): „Ostatni alarm".
FILHARMONIA (Jasna 5): „Moje szczęść'*
to ty".
,. j
FLORIDA (Żelazna 41): „Zamek tajemnic
„20 minut postuju"
. d
FORUM (Nowinlarskn 141: ,.KnołV»H się *
Paryżu" I „śmierć czyha w dżungli".
,.
HELIOS (Wolska 8): „Dziewczyna szuka
loścł" I dodatkiHOLLYWOOD (Hoża 22): „Szelk" z Rai"
nem Nowarro.
U ALI A (Wolska 52): „Gdy kwitnę bzy"1URAIA (Krakowskie Przedmieście
„Dziewczęta z Nowolipek" I „Zaczarowa"
królestwo".
....
KOMETA (Chłodna 42): „24 godziny 1""°
ści" i rewia.
»■
KINO PARAFII ŚW. ANDRZEJA (Chłodna «
„Kochana rodzinka" Flip I Flap.
.
MAJESTIC (Nowy Świat 45): „Wytworn’
świat".
•
♦ MARS (PI. Inwalidów): „Dziewczęta
Nowolipek" I „Zdemaskowany bohater •
MASKA (leszno 70): „Czarownica I Salei”
„Adieu"'
■'
METRO (Smocza 18): „Władczyni pusz'-”
I „Córka samuraja".
.„ |
MEWA (Hoża 58): „Nie znała miłości
„Na straży prawa".
,.,1
♦ MIEJSKIE (Hipoteczna 5): „Hiszpan*
motyl".
.
MUCHA (Długa 10): „2 dni w raju” I koi’
dodatki.
NOWA TOMBOLA (Marszałkowska 54):
ma kameliowa" i „Atak o świcie".
..<<
PROMIEŃ (Dzielne 11: ,,Niezwyciężony »"
I „Zlo’n- > ryonał".
...
♦ PRASKIE OKO (Zygmuntowska 18):
niole Boone" I „Srebrna torpeda".
,
♦ POPULARNY (Zamojskiego 20): «•**
wywiadu" i rewia.
u
PRAGA (Targowa 71): „Dziewczyna sz”
miłości".
„ 1
RAJ (Czerniakowska 121): „Na Sybir
„Pierwsza nagroda".
„.I
RENA (Dtuoa 9): „Trędowata" I „Ordy"
MichorowskI".
,
ROXY (Wolska 14): „Unia Maginota" I 0
datki.
.e
RIWIERA (leszno 2): „Bunt załogi" I 0
datki.
.
SFINKS (Senatorska 29): „lekarz ptęknT
kobiet".
. .-zSOKÓŁ (Marszałkowska 47): „Jej na]*1’
szy błąd".
SORENTO (Krvpska 54): „Nie oddam dzi*"
ka" i „Magnolia".
,,,
ŚWIAT (Suzina 4): „Romantyczny miliona’)
SYRENA (Inżynierska 7): „Gra życia"
„Wiosna w Holandii".
ŚWIT (Nowy świat 12): „Eskapada".
j(
TON (Puławska 70): „Sherlok Holmes 1
Watson".
.
TRIANON (Sienkiewicza 8): „Panna M»"”
1 „Kraj miłości''.
UCIECHA (Zioła 72): „Niewiniętko".
.r
UNIA (Dzika 9): „Towarzysze broni” •
wio.
WANDA (Mokotowsko 75): „Zawinlte"1
rewia artystyczna.
informacje o filmach dozwolonych
iłodzieiy — telef. 7-11-25.

-

przenikliwy
wzrok w jaskra
-21 czy postać, która mignęła jej przed oczami, była i 1Manderton
------------ utkwił
------- r
.__
istotą żywą, czy też wytworem wyobraźni. Mander-1 wym parawanie. Zapytał nagle:
I ton nie okazywał niedowierzania, przeciwnie nale— Gdzie on stał
stal w owej chwil
chwili?
Rodney wskazał mu miejsce. Inspektor tarł bród1?
gał na szczegóły. Jak długo czekała u drzwi? Jaki
rodzaj hałasu słyszała? Czy strzał? Czy krzyk? w zamyśleniu, spoglądając ku tylnemu wyjściu. 9
— Nie przyszło panu do głowy spojrzeć dookoła! A czowiek, którego widziała, jak wyglądał? Czy to
był ktoś z lepszej sfery, czy ulicznik. Młody czy sta
Rodney wzruszył ramionami.
— Sądziłćm. że tu zaszedł wypadek samobójstw’3,
ry? Niski, czy wysoki?
— To nie był ulicznik — odpowiedziała żywo. — więc czemu miałbym się rozglądać?
Przekład autoryzowany z angieltkle&u
— Na pewno intruz śledził z ukrycia wszystką
Wieku bliżej określić nie mogę, twarzy jego nie wiKAROLINY CZETWERTYŃSKIEi
I działam, mam wrażenie, że był wysokiego wzrostu, pańskie ruchy — i gdy pan zajmował się zemdlon3
a biegł bardzo szybko, przemknął się tylko. Miał panną Innesmore, odwrócony plecami do wyjścia*
na sobie palto...
drab się przez nie ulotnił. A teraz proszę mi powi6'
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI:
—
Jakie
palto?
dzieć, co się znajduje za tym domem?
Alina Innesmoro I lady Julia Rółiway wracają i przyjęcia
na królewskim dworze.
—
Ciemnawe...
— Tam jest Frant House, gdzie obecnie mieszk3'
Potnę noc*, pu aoowiąsBowej fotografii, Alina przypomina
Manderton westchnął:
my. To zaś mieszkanie zostało przerobione z da*
•obła, ta obiecała Barry emu p.ikąiać mu się w dworskiej su
kni. Wstępuje więc doń na ehwllę.
— Prawie wszystkie palta są ciemne.
wnych stajen.
Priy drzwiach mieszkania Barry'ego Alina robi straszne od
krycie. 2 ta tólty ch drzwi sęciv się struga krwi, zalano cate
— Kołnierz był podniesiony... a prawda... miał też
— Słyszałem o tym od mego pomocnika, przyP3'
schody. Za wywalonymi drzwiami. Rodney Rossway, który
szczam, że stąd do państwa musi być przejście?
przypadkowo znalazł sio na miejscu, dokonywa strasznego czapkę na głowie...
odkrycia.... Barry Swete został zamordowany.
— Jaki rodzaj czapki?
— Nie, panie inspektorze, żadnego przejścia nie m3'
Rozpoczyna się śledstwo. Alina przypomina sobie, te wi
działa człowieka, który chyłkiem umknął z domu Barry'ego jut
— Zwyczajna' czapka jasna, zdaje się, że z twee— A jak jest z oknami?
po odkryciu toonu Swete'a.
— Okna są tylko dwa, małe i zakratowane. Jedi^
Śledztwo blerze w swoje ręce naczelny Inspektor Scotland du. Nie mogę niestety nic więcej panu powiedzieć—
Yardu — Manderton.
dodała Alina, zniechęconym tonem.
w łazience ,z której wyjście do sypialni,' a drug*e
Inspektor zwrócił się do Rodney'a:
w stołowym pokoju.
Zeznania Rodney'a poza małym odchyleniem od
— Przypuszczam, że pan zdaje sobie sprawę z te
— A te okna wychodzą na....?
prawdy były cdłkiem szczere. Inspektor robił na go, że w chwili kiedyście z szoferem wyważali
— Na dach od tenisa.
Alinie wrażenie, że słucha tylko jednym uchem, gdyż drzwi, ten człowiek ukrywał się w mieszkaniu.
— Na jaki dach?
wciąż wodził wzrokiem po mieszkaniu, ale jednak
Twarz Rodney'a przybrała wyraz zakłopotania:
— Od tenisa Frant House'u. zbudowanego ob0,{
nie uronił z opowiadania ani słowa.
— Nie myślałem o tym wówczas.
wozowni.
— Myślałem, że Barry popełnił samobójstwo —
— Rozumiem przez to — rzekł Manderton — że
Informacje, które wprawiają w zakłopotanie, z3_
ciągnął dalej Rodney — zbiegłem na dół, aby posłać pan nie widział ani nie słyszał nic takiego, co by po wsze drażnią ludzi myślących z natężeniem. Mandcf"
po doktora. Ody wróciłem, panną Innesmore powie zwalało domyślać się obecności kogoś więcej oprócz ton zapytał z irytacją w głosie:
działa mi, że słyszała ruch w mieszkaniu.
panów i zmarłego.
— Cóż znowu za dach — nad tenisem?
Manderton przerwał mu:
— Absolutnie nic, pokój tonął w ciemnościach.
Tu odezwał się głos agenta Dane'a z drugi^0
— Niech nam panna Innesmore sama to opowie. Gdy zapaliliśmy światło, wszystko było w tym sa- końca pokoju.
Odnosił się do Aliny szorstko, ale nie bezwzględ-! mym stanie, co teraz, wszystko oprócz parawanu...
(Dalszy ciąg nastąpi)
nie, pomagał jej się wypowiedzieć. Zastanawiała sie. I to jest—

ZA ŻÓŁTYMI
DRZWIAMI
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Przygwożdżone obelgi i zarzuty
flcyfToeru nvYanvarvaia nans favriiniatin

Oszczercy przepraszała pana Cardiniego

W roku 1934 w okresie wyborów do
*ady miejskiej miasta Częstochowy,
* dzienniku „Słowo Częstochowskie"
^azał się napastliwy artykuł pióra p.
giotrą Dziubka pt. „Częstochowska
Chadecja w drodze do całkowitej li
kwidacji". W tekście tego artykułu
hyło pomieszczone oświadczenie za*ierające napaści, obelgi I oszczerCZe zarzuty przeciwko panu Cardinicmu.
Zarówno autor artykułu p. Piotr
Dziubek, jak i ówczesny redaktor „Sło
*a Częstochowskiego" Józef Wolnie.
*1 zostali pociągnięci od odpowiedział
“ości sądowej. Sąd okręgowy po prze
Prowadzeniu szczegółowego dochodzę
“‘a doszedł do wniosku, iż w artyku*c tym ząwartc były wyraźne oszczer
*twa które pan Cardiniemu wyrządziy Poważną, a w najmniejszym stopniu niezasłużoną krzywdę. W rezulac,e sąd skazał obydwróch oskarżo“Jch: Piotra Dziubka na trzy miesi4cę aresztu, koszty sądowe i grzyw”ę> zaś p. Józefa Wolnickiego na karę
’resztu,
Dbaj skazani ogłosili na łamach pra
sy obszerne wyjaśnienia i przeproszę.
n'a Pod adresem znieważonego przez
n ch Pana Cardiniego. W przeprosze-

niach tych obai odwołują się do chrze.
ścjariskich uczuć poszkodowanego pro
sząc jednocześnie o darowanie im wi.
ny i coiając oszczerstwa, które były
powodem sprawy sądowej.

Zgoda jest — pieniędzy brak I

— Na miejsce zmarłego niedawno
Przedstawiciele zw. zawodowych u prez. miasta i prezesa
prokuratury sądu apelacyjne-

LÓDŻ 133. W zarządzie miejskim
w Lodzi odbyła się konferencja władz
miejskich z przedstawicielami związ
ków, na której omawiano sprawę ro
bót i robotników sezonowych.

Doniosła rezolucja

,

i

• zagraża Polsce potęgujący się Imperializrn germański i że dzisiaj potrzeba zwiększyć moc Rzeczypospolitej
przez zużycie sił całego narodu w pra
cy dla dobra narodu i państwa, i że
siłę naszego państwa zwiększy się
kilkakroć, gdy warstwy robotnicze i
chłopskie poczują się równymi oby
watelami w Polsce.
Po referacie p. posła Cardiniego uchwalono rezolucję w sprawie umoż
liwienia powrotu do Polski prezesa
Korfantego i b. szefa rządu narodowego z r. 1920.
Zebrani postanowili, aby rezolucję
tę wysłać do Prezydenta RP, premie
ra Sławoj-Składkowskiego i marszał
ka Śmigłego-Rydza.
Długimi okrzykami na cześć gen.
Hallera i senatora Korfantego zebrai
nie zakończono.
I

Pierwszy referat wygłosił p. Kiser,
b. prezes i organizator częstochow
skiego Związku Powstańców Ślą
skich, obecnie inwalida wojenny. W
swym zajmującym : ciekawym refe
racie przedstawił zebranym dawniej
sze stosunki, panujące na Śląsku, i oraówił działalność senatora Wojciecha
Korfantego, Jego pracy i wysiłków w
13.5. Starania przedstawi- tej części kraju.
ut
związków zawodowych w celu
Drugi referat wygłosił b. poseł na
r gorzenia w Pabianicach inspektosejm p. Z. Cardini, charakteryzując
tv o pracy uwieńczone zostały pozy.y,n wynikiem. Do Pabianic udał stosunki panujące w Polsce na schył
stj ,z insp. Szumski, który z przed- ku XVIII stulecia i prace sejmu nad
n y’icielami zarządu miasta poczynił konstytucją 3 maja.
sabotowania do uruchomienia inOmawiając sytuację Rzeczypospo
ża^-toratu. co nastąpi jeszcze w bielitej Polskiej pod koniec osiemnastego
st Ypi miesiącu. Odpowiedni lokal zostulecia relerent nawiązał do sytuacji
W dniach ostatnich „Centralny
a* iuż wyznaczony.
Na wczorajszym posiedzeniu wy dzisiejszej, stwierdzając, że i dzisiaj Komitet Ukraińskiego Nacjonalno bu’a;0 wojewódzkiego zatwierdzono
ino cty powiatowych związków sagfl rządowych, powiatów’, łęczyckie’ Wieluńskiego i brzezińskiego.
ląj"? N* dzień dzisiejszy (piątek) zwo
2lj!° Ponowną konferencję w sprawie 67
bOf kowania zatargu z woźnicami,
inte c',czasowe zabiegi, konferencje i
U^Wencje nie dawały rezultatu ze
KRAKÓW, 13.5. Dn. 2 czerwca wy-1 piehę, drogą królewską przez Bramę
bio? ędu na nieustępliwość przeds^- Jcdzie do Rzymu specjalna pielgrzym- j Floriańską na Główny Rynek i zacja .w> Gdyby jutrzejsza konferen- ka z wagonem — kaplicą, w której
trzyma się przed kościołem Panny
pr bię dala również wyniku, zatarg
c^Fbazany będzie komisji rozjein- przewiezione zostaną relikwie św. An Marii, gdzie na przygotowanym oł
J^do rozstrzygnięcia.
drzeja Boboli do Polski.
tarzu ułożone będą relikwie.
h’ci Przy u1, Mokrej 48 pozbawił się
Pociąg ze św. szczątkami opuści
Następnie procesja przejdzie do
letnia Przez powieszenie w szopie 17rn",' Jan Sobański, sprzedawca papie- Wieczne Miasto dn. 9 a na ziemiach kościoła Sc’rca Jezusowego na Weso
dZ w w kabarecie Tabarin. Zarzą- polskich stanie 11 czerwca br. Pierw łej. Tu św. relikwie pozostaną przez
s|yj e dochodzenie ustaliło, że Sobań- sza powita świętego Patrona prasta pełne dwa dni i dwie noce.
któ, 2akochal się w swej macosze. ra stolica Polski — Kraków.
Po informacje należy zwracać się
nr>V zauważywszy afekty pasierba,
W Krakowie zawiązał się komitet pod adresem: Komitet uroczystości ku
Śok '^działa o tym swemu mężowi,
i p atlski w obawie przed represjami specjalny, który zorganizuje całą uro czci św. Andrzeja Boboli, Kraków,
..Wpływem depresji moralnej po- czystość, w której wezmą udział Kopernika 26.
się życia.
przedstawiciele
Najdostojniejszego
Ojcowie
jczuici
i
sodalicje
^Zatarg w zakładach przemysłu
Episkopatu i Państwa oraz wszyst Mariańskie
w
Warszawie
or“'atio e?0 „Gentleman" przy ul. LłSzy Oskiego zlikwidowano. Wczoraj kich katolickich organizacyj krakow ganizują dla sprowadzenia relikwii
slrajk demonstracyjny sprawił, iż skich.
św. Męczennika w okresie od 2 do 12
nracr8ie,.n zainteresował się inspektor
Całe miasto będzie przystrojone fla czerwca piegrzymkę, w której wez
diiin^' Na zwołanej konferencji uzgoW’ °.no' że firma przyjmie do pracy, gami narodowymi. Ze stacji ruszy mą udział delegacje i pielgrzymi z ca
żreda5u miesiąca maja wszystkich procesja z relikwiami, prowadzona łej Polski. Pielgrzymi odwiedzą grób
^kowanych robotników.
przez JE. ks. metropolitę Adama Sa- św. Antoniego w Padwie, oraz będą
mieli możność odbycia wycieczki do
Asyżu.
Ilość miejsc w pielgrzypice jest ści
śle ograniczona i pierwszeństwo przy
zapisach mają te osoby, które zgłosi
ły swój udział w pielgrzymce kwiet
niowej i z powodu braku miejsca nie
ATowice, 13. 5. Ogłaszająca się I której nie umiałaby zaradzić.
mogły być przyjęte.
|a. Wszystkich pismach śląskich nieNa ulotce wymieniono przęsło 100
Informacji o pielgrzymce udziela i
3 Marmolowa, znachorka prowa- chorób, na które Marmolowa miała przyjmuje zapisy Komitet w Warsza
ftl>Ca zakład przyrodo - leczniczy zioła lecznicze.
wie, Świętojańska 15, teł. 208-02.
ul- Pocztowej po przesłuchaniu
V| ta,a aresztowana i osadzona w
*Zleniu sądowym.

Kronika łódzka

Kronika Śląska

Or-wnelełaiiii^imlft ■»»!•

Zgromadzenie publczne w Częstochowie
Dnia 3 maja w Częstochowie odbyło się z inicjatywy Teodora Kisera, b.
komisarza plebiscytowego dla Śląska,
wielkie zgromadzenie publiczne w ol
brzymiej sali „Ogniska Robotnicze
go" przy obecności około 800 osób.
Między zgromadzonymi były widocz
ne błękitne mundury hallerczyków, po
wstańców śląskich, twarze robotni
ków i ich przywódców.
Zebranie zagaił b. poseł na sejm p.
Z. Cardini, przewodniczył p. P. Kraw
czyk, sekretarzował p. St. Olszta.
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go w Katowicach dra Tokarskiego
Przedstawiciele związków wysunęli, mianowany został b prezes sądu ape
cztery postulały, a mianowicie: 1) za-, lacyjnego w Kielcach prok. dr Martrudnienia wszystkich robotników, któ ■ kowski. Wiceprezes sądu okręgowerzy pracowali w roku ubiegłym, 2) 20 w Katowicach dr Stodolak prze.... ..
■ mesiony został na stanowisko sędziepodwyzszema płac o 25 proc. 3) roz- g0 sądu apeIacVjnego w Katowicach,
szerzenia robót do pełnych 6 dni w l Wiceprezesem sądu okręgowego mia
tygodniu; 4) prowadzenia robót sy- I nowany został dr Kucharczyk, zastępstemem gospodarczym.
i c?t prezesa sadu apelacyjnego w Rybi niku.
W odpowiedzi na to prezydent ni.
— W hucie ..Florian" w Świętochło
Łodzi M. Godlewski wyraził zasadni, wicach odbyło się zebranie załogi w
.
. . .
. , .
I obecności dyrekcji huty i starosty po
czo zgodę na żądania związków, z wiatowego Szalińskiego. Na zebradrugiej jednak strony wyjaśnił, że na i mu uchwalono z okazji IH-ciej roczni
przeszkodzie w realizacji tych zamie-' cy śmierci marszałka Piłsudskiego
rżeń stoi przede wszystkim brak od- i ^nogodzinny zarobek oddać na Fun
• j ■ 2 , „
„ .
I dusz Obrony Narodowej. Podobną
powiednich kredytów. Brak ten spo- i uchwalę powzięła załoga huty „Polwodował. że jakkolwiek zatrudniono i ska".
dopiero około 2.500 na ogólna liczbę' ~ Fundusz Pracy w Katowicach
W,
„br.
„a "■!
’biS£cb"a»
razie
widokow
na zatrudnienie 1450 kg.
wszystkich i w najlepszym razie mo- 1 — Towarzvstwn
Towarzystwo ciinnastvcznn
gimnastyczne _.Sn„So
że otrzymać jeszcze pracę około 800 kół" w Szopienicach obchodzi 15 ma
ja. 40-lecie swego istnienia. Dla upa
robotników. Przyjęcie dalszych uza
miętnienia tej rocznicy wydano spe
leżnia zarząd miejski od otrzymania cjalną książkę pamiątkową.
Fundusz Pracy powiatu rybnic
nowych kredytów po które zwrócono
się już do ministerstwa opieki społe kiego zorganizował w Gorzycach
6-cio miesięczny kurs wyrobów ko
cznej.
szykarskich. Pp zakończeniu kursu
W sprawie podwyższenia płac do zostanie zorganizowana spółdzielnia
wyrobów koszykarskich. '
tychczasowych niestety na razie nie
— Na kopalni „Ignacy" w Niewiado
można nawet myśleć o tym, gdyż miu koło Rybnika podczas pracy na
zmniejszyłoby to ilość prcujących ro ! powierzchni, murarz Wacław Knesz
botników. Przedstawiciele związków u’e81 ciężkiemu wypadkowi. Rannego
, ,
iw stanie groźnym przewieziono do
zapowiedzieli dalszą akcję.
szpitala w Rybniku.

fioniec ,,

Autonomii terytorialnej

dla „wszystkich ziem ukraińskich" w Polsce żąda „Undo

Kraków pierwszy powita

św. Andrzeja Boboli

Zioła na 1OO chorób

Demokratycznego Obiednania** (Undo)
ogłosił obszerną deklarację, uchwalo
ną na posiedzeniu w dniu 7 bm.
W deklaracji tej UNDO stwierdza,
że polityka prowadzona przezeń nic
przyniosła wystarczających pozytyw
nycb rezultatów. Zamiast normaliza
cji stosunków społeczeństwo ukraiń
skie stoi przed faktem bojowej mobi
lizacji przeciw ukraińskiemu życiu
narodowemu i oświadczając, że dal
sze tolerowanie tego stanu rzeczy mo
że spowodować chroniczną anarchię,
domaga się uznania narodu ukraiń
skiego w Polsce za oddzielną osobo
wość narodową, niezwłocznego zaspo
kojenia najważniejszych potrzeb ukra
ińskiego życia narodowego w dzie
dzinach: religijnej, kulturalnej, oświa
towej, polityki rolnej itd., oraz wpro
wadzenia autonomii terytorialnej na
wszystkich ziemiach zamieszkałych
przez naród ukraiński.
Deklaracja wzywa społeczeństwo
ukraińskie do jak największej aktyw
ności i ścisłego zjednoczenia się dla
zrealizowania powyższego programu.

„Undo" uchodzi za najsilniejszą ukraińską organizację polityczną w

Polsce, z którą rząd p. Sławka zawarł
latem 1935 r. w okresie wyborów do
obecnych ciał ustawodawczych zna
ne porozumienie, w wyniku którego
reprezentację Małopolski Wschodniej
stanowią wyłącznie członkowie tego
ugrupowania

Wysoce znamiennym jest wybór
chwili, w której partnerzy p. Sławka
i BBWR w 1935 r uznali za wskaza
ne wystąpić otwarcie o wypowiedze
nie układu normalizacyjnego i wysu
nięciem postulatu autonomii terytoria!
ncj dla mniejszości ukraińskie) w Pol
sce.

z wiezienia kałuskiego
STANISŁAWÓW, 13.5. W nocy
z dn. 9 na 10 bm. po wyłamaniu krat
w oknie zbiegli z celi więziennej są
du grodzkiego w Kałuszu odsiadujący
karę po wyroku: Iwan Perechida i Mi
kolaj Łukacz.
Wszczęty pościg doprowadził do ujęcia Percchidy.

Na odległość i z blisKa

„Dziewczynka bez Kości”

„leczyła** katowicka znachorka

l obrazków nauczyła się sztuk choreografianych

zakładzie przyrodoleczniczym
dl c'a skonfiskowała większą Ilość
(jzi e* r«kiamowych. Znachorka swa
,a,n°ść posuwała do tego stopnia.
Co
ty'ko rozpoznawała choroby,
•le 1 by*° bezwzględnie zabronione.
Iesł e.c*y*a swoich pacjentów „na odLeczenie to przeprowadzała
t‘Ma*nie’ przyimuiac ta sama droga
Mar y'
“lotki wynika, że według
molowej nie ma choroby, przeciw

Miłość i zemsta

Siekierą w głowę i ramię
KATOWICE, 13. 5. Pod zarzutem
usiłowania zabójstwa zasiadła na ła
wie oskarżonych sądu okręgowego w
Katowicach Maria Lukaszczykowa z
Małej Dąbrówki, w pow. katowickim.

mię. Dzięki Interwencji domowników
Buch uniknął śmierci.
Sąd po uznaniu okliczności łagodzą
cych, skazał Łukaszczykową na 2 lata
więzienia, zawieszając karę na 3 lata.

Oskarżona żyła od dłuższego cza
su w separacji z mężem i mieszkała
u niejakich Buchów, utrzymując bliż
sze stosunki z Henrykiem Buchem.
Między kochankami dochodziło do
częstych sprzeczek, gdyż Buch okarywal swe względy innej kobiecie. •
Dnia 5 marca rb„ gdy Buch leżał
w łóżku, Lukaszczykowa schwyciła
siekierę i ugodziła go w głowę i ra-

Zamordowanie

SOSNOWIEC 13.5. Na kolonii Bo
ry pod Niwką mieszka 13-letnia Lusty
na Grenda, uczennica 7-ej klasy szko
ły powszechnej
w Niwce, znana
wśród młodzieży szkolnej pod przy
domkiem „dziewczyny bez kości". —
Dziewczynka rzeczywiście zasługuje
na uwagę ze względu na swe pro
dukcje baletowe. Jest ona zaprasza-

Targowica i rzeźnia

SOSNOWIEC, 13. 5. Zarząd miasta
I Sosnowca postanowi!
•< 11 w
»’ uivlcjvj
1I» *rovz
bieżącym
LWÓW, 13.5. Wczoraj w nocy w ku rozpocząć budowę targowicy. Stapowiztowym mieście Lesku wojewódz • nie ona na placu Miejskim przy ul.
twa lwowskiego zamordowano w' Ostrogórskiej.
swym mieszkaniu adwokata Teodora
Koszty budowy wyniosą około 200
Chylaka.
tys. z!, z czego 40.000 wydanych Zo
Sprawcy zabójstwa splondrowali ■ stanie jeszcze w roku bieżącym na
przy tym całe mieszkanie.
rozpoczęcie budowy. Targowica ma

adwokata
—
—

na na wszystkie bale i inne podobne
imprezy, gdzie popisuje się sztuką cho
reograficzną. Istnieje projekt umiesz,
czenia jej w szkole gimnastyki rytmi*
cznej.
Dziewczynka doszła do swej umiejęt
ności bez niczyjej pomocy, wzorując
się jedynie na obrazkach tygodników
ilustrowanych.

być instytucją dochodową.
Poza tym zarząd miejski postano
wił przystąpić do budowy nowocze
snej rzeźni kosztem 1.200 tys. zł. Pre
zydent Sosnowca p. Kaczkowski za
pośrednictwem kieleckiej izby rolni
czej starał się o uzyskanie na ten cel
kredytu z Banku Gospodarstwa Kra
jowego.

..NOWA' R ZECZPOSPOUTA*
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Drużyna irlandzka to Ang ity

Baloniarze wrócili do Warszawy

Jak wynika z ogłoszonego składu repr*
zentacji Irlandii, znajduje się w niej jed»n
tylko gracz, należący do klubu Irlandzklofl®
O'Keeffe, grający na lewynj skrzydle.
stall gracze należą do klubów angielskie »
grających w klubach II i III Ligi.
Gracze ci są Irlandczykami tylko z poch^
dzenia, uważani są natomiast za piłkarI
angielskich.
Najsilniejszą częścią zespołu irlandzkie®’
jest atak. Prawoskrzydłowy Brown grai
razy w reprezentacji Irlandii, a Baird i
roy uchodzą za najlepszych strzelców w
dze angielskiej.
W pomocy najlepszy jest Środkowy Turn* •
za którego w br. klub Westham United *
płacił ponad J.OCO funtów odstępnego.

Co mouiq o urateniach z. B&tu

uczestnicy zawodów o puchar im. WafiKowicza
Balony odnalazły się wszystkie, ba
loniarze wrócili, zawody skończone...
Pozostałe tylko robota „kancelaryj
na", mierzenie odległości i — nazwi
sko zwycięzcy pokaże się na szpal.
tach pism codziennych. Korzystając
ze sposobności w Aeroklubie War
szawskim chwytamy kilku bohaterów
na krótką rozmówkę o wrażeniach z
przelotu.
— Z Moście wystartowaliśmy o go
dzinie 17-ej — rozpoczyna opowiada
nie p. Smulski — i od razu zniosło nas
na południe. Najpierw wyrżnęliśmy o
slup, co nas trochę wyprowadziło z
równowagi, ale dalej — jakoś to by
ło. Lecieliśmy między balonem „Mościce", którego brało w jedną stronę
i „Sanokiem", którego brało w drugą
Wiatr, pchający nas ciągle w stronę
południową denerwował nas, ale ja
koś udało nam się wyczuć znośny
prąd, trochę łaskawszy™ Dopiero
nad Dębicą™
— Bah! — przerywa drugi. — Tu
trzeba było się pilnować. Dębicę
trzeba było zostawić na południe...
— Właśnie. Tymczasem niosło nas
w kierunku niemal równoległym do
granicy, ale ciągle spychało na po
łudnie. Wreszcie zapadła noc™
Epopeja lotu balonem w nocy, kie
dy się raz po raz mija jakiś ośnieżony
lub zalesiony szczyt górski, kiedy w
każdej chwili można wpaść na pochy.
łość, z której tylko „na łeb na szy
ję". a nie inaczej™
— Musieliśmy lądować — mówi da
lej p. Smulski. — Reflektorem oświe
tliliśmy teren — był nieszczególny: z
jednej strony las, z drugiej potok, nio
sło nas w głęboki parów, gdzie nie
było ani kawałka miejsca dość pła
skiego na to. aby „usiąść". Trzymam
linkę rozrywacza. a tymczasem Pllniak świeci i rozgląda się, aby mi dać
znać, że możemy siadać...
Godzina 24 minut 10™ Balon ude
rzywszy o drzewo, potem o stok góry
zaczepił się w jakiś niewytłumaczony
sposób — wylądowali...
— Po kilku minutach — kończy p.
Smulski — słychać z dołu okrzyk:
„Stać i nie świecić! Tu straż grani
czna!" „Polska, czy czeska?" — pytamy. Okazuje się, że na szczęście poi
ska. Wylądowaliśmy cudownie, co
było jedyna pociechą w tym niesz.
częściu, bo na trzysta metrów od gra
nicy czeskiej. Gdyby nas poniosło je
szcze kilka minut, bylibyśmy już wye
ilmiuowani z zawodów, bo ci co lą
dowali za granica — przepadli. Straż
graniczna przyjęła nas bardzo życzli
wie, najwięcej cieszył się naczelnik
odcinka pod Lawocznem...
— A to dlaczego?
— Bo mówił, że miałby wiele kłopo
tu, gdybyśmy przepadli za jego odcin-

kiem. Z Czechami sa ciągle napięte
stosunki, wystrzeliwują przemytni
ków z Polski, a każdy incydent gra
niczny przybiera zawsze bardzo ostre
formy. A skorośmy wyładowali na je
go terenie — czuł się w obowiązku,
jako gospodarz, załatwić wszystko,
abyśmy jaknajlepsze wspomnienia wy
nieśli. Zaraz też wysłał depeszę do
Moście, gdzie była komisja zawodów,
wyszukał podwody i kazał sprowa
dzić powłokę balonu.
Redaktor „Polski Skrzydlatej" Je
rzy Osiński i towarzysz jego kpt.
Sztencel mieli więcej szczęścia: udało
im się dotrzeć aż pod Kołomyję.
— W pewnym miejscu dostaliśmy
się w taka dolinkę, gdzie wiatru pra.
wie nie było. Postanowiliśmy się za
bawić w tzw. międzylądowanle, do
zwolone zresztą przez regulamin. Ba
lon szedł od jednej krawędzi doliny
ku drugiej, wolno, dostojnie... Udało
się... Gdyśmy postanowili startować w
dalsza drogę balast wysypywałem
szufelką po trochu, bo usiedliśmy bar
dzo lekko. Jakoż po dwóch szufel
kach wyrzuconego piasku — podnieś
liśmy się może o dwa metry i równie
wolno ruszyliśmy dalej. To pierw
sze powodzenie trochę nas rozzuchwa
liła: lecąc dalej dokonywaliśmy dal
szych eksperymentów, a kiedy upew.
niliśmy się, że mamy pod sobą Koło
myję — postanowiliśmy lądować, prze
konani, że nikt nie zaleciał tak dale-

W Sosnowcu odbył się we środę trenin
gowy mecz piłkarski, majęcy posłużyć ka
pitanowi zwlęzkowemu jako przegląd sił
przed meczami z Irlandię I Brazylię.
W treningowych zawodach występila kom
płótna drużyna reprezentacji Polski (czer
woni) w składzie: Madejski, Szczepaniak,
Gałecki, Góra, Nytz, Dytko, Piec I, Piętek,
Szerfke, Wilimowskl, Wodarz.
Drużynie tej przeciwstawiono kombinowa
ny team (biali) w składzie: Pawłowski, Gem
za, Pajęk, Piec II, Nowakowski, Hallszka, Ha
bowski, God, Korbas, Cebula tyko.
Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem
reprezentacji, która pokonała kombinowany
team w stosunku 7:1 (1:1).
Bramki dla reprezentacji zdobyli: Szerfke
5, Wilimowskl I Piec po 2. Dla teamu punkt
honorowy uzyskał Baran.
Pod koniec zawodów reprezentacyjny po
mocnik Góra zderza się z Pytlem I doznaje
niebezpiecznej kontuzji kolana. Górę znie
siono z boiska a udział Jego w meczach re
prezentacyjnych stoi wobec tego pod zna
kiem zapytania.
W drużynie reprezentacyjnej na pierwszy
plan wybił się Madejski oraz obrońcy
Szczepaniak Gałecki, którzy przytomnie wy
jaśnili kilka groźnych sytuacji pod własnę
bramkę wykazując tym samym, te znajdują
się w pełni formy. Poprawę gry zanotować
należy również w linii ataku, który w obec
nej chwili jest w dobrej dyspozycji strza-

TEL. 9.00-47

(firma chrzeŚcńańsk

Co??'

PMEWT P'M ZIELIŃSKIEGO

faoryK. J.B.KOZAKOW i Syn
(05)

5 ekip zagranicznych

XI międzynarodowe zawody Konn^

Kto zdobędzie Puchar Narodowi
XI Międzynarodowe zawody konne, urzą.
dzane przez Towarzyztwo Miądzynarodo.
wych I Krajowych Zawodów Konnych w Pol
sce, odbądą się w roku bieżącym na siadło
nie w łazienkach w czasie od 28 maja do
5 czerwca.
O tegorocznych konkursach można powie
dzleć bez przesady, iż będą tak sensacyjna
Jak żadne z poprzednich. Składa slą na to
udział pełnych pięciu ekip zagranicznych
oraz drużyna polska.
Udział w zawodach zgłosiły: Belgia, Fran
cja, Niemcy. Rumunia i Turcja, zai ze strony
polskiej pełna grupa sportu konnego z
Grudziądza.
Szczególne zainteresowanie budzą ekipy
Belgii I Turcji, przybywające do Polskf po
raz pierwszy, przy czym ekipa turecka wy
stępuję w roku bież, oficjalnie po raz pierw
szy w Europie. Turcja w swoim pierwszym
oficjalnym europejskim debiucie zdążyła juz
osiągnąć dwa wspaniałe sukcesy, Jak zdo
bycie nagrody zespołowej w Nicei, a prze
de wszystkim zwycięstwo w konkursie o pu-

char Mussolinfego (Puchar Narodów) w Rzy
mie, przed zespołem niemieckim, irlandzkim
i włoskim.
Drużyna niemiecka ma zapisane na swoim
koncie dwukrotne zdobycie nagrody Polski
i w razie trzeciego zwycięstwa w roku bie
żącym cenną tą nagrodą zdobyłaby na
własność.
Rumuni, słynący ze świetnych klasowych
koni zdobyli sobie uznanie wspaniałymi
sukcesami, odniesionymi w całej Europie, a
w Polsce niespodziewanym zdobyciem Pu
charu Narodów.
W tej chwili możemy tylko podać nas*
wiska jeźdźców niektórych ekip:
Niemcy: rtm. Momm, rtm. Kurt Hasse, por-'
H. H. Brinckmann, por. Huck, i pod. von j
Bongart. Koni 18.
Belgia: mjr Brabandere szef ekipy, mjr de1

Menten de Horne, por. Mondron, por. »
Strydonck, por. Poswick. Koni 8.
Rumunia: kpt. Andre! szef ekipy, kptstoi, kpt. Tzopescu, por. Tudoran, por. *
hel, por. Purcherea. Koni 12. Jeździec ’
wilny p. Baleano Georges. Koni 2.
Turcja: 8 oficerów, 16 koni.
Francja: 5 oficerów, 12 koni.
Jak już podoiiźmy, w dn. 20, 21, I 22
Warszawski Klub Jazdy Konnej urządza ’
stadionie w łazienkach wielkie wiosen1^
zawody konne dla oficerów, pań i JezdK0
cywilnych.
W dn. 20 bm. rozpocznle się wszechstr*"
ny konkurs konia wierzchowego (orgen”
'.
____
— — — UIV1IM
iś
wa n
wany —
przez
WKJK) w.Alna.
próbę ■ujeżdżania
czworoboku I próbą w terenie, zakończy łl
natomiast próbą skoków w dniu 22 bm.

Wreczenie Nagrody Państwowej

jędrzejowska jedną z najlepszych tenisistsk

W środę o gods. 12 w południe w sali
konferencyjnej PUWF w Warszawie odbyła
sią uroczystość wręczenia Jędrzejows—oj
dorocznej wielkiej nagrody sportowej, przy,
znanej naszej doskonałej tenlsistce na zajlepszy wynik sportowy w r. 1957.
Nagrodą, którą stanowi rzeźba Kluków.
low«J (za wyjątkiem Piętka). Pomoc ofiar skiego „Uwieńczenie zwycięzcy" wręczył
na, Jednak słabsza od pozostałych linii.
Jędrzejowskiej gen. Sawicki, który wygło
sił przy tej okazji dłuższe przemówienie. W
przemówieniu tym gen. Sawicki podkre
zasługi Jędrzejowskiej na polu propagandy
sportowego imienia Polski za granicę, szcze
golną uwagę zwracając na wytrwałą pracę
Jędrzejowskiej, która z roku na rok popra
Na mecz piłkarski z Irlandią, który wiała swe wyniki, aby w końcu po raz
się odbędzie w dn. 22 bm. na stadionie pierwszy wpisać imię tenisistki polskiej na
listę 10 najlepszych zawodniczek świata w

tów I życzenia.
^Wspólna fotografia
stość.

zakończyła

uro^

Poważna konioz a Góry

IRDIftnBF 9°towe m«sk|e uczfliowsK
WUIUH I Alfred LEIBRAND
14.

do źródeł Czeremeszu, wykorzystując
pewne wydłużenia granicy Polski idą
ce w tym kierunku. Kto usiadł za gra
uicą — był wyeliminowany. Ogólna
punktacja zawodników przeprowadzo
na będzie w ciągu najbliższych dni.
(W.).

Czerwoni Biali 7:1

PRAWO JAZDY - FROM - woż4 35
4l. WSPÓLNA

ko...
Było, niestety, inaczej. Dalej zale
ciały dwa balony, które usiadły tuż
nad granica. Cała umiejętność balo
niarska należało wysiliś w tym kie
runku, aby dolecieć albo do Okopów
św. Trójcy, albo do Śniatynia, albo

WARSZAWA. OKOLNIK Sa. tal.

318-49

Skład bodzie ustalony
w poniedziałek

WP w Warszawie kapitan związkowy
PZPN p. Kałuża ustali skład polski do.
piero w poniedziałek wieczorem.
Poważna kontuzja Góry odniesiona na
meczu treningowym w Sosnowcu spo
woduje prawdopodobnie konieczność
pominięcia go w reprezentacji. Rów
nież pozycja środkowego pomocnika
wobec nie przybycia Wasiewicza (Po
goń) i Danielaka Warta) na trening
do Sosnowca zmusza kapitana związ
kowego do wypróbowania obu zawód
ników dopiero na meczu ligowym Po
goń — Warta we Lwowie.

Nowiny i nowinki
PORAŻKA ANGLIKÓW
W Pradze Czeskiej wobec 28.000 widzów
rozegrany został mecz piłkarski pomiędzy
angielską drużyną Wolverhampton Wande
rers I kombinowaną drużyną Sparty i Slavii.
Zwyciężyli piłkarze czescy zdecydowanie
w stosunku 4:0 (1:0). Bramki dla zwycięzców
zdobyli Simunek 2, Bican I Bradac.
„ŻUBRY WILEŃSKIE" W WARSZAWIE
Drużyna piłkarska W'S Śmigły wystąpi na
meczu z Warszawianką niemal w identycz
nym składzie jak przeciw Cracovil.
Zmiana zajdzie jedynie w linii ataku. Kle.
rownlctwo Śmigłego nie ujawniło Jednak
d-tęd nazwiska now,
yskanego gracza,
który ma prowadzić atak „Żubrów Wileń
skich".
SZKOLĄ TENISOWA
Francuskie ministerstwo oświaty przy
współpracy francuskiej federecjl tenisowej
powofato do życia szkołą tenisu.
Szkoła będzie bezpłatna dla słuchaczy
państwowy-h Instytutów wychowania fizycz
nego. Kurs będz;- bwał 2 lata. Po ukończe
niu tej szkoty słuchacze otrzymywać będą
dyplomy nauczycieli albo instruktorów te
nisa.

Druga runda Davisa
W dniach 20—22 bm. odbędzie się
runda rozgrywek o puchar Davisa.
Walczą: Polska — Wiochy w Medlol»’J
Niemcy — Norwegia w Berlinie, Angll* y
Jugosławia w Zagrzebiu, I Szwajcario
Szwecja w Sztokholmie.

Wągry i Indie Angielskie przeszły do
ciej rundy walkowerem. Mecz Belgia — &
cja należący do tej rundy został Już r’’|,
grany w Atenach. Zwycięstwo odniosła 3
W odpowiedzi Jędrzejowska dziękowała
komisji za przyznanie jej nagrody I zapew gia w stosunku 5:0.
Na mecz Polska — Włochy w Madlo1*’
niła, że nadal pracować będzie dla dobra
wyjeżdża nasza drużyna w składzie: H*^
Polski na terenie sportowym.
Tloczyński I Spychała.
Następnie przedstawiciele PUWF PZLT

OGŁOSZENIA DROBNj
N^uka i wychowanie
MATKOM ODPOCZYNEK!

Gdy-zapiszą swoje dzieci od lał 4-ch,
na parogodzinne spacery. Opieka kul
turalna — wzorowa Poznańska 14—8.
(93)

Kupno i sprzedaż

ODBIORNIKI. Philips
Telefunken Echo i inne “ }
zaliczki od 10 zł miesięcznie. Chi°
42 - 13. Pańska 40 - 22. - Dzwo%,)
6.79-17
>
j YTWÓRNIA tapicersko • stolarS&
Z. GILEWSKI, ul. Senatorska <e
Poleca meble stolarsko - tapicer^
własnego wyrobu gotowe i na z3!^)
wienia Tel. 2.63-06

KAD1O
mos

AM1ANA (kupno) zużytej gar<^‘‘.
by na materiały bielskie
u:
A 4 Lf upno • Sprzedaż starej garde- Nowy Świat 62. sklep w podwoja
V A roby męskiej I damskiej, za- telefon 3.26-97.
niana na wykwintne materiały biel
skie. Kupujemy kwity lombardowe i
futra. Jerozolimska 27 podwórze .•klen 73 Tel 7 23-75
(62)
/>
] APCZANY, otomany,
MASZYNY do szycia „Kasprzyckie
•
I ]e łóżka kozetka 1°
go" znane ze swej dobroci od lat Chmielna 44
58. Gotówką — Ratami — Tanio —
(skład fabryczny) Warszawa. Mar ftf ĘŻCZYŻNI! Sto orocent sil
szałkowska 158, róg Królewskiej. (47) ' każdy stosując mój wynalaZ f.
Aparat ,;X“ — Bliższe szczegó’?/^)
ASZYNY SINGER A od 3 zl tygod Ponarski Warecka 10—18.
niowo. Chłodna 42 — 13. Pańska
40 - 22. Dzwonić: 6.79-17.
(58) Cni/
Przy cierpieniach tt'3rel'
v
w II
ii
Dy, żołądka,
zoiąaKa, kiszek.
Kisze*,
uU
by.
Mickiewicza, lub pęcherza stosuje sie Sok
autentyczny jańskiego Ziela Magistra Edwarda
rl. Rodakowskiego — do sprzedania bleca. Warszawa, Miodowa H- A/o0)
znawcom. Tel. 352-10.
(95) ki i Drogerie.
v

A
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Prawo, życie i sąd
w

f>o co slras/yć Budzi i utrudniać zeznaniu

Świadek jest człowiekiem

Orzeczenia NTA
musza być honorowane

Prezes rady ministrów gen. Sławoj
Skłatfkowski stwierdził w okólniku,
t że w wielu wypadkach wyroki NTA.
I uchylające zaskarżone decyzje, nie
| zawrze są w należyty sposób honoro
wane: Władze niekiedy nie dotrzywe nakazują taktowne i uprzej- I muią miesięcznego terminu do wyda
nie traktowanie wszystkich n’a nowej decyzji, nadto następne dcstron w sądach. Określają na- j cytłe nie liczą się i uzasadnieniami
wet sposób zwracania się do orzeczenia, wobec czego nowe skargi
stron. Sędziowie są niezależni wpływają do NTA w sprawach ideupod względem ferowania wyro tycznych. Dla uniknięcia tych wyków. pod względem orzekania Pańków premier prosi poszczegól— zależni Są jednak od prozę- i “-VCh ministrów o wydanie odpowied
SÓW sądów administracyjnie i j nich zarządzeń i o zwrócenie uwagi:
odpowiadają za wszelkie uchy- : a) aby uchylone decyzje były odpobienia W traktowaniu stron, wiednio załatwiane zgodnie z otzegdyż kwestie te nie dotyczą w ' czeniem NTA. b) aby w przypadkach
ścisłym tego słowa znaczeniu j uchylenia przez NTA ponownej dewymiaru sprawiedliwości.
I cyzji były składane pp. ministrom
Może by tak i nasza szanow- i specjalne sprawozdania, untożliwiająna palestra zabrała W tej spra- ce przeprowadzenie w każdej poszczę
wie głos?
„
góinej sprawie dochodzeń urzędoj

Równość przed obliczem prawa

Ńię chciałbym krytykować. się często prawdziwa udręka,
naszych sądów, gdyż zbyt wy- j W sądzie wszyscy są równi.
“°ko cenię zarówno samą insty- Zasada••słuszna
— * iJ demokratycz
a .1^’ jak i ofiarną pracę sę- na — czyż wynika z tego jed
dżiów.
Pragnąłbym jednak nak. że wolno obywatela stają
■J^rócić uwagę na pewne nie- cego w sadzie traktować — po
”.’iaściwc metody postępowa wiedzmy lekko, — jak ucznia
ła niektórych sędziów — na w szkole. — czyż wolno upomi
•Detody, które nic podnoszą po- nać go głosem podniesionym —
7*8:1 sądów, a przeciwnie — i często wprost krzyczeć na nie
Drawiają, iż obywatel opusz go?
Świadkowie wszyscy bez róż
ka salę sądową z uczuciem nic
SlT1*ku i żalu...
nicy wieku i stanu zeznają
. Mam tu na myśli sposób trak przed sądem stojąc... Bardzo
Y^ania stron, a w szczególnoś pięknie. Czyżby jednak nie na
* świadków przez niektórych leżało robić wyjątków dla lu
Józiów, a co jeszcze dzlwniej- dzi starszych, chorych, ułom
,Ze i Przez niektórych adwoka nych? Czyż straciłaby na tym
tów.
powaga sądu?
Świadek stający po raz pierw
Przykry obowiązek
szy w sądzie nic wic po prostu,
jak ma się zachować. Zadają
Stawanie w sądach jest w mu pytania ze wszystkich
. Sole dla przeciętnego'człowie* stron... jest
zdenerwowany,
sprawą nieprzyjemną i dener zwraca się mimowoli w stronę
' ującą. Nie mówię już o stro- pytającego... i otrzymuje suro
lł sDór wiodących, ani też o wym tonem upomnienie: proszę
skarżonych. Ludzie ci znaleźli mówić do sądu... Oznacza to,
h W sądzie przeważnie z wlas że ma być wpatrzony w oblicze
winy, lub we własnym intc- sędziego i nie wolno mu kiero
6s'e. Jeżeli więc narażeni są wać oczu w żadną stronę.
i? liczne przykrości — mogą so
‘e tylko powiedzieć volenti
Podchwytliwe pytania
fit iniuria... Ale świadko
wie?...
Nie zapominajmy przy tym,
s przecież świadek stający w
J^ie spełnia przykry często żc adwokaci strony przeciwnej
lubią zadawać pytania pod
^POwiązek obywatelski. Speł- chwytliwe. lubią zbijać z tropu
go nie we własnym intcrc- niemiłych sobie świadków, i ja
lecz w interesie współobyr «iteli — przeważnie w inte- ko obyci z obyczajami sądowy
mi używają sobie również, co
■ci
wymiaru sprawiedliwoś- wlezie na świadkach.
*• Za co więc ma cierpieć obyZnam wypadki, że świadko
zPVel Spełniający swój obowią- wie.
najlepiej zresztą wycho
tet
obywatel płacący poda- wani. — mimowoli podczas ze
x * i mający prawo do poszano znawania nic wiedzą, co zrobić
ahia jogo godności?
A stawanie w sądach na- z rękami. Czasami ręka sięgnie
Jest doprawdy swego roipu gehenną.
Zaczyna się od straty drogiem-Cza$u. Otrzymuje się wezwa
stą tl? godzinę 9-tą. Obowiązek
wart filiżanki kawy
hienia się punktualnie zagro
jest sankcjami karnymi, Miody dyplomata angielski, prze
chodząc w Kairze koło kawiarni arab
a nawet doprowadzę skiei,
usłyszał pod sw’oim adresem
err> śwadka pod przymusem. przekleństwo arabskie:
°óż się dzieje? — Świadko- — Bodaj Allah przeklął twego ojca,
Angliku!
cia Wyczekują godzinami w podły
Dyplomata bez namysłu odpalił w
a$nych przedpokojach, w dy- najczystszej arabszcżyznie:
i zaduchu. — ażeby po kil- — Allah przekląłby twego ojca, AWi Suzinach wyczekiwania do rabie, gdyby wiedział, który z 93 ko
edzieć się. że sprawa zosta- chanków twej matki nim jest.
tej chwili sobie przypomniał, że
z tych lub innych przyczyn w W
kolach dyplomatycznych jest bar
czczoną. zc trzeba hędzie jesz dzo źle widziane, gdy kto się wdaie
e raz stawić się na we* w rozmowy z tubylcami, i prędko się
\vaxn'e ’ jeszcze raz wyćzeki- oddalił.
chwili dotknął ktoś jego ramie
tlvc w towarzystwie przeróż- nia.PoArab
którego zwymyślał, zwró
hięC] typów, z jakimi normalnie cił się do niego:
lubimy się stykać.
— Nie możesz tak odejść, eksce
Nie wiedziałem, że tak świet
to jednak przyczyna nie lencjo.
nie mówisz po arabsku. Musimy za
saLe-Ztla od nikogo — nawet od wrzeć znajomość i zapić ją szklanką
lent
^aden sędzia, przy naj- kawy.
tTiA*Zel nawet woli i clięci nie
dłiiw Z *6ry przewidzieć, jak
hąn\° Dotrwa dana snrawa. czy
Jak za dawnych lat
i zy proces, obliczony na
adranse nie przeciągnie się
hrz^°^z'nV— Zresztą I tu nie
i ^exvażą niestety dobra wola W angielskiej stoczni w Darthmouth
Większości wypadków wy- buduje się obćcnei Okręt w taki sam
i ś\v-Za s,ę wszystkim stronom sposób, jak przed stu z górą laty. Ma.
hockom jedna godzinę... Ale teriał budowlany stanowi wyłącznie
Mą., r?am ta ujemna strona drzewo, specjalnie ciężkie drzewo dę
Ws2 ania w sa(lacb jest mimo bowe. Wszelkie części metalowe
łiiónast^° Przeważnie nieunik- przyrządów są albo zastąpione Innym

Dobry wymysł

Okręt bez metalu

sadzie wszyscy su równi
jednak powołania
d Oblicze sędziego zaczyna

materiałem, albo skonstruowane wy
jątkowo izolacyjnie.
Chodzi bowiem o Okręt doświad
czalny dla marynarki angielskiej, któ
rego przeznaczeniem są badania dzia
lań magnetycznych na morzach.

do kieszeni. Przyznaję. żc nic
jest to wytworna, ani odpowied
nia forma stawania przed są
dem. ale czyż należy zwracać
świadkowi w ostrej formie uwa
gę: ..Proszę wyjąć rękę z kie
szeni?**
Jestem zdania, żc tego rodzą
ju rygorystyczne traktowanie
świadka wpływa ujemnie na
prawdziwość jego zeżnań. Świa
dek zostaje. jak to mówią spe
szony, traci kontenans i często
gęsto zapomina najistotniejsze
momenty sprawy, co chyba nie
leży w interesie prawidłowego
wymiaru sprawiedliwości — w
interesie wydobycia z niego
prawdy...

Dr Ł.

wych.

Coś jest nie w porządku

Z orzecznictwa NT A

Piszący te słowa miał moż
ność bywania w sądach państw
zaborczych i naszych polskich
od wiciu lat, i to w różnych cha
rakterach: jako młody aplikant
adwokacki, jako sędzia i wreszcc jako sprawozdawca. Muszę
przyznać, że los większości
świadków w sądach budził we
mnie przeważnie uczucie litoś
ci... uczucie to wzrosło nieste
ty w naszych sądach.
Dlaczego mają być narażeni
na przykrości i szykany?
Mam wrażenie, że jest tu coś
nic w porządku. Przepisy sądo-

Czy rabin jest osoba duchowna, podlegająca
zwolnieniu od służby wojskowej

Orzecznictwo

Kwestia powyższa była tematem
siedmioletniej blisko rozprawy przeciwko czterem rabinom i pięciu podrabinom, którzy pod pretekstem, iż
należą do stanu duchownego uchylali
się od powinności wojskowe].
Władze wmjskowe były zdania, żc
funkcja rabina iest funkcją czasową
i nie wymaga specjalnych święceń. Z
chwilą, kiedy rabinowi odbiera się
urząd, przestało on być osobą du
chowną. Sprawa toczyła się siedem
lat, wreszcie oparła się o Najwyższy

Najwyższego

Trybunał
Administracyjny,
który
orzekł:
...Przez fakt odebrania, lub cofnię
cia dane] osobie prawa wykonywania
funkcji rabina lub podrabina, traci on
zarazem charakter osoby wykonywującei funkcje religijne, a zatem nale
ży ją traktować na równi z osobami,
które wystąpiły ze stanu duchowne
go (art. 58 ust. z dn. 23 maja 1924 r.
o powszechnym obowiązku wojskowym Dz. Ust. z r. 1935 poz. 455). Licz
ba rej. NTA 3260-36.

Odpowiedzi redakcji

Myśli i projekty ustawodawcze (P.
F. S. W.) Podzielamy uwagi Pańskie
na temat zamiany kary więzienia w
pewnych wypadkach na pracę. Zwra
W konkretnym wypadku obywatel
camy jednak uwagę, że więźniowie
polski odziedziczył większą kwotę po
na ogół zatrudnieni są w więzieniach
— system zaś zalecany przez Pana
swym krewnym zmarłym w Brazylii.
wymagałby zmian w ustawodaw
Otrzymany spadek w gotówce i pa
stwie, na co najmniejszego wpływu
pierach procentowych ulokował Za
nk mamy.
granicą w jednym z banków szwaj
Co do pomysłów’ z chłostą — to je
steśmy zdania wręcz przeciwnego, a
carskich. Przeciw spadkobiercy roz
już w żadnym wypadku nie zgodzili
poczęło się dochodzenie którego roz
byśmy się na to, aby decydowała tu
strzygnięcie będzie posiadało zasad
policja. Jesteśmy w ogóle przeciwni
nicze znaczenie. Chodzi bowiem o wy
wszelkiego rodzaju sądownictwu ad
ministracyjnemu. W państwie nowo
jaśnienie, Czy tego rodzaju operacja
czesnym i prawdziwie demokratycz
dokonana przez polskiego obywatela
nym musi istnieć ścisły rdzdzial
trzech czynników:t ustawodawczego,
sądownictwa i administracji. Ferowa
nie wyroków przez władze admini
stracyjne uważamy za niezgodne z ty
mi zasadami.
Co do innych punktów, jak żądanie
kary za plugawe zachowanie się w
miejscach publicznych itp. — to sprą! wy te przewidziane są w kodeksie
Jedna z najsłynniejszych siedzib tość oceniano na wiele milionów fran i karnym i zagrożone dostatecznymi
wielkopanskich, zamek Olux pod Ne- ków została zniszczona do ostatniej sankcjami.
Używanie firmy w szyldach (P. K.
veres, własność hr. Contenson, padła sztuki. Policja jest mniemania, że cho
R.) Brzmienie firmy nie może wpro
dzi tu o podpalenie.
Ofiarą płomieni.
wadzać w błąd publiczności. Istnieją
Słynna galeria obrazów, której warwyraźne przepisy, które zabraniają
używania pseudonimów, anonimów
itp. W opisanym W’yadku, Pan. jako
właściciel zakładu fryzjerskiego, we
dług nowych przepisów’ musi używać
na szyldzie firmy złożonej z imienia
i n a 7 M ’ i ę k ił
OBYWATELSTWO POLSKIE
Przy wydaniu dowodu osobistego
W tych dniach zmarł na małej szko | Cały grunt zamieniono na chiński
ckićj wysepce Eilean Righ na jeziorze i ogród, pełen karłowatych drzewek. przez starostwo — sfafbstwo wyma
ga zupełnie zgodnie z przepisami obo
Loch Craignish, sir Reginald John- a dom w stylu chińskim kryje cenne wiązującymi stwierdzenia przez od
stOn, dlugoletni wychowawca ostat- arcydzieła, które sir Reginald zebrał nośny magistrat, żc jest Pan obywa
niego cesarza chińskiego Hsuan-Tung z wielkim znawstwem na Dalekim telem polskim. Zaświadczenie takie
wyda Panu magistrat miasta, w któ
który po zdetronizowaniu w r. 1912 Wschodzie
rym Pan zamieszkuje, i adnotacja tego
żył jako człowiek prywatny pod na
W testamencie chiński Europejczyk rodzaju, na jakiej podstawie stwier
zwiskiem Puyi, obecnie zaś z ramie zarządził, aby prochy jego rorzucono dzono, że jest Pan obywatelem pol
skim zostanie odnotowana w paszpor
nia Japończyków został cesarzem po morzu.
,
cie.
mandżurskim.
Zacisze chińskie w Szkocji jest obe
DOWCIPY W SADZIE
W sprawie poruszonej przez Pana
Sir Reginald wycofał się w zacisze cnie na sprzedaż.
znajdzie Pan odpowiedź w artykule
życia domowego, które sobie ustalił
naszym powyżej. Uważamy., że sąd
na małej szkockiej wysepce. Oddany
jest miejscem poważnym i nie wolno
całą duszą krajowi, w którym prze- Czytajcie
nikomu, nawet sędziemu prowadzące
mu rozprawę dowcipkować—-i to wspo
| był kilka dziesiątków lat, Johnston usób uwłaczający czci świadka. Może
j rządził sobie siedzibę całkowice po
Pan w tej sprawie wnieść zażalenie
chińsku.
• do prezesa sądu okręgowego. .

Z ZAGADNIEŃ
DEWIZOWYCH

dewizami jest zgodna z przepisami
dewizowymi.
Dodać należy, iż swego czasu zna
ny artysta polski zamierzał kupić
większą nieruchomość w stolicy a
ponieważ posiadał pieniądze zagrani
cą miał kwotę tę wpłacić na rachunek
sprzedawcy nieruchomości w Londy
nie. Ze względów natury prawne] i
sprzeczności z zarządzeniami dewizo
wymi transakcja nie mogła dojść do
skutku. Kwestja spadku posiada pew
ne wspólne cechy ze sprawą sprzeda
ży dotmt.

Podejrzany pożar
Spłonęła galeria obrazów

Daleki Wschód w... Szkocji
Chiński Anglik zmarł
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Królowa piękności — wspólniczka bandyty

.

Żywy - cywilnie pogrzebany
Prosty przypadek odkrył niezwykła efere

JTcrzf el e fi i ł y się
Nareszcie.
Słońce wyjrzało zza chmur. II
parkach zapachniało kwiatami i
rozkopaną ziemią. Spod łopaty
ogrodnika uciekła liszka i grzeje
się w słonecznych promieniach na
samym środku ścieżki. Małe nóżki
dziecięce wymijają ją ze stra
chem. Zielony, włochaty stworzak
pełznie powoli po nabrzmiałej so
kami wiosennymi ziemi. Żyje pó
ki jej nie rozdepczć but przygod
nego przechodnia.
Wśród nieśmiałej zieleni listo
wia coś zaszemrało, coś westchnę
ło. Wiosna. Idą szepty wieczorne
wzdłuż ławek i klombów.
— / jakże tam panno Maniu
względem tego co i owszem?
— Niby jak?
— Wiosna jest, panno Maniu i
człowiekowi tak jakoś ckliwo...
— A na zapowiedzie pan da?
Tutaj następuje dyskusji mo
ment zasadniczy. Jeżeli niewiasta
jest przemyślna, rzecz zakończy się
małżeństwem, jeżeli nie... cała
sprawa znajdzie się w rękach mę
skich. Jeżeli kandydat na męża
jest, broń Boże cywil, sprawa może się poważnie skomplikować.
Najprzód trzeba pieniędzy na za
powiedzi, potem na ślubny garnitur i lakierki, potem jeszcze na
wynajęcie jakiegoś, choćby naj
skromniejszego pokoiku... A po
tem okazuje się, że „narzeczony"
jest już dawno żonaty i trzeba
chodzić do urzędu śledczego. Oczywiście nie każdy cywil jest
urodzonym oszustem, ale czasy
są ciężkie.
Najpewniejszy bywa w takiej
sytuacji policjant, strażak albo
wojskowy. Wiadomo przynajmniej
gdzie go szukać, a i honor mun
duru swoje robi. No i człowiek
„swoje uważanie ma". Grubo natomiast niepewny jest kominiarz.

eźr/eti/a

Takiego, jak się umyje, nie po
znasz na ulicy. „Zbajeruje" dziew
czynę i szukaj wiatru w polu.
„Forsy" nawet „nie nawali", ale
zawsze...
W okolicach ogrodu Krasiń
skich zapach rozkopanej ziemi
jest tak dokładnie wymieszany ze
specyficznym zapaszkiem dzielni
cy północnej, że, jak m ówi Ha jo
ta w „Ostatniej butelce" — „za
wieszenie siekiery w powietrzu
miałoby niejakie szanse powodze
nia". Atmosfera jest gęsta i inten
sywna.
Ale i tu dotarła wiosna.
— Rabinowiczówna, ja was pro
szę, nie bądźcie dziecko. Za kogo
się pójdę Żenić, za kogo?
— Beniek! Wy jesteście taki
słodki chłopak. Można powiedzieć
Wiliam Powell. Nie odmawiajcie
mi;i‘ ter ' zkosz.
— Za to wy nie jesteście Greta
Garbo. A w ogóle co znaczy? Co
tatuńcio ma? Protestowanych we
ksli Cym er mana? Ja mam też? In
teres? Tfuj, niech moje wrogi ma
ją taki interes! Kierkut można
powiedzieć...
— Nie mówcie takie paskudne
słowo! Uj! Beniek, wiosna jest
na świecie wszak.
Podobno najpiękniejsza jest wio
sna w Italii. Drzewa migdałowe
pachną upojnie, po polach i ogro
dach rozbrzmiewa pieśń miłosna.
Ale na oficjalnych bankietach
panuje dziwny chłód. Wprawdzie
goście wygłaszają płomienne mo
wy, ale za to gospodarze...
Ano powiadają, że stosunek mi
łosny rozpoczęty zimą, jeśli się nie
uwieńczy- małżeństwem w czasie
Wielkiej Nocy, może się wiosną
łatwo rozchwiać.. A wiosna patrzy
zza plota i uśmiecha się lekko.
Maleńkie są te ludzkie sprawki
wobec tego co nastąpi jutro.

X.
Po przekopanym i zoranym, ubitym i znów zora
nym polu przyszłego lotniska pełzał powoli ciężki,
betonowy krąg, wleczony przez parę koni. Beczka
z wodą poprzedzała walec, zraszając przed nim zie
mię. Przy prowizorycznej studni klekotała ręczna
pompa, napełniająca drugą bekę. Kilkunastu ludzi
kręciło się przy koniach i Przyborach, kilku pokry
wało papą płaskawe dachy szeroko rozsiadłych
szop o wywartych wierzejach. Maniewicz kręcił się
wszędzie, naganiając do pośpiechu, robotnicy jednak
nie przejmowali się jego nawoływaniami, dłubiąc
pomaleńku, byle zepchnąć jeszcze jedną dniówkę.
Robiono tym wolniej, że południe czuć już było
w powietrzu i lada chwila syreny fabryczek miej
skich oznajmić mogły miłą chwilę wypoczynku: ro
zumiał to i Maniewicz pokrzykujący z przyzwycza
jenia, a poniekąd i dla powagi.
Wtem od strony miasta ukazały się na szosie ja
kieś samochody. Skręciły w stronę lotniska i, skacząc po nierównościach bocznej drogi, wpadły na
równany teren. Z aut wysiadło paru cywilnych
i garść wojskowvch. nvsdzv którymi znaczny był
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Pan Alfred S. G. Brinther, pocho
dzący z północno - amerykańskiego
stanu Georgia, przebywa od dwudzie
stu czterech lat w stolicy Sianiu Bang
koku, gdzie jest dyrektorem wielkiej
fabryki wyrobów drzewnych.
Na jesieni zeszłego roku córka p.
Brinthera wychodziła za maź, a we
dług praw obowiązujących w Siamie
ojciec jej tuusiał wykazać swą iden
tyczność nie dokumentem konsular
nym, lecz oryginalnym zaświadcze
niem z gminy, z której pochodził. Na
pisał tedy w tej sprawie do b. sędzie
go i senatora Stobmana, przewodni
czącego komisji ewidencyjnej w sta
nie Georgia.

Zaświadczam, że żyje...
Jakież było zdumienie p. Brinthera,
kiedy z otrzymanej odpowiedzi do
wiedział się, że umarł w Macon i zo
stał pochowany dn. 27 kwietnia 1928
roku, a u inner jego grobu na tamtej
szym cmentarzu jest 22.668!
P. Brinther udał się do konsulatu w
Bagkoku, otrzymał tam zaświadcze
nie, że żyje, i pojechał do miejsca ro
dzinnego. Odnalazł łatwo grób 22.668
i stwierdził, że leży tam Alfred S. G.
Brinther, kupiec, urodzony 17 paź
dziernika 1888, zmarły 25 kwietnia
1928 r. Po czym zwrócił się do sena
tora Stobmana, który go w krótkiej
drodze kazał aresztować i przekazał
sędziemu śledczemu. Przy przesłucha
niu mr. Brinther dowiedział się nastę
pujących okoliczności o swojej śmier
ci: dnia 25 kwietnia 1928 znaleziono
na południowym przedmieściu Macon
ciało przyzwoicie ubranego człowieka.
Lekarze stwierdzili udar serca. W kie
szeniach ubrania znaleziono dowód osobisty na imię Alfreda S. G. Brin-

thera, urodzonego w Macon 17 paź
dziernika 1888, bilet kolejowy do No.
wego Jorku oraz wykaz bankowy, na
sumę 87.000 dolarów.

Makabryczna historia

Z łazienka na biegun południowy
Podróż Anglika w czołgu

kolorem muduru jakiś lotnik. Maniewicz przyglądał
się przybyłym, starając się zgadnąć, kogo licho
przyniosło, widząc zaś, że któryś z robotników
wskazał nań ręką, ruszył ku zbliżającym się panom.
— Pan jest kierownikiem robót? — rzucił pytanie
wojskowy w pułkownikowskim mundurze.
— Jestem Maniewicz, przedsiębiorca prowadzą
cy budowę tutejszego lotniska — przedstawił się za
gadnięty z uprzejmym ukłonem.
— Dobrze, a gdzie jest techniczny kierownik?
— Inżynier Bedlkiewicz, panie pułkowniku, jest
nieobecny: choruje od kilku dni.
— Dobrze. Jesteśmy delegowani do zbadania sta
nu robót na lotnisku w związku ze zbliżającymi się
ćwiczeniami. — Mówiąc to pułkownik wydobył
z teczki papier i podał go Maniewiczowi. Ten prze
biegł wzrokiem pismo.
— Panowie zechcą zatem wszystko obejrzeć —
zapraszał. Zaraz zawołam którego z młodszych praktykantów-techników, by udzielił fachowych ob
jaśnień.
— Obejdzie się — mruknął oficer w mundurze lot
nika — my sami znamy się na tych sztukach.
Pułkownik również uznał za zbędne wszelkie ob
jaśnienia, zaczem komisja rozpadła się na dwie gru
py. Jedna zainteresowała się nawierzchnią lądowi
ska, drUga udała się do szon hangarowych; Manie
wicz powlókł się za pierwszymi.
Stanąwszy w środku pola, lotnik rozejrzał się
w koło i półgłosem rzucił jakiś rozkaz towarzyszą
cemu szeregowcowi. Wnet przyniesiono z auta sta
lowe drążki i narzędzia i wbito jedno z nich w świe
żo uwalcowana ziemie. Świder szybko wgłębiał sie,
wnet jednak żołnierz zameldował o dosięgnięciu
calizny. Wydobyty świder obeirzano starannie,
zbierając z rowka sondy nagromadzoną tam ziemię,
po czym powtórzono zabieg w intiym mieiscu. Ro
bota odbywała sie w milczeniu, jedynie kierujący
nią rzucał rozkazv i dvktowat towarzyszącemu ofi
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Kryminał wieńczy dzieło

W jakiś czas po pogrzebie zgłosiła
się do sędziego siostra zmarłego Brin
Człowiekiem, pochowanym pod na
thera, wykazując się wszystkimi do zwiskiem Brinthera, był znany *
kumentami w największym porządku, swoim czasie bandyta John Greeiyi jako jedyna spadkobierczyni podjęła Ścigany przez policję, używał fałszj"
z banku pieniądze. Nazywała się Jen wych dokumentów i wybierał stal®
ny Jarvis i była żoną maklera w Po | nazwiska osób, które oddawna wyłudniowej Karolinie. Sprawa mr. Brin I jechały za granicę. Pani Jarvis i i®i
thera pozostała w Macon archiwal mąż byli wspólnikami głośnego wl®'
nym aktem.
mywacza.
Jednak mr. Brinther w Bangkoku
W owym czasie Greely rzeczywi'
uparcie utrzymywał, że nigdy nie ście umarł na udar serca. Wtedy pa”!
umarł, że ma tylko jedną siostrę, za- I Jarvis, wtajemniczona w szczegóły
mieszkałą w Chinach, z którą się sta. I rodziny Brintherów, łatwo się post®'
le komunikuje, i że nigdy nie miał : rała o odpowiednie dokumenty i P°'
87.000 dolarów na rachunku w banku jęła spadek po Greelym.
macońskim. Sędzia długo się namy
Nieoczekiwany powrót mr. Brinth®'
ślał, wreszcie powziął nagłe postano ra z Bangkoku zaprowadził do więz'e
wienie: zabrał Brinthera i pojechali nia zarówno panią Jarvis, która w r®'
aeroplanem do Płdn. Karoliny do p. ku zeszłym została królową piękność!
Jarvis.
w swym mieście, jak i jej męża.
Pani Jarvis była w swoim mieście tych dniach odbędzie się rozpraw3’
damą bardzo poważną, zamożną, któ. emocjonująca współobywateli.

Konstruktor Harald June, który ja
ko pilot brał udział w ekspedycji ad
mirała Byrd‘a do bieguna południo
wego, zamówił w zakładach metarulgicznych w Filadelfii trzy olbrzymie
czlogi, przy pomocy których zamie
rza wyruszyć na zdobycie bieguna
południowego.
Każdy z tych czołgów, które rozmia
Bo przecież jutro zakwitną
kwiaty i słowik zaniesie się miło, rami przewyższają wszystkie najwięk
snym trelem. Świat zbudzi się do sze czołgi wojskowe, mierzy 12 me
trów długości i 6 metrów szerokości.
nowego, lepszego życia!
Zamiast armat i karabinów maszyno
ORKA

Wydawca: s-ka Wyo.

ra odgrywała w kołach towarzyskie!1
dużą rolę. Pomimo tego sędzia przy"
stąpił obcesowo do pytań. Zaplątaw
szy się w odpowiedziach, szybko si®
przyznała do wszystkiego.

wych czołgi June‘a wyposażone są,^
instrumenty miernicze, astronom!®2'
ne i inne. We wnętrzu czołgów zna!'
dują się ubikacje sypialne, studia 1
boratoria, ba, nawet łazienki i kompl6'
ne urządzenia ogrzewalne wyposaż®'
ne w baterie elektryczne.
Czołgi zostaną przewiezione na P°'
kładzie okrętu aż do najbliższych
kolie podbiegunowych, po czym ru$23
już o własnych siłach w dalszą P°'
dróż. Ekspedycja June‘a wyruszy *
drogę za pięć miesięcy.

cerowi cyfry i techniczne wyrazy. Maniewicz, wr
dząc, że obecność jego nie jest w ogóle zauważona’
powędrował w stronę hangarów. Oglądający je cy'
wilni panowie wdali się już w rozmowę z uczniamitechnikami, którzy radzi z przerwy chętnie odpo
wiadali na grad pytań, a nawet sami robili fachów^
uwagi. Dopiero daleki ryk „buczków11 przerwał roz
mowę i spędził z roboty nie należących do komisjiManiewicz tkwił przy komisji. Wizytacja komi
tetu budowy trwała krótko, spodziewał się zatem>
że i tym razem lada chwila będzie wolny i spokoj'
nie zje obiad, zawczasu dostarczony i odgrzewany
właśnie w budzie dozorcy nocnego. Głodny by*
i zmęczony, a tymczasem członkowie komisji zda'
wali się interesować każdym gwoździem w ściani^
każdą kupką piasku na placu. Wreszcie pułkownik
zlitował się nad nim i dość uprzejmie zaproponował’
by poszedł odpocząć.
— My tymczasem obejrzymy sobie wszystko
mówił — a w razie potrzeby przyślemy po pana.
Maniewiczowi nie trzeba było powtarzać dwa ra'
zy i raźno ruszył do dozorcy, a pułkownik podszedł
do lotnika.
— No, co?'— spytał — lądować można?
Lotnik splunął i wzruszył ramionami.
— Te, miejsca tu dosyć — odpowiedział. — a la'
dować można i na polu. Drzew, chwała Bogu, nie
ma. Gorzej byłoby ze startem.
Pułkownik nic nie odrzekł i wrócił pod szopę. Je'
den z cywilów sceptycznie kiwał głową, przyglą'
dając się wiązaniom dachu, inny oglądał wierzei
jakby nigdy w życiu nie widział podobnego wytwo
ru ciesielskiego rzemiosła, ktoś jeszcze oceniał ga
tunek cementu, z którego zrobiono podłogę szopV;
Wreszcie komisja zgromadziła się przy samoch^
dach i jeden z żołnierzy pobiegł po Maniewicza. P0'
krzepiony przedsiębiorca stawił się niezwłocznie— Czym mogę służyć?

ri>MV ny!FnC7CAI
LE™ I UUŁUjŁEh

milimetrowy 'uO lego mieisce ne •" ,
tytułowe) - zł 1.25; w tektcle zl 0.80; za teks i*'”
zl 0.40; drobne 15 gr za wyraz: praca poszukiwane i zaofiarowane — 10 g' ie *
wo
Drobne — najmniej 10 wyrazów Nekrologi - 50 gr mm. miejsce zastrz»ł°r5
25% drożej; tabelaryczne I bilanse - 50% drożej Wyrazy tłustym drukiem '
się podwójnie
Duże litery — Uczą się za słowo Zagraniczne 50% drożej
nlkatv (N) — 2 zł za mm
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