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Śnieg nie prószy, mróz nie mrozi

A trakcja elektryczna nie działa
Kzecz ujyinaqa niezwłocznego wyjaśnienia

n pobryeh kilka miesięcy uply*‘0 od sensacyjnego „odkrytr u Przyczyn załamania się
.JM elektrycznej na liniach
ocmiejskich
warszawskiego
<?zła średnicowego. Obiecyąno nam przed paru laty, że
zelektryfikowaniu linii
' J* Żyrardowa przez Warszawę
"Otwocka i Mińska Mazowie*Ie£°, a następnie do Tłusztv
skończymy wreszcie z
Anii pióropuszami dymu bucha
Jj^ęgo z chodników alei Jeroybitiskiej i zatruwającego plup? mieszkańców śródmieścia.
Mszyliśmy się, że odetchnie
my świeżym powietrzem, a
meszkania uwolnimy od niszzQcego pyłu węglowego.
* Okazało się ubiegłej zimy,
e radość była przedwczesna.
* 17 izypomnijmy sobie, co mia
y nam dać Jihie zelektryfikowa
Wielkim kosztem przeproadzona elektryfikacja miała u"iąć z granic Warszawy uży-

cie parowozów na linii średni
cowej. Zespoły pociągów dale
kobieżnych miały zmieniać pa
rowozy na elektrowozy na sta

Niezmienne
metody
(h) Na niedawnej konferencji
Prasowej w Tokio
oświadczył
p**1- łfirota, iż przewiduje, że
'~ang.Kai.Szck będzie zamordoprzez komunistów, gdy bę.
usiłował wyrwać się spod ich
Pływów.
• Znając metody, jakimi posługule ńę sztab armii kwantuńskiej,
łab zresztą cały wywiad krainy
"^schodzącego słońca" — nie
dziwimy się zupełnie, gdy pod
Czerwonymi koszulami owych ko^unistów, policja odkryje mun~
“ry... japońskie. Od takich fakroi się przecież historia „of^ny interesów'* japońskich w

Interesuje nas co innego: owo
"Przewidywanie" wysokiego dyknitarza japońskiego. Bo bądź co
/j^z Jest to fakt dosyć niezwy.
Kły, by minister jakiegoś mocarpublicznie
przewidywał
nu-erć nieprzyjacielskiego wodza
1 dokładne okoliczności, w jakich
nastąpi.
ł^ikt nas chyba nie posądzi o
^rnpatie do komunizmu, wydaje
^nni się jednak i nie jesteśmy byn<jjniniej w tym poglądzie odosobleni, ~e ostatnio zbyt wiele spraw
piłuje się przypisać komunistom,
wicie rzeczy pragnie się upod tym płaszczykiem, zbyt
'^le zagadnień chce się rozwią.
idąc po tej najłatwiejszej dro®e- jaką jest oskarżanie o komu.
rilIm, względnie oskarżanie komu.
Mstów.
1 Cechą wszystkich ustrojów to.

sób pociągi dalekobieżne miały,kowitą poza tym komunikację
być przetaczane przez miasto podmiejską od Żyrardowa przez
przy pomocy bezdymnej trakcji Warszawę do Otwocka i Mińelektrycznej. Oczywiście, cal-1
(Dokończenie na str. 2-ej)

Hitlerowcy rabują pod bankami

Rozłam
w
partii
Henleina
„Gauleiter” BuercKel apeluje o „zgodę”
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej”)
Myszy bez kota
1 kel, wezwany do Berlina opuś- nego przez „Fiihrera" wodza —
Komisarz
skoczyły sobie do oczu. Doszło

ZURICH, 14.5.
Rzeszy na terytorium b. Austrii
Oświadczenię to wywołane' cii terytorium nowej „Marchii
Buerckel opublikował we wszy zostało wręcz . sensacyjnymi Wschodniej",
oba
odłamy
stkich dziennikach austriac przyczynami. Oto, gdy Buerc- partii, pozbawione wyznaczokich oświadczenie pt. „Słowo
otwarte do wszystkich bojow
Różyczka, która nie pachnie
ników i towarzyszy partyj
nych w Austrii".

Walka o „żłób”
j

i oPiucircie

cjach krańcowych: Warszawy
Zachodniej po lewej.stronie Wi
sły i Warszawy Wschodniej —
po stronie prawej. W ten spo

Sulener, włamywacz i złodziej

Oświadczenie to mą na celu
położenie kresu rozdźwiękom
na tle dyskontowania, zasług
poniesionych dla przewrotu w
Austrii przez członków tzw.
„legionu austriackiego", złożo
nego z emigrantów, którzy do
piero po „Anschlussie" wrócili
z Bawari. a „nielegalnych", z
okresu rządów b. kanclerza
Schiiśćhnigga — hitlerowców
przebywających stale w Au
strii.
Buerckel apeluje o zaniecha
nie rozgrywek, wzajemnych
denuncjacji, intryg i osz
czerstw. Stwierdza, że urzędy
i stanowiska partyjne, mimo
uwzględniania zasług poniesio
nych przez członków partii obu
odłamów, muszą być obsadza
ne przez fachowców.
W konkluzji ..Gauleiter" Au
strii zapewnia, że nikt nie zo
stanie pominięty, że obecny
stan rzeczy musi, być i będzie
zmieniony i prosi o udzielenie
pół roku czasu dla przeprowa
dzenia żądanych zmian.

Jeszcze przed wojną znany był w
warszawskim świecie przestępczym
Hersz Różyczka, właściciel kilku do
mów schadzek i paser.
f
Musiał jednak uciekać z Warszawy
i odtąd o nim nie słyszano. W świecie
przestępczym sądzono, że zginął
gdzieś podczas wojny światowej. Tym
czasem Różyczka osiadł w Wiedniu i
przebywał tam dotąd. Teraz wrócił
do Polski i przystąpił od razu do ro
boty. Co robił w Wiedniu,’ wie dosko
nale tamtejsza policja, W każdym ra
zie pozornie trudnił się handlem...
W Warszawie musiał się wziąć do
jakiejś roboty, bo przecież żyć trze
ba. Chociaż Różyczka jest już dość
stary, to przecież na organizatora sza
jek jeszcze był zdatny. Z dawnej swo
lej branży musiał zrezygnować. Nie
popłacała.
Ale cóż. Policja przeszkodziła. Ró
życzkę zdemaskowano w chwili, gdy
z dwiema kobietami zamierzał okraść
w pociągu pasażera na linii Warszawa
—Lwów. Damy pasażera kokietowa
ły, Różyczka zaś miał w odpowiedniej
chwili wystąpić jako mąż jednej z
nich i upomnieć się o jej cześć, a w
kłótni portfel pasażera miał dostać się
w ręce przestępcy. A wywiad jego lu

talnych jest to, że „musialy" one
powstać dla „ratowania kraju
przed widmem komunizmu''... .4by nie przypominać faktów odle
głych, wystarczy przytoczyć, że
pod tym płaszczykiem w ciągu ostatniego roku dokonano kolej,
nych zamachów stanu w Grecji i
Brazylii.
Tą samą zresztą metodą postuguje się Stalin, oskarżając w czam.
buł swych przeciwników o— troćkizm. jak z tego widać, dyktatury: czerwona, brunatna czy czar,
na, posługują się jednakowymi
metodami.
Powtarza się historia sprzed stu
laty, gdy rządy europejskie wpro.
wadzały drakońskie ustawy, dła

wiły wolność obywateli, pod pozorem, Że bronią ludy przed...
„anarchistami". Kanclerz Metter
nich rozdawał nawet monarchom
ozdobne notatniki z wykazami
„najniebezpieczniejszych anarchi.
stów świata". Najpotworniejsze
zbrodnie mafijne, skrytobójcze,
przewroty — wszystko składano
na kark owych urojonych anar.
chistów.
Wczoraj anarchiści, dziś komu
niści, czy-dla odmiany „trockiści".
Zmieniają się „winowajcy". Nie
zmieniają się tylko metody samo,
wład. czego totalizmu: zawsze po
trafi sobie wynaleźć powód, dzię
ki któremu może chwycić za gar
dło narody!.

dzi mówił, że w portfelu tym było kil
kanaście tysięcy złotych.

do bardzo poważnych rozru
chów. w których polała sie
krew i załomotały salwy rewol
werów.
„Zgoda", która nastąpiła po
tern doprowadziła do wypad(Dokończenie na str. 2-ej).

Pamięta/

o bezrobotnych

Polski lot do troaosfery
Balon „Toruń" po locie do troposfery wyładował szczęśliwie przed
godzina 13 w miejscowości Zegrze
Północne na terenach wojskowych.
Lot odbył się w warunkach atmo
sferycznych wyjątkowych przy zu
pełnym braku wiatru. Zgodnie z prze
widywaniami, balon wykonał niewiel
ka pętlę i dzięki temu, mimo 5-godzinnego lotu, znalazł się w odległości
tak bliskiej od Warszawy.
Zamierzoną wysokość 9,5 km osią
gnięto, jak również przeprowadzono
zamierzone badania naukowe.
Lądowanie było łagodne, ale lotni
cy, chcąc zabezpieczyć aparaty przed
uszkodzeniem, wyrzucali je na spe-

cjalnych spadochronach. Ładowanie
nastąpiło na terenach wojskowych w
ogrodzie. Obaj lotnicy wracają do
Warszawy.

Pielgrzymka kupców

na Jasnej Górze
Dnia 15 maja w kilkunastu pocią
gach z całej Polski zjeżdża do Czę
stochowy pielgrzymka kupców chrze
ścijan z całej Polski.
Redakcja „Nowej Rzeczypospolitej"
oceniając znaczenie tego faktu, dele
guje specjalnego wysłannika. Spra
wozdanie z uroczystości niedzielnych
podamy w numerze poniedziałkowym.

Chcesz wygrać na wyścigach

graj według naszej tabeli
Nasza tabela wyścigowa
przynosi swoim zwolennikom
wprost
NIEBYWAŁE SUKCESY
I tak w dniu wczorajszym
trafiliśmy
4-ty RAZ POD RZĄD
ACCUMULATIV DNIA
złożony z koni: Riibezahl, Raptus i Witamina.
W 6 GONITWACH NA 9
wytypowaliśmy konie, które
przyszły na pierwszym miejs
cu: Narew. Jeremi. Riibezahl,
Apollo. Rantus. Orvelnal.
W 8 GONITWACH NA 9
konie na miolscach

płatnych.
Również trafnie wskazaliś
my jako ew. „fuksa" — Mister
Brauna, za którego totalizator
dał
NAJWIĘKSZA
WYPŁATĘ DNIA
94 ZŁ ZA 10.
W gonitwie: I, III, IV, V ko
nie minęły celownik ściśle
W PORZĄDKU
PRZEZ NAS PODANYM
co ma znaczenie zasadnicze
przy „grze podwójnej", którą
wprowadza obecnie Towarzy
stwo na forze warszawskim.
własnej produkcji

firma chrześcijańska

MARSZAŁKOWSKA 104
podwórze na prawo
1 piętro
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A trakcja elektryczna nie działa
ska Mazowieckiego, utrzymy
wać miały pociągi elektryczne.

Próba zawiodła
Zgodnie z właściwym celem
cąłkowitego zużytkowania za
wieszonej sieci przewodów, uru
chomiono na liniach węzła
wszystkie elektrowozy. Stara
no się obsłużyć nimi jak najwię
kszą ilość pociągów komunika
cji podmiejskiej i pociągów da
lekobieżnych. Istotnie, zady
mienie śródmieścia dzięki temu
poważnie się zmniejszyło.
Zelektryfikowany węzeł śred
nicowy zdawał swój egzamin
dojrzałości akurat w okresie ubiegłej zimy. Nikt nie będzie
zaprzeczał, że nie można mu
było po tym egzaminie wysta
wić choćby... trójki z minusem.
Raz po raz pociągi elektryczne
na liniach zelektryfikowanych
stawały, powodując opóźnienia
całego szeregu pociągów'.
Słyszeliśmy rozmaite wyjaś
nienia przyczyn, przeważnie
mało zrozumiałe dla niewtajem
niczonych w arkana techniki
komunikacji kolejowej. Wresz
cie podano do wiadomości od
krycie prawdziwie sensacyjne:

Śnieg i mróz...
Pociągi stanęły, bo do moto
rów dostawał się śnieg, a w okresie większych mrozów —
motory... przeziębiały się do
cna. Zwyczajnie: grypa, uwa
żacie państwo, szalała na kole
jach i zmogła nawet stalowe
płuca angielskich elektrowo
zów.
Sprawa była jasna : Anglicy—
jak nam powiedziano — nie
wzięli pod uwagę naszych wa
runków klimatycznych; zbudo
wali motory „wydekoltowane*4
i zbyt delikatnej kompleksji. Oczy wiście, wszyscy wtedy:
„huzia na Soplicę*’! Poniektó
remu wydało się to może dziw
ne, że Anglicy jakoby ciągle je
szcze przekonani, że Polska le
ży w strefie podbiegunowej i,
że każdy szanujący się dom po]
ski ma conajmniej jednego tre
sowanego białego niedźwiedzia,
nie przewidzieli niskiej tempera
tury. W ślad za tymi wyjaśnię
niami przyszło pocieszenie, że
zakontraktowana firma angiel
ska elektrowozy przerobi, oczy
wiście, na swój koszt i wszyst
ko wtedy będzie dobrze, tym
bardziej, że idzie wiosna, a
więc śnieg nie zaprószy, a mróz
nie zmrozi.

(Dokończenie ze str. 1-ej)
Wiosna nie pomogła

prowadzania siły okazała się
przy pełnym obciążeniu mniej
Ale oto przyszła wiosna, mo szą aniżeli wymagała tego po
tory nie powinny już zapadać trzeba. Albo odwrotnie: linię
na zdrowiu. Dlaczego zatem sy obciążono większą pracą, ani
tuacja nie uległa poprawie? żeli pozwalał na to dopływ ePrzetaczania pociągów daleko nergii elektrycznej. Elektrowo
bieżnych przez elektrowozy nic zy mają zaś to do siebie, że cią
widzimy, a chodzą jedynie po gną ze źródła energii tyle prądu
ciągi elektryczne na liniach pod ile im potrzeba do pracy. Stąd
miejskich.
instalacja nie wytrzymywała
Stawiamy pytanie: dlaczego? nadmiernego zapotrzebowania,
Słyszeliśmy zimą, że śnieg i
które nie była obliczona, a
mrozy byty przyczyną. Do na
to powodowało wyłącza nie wi
brze. Ale przecież wchodzimy dełek w automatach. Na sta
w drugą połowę wiosny, czer cjach transformatorów takie
wiec za pasem, więc, zdawało
oznaczało oczywi
by się, można uruchomić cały wyłączanie
ście zatrzymanie ruchu na li
tabor elektrowozów, a nie tyl niach. Prawdopodobnie, aby te
ko niektóre pociągi podmiej mu zapobiec, musiano włączać
skie.
widełki, a wtedy pod wpływem
Na podstawie tego logiczego zbyt wielkiego napięcia prądu,
zestawienia faktów, musimy następowało spalanie bezpiecz
szukać wyjaśnienia w sferze ników.
działania innych przyczyn. WyNiezawodnie to, a nie mrozy,
jaśnijmy nasze twierdzenie w
było
prawdziwą przyczyną nie
słowach najprostszych:
Przyczyną stawania pocią spodzianek na liniach. Prawdą
gów elektrycznych jest po pro jest, oczywiście, że błąd trzeba
stu złe obliczenie. Najprawdo będzie co prędzej naprawić, ale
podobniej zastosowano za sła ta przeróbka nie odnosi się, jak
be transformatory albo za słabe widać, do elektrowozów, a do
automaty i prostowniki w sto instalacji doprowadzającej cncr
sunku do ruchu, jaki wprowa gię elektryczną na linie.
Błąd więc leży w zaprojekto
dzono na trasie. Słowem: sto
pień obciążenia linii był większy waniu całej linii elektrycznej, a
aniżeli pozwalało na to urządzę nie w motorach. Stawiamy ja
nie transformatorowe, a praw sno i konkretnie pytanie: Kto
temu winien?
dopodobnie i przewozowe.
| Sądzimy, że miarodajne czyn
Krótkie spięcia
|niki zechcą tę palącą sprawę
Inaczej mówiąc, zdolność do- wyjaśnić jak najprędzej.

Zawody o puchar PZUW
Aerokub Wileński potknął się
W pierwszym etapje lotu maszyny,
biorące udział w zawodach lotniczych
o puchar PZUW, przybyły, wczoraj
przed południem do Katowic.
Ogółem przybyło 19 samolotów,
które wyładowały na lotnisku w Ka
towicach w wyznaczonym prostokącie.
Jedynie samolot Aeroklubu Wilerinape usze na
kaidą porę
w. 3 Krzyży 18.

Marszałkowska 9?

w teatrze

WIELKA REWIA

skiego nie przybył do Kólowic, gdyż
wskutek defektu zmuszony był wy lą
dować na polach w Janowie. W cza
sie lądowania uszkodzone zostało pod
wozie f śmigło samolotu.

DZIS w KAUKASKIE
rrndez-vous przy
WINIE

i

KOLACJI

Dolne salony Filharmonii Jasna 5
(t t)

HOLLYWOOD
H

O

t

A

2 9

z Romanem Nowaro
(k 2)

Karowa 18

Powtórzenie

Wa'ka z bvk’em
w „Stu Pociechach”
Dziś w niedzielę sensacyjna walka
z bykiem w wykonaniu słynnej tru
py groteskowej „Carmen i Torros'
Świetni c! artyści swoimi produkcja
mi wzbudzają istne huragany śmie
chu.
Duże pole popisu będą mieli doskona
n akrobaci Flick i Flack, rewelacją zaś
będzie znakomity I ulubiony piosen
karz Tadeusz Faliszewski, który wy
stąpi w swoim przebojowym progra
mie.
Widowiska te, których początek na
znaczono na 6 19 wieczorem, odbę
dą sie na otwartej scenie ogrodo
wej — bezpłątnie.
Otwarcie ogrodu — w niedziele o
godz. 11 przed południem.

Kfljwmlue] komedii I. Feydeau

OPIEKUJ SIE Ili

amelia!!!

H Różańska
K. Skalska
Ina Benita
A. Fertncr
Igo Sym
J, Orwid
W. Ruszkowski
2. Kegro

„Grzech
młodości”
U 5)

11,1

CCI IIIf C
>r«iilid

nrnni,

t'«nv

Senatorska 4

oocz. * i.& <

Rewalacylna zniżki cen:
od 85 gr oo 4 zł 70 gr

Nasze ceny: 75 gr.«1 zł

Początek o godz. 8.15 w*

PIĘKNYCH KOBIET

Rozłam w partii Hen'eina
(Dokończenie ze str. 1-ej)
ków jeszcze bardziej skandalicz schlussowego") nastąpił Pf3
zwrotny. Na zjeździć agrarW
nych.
szy, zwołanym przez deleK?
Rabunek pod bankami agrariuszy w rządzie czeski''
„Pojednanie się" obu skrzy min. Spinę. skonstantowano* ,z
deł partyjnych odbyło się bo olbrzymia większość ośrodk"
wiem w ten sposób, że miast prowincjonalnych nie uslucM^
ła rozkazu szefa stronnice*
rozbijać sobie głowy kasteta Hackera
i nie przystąpiła 0
mi i druzgotać pałkami gumo
0
wymi kości — postanowiły te partii henleinowskiej.
Obecnie, po 6 tygodniach. z
metody zastosować dla — o
wiele korzystniejszych — ce stała dokonana fuzja poffllć®*’
agrariuszami i chrześcijański
lów materialnych.
społecznymi,
co nie jest mj-'z> j
Pod bankami Wiednia usta
innym
jak
oderwaniem
się \
wiły się pewnego dnia rano
szpalery brunatno umunduro partii Henlema tych dwóch/3
wanych szturmowców, którzy potężnych ugrupowań niemi®
po prostu każdemu wychodzą kich w Sudetach.
Postanowiono w skrzesić da
cemu z banku odbierali po skru
ny
organ partyjny agrariuszV*
puiatncj rewizji osobistej całą
„Deutsche
Landpost**, na _razl
posiadaną gotowiznę i kosztow
jako
tygodnik,
a w najkro '
ności.
szym
czasie
przejść
na
„Zgoda*4 obu odłamów hitle
rowskich
została osiągnięta nik. którym przed fuzją z Hen
przez ustalenie — nie bez dłu leinem było to pismo.
gich a zaciętych targów, gro
żących wielokrotnie „zerwa
Berlin zaskoczony
niem rokowań44 — specjalnego
Ponieważ jednocześnie ech®
„klucza podziału*4, które banki
jakiemu odłamowi wolno spo austriackie przenikają stop®'?'
wo i do młodzieży — Henie’’!
kojnie ograbiać.
znalazł się w bardzo trud®1*
Echa wiedeńskie nad sytuacji: przestał repreze®1®
wać ogól Niemców sudecki®’
Wełtawa
stał się z powrotem tylko PfZ^.
Wypadki powyższe odbiły wódcą jednego z czterech ugy*
się głośnym echem wśród Niem powab politycznych mniejszo’*
ców sudeckich, od dawien daw ci niemieckiej w Czechosłowa
na utrzymujących ścisły kon
„
takt z Niemcami austriackimi, a cji.Sytuacja ta zaskoczyła _
Ber
ściślej z Wiedniem.
lin i tym tłumaczyć należy .*®
Nastroje „anschlussowe*4 o- godowość44 von RibbentropP3
padły w stopniu zatrważają wobec demarche ambasador,
cym. Wieści, które z b. Austrii brvtyjskiego w Berlinie He®'
przywieźli, uciekający w poplo dersona. podróż Henleina
chu. emigranci, miały skutki Londynu, gdzie próbuje zdy
tak poważne, że aż zaciążyły skontować swe niedawne z®3'
na polityce Trzeciej Rzeszy wo czenie. chcąc skłonić Anglie
1
bec problemu sudeckiego.
uzyskiwania od rządu czeskie*
Rozłam w partii Henlema go możliwie największych ń'
stępstw.
Na terytorium Sudetów dzia
Przegrana gra
łali od dawna tzw. „aktywiści
niemieccy", zgrupowani w
Są to już tylko jednak próbY
trzech partiach: socjal - demo
kratycznej (socjaliści). Bund dc uratowania przede wszystką
Landwirte (agrariusze) oraz w pozorów. Prąd zwrotny, którY
partii
Chrześcijańsko - Spo wyraził się w zawarciu fuzji ®*
grariuszy z chrześcijańsko-sP0
łecznej.
Po „Anschlussie44 dwie ostat łecznymi przybiera z każdy®1
nie partie rozwiązały się i zgło dniem na sile.
Interwencja brytyjska i ostr®
siły akces do partii Henleina
(agrariusze dn. 28 marca, chrze postawienie sprawy przez Fra®
ścijańsko - społeczne w kilka cję, sojusz wojskowy franc®'
dni potem). Obecnie zwłaszcza sko-angielski — wszystko to r®
wśród starszych członków zeui wskazuje, że gra sudeck®
partii (bo młodzi jeszcze się nic została przez Hitlera przegrana*
otrząsnęli z entuzjazmu „anJeśli nie zajdzie moment pro
wokacji, względnie „sprowoko
wanego wypadku44, co, jak o'
FEATR
świadczył
von RibbentropP
<k 7)
"'"’Mi’nwsk Hendersenowi, zmusiłoby kań®
JEI PIERWSZY BAL
lerza Hitlera do „natychmiast®
OOO TWOIM UROKIEM
wej interwencji*4 — to — i®z
dzisiaj można stwierdzić, — A®
KHJ TOiiR Puławska >9
rząd czeski, dzięki zimnej krwi*
w—
■
p. 5.W 71’ 9ł®
sprawę sudecką wygrał i przV
zna prawdopodobnie Niemco®1
tylko tyle praw, ile będzie u*
ważał za stosowne i możliwe.
W roli giównei
Dla ścisłości należy jeszcz®
WIKTOR MACLEGEN
zauważyć, że owa „natychmia
stowa interwencja44 niemiecka
wobec zgodnego i mocno za
akcentowanego
stanowisk®
CENY
Francji
i Anglii wydaje się
Pocz. 6, & 10
chwili obecnej więcej niż pro
blematyczna.
(H)

BRUTAL

FILHARMOHIA

OL 75 KSIĄŻE
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Nieoz.e a 15 bm.

w Ogrodzie Zabaw „STO POCIECH” ooamfa
HALKA i BYK.IEIU
Bezpłatnie ua otwartej setnie ogroJówej o £odż. 6 i 9 wieczorem
Trio

CARMEN

TORROS

słynna parodia wąlki z bykiem. Sensacja! Huragany śmiechu!
TADEUSZ FALISZEWSKI

znakomity piosenkarz w najnowszych przebojach.
FLICK i FLACK
duet komiczno ■ akrobatyczny.Wejście do ogrodu tylko 25 groszy, młodzież i wojskowi (szeregowcy)
15 gr.

SERCEj SZPADA
oras •

COLOSSEUM
p. 5. i s

ZA CUDZE.
WINY
a
W przerwach koncert
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Zgodny front polskiej prasy niezależnej
wobec sprawy sudeckiej
d2^Pr?Wa sudecka zajmująca KACI! Z
CZECHOSŁOWACJĄ,
Malaj. opiniS Europy, znalazła ORAZ ROZŁADOWANIA ANTYżale’
ocen« w polskiej nie* CZESKICH NASTROJOM', ZACIEM
ba ^nci opinii publicznej. Trze NIAJĄCYCH TRZEŹWY SĄD 0
H. Drzyznać, że na tym polu TYCH STOSUNKACH",
glartu/e ZuPelna jednolitość poNasza opinia jest czytelni
szo'O-w wśród olbrzymiej więk- kom znana. Byliśmy i jesteśmy
repSe! Piskiego społeczeństwa, przeciwnikami kursu upraMianil rautowanego przez prasę uego obecnie przez niektóre
cv i • wencjonowaną, bez różni
ynk’erunku.
2e.t°wodem tego może służyć ;
ka“ twjenie głosów „Robotnił3 J. ”Warszawskiego DzienniNarodowego”.
Elrn*.
dr Benedykt |
,pjer’ polemizując z opinią i
że(acty Polskiej’’ stwierdzaj

Z powyżej cytowanych gło
sów wynika, że I na prawicy i
na lewicy od nas panują iden
tyczne poglądy. W ten sposób
niezależna opinia polska zgod
nie wypowiedziała się na temat
propagandy henleinowskle.1 i
antyczeskich nastrojów lanso
wanych przez prase pewnego
kierunku.

Toto cordc — całym sercem

Ojciec św. Pius XI
do J. E. ks. kardynała Katowskiego
Ojciec św. za pośrednictwem f
sekretariatu stanu nadesłał z ra
cji jubileuszu biskupstwa J. E.
ks. kardynała Rakowskiego listautograf następującej treści:
Ukochanemu Synowi Naszemu
Aleksandrowi tyL św. Augustyna św.
Kościoła Rzymskiego
Prezbyterowi Kard. Rakowskiemu
Arcybiskupowi Warszawskiemu
Pius PP. XI

i

Fiasco misji Henleina w Londynie
Ruminia wydana na łup Niemców?

-

i
|

'Telefonem od własnego koresoondenta)

cUski'e Przy* ijizuje znaczenia do Iran.
PARYŻ, 15.5. Mowa genueńska
jąc,.cl ’’Prawdy urzędowej", wyzna.
Diąll.S0’usz 1 Czechosłowacją. Nie Musoliniego jest o tyle ważna, że uji,SjZa^ ’•Żadnych wątpliwości", że so- chylą mały rąbek pokrytych jeszcze
6iaiIjnic ^’Uzie przez Francję dotrzy- tajemnicą niedawnych rozmów Mussoliniego z Hitlerem. Brak co do te
•i?iC les< to tylko pogląd osobisty go komentarzy w prasie francuskiej,
A»aZCty Bolskiej". Urzędowa Polska — mimo to można z wywodów „il
Duce" wyprowadzić pewne wnioski:
Telegraficzna rozpowszech
■Mussolini mówił o Niemcach z ennij pna SWfii sposób opinię, co „my- ,
tuzjazmem — może nieco nadrabia
°lał. ranc^a* Notowała i rozpowszech-:
ąjj.-l °sobistc poglądy proL Barthele- nym — o Francji chłodno, — twier
„ r ’ ogłoszone w wolnej trybunie w dząc, że głównie odrębne poglądy
Paryża i Rzymu na sprawy hiszpań
Ps" Rozpowszechniała artykuł •
>,,W’c°WcKo tygodnika „Gringoirc", | skie nastrajają go sceptycznie, — co
ch?icrz»“y Przeciw sojuszowi z Cze i do Anglii ograniczył się do kilku cie
płych, przyjaznych słów.., nie wspo
mniał natomiast o Węgrach, Rumunii
doą/®®last N,E OGŁOSIŁA półurzę- i Polsce.
„T
wstępnego
artykułu
w
Wiele uwagi poświęcił Jugosławii,
Ła'i"Ps’‘ za sojuszem. NIE OGLOSI- którą postawił bodajże na drugim
art'kulu b. premiera Tardicu w miejscu po Niemczech — i to przed
Jf:łi'\S"'re'* za s°!“szem- CZY TAKA Anglią. W’ tym może tkwi główny
nr'NOSTRONNOSC NIE JEST TEN-1
sens wywodów genueńskich, co do
n,^CvJNA I CZY NIE WPROWAktórych można zaryzykować hipote
u, * Dolskiej opinii publicznej zę, że Hitler oddał Jugosławię w sfe
a8ląd?
rę wpływów włoskich, w zamian za
c mniejsza o „Gazetę Polską" i otrzymanie wolnej ręki odnośnie na
ZD,® SZ’ 0 PAT: Chodzi nam o coś j Węgry i Rumunię.
0 cżiijc ważniejszego: a mianowicie
Wszystko zdaje się wskazywać na
Ma%CZY NASZE CZYNNIKI DYPLO- to, że Rumunia stoi w' przededniu po
^"TYCZNE SA NAPRAWDĘ DOB- ważnych wydarzeń...
pR? POINFORMOWME I CZY TEŻ
Co do misji Konrada Henleina —
b/FyPAOKIEM NIE ULEGAJĄ ZŁU- przezwanego w pewnych kołach „su
iNsi
KTÓRE ZNAJDUJE W deckim Seyss - Inquartem" to zda
Sn''KOWANYCH ORGANACH PRA niem dzienników angielskich otrzypWV’CH?
toYBY TAK BYŁO, TO Z NAJbY<uZYM NIEPOKOJEM MUS1ELI*ŻYr Y PATRZEĆ NA ROZWÓJ NAI\y]CU STOSUNKÓW ZAGRANICZ— BEZ WZGLĘDU NA TO,
^NOSIMY SIĘ DO CZECHO
WA WACJI Z SYMpATIĄ, Z REZERN,v'.Czv TEŻ ŻĄDAMY WYRÓW^*A STARYCH RACHUNKÓW",
CZv

h-ri^dohiiie
i „Warszawski
Cltoik Narodowy", omawiastornlnf°Wanie żądań PolaH czechosłowackich pisze:

Dr? ’ ,asa<ia narodowości, wyzyskana
Lą
Niemcom po ich klęsce w rożys,
dziś Jest, a jutro będzie wy30a Przez n,eh’ ’alv0 Podane i
narzędzie ich polityki, nie
>sp°.w ’’stosowaniu w stosunku do
zl°mków, lecz i do innych lu' K<1yż to będzie Niemcom potrzeb
^,a Ich celów politycznych,
bą^s Usza się z tym Uczyć wszystkie

mał on misję wysondowania nastro
jów angielskich w odniesieniu do Cze
chosłowacji... Henlein nie był przy
jęty przez premiera Chambcrlain'na,
lecz przez Winston'a ChurchilCa, któ
ry miał mu oświadczyć, iż w żad
nym wypadku nic może on liczyć na
poparcie opinii angielskiej dla rosz
czeń idących dalej, niż normalne za
dość uczynienie słusznym prawom
mniejszości...
Podobne oświadczenie usłyszał Hen
lein z ust przedstawicieli angielskich
germanofilów.
Fakty powyższe wpłynęły na to.
że Henlein zdecydował się opuścić
Londyn już po 48 godzinach pobytn
tamże.
W kołach politycznych przeważa
mniemanie, że Henlein wycofał
„„
się z
pozycji nieprzejednanej (słynne osiem punwtów karsbadzkich) i że Hi-

la tK),ska ŻYWO interesuje się
Meh .Zj|dari Polaków czechosłowacl.tD CYNIKA TO ZARÓWNO Z SO

Z

CARNOŚCI NARODOWEJ. JAK I
hfjBLCl DOKONANIA ODPRĘŻĘW SĄSIEDZKICH STOSUN-

tier będzie próbował realizować pre- |
tensje niemieckie w' Czechosłowacji j
etapami: naprzód wystąpi z kampa-j
nią za zerwaniem paktów Pragi z I
Moskwą a dopiero później wystąpi z {
kampanią za zerwaniem przez Pragę i
stosunków' z Paryżem.
W Londynie po wizycie Henleina
pozostało wrażenie, że Mussolini nie
obiecywał Hitlerowi pomocy na wy
Czynimy to tyra chętniej, że miłą za
padek wojny z Czechosłowacją.
wszo i wdzięczną pamięcią wspomi
Po godzinne przeszło rozmowie z namy ten radosny dzień, w którym z
posłem czechosłowackim w Lodynie |
łaski Bożej godność biskupią otrzyma
Masarykiem — Henlein wyjechał dziś |jśtny. a zatem szczodrobliwego Daw
w południe z Londynu. Do Pragi przy cę wszelkich dóbr z usilną prośbą bła
będzie dopiero w poniedziałek — z gamy, aby Ciebie najwyższymi dara
czego wysnuwają dzienniki angiel mi i pociechami pokrzepionego na po
skie wnioski, że Henlein zatrzyma siz żytek Kościoła jak najdłużej zacho
po drodze w Berlinie, ażeby zdać wać i strzec raczył.
spraw'ę rządowi niemieckiemu z wy-;
Żeby zaś uroczystości te stały się
niku rozmów nad Tamizą,
bardziej zbawienne dla Twojej ow
(A.)
czarni, dajemy Ci władzę w oznaczo
nym przez siebie dniu po mszy św.
pontyiikalnej udzielenia obecnym na
niej wiernym w Naszym imieniu i po

Bitwa o Kolei lunghajską

Front bojowy ciągnie się przez 4 prowincje

na warunkach przez Kościół przepi
sanych.
Życząc Ci w końcu wszelkiego do
bra i pomyślności, jako zadatek łask
niebiańskich i na znak Naszego szcze
gólnego umiłowania, udzielamy Cl,
synu Nasz, ukochany,
biskupom
Twym sufraganom, a także całemu
społeczeństwu i wiernym, z całą miw Panu.- błogosławieństwa
apostolskiego.
Dan w. Zamku Gandulfa pod Rzrn,em. dnia 2 maja, roku 1938, pontyHkat" Naszego siedemnastego.^
Tłas^czyków
Pins Pp. XI
całym sercem
Rim............. .
JUjjlUWjHS
(Firma chrx«icl]ań«H») mia południowa naciera w kierunku
północnym wzdłuż odcinka kolei Tien
tsin — Pukou. (w prowincji AnhucJ).
Powyższy list-autograf Ojca
flla chualę Kościoła i Ojczyzny Działaniom wojsk lądowych towa- św. jest niezwykły nie tylko ze
rzyszy ożywiona działalność lotnic względu na swą treść, ale rów
twa japońskiego, które bombarduje nież i z racji własnoręcznego
zgrupowania wojsk chińskich wzdłuż I dodatku pod podpisem — toto
kolei Itinghajskiej oraz w Suczou.
cordc (całym sercem).

OKAZJA!

TOKIO, 14. 5. Wielka bitwa o po
siadanie kolei lunghajskiej (linia kole-]
jowa między Kajfcng a Suczou) roz
wija się. Armie japońskie nacierała
równocześnie na zgrupowania wojsk
chińskich od północy (armia szantnńska) 1 od południa (armia nankinska).

Tan. MIESIĄC OTWARCIA (MAJ)

OKRYĆ DAMSKICH i KOSTIUMÓW

Kazimierz

ciknaukki

MJ0Dm 18

Colem manewru japońskiego jest
zniszczenie przeciwnika, który zajmuje korytarz między armiami japoń
skimi w północnych i środkowych
Chinach i osiągnięcie łączności mię-.
dzy tymi armiami. Wojska Japońskie i
rozmieściły się dokoła kolei lunghaj- ■
skiej pierścieniem długości 640 km o- ■>
bejmuiącym: ipołudniowy Szantung, j
:su. oółnocne
Anhnei i;
północne Kiangsu,
północne Anhuel
północne Honan..
;
Przednie straże Japońskie armii pół
nocnej dochodzą do kolei lunghaj-;
sklei, atakując stanowiska chińskie na ■
linii Konsiang — Jutaj. Japońska ar- j

Depesza I. J. Paderewskiego
do J. E. kardynała Rakowskiego

Z okazji jubileuszu 25-lccia biskup ścioła i naszej ukochanej ojczyzny.
Paderewski".
stwa J. E. kardynała Aleksandra Ko
kowskiego Ignacy Paderewski nadesłał z Riond Bosson depeszę nasięZjednoczenie Polsko - Narodowe —
pnjące] treści:
organizacja skupiająca ponad 50 tys.
„Proszę Waszą Eminencję o przy- Polaków w Nowym Jorku uchwaliła
nadać godność eczłonka honorowego
jęcie wraz z hołdem czci mojej naj swej organizacji Panu Prezydentowi
ś|j
Europy wschodniej. Lecz jc- głębszej najgorętszych życzeń błogo RP prof drowi Mościckiemu. Wręczę
tęj0 nzr,a szukać wśród tych państw. sławieństwa Bożego dla dalsze] pra nie dyplomu i odznaki związku Panu
»ą / kt6rc największą winno zwrócić cy na chwałę naszego świętego Ko- Prezydentowi RP odbyło się na zani
ku o godz. 17-ei.
,,Wasę’
’es* t0 niewątpliwie
yW°<IV nasze zmierzają do tego,
MOs T^zać, że politykę Niemiec w
u do Czechosłowacji trzeba
klA 7 wać N,c z PUNKTU WJDZE
ś Pun;ASADV NARODOWOŚCI, lecz
hjęlj ,u widzenia wielkich historycz.
ł„\V| dążeń narodu niemieckiego.
Wscr!l<ie Niemcy" i otwarcie drogi na
Czas 6<ł — Przyp. red.). Tylko wówko wthoina te politykę zrozumieć, tył
5<an0°jCzas w°hec tej polityki zająć
’ Ihter S^° ZKodne z misją dziejową
8o- rCsami narodu i państwa polskie-

Ukochany Synu Nasz.
Pozdrowienie i błogosławieństwo 0postolskie.
Przed dwoma laty, kiedyś szczęśliwie obchodził pięćdziesięciolecie ka
płaństwa swego z największą radością
daliśmy wyraz ojcowskich Naszych nczuć i życzeń. Obecnie zaś ukończo
ny dwudziesty piąty rok wyniesienia
Twego do godności biskupiej daje
nam znów sposobność okazania Cj
Naszej życzliwości i połączenia się
w radości z Tobą i z Twymi najbliż
szymi z racji tej dostojnej uroczysto
ści.
Wiadome są Nam dobrze Twoje sta
rania I wysiłki, które w rządach
swych pasterskich wykazałeś w tyra
długim okresie czasu, dokładnie poz
naliśmy Twą szczególną troskliwość
wśród wielu dzieł zbawiennych także
o Akcję Katolicką, o opiekę nad nią
i o jej rozwój. Dlatego też gdy z ra
cji Twego pasterskiego urzędu tak diu
go i tak gorliwie wypełnianego z ser
ca Ci życzenia składamy, z całą radością niniejszym pismem Naszym w
tym uroczystym obchodzie udział bie
rzemy.

la Z/umku

Wielki proces komunistyczny

o podpalenia na Kresach

Kto i naszgch szanownych preniiineratoróii nic uiścił jesicze o~
płatu za abonament na m. maj dla
uniknięcia przerwy w dostawie wi
nien wpłaty tej dokonać jak najry
chlej.

WYDAWNICTWO

NOWEI RZECZPOSPOLITE!

(z/ Finkelstein szantażował?

Pytanie powyższe
rozstrzygnął porządki w żydowskim cechu.
wczoraj sąd grodzki w Warszawie
Przy sposobności rozpatrywania
oddział X.
sprawy wywiązał się interesujący
Jako oskarżyciele wystąpili dyrek dialog między prowadzącym rozpra
tor kle Kac i Jojne Austerlic, pod- wę sędzią, a p. dyrektorem Kacem.
starszy cechu rzeżnickiego. Oskarżo
Sędzia: Dlaczego pan wystąpił ze
nym był Józef Flnkielstein.
skargą dopiero w rok po ukazaniu
Finkielstein zgłosił się kilkakrotnie się krytycznych artykułów?
do zarządu cechu 1 żądał gotówki,
Kac: Bo ja wint — czasu nie miagrożąc, że w razie nie otrzymania ułem: zresztą, co mnie takie cndeckic
jawni na łamach prasy. Jakie to po
pisma obchodzą...
rządki panują w cechu. Pan Kac i AuSędzia: Ale teraz pana obchodzą?
gdy się je zaniedbuie* aby się od lego uchronić trzeba
stcrllc byli jednak nieugięci i nieu
Kac: Jakem dostał „powiestkę do
codziennie czyścić zęby pastą „MARVDONT" która
straszeni — gotówki nie dali.
konserwuje ■ wybiela zęby. Duża tuba tylko 50 groszy.
H 2>
W rczulatcie ukazały się niebawem sądu — to przyszłem".
Cenę Marydontu obniżyliśmy o 50%> celem zapozna
w krótkich odstępach czasu w „Goń
Sąd po rozpatrzeniu wszystkich onia P. T. odbiorców z jakością rodzimego produktu.
cu" i „Wieczorze Warszawskim", ar koliczności zaw’lej sprawy FlnkelLABOR. KOSMETYCZNE Fr. MARYNOWSKI WARSZAWA tykuły krytykujące gospodarkę i nic- steina uniewinnił.

Dnia 16 maja rozpocznie się jeden
z największych procesów komunisty
cznych ostatnich lat. Na wokandzie
Sądu Okręgowego w Równem znaj
dzie się sprawa Dymltruka i 34 towa
rzyszy, oskarżonych o przynależność
do potajemnych jaczejck Komunisty
cznej Partii Zachodniej Białorusi. Pro

ces ten wynikł na tle masowych are
sztowań, przeprowadzonych jesienią
r. ub. na Wołyniu po zaszłych wy
padkach podpaleń i innych wystąpień
o charakterze terorystycznym.
Znaczna część oskarżonych pocho
dzi z miasteczka Beresteczko. Proces
ten potrwa około dwóch tygodni.

Str.

NDj,

„N OWA RZECZPOSPOLITA"

Z Piasta wywiodła sio motarstwowośt pierwszej Polski
i z Piasta odrodzi sie drugiej Polski potęga
Tymi słowy zamyka swoją broszu- j społecznej dla najszerszych warstw 1
rę „Totalizm czy demokracja w Pol narodu, nie byłby sobą, gdyby przysce" prof. Feliks Młynarski.
patrywal sie obojętnie próbom czyBroszura znakomitego uczonego nienia z tradycji legionowej motoru I
polskiego o sławie europejskiej jest pociągowego dla totalizmu i nie za
nie tylko niezmiernie ciekawą i prze protestowałby przeciwko temu w spo
konywującą konkluzją kilkuletnich sób jak najbardziej energiczny. Pró
studiów, autora, nad totalizmem, demo by takie są bowiem sprzeczne z du
kracją i zadaniami czasów nowożyt chem całej akcji niepodległościowej,
nych, ąle w naszych warunkach sta rzucają cień na sztandary czynu le;
nowi wręcz czyn obywatelski o gionowego i dla przyszłości Polski
stąnowią śmiertelne niebezpieczeń
pierwszorzędnej doniosłości.
Prawo moralne do omówienia praw 1 stwo na dłuższa metę.
dy w sposób męski i otwarty prof. | Przeglądając pobieżnie broszurę
Młynarski opiera ną swojej roli prof. Młynarskiego uderza niezwykłe
przedwojennej w tworzeniu ruchu bogactwo myśli, idące w parze z wiel
niepodległościowego i. na udziale ką erudycją i gruntownym wykształ
czynnym w akcji 'egionowej i po- i ceniein filozoficznym autora. W do
prze.dzającą ją „Komisji Tymczaso datku. jak wiemy skądinąd, prof.
wej". która pełniła funkcje Rządu Na Młynarski nie ograniczył się tylko do
rodowego dla obozu niepodleglościo- ( studiów teoretycznych, a badał, pro
blem totalizmu przede wszystkim w
wego.
Prof. . Młynarski, którego dzieła ) Niemczech, gdzie był zapraszany na
ekonomiczne przesycone są dążenia- j liczne konferencje do b. dyktatora
mi do osiągnięcia sprawiedliwości Rzeszy dra Schachta.

Prof. Młynarski stwierdza przede
wszytkim wyjątkową odporność na
infekcję totalistyczną narodu polskie
go., a w szczególności mas ludu pol
skiego, stanowiących rdzeń naszej si
ły politycznej. Masy te w imię swe
go ideału politycznego stają do wal
ki o demokrację, nie szczędząc ni
czego. Z wysiłków bowiem narodu
zrodziło sie państwo, a nie odwrot
nie.
Zaznaczywszy, że mamy ambicję
własnej twórczości, zapytuje autor
czy zawsze mamy być tylko „pawiem
i papugą" narodów? Czy wolno wma
wiać w naród polski, że nie dorósł
jeszcze do demokracji parlamentar
nej? Czy gorsi jesteśmy od Czechów
czy innych narodów, które, z powo
dzeniem kierują
losami
swych
państw przy pomocy demokratycz
nych urządzeń? Czy nie demokracja
była sztandarem wszystkich powstań
i czynu legionowego? Na powyższe
pytania masy odpowiadają odrucho
wo: nie ma w Polsce miejsca na to
talizm dobrowolnie przyjęty, a przed
narzucaniem go należy się. bronić.
Zresztą w państwie polskim z jego
poważną przyniieśźką innych narodo
wości totalizm jest niewykonalny bez
stworzenia sytuacji paradoksalnej, w
której inne narodowości mogłyby
mieć więcej swobody ruchów od lud
ności polskiej. Już dzisiaj nie brak
drastycznych przykładów, że wieś
ukraińska czy rusińska korzysta tu i
ówdzie z większej w praktyce dozy
samorządu, niż polscy ludowcy na
wsi polskiej.
Fakt
niezwykłego
dynamizmu
państw totalnych jest zrozumiały. Pod
względem bowiem napięcia dynami
cznego zawsze łamiący prawo i kie
rujący się wyłącznie egoizmem ma
przewagę nad tymi, którzy dochowują
zobowiązań i wolą pokój niż wojnę.
Byłoby jednak błędem ignorowanie
wyjątkowego powodzenia totalizmu w
mobilizowaniu mas i wprzęganiu ich
w rydwan swoich metod politycz
nych.
Nie totalizm jako system rządzenia
— powiada autor — jest źródłem o--

wych sil żywych, ale zręcznie wy
brane ideały polityczne, które owład
nęły psychologią mas. Nauka bowiem
doskonałego posłuszeństwa nie jest
nauką twórczości, inicjatywy i sta
wiania czoła trudnościom, gdy braku
je wodza i nie ma rozkazu. Jeśli zaś
chodzi o zwiększenie tempa działal
ności gospodarczej państw totalnych,
tłumaczy się ono zjawiskiem, że pań
stwa totalne stosują w czasie pokoju
wojenne metody gospodarcze. Gospo
darka wojenna w czasie pokoju daje
doraźnie wyniki bardzo duże, ale na
dłuższą metę jest niebezpieczna dla
stanu obronności państwa. Typ go
spodarki wojennej wymaga olbrzy
mich kapitałów. Zbiera się je przy
pomocy kredytu państwowego. Dług
publiczny rośnie jak na drożdżach, ale
równocześnie wysychają źródła kre
dytowe. Na wypadek późniejszej woj
ny braknie zasobów w chwili decy
dującej.
Prof. Młynarski stwierdza, że za
gratiicą nauczono się już dobrze pa
trzeć na palce robocie państw total
nych. Niestety u nas nie docenia się
niebezpieczeństwa, a przecież, totalizacja Polski jest konieczna, jako po
most na wschód dla imperializmu nie
mieckiego. Musi temu sprzyjać fa
szyzm, bo wówczas nastąpi odciąże
nie na odcinku adriatyckich wy
brzeży.
Przechodząc z kolei do dzisiejsze
go stanu rzeczy u nas, autor m. jn.
zwraca, uwagę na połączenie zasady
„jednolicie kierowanej woli narodu"
z.dyscypliną wojskową w działalnoś
ci cywilno - politycznej. Jest to wy
raźnie sprzeczne z konstytucją, która
obiecuje „swobodny rozwój" życia
społecznego i w „twórczej jednost
ce" widzi dźwignię życia zbiorowe
go. Stąd paradoks, że konstytucja
kwietniowa jest spokojniej tolerowa
na przez opozycję, niż przez niektó
re koła obozu pomajowego. Jeszcze
nie ząse.chł atrament na podpisie —
ostatnim podpisie śp. Józefa Piłsud
skiego — a już zjawił się znany okól
nik, o którym mówił w sejmie generaf Żeligowski.

Prof. Młynarski zaznacza z nacis dują na monopartii, wykluczając tym
kiem, że okoliczności historyczne Spra samym zwierzchnictwo czy wolę na
wiły, że prymat narodu przed pań rodu. W ten sposób totalizm jako kie
stwem stanowi dzisiaj jedną z głów runek polityczny nie jest nacjonaliz
nych cech naszej świadomości poli mem w historycznym, a więc nacjotycznej. „Cud nad Wisłą" ujawnił, że kratycznym tego słowa znaczeniu.
nie maszyna państwowa, ale pow Idea nadrzędności narodu nad pań
szechny poryw narodowy i poświę stwami nie godzi się ani z teorią, ani
cenie jednostek ponad miarę bier z praktyką totalizmu. W państwie to
nie spełnionego rozkazu uratowały talistycznym panuje pseudonacjonanasz byt niepodległy
lizm, który .w wewnętrznej polityce
Dokonawszy bardzo wnikliwej i narodowościowej jest skrajnie szowi
subtelnej analizy doktryn państw to- nistyczny. a na zewnątrz uprawia re
talistycznych popartej licznymi cyta windykacje, a więc jest imperializ
tami.. autor wykazuje, że nawet Wło mem w stylu Bismarcka czy Rosji
chy i Niemcy budują swoje ustroje przedwojennej. Szczególny zaś dy
bez pojęcia narodu jako kamienia namizm wynika z wyjątkowo silnego
węgielnego. Pozornie przeczy temu napięcia nastrojów społeczeństwa, któ
frazeologia agitacyjna, szermująca remu skrzydeł dodają zręcznie dobra
ideały, jak wskrzeszenie rzym
dobrem narodu przy każdej sposob- ,■ ne. ideały,
skiego imperium
lub ...
przodownictwo
nóści. Praktyka jednak mówi co in.
nego Wszystkie trzv rotalizmy bu- * rasy germańskiej w świecie.

nemokracga —
formą naturalną dlla
pełnogo źgcia narodu
W sposób niezwykle przekonywu
jący, opierając się na przesłankach
socjologicznych, autor udawadnia. że
demokracja jest jedyną formą natu
ralną dla pełnego życia narodu. Punkt
ciężkości leży w zasadzie równości

i pozostały dwie, siostry bliźniacze.
Demokracja otwiera pole dla powszechnego udziału w tworzeniu współ
nego losu. Przez powszechny udział
rozszerza sie świadomość narodowa
na masy i pogłębia się moralność na
rodowa tych mas. Rozwój .więc naro
du. jego hartowanie się i krzepnię
cie opierają sie na więzi autonomicz
nej. a nie na mechanicznej uległości,
która cechuje stada rządzone wszech
władnym rozkazem.
Prof. Młynarski zaznacza, że potni
mq, że totalizm, będący dzieckiem
uniwersalizmu
racjonalistycznego,
rozwija niezwykłą dynamikę politycz
ną, pozostanie on na kartach historii

jako heroiczna próba retrogresji dzie
jowej. Podkreśla on, że podczas gdy
Ameryka tępi resztki zwyczajowego
lynchu w stosunku do Murzynów, w
Europie niektóre państwa stały się te
renem lynchu w stosunku do obywa
teli innych przekonań. Wreszcie do
chodzi do konkluzji, że. dla Polski to
talizm przedstawia śmiertelne niebez
pieczeństwo, ponieważ hamuje roz
wój więzi autonomicznej, która sta
nowi istotę narodu i przeto musi opóź
niać snajanie mas ludowych z naro
dem. Tym samym musi opóźniać roz
rost mocy narodowej, bez której ja
ko państwo nie możemy stać się praw
dziwyin mocarstwem.

Jak opanować dualizm
narodu i państuja
W ten sposób naturalną formą ustrojową dla narodu i nacjonalizmu
jest demokracja — ściślej mówiąc,
demokracja parlamentarna. Jest to
wniosek, teoretyczny, który znajdu
je niezbite poparcie w doświadcze
niu historycznym. Toteż postęp pro
dukcji, wynalazki techniczne, opano
wanie terenów kolonialnych,, rozkwit
nauki, sztuki, filozofii, poezji, podnie
sięnie godności człowieka i zdobycie
przodującego stanowiska w świecie
zawdzięcza Europa nowej energii,
która jak wulkan utajony wystrzeli
ła z łona mas ludowych.
Również ostatni kryzys gospodar
czy wykazał wyższość państw demo
kratycznych. Najlepsze wyniki w wal
ce z .depresją osiągnęły Szwecją i
Anglia, która pobiła rekord. Wyniki
angielskie są w dodatku osiągnięte
przy podniesieniu stopy życiowej spo
łeczeństwa, gdy Niemcy okupiły swój
postęp obniżeniem tej stopy.
Oczywiście że demokracja, nie jest
bez winy. Źródłem trudności jest w
państwach republikańskich, pomiesza
nie kompetencji. Józef Piłsudski wy
czuwał trafnie istnienie dualizmu na
rodu i państwa, jako naczelnego pro
blemu. czasów nowożytnych.. Z tego
właśnie powodu byt przeciwnikiem
ideowym totalizmu i nie z innego po

wodu odmówił przyjęcia prezydentu
ry państwa.
. Zdaniem prof. Młynarskiego dua
lizm narodu i państwa może być opa
nowany jedynie przez separację uprawnień głowy państwa i głowy na
rodu. Inaczej bowiem demokracje pod
legać będą sporadycznym kryzysom
z powodu . kontradykcji.ustrojowych
i powikłania kompetencji, a wówczas
czekać nas będą kosztowne i bezpłod
ne próby retrogresji historycznej w
rodzaju dzisiejszych totalizmów róż
nej barwy i znaków.
Z głębokiego przekonania woła też
autor; „Urzeczywistnijmy wcześniej
i lepiej od innych prawo, moralne każ
dego człowieka do jakiegoś udziału
w repartycji dochodu społecznego,
będącego owocem społecznego współ
działania i społecznej koniunktury.
Pogodzimy nasz duży i pożądany
przyrost naturalny z możliwościami
wchłaniania tego przyrostu przez roz
wijający się współmiernie aparat wy
twórczy. Nie hędzie tyle bezrobocia
i tyle zła, wynikającego z nędzy.nie
zawinionej. W perspektywie histo
rycznej małość pokolenia naszego bę
dzie kiedyś mierzona wielkością na
szej ślepoty i uporu w przeciwstawia
niu się woli przeznaczeń".

Prof. Młynarski obala wysuniętą
przez pewne koła polityczne.w Pols
ce tezę, że okres demokracji parla
mentarnej był jedynie okresem chao
su, z którego nic twórczego nie wy
szło i nie zostało.. Wykazuje on, że
na dobro demokracji polskiej należy
zapisać wiele bardzo doniosłych po
sunięć (wygranie dwóch wojen —
ukraińskiej i bolszewickiej, ustalenie
granic na Śląsku i Wschodzie, wcie
lenie Litwy środkowej, odbudowę
setek tysięcy budynków, założenie
PKO, BGK i PB Rolnego, uruchomie
nie przemysłu zniszczonego rekwizy
cjami, reformę rolną i główne usta
wy społeczne, likwidację inflacji bez
obcej pomocy, ufundowanie nowej
waluty, podwaliny pod system podat
kowy i organizacja głównych mono
poli państw., przystąpienie do budo
wy portu w Gdyni it.d.), które zade
cydowały. o naszej niezależności po
litycznej i gospodarczej.
Ale jest jeszcze wiele problemów
nierozwiązanych, a decydujących dla
naszej przyszłości. A więc ciągła dyś
proporcja między tempem przyrostu
naturalnego a tempem inwestycji go
spodarczych. Wynikiem jest pogłę;
hienie strukturalnego bezrobocia i
pauperyzacja mas ludowych.
Przyczyna leży w nadmiernym fis
kalizmie, w osłabieniu praworządności
i w niezdrowym co do rozmiarów etatyzmie. który utrudnia twórczą ini
cjatywę prywatną. Drugim problemem
wyjątkowej wagi jest relatywne osła
bienie stanu uzbrojenia i pogotowia w
porównaniu z tempem u naszych są
siadów. Trzecią sprawą o typie pokre
wnym jest relatywne cofnięcie oświa
ty ludowej. Czwarte zagadnienie wę
złowe dotyczy Kresów Wschodnich,
gdzie polityka lat ubiegłych przynio
sła mniejszościom narodowym wyraź
ne wzmocnienie kosztem naszego sta
nu posiadania. W dodatku wobec opanowania Austrii przez Niemcy wy
jątkowe znaczenie strategiczne Mato-

polski Wschodniej jeszcze się podnosi.
Kończąc swe niezwykle ciekawe
rozważania prof. Młynarski wypowia
da opinię, że naprawa wewnętrzna nie
da się osiągnąć przez kurczowe trzy
manie się monopolu władzy, sprawo
wanego przez grupę „zasłużonych",
rozcieńczoną zalewem nie zasłużo
nych. W języku naszej historiografii
uzurpowanie sobie prawa do monopo
lu władzy nazywa się „prywatą".
Wyjście prowadzi jedynie przez na
wrót do zasady demokracji w organi
zowaniu życia państwowego. Rzeczą
główną jest sama zasada demokracji,
a więc zasada powszechnego uczest
nictwa w twórczości politycznej oraz

Kino
Warto byłoby film ten ukryć za za
słoną, przedzielającą ekran od widow
ni kina, twórców zaś jego przedsta
wić publiczności, aby na nich mogła
dokonać samosądu. Bo doprawdy oddawna już na ekranach stołecznych
nie oglądaliśmy podobnych temu, jak
poniżej omawiany „arcydzieł" pol
skiej produkcji filmowej.
Film jest ,n,iebywały“. Niebywały
pod każdym względem. Zarówno je
śli chodzi o stronę techniczną, która
przypomina widzowi pierwociny X
Muzy z okresu 1918 — 1922, a dziś
powoduje plwociny na sali, jak rów
nież reżyserię, grę, montaż, fotogra
fię etc. Reklama głosi, że film ten ukazuje nam w całej okazałości i na
świetla odpowiednio zagadnienie,
„czystości rasy". Propagandzista tro-

Wobec dużego zainteresowania

KONKURS NA POLSKIE NAZWY
tkanin wełnianych został przedłużony do
25.V.38. Nadsyłanie odpowiedzi do 5. VI. 38.
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moralnej wszystkich członków spo
łeczeństwa narodowego losu na przy
szłość. I dlatego właśnie nie było rze
czą przypadku, że nacjonalizm i de
mokracja zaczęły iść ręka w rękę na
szlakach nowożytnej historii. Były to (t 38)
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Polski,

wynikająca stąd konieczność
i odpowiedzialności rządu. Gdz’® .jj
wiem nie ma takiej kontroli i pdr’ „jiH
dzialności, biurokracja staje się Pa“etf
nie tylko społeczeństwa, ale
ministrów wpadają krok za kr°K
w jej niewolę.
Wmawianie w szarego cz<o*' «
że naród polski nie dorósł jeszc%3.
samorządu demokratycznego, jesl
rygodnym wmawianiem komP1
niższości i godzi w honor narodu, Lj,
jącego za sobą tysiąc lat h\s*
Szkoła życia publicznego zw«za
wówczas do względnie szczuP* l(
grona wybranych, które aroguje Wy
prawo do monopolu władzy, aby a?
ręczać rzekomo niedojrzale sP f
czeństwo. Państwo zaczyna by® ,3dzone metodą sprzysiężenia.
ta rządzącej grupy urasta do E°d® jjJ
zasady. W takich warunkach oaflł.
nie może się jako masa rozwija® y
leżycie szybko i z konieczności
nie w międzynarodowym wyś®',,(
Cży można zaś budować trwała ' (3j
państwa na słabości narodu? 1.
tkwi punkt ciężkości naszych w!. jletnich niepowodzeń, zaniedbań 1
późnień.
„
1 dlatego prof. Młynarski na'vP?3,
do jak najrychlejszego zerwania ?
sadą monopartii i zmiany klimatu
litycznego. Gromkim głosem w°la
tor, że duszno jest w Polsce, ź®
szno jest nam wszystkim, bez wz?
du na partie i obozy, w których Fc,
rają się nasze siły w jałowych s0(ł,
rach i nie zawsze rycerskich sPpw
bach walki. Duszno zaś jest, bo P',
nam wielkiego ideału, brak świa
mości misji dziejowej.
J,
W perspektywie dziejowej P.L,
Młynarski nie widzi innego ideału, Lj
dnego narodu polskiego, jak pańs> J
nacjókratyczne, wcześniej i lepie! .
innych urzeczywistnione. Pa®'„
nacjókratyczne rozwiąże dualizm %
rodu i państwa, który jest nai®^.
szym problematem naszej epoki- ■;
wiązując do cywilizacji łacińskiej. %
dącej synteza etyki chrześci.iańs^L
i rzymskiego prawa, urzeczywistni0 .
demokrację przyszłości, która nie ■ 3
dzie gloryfikować tradycyjnych f°,
technicznych kosztem istotnej tres~j
Oto wiele myśli przewodnich '
broszury’, która jest niejako zako°®'\f
niem trylogii autora („Człowiek : f,
dziejach") 2 wydania (oraz „Pt°PS
cjonalizm ekonomiczny") i daje °P
łeczeństwu systemat myślenia Pp,1\,
cznego zgodny z tradycją i chat3
terem umysłowości polskiej.
Klubowi Społeczno - Politycznej
który, pozostając pod sprężystym L
rownictwem p. ministra Augusta Z?
skeigo, gromadzi prawdziwą elitę sP j
łeczeństwa i jest doskonałą szkoła 0
wego wychowania politycznego,
leży się szczere uznanie za sZ®3,
śliwie zapoczątkowaną cennymi
cami pp. min. H. Strasburgera („-ptj
wa Gdańska") i prof. Młynarski?8
działalność wydawniczą.
M.

4,
chę zagalopował. Chodzi tu miano* ,
cie o problem czystości ciała i hi?'**
nę wobec grożących zewsząd, zwł^
cza mieszkańcowi wielkiego rnia5*3,
zarazkom chorób wenerycznych.
I tu najciekawsze.
Zdawałoby się, że film porusz3*8
cy tak doniosłe zagadnienie, jak za?3,
dnienie eugeniki, mający obalać
derię i zacofanie, odsłaniać winie0
sposób należyty skutki chorób w®°e|
rycznych, których natychmiastow® ,
racjonalne leczenie wraca pacjent0*
zdrowie. Niestety reżyser ogranie^
się do pokazania nam jakiegoś „f3®*L
ta", który, włócząc nogami w $P° 3
bynajmniej niedwuznaczny, wal®,
się po Warszawie z miną nieboszc?^
ka oraz_. wykazu chorych na kil®
naszym kraju. Jak z filmu wyn'L
Jest ich prawie pół miliona. Aż strac<
widza ogarnia i człowiek z przeraź,
nia ogląda w kinie twarze swych 58
siadów, czy aby—
Pomijając brak wszelkiej warto^

pedagogicznej i pouczającej film
przede wszystkim dyskredytuje
ską produkcję na zewnątrz. Jakież Ę
jęcie musi mieć o nas przypadk°*\
gość kina Pan — cudzoziemiec, kt°
zawitał do Warszawy i postanowi!
bejrzeć jedyny obok „Wrzosa"
świetlany obecnie film rodzimej
dukcji,
A.

^Nr.

„NOWA P7FC7PnCPOf.lTAa

,.Trafna ocena sil wewnętrznych...”

Recepta hsi<?cia Biilowa
na użytek polskiej polityki zagranicznej

Zebrała się na narady
Ubolewać należy, iż trafnej oceny sil wewnętrz tęgi państwowej. Z kniei nastą
panów posłów kupa —
invt • ’ narzuca się zbyt wiele nych, oraz w związku z ideami pił etap drugi. Ekspansja „w
co tu zrobić, jak tu zrobić,
nraa8l na Przygody Ozonu. Co i prądami działającymi w naro związku z ideami i prądami dzia
gdyby
rząd upadł?
łającymi
w
narodzie**.
Dodajmy
dzie**.
$ze h a’
wesoły jest za w
str bar<Cz‘eJ pożądany, niż rozTeza ks. Biilowa osnuta na do w związku z ideami „drangu**,
Jak pan premier w meloniku
nv^Sanie zasadnień powikła- świadczeniach
odwiecznych, nacisku i zaborczości, przeja
pójdzie na Krakowskie —
Sern n'e
osnowa’ >Ie fraze- zgodna jest z powszechnym w wiającymi się od prawieków
co tu zrobić, jak tu zrobić,
j _ . Za-^zykiwanym skądinąd tej dziedzinie poglądern. Nie we wszystkie strony świata.
radzą wśród troski.
'nnych względów.
miecki b. kanclerz nie odkrył W tym względzie Hitler i jego
?rn na myśli zagadnienie jakieś prawdy nowej, lecz sfor ruch nie zapoczątkował nicze
C2echoslowackie.
Jeden mówi: „Trzymajmy się —
mułował na użytek Niemców go nowego, wznowił tylko i
grunt to zwarta kupa!
uruchomił
pęd
będący
najistot

kanony
postępowania
w
stosun
Wir»rZy u’icy Wiejskiej rozbaw kupie łatwiej wszak coś zrobić,
tni .J Perypetiami ozonowy- kach na zewnątrz. Kanonów niejszym elementem biologicz
gdyby
rząd upadł!“
nym
rasy
niemieckiej.
. • nie szukać oparcia dla są- tych trzyma się Hitler, mimo
Jakaż
jest
metoda
dyploma

lekceważenia
z
jakim
ruch
na

racjonalnego. Gdyby nawet
Drugi radzi: „Puśćmy Ozon —
trn u? .byI° zsumować utajone rodowo - socjalistyczny odnosi cji. działającej według recepty
co się trzymać trupa?
Biilowa,
w
wykonaniu
hitlerow
się
niemal
do
wszystkich
nie

ty; '• jakie dyplomatyka ulicy
to nam tylko szyk popsuje,
źe erzbowej wzbudza, wiemy mieckich mężów stanu spr. .d skini?
gdyby rząd upadł!**
Być wszędzie, w każdym
rozproszkowana
opinia swojej ery.
Niemcy rozgromione po woj punkcie kontynentu odkrywać
cief ł dzisiejszego przedstawiTrzeci, piaty i dziesiąty —
nie
i przez politykę Stresema- interesy niemieckie. Gdziekol
nie jUa
..Parlamentarnego**.
mówców cała kupa —
nj Jest zdolna do wypowiedze- na. powoli i z trudem wydoby wiek i kiedykolwiek grupa wy
każdy radzi co tu zrobić,
a się w jakimś akcie woli zbio wające się z osłabienia i odosob chodźców niemieckich zawędro
gdyby rząd upadł?
cz^-ej' C° więcej? Także społe nienia, pod kierunkiem Hitlera wała, aby znaleźć dla siebie
V*° umartwione kontrolą podjęły przede wszystkim na egzystenejp. dedukuje się z te
Obgadali, obradzili
tra2?, ej' myśli niezależnej, u- biegi nad przewartościowaniem go pretensje do zasięgu tery
przez noc najdokładniej —
r aci'° Prężność orientacji. Spo swoich sil wewnętrznych. Hi torialnego dla tak zwanej kultu
co tu zrobić, jak tu zrobić,
gin CZnie tylfc0 Pojawiają się tler wybrał ku temu drogę ry niemieckiej, a faktycznego
gdy rząd upadnie?
tviiSy ostrzegawcze. Ubocznie przez „zgleichszaltowanie** in władztwa niemieckiego. Dyplo
doh ° ' n'by z innej beczki, wy- stynktu narodowego. Przyszło macja Trzeciej Rzeszy nie tyl
A gdy rankiem każdy poszedł,
Pywają się wspomnienia tra mu to łatwo, gdyż pierwiastek ko, „daje się wciągać**, ale na
gdzie jego chałupa —
tę^116’, wciąż odnawiane nur- wolności, nigdy nie odegrał w rzuca się, zmusza do liczenia
nikt nie wiedział już — czy jest rząd? —
Hip -’°wrogi,m. Fala uderza historii Niemiec roli górującej. się z jej coraz bardziej niepo
czy też — rząd upadł? •'
c?eustannie i brzeg podmywa I Jednocześnie niemal poszło w skromionymi żądaniami. I do
aveka ną moment odpowiedni. ruch odrodzenie sił zbrojnych ich stopniowego i kolejnego
GRYF.
y Dójść z furią do szturmu, Rzeszy, aby stworzyć wykład uwzględniania.
A teraz chwila zastanowienia
^wiadomość niebezpieczeń- nik organizowanej na nowo pona użytek własny.
hiH?’ iakie się czai u zachodWróćmy do recepty Bfilowa.
Wna rubieży Polski, jest niezaOcena sił wewnętrznych? Ilu
c °dnie udziałem całego społestracją ich są choćby ucieszne
^enstwa. Świadomość pełna.
przygody Ozonu. Bo realną war
sj ządnym może innym zakretości
organizacyjne tkwiące w
t., n>e zachodzi też rozdźwięk
społeczeństwie,
są skazane na
...Jak
twierdzą
kola
polityczne,
n eąszy niż ten. jaki dzieli trafpy.Instynkt narodu od metod — na „odcinku młodzieżowym", bezwład. A idee i prądy działa niezbędna w górach, na boiskach, na stadionach, w podróży. (055)
„i 'tyki zagranicznej niezmien- po odejściu p. Rutkowskiego, pa. jące w narodzie? Znamy je,
nuje kompletny... galinatias. wiemy, że prężą się ku zajęciu
ąstosow^anych.
postawy odpornej. Atoli, dla na
któ
®ćrnard von Billow,
szej polityki nic z tego nie wy
...O
grupie
,
Jutra
Pracy'
sZy.
°rego pamiętniki poświęco.
:
E czasom wdasrtego kancler- chać, że jest to grupa — bez ju~ nika. .
Przeciwnie,
Radły
słowa:
nie
t
r
a
i
b
e
z
p
r
a
c
y.
^wą j wysiłkom dla powstrzy
damy
się
•
wciągnąć
i
Polska
Ambasador Chin w Paryżu, dr "Wel rażenia „fakt dokonany".
ania Włoch od udziału w woj
...Poseł Budzyński jest podobno nie jest zaangażowana w kon lington Ko, wygłosi! odczyt, w którym — Jeśli wypiję filiżankę herbaty —
e Przeciw państwom centralwyraził m. in. żal z powodu pewnej zauważył gość ambasadora — będzie
tyrn. są może ostatnim doku- znakomitym chemikiem — udało flikcie niemiecko - czeskim!
Nie
odbiegaj
czytelniku
my

mu
się
nabić
ozon
w
b
«.
inklinacji w stosunkach międzynarodo to fakt dokonany?
\,entem zachodnio-europejskiej
ślą. Zastanów się chwilę...
wych do uznawania faktów dokona
I a,tury humanistycznej, oddzia telkę.
— Nie, to nie to. Jeśli ja nie po
nych. Zaznaczy! przy tym, iż — rzecz zwolę panu wypić herbaty, a pan
■Wującej ongiś na obszarach
...Wśród pism, które przemil
osobliwa — w języku chińskim nie
. "anowanych dziś przez faneSUPER El AŚTIC ZŁOTE
opróżni filiżankę jednym haustem, po
ma wyrazów odpowiadających zna stawi mnie pan w obliczu faktu, do
k~“- starogermańskie, książę czały Oświadczenie Ignacego Pa
JEDYNE
czeniu słów „fakt dokonany, tak, iż
s U'°w określa w pewnym miej derewskiego — znalazł się również
konanego. Rozumie pan teraz?
• NA
zastępuje je francuskie: „fait accomPodstawowe tezy polityki i „Robotnik".
Rozmówca dra Koo namyśla! się
Mówią,
że
milczenie
to
podyk.
SWIECIE
pli“. W kilka dni później, gdy.ambasa
. granicznej. Autor pamiętnidor przyjmował u siebie jednego ze przez chwilę.
ow powiada: „Rozumną i zdro towane zostało nową linią takty,
\
wwłićna! swych rodaków, wróci! do tej samej — Wydaje mi się, że w takim raa Politykę zagraniczną można czną P(aktów) Pfopiera.
A
.. . . . . . . . :.v
■ kwestii i wyjaśni! mu znaczenie wy- zie poparzyłbym sobie usta...
n
i
a
S(t
os
un
k
ó
w).
ESTE
PWadzić tylko na zasadzie

Turyści!! Sportowcy!! Podróżn H Automobiliści!

“ZE Czekolada Week-Enil Plutos
Herbata i polityka
Co to jest fakt dokonany!
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Niemiecki „Drang nach Sueden

Min. czeski o polityce gospodarczej

Basen naddunajsKi

włączony w system „Vierjahrsplan”?
Jest rzeczą oczywistą, że
„Anschluss" byl pierwszym kro
kiem niemieckiego .,Drang nach
Sueden". Wpływy gospodar
cze Niemiec w basenie naddu
najskim wzrosną niewątpliwie
ogromnie. Już obecnie Niemcy
posiadają duże obroty handlo
we z krajami naddunajskiml. a
kapitał niemiecki iest tam po
ważnie zaangażowany.
Cyfrowo handel krajów nąddunajskich z Niemcami (wraz z
Austrią) wyraża się cyfrowo w
procentach w sposób następujący:
Czechosłowacja
Rumunia .
Jugosławia
Węgry
Bułgaria

eksport
21
26,9
35,2
41
47,1

import
18,7
38
42,7
44,2
58,2

dukty rolne, zamrażali swe zo
bowiązania, a następnie pokry
wali je eksportem niemieckich
wyrobów przemysłowych na
warunkach dla siebie dogod
nych. Zajmując poważne miejs
ce w handlu krajów naddunajskich. mając w swych rękach
główne linie komunikacyjne i
będąc największym nabywcą
artykułów żywnościowych i su
rowców w krajach naddunajskich, mogą oni na nie wywie
rać wielki wpływ.
Angielska prasą gospodarcza
przypuszcza, że Niemcy dążą
do włączenia wszystkich kra
jów naddunajskich w system
planu czteroletniego. Pragną
oni uczynić z basenu naddunajskiego rezerwuar środków żyw
ności i surowców, a z drugiej
strony przez jego uprzemysło
wienie wzmocnić swój poten
cjał wojenny.
Ale ekspansja niemiecka na
potyka na poważną przeszkodę
w postaci braku dewiz i złota.
Niemcy mogą kupować tylko
za eksport towarów i usług.
Londyński dziennik „Finan
cial News" uważa, że Anglia i
Francja powinny wykorzystać

i.Anschluss1 odbije się nie
tylko na obrotach handlowych
ilościowo.
Wiedeń był w znacznym
stopniu, a i jest do tej pory, cen
trum handlowym dla basenu
nąddunajskicgo, a zwłaszcza
Węgier i Czechosłowacji. Wie
le firm z tych krajów miało w
stolicy dawnej Austrii swoje od
działy. Kupiec austriacki dzięki
znajomości krajów naddunajskieh i posiadanym tam z dawna
stosunkom stanowił bardzo po
ważny czynnik w handlu tej
części Europy. Ale handel au
striacki był w przeważnej częś Od kilku Już lat dale się zauważyć
ci opanowany przez Żydów. pewien spadek zadłużenia pohkich in
Przyłączenie Austrii do Nie stytucji finansowych za granicą.
miec spowodowało natychmia Według obliczeń statystycznych
stowe rugi, usuwanie pracowni s(au zadłużenia zagranicznego pol
ków, a nawet właścicieli firm skich Instytucji kredytu krótkotermi
żydowskich..
nowego razem z bankami państwowy
Z drugiej strony Niemcy nic mi, komunalnymi, domami bankowymi
zamierzają rezygnować z do |i większymi spółdzielniami kredyto
tychczasowego zasięgu handlu wymi wynosił w dniu f.1.1938 — 187
austriackiego, a nawet przeciw miln. zł. był więc o 36,8 miln. źł
nie starają się jego rozmiary po mniejszy, niż na 1.1.1937.
większyć przez forsowanie eks Największym wierzycielem banków
portu. Pewną trudność stanowi w Polsce sa Niemcy z kwotą 44,1
tu fakt, że kraje te daleko clięt miln. zł. Drugie miejsce przypada
niej widziały walutę austriacką FranćJI (34,4 miln. zl), trzecie Anglii
niż niemiecką. Niemcy jednak (36 mil. zl), czwarte zajmuje Gdańsk
mają w swym ręku bardzo sil (15,1 mil. zł), Piąte Włochy (14.1
ne atuty i, gdy chodzi o żywot mil. zł), a szóste Szwajcaria (10,3 mil.
ne interesy niemieckie, nic co zł).
fają sie przed żadnym środ
kiem. Dotychczas popierali oni Ogólna suma należności zagranicz
swój eksport w ten sposób, że nych wspomnianych wyżej Instytucji
płacili wysokie ceny za pro- i kredytu krótkoterminowego wynos)

tę okoliczność i przeciwstawić
sie niemieckiej ekspansji w ba
senie naddunajskim. Wzywa
również Włochy do walki kon
kurencyjnej z Niemcami.
Sprawą możliwości ekspansji
angielskiego i francuskiego han
dlu w basenie naddunajskim zaj
mierny się w najbliższym cza
sie.

Jam

przed pokatnym oośrednictwem
Reglamentacja towarowa i dewizo
wa istniejąca w Polsce powoduje ko
nieczność załatwienia wie|u formalno
ści zarówno przy wywozie, jak i przy
wozie towarów’.
Korystają z tego różni pokątni po
średnicy, którzy narzucają zaintęreso
wanym swoje wątpliwej wartości uaiugi.
W zwjązku z tym Rada handlu za
granicznego zwróciła się do zainte
resowanych z apelem, aby nie korzy
stali z usług pokątnego pośrednictwa,
lecz załatwiali swoje sprawy osobi
ście lub pisemnie.
Trzeba dodać, że korzystanie z tego
rodzaju usług pokątnego pośrednio*

handlować w nocy!
Od pewnego czasu dochodzi do scy
sji pomiędzy większymi kupcami brąn
źy owocowej, którzy chcieliby ograni
czyć godziny handlu w nocy z soboty
na niędzie a kupcami mniejszymi i roi
nlkąmi. Rolnicy uważają, że hąndęl
niektórymi gątunkami owoców ulega
jących szybko psuciu, musi odbywać
się bez przerw formalno-prawnych.
W tej sprawie odbywa się dziś kon
ferencja w oddziale aprowiz. komisa
riatu rządu.

iwa nie tylko nic ułatwia załatwienia
sprawy, lecz przeciwnie — znaczcie
ją utrudnia, gdyż powstałą wątpliwo
ści, co do słuszności sprawy i jej zgo
dności z przepisani!.

W ciągu utieglego kwa ia’u rb.
uiWeźbśrry
a granicę towarów
wartości 278,3 miln. zł, natomiast
przywieźliśmy za 335,9 miln. zł, czyli
nadwyżka przywozu do Polski nad
wywozem wynosi za omawiany okres
57,6 miln. zł. W analogicznym okresie
roku ubiegłego wywóz z Polski prze
wyższał przywóz o kwotę 19,6 mi
lionów zl.
Pierwszo miejsce pod względem
wartości obrotów zajmuje Anglia, do
kąd wywieźliśmy towarów za 53,7
miln. zl, a przywieźliśmy za 38,5 mi
lionów złotych.

według stanu na 1.14938 r. — 75 miln.
zł, wykazując w porównaniu do ro
ku poprzedniego zmniejszenie się o
3,5 ml. zł*

Drugie miejsce zajmują Niemcy z
kwotą w wywozie 54,7 miln. zł i wy
wozie z Polski za 47,5 miln., złotych.
Na trzecim miejscu stoi Belgia z
kwotą przywozu do Polski za 11,4
miln. zł i wywozie do Belgii za 15.8
miln. złotych.
Do Austrii wywieźliśmy towarów
za 13,4 miln. zł, a przywieźliśmy za
12,7 miln. zł.
Obroty z Francją były stosunkowo
niewielkie i wyniosły w wywozie z
Polski 13,3 miln. zł, zaś w przywozie
z Francji — około 10 miln. zł.
Do Włoch wywieźliśmy za 14.6
miln. zł.
Do Czechosłowacji wywieziono to
warów wartości 10,8 miln. zł, a przy
wieziono za 10,6 miln. zł.
Z wymienionych krajów saldo uje
mne Polska posiada jedynie z Niem
cami. Z krajów pozaeuropejskich głó
wnym kontrahentem Polski były Sta
ny Zjednoczone, dokąd Wywieźliśmy
towarów za sumę 15.6 miln. zł, a przy
wieźliśmy za 48,9 miln. zł.

Zimno i szłiodniKi
niszczą zasiewy i sady
Według informacyj z kół rołni‘
czych żyto i pszenica ucierpiały od
zimna i aczkolwiek bezpośrednich
szkód z tej stronty nie zanotowano,
to jednak nastąpiło pewnego rodzaju
przeziębienie ozimin i w następstwie
tego zostały one wstrzymane we
wzroście.
Pszenica — a na gorszych gruntach
i żyto — zostały wskutek osłabienia
zaatakowane grzybkiem septoria, któ
ry w niektórych wypadkach dość po
ważnie je uszkodził. W północnych
okolicach kraju żyto ucierpiało od
.pleśni śniegowej" (fusąrium).
Również i zboża jare nłe mogły się
wskutek tego zimna najeżycie rozwi
jać i dlatego szkody ze strony szkód
ników są znaczniejsze, niż w inne la
ta. Do poważniejszych strat można za
liczyć uszkodzenia zbóż jarych ze
strony drutowców, pędraków i gąsie
nic sówek.
Oprzędzik paskowany czynił szko
dy na wschodzącym grochu przez ob

Koleiarzom sa potrzebne
letnie mundury

Zarząd główny Zjednoczenia Kole- stwa Komunikacji z memoriałem, w
jowców Polskich wystąpił do Minister sprawie przygnania pracownikom ko
lejowym, zatrudnionym w dziąłąch ru
chu, służbie technicznej i drogowej
letniego umundurowania.

Nowe dźwigi
w porcie gdyńskim

Cje»hl minister gospodarki Jeżek
wygłosił ostatnio w Pradze odczyt na
temat „Gospodarstwo i polityka".
Stwierdził on m. In., że w polityce
gospodarczej dominują ohecnie dwa
prądy. Pierwszy dąży do usunięcia
przeszkód, hamujących rozwój handlu międzynarodowego, drugl — ma
na celu autarkic gospodarczą. Do
Pierwszej grupy należą głównie za
chodnie demokracje, do których przy
łączyły się Holandia, Belgia, Szwaj
caria oraz, kraje skandynawskie, do

Saldo ujemne z Niemcami

Największym naszym wierzycielem — Niemcy

” Zagranicznego ostrzega

przyniesie Czechosłowacji poprawę gospodarek

Z Aug i s - największe obroty

Spadek zadłużenia zagranicznego

Rada 2"

TylKo rozwój eksportu

Organizacja zawodowa wychodzi z
założenia, że letnie umundurowanie
powinpy otrzymać poszczególne gru
py pracowników kolejowych, zarów
no ze względów higienicznych, zdro
wotnych, jak sprawnego funkcjono
wania komunikacji kolejowej.

Na nabrzeżu Stanów Zjednoczonych
w Gdyip postawiono dwa nówe dźwi
gi, każdy o nośności 3 ton. State
dźwigi przeniesiono na nabrzeże Ru
muńskie i ustawiono przy nowobudującym się magazynie Nr 10, który mo
że być już częściowo eksploatowa
Ministerstwo Komunikacji, przyjmu
jąc słuszne postulaty Zjednoczenia Ko
ny.
lejowców Polskich obiecuje zadość uJeili chcesi sl* szybko i łatwo ogolić, kup czynić wskazaniom organizacji zawo
dowej.

drugie] kraje o ustroju totalnyn**
Czechosłowacja — zdaniem ffll* ł*
żcka — z natury rzeczy zależy od
spodarki światowej. Wpływa na 19
fakt, że produkcja Czechosłowacji l®5
obliczona w znacznej mierze na e^‘
port Przeszło trzecią część swoi®*1
produktów Czechosłowacja ckspołw'
je, dlatego też nawet wszystkie P0*
ciągnięcia polityki gospodarczej, P0'
siadające charakter wewnętrzno • kf*
jowy, muszą być dokonywane i o®c'
nianc pod kątem widzenia zależno*®1
Czechosłowacji od gospodarstwa
towego.
Ta zależność była powodem, te W
zys w Czechosłowacji skończył si® 9
rok później niż kryzys w przekroi11
światowym. Czechosłowacja pozo®*1'
ła w tyle zarówno w dziedzinie Pf0'
dufccjl, jak handlu zagranicznego *
porównaniu z przeciętnymi świat o*"5 '
mi o około 20 proc.
Jedyną drogą, na której Czecho**9
wacja może osiągnąć poprawę gosP0'
darczą, jest forsowanie eksportu ora®
poprawienie zdolności konkurency!1’®!
wyrobów czechosłowackich.
J®^

chodzi o jakość tych wyrobów Cr®'
chosłowacja — zdaniem min. Jeżek3
— może się nie obawiać konkurenci’
chodzi tylko o to, aby mogła kotikU'
rować również cenami. Problem tcfl
wląte się z całym szeregiem zagad'
nień z dziedziny polityki finansów®!’
podatkowej, celnej oraz komunikacyi'
ncj.
Na marginesie tych Interesujący®*1
uwag w’arto zaznacyć, że dążenia Cź®
chosłowacji do dalszego rozszerza”13
swojego eksportu nie są również obO'
Jętne dla Polski. W związku z syW3'
clą polityczną 1 gospadarczą, Jaka WY'
tworzyła się po „Anschlussie" Polska
ma duże szanse, które może i powin”3
wykorzystać dla przyciągnięcia ha”'
dlu czechosłowackiego do swoich k”'
lei oraz portów, a zwłaszcza Gdy”1,
(ffl)

W kilku wierszach

jedzenie liści. Pojawił się również na
rzepaku „slodyszek rzepakowy", naj
SPADEK PRODUKCJI ŻELAZA
większy szkodnik tych plantacyj.
1 STALI W ANGLII
Szkód jednak, które on może spowo
Whdlug danych Brytyjskiej Federacji Je1*'
dować, nie da się jeszcze ocenić, acz
kolwiek znaną jest rzeczą, że czym «a I Sieli produkcje rurowego talara w A"'
gin w kwietniu rb. wyniorła Ml.008 ten w9"
dłuższy jest czas kwietnienia, tym bec 714.088 ten w mloslgeu popnednlK 1
większe wyrządza on szkody.
<80.000 ton w kwietniu ub. reku.
Produkcje cieli w m'eclgcu cprewolda*'
Gąsienice na drzewach owoco
erym wyniosła łSf-400 ton wobec 8-11*-®°®
wych, które zaczęły już z począt
ton w miesiącu poprsednlm. W Anglii esy"'
kiem marca żerować, pochowały się nych było w miesiącu sprawoidawcrym t"
z powrotem do swych gniazd zimo wielkich pleców wobec 118 w anologicinT1”
wych, jedynie gąsienice „wydlubck" miesiącu ub. roku.
wyrządzały tu i ówdzie szkody przez SYTUACJA NA RYNKU ZBOZOWYI*
wyżeranie pączków kwiatowych.
W 1 KWARTALE BR.

Giełda pieniężna
PAPItRT PROCENTOWE; 5 proc. poi. prom,
inwest. I om. 81.28. II om. 81.75; 4 proc. pot.
konsol, (wiąksie) 48.58—88.50; 4 I poi proc,
pot. wewn. pnnstw. 45.00; 5 proc. pot. konworsyjna 70.50; 0 proc. L. Z. tlamskła doiar.
gwar, kupon 87.02; 4 I poi proc. I. Z. llemskle seria V <4.50—<5.00—<4.75; 5 proc. I. Z.
Warszawy (1955 r.) 72.05-71.75—72.00; 5 proc.
L Z. Warstawy (1954 r.) 71.00; 5 proc. I. Z.
lodtl (1955 r.) <4.00.
AKCJE: Bank Polski 1K.S0; Warsi. Tow.
7abr. Cukru 55.00; Węgiel 27.50; Lilpop <8.75
(ez-kupon); Starachowice 57.58—57.25.
Tendencja dla potyczek państwowych, li
stew zastawnych i akcji utrzymana.
W obrotach prywatnych 5 proc, renta tłem
ska (1000 zl) 54.00, (500 zł) 54.75—54.88, (100
xl) <4.00.

AWkUBóLU GŁOWY

Za wyjątkiem jącsmlania 1 niernacinT*1’
Ilości owu, sprzedanego w clearingu I *
drodze kompensaty towarowej, wnyrtl1*
inne zboża znalazły zbyt jedynie w kraj0'
przy cxym zarówno popyt, jak i podaż **
były na rynku krajowym nie wielkie. F***
ten zpowodował spokojne kształtowani©
cen.
Sytuacja pogorszyła się dopiero pod ***
nieć pierwszego kwartału br., kiedy **
przedłużający sią brak dostatecznego zby,u
w kraju oraz spadek cen na rynkach xagr*'
nlcznych — przyczyniły sią do poważnej &
nitki wszystkich gatunków xbół na ry"*11

wewnętrznym.

PRZEMYŚL BUDOWY OKRĘTÓW
Na odbytym niedawno posledtenlu pf"'
sydium gdyhskioj ieby prinmyslowo-handl0woj dyskutowano nad sprawą opracowań1*
prior itbą łagodnienia powstania i ro«w«l“
rodzimego priemyslu budowy okrąta*
priygotowania prtemysłu wewnątrs kraju
lakrosio dostaw materiałów I eiątel do
dowy statków na stoczniach polskich.

PRZED URUCHOMIENIEM
TARGÓW KATOWICKICH
Wsiolklo przygotowania do uruchonuo<,l<*
Targów Katowickich są w pełnym toku.
In powainlejszych firm, chcących wziąć
dział w tegorocznych X Targach Kato*4*

przy PRZEZIĘBIENIU

RYPIE
----------

RZEJ
(t 15)

kich w czasie od 22 maje do < czerwca
wskutek zbyt poznego zgłoszenia — nla •
trzymało już stoisk w halach z powodu t><

ku miejsc.
Miejsca na wolnym terenie ciągle <<0Pe
niają tlą. Kiosków i pawilonów zglosz*"
bardzo wiele, tak, io teren wystaw9’*'
przedstawia sią bogato i ciekawie.

8/

*yc/& do ?<>&*«/>

MYDŁO KREM, MOTYLEM
Magisti#

V KASPRZYCKI
UIJMUfA XI M’SÓ

a 41

Aby to tylko nastąpiło jak najwcze
śniej, a nie — na jesieni, co się może
zdarzyć, jeśli sprawa „otrzyma bieg
urzędowy".

Lzyto/cie
Nowa

Rzeczpospolita

STREFA WOLNOCŁOWA W GENU1
W wtoskim dzienniku urządowym uka**1

sią dekret, ustanawiający strefą wolno***"
wą w porcie genueńskim.

Nr.

Str. 7
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W dworskim ogrodzie

KRtT'AR 1 l MAJA

Od świtu do nocy za 1 zł 20 gr

I
I

1

’
dy dzień. Muszą to zrobić.
St Jon ~ Eon ~ gon — 8on ~
a.ry "’chał uderzał młotkiem w
Mróz Jeszcze bierzc — albo wiatr
c?W^k płuR::a, __
__ ___________
zawieszonego
na dru- hula po ogrodzie między nagimi ga- •
-1
łęziami
r?y bramie folwarczne].
Glos- — przejmuje bezlitośnie aż
Po^klem rozniosło się po wsi „do szpiku kości". Niektóra poka/W.a,,,c do Pracy.
szluje.
ki i ? a,'in "’•‘rólce powyłaziły dziew
Na sekundę plecy z bólem rozpro
ląc °h’c,y Przeciągając się I ziewa stuje — a ogrodowy już drze się —
TSz<y w stronę czworaków.
— Robić! robić!
J®1.” Już
• 1 na-; — Zośka! Coś ty! zmogłaś to Idź
h>bc
Ui z kom’,1ów dymiło
th / “usa<
*owill
drzwiami. Od
Cbaj
‘”uu
wni się pod
poa urzw
"by do chałupy stukała w okno!
°Wa robotnica:

POd pierzynę!
- Robić!
— Za co?
— Za te 1 zł 2(1 gr na dzień. Od
świtu do zmroku. Ile godzin? Na włos
nę — 10 — 15 — 16 — a potem? w le
cle? od 4 rano do 8 wieczór.
Krok za krokiem — co chwila wty
kaj coś w ziemię — albo I ręką zgra
biała, albo gracką.

A ogrodowy łazi — ręce w kiesze
nie schował i gwiżdże.

— Gou — gon — gon — gon!
Zerwały się — nie — nie zerwały
— tylko z Jękiem, wolno odchylają
grzbiety i w’Olno idą z grackami do
chałup, po drodze tu I tam przystaną.
Włażą pod pierzyny. —
— Gon — gon — gon — już 4!

DOBRY SPOSÓB

Po całodziennym trudzie

..... wesoło i beztrosko płynie czas
w świetlicy Polskiego Białego Krzyża

Godzina 7-ma wieczór. Cichną roz ; ka świetlicy. — Proszę do mnie, chcc j — Skądże to wiadomo? — pyta
Ledwo zaróżowione niebo.
zdziwiona pani.
I kazy dowódców, kończą się godziny ! poczytać.
s*w’eie na dachach i po kątach
— O, już ta ja swojej babie przy
Zastawia
drzwi
do
drugiego
pokoju
I
szarego
dnia
koszarowego.
Tu
i
ówPlotami.
I---------------- s:
Prawie. Dudnią trepy drew- dz’® Przemknie> żołnierz, zasalutuje stołem i zaczyna się wydawanie ksią kazałem, że musi być syn, inaczej nie
•
«...
•
chcę!
,, I| JaLtnió
jakiejś Arypniin!
przechodzącej „wyższej wła żek.
^lach "
rozb,te •,ięty w Ponczo-, dzy" i — ginie w wielkim budynku.
Drugi opowiada o swoich planach
—
Ale
nie
jest
to
tak
łatwo
zdecy

Uj ’ “Ibo i nic, po prostu boso. '
ką^?ły ~~ '"b stoją przed czwóra- ■ Za chwilę rozpocznie się wieczor dować się na wybór książki! Cieka gospodarskich. Ma 1.000 złotych... sta
wy tytuł nie zawsze odpowiada tre rą chałupę sprzeda, może razem za to
J.CSZcre CMS* A 00
6ię I ne życie żołnierzy.
ści.
Powieści podróżnicze, o wynalaz kupi coś w Lubelskim... — Tam podo
S/yć? Michał na wstawanie dzwo- i
kach i przygodach są z góry zama bno tania ziemia? — Jak pani kierow
rh ~~ zadzwoni do pracy — to się |
niczka myśli?
wiane.
Siedzą w białych, sosnowych ła
„Pani Kierowniczka" — musi być
—
Jakiż
autor
cieszy
się
najwięk

ł^0MukuJą trepami — zęby do pa-, wach, słuchając z uwagą wykładu.
chodząc^
encyklopedią: — wszystko
szym
powodzeniem?
i. czak6w suszą. Zimno. W ogrodzie 1 Jest lekcja historii. Młoda nauczy
’’Or.i.:
wiedzieć
I
na wszystko doradzić! W
—
Oczywiście
—
Sienkiewicz!
—
®rskim roboty już zaczęte.
cielka z Pol. B. Krzyża Jest w trakcie
drugim
końcu
sali — występ artysty
„Trylogia"
przechodzi
przez
ręce
pra
Goj, — gon — gon — gon —
opowiadania przegranej bitwy pod
czny: — ktoś śpiewa, jakiś plutono
wie każdego żołnierza!
Spieszno mu!
Grochowcm.
Przy książkach nawiązuje się szczc wy gra na skrzypcach.
? "idzlcie! jaki to pochopny!
— Niestety, olszynka grochowska
— Bardzo wesoło I beztrosko płyną
ra i serdeczna pogawędka. Każdy z
Wały s‘ę ’ak kawk’ * z 8f°śnym padła^
•wieczorne godziny w świetlicy żoltych
„dużych
uczniów
”
ma
coś
do
po■
Shi l e.m Pędzą do bramy dwór-; Przerywa jej jakiś głos z gromady wiedzenia.
I nierskiej!
In ' • Nie z pośpiechu do pracy —; żołnierskiej:
I
Oto jeden z nich spodziewa się la-I Tak pracuje Instytucja, której począ
Óla rozgrzewki. Tak dobrze było [ — Nas tam nie było! Dostałoby się tern, po powrocie z wojska, syna —I tek dala śp. Helena Paderewska, mat
ijy kr’ciastą pierzyną leżeć w twar moskalom!
„czy pani kierowniczka wie już ©'żonka ówczesnego Prezydenta Mini
śnie bez marzeń. Zitnno~
Nie wiadomo, kto się odezwał. Krót- tym?".
strów.
(M. K.).
v—... -szczęka
__ _
be(.,ektóra ..zębami
— ____
albo iko strzyżone głowy zatracają indywi’W
’ ła, jakby trupem miała paść, dualność wyglądu. Jest to może głos
'*,n,a
I jednego, a może I wszystkich?
•* No — no! dzieuchy, no!
Wkrótce wywiązuje się dyskusja;
tv
ogrodowy ich popędza do pra
li^ dą ścieżkami ociężałe i niewoine. pytania i odpowiedzi, zrazu nieśmiałe,
•i.,
do swego? Na pańskie. Na sypią się potem raźno...
^rskie.
Dużo z nich mówi gwarą. Są prze
Jeżeli ktoś ma to rzadkie szczęście
la
świt. Ledwo ptaki świergo- cież z różnych krańców Polski! Ale
Odpowiedź, którą otrzymał w brejtl‘. ^Pierzchły się jak stado gap i rozumieją się wszyscy; łączy ich nie wygrać większą sumę na loterii, za tońskim języku, wyjaśniła sytuację.
.śażda ita swoim miejscu.
tylko pobudka na ćwiczenia, ale nauka zwyczaj nie może się doczekać, kie Dobra kobieta dowiedziała się wpraw
dy te pieniądze dostanie do ręki. Je-, dzie zaraz o wygranej, ale naprzód
0dacuJ’zabawa w’ świetlicy.
dzie taksów’ką, irytuje go każde parę nie było jej tak pilno potrzeba pie
i Ws* ’dzie pogłos wstawania. Z
u” dymy się wznoszą.
minut czekania. Urzędnik w kasie lo niędzy, po drugie nie ma zaufania do
Do roboty! juchy! do roboty! a j Część, pochodząca z dalekich kre teryjnej jest przyzwyczajony do go kolei, a po trzecie słyszała, źe w Pa
<1 c,|ie! Leżeć wam by się chclalo sów, posiadacze własnych „mająt rączki złota i nic sobie z tego nie ro ryżu, takim wielkim mieście lubią
Po,cdnia!
pieniądze ukraść. Wołała więc zacze
ków" — kilku morgów ziemi, chętnie bi.
»a. Pewnie! Na swoje to by wstały
kać, aż się nadarzy sposobność. Właś
Tenże
urzędnik
jednak
zdumiał
się
uczęszczają na kurs rolniczy, zorgani
«ziio!
zowany przez Biały Krzyż, a prowa niemało — a działo się to w kasie nie się teraz nadarzyła, bo jej są
^JCwnęła któraś głośno:
loteryjnej w Paryżu — kiedy szorst siad również wygrał dużą sumę w
dzony przez fachowego instruktora.
Auaaa —
Uczą się? jak praktycznie i tanim ko ka jakaś ręka podała mu do zrealizo osatnim ciągnieniu. Przyjechali więc
t|]( Spać ci sic chcc co? pocoś z sztem uprawiać ziemię, aby wydaj wania przed paru tygodniami los, któ razem, było im raźniej i bezpiecz
^Dcem rajcowała do północka?
niej rodziła, jak zorganizować gospo ry wygrał większą sumę w ostatnim niej na kolek
A Pan ogrodowy, jak młody był darstwo i założyć pasiekę.
ciągnieniu zeszłego roku. W Polsce
Bretonka nie okazała najmniejsze
1 Wanty spać chodził?
los
przepada, jeśli go nie podjęto w go wzruszenia przy podejmowaniu
Potem, jak wrócą z wojska, nie jed
Kiejś młoda — to rób!
nego gospodarza zapędzą w kozi róg ciągu trzech miesięcy. Wc Francji pół miliona franków, i najspokojniej
A dyć robie! nie macie mnie co
swoją pracą „w chałupie i na roli"! jednak, która loterię mniej państwo opuściła lokal loteryjny, nie słuchając
Wiać! Robię —
Dlatego też kurs cieszy się stale dużą wo, a bardziej po kupiecku prowadzi, próśb kwestarzy, którzy we Francji
los podlega tym samym prawom prze tak samo jak w Warszawie oblegają
Grzebiesz w ziemi, jakbyś szczę frekwencją.
dawnienia, co każdy inny papier war kasę loteryjną.
ą bukata!
tościowy.
A dyć je szukam!
W pierwszej chwili urzędnik po
Dłacą!
Po nauce — chwila odpoczynku w myślał, że chodzi o jakiś szwindel.
q 1 Panu tyż!
Środowy ziewa ukradkiem i łazi świetlicy. Odpinają pasy z ładunkami Kiedy jednak spojrzał na szczerą
«a5’>nam’. Dziewczęta schylone coś i zasiadają wygodnie przy stołach i twarz wieśniaczki bretońskiej, opuś
ciły go wątpliwości. Zaciekawiony
lihj*!\Zgięte grzbiety w pałąk — idą stolikach do gier.
Radio nadaje jakąś wesołą audycję. zapytał, dlaczego szczęśliwa wybran
kąj0"’* równymi i co rusz coś wty*’ w ziemię, potem gracką zakopią. Przy stolikach gwar: — można teraz ka losu tak późno się zgłasza.
stoczyć bezkrwaw-ą „bitwę morską",
7? Gon — gon — gon — gon —
ł’ProstowuJą się zgarbione ple- zdetronizować króla w „Szachach",
lub wytłuc wszystkie pionki w „warcabach".
P śniadanie.
Dużym powodzeniem cieszy się MLECZKO
ku"0 kiecki fruwają i dudnią po bru
■fc.
żną rcwnianc trepy. Za pół godziny gra — w rodzaju bilardu — Alfa, lub KREM
-■sc•'hi* i"ic,,ał w pług uderzy. Potem też mały futboli, gdzie namiętnie ko- PUDER
Godzina. I do podwieczorku. pią piłkę — marionetki!
Co chwila rozlega się wesoły wy
lan.5a'^’°nc Ptecy PaIil ’ n°si P°d ko
nj.3”” lakhy kto popodclnaf — a buch śmiechu i okrzyki w „narzeczu”
Wo^ y wc5;ł£ popędza.
lwowskim lub z okolic Wilna.
Fifl: A wczoraj powićdzial to samo
do Zosi!
— No, panowie! — wola kierownicz
a$a wyznaczone działki na każ-

Przy nauce

Bretoński spokój i cierpliwość
Pół roku czekała na podjęcie wygranej

Na kursie rolniczym

A najweselej - w świetlicy1

£

F Władysław Luks

MfRI
’ ImbwSsi S-n B. Jeriiillssiie 7j Hala U
(0361

KOwocrtsuea «o»Htrvm.
ZAPS WOlAJĄ PIŁKHÓ.
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Z obchodu pierwszomajowego
w Tianna di Castello w Portuga
lii powracało przepełnionym auto
busem kilkadziesiąt osób.Na prze
jeździć kolejowym autobus się za
trzymał z powodu defektu. II tej
chwili nadjechał pociąg pośpie
szny, który całą siłą rozpędu
upadł na samochód. Skutki były
straszne. 21 osób padlo trupem.
Piała ich wlokła lokomotywa ni
przestrzeni dwóch kilometrów. 19
osób ciężko tannych odstawiono
do szpitala.

Kiedy wielki II ashington był
jeszcze członkiem parlamentu,
rozważano w Kongresie sprawę
armii stałej. Jeden z posłów po
stawił wniosek, aby armia ta nie
przekraczała 300.000 ludzi. Wtedy
Uashington zabrał glos i oświad
czył, że się najzupełniej zgadza z
przedmówcą, ale tylko pod tym
warunkiem, że armia wroga będzie
ograniczona do najwyżej 200.000
ludzi. W'ybuchl ogólny śmiech,
wniosek upadł i Kongres uchwa
lił bez sprzeciwu znaczne kredyty
na wojsko.

ZGRZYT GILOTYNY
W poniedziałek odbyłó się w
Paryżu na Boulevard Aragon pu
bliczne stracenie przestępcy. Jest
to pierwsza egzekucja po dwulet
niej przerwie. Pod gilotyną padt
niejaki Moysse, który zamordo
wał swe nieślubne dziecko i wrzu
cił je do kanału miejskiego. Pre
zydent odrzucił prawo łaski, po
nieważ zbrodnia dokonana była
ze szczególnym okrucieństwem.

CZY DOPŁYNĄŁ?...
Okręt transatlantycki Wester
land zawiadomił drogą radiotele
graficzną władze policyjne na wy
brzeżu angielskim, że zbiegł z okrętu, niejaki Tesing, którego od
stawiono ze St. Zjednoczonych w
ręce władz angielskich. Tesing
przebywał w oddziale szpitalnym
okrętu. W pewnej chwili skorzystał
z przejazdu okrętu w pobliżu wy
brzeża i skoczył przez okno w mo
nę, Pasażerowie z pokładu wi
dzieli, jak silnymi rzutami w szyb
kim tempie kierował się ku brze
gowi. Pomimo odległości około 5
kilometrów od lądu przypuszczają
wszyscy, Że Tesling zdołał dopły
nąć do brzegu.

NESTOR ZŁODZIEI
Policja paryska aresztowała ip
autobusie linii Porte de Neuilly —
Porte Daumesnil 78-letniego Wło
cha, Giowanni Conle, nestora zło
dziei francuskich, który odsiady
wał kary prawie już we wszyst
kich więzieniach świata. Został ott
przyłapany na gorącym uczynku
kradzieży „pokazowej" oraz , instrukcyjnej", którą odbywał w to
warzystwie dwóch swoich ucz
niów • Turków.

SZYKVJ4 SIĘ 5.4 KULONIE
Staraniem Państwowego Związ
ku Kolonialnego, okręgu berliń
skiego są urządzane pięciomie
sięczne kursy przeszkoleniowe, obejmujące wszystkie zagadnienia,
dotyczące służby kolonialnej. Na
kursach tych jest udzielaną nau
ka języków murzyńskich. Poza
tym wykłada się m. in. admini
strację kolonialną oraz technikę,
krajów tropikalnych.
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Uśmiechnij się.

W krainie czarnych diamentów

DIAGNOZA
— Co sądzi pan doktór dziś o ^r°
wiu mego męża?
— O, znacznie lepiej, nabrał
szej pewności siebie.
— Z czego pan to wnioskuje?
— Z tego, że za pierwsze dwie .
zyty zapłacił po 20 złotych, a 23
siejszą tylko 5 zl.

Wśród ludzi-krefów

Jako pierwszy otap mojej wędrów
ki obrałem sobie kopalnie hr. Renar
da w Sielcach pod Sosnowcem.
Jeszcze przed wejściem do kopalni,
obleciał mnie strach, bo przecież mia
łem zjechać na 640 mtr. w dół. Lecz
gdy przestąpiłem próg portierni i uj
rzałem sortownie, do której podjeż
dżały długie rzędy małych wagoni
ków, naładowanych świeżo wydoby
tym węglem, ciekawość wzięła górę
nad strachem.
Raz po raz winda wyciągała nała
dowane wagoniki węgla. Zajrzałem
przez zakratowane drzwiczki do tej
640 metrowej przepaści tchnąccj gro
zą | tajemniczością i znów mnie
strach obleciał. Nie było czasu na za
stanawianie się, bowiem otwarły się
drzwiczki windy i wyszło z niej
dwóch młodych podsztygarów, którzy
mieli być uzupełnieniem całości na
szej wycieczki po kopalni.
Wchodząc do windy przydzielony
mi nadzorca przeżegnał się. Winda za
częła opadać w szalonym tempie.
Mnie się zakręciło w głowie i zrobiło
bardzo niewyraźnie.
Jeszcze tylko pięć minut tak pojedziemy — objaśniał mię przewodnik
patrząc na mą pobladłą twarz.

Lecimy w bezdenna
przepaść
— A wie pan, że to bardzo przy
jemnie tak zjeżdżać w dół — wysili
łem się na uprzejmą odpowiedź, ale
twarz miałem tak zzieleniałą, że
przewodnik uśmiechnął się tylko iro
nicznie z mojej bohaterskiej miny.
Po upływie paru minut jazda stała
się jeszcze „milsza". Winda rzucała
parę metrów w dół lub w górę, to
znów chwilami miałem wrażenie, że
drewniania klatka urwała się i leci
my w bezdenną przepaść. Nagle ma
szynista zaczął hamować, po chwili
winda lekko stuknęła o dno szybu.
Wyskoczyłem z niej jak oparzony i
zacząłem szybko chwytać powietrze
niby ryba wyjęta z wody.
Znaleźliśmy się na stacji podszybo
W’ej, na którą co chwila wpadały z
pędem wagoniki z węglem ciągnięte
przez specialną kolejkę linową.
— „Szczęść Boże" — przywitaliś
my pracujących tu górników, sta
rym od dawien dawna przyjętym po
zdrowieniem.
Potem wyruszyliśmy na długą dwu
kilometrową wędrówkę jasno oświe
tlonym chodnikiem. Naraz chodnik za
czął się szybko zwężać i jakby uciął.
Zrobiło się nagle ciemno. Zniknęło ob
murowanie sufitu i ścian. Teraz do
piero zauważyłem, że nie mam w rę
ku lampy, którą mi wręczono gdy
wsiadałem do windy, pozostawiłem
Ją pewnie po drodze w chodniku. Wi
dząc moje zakłopotanie stary nadzór
ca uśmiechnął się, otworzył torbę i
wyjął z niej moją lampę mówiąc:
^Mocie panie. Ino drugi roz nie
osławcie Ji gdzie na filorku, bo moż
no późni do ni nie trafić".
Serdecznie podziękowałem za od
daną mi przysługę.

Tama Dowietrzna
Po półkilometrowej wędrówce (te
raz odważnie kroczyłem pierwszy) nsłyszałem straszne wycie i szum wo
dy. Gdy podszedłem bliżej ujrzałem
Jakgdyby bramę zbita z desek.
Próbowałem ją otworzyć, lecz napróżno. Uśmiechnęli się mol towarzy
sze, a stary przewodnik podszedł i
zręcznym szarpnięciem otworzył naoścież potowe „bramy". Nie była to
Jednak, jak się później dowiedziałem
brama, fecz tama powietrza. Parcie
wiatru na nią było tak silne, że nie
mogłem lei otworzyć nawet oburącz,
a przecież kaźdv z górników otwierał
Ją Jedna ręką. Wędrując dalej usły
szałem naraz turkot wagoników Ze
zdumieniem ujrzałem starego wychu
dzonego konia, który ciągnął aż 8 na
ładowanych wagoników węglem pod

szyb. Po kilku minutach doszliśmy do
tzw. pochylni! z które] co chwila wy
padały z trzaskiem cztery wagoniki
z węglem, a wjeżdżało na górę osiem
i dziesięć pustych wagoników.

Czekamy na wybuch
— „No teroz panie pódziemy na fi
ler" — powiedział nam tajemniczo
przewodnik.
„Filar" Jest to miejsce, w którym
górnicy drążą dłutami ogromne, bo
półtora i dwumetrowe] głębokości
otwory. W otwory te zakłada się dy
nainit W tej chwili właśnie górnicy
mieli podpalać lonty.
Na ogromnej. 40 metrowej po
wierzchni czarne] ścianie zwisało oko
ło piętnastu długich sznurków, któ
rych końce tkwiły w otworach. Dla
bezpieczeństwa wyszliśmy wszyscy
w boczny chodniczek, a tylko jeden z
górników został na filarze. Ale po
upływie pół minuty wybiegł i ten
ostatni z górników, który podpalił lon
ty. Każdy teraz oczekiwał na wybuch

dynamitu.. Zapanowała grobowa ci
sza^
Jeszcze kilka sekund i potężny huk
rozdarł powietrze, a miałki węgiel
opadając sklepienia korytarzyka za
sypał mi twarz. Górnicy przy każ
dym z wybuchów kładli Jeden z paty
ków na ziemię. Jak się później oka
zało każdy z nich po skończonej dęto
nacji liczył swoje patyki i było ich
tyle ile było założonych ładunków
dynamitu.
Jeszcze parę minut czekania, we
szliśmy na filar. Ogromne kawały wę
gla wielkości dużego pieca kaflowego
leżały porozrzucane na całej prze
strzeni. Ładowacze zręcznie wrzucali
węgiel do wagoników, które pomocni
cy wypychali a pochylnie i przy po
mocy specjalnej małej maszynki w
rodzaju windy opuszczali na główny
chodnik na dole.

wybrałem się w dalszą wędrówkę o
kilkadziesiąt metrów wyżej na filar z
którego już wybrano węgiel.
Zbudowano tu zaporę, przez którą
przechodziła olbrzymia rura. Przy
pomocy specjalnych pomp wtłaczano
przez tę rurę wodę z piaskiem, który
zatrzymywał się wewnątrz filaru —
tam gdzie dawnie] był węgiel, a wo
da spływała do ścieków.
Naraz w głębi korytarza zamajaczy
ło światło. Przewodnik nasz zawołał
radośnie:
— „Ocho pon śtygar idom" —
i rzeczywiście po chwili zbliżył się
do nas sztygar.
Podszedł do mnie „pon śtygar" i
uprzejmie zaproponował ml, że gdy
bym chciał zobaczyć coś bardzo cie
kawego co rzadko zdarza się na tu
tejszej kopalni to żebym przyszedł tu
jeszcze jutro. Bardzo serdecznie po
dziękowałem za zaproszenie i przyrzekłem przyjść do kopalni po raz
Podziękowałem górnikom i poże drugi.
PRAWDZIC
gnawszy ich słowem „Szczęść Boże"

Umocirenie filaru

KREWNY
— Czy świadek jest krewny®1 r
skarżonego?
— Czy ja wiem? Może.
fl
— Co to znaczy „może“? Co to
żarty?!
{.
— To nie żadne żarty, panie
dzio, bo ja jestem podrzutkiem.

DOWÓD OSOBISTY
.
Rzecz dzieje się na stacji po2r^
cznej. Do przedziału kolejo^",
wkracza żandarm dla sprawdzeni3 0
wodów osobistych pasażerów. , n
— Pański dowód? — zwraca sic
jednego z podróżnych.
&
Podróżny zaspany wyciąga Pt'-j
omyłkę jadłospis restauracji, w kto
ostatnio posilał się.
_ y.
Żandarm bierze do ręki kartę i

— Główka wołowa, móżdżek ci®1'
cy, pierś indyka — dziękuję, zgafl

MODLITWA CZTEROLETNIE^
Mały Jaś, kładąc się spać, poboż1’’8
składa rączki i modli się:
— Panie Boże, proszę Cię bat^*“
nie daj memu ojcu więcej dzeci,
nieważ nie umie się z nimi obchodź1"

lofDofcrmi na plecach, piechotq

Kramarz wędruje z miasta do miasta
Pionierzy zawodu pracują w najcięższych warunkach
Toruń, w maju.
W czasach przedkryzysowych byli
u nas na Pomorzu nie bardzo liczni.
Teraz jednak po kilku latach chroni
cznej depresji gospodarczej urośli w
tysiące. Są zjawiskiem tej ciężkiej
walki, jaka w masach pracujących to
czy się o codzienny kawałek chleba.

Z tobołami na plecach
Handlarze rynkowi, ci w większych
miastach, gdzie targi są ciągłe a jar
marki częste, posiadają swoje stale
stragany i uchodzą za szczęśliwców.
Drudzy, ci z mniejszych miejscowoś
ci wędrują obładowani tobolami po ob
szarze całego województwa — z tar
gu na targ, z jarmarku na jarmark,
z odpustu na odpust i wiodą życie gor
sze od cygańskiego.
Związki kupieckie patrzą się na tych
ludzi krzywym okiem. W rzeczywi
stości zaś są to ludzie dzielni, pełni
inicjatywy i energii, zasługujący na
szacunek, którzy znalazłszy się w ob
liczu nędzy nie chcą pójść na dno, ale
z zaciekłą odwagą chwytają los za
włosy, aby nagiąć go ku sobie.
Oto fragmenty rozmów, przeprowa
dzonych z kilku przedstawicielami tej
sfery.

Od warsztatu do straganu
— Byłem formiarzem w fabryce ma
szyn rolniczych — opowiada pierw
szy. — Fabrykę zamknęli Przez 13
tygodni pob'eralem zasiłek rstawowy
z Funduszu Bezrobocia. Gdy się wy
czerpał. stanąłem przed zagadnićniem: Co począć teraz? Włóczyć się
po opiekach społecznych, po różnych
komitetach i skamlać o wsparcie? Na
to byłem za dumny! Zliczyłem swoją
kasę; było w niej 40 zł, teść dopożyczył mi 10, brat 15 i z tym kapitałem
65 zl rozpocząłem handel rynkowy.
Blisko trzy lata już sterczę przy stra
ganie Marzę o tym. żeby wrócić do
fabryki, ale na razie nie ma po temu
widoków. Bądź co bądź nie karmi
mnie niczyja łaska a własna praca —
dodaje zacny interlokutor podrzucając
głową. — Większość dzisiejszych stra
ganiarzy to tak samo dawniejsi robot
nicy, rzemieślnicy fabryczni a nawet
urzędnicy.
— Mój kapitał zakładowy informu
je inny — wynosi okrągło sto złotych.
Tym kapitałem muszę zrobić taki ob
rót, ażeby dochód wystarczył na wy

żywienie rodziny, komorne, wykup
świadectwa przemysłowego, opłace
nie podatków i postojowego na ryn
kach, wreszcie na zakup towaru i je
go przewóz. Nie jest to łatwa sprawa
i trzeba dużo wysiłku, aby powiązać
koniec z końcem.

Pionierzy
— Ja jeżdżę po prostu od parafii do
parafii — zwierza się trzeci. — Targi,
jarmarki, odpusty obchodzę kolejno
przez cały rok boży. Marna to dola,
psia dolał Noce spędzam przeważnie
w poczekalniach dworcowych, odży
wiam się wyłącznie suchym Chlebem,
za dnia zmarzłszy na rynku nie mogę
pozwolić sobie na szklankę gorącej
herbaty, a to wszystko dlatego, że za
robek jest kiepski i zmusza do licze
nia się z każdym groszem.
Piękny to rys charakteru u owych
obywateli, z których rekrutują się ci
wszyscy straganiarze, przekupnie, tar
gowcy, jarmarcznicy, pituldy — jak
ich zależnie od regionu nazywają —
że zamiast korzystać z dobroczynno
ści publicznej wolą byt swój choć bie
dny i twardy opierać na własnym wysiłku.
Pionierskie zaiste natury!
♦

gatów; poza tym byli obecni reprezen operującego bez świadectw prze"15
słowych i nie płacącego podatków f
tanci władz oraz prasa.
5) Domagamy się budowania halł
gowych.
Bardzo ciekawy referat o roli drob 6) Domagamy się w celu skuteczfl1 ,
nego kupiectwa targowego w handlu szej walki z inwazją żydowską
narodowym wygłosił znany na Kuja datnej pomocy ze strony czynnik®,
wach dzafacz Stronnictwa Pracy p. miarodajnych dla istniejących chr^6
ścijańskich kas bezprocentowych °r3
Kostusiak z Inowrocławia.
Mówca w obszernych wywodach zakładania tychże kas w miejsco*
ściach, w których jeszcze niedstni^’’
zobrazował sytuację prawną i gospo
. 7) Domagamy się przedstawić'^
darczą handlarzy rynkowych w grani
stwa
w Izbach Przemysłowo - Ha"®
each województwa pomorskiego i w
rezultacie swoich rozważań wysunął wych.
Zjazd zakończył się uchwaleni^
następujące postulaty:
rezolucji,
w której uchwycone zost3’
1) Domagamy się równych praw
dla targowców i handlarzy rynko i obszerniej sprecyzowane żąda”'*
wych we wszystkich powiatach Wiel jakie przytoczyliśmy powyżej.
Jak się dowiadujemy, powstanie
kiego Pomorza.
2) Domagamy się przywrócenia jar najbliższej przyszłości jeden centr3^
marków kramnych i targów kram- ny związek, który zjednoczy
nych w całej pełni tam wszędzie, swoich szeregach wszystkich hand1^
rzy rynkowych i targowców z terC
gdzie je zniesiono.
3) Domagamy się wydawania licen Wielkiego Pomorza.
cji na handel domokrążny ‘tylko oby
Ciężki ten, pionierski zawód
watelom chrześcijanom narodowości guje na pełne poparcie społecz®
polskiej.
stwa i uwagę ze strony czynnik0
4) Domagamy się energicznego tę miarodajnych.
pienia przez władze handlu dzikiego,

0 ochronę zawodu

, Pan nie jest elegancKi’

Z inicjatywy bydgoskiego Polskie
go Zjednoczenia Drobnych Kupców i
Kapelusinicy uialczq z mod^
toruńskiego Związku Handlarzy Ryn
chodzenia bez kapelusza
kowych odbył się w Toruniu zjazd
W Rio de Janeiro powstało towa sza. Jest to jeden z dalszych obja^ .
chrześcijańskiego kupiectwa rynkowe
rzystwo, które wypowiedziało w-ojnę walki, jaką fabrykanci kapeluszy ,
go z Wielkiego Pomorza.
Udział w obradach wzięto 150 dele mężczyznom chodzącym bez kapelu raz magazyny wydały modzie eh
dzenia bez kapelusza, rozpowsze£
niającej się coraz bardziej.
Zgodnie z temperamentem P°*
dniowo - amerykańskim nie przeb'^
rają oni w środkach. Towarzys®*\
zaangażowało wielką ilość piękneb
biet, które mają za obowiązek te .
W jednym z pism pojawiło się ogło lić datę zaginięcia psa. Okazało się, fonować do mężczyzn chodzących "
szenie, że przybłąkał się pies i jest że ten sam pies zginął trzy razy w kapelusza i pouczać ich, że jest to i”
do odebrania pod takim a takim adre różnych terminach.
da bardzo nie elegancka.
sent.
„Branża kapeluszowa" przywia2
To spowodowało, że troje właści
Wielkie było zdziwienie znalazcy, cieli psa zwróciło się do policji, któ je bardzo dużą wagę do tego rod23
gdy po psa zgłosili się niemal jed ra — aresztowała sprzedawcę psa propagandy.
nocześnie dwaj przyzwoicie wyglą Bera Jachimka.
dający panowie i jedna pani, przy
MAŁŻEŃSTWO
Dowcipny Jachimek wytresował
czym wszyscy troje zgodnie twier
psa
w
tej
sposób,
że
sprzedawał
go,
dzili, że pies jest ich własnością. Pies
Ona: — Ach, jak pięknie! Patrzrównież łasił się do wszystkich troj pies na rozkaz szedł z nabywcą, a na przyroda obudziła się ze snu!
ga i — sprawa wydawała się niemal drugi dzień wracał.
On: — Nic dziwnego, skoro *
nie do rozstrzygnięcia, gdyby nie to,
Śledztwo ustaliło, że za pomocą krzyczysz1
że znalazcy przyszło do głowy usta-' trzech takich psów Jachimek oszukał
(Ric et R3®

14 właścicieli jednego psa
wpędziło Jethimka do kryminału
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Gehenna
sowieckiej
kobiety
Równouprawnienie bokiem wyłazi
Komunizm głosi równouprawnienie- (
tt*e kobiet i stawia ten postulat na
“aczelnyni miejscu. W Rosji sowiec,ei kobieta uzyskała pełne prawa od
Początków rewolucji. Ciskano gromy
Ba systemy „burżuazyjne", które oEraniczały niektóre prawa kobiet, jak
Bn- głosowanie, zapominając, że w taich krajch jak przypuśćmy Francja,
"obieta obdarowana jest mnóstwem
Przywilejów, o jakich nie może marzyć mężczyzna.
Kobietę w Rosji zrównano z mężCzVzną. Czy dobrze na tym wyszła.
n'Cch odpowiedzą pisarze komunisty
czni.

Mniej pracujesz - mniej
zjesz
jednym z numerów „Czerwony
órnlk" A. F. Nikolenko opowiada o
osach kobiet zatrudnionych w kopal’’’ im. Klima Woroszyłowa. Kobiety
SpJa w barakach razem z mężczyznalni; nie mają ani oddzielnych łaźni,
a°i ubikacji. Pracują w sztolni, a pon’eważ nie mogą wydobyć tyle samo
'vcgla co silni mężczyźni, przeto orzymują gorsze wyżywienie i zmnlejSz°ną zapłatę w myśl hasła „mniej
bacujesz, mniej zjesz".
Mężczyźni napastują kobiety młodSze* wobec czego zarząd kopalni
^óclł się do władz o powlększele etatów dla lekarzy ginekologów i
^enerologów. Te, które nie piją wódi nie biorą udziału w orgiach są
Mazane za złe koleżanki 1 towarzy^i, sztygarzy nakładają na nie do
łkowe roboty i nie cofają się przed
P’Futnym biciem. Wszystko to się
Zleie pod okiem władz, spokojnie ob
SerWujących katownię im. Klima Wof°szyłowa.

..Równouprawnienie”

i PRZY WSIADANIU

I PODCZAS JAZDY

piOTR BERGMAN,

Komsomołka

Żałował wody, lecz budował teatry

Oszczędności na aktorskiej biedzie
Prezes, sprzedawczyk, tyran i niegodziwiec

„Chronić matki!”

W kraiu ponurej farsy nic sie nie zmieniło

Cień „Rewizora z Petersburga”
krąży nad sowieckim kołchozem

na urzędników dokonujących in
spekcji i żąda, aby ci urzędnicy
z chwilą gdy się zjawią na rewizję
pokazywali dokumenty, legityma
cje partyjne i grzecznie traktowa,
li funkcjonariuszy kołchozów.
Grubiaństwo i bicie tak eię rozwielmożniło, że pracownicy koł
chozów ze drżeniem witają inspe
ktorów.
Rewident zaczyna urzędowanie

Z wiezienia na posadę
fałszerza książeczek oszczędnościowych
tych dniach stanął przed sądem
0,|dyńskim Noel Cameron, uważany
{rzez Policję londyńską za mistrza
a*szerzy książeczek oszczędnościo
wych.
przeszło przez cztery lata potrafił
anieron na podstawie sfałszowaksiążeczek podejmować regular
c Niewielkie sumy w urzędach pocz
y wych. Wszelkie wysiłki Scotland
łv’rdu. by go przychwycić, nie dawa.rezultatu. Także wydanie nowych
a’eczek wkładkowych, o których
b<AI>er|d orzekli. że są niemożliwe do
r°bienia, nie stanowiło dla procegor'1 Camerona przeszkody. W ciąką LZ<erech ,at Podiał w 477 wypadPrzeszło 2.000 funtów szterl.
Cę .an,er°na rozpoznano Jako sprawafszowania książeczek przy innej

wwosw

dzinne sowieckich stadeł I woła o ochronę 1 o przywileje dla uczciwych
matek. „Uczciwa kobieta w naszej oj
czyźnie jest pomiatana i traktowana
jak szpieg faszystowski. Prześladuje
się ją, odbiera dziecko, zmusza do
pracy nad siły, grabi, więzi, gwałci.
W ten sposób nie osiągniemy zwy
cięstwa szybko nad wewnętrznymi
wrogami państwa, jeśli nie damy należytch przywilejów uczciwej matce
sowieckiej rodziny i specjalnych praw |
uczciwej, pracującej dziewczynie".
Gotowiśmy jeszcze któregoś dnia
przeczytać o ukazie Stalina, nakazu
jącym ustępowania miejsca kobietom
w tramwajch i o masowych egzeku
cjach tych niewiniątek, które do tej
=
i
pory można było zdobyć za parę poń
BRAOAijTĘFĄN ;
INŻYNIEROWIE
czoch, jak to opisywał piewca sowie
ckiego życia Pantalejmon Romanow.
AUTORYZOWANI SHtZEDAWCY NA PO15KE
„Jedna z komsomołek w pewnej jaAle nim to nastąpi, kobietę w Rosji
FORD MOTOR COMPANY
czejce na zebraniu oskarżyła publicz czeka długa droga krzyżowa.
nie sekretarza o gwałt pod groźbą reDr SOT.
wolweru. Zwołano sąd, który stwier
dził, że komsomołka Nina F. tego
dnia, w którym miał ją zgwałcić se
kretarz była aresztowana za pijań
stwo na wartowni jednego z pułków
moskiewskich pobita przez żołnierzy
i odstawiona na przymusowe lecze
nie jako chora na weneryczną cho
robę. W szpitalu legitymowała się le
gitymacją partyjną, wobec czego ją
zwolniono. Sąd zbadał wielu świad
M. Rulikowski w ciekawej pra tację. Jako młody oficer kręcił się sal z zachwytem: „...co do gustu,
ków i przekonał się, że komso cy publikowanej w wydawnictwie w towarzystwie z „Pod Blachy'* i elegancji i całego urządzenia, mo
mołka Nina F. odwiedza żonatych ko „Scena Polska'* pt. „Teatr U ar- udawał przyjaciela ks. Józefa. II żna go (teatr) sprawiedliwie poli
munistów i odciąga ich od bezparty j szawski** (1825—1915) nakreślił powstaniu 1830 r. udziału nie czyć do najpierwszych tego rodza
nych żon, wobec czego postanowił o- sylwetki niektórych prezesów ów brał, idąc śladami takich jak Ró- ju w stolicach Europy**. Z małymi
skarżycielkę za perfidne kłamstwa i czesnych teatrów rządowych.
żniecki, otrzymał uięc w nagrodę zmianami przetrwał do roku 1883.
Rautenstrauch zbudował teatr,
łamanie komunistycznych moralnych
Ciekawym typem był Józef nominację na generał-adiutanta,
zasad wykluczyć z komórki na prze Rautenstrauch, o którym ustaliła członkostwo rady administracyj w Kaliszu i dokonał poważnych
ciąg lat trzech".
się opinia jako o sprzedawczyku, nej Królestwa, zarząd główny ko prac konserwatorskich w teatrach
tyranie i człowieku niegodziwym. munikacji lądowej i wodnej, pre łazienkowskich: amfiteatrze nad
Rautestrauch pochodził z war zesurę teatrów rządowych, zarząd wodą i teatrze w Pomarańczami.
Obydwa nie były czynne od roku
M. M. Ragulin żąda kary śmierci szawskiej rodziny mieszczańskiej i nad pałacami cesarskimi i księ
1828.
stwem
łowickim.
jeszcze
w
r.
1790
otrzymał
nobilina rozpustnice zohydzające życie roDzięki staraniom Rautestraucha
Rządził sprawnie, był typowym

brzymim artykule na półtorej kolum
ny pt. „Los współczesnej kobiety".
Kobiety mające dzieci coraz czę
ściej zjawiają się w ZAGSie (urząd
stanu cywilnego — przyp. red.) 1 żą
dają rozwodu dla „ratowania dzie
ci". Dom, w którym wiecznie pijany
mąż spędza chociaż kilka godzin sta
je się siedliskiem demoralizacji. Męż
czyzn odwiedzają w obecności żon
wolnomyślne kobiety I dzieci są
świadkami ohydnych scen. Ze wsty
dem należy stwierdzić, że członkinie
partii komunistycznej rozsadzają ro
dzinę swoim wyuzdaniem godnym
burżuazyjnych prostytek, a nie kobiet
ZSRR, W komsomołskich komórkach
kwitnie jawna rozpusta.

'V innych kopalniach nie dzieje się
6P'e). Obywatelkę Nadieżę Grącze"a zgwałciło i zaraziło kilku mężCzyzn- Kiedy udała się na skargę do
arządu usłyszała odpowiedź:
" My wara tu pokażemy skargi!
^stępujecie jak bnrżujka, której
s,ę chce przywilejów. W ZSRR
Panuje równouprawnienie!
b inny publicysta sowiecki M. M.
Nr 97 „Soćjalisticzeskowo Ziein*'a8ulin
— w nrze kwietniowym „Ko liedielija44 przynosi artykuł o bez
walskiej Prawdy" zabiera głos w ol- ustannych skargach kierowników
ukraińskich kołchozów w okręgu
kijowskim. Pismo zwraca uwagę

.

n niawiwi.

drobnej sprawie, w której na śledz
twie wypytywano go, skąd miał w
tym a tym czasie pieniądze. Zaplątał
się w odpowiedziach i wreszcie przy
znał. Nie mógł jednakże stwierdzić,
czy wszytkie przypisywane mu fał
szerstwa są Jego robotą, ponieważ,
jak twierdził, „nic prowadził wyka
zu". Zarówno sędzia, jak eksperci, na
przewodzie sądowym nie mogli się
zdecydować przy porównywaniu, któ
rc książeczki są prawdziwe, a które
sfałszowane.

Po odsiedzeniu wysokiej kary, na
którą go skazano, Cameron będzie
miał zapewnioną pracę; jedna z naj
większych firm graficznych angiel
skich zaangażowała go z góry na spe
cjalistę z bardzo wysoką pensją.

od przeldeństw i wymysłów, grozi
zesłaniem na Sołówki, a potem
gdy dostrzeże najmniejszą niedo
kładność, batoży najbardziej zasłużonych działaczy.
Niedawno w wielkim kołchozie
„Czerwony Październik" zjawił się
jakiś mężczyzna. Czapld w biu
rze nie zdjął, legitymacji nie po
kazał, wezwał kierownika Mycliajczyna i obrzucił go najgorszymi
wymysłami. Mimo, że kierownik
Mycbajczyn jest inwalidąiposiada
order czerwonej gwiazdy, przyby
ły kazał go zawołanym robotni
kom trzymać i własnoręcznie nabajką żbatożył w nieludzki spo
sób.
Przerażeni ludzie nie śmieli pro
testować. Po egzekucji nieznajomy
zabrał klucz od kasy, nakazał are
sztowanie kierownika i odjechał,
zabierając kilka tysięcy rubli. Okazało się, że był to zwykły
oszust.

urzędnikiem. Przed wyższymi od
siebie płaszczył się, niższych mal
tretował, poniewierał i gnębił. Ja
ko prezes teatrów rządowych za
słynął z niewiarogodnego skąp
stwa. Artyści musieli przynosić ze
sobą własne miednice, w gardero
bach było tylko jedno lustro, do
kostiumów brakowało koszul, chu
stek na szyję itd. Robił awantury
o każdy wydatek i doszło do tego,
że żałował wody do mycia. Zo
stawił po sobie w kasie teatralnej
500.000 zip, sumę, jak na owe
czasy — zawrotną. Za jego preze
sury wpłynęła subwencja z Pe
tersburga w wysokości 30.000
rubli.
Ale Rautestrauch wykończył
Teatr Wielki według projektu i
pod kierunkiem architektów Corazziego i Kozubskiego. W gma
chu Teatru Wielkiego również
piękna sala teatralna Nowego Teatru Rozmaitości (w odróżnieniu
od dawnego teatru Rozmaitości,
mieszczącego się na Krakowskim
Przedmieściu). Nowy teatr ozdo
biono malowidłami Sachettiego, a
„Kurier Warszawski** z r. 1836 pi-

w r. 1838 dopuszczono artystów
do korzystania z pomocy Polskie
go Stowarzyszenia Emerytalnego.
Pod Raulenstrauchem pracowa
ło dwóch ludzi. W administracji
Ignacy Koss, który zmarnował dla
polskiej sceny taki talent jak Da.
wisona, człowiek uniżony dla pre
zesa, a nikczemny dla podwład
nych. Drugim zajmujący się reży
serią i kierownictwem Szkoły Dra
matycznej, Kudlicz. Ten znowu
swym despotyzmem i gwałtowno
ścią narobił wiele złego kierunko
wi artystycznemu.
„Teatr nasz nie jest dla popisu
obcych artystów. Gorszych nie potrzebujemy, lepszych nie chccmy
mieć*. Zasada ta panowała przez
cały czas prezesowania Rautenstraucha.
Zostawił po sobie powszechną
nienawiść i legendę o potworności
charakteru. To pewna, że był czło
wiekiem dosyć marnym, służal.
cem, lecz doskonałym administra
torem, który chociaż żałował ak
torom wody, jednak zbudował
pięć teatrów i zostawił znaczne
oszczędności.
(a)

Go’ab szybszy od ssmchtu

„Wskutek karygodnych poczy
nań inspektorów rolnych” — pisze „Socjalisticzeakoje Ziemliedieli je” — „powstaje widmo ChleMr. Robert Perkins, członek Izby
stakowa z „Rewizora44 Gogola, tył- Gmin, lotnik i hodowca gołębi, zało
ko jeszcze straszniejsze. Oszust żył się ze swoimi przyjaciółmi, iż
batoży zasłużonych działaczy ko przybędzie w samolocie do swego
munistycznej sprawy, bo rozzu miasta rodzinnego, Stoud, wcześniej
chwaliło go grubiaństwo prawdzi niż wypuszczony w tym samym cza
wych funkcjonariuszy komisariatu sie gołąb pocztowy.
rolnictwa.
Zakład został przyjęty i z tarasu
W tym kraju ponurej farsy cią- Westminsteru wypuścił mr. Perkins
jednego z najlepszych swych gołębi.
gle powtarza się to samo w kółko.
W 10 sekund później udał się mr. Per
Służałstwo i zastraszenie nie zmie kins autem na lotnisko w Heston,
niło się ani na jotę. Tylko carscy gdzie oczekiwał nań jego samolot Po
Stroua przesiadł się mr.
rewizorzy nie wozili ze sobą na.jI przylocie do Stroud
Perkins
do
auta,
lecz, przybyszy na
bajek.

Oryginalny zakład Anglika
iż gołąb wyprzedzi! go o 12 minut i
pobił rekord.
Mr. Perkins przekrał zakład.

HUMOR
NIEBEZPIECZNE PYTANIE

— N cóż — mówi dyrektor dobro
tliwie do niedawno przyjętego prak
tykanta — niech mi pan powie, jak
się panu u nas podoba i co by na
przykład pan zrobił, gdybyśmy się tak
zamienili? Gdyby pan był dyrekto
rem, a ja praktykantem?
— Natychmiast wyrzuciłbym prak
miejsce do domu, stwierdził z żalem. tykanta, panie dyretkorze.
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Tam, gdzie słychać tylko żargon lub jeżyk rosyjski

i

/I """
gąska sobie
*
sobie skubie,..
sbuoie...

Kresy w rekach żydowskich
Żyd — jedyny odbiorca chłopa białoruskiego

B. poseł Hirschhorn pisał w 1918 r.
w „Judische Rundschau1*: „Po do
świadczeniach poczynionych przez
nas z Polakami, nie możemy uznać za
szczęście, że błogosławieństwo panowania polskiego objąć ma także ży
dów z Grodna i Białegostoku, zaś ta
kie powiększenie państwa polskiego
zmusi nas do energicznej walki1*. W
piśmie „Freie Sionistische Blatter" z
1919 r. czytamy: „Konieczne jest utworzenie żydowskiego związku miast
składającego się z Wilna, Grodna i
Białegostoku, gdzie są większości ży
dowskie, które by winny zostać wol
nymi miastami tak jak Gdańsk".
Cytaty powyższe mówią nam wy
raźnie, jaki był stosunek żydów na
Kresach wschodnich do odradzające
go się państwa i narodu polskiego. A
jak jest dzisiaj? Zamiast odpowiedzi
.przytoczę kilka faktów.
Gdy kilka miesięcy temu rabin jed
nego z miasteczek nowogródzkich
miał do załatwienia interes w urzędzie
■wojewódzkim, musiał przyprowadzić
z sobą tłumacza, ponieważ nic mówił
po polsku, władając tylko żargonem i
Językiem rosyjskim. Znam kupców nie
'rozumiejących mowy polskiej, poza
frazesami koniecznymi w interesie, beł
kocących dotychczas gwarą żydowsko-rosyjską.
Właściciele dużego młyna motoro
wego w Baranowiczach w tym roku
.dopiero zatarli na szyldzie rosyjskie
brzmienie swej firmy, figuruje ona
jednak na tabliczce z numerem pose
sji. Prawda, że na ulicy dość rzadko
słyszy mowę rosyjską w ustach „wy
branego narodu" (kilka lat temu było
to zjawisko częste), ale w kioskach
znajdują się znaczne ilości pism ro
syjskich nabywanych przez żydów.
Nie można się temu dziwić. Dawna
Mińszczyzna, które] zachodnia połać
stanowi dzisiejsze wojew. nowogródz
kie i połowę poleskiego, była okrę
giem, do którego Rosja spychała ży
dów, po wojnie zaś tu właśnie osia
dali przybysze z różnych Homlów i
Orsz. Zagęściło się więc od żydów po
miastach i miasteczkach; są punkty,
i gdzie stanowią oni ponad 80 proc, lud
ności, ale nowet w najbardziej „pol
skich" miastach dochodzą do połowy
niemal zaludnienia.
Ludność żydowska, aczkolwiek wy
łoniła z siebie nader licznych lekarzy
;1 adwokatów, żyje zasadniczo z han
dlu, przemysłu i rzemiosła. Nie trzcha
ł>yć antysemitą, by stwierdzić, że ży
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dowskie interesy są ssawkami, wysy
sającymi zasoby i tak już ubogiej
dzielnicy. Aby nie być gołosłownym,
przytoczę pewne dane.
Nabywając drzewo opałowe bezpo
średnio na porębie, można kupić metr
sześcienny spiłowanego i połupanego
drzewa za 3—4 zł. Ile płacił kupiec
leśny właścicielowi, skoro po opłace
niu robocizny (drwal bierze około 1
zł dniówki) mógł sprzedać tak tanio?
W mieście płaci się za ten sam metr
drzewa do 11 zł. Jabłka antonówki
zwożone wozami do miast, suszone,
przekupnie żydzi nabywali w ub. roku
po 3—4 zł za kwintal
Oto rzecz niezmiernie charaktery
styczna — tutejsi ziemianie idą na rę
kę żydom, albo wydzierżawiając im
majątki, albo powierzając administra
cję dóbr, lub też zawierają z nimi
wszelkie możliwe interesy. Ale nie
tylko ziemianie popierają żydów. Je
szcze parę lat temu oficjalnie prawie
przenoszono targ na inny dzień, o ile
w stałym terminie wypadło żydow
skie święto. Dziś tego już nie ma, jak
również skasowano niedzielne targi,
które były złotym interesem dla ży
dów z powodu braku chrześcijańskiej
konkurencji.
Mocno stojący materialnie i stale
niechętni Polsce żydzi kresowi macza
ją palce we wszystkich rozkładowych
robotach. Każdy proces komunistycz
ny ujawnia poważny i kierowniczy udział żydów. Zamknięte już baranowickie koło wolnomyślicieli finanso
wał żyd lekarz. O codziennych drob
nych przejawach lekceważenia pol
skości mówić nawet nic warto; go
rzej, że żydzi jako inteligentniejsi i
zasobniejsi mają duże wpływy na au
tochtoniczną mniejszość — na Biało
rusinów.
Chłop białoruski, do którego zresz
tą byle kupczyk żydowski zwraca się
per „ty", tak się zżył z faktem, iż je
dynym nabywcą jego produktów i je
dynym sprzedawcą potrzebnych mu
towarów jest żyd, że nie tylko po
zwala się wykorzystywać gospodar
czo, ale polega na żydzie jako na in
formatorze o zdarzeniach w kraju i za
granicą; stad też w zapadłych wsiach
szerzy się komunizm i bierna niechęć
do Polski.
Konieczne jest przeciwdziałanie za
równo gospodarcze, Jak i politycznospołeczne.
Robi się sporo celem rozwoju spół
dzielczości, popiera się miejscami kup

ców chrześcijan tutejszych lub przy
byłych z Wielkopolski, ale to mało.
Potrzebni tu są przedsiębiorcy, mo
gący wyprzeć żydów z przemysłu,
względnie tworzący nowe formy, naj
ważniejsze jednak byłoby trafienie do
schłopiafego, zbiałoruszczonego po
tomka zaściankowej szlachty, a na
stępnie do ciemnego, nieufnego Biało
rusina.
Nie wystarczą urzędowe kontakty
przedstawicieli administracji, instruk
torzy lub nauczyciele, konieczny jest
dopływ ludzi świadomych potrzeb i
zadań zbiorowych.
(m. r.)

Życie iw. A. Beioli
w u eciu malarza
A. Borawskiego

Znakomity malarz p. Aleksander Bo
rawski zakończy! piękną serię portre
tów przeorów klasztoru na Jasnej Gó
rze. Obecnie artysta wykonał kilka
obrazów związanych z życiem św. An
drze ja Boboli.
Kompozycjami tymi znakomity ar
tysta zwrócił uwagę naszych sfer du
Pan Konstanty zgodził się skwapli
chownych oraz miłośników sztuki.
Aktualne, a tak bliskie sercu polskie wie. Po dziesięciu minutach rozmo
mu obrazy te budzą powszechne za wy dowiedział się, że jego piękna to
interesowanie.
warzyszka podróży mieszka sama, pa
sjami lubi męskie towarzystwo, te tyl
ko w nim się obraca, co jest powodem
nieuzasadnionych niepokojów ze stro
Smacznego!
ny właścicielki mieszkania i bardzo
Ukazały się w sprzedaży, w nic- niestosownej ciekawości dzielnicowewielkich ilościach, pierwsze w tym ro go.
Przeto pan Konstanty zgorzał cały
ku inspektowe truskawki w cenie 50
zł za kg. nabywane do restauacyj i ująwszy wypielęgnowaną rączkę pa
nienki obsypał ją pocałunkami. Stad
i na przyjęcia oficjalne.
Z powodu panujących ostatnio chło ka idylla przerwana została syknię
dów, truskawki gruntowe dojrzeją w ciem bogdanki.
rb. znacznie później, niż w poprzed — Odcisk frajer —.szepnął gorąco
nich latach.
pan Konstanty. — Wymoczyć w górą

Kilo truskawek—50 zł

p. *N
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„Król ogrodników11 Spod Chi
cago, John Mellas 0‘Gorek, pan
życia i śmierci sześćdziesięciu
tysięcy robotników, a raczej
czterdziestu dwóch tysięcy, bo
osiemnaście zredukowano dzię
ki nowym traktorom — wzdryg
nął się. bo zimny Nordwind
wpadł w rękawy palta, jakby
chciał je przedmuchać na wy
lot.
— Gadem! Nowy się upija,
Jak wszyscy poprzedni! — za
klął nie widząc swego auta
przed restauracją, co oczywiś
cie kfadl na karb skłonności do
alkoholu, która musiala się wi
docznie obudzić w nowym szo
ferze.
Nagle zorientował się, że mo
że szofer nie jet pijany, tylko
policja nie pozwoliła mu stać na
tak ruchliwej ulicy. Należało

najpierw zajrzeć w pierwszą
lepszą
uliczkę poprzeczną,
gdzie napewno stal Cadillac pa
na prezesa 0‘Gorka.
Milioner wzdrygnął się jesz
cze raz i chwiejąc się lekko (ko
niaczck poobiedni okazał się
wyjątkowo skuteczny) ruszył
krok naprzód. W tym właśnie
momencie przez ulicę, która by
la pusta, jak kieszeń biedaka,
bo deszcz wymiótł wszystkich
do domów — przesunął się ja
kiś cień...
! znowu na ulicy zrobiło się
pusto. Może tylko chodniki ko
łysały się lekko jakby przeciw
ne były temu, żeby „król ogrod
ników“ szedł gdziekolwiek da
lej — pieszo. Do czegóż to po
dobne?...
Nagle — jakiś inny cień pod
szedł z boku do pana i władcy

— I za poiitykie — dorzucił P3®
Konstanty, wspomniawszy, łż oskar'
żono go o sponiewieranie państwowe'
go hasła.
Podniósł więc dumnie czoło i jak0
ofiara reżimu .ruszył raźnym krokiei*
Tommy-

K. RÓŻYCKI LS2
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Specjalność zakładu remont
i Konserwacja maszyn reprodukcyjno-— drukarskich
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„Ty byś tu zdychoł...”

ccj wodzie, żyletkic posiadam, to V!'
triem napoczekaniu.
— Kiedy mnie ten starozakonnf
szczypie — jęknęła panienka.
Obok rzeczywiście siedział poważ'
ny handlowiec w cichej kontemplacji'
za którą mogła się skrywać perfidiaj
Patriotyczny pan Konstanty zawrz*
gniewem i szybko zajrzał pod la*'
kę. W tej samej chwili otrzymał P°'
tężny cios w oko, więc z okrzyki6”1
bólu zerwał blaszany .szyldzik „1®
strzałów za Ojczyznę1* i runął na hafl'
dlowca.
Ciąg dalszy nastąpił przed dyżur
nym przodownikiem. Młody absdł'
went akademii golędzinowskiej o5'
karżył pana Konstantego o znieważ8'
nic państwowego hasła i zakłóceni®
spokoju publicznego. Dyżurny prz®'
downik flegmatycznie pyta} o szcz®*
góty świadków. Okazało Się, że P0®
ławką siedziała gęś w koszyku, wt*'
sność handlowca. Ów niesforny pt3*1
szczypał kształtne nóżki urodziwej Pa
nieuki 1 on to chciał wybić oko pa'1®
Konstantemu.
Po spisaniu protokołu pan Kansta”'
ty wraz z towarzyszką opuścił przy
bytek władzy.
— Karanem bytem raz — tnó*^
gentleman — ale to się nie liczy bo
darowali odsiadkę. Ale teraz ws’4*
kłem.
— Ja panu wałówkie przyniosę P**
ni© Kostuś — szczebiotała panień'
ka — a cierpieć nie wstyd za spr»'
wiedliwość.

ZAKŁAD
TECHNICZNO - ||j|ECHANKZNY

fcr*

flMDRzci HIUEI

Witold Poprif*cki

Pan Konstanty Pędzisz wraca! w
różowym humorze do miasta od kre
wnych mieszkających pod Warszawą.
Wszystko mu się podobało. Chuda
łączka, na której się wylegiwał w
bledziutkim słońcu, śmietanki pamię
tające czasy oberpolicmajstrów, we
sołe słowa na parkanach, gdzie uczą
ca się młodzież uprawia rodzimy hu
mor i tworzy pomysłowe rysunki,
czerpiąc natchnienia z lekcji higieny.
Pan Konstanty Pędzisz był patrio
tą. więc kochał wszystko co polskie.
Był także rdzennym warszawiakiem,
przeto siadł do najszczelniej zapełnio
nego wagonu. Jako kawalerowi z uro
dzenia i powołania wpadła mu w oko
wytworna panna ubrana w sztuczne
go lisa i wiosenny kostium.
Serce pana Konstantego nastrojone
na czulą strunę wsią, wiosną i alkoho
lem uczyniło się miękkie jak wosk.
Przecisnął się ku panience i zaczął
rozmowę o pogodzie.
— Owszem — odrzekła panienka —
ale odciski mi się porobili i znakiem
tego nie bardzo się bawiłam. W lato
co inszego. Rzemskie sandałki można
założyć i ganiać ile chcąc.

oraz sprzedaż gotowych maszyn.

czterdziestu dwóch tysięcy ro
botników i — wyrżnął go w
szczękę. Cios był dobrze wy
mierzony — milioner zwalił się
z jękiem na mokry asfalt ryn
sztoka. Jakiś cień — może na
wet ten sam — jednym moc
nym ruchem zdarł palto z milio
nera, bez ceremonii przewala
jąc go dalej w kałużę, a po
tem...
Potem wypadki rozegrały
się szybciej niż na taśmie fil
mowej. Po kilku minutach zza
zakrętu wyjechał Cadillac milio
nera, w którym jechał ktoś w
tym samym palcie. Jakiś cień
machnął ręką, z której wyle
ciało coś czarnego, wpadło pod
auto i — straszliwy huk roz
darł mokrą ciszę ulicy, z okien
zaśpiewały szyby lecące na zic
mię...
Gdzieś w oddali rozległy się
gwizdki policyjne i przeciągłe
wycie syreny samochodu pólicyjncgo...
John Mci las 0‘Gorek wy
trzeźwiał momentalnie. Wy
trzeźwiał nie dlatego, żeby mu

było żal Cadillaca. Miał takich
jeszcze trzy... Ale zrozumiał
nagle — że bomba, która wy
buchła pod jego autem była,
przeznaczona — dla niego, dla
milionera 0‘Gorka, pana i wład
cy czterdziestu dwóch tysięcy
istnień robotniczych...
Jednym susem znalazł się
przy szczątkach rozwalonego
auta i — zdumiał się.
W rozbitej karoserii leżał...
Wojciech Rybka.
John Mellas 0‘Gorek przy
pomniał sobie, że kiedy piętnaś
cie lat temu przyjechał tu w
poszukiwaniu pracy — ten wlaś
nie Wojciech Rybka okradł go
z reszty pieniędzy skazując go
tym , samym na głodową
śmierć. Nie umarł wprawdzie
obecny milioner, ale — musiał
patrzeć na powolną śmierć gło
dową swego syna, który nie
wytrzymał tych twardych wa
runków...
— Ty byś tu zdychol. Ogó
rek.... — jęknął strzęp ludzki,
konający wśród stosu żelastwa.
— Ty byś tu zdychoł... Ta bom
ba beła na ciebie... za tych ro

Szczegóły na sts
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botników, coś ich zredukowoł-.'
Alem se przypomniol, zem C1
coś winien... To i oddaje... fy
byś tu zdychoł... nie ja... Musi°*
ci mój chlopok w mordę dać. z?
byś nie wloz do auta... Ty by5
tu...
Oczy uciekły mu w tył gf°'
wy.
John Mellas 0*Gorck, czyj’
Ogórek, „król ogrodnikóy
spod Chicago, pan życia i śmiej
ci czterdziestu dwóch tysięcy
robotników — wpatrzył się
martwy już strzęp czegoś c°
było niedawno człowiekiem i-;'
Syreny samochodów policy!'
nych zbliżyły się do samego
miejsca zamachu, policjanci
skoczyli i z karabinami w r$'
kach szli tyralierą do miejsc®
wypadku, gdzie wśród poro2'
rywanych strzępów samoch0'
du stal jakiś wysoki, Pfz5C
zwoicie ubrany osobnik, który
powtarzał raz po raz:
— Panie Boże... Panie B0'
ze.„ Nie pamiętajze mu., nie P®'
miętajze mu... Jo dom prac,
wsyćkim ino temu... nie patn15'
tejże...

Sfr. IT ■
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Wrażenia dnia
Sprawozdanie z sobotnich wyścigów

Program dzisiejszy
Konie podaiemy w kolejności przewidywanych przez nas szans
da^?'Ceilnieisze nagrody dnia. Nogroi u'01- J. hr. Zamoyskiego 20.000 zł
L*osenna 12.000 zł.
i
>ni. br. Zamoyskiego dla 4 1.
traj ■
,n- W gonitwie tej, mającej
Mlv
Przedwojcnną, zmierzą swe
focr n?'-'epsze starszc konie ostatnich
>vsAników. spotykając się po raz pier
^aiu- p0cl r6wnymi wagami. Wynik
tyvku r.zuci pewne światło na wartość
lesz tnie'szyc1' jednostek, zdolnych
hen6’ P°ininio nadmiernej eksploa, do
potwierdzenia dawnych
»ich ’ sukcesów. W * latach poprzedą0.n zwyciężały w tej gonitwie tak
Atu,'6 J5on>e jak: Ruta, dwukrotnie
Kra*a’ ^orward już jako 7-latek, Hel,
ńow r’ ktAry zwyciężył w rekor32Wym dla tej gonitwy czasie 2 m.
W łeb a w r°ku 1S>35 i w r. z. łeb

GONITWA 1. Płoty Nagroda 1500 I GONITWA 6. Nagroda Lubelska
> 5.000 zł. Dystans 2100 mtr.
zł. Dystans 2400 mt».
1) Narew j. Andrzejczak, 2) Niepo | 1) Iffet ż. Pule, 2) En Avant (23.—)
ręt (16.50) j. Bogobowicz, 3) Lawina j. Kobitowicz.
nooitowicz. a)
3) Nola
isoia (11
u>-—)_ż.
/ z- _pil]>
vun,
(41,—) j. Dylik. 4) ignis (226.50) j. Ra I 4) Dal (18.50) ż. Jagodziński. 5) Prok
„I
__
•
_
__
•
/-l-.l
__
M
ac
ne (61.50) ż. Gulyas. 6) Ńelly (168.50)
mewicz.
Czas: 2,46 (26%. 33%, 36. 33'A, ż. Michalczyk.
Wycofana: Lulu.
36%) łatwo o 2% — 7 di.
Czas: 2,13 (6, 31%. 32. 32%, 31%)
Tot. 7.—, fr. 5.50 i 6.—.
Poprowadziła dość mocno Lawina, fin. o % — 2% dł.
podpierał ją Nieporęt, na 3-cim plo-, Tot. 52.—, fr. 23.— i 13.—. .
Z dobrze zgrupowanej stawki wy
cie Nieporęt oberwał się. do Lawiny
zaś podeszła Narew, która wyszedł- j szła na front Nola. którą około 1600
szy na początku prostej na czoło, j m. minęła Prokne, następnie zaś Dal.
przodowała do celownika. Drugi fini-1 Na zakręcie Prokne wyrzuciła na du
że koło mijającą w rushu Dal, po ban
szujący Nieporęt.
GONITWA 2. Nagroda 1800 zł. Dy dzie zaś wyszła Nola. którą zaatako
wała En Avant. Walczące klacze mi
stans 2100 mir.
1) Mister Braun ż. Klamar. 2) Okrza nęła finiszująca z ostatniego miejsca
(9.50) ż. Lipowicz, 3) Amico Fritz II Iffet zwyciężając o % dl. En Avant;
(18.50) ż. Nicoll, 4) Latania (19.50) ż.: trzecia Nola, tuż czwarta Dal.
Stasiak, 5) Olaf (230.—) ż. Michał-! GON. 7. Nagroda 2.000 zł. Dystans
czyk.
1.600 m.
Wycofany: Ramzes.
,
l) Raptus ż. Gili, 2) Nordstrom
Mister Braun, któremu ^zwolono (?7 50) H Micha)c k. 3) Atak (74.50)
w dość. wolnym tempie odsądzić się ź Paśternak. 4) Raguza (104.-) 2.
około 10 długości, doprowadził wy-1 p ( 5) , t {137_} j Kleban.
syłany do samego celownika. Drugie
Wycofane: Ingola 1 Jeszcze raz.
miejsce uzyskała Okrza, z którą wal ; Czas: I m. 40X (7.31%. 31%,
czyi do samego zakrętu, dosiadający ' 30 H) pew. o 2 dł.
ją ż. Lipowicz. 3-cim źle przeprowa- 1 Tot. 7.—. fr. 5.50 i 7.—.
dzony Amico Fritz II.
Poprowadził równym tempem Nord
GONITWA 3. Nagroda 3000 zł. Dy ! stróm,
drugim podążał Raptus, mając
stans 1600 mtr.
u jeretrn
zż. Stasiak
->tasiaK 2) Fscorlal ' u siod,a ,ratę’ W po,°wie prostej
1)
Jeremi
(48
Jagodziński 3) Delava Raptus sforsował Nordstroma, buąc
'
'
Micha“‘- 4) Estrada^0 J wal« 0 2 dU trZCCim m,ękk°
(5.50) ż. __________
(50.—) ż. Gulyas, 5) Herpes (100.—) !i jechany Atak.
GON. 8. Nagroda 2.200 zł. Dystans
ż. Pule, 6) Lohengrin (187.50) j. Ko
2100 m.
bitowicz.
1) Klejnot Bychaw, ż. Pule, 2) OryCzas: 1,39 (7%. 29%, 30, 32) b. la
I ginął (13.50) ż. Stasiak, 3) Dar (16.50)
two o 3/4 dł. — 6 dł.
! ż. —
Nowak,
(197.—) 4J. v..
KoTot 5.50, fr. 5.50 i 8.—.
tr.
.---- T 4) dParnar
'iTL
Poprowadził mocno Delavd około 1
tanich miejsc minął go podążający , cnarsKi, oj larewuw..—) j. Gibek.
_
Bobruisk, Katherine
drugim Escorial._ którego _ rozciągłym I
finiszem na ostatnich metrach łatwo Gaunt, Harmattan, Orgia i Jeszcze
raz.
pokonał Jeremi.
Czas: 2 m. 17% (7,35, 34, 31, 30%,
GONITWA 4. Nagroda 1400 zt. Dy
lat. o 3 dł. — kr. łeb.
stans 1600 mtr.
Tot. 13.50 zł. fr. 6.50 i 6.50 zł.
1) Riibezahl ż. Pasternak. 2) Jo
Fałszywym tempem poprowadził
lanta <85.—) ż. Kusznieruk, 3) Fen
szek (25.—) ź. Michalczyk, 4) Omu- Klejnot B, podążał za nim Dar. Oko
lew (43.50) ż. Lipowicz. 5) Lanca II ło 1000 m. Klejnot wzmocnił tempo
i przodując do końca zwyciężył łatwo
(124.—) ch. Nowacki.
o 3 dl. Drugie miejsce wywalczył na
Wycofane: Thaiti. Addis Abeba.
Czas: l,43*/i (7. 30%, 32%. 33S) ostatnich miejscach o krótki łeb nie
potrzebnie odciągnięty na wolnym
łatwo o 2 — 2?6 dl.
tempie Oryginał.
Tot. 6.50. fr. 6.— i 11-50.
GON. 9. Nagroda 1.800 zł. Dystans
Riibezahl zwyciężył łatwo finiszu
jącą Jolantę i prowadzącą do połowy 2100 m.
1) Witamina ż. Kobitowicz. .2) Ra
prostej wyścig Fenszek. Dobry mo
(20.50) ż. Gulyas, 3) Derwisz HI
ment miał Omulew.
GONITWA 5. Nagroda 2400 zł. Dy (131.50) j. W. Balcer, 4) Estromadura
II (19.50) ż. Stasiak, 5) Przebój II
stans 2200 mtr.
1) Apollo i. Pule. 2) Allongo (21.—) (127.50) ch. Bury.
Wycofany: Hagar.
j. Balcer, 3) Gedymin (18.—) i. Jago
Czas: 2 m. 16’/z (b’/z, 33%, 32,
dziński. 4) Rarytas (41.50) j. Kleban.
33%, 31) pew. 1—2 dl.
Wycofany: Lohengrin.
Tot. 8.50, fr. 5.50 i 6.50.
Czas: 2,2\% (13, 33. 32, 33, 30%)
Poprowadziła Estramadura podpie
łatwo 4 — 5 dlrana przez Przeboja II. Na przeciw
Tot. 9.50. fr. 6.— i 8.—.
Apollo wyszedłszy swobodnie na ległej prostej rushem na miejsce l
czoło gonitwy około zakrętu, łatwo wyszedł Ra, utrzymując pierwszeń
pokonał dobrze poruszającego się na stwo do głównych trybun, gdzie swo
prostej Allongo i Gedynuna, dla któ bodnym finiszem minęła go Witamina,
rego dystans okazał się nie odpowjed zwyciężając pewnie o dwie długości,
nim i prowadzącego do zakrętu Rary- trzecie miesjce zajął dobrym finiszem
tasa.
Derwisz HI.

... Rio Rita IL 3 1. kl. K. i S. Ende-1' ... Ramzes, 3 1. og. K i S. Enderów,
55 kg. i'. Gulyas.
rów, 56 kg. ż. Gulyas.
... Joyeuse, 3 1. kl. J. Szulginowej, ■ ... Old Girl, 3 I. kl. J. Bukowieckie
go, 56 kg. NN.
53 kg. ch. Molenda.
... Orkan, 3 i. og. L. Bukowieckie
.... Aurel, 3 1. og. M. Hryniewiec
go, 55 kg. ż. Lipowncz.
kiego. 58 kg. ź. Stasiak.
... Wega. 3 1. kt. A. Orpiszewskiej,
... Erytrea, 3 1. kl. F. Szaniawskie
53 kg. ch. Molenda.
go, 55 kg. j. Kobitowicz.
... Ferdynand. 3 1. og. L. Dydyńskle
W tej stawce znacznie góruje nad
współzawodnikami Rozmach, który
go. 58 kg. ż. Michalczyk.
Przytomnie przeprowadzona La już dwukrotnie zwyciężył. Płatne
Veine może pokonać dobrze galopu miejsca zająć mogą: Komtur II. Orto
jącą Rio Ritę. Mają też szanse Joyeu lan lub Bravo Palii.
se i Aurel. Erytrea i Ferdynand wy
GONITWA 8. Nagroda 1400 zł. Dy
dają się słabszymi.
stans 2200 mtr.
GONITWA 3. Nagroda 1800 zł. Dy
... Dedal, 3 1. og. W. hr. Pin. i E.
stans 2100 mtr.
Kown., 58 ks;. ż. Nowak.
... Sirdaropol. 4 1. og. T. Grabow
... Katorżnik. 3 1. og. T- Grabow
skiej, 58 kg. NN.
skiej. 58 kg. NN.
... Akcept. 6 1. og. st. Krasne, 59 kg.
... Aigokeros, 3 1. og. K. Halko. 58
ż. Nicoll.
kg. ż. Klamar.
... Ibicus, 6 1. og. st. Wierzbno. 59
... Klucznik. 3 1. og. L J. bar. Krokg. ż. Stasiak.
neuberga. 57 kg. j. Rutkowski.
... Indus, 4 1. og. J. Boryckiego, 56
... Talitha, 3 1. kl. Cz. Andrycza. 56
kg. ż. Nowak.
kg. ż. Stasiak.
... Favoritas. 6 l. og. H. bar. Malt... Fenszek, 3 1. kl. L. Dydyńskiego.
zana. 59 kg. NN.
56 kg. ź. Michalczyk.
... Hestia, 4 1. kl. T. Grabowskiej,
... Elmira. 3 1- kl. K. Wodzińskiego.
54 kg. NN.
55 kg. j, Kalinowski
Pod dobrym żokejem Sirdaropol
... Pomorzanka, 3 1. kl. Wertans i
może pokonać Akcepta. Dobrze galo Sonenbe.rg. 56 kg. NN.
puje Ibicus. Indus (—2 kg.), Favori
... Omulew, 3 1. og L. Bukowiec
tas i Hestia (—2 kg.) małe mają szan kiego. 58 kg. ż. Lipowicz.
se.
... Addis Abeba. 3 1. kl. E. i J. Bu
GONITWA 4. Nagroda im. J. hr. Za kowskich. 56 kg. NN.
moyskiego 20.000 zł. DysL 2400 mtr.
... Hindus, 3 1. og st. Konin. 58 kg.
... Marap, 4 1. og. st. Łochów. 58 kg. ż. Kusznieruk.
Ż; Gili.
.W słabej stawce najlepszym zdaie
... Piano, 4 1. og. J. Cichowskiego, się być Dedal, który ma. za sobą już
58 kg. ż. Jednaszewski.
dobry wyścig. Dwukrotnie zwyciężył
... Bandit, 6 L og. S. Szwarcsztaj- w Katowicach Katorżnik. Dobrze prze
na, 59 kg. ż. Michalczyk.
szedł w środę Aigokeros. Nieźle ga
... Jon. 4 1. og. S. Lothe, 58 kg. ż. lopuje Klucznik. Ma też szanse ThaliJagodziński.
ta. reszta stawki wydaje się nam sła
... Ibis, 4 1. og. S. Szwarcsztajna, bą.
58 kg. ż. Nicoll.
... Peryskop, 4 1. og. J. Cichowskie
GONITWA 9. Nagroda 1600 zł. Dy
stans 2100 mtr.
go, 58 kg. ż. Dorosz.
Omówienie wyżej.
... Centaur II, 3 1. og. st. Nałęcz, 58
GONITWA 5. Nagroda 2200 zł. Dy kg. ż. Gili.
... Królowa, 3 I. kl. L. J. bar. Krostans 2100 mtr.
... Treize, 3 1. og. Z. Hoffmanowej, nenberga, 55 kg. j. Rutkowski.
... Mimoza IV. 3 i kl. M. Stokow
58 kg., ż. Pule.
... Jill, 3 1. og. Wertans i Sonen- skiej, 53 kg. j. Gibek.
... Ogham. 3 ’. og. Kasprzyckiej, 55
berg. 56 kg. ż. Gili.
... Wisconti. 3 1. og. Fr. Wężyka, 58 kg. j. Górecki.
... Hagar, 3 1. og. A. Budnego, 56
kg. NN.
... Izba, 3 1. kl. K. Wodzińskiego, 56 kg. ż. Pule.
... Adua. 3 I. kl. W. Bob. i J. Turno,
kg. ż. Jagodziński
... Jcnisiej, 3 I. og A. Mieczkow 54 kg. ż. Gulyas
skiego, 57 kg. i. Kleban.
Centaur II ma za sobą już 2 niezłe
... Potok, 3 I. og. A. Karskiego, 58 wyścigi, powinien więc pokonać do
kg. ż. Nicoll.
brze galopującą Królowę, Mimoza IV
... Waad, 3 1. og. A. Orpiszewskiej, dwukrotnie przeszła źle. Niezgorzej
53 kg., ch. Molenda.
przeszedł Ogham. Dystans 2100 wy
.Treize był dużo lepszym dwulat daje nam się nie odpowiedni dla Ha
kiem od swoich dzisiejszych współ zara i Adua.
zawodników. galopuje dobrze. Jemu
więc dajemy szanse przed Jill'em
f* F R F
! nJarilfa uzyskasz piiąc SOK Kwitnącego Łopianu Mag. E. Gobieca —
(—2 kg.), Wisconti i Izbą.
JJtąJnilCI » glCl.afK] Warszawa, Miodowa 14. Apteki i Drogerie, Flakon zł. 1.80. (L 40)
GONITWA 6, Nagroda Wiosenna
12.000 zł. Dystans 1600 mtr.
... Rada, 3 1. kl. st. Łochów, 58 kg.
ź. Gili.
... Juturna. 3 1. kl. Cz. Andrycza, 56
kg. i. Stasiak.
... Rosa II, 3 I. kl. J. Cichowskie
go. 57 kg. ź. Jednaszewski.
... Trellc. 3 I. kl. Z. Hoffmanowej,
Zwycz.: Rada (6 gon), Rozmach (7 gon). Dedal (8 gon), Centaur II (9gon).
54 kg. ż. Pule.
Franc.: Sirdaropol (3 gon), Rada (6 gon). Rozmach (7 gon). Dedal (8 gon).
... Capri. 3 1. kl. H. Broszkiewicza,
54 kg. ż. Michalczyk.
... Renta, 3 1. kl. st. Podhalanka, 54 Gonitwa
Nasz faworyt Na miejsca płatne Ewentualny fuks Najlepiej galopuje
Na ter miękki
kg. ż. Jagodziński.
(Francuski)
... Estrada, 3 1. kl. W. Bob. I J. Tur
no. 56 kg. i. Gulyas.
Omówienie wyżej.
1
Nitrat
Nitrat
Korona
Korona
—
GONITWA 7. Nagroda 2000 zł. Dy
stans 1600 mtr.
2
... Rozmach, 3 1. og. st. Łochów, 58
La Veins
Aurel
Rio RIła
Anrol
Rio Rita
kg. ź. Gili.
... Kómtur II, 3 1. og. T. j Kr. Gliń
skich. 57 kg. j. Treb?
3
Sirdaropol
Sirdaropol
Ibicus
Ibicus
Sirdaropol
... Ortolan. 3 1. og. T. Falewicza, 58
ko* 7 Nowak
... Bravo Palii. 3 1. og. sL Iwno, 58
4
Marap
Marap
Piano
Bandit
Piano
kg. NN.

^zlsiaj mierzą swe siły Marap, któiep: rózwijąjąc się widocznie później
konu biegał jesienią, zwyciężając te
Mar ’ do których wiosną przegrywał.
cieżvP w r* z- ma 8 startów, zwyZrori
razy wygrywając 3.000 naJann ' kozienicką, Fils du Venta i
dup^ską, 3-cie miejsce zajął w Pru
ty m Derby, drugie łeb w łeb z Kith’iei ars w st- Le«er ' raz był bez
R(jZj a> ti- w Wielkiej Warszawskiej,
jet[ e zwyciężył jego towarzysz sta
ły y Pasjans, dzieląc nagrodę z Kitży| j1 ars- Piano na wiosnę zwycięi ^dwukrotnie, zdobywając Produce
ąa£eprzegrał zaś debiutując w
sje‘i ■* 1 zł do Marapa i Neona. Je'•‘bocznie nie był w formie, tak
SzaJ,e!p. w SL Leger jak i w W. War5, skiej roli żadnej nie odegrał.
rocżn-t * Bandit najlepszy koń swego
Osia^ką w r. z. startował 6 razy,
lą* 3 zwycięstwa: zdobył po raz
nagr. Jubileuszową i nagr.
"'no a Papier. Jon biega niezbyt rółn
nalwiększym sukcesem jego bylouoi ye’Qstwo w nagr. im. A. hr. Wie
Ma^kiego. Stawkę uzupełnią dwaj
zWv,3Zy:
Peryskop,
wypadkowy
dict^zca Saint Leger i dobrej han^Powęj klasy Ibis.
V’yjPui«my na zwycięstwo Marapa,
goto ie »am się, że jest on lepiej przy
t>iej a,1y od Piano, który jednak lekoiia -8a'°Puie w rb. niż w r. z. Pó
ki
może obydwa te czołowe 4-latPorz??/1'1’ znajdujący się w dużym
ale nierówno biegający.
Poof?1'; S’C. że Jon jest słabszym od
C Zednio wymienionych.
t"a ?ro<*a Wiosenna 1600 m. GoniGz ą w rb. rozgrywaną będzie po
kreś|'.y w okresie powojennym. Podbytvlc należy, że już 5-krotnie zdo5,iirii "agr°dę tę źrebice hodowlanej
cMżvi
Bersona. W r. z. zwyBtork- Kypris, córka F.rsilii, tryumhia f. Pierwszym roku ustanowiel'ale>e) nas:rody. Rekord tej gonitwy
cię;vY do kl. Macedonii, która zwyDzj a y *• 1^34 w 1 ni. 39 i pół s.
’"leć
naiwiększe szanse zdąje się
rkspiA 'dt +2 kg. Klacz ta w r. z.
start °at°wana była b. intensywnie,
^JO'yata 7 razy zwyciężając 4.
a nagrody: Tempete. MokoJ, r5a> im. W. Leśniewskiego i im.
M. i^szkego. Biegała od 1. 7. do
forpip 'Vzslędnie równo utrzymując
^aiń Obecn'e galopuje b. dobrze.
inPowaznieisza !ei konkurentką
s'9 okazać Juturna, eksplox'krpf ? oględniej, startowała bowiem
W J, n”e, zdobywając nagr. Morhcn.
.Sez°nie już przeszła dobrze, zdo
Q d.!4c nągr. 3.000 zł.
jOPule b. dobrze, ale wydaje nam
j groźniejszą byłaby na dłuż?'l<tk ’ystan5'e- Rosa II była słabszą
Mj
.°d Rady i Juturny, obecnie
z\vyci “°brej formie, dwukrotnie już
\Mwaęzy^a> w tym w nagr. Skrzy1 Sn za co niesie 1 kg nadwagi,
ką^ Przyiaiących dla siebie warunmoże mieć szanse na zwycię■ref]- Bobrze dwukrotnie przeszła
Prj j '-7-? kg). Galopuje dobrze Cakg).
?^Veun’e'sze szanse zdaie się mieć
tą
Szyni w nagr. Próbnej — Ren
(jfuvii. ■ Estrada biegała wczoraj.
Ma«is .A}VA ’• Nagroda 1400 zł. Dy’’"0 mtr,
Jak potężny magnetyczny prąd jest
kg.
3 !• og. M. Cierpickiej, 58 do ujęcia wzrokowo tylko na pew
skje:^?*ona, 3 |. kl T. Kotlarzew- nych ciałach, ale wywiera wpływ
wszędzie, tak przenikliwe energie są
> -. W.
cłl- Molenda.
niewidzialne.
Tymczasem prosimy
kg. Nkjardar, 3 I. og. Kukuczka, 58 zwrócić uwagę na zjawiska Oczywi
Czew?vra s- 3 1- kl. W. hr. Smor- ste. Na przykład: Chorym na katar
żołądka, kiszek, wątrobę, żółciowe
Nitra eg0-, 56 kg NN.
kamienie, serce, nerwy, bezsenność,
^Mee J ga'opuje dobrze powinien bóle głowy, krzyża, cierpienia kobie
ra S _?okonaó Koronę. Wardar | Do- ce, wszelkie inne dolegliwości natych
. QÓNiTuAze maia szansc^taiis \„'7a 2. Nagroda 1600 zt. Dy- miast bez lekarstw pomogą. Bóle —
cierpienia momentalnie ustają. Ru___ . uno mtr,
to’*sb.Veine’ 3 ’• kl A hr- Rostwo- j dziński. Nowy Światt 60,
U, mieszkanie
....—— g
Sklego, 56 kg. ż. Nicoll.
'nr 2. Godziny: 10-2 i 4-7.
(058)

Chorzy!

Przypuszczalni zwycięzcy
Accumulate dnia

&

Treiie

Jill

Izba

Treire

Jlll

6

Rada

Jnlwina

Rosa II

Rada

Trefle

7

Rozmach

Rozmach

Rozmach

Rozmach

8

Dedal

Dedal

Aigokeros

Klucznik

Katorżnik

9

Centaur II

Centaur II

—

Królowa

Centaur I!

10
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„NOWA RZECZPOSPOLITA'1

Przyślij próbkę pisma, datę urodzenia

Poznaj swoje przeznaczenie
Pani m-Tao odoowiada naszym czytelnikom

Kto chce poznać swoje war czuciowe. Bardzo mocno radzę uni- „S. G. 22“. Niedopełnione warunki
do odpowiedzi. Proszę
tości i uzdolnienia na podstawie kać przesady bo życie może być nie- II uprawniające
przysłać znaczek pocztowy na 50 gr.
spokojne,
zmienne.
analizy graiologicznej lub astro,
logicznej niech przyśle pod ad
resem naszej Redakcji z za*
L5
znaczeniem „IN-TAO“ próbkę
swego pisma, względnie dokła
dna datę urodzenia załaczajac
nlczna; 18.35 Audycja dla wsi; 12.00 „Nie
NIEDZIELA. 15.5.1938 R.
śmiertelne książki" — „Goethego rozmowy
na koszty 50 groszy w znacz
z Eckermannem"; 12.35 Menuety, sarabandy
WARSZAWA I.
i
serenady; 12.55 Pogadanka aktualna; 20.05
kach pocztowych.
8.00 „I,Pod Twoją obronę"; S.OS Dziennik
l";. 8.13 Audycja dla wsi; 2.00 Regio Dziennik wieczorny; 20.15 „Don Juan" opera
Dla prenumeratorów naszych poranny'
Mozarta;
22.50 Ostatnie wiad. dziennika wie
nalna transmisja z Kalisza; 11.57 Sygnał czauzyskaliśmy również zniżkę 50 su; 12.03 Poranek symfoniczny; 13.00 Prze czornego.
WARSZAWA II.
kulturalny; 13.10 Fragment z powieści
proc, za wizyty osobiste u p. gląd
13.00 Płyty: 14.00 Parę informacji; 14.10
Klemensa Junoszy „Na zgliszczach"; 13.30
Muzyka
taneczna;
13.00 Pogadanka aktual
Muzyka obiadowa; 14.45 Audycja dla wsi;
IN-TAO (za okazaniem kwitu 15.43
Wszystkiego po trochu — audycja dla na; 13.10 Wiad. sportowe; 15.15 Zespół Henrykrf
Kowalskiego;
Formy I rodzaje
za prenumeratę za m-c bieżą dzieci; 16.03 Mozart: Trio es-dur na obój, twórczości wielkich 18.00
kompozytorów; 12.00
fagot i fortepian; 16.23 Recital śpiewaczy
cy).
Płyty;
15.33
tycie
kulturalne
stolicy; 22.00
Sergiusza Benonlego; 16.45 O ochronie zaprzeszłości; 17.00 Podwieczorek fioł „Głos serca": 22.15 Muzyka taneczna; 23.00
Pani IN-TAO przyjmuje przy bytków
kowy; 12.00 Transmisja z marszu Sulejówek Serenady; 23.25 Płyty.
ul. Wspólnej 12 m. 18 od 10 ra Warszawa;
12.20 ..Brat znajduje brata" ko
media;
12.45 Muzyka popularna; 20.35 Trans
no do 14 i od 16—18.
misja z poświęcenia kopca Marsz. Piłsud

RADIO

O

o u/f e cf z i

„Izom. E.“ Typ Raka. U urodzo
nych pod tym wpływem rodzina od
grywa dominującą rolę, często ze
szkodą rozwoju ich osobowości. Kom
fort w mieszkaniu, szczęście i spo
kój — oto ich pragnienia. Usposobię
nie dość kapryśne i zmienne. Ambicja i bogata wyobraźnia. Ludzie tego
typu pracują powoli ale starannie.
Unikają, powierzchowności j mdlostkowości. Są żądni sławy, trochę
egoiści ale mają dużo współczucia dla
otoczenia. Odczuwają duży lęk przed
śmiesznością i z tęi racji często by
wają trochę skryci i nieufni. Bardzo
samodzielni, gospodarni, a czasami
nawet mocno oszczędni. Przywiąza
ni do swych żon czy mężów, niepo
trzebnie trochę zazdrośni. Marzycie
le. lubią, muzykę, sztukę. Pismo Pana
wykazuje miękkość charakteru, uczyń
npść. współczucie, wrażliwość, me
diated, marzycielstwo. Musi Pan te
sprawy w sobie stanowczo zharmo
nizować w przeciwnym razie grożą
Panu duże rozterki i* życie w ciąg
łych zmianach. Za dużo kobiet kolo
Pana, czyż tylko miłostki są sensem
życia? Absorbująca pana sprawa ro
mantyczna może, zakończyć się we
dług Pana pragnień, na razie prze
szkoda jest prócz mężczyzny ze stro
ny tej. pani,jeszcze wjęCej osób. Dlą
dania' definitywnej odpowiedzi łriu' szę mieć kontakt z daną osobą, pro. szę wiec przynieść do innie fotografię
tej pani. . .
„Jota". Typ Raka. Typy podawane
przeze,mnie są ogólną charakterysty
ką a nie horoskopem, opracowanie
którego wymaga dłuższego czasu. Z
charakterystyki jaką daję każdy mu
si, wybrać dla siebie to co mu indy
widualnie. odpowiada. Należy Pan do
tych ludzi którym pod drugą połowę
życia wszystko układa sie lepiej al
bo zupełnie, dobrze — w zależności
od ich. wysiłków i mocy woli.
„Zmiana". Typ Raka. Ogólna cha-:
. rakterystyka wyżej. Pismo Pani mó
wi o dużej dumie zdecydowaniu, od
■ wadze i przedsiębiorczości, konse
kwentne przeprowadzanie swych pla. nów. Zmysłowość, aktywne życie u-

skiego w Zawadach; 20.30 Dziennik wieczor
ny; 21.00 Wiad. sportowe; 21.15 „Ta-joj";
22 00 Opowieść o Wagnerze; 22.50 Ostatnie
wiad. dziennika wieczornego.
WARSZAWA II.
14.45 „Kawaler srebrnej róży" opera R.
Straussa; 16.38 Otwarcie wystawy psów
sowych; 22.00 Płyty.

PONIEDZIAŁEK, 16-5.1938 R.
WARSZAWA I.
6.15 „Kiedy ranne wstają zorze"; 420
Gimnastyka; 6.40 Płyty; 7.00 Dziennik poran
ny; 7.15 Płyty; 8.00 Audycja dla szkół;
11.00 Audycja dla poborowych; 11.15 Audy
cja dla szkól; 11.40 Od warsztatu do warsz
tatu; 11.57 Sygnał czasu; 12.03 Audycja po
łudniowa; 15.30 Wiad. gospodarcze; 15.43
„Z pleśnią po kraju"; 16.15 Suity — w wyk.
orkiestry rozgłośni wileńskiej; 16.30 Poga
danka aktualna; 17.00 Wpływ człowieka na
przyrodę; 17.13 Koncert kameralny; 17.50 Po
gadanka sportowa i wiad. sportowe; 18.10
Płyty; 18.35 Audyefa dla wsi; 12.00 Audycja
żołnierska; 12.30 Dyskutujemy: „Społeczne i
artystyczne zadania literatury'*; 12 50 Poga
danka aktualna; 20.00 Koncert rozrywkowy;
21.40 Nowości literackie; 22.00 Koncert orkie
stry P. R. 22.50 Ostatnie wiad. dziennika wie
czornego; 23.00 Wywiad z prezesem niomiec
kiego AGTO

WARSZAWA II.

13.00 Płyty; 14.00 Parę informacji; 14.10
Płyty; 15.00 „Jak współdziałamy w ruchu
ulicznym*'; 15.15 Wiad. sportowe; 15.20 Ze
spół salonowy Wiktora Tychowskiego I Wi.
która Osieckiego; 18.00 Koncert solistów;
18.50 Płyty; 12.55 tycie kulturalno stolicy;
22.00 Reportaż; 22.15 Muzyka taneczna; 23.05
V symfonia Piotra Czajkowskiego.
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE

12.30 Sztokholm. Koncert orkiestrowy z udziałem E. Kreneka (fort.).
1?,50 Praga. „Dalibor" opera Smetany (łr.
z Teatru).
12.55 Hilversum II. Koncert symfoniczny.
20.00 Bruksela franc. „Córka pułku" ope
retka Offenbacha.
20.30 Lille. Koncert symfoniczny.
20.10 Budapeszt. Koncert ork. fllharm. Dyr.
Dobrowon. Sol. Erika Morini (skrz.).

WTOREK, 17.5.1938 R.

SIWIZNY NIE MA!!!

lecz przywracaj własny kolor wło
som tylko w instytucie pielęgnacji
włosów i natury chemika ST. STRASZEWICZA i Ska. Marszałkowska 7-1

m. 3. Tel. 8-33-20. . . Jedyny nieszko
dliwy roślinny odczynnik siwizny.
Nauka zabarwiania
(0521

med.

BURAKOWSKI

WENERYCZNE skórne, płciowe. Kobiety przyjmuje lekarka Dr. A
RATAJ CHMIELNA 25. 8 r. — 8 w
Niedz. do 1-ej. GABINET ELEKTRO
ŚWIATŁOLEĆZNICZY. Diaterma krótkie fale. d‘ARSONVAL i In.
(0013)

Valentine Wiliams

ZA ŻÓŁTYMI
4629
Przekład autoryzowany z angielskiego

KAROLINY CZETWERTYŃSKIEJ
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI:
Alina Innesmore I lady Julia Rostway wracają z przyjęcia
ha królewskim dworze.
Potnę nocą, po ooowięzkowe; fotografii, Alina przypomina
tobie, to obiecała Barry'emu pokazać mu się w dworskiej sukni. Wstępuje więc doó no chwilę.
Przy drzwiach mieszkania Barry'ego Alina robi straszno od
krycie. Z za tółty ch drzwi sączy się struga krwi, zalane całe
schody. Za wywalonymi drzwiami, Rodney Rossway. który
przypadkowo znalazł się na miejscu, dokonywa strasznego
odkrycia..„ Barry Swełe został zamordowany.
Rozpoczyna się śledztwo. Alina przypomina sobie, te wi
działa człowieka, który chyłkiem umknął z domu Barry'ego jut
po odkryciu zaonu Swete’a,
Śledztwo blerze w swoje ręce naczelny inspektor Scotland
Yardu — Manderton.

— A klejnoty, pieniądze? Pan mówił, że był zbie
raczem prawda?
— Zbieraczem może nie, prędzej ekspertem w oce
nianiu wartościowych przedmiotów. Należał do to
warzystwa Galerii Goyi na Regent Street. Udzielał
porad zbieraczom. Co do klejnotów, nigdy nie sły
szałem, aby jakie posiadał.
— A stan jego finansów? Może miał długi?
— Bardzo wątpię, uważany był za człowieka za
możnego.
— Tu — wtrącił doktór — jednak jest coś... Nie
boszczyk lubił mieć przy sobie sporo gotówki. Pa
miętasz, Rod, tej nocy „we Frant House?

TEATR, MLliK/l. KUMO
WIELKI: „Manewry jesienne".
NARODOWY: „Gęsi t gąski" Bałuckiego.
O g. 4 p. p. „Dar poranka".
POLSKI: „Noc listopadowa" St. Wyspiań
skiego.
O g. 3 p. p. „Gałązka rozmarynu".
LETNI: „Dama od Maksyma*’ w rot.
wlarowlcza z Mira Zimlńską, Zniczem I
bewskim.
O g. 4. p. p. „Dama od Maksyma".
NOWY: „Serce" Bernsteina w letyserii
St. Wysockiej.
O g. 4. p. p. „Serce".
MAlY: komedia Mauriac'a „Asmodeusz"
w reżyserii I z udziałem Marii Przybyłko-Potockiej
ATENEUM: Codziennie „Szóste piętro" *
ret. Perzanowskiej z Jaraczem na czole za
społu.

MALICKIEJ: „Jastrząb wśród gołębi" A
Herzta.
KAMERALNY Codziennie .Niewiniątko
WIELKA REWIA: „Opiekuj si' Amelią**
media J. Feydeau.
MALE GUI PRO QUO: Rewia „Skąd sW»rf:

Km* otnaciona gwiazdkę rozpoczynają zn
anie o godz. ł-ej. Pozostałe o godz. 4-ei.

ACRON (Żelazna 64): „Książę I żebrak"
„Orkiestra bohaterów".
ADRIA (pl. Teatralny): „Fortancarki".
AMOR (Elektoralna 45): „Zabiłem" I
galskl tygrys".
f
<• ANTINEA (Żelazna 51): „Tańczący P|r®
i „Wódz czerwonoskórych".
AS (Grójecka 56): „San Francisco" —
kolorowy.
„ ,
BIS (Liektorama 21): „Kapitan Taylor
*"
nwity dom".
„ |
CZARY (Chłodna 29}: „Serca I szpea®
„Gra tycia".
4
❖ EDłN (Marszałkowska 51): „Jeźdxi*c
masce* i „Awantura amerykańska".
ELITE (Marszałkowska 8la): „3ej pierW”1
bal" I „Pod twoim urokiem".
FAMA (PRZEJAZD 9}: Wkrótce otwarci*
FEMINA (Leszno 55): „Ostatni alarm".
FILHARMONIA (Jasna 5): „Moje »xcx<»®
ło ty".
. h i
FLORIDA (Żelazna 41): „Zamek tajemni*
„90 minut postuju"
.
FORUM (Nowiniarska 14):
Paryżu" i „Śmierć czyha w diunglł".
HELIOS (Wolska 8): „Dziewczyna szuk»
łości" i dodatki.
HOLLYWOOD (Hoża 29): „Szeik" X
nem Nowarro.
...
ttAUA cwolska 62): ..Gdy kwitną bxy ' ,
JURAJA (Krakowskie Przedmieście ®
Dziewczęta x Nowolipek" i „ZacxaroW®
królestwo**.
KOMETA (Chłodna 49): „24 godziny I"’
ści" i rewia.
J
KINO PARAFII ŚW. ANDRZEJA (Chłodna
„Kochana rodzinka" Flip i Flap.
■2 MAJESTIC (Nowy świat 45): „Wytwó'
świat".
M i
. MARS (PI. Inwalidów): „Dziewczę"
Nowolipek" I „Zdemaskowany bohater , |
MASKA (Leszno 78): „Noc przed bitw*
„Nie calu! w kinio".
,y"
METRO (Smocza 13): „Władczyni purz'-»'
I „Córka samuraja".
.„ I
MEWA (Hola 38): „Nie znała miłość'
„Na straty prawa".
♦ MIEJSKIE (Hipoteczna S)s „Hlszpa"
motyl".
Ie<
MUCHA (Długa 18): „2 dni w raju" I ko”
dodatki.
„
NOWA TOMBOLA (Marszałkowska 34): ,■
ma kameliowa" I „Atak o świcie".
<
PROMIEŃ (Dsielna 11: „Niezwyciężony •'
i „Zielony sygnał”.
<■ PRASKIE OKO (Zygmuntowska 18): <■niele Boone" I „Srebrnatorpeda".
.
o POPULARNY (Zamojskiego 20): .<»
wywiadu" i rewia.
_dzs
PRAGA (Targowa 71): „Dziewczyna
miłości".
„ _ .... i
RAJ (Czerniakowska 121):
„Ne SybH
„Pierwsza nagroda".
j
RENA (Długa 2): „Trędowata" I „Of^T"
Michorowskl”.
. . „ t ił»*
ROZY (Wolska 14): „Unia Maginota •
datkL
.
RIWIERA (Leszno 2): „Bunt załogi** I
datki.
SFINKS (Senatorska 22): „lekarz pię*"’
kobiet".
_ ,
,^;«T*
SOKÓt (Marszałkowska 42): „lej naj«”
szy błąd".
SORENTO (Krupska 34): „Nie oddam d*'
ka" i „Magnolia”.
ŚWIAT (Suzina 4): „Romantyczny mlllo"* (
SYRENA (Inżynierska 7): „Gra tycia’
„Wiosna w Holandii".
ŚWIT (Nowy świat 12): „Eskapada**.
TON (Puławska 70): „Sherlok Holmes •
Watson".
_
-.-.I.'
TRIANON (Sienkiewicza 8): „Panna Ma"'
i „Kraj miłości".
UCIECHA (Złota 72): „Niewiniątko".
r
UNIA (Dzika 2): „Towarzysze broni '
wia.
. I
WANDA (Mokotowska 73): „Zawinila"1
rewia artystyczna.

KINA 4EROEKRANOWE.
ATLANTIC (Chmielna 53): „Nancy Steolo
zginała".
♦ BAtTTK (Chmielna 7): „pani Walewska'
CAPITOl (Marszałkowska 123): „Wrzos".
o CASINO (Nowy Świat SC): „Grzech mło
dości".
COLOSSEUM (Nowy Świat 18): „Tajemniczy
przeciwnik".
+ EUROPA (Nowy Świat 45): „Po wielkiej
wojnie".
*■ IMPERIAL (Marszałkowska 34): „Ksiątniczka cygańska".
PALLADIUM (Złota 7): „Pensjonarka".
PAN ((Nowy Świat 4<): „Za zasłoną".
* RIALTO (Jasna 3): „Król się bawi".
a ROMA (Nowogrodzka 42): „Za cudze
winy".
ZiZLOWY (Marszałkowska 112): „Zbłądzi
ram".
a STUDIO (Chmielna 7): „Tygrys Esznapuru".
ŚWIATOWID (Marszałkowska 111): „Ostatni
alarm".
VICTORIA (Marszałkowska 103): „Dzień na
wyścigach*.

32 ELEKTORALNA
32
przy Chłodnej
WENERYCZNE PŁCIOWE i SKÓRNE
Krótkie fale od tfodz. 9 r- do 9 wiecz
ItMSI

GABINET ELEKTROLECZNICZY
LECZENIF CHORÓB SKÓRNYCH

M

LECZNICA
promieniami granicznymi Bucky‘ego
-C H ŁO D N A - £*ł ŚNIADECKICH 12. Telef. 9.65-22.

Choroby WENERYCZNE, Skórne. Mo
czoptciowc, Światłolecznictwo
Codziennie od 9 r. — 9 w. w niedziele
więta do godz. 1-ej pc pot (0061

(003>
•.kL£N«lm wyiącznie u>.

ARTRETYKÓW
czynna
od
10
—1 j 4—6. Wierzbowa 11
SPECJALNA przych. dla chorych na
<002>

hl

I

i if A DOrada wraz 1

wześwietienlem Przychodnia Specjalna dla chorych na

W-wa. Marszałkowska 49; tel. 9.00-09,
godz. 10-13-7 (0011)
ul. Marsz. Focha 3. tel. 3.00-22. Rent
gen. Odma sztuczna. Porada wraz z
prześwietleniem. Czynna od 12—8 w
7042
Wezwania na miasto
(007)
AKUSZERIA I CHOROBY KOBIECE
poradnictwo, operacje

‘

HERMAN

WARSZAWA I.
ranna witają
.. zorze"; 4.28
Gimnastyka; 6.40 Płyty; 7.00 Dziennik poran
(009»
ny; 7.15 Płyty; 8.00 Audycja dla szkół;
11.00 Audycja dla poborowych; 11.13 Audy
cja dla szkół; 11.57 Sygnał czasu; 12.03 Au
dycja południowa; 15.30 Wiad. gospodarcze; Przychodnia specjalna dla chorych n«
15.45 „Rzeczy ciekawe z pięciu czyści Świa
ta" audycja dla dzieci; 16.05 Przegląd aktu
z
alności finansowo-gospod.; 16.15 Marsze,
walce i mazury; 16.50 Pogadanka aktualna: fSENATORSKA
________________ __28/30.
____________
Rentgen. OdmŁ
17.00 Najstarsze centrum górnictwa polskie- . sztlJCzna
Elektrokardiograf,
____.L........................
_
Porada
go; 17.15 Recital fortepianowy Sylvii Ser................... i. Wezwania
bescu; 17.50 Więcej światła — pogadanka;
Z przeŚWietlenieni.
18.00 Wiad. sportowe; 18.10 Skrzynka tech- i
i;* miasto TEL 6.93-3
f/1
na
’
\llJ0>

n’s „Kiedy
..
.

Nr.^

Koszykowa 10 m. 2
PŁUCA

or. i. mmm.^36
w niedzielę do 2-ej

Weneryczne, nltiowe, skóry
w LECZNICY, LESZNO 3?
(005)

SERCE

!"ŻOŁĄDKA
KISZEK,
WĄTROBY
I przemiany materii
PRZEŚWIETLENIA 9 r. — 8 w. Niedz. 10-1
MARSZAŁKOWSKA W. Wizyty na miasto (004)

Wzrok inspektora przywarł do Rodney‘a.
— Tak jest — przyznał młody człowiek. — Zupełnei zapomniałem, tak, pewnego wieczora, gdy rozracliowywaliśmy się po brydżu....
I — No?
| — Zauważyliśmy, że Barry ma w portfelu prze
szło sto funtów.
I — Czy to był jego zwyczaj?
i — Tego hie wiem, ale gdyśmy go tym drażnili,
odpowiedział, że lubi nosić przy sobie wartość'je
dnego obiadu.
— Lubił żartować?
— Wątpię, czy liczył na to, że my dosłownie bę
dziemy wierzyć.
Wtem na schodach dały się słyszeć kroki i do po
koju wpadł pełnej tuszy mężczyzna. Alina w pier
wszej chwili nie poznała Robertsa, tego zawsze nie
nagannie ubranego wielkomiejskiego kamerdynera.
Stał przed nią rozczochrany z obnażoną szyją, usta
miał rozwarte, oczy wytrzeszczone, ręce mu się
trzęsły jąk w febrze. Mamrotał coś z nienaturalną
szybkością. Zdania, które wychodziły z jego ust, nie
miały ze sobą związku.
— To niemożliwe... biegłem całą drogę od Baker
Streeet... nie było lepszego pana. Zrobiło mi się tak
jakoś dziwnie, kiedy mi Green powiedział... On! on!
taki był wesół, taki się wydawał zadowolony, kie
dy sprzątałem po obiedzie....
Manderton stanowczym tonem zatamował tę ka
skadę słów.
— Proszę do mnie. Jesteście służącym pana Swete, jak mi się zdaje. Proszę nie pleść od rzeczy i od
powiadać na moje pytania. Kiedy ostatni raz widzie
liście swego pana przy życiu?
Biedny Roberts, zasypany krzyżowymi pytaniami, czuł się jak pod ogniem karabinu maszynowego.

CAFE CLUB: Szopka polityczna.
INSTYTUT REDUTY (Kopernika 36-40):
m-—
Einsteina •
O g. 4 p. p. „Teoria Einsteina".
ROoTJSKIE STUDIU
CZNE:
rza' Ostrowskiego.
TEATR 8.15: .Krvsla leśniczanka"FILHARMONIA: Dziś odbędzie się
dyr. J. Ozimińskiogo poranek musyt**/
Jako soliści występuję pp. Zofia Tursze*
Śpiewaczka i Wiktor Winterfeld skrzyp***

informacje o filmach dozwolonych
młodzieży — telef. 7-11-25.

Inspektor nie pozwalał mu rozwlekać zeznań, za'
trzymywał go ostrym: już dobrze, i pytał kategĄ'
rycznie o to tylko, co chciał wiedzieć. W kilka ifli'
nut był poinformowany.
Ostatni obiad Swete‘a składał się ze skrzydełka
kury pieczonej, sałaty i buteleczki wina. Kwadra^
po ósmej Roberts uprzątnąwszy wszystko, opuśca
mieszkanie.
.
Swete miał zamiar spędzić wieczór w domu nad
książką. Nie wspominał o żadnej spodziewanej
życie, chociaż nieraz po wyjściu służącego gości6
zjawiali się u niego. Ślady tych wizyt, szklanki P°
whisky, znajdował Roberts nazajutrz w saloni6*
Drzwi frontowych na dole nie pozwalał pan Swet6
służącemu zamykać. Zamykał je zwykle sam. A'6
drzwi mieszkania Roberts zamknął bez wątpienia*
Po skończonych zeznaniach służącego doktór ode.'
zwał się patrząc na zegarek:
— Jest wpół do drugiej, panie inspektorze, a
jutro rano mam wczesną konsultację. Jeżeli nie i6'
stem potrzebny teraz...
,
Ale Manderton jak gdyby nie słyszał doktora. Od'
wrócił się od Robertsa i nie zwracając uwagi na g^1'
pę osób, bacznie śledzących jego ruchy, chodził z3'
myślony po pokoju, zatrzymywał się koło kominy
zajrzał do wnętrza, gdzie dawno wygasł ogień, v^e',
sunął ręką po gzymsie, spojrzał na odbicie własn65
twarzy w lustrze, obserwował beznadziejnie dłu?^
koniec własnego palca. Stanął przy stole i przyP3'
trywał się szklankom, popielniczkom i wszystkhy
drobiazgom. Czynił to z uwagą człowieka, któn
sporządza inwentarz. Podszedł wreszcie do biurk*
i objął wzrokiem wszystkie przybory rozpakować®
przez Dane*a. Od czasu do czasu przegarniał pale3'
mi popiół w wielkiej marmurowej popielniczce.
(Dalszy ciąg nastąpi)
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Warszawscy włamywacze w Paryżu

Frzy ulicy Brzeskiej na Pradze mie
sz^ał ongi Izrael Milner, zawodowy
as*arz i włamywacz. Ożenił się.z
*dową Po złodzieju Bajmwolu i zaw*ązał spółkę z jej synem, a swoim
Pasierbem, Kiwą Bajinwolem. Po kil—
u nieudanych popisach w Polsce obaj
Włamywacze postanowili spróbować
®ZcZęścia za granicą. W tym celu wy
*fcchali do Francji. Rzecz oczywista
Wyjechali nielegalnie przez zieloną
8'anicę do Czechosłowacji, stamtąd
Niemiec i dostali się do Paryża.
^Planowali dokonanie wielkiego wła
’nania do mieszkania jednego z dyPlotnatów, przedstawiciela obcego pań
stwa. w obawie, aby nie dzielić się lu
Patni z włamywaczami miejscowymi,
°iczym z pasierbem działali tylko we
dwó]kę, Ą]c rachuby ich okazały się
®yine, bowiem właśnie dlatego, że
pałali sami, robota im się nie udała.
rancuscy włamywacze, mimo wszelich ostrożności ze strony kasiarzy
Warszawskich, dowiedzieli się o ich za
^rżeniach i potrafili pokrzyżować
’P Wszystkie plany.
F°łicja irancuska nakryta ich na go

rącym uczynku na robocie. Ostrożno
ści, jakie zachowali Mllner i Bajmwol spowodowały, że policja francu
ska, zaczęła podejrzewać ich nie o za
miar zwykłego włamania dla pienię
dzy, ale oskarżyła ich o szpiegostwo.
Bo niby dlaczego akurat upatrzyli so
bie dyplomatę zagranicznego? Sądzo
no, że zamierzali wykraść jakieś do
kumenty i że działali z polecenia ob
cego wywiadu, tym więcej, iż ustalo
no ponad wszelką wątpliwość, że zło
dzieje francuscy o ich przyjeździe do
Francji nie wiedzieli. (W świecleprze
stępczym jest zwyczaj działania w ob
cym środowisku w porozumieniu z

przestępcami miejscowymi).
Wreszcie dochodzenie ustaliło, że
nie mieli oni ze szpiegostwem nic
wspólnego i zdradzeni zostali przez
francuskich włamywaczy po prostu ze
względów konkurencyjnych. Tak więc
utrzymało się w mocy jedynie oskar
żenie o włamanie i rozprucie kasy.
Obaj włamywacze przebywają w
więzieniu francuskim, oczekując na
rozprawę sądową. Po skazaniu i od
byciu kary odesłani będą z powrotem
do Polski, jako tutejsi „obywatele".
A gdyby tak do Gujany? Francja nic
by na tym nie straciła, a Polska nie
wątpliwie zyskała.

Krakowski „hochsiapler”
na występach w Warszawie

Do kupców warszawskich zgłaszał
się nieznany młody człowiek, przed
stawiając się za kontrolera izby skar
bowej. Żądał okazania portfeli weks
lowych. Obliczał je, segregował, coś
tam notował, sprawdzał z książkami
buchalteryjnymi- i oświadczał, że nie

wszystko jest w porządku i władze
wymierzą karę. Ten i ów z kupców
przestraszony, nie wiedząc o co chodzi, prosił o wyjaśnienia. Wtedy nie
znajomy pan odpowiadał, że wyjaśni
to urząd razem z nadesłanym naka
zem karnym.
W biurze czy też sklepie takim ja
kimś przypadkiem znajdował się inny
jakiś pan, który przyszedł niby za in
teresami handlowymi i ten brał kupca
na stronę, komunikował mu poufnie,
boty, podnosząc zdrowotność i higie. że z tym panem da się sprawę zała
nę stolicy, jednocześnie dają możność twić, bo to jest urzędnik „blatny", on
zatrudnienia znacznej ilości bezrobot go zna itp. Za pośrednictwem przygód
nego dobrodzieja kupiec załatwiał
nych.
wówczas sprawę banknotem 50-złotoInwestycje wodociągowe prowadzo
wym i „kontroler" niszczył już spo
ne są: w al. Niepodległości, Wielko
rządzony protokół.
polskiej, Jerozolimskiej i na ul. MloDo czasu jednak dzban wodę nosi.
cinskiej, Młynarskiej i Bonifraterskiej.
Jeden z kupców nie dał się oszukać i
Inwestycje kanalizacyjne prowa zażądał od „kontrolera" legitymacji.
dzone są: na ul. Sławińskiej, Szczu- Wówczas nieznajomy usiłował się wy
czyriskicj, Łomżyńskiej, Bonifrater kręcić i wyjść ze sklepu, ale go za
skiej, Spiskiej, Krasiczyriskicj,
■ Jur-Go
"
• trzymano
ułx>.y łuaiŁw it oddano
uuumiu w
w ręce
i ęvc policji. Wy
»v y
rzecłtówsktegó, Karolkowej, al. Nie- ^śniło si?) źe był to przybyfy z Kra.
podległości, al. Waszyngtona i na Wy kówa Teodor Róehler, którego are
brzeżu Gdańskim.
sztowano. Odnaleziono następnie tego
Ogółem na robotach sezonowych za drugiego, który był jego pomocnikiem,
trudnionych jest około 1.500 robotni również pochodzącym z Krakowa, Faj
ków.
wiem Rtiwiniowiczem.

Kanalizacja podstawa higieny

1-500 robotników przy pracach wodociągowych
^Rodnie z planem inwestycyjnym,
Vrekcja Wodociągów I Kanalizacji
ncr8icznie rozbudowuje sieć wodocią
°Wą i kanalizacyjną. Poważne te ro-

Niedzea na boiskach
h2?0Rram imprez niedzielnych jest
’Stępujący:
w
W WARSZAWIE
eh. gmachu cyrku o 12 mecz zapaCzy Warszawa — Królewiec.
„Na stadionie Wojska Polskiego o
zakończenie meczu lekkoatletyP,eRo Poznań — Warszawa.
li Na stadionie WP o g. 17,15 mecz
K?Wy Warszawianka — Śmigły.
Khk Pzzystani Oficerskiego YachtZoń,1 0 8. 11 uroczyste otwarcie ses W Parku im. Sobieskiego mecz teni\i,Wy VVLTK — Legia o mistrzostwo
^szawy.
tf/j Sulejówku o g. 7 rano start pawJ. do tradycyjnego marszu Suiejóg " — Belweder. Strzelanie około
Prz8 w Rembertowie. Meta marszu
tr^.ed gmachem GISZu. Pierwsze pa
ta e Przybędą prawdopodobnie oko-

765 dzieci - u przybranych rodziców
Wydatna działalność Opieki Spoleanei
Akcja oddawania dzieci porzuco
nych, opuszczonych i sierot do rodzin
przybranych jest stosunkowo nowym
systemem opieki nad dzieckiem, sto
sowanym przez Zarząd Miejski od ro
ku 1934. Rodziną zastępczą staje się
przeważnie rodzina bezdzietna, prag
nąca przygarnąć obce dziecko jak swo
je, zapewniając mu troskliwą opiekę
moralną i materialną.
Przed powierzehiem dziecka rodzi
nie przeprowadza się wywiad dla zba
dania środowiska, do jakiego dziecko

Raszynie o g. 10 konkurs ekoJmcznej jazdy automobilowej.
|a w Chrzanowie o g. 8 wyścigi koskie na 100 i 75 km o mistrzostw-o
ws??wystn * "yrach wyścig kolarski dla nie
ln„*arzyszonycli Ligi Morskiej i Ko°n'alnej.
z'v Parku im. Sobieskiego o g. 12
str °|d.v strzeleckie pod nazwą „10
jZałów ku chwale Ojczyzny".
l0 n tOrZe przy u1, Zielc,lieckiej 0 8.
Propagandowe zawody łucznicze.
Cza- mistrzoStwo Ligi Okręgowej wal
Fort Bema — Starachowice.
ń ,rszawianka — Okęcie. Legia —
Ctyan- Granat — PWATT. Znicz —
i Huragan — Czarni.
c>2 mistrzostwo podokręgu robotniKogo obowiązuje
trv 0 Krają; Sarmata — Żar i Elekyczność — Marymont.
u,
NA PROWINCJI
|OnY Łodzi mecz ligowy ŁKS — PoCylna * automobilowa jazda orientaMinisterstwo Spraw Wewnętrznych
Pąkowie mecz ligowy Wisła —
wyjaśniło,
że do zastępczej służby
Weg„ ' otwarcie sezonu automobiiowojskowej mają być powoływane oChorzowie mecz ligowy AKS — soby, które nie uregulowały stosun
w°Tiaku do śtńżby wojskowej, w wieku nie
Dat: .poznaniu mecz lekkoatletyczny
dtJLŁódż — Poznań i ntiędzynarn- później niż do 50 lat.
re8aty kajakowe z udziałem
Prócz tego dowiadujemy się, iż bę
W* £ *uer Kanusport z Berlina.
dzie stosowany wyjątkowo ostry ry
Toruniu zaw’ody konne.
str, Rdynl wyścig na 100 km, o mi- gor w stosunku do osób, które nie zgło
szą się dobrowolnie do pracy zastęp
Pomorza.
Lwowie mecz ligowy Pogoń — czej. Osoby takie będą karane bez
w a"
względnym aresztem.
otWar^*'n’e zawody lekkoatletyczne i
c,e sezonu sportów wodnych.
u
ZA GRANICA
chv '"ediolanie mecz piłkarski WioBelgia.
-s,.° mecz tenisowy Norwegia
\yz.Wajcaria.
Dziś w dalszym ciągu pogoda ciepła
r'.inie mecz piłkarski repreb Austrii z Aston Villa.
i słoneczna (do 25 st. w ciągu dnia).
We„; Budapeszcie mecz reprezentacji Słabe wiatry miejscowe z przewagą
rer* r z Wolverhampton Wandepołudniowych. Widzialność dobra.

„

się oddaje. Dzieci oddawane są tylko
w obrębie Warszawy i najbliższych okoiic podmiejskich.
Obecnie w rodzinach przybranych
znajduje się 765 dzieci, w tym 278 dzie
ci, za utrzymanie których płaci Wy
dział Opieki Społecznej. W ciągu kwie
tnia Wydział Opieki umieścił w rodzi
nach zastępczych siedmioro dzieci.

IKir
Chaja Lew płacze. Dlaczęgo? Staro Szatkowskiej 122. Im, to znaczy Abrastwo ukarało ją bezwzględnym aresz mowi Stróżowi, Herszowi Gelerowi i
tem. Za co? Za to, że
Henrykowi Wojciechowskiemu. Po
miesiącu kozy i po 300 zł grzywny z
płakała ryba
zamianą na drugi miesiąc jeśli nie za
Zwykły karp w basenie. Wprawdzie płacą. I to wszystko za „kiszkę".
Jeszcze kto inny, mianowicie Mo
nikt łez rybich nie widział, ale tylko
tel
Kopman z ul. Przebieg 1 będzie
dla tego, że karp był w wodzie i jego
łzy nikły w toni. Policjant miał jednak też miał kozę. Ten znowu
dobre oko, policjant przecież musi
za karaluchy
wszystko zobaczyć. Właśnie przecho
dził ul. Marszałkowską i przed domem Hodował je całymi stadami i nadzie
nr 44 dostrzegł kilka osób przed wy wał słodki chleb, pieczony -na wzór
stawą sklepową. A na wystawie stał turecki z rodzynkami. Ano cóż, ro
basen szklany z rybami. Jedna z nich dzynki drogie, a upieczony rodzynek
miała wbity w grzbiet długi drut z u- w chlebie wygląda jak karaluch i tru
mocowaną u góry tabliczką, na której dno go rozpoznać. Rodzynki trzeba
wypisano cenę ryb. Karp ciskał się i było kupować i Kopman trochę roszamotał w wodzie, ale nie mógł się dzyneczków kupował, ale dlaczego
uwolnić od drutu, bowiem Chaja Lew miał nie dodawać karaluchy, jeśli ży
sporządziła specjalny przyrząd, rów ły sobie w jego piekarni i same się do
nież z drutu, uniemożliwiający rybie ciasta napraszały? Właśnie taki chleb
wydostanie się z drucianej matni. Miał z karaluchami dostarczono do wydzia
to być dowcip Chai Lew, która nie łu zdrowia w Komisariacie Rządu i
mogła zrozumieć, jak za takie „głup wykryto, że na karaluchach się nie
stwo" mogą spisywać protokół.
kończyło, Motel Kopman byt miłośni
Ale nie tylko za rybę dostaje się ko kiem wszelkiego innego robactwa i
zę. Dostaje się ją
wszystko to znajdowało przytułek w
chlebie, nie wyłączając prusaków.
również za domino
Prusaków Kopman specjalnie nie lubił
jeśli się gra publicznie, jeśli domino ze względów politycznych i tych pako
jest tylko pozorem, a w gruncie rze wał do chleba najwięcej. Ile mu za to
czy chodzi o „kiszkę", no i jeśli ta wlepią, jeszcze nie wiadomo.
Tak więc mamy dzisiaj zatrzęsienie
kiszka ciągnie się całymi nocami w lo
różnych
stworzeń: ryby, Lew, koza,
kalu, który przeznaczony jest na konkaraluchy,
prusaki, no i już nie stwo
sumeję. Taki los wypadł im w kawiar
ni Zelmana Tenenbauma przy ul. Mar- rzenie, ale coś z wędlin: „kiszka". Re
kord pobili jednak właściciele sklepów
spożywczych: Srul Rudnicki przy ul.
Radzymińskiej 29 i Josek Białostok
z tejże ulicy nr 37. Gdy komisja sani
tarna weszła do sklepów z kaszą, mą
za nieprzepisowe szyldy ką, słodyczami, owocami, kawą, her
batą- itp., co prędzej zawróciła z prze
Zgodnie z zapowiedzią, wydział rażenia i dopiero na ulicy ochłonęła.
przemysłowy Zarządu Miejskiego roz Zaczerpnąwszy świeżego powietrza
począł surowe karanie właścicieli członkowie komisji zaryzykowali po
przedsiębiorstw przemysłowych i han wtórne dostanie się do sklepu. Niemo
dlowych, którzy nie zastosowali się, żliwe. Taki panował tam
pomimo upomnień, do obowiązujących
przepisów o szyldach.
przepyszny zapach
Między innymi, ukarano większymi
grzywnami firmy: W. Woronicz (Mar że wydobyto z teczki natychmiast lak.
Szatkowska 119), „Franboli" (Marszał Nakazano wszystkim ze sklepu się wy
kowska 113), Mojżesz Grosbaum (Mar nieść i na drzwiach, które uprzednio
Szatkowska 89), i Szymon Krauze zamknięto, nałożono pieczęcie.
Ktoś nalepił na drzwiach karteczkę
(przy zbiegu Marszałkowskiej i Współ
z napisem: „omijać z daleka — tru
nej).
Obecnie wydział przemysłowy wy. cizna". Nie znaczy to, żeby Białostok
mierzać będzie recydywistom kary i Rudnicki sprzedawali truciznę w ca
łym tego słoiwa znaczeniu, chociaż by
bezwzględnego aresztu.
ła tam i esencja octowa, ale było też
tyle niechlujstwa, że trzeba będzie te
PAMIĘTAJ 0 BEZROBOTNYCH 1 sklepy odkazić.
i. I.

Bezwzględny areszt

POLSKI TOURING CLUB
zawiadamia, że jest już
w sprzedaży nowa

zaslencza służba
wojskowa?

Pogoda

Mapa samochodowa
i stanu dróg w Polsce
na rok 1938139

wydanie znacznie rozszerzon e i uzupełnione
Cena zł 4.50 egz.
Do nabycia we wszystkich
poważnych księgarniach w Polsce

SKŁAD

GŁÓWNY:

CENTRALA SPRZEDAŻY MAP

„Koziej, Olszewski i Filipowicz"
Warszawa, ul. Sienkiewicza 2, tel. 2.95.50
(059'
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ZAKŁAD TECHNICZNO-MECHANICZNY

K. Różycki i Syn

FIRANKO

Nr-

KOŁDRY -NARZUTY-PLEDY-KOCE-SERWETV

materiały dekoracyjne i na zasłony, nadeszły koce „angora” i pledy angielskie najtaai*1
T. GRENBLlCKIi Warszawa. Kredytowa 16. Dostawy dla Pensjonatów. Hoteli. Instytucji
*• "

"

Warszawa, u>. Puławska 12 Teł. 4.28-90
Specjalnie uskuteczniamy remont
konserwacje maszyn reprodukcyjnodrukarskich systemu Schwa rz-Presse.
Maszyny te okazały się bardzo pra
ktyczne w dziedzinach gospodarki
państwowej, bankowej, przemysłu i
handlu.
Zaletą maszyn Schwarz-Pressc Jest:
szybkość w wykonywaniu potrzeb
nych druków, rysunków, szablonów
wykresów technicznych, topograficz
nych, sejsmograficznych i wszelkiej:
odbitek bez mozolnego składania
czcionek, niezwykle łatwa obsługa, unlezależnienle się od drukarni, moż
ność wykonywania druków na wszel
kich rodzajach papieru. Maszyny te
demonstrujemy bez zobowiązań klientowskich na miejscu.
Zbytcczność wszelkiego rodzaju
klisz, nieograniczona ilość odbitek z

jednego oryginału i oszczędność ko
sztów drukarskich od 50—80 proc.
Maszyny Schwarz-Presse z powo
dzeniem zastępują zwykle maszyny
drukarskie, powielarskie, litograficz
ne i offsetowe.
Maszyny Schwarz-Presse nawet
najbardziej zużyte doprowadzamy do
stanu używalności.
Części zapasowe jak wałki gumou’e.
oblania gumą kwasoodporną jak też Gdy zapiszą swoje dzieci odlat 4-ch,
cale komplety części wymiennych po na parogodzinne spacery. Opieka kul
siadamy na składzie.
turalna — wzorowa. Poznańska 14—8.
Czas wywołania jednej kliszy wraz
(93)
z założeniem Jej na maszynę wynosi
20 minut. Na kompletne urządzenie ca
lej drukarni wystarczy pomieszczenie
12—15 m kw.
Za sumienne wykonywanie powie
rzonych nam zamówień posiadamy
poważne referencje.

ÓŻKA
meble metalowe, me'1'
lekarskie, wózki dziecięce, pieu’
Nauka i wychowanie Kupno i sprzedaż Łniklowane
niegasnące systemu an’e'

MATKOM ODPOCZYNEK!

Posady i prace

EflTPI F KŁUB0WE tapczany r llfCDMII^
■ UI EŁK Najnowsza modele L» Inltlwlllll

IIRIADV
fi?
Jl IŁ® bNa ■
—B
Warszawa,

i

Uf A nu A lasowane. Cement Gips.
HU Szamoty. Płyty piekar
skie. Ramsay. Tynki szlachetne, Grysik. Papa, Smoła. Izolacje przeciwwil
gociowe: Mellitol. Gumater Gumakit,
Pjasek, Glina. Glazura ogniotrwała,
zimnoodporna, różnokolorowa dowol
nych wymiarów, szklista lub matowa
na okładziny zewnątrz — wewnetrz
—dostarczają inżynierowie JAN-STANISŁAW PĘDŹIĆH. Warszawa. Jero
zolimska 113, tel. 605-97.
— (86)
AA

rykańskiego sprzedaje detalicznie
cenach hurtowych fabryka J.
feld. Brukowa 4, tel. 10-14-66.
’RASZYNY SINGERA od 3 zl tygod'
niowo. Chłodna 42 — 13. Pat1.',.)
10 - 22. Dzwonić: 6.79-17.
MASZYNY do szycia „Kasprzycką
’» go4* znane ze swef dobroci od 1
58. Gotówka - Ratami - Tanio
(skład fabryczny). Warszawa. MLi
Szatkowska 158. róg Królewskiej.

V upno - Sprzedaż starej garde-

MII7YK pianista niewidomy prosi 4/ n roby męskiej I damskiej, za- DnDTDCT Adama
ITIUŁ 10 o pomoc lub o pracę. Ul. ■niana na wykwintne materiały biel rUnlntl jedyny

Mickiewicz
tutentycz"’

Mokotowska 54 Wolska 177 m. 17. B. Kwiatkowski. skie. Kupujemy kwity lombardowe l fi. Rodakowskiego — do sprzeda'1 „
Er on
(018)'

Najtaniej Kupisz
a Czyt. Nowel Rzeczpospolite,

otrzymuj

jeszcze 20% zniżki w składzie

(92) futra. Jerozolimska 27. podwórze — znawcom. Tel. 352-10.
<klen 73 Tel 7.23-75
(62)
DVVTV O-”1- najnowsze 1,25. J'*'
RIFI *zn* ^la^ego wyroby poleca Ft, I I I miana za 6 nowa. Pa te ’
DILL znana wytwórnia „Corda" ny najtaniej. Placówka chrzęści.’’.)
wd. J. Z, Wężyk. Tamka 36, telefon ska. Marszałkowska 79.
nRIKI/irMIUl Czeczota 16 bli- 6.6.3-48._______________________ (85)
UnUdRItmni sko zakładu zdro I ornetki pryzmatyczne wyścigowe.
adio • odbiorniki. Philips. W
jowego do wynajęcia mieszkania umos. Telefunken Echo j inne b
meblowane jedno- kilkupokojowe w - Fotograficzne aparaty. — Kupno Faieenbaum Swie
zaliczki od 10 zł miesięcznie. Chloo
dużym ogrodzie.
(96) ■mrzedaż Zamiana
en T„i r;s4.72
(83) 42 — 13. Pańska 40 — 22. — Dzwony
679-17
gotowe mesKie
jczoiowsk
YTWÓRNIA tapicersko - stolarsV
L GILEWSKI, ul. Senatorska <
®
®
w wicikitn wyborze poleca
meble stolarsko - tapicersjL
WKliUll I Alfred LEIBRAND Poleca
własnego wyrobu gotowe i na zajJL)
wienia Tel. 2.63-06.___________
Czytelnikom „Nowei Rzecsoosooiitei" specialny rabat
(022)
7 A MIANA (kupno) zużyte! gardeł?
bv na materiały bielskie ..AIWL.
Nowv Świat 62. sklep w podwój.)
telefon 3.26-97.

R

Nowy Świat nr. 36 m. 30, I |

Płaszcze męskie, damskie t uczniowskie od 16 zł
Garnitury od 3 8 zt mundurki od 2 2 zł
Kostiumy od 60 zł. Materiały Bielskie od 17 zł

W

FUTRA i LISY
wielkim wyborze

i. erami
TEL. 232-08 (sklep)

najnowsze modele poleca
PIERWSZA w ferajn

Spwja’ns

Fabryk*

Wózków

KATALOG! NA UDANIE

(037)

OziDtlRmb

(02)

SZYBKA NAPRAWj

światła, wykonanie dzwonków m^
rów i radio-anten. A. SIUDEK. MoK ,
tows k a 73. tel. 947-62. Wykonanie ’
>Bp*n|
najtaniej można nabyć we własnej wytwór n
WIECZNEJ ONDULACJI
i tanio. — (czynne dziró »
MrR! ł” St. WYCZÓŁKOWSKI na s k ł a d z i lidne
święta).
_______ !>
EhHbmIImKm Nowy Świat 45 tel. 695-06. warsztat: Leszno 101 n S
m
TAPCZANY,
otomany.
to#
łabędź „WŁADYSŁAWA” wolska ios
(019)
. A. I lc łóżka, kozetka 10 n’.'j
został przeniesiony do Salonu wiecznej
Chmielna 44.
Y
ondulacji na WOLSKA 50, P.1
BP flK
A BLBMW Higieniczne gwarantowane przeróżne CCTCMt liszaje, zmarszczki- P
tS
HE
s
UDII
S
ffN
ffltS W modele, duży wybór najtaniej poleca: ŁuZXlVlę gi. plamy, oparzę^
KAZIMIERĄ j WŁADYSŁAW
ra Wfip
tLfiL.
ffwi
tąral B wytwórnia Piotra Maciąga (b. pra odparzenia, szorstkość, czerwony,
(01)
wi
wAHlialW B cownika Knippenberga) Grójecka 9. swędzenie skóry, usuwa bczwzg
(0541 nie działający wszechstronnie
Dojazd tram. 5. II, 15, 16 « 21.
CENA Zl. 5.—
Tel. 3.49-43
regeneracyjny". Żądać w drogeria
składach aptecznych
Mgr 1. GRABOWSKI. Warszaw*
Al. 3-go Maja 2. Tel 2-16-7-^
1
laiko.-zystnie lab/t motna w tirmib
..........
'
■■
. ... " 1 1
r.^
MĘŻCZYŹNI! Sto procent sit
1’1 każdy stosując mój wynalazcf>,
Aparat ,.X“ - Bliższe szczegóły„p
Ponarski Warecka 10—18.
_S

KAZIMIERY

S/1LOV

A

CIEPIENIAK

UKF ni F ZA gotówkę na raty
hIlDLl wku<sharski
ZIELIŃSKIEGO

JEŚLI

£2™L!±

Fabryki J.B.KOZftKOW i $yn
WARSZfiWa

OKÓL*)

K

Ta

tel

118.49

SPÓŁDZIELNIA STOLARZY i TAPICERÓW

„SPÓJNIA MEBLARZY”
WARSZAWA, ul. KRÓLEWSKA 9.

TEL. 6.33-30

C fi l/l
u Ln

Emocjonującej lektury na całą noc dostarczy Wam powieść
p. t

Kob ety nad orzepaśća

Książkę tę można otrzymać w każdej większej księgarni, wypożyczajni, bibliotece, albo w kioskach „Ruchu”.
(050)

Nowa RzeCZDOSDOHjj

„GRAND
HOTEL
Warszawa, Chmielna &

FUTFIF Zak,afl Wcerska-Meblowy Stefan Taras 2

I UILII W-wa. Mokotowska 58

Przy cierpieniach
,k
by. żołądka, kiszek. nęf
lub pęcherza stosuje sic Sok Swle
jańskiego Ziela Magistra Edwarda r
bieca. Warszawa. Miodowa 14
k’ 1 Drogerie

(sklep) TeleŁ 9-52-36

(020)

SYPIALNIE
STOŁOWE

orzy Nowym Święcie

TeL 5 47-

Pokoie od zł 3.50 <oi£^

(0411

DRUGI katalog książek po cenach zniżonych: „Wiosna 1938°

wysyła darmo DOM KSIĄŻKI POLSKIEJ, Warszawa, Plae 3 Krzyży 8
(drugie podwórze). Sprzedaż na miejscu i w księgarniach
(028)

Plątery (ztertzieśćl rat .TECHNOM*11''

ZIELNA 3T

.Oi4'

POLONIIS-ZAWISZA-OSTRZA o SOLENIA
Ali ilMIAimiME
U 1^1 I HW E Ul

w■

WW 6

6 ■ ■ w B 8W W Kw

łyżki, łyżeczki, widelce, noże

e.

KOMPLETY łkautewckl. i wojskowo (łyika. nćt I widelec), OKUCIA do drtwl I okien. KLUCZE
orax wizeikle odlewy i aluminium WYRABIA ehrieścijańak.

U

Palta, Kostiumy, Suknie, Kapelusze

paryskie • wiedeńskie

Klementyna KOZŁOWSKA

FUTRA-LISY SREBRNE SSS I. SZMIDT

W-wa. Krak. Przedni-

(wprost kość. sw. K.rzy'7.

Tel. 2-75-15 a pietrg

-A.
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Pełna tabela loterii
7-my dzieft ciągnienia IV-ei klasy — 41 Koterii

I i U ciągnienie

65114 57 80 270 384 450 506 794 850
66009 158 82 79 404 95 589 756 64 896
986 67055 115 331 576 622 64 744 79
68012 296 403 647 75 98 758 949 65204
154 440 518 44 881 953 74 70006 120
dzienna wygrana zł 5.000 na 394 423 71 531 67 96 617 21 784 845
ur 105932
71 71166 73 80 8 213 423 30 61 76 97
605 729 88 946 51 72064 182 291 474
£} 10-000 na nr: 19801 22704 92063
12P?-,?*000 na nr: 57102 108630 118985 545 51 694 73122 99 408 23 30 87 714
811 74040 176 84 256 329 486 96 538
20777 144052.
54 87 738 875 932 46 96 75087 112 81
2-°°0 na nr: 8851 12277 17504 24511
349 84 436 58 766.
33618 60946 70720 72210 80872
host109458 126561 130598 146241
76044 114 246 92 308 46 421 614 51
’’925 157380 159121
810 12 937 63 77041 10 765 318 59 414
7 Zł 1.000 na nr: 3138 3626 4548 5811 539 88 724 870 9 905 78052 55 167 270
10253 15637 17274 19617 31208 97 907 79100 43 270 81 99 350 53 59
50524 50067 54750 56121 65165 98 428 677 715 26 812 55 6 902 80148
IOOkL 70313 71783 71951 74649 79565 60 76 206 12 392 646 703 79 873 81057
1046.2
101522 101618 102814 103186 68 71 424 513 29 81 671 99 708 20 53
127nl?
107020 110358 112254 124353 853 82002 105 324 67 514 679 880 997
i/055
13°367 130603 139206 141387 83252 412 67 644 744 886 989 84053 203
80 414 652 909 30 46 65 85089 132 62
159540
149283 152383 156540 158067
228 327 39 83 508 69 93 612 43 727 65
836 90 86142 266 314 27 459 645 58 750
838 78 937 87324 45 75 94 462 714 79
837 88095 182 226 55 390 401 90 654 90
4135 93 171 302 420 33 55 62 88 517 89127 348 550 600 722 34 801 914 15
00004 125 265 785 806 91158 630 877
1L?1 79 66-1 738 811 58 88 933 36
92110 33ś 318 90 812 33 923 93049 68
97? ,335 70 95 432 41 607 85 6 757 87 125 59 73 211 15 90 402 56 67 506
r58 297 312 417 29 64 86 500 672 878 87 923 72 94073 136 258 344 48
J,? 41 837 79 978 3019 201 62 7 558 63 401 21 560 859 991 95132 44 99 317
9
4 4145 372 545 50 552 92 677 29 96 553 69 70 607 706 80 826 903 14
69<,878 921 5106 50 95 6 326 77 580 96084 26 7388 481 591 524 723 40
33" 708 846 62 968 6138 71 207 17 97072 84 183 217 309 22 32 536 56 601
7,V? 419 608 goi 30 54 72 92 910 8 74 928 52 54 98131 270 308 64 74 76
o464 91 590 640 1 72 707 8 15 70 469 573 925 42 99028 88 584 751 863
51
59 72 914 42 8014 114 63 244 326 100022 255 97 432 99 818 37 101136 48
6h 59 845 998 9317 99 463 85 94 563 83 280 417 59 77 95 96 542 775 878 94
5r» ,2 892 972 10113 33 274 9 316 475 102134 247 99 337 683 92 700 842
613 I61 2 890 11171 98 223 37 51 548 103027 191 234 486 571 727 809 11 908
130 987 12001 107 41 229 70 555 6902 12 84 104141 362 72 84 411 63 105179
i? 7 69 400 551 754 827 36 90 14010 96 222 33 55 310 428 753 98 846 106025
ISlfit
212 438 71 575 646 763 842 52 101 5 363 420 7] 563 81 654 844 58
630'L311 464 657 863 16094 419 97 59 107114 36 87 299 370 411 761 861
613 68 769 854 17062 106 213 471 583 977 108056 217 363 505 604 89 712 45
612
38 759 835 975 18088 234 509 76 860 980 109057 59 88 121 73 202 353
SSn ,05 27 981 19002 194 216 32 459 77 83 476 505 27 616 78 726 44 809 924
to 3 631 737 20081 184 6 470 518 110011 125 383 457 659 730 947 111020
2 9?2 34 21076 201 320 445 78 84 629 72 87 306 580 690 822 75 86 907 14
3>4 n,1 816 73 971 22101 14 34 276 112285 307 19 531 62 757 855 923
91 526 51 673 773 23130 91 368 523 113201 30 96 428 31 88 761 823 919 42
31101 680 88 758 855 24040 113 219 99 114038 137 419 524 25 31 36 655 840
9ę 1 723 62 807 47 25295 73 387 443 115050 ]96 204 22 304 407 590 601 701
81 ?’4 624 54 98 725 953 26148 66 810 91 910 116000 3 3 50 79 95 149
to?*8 424 511 615 66 814 44 900 92 277 517 626 62 77 744 98 813 117172
53
145 204 76 90 306 61 82 4 423 297 397 472 678 80 746 89 842 927 40
*J22 51 28115 301 404 54 565 725 118186 536 696 710 836 119052 163 241
619 29029 133 64 72 212 431 55 76 702 70 808 37 959 120002 26 50 61 200
844 Z92 815 90 974 30013 21 125 538 59 489 506 609 710 29 121374 92 428 44
465 7? 942 51 73 31017 159 87 228 45 93 122062 93 195 418 99 547 688 84|
8 4/1 667 77 758 840 984 32128 36 397 948 123010 17 31 49 60 61 210 25 319
1-6 ,a623 729 60 812 21 45 992 33098 33 53 408 74 587 644 772 950 124093
?4 £05 580 34007 105 27 362 437 503 107 47 62 264 72 97 444 68 540 643 65
554 A152 472 578 775 717 36254 456 821 125224 26 63 520 36 90 673 748 881
to C?4 37052 76 237 53 86 481 90 584 914 126125 295 500 639 55 842 903 95
17 6? ,62 702 92 38045 299 736 75 908 127021221307498546 644 94 853
M 7 b 39134 261 304 411 14 56 520 643 128019 165 3-18 562 86 813 129223 337
S39 ? 40003 57 168 303 9 64 455 77 439 560 95 731 870 901 37 84 86 130101
68 7/8 626 851 93 41169 448 815 21 32 292 559 637 768 802 26 45 27 955
70 7 43 420.38 126 34 246 511 54 612 131061 62 63 139 62 68 277 382 403
5?s
956 43437 570 656 830 72 91 523 26 69 665 736 51 944 132022 45 182
8q3 44038 148 267 337 510 36 84 690 208 546 638 81 735 952 133238 329 481
M?
4574 74 270 331 2 55 453 550 529 58 610 825 29 89 134021 87 236 46
677 so3 46030 182 262 371 446 577 80 3 304 62 587 685 135032 45 101 31
’4
98 47360 92 325 47 408 58 328 59 464 91 759 99 805 49] 136240
?6| ,6 913 79 48099 173 393 417 27 27 69 300 53 467 606 64 804 935 52 60
712 s 209 87 49069 119 36 90 324 104 62 97 137062 111 30 253 81 366 495 838
21 50323 445 614 34 731 820 138033 76 266 87 316 423 540 52 600
3j3 i235 42 91 491 576 629 809 52251 74 8Ź1 90 139030 180 88 317 21 75 462
’2 S? 59 439 553 687 781 821 53001 89 820 908 94 140061 167 240 313 545
87 aS1’41 50 243 499 574 685 767 835 844 965 141074 140 58 311 444 73 87
&O4 7,1 54130 98 271 3 317 38 601 785 507 23 65 664 943 142Ó72 428 79 86 93
372 an1 3 950,2 48 92 102 32 83 245 545 77 613 800 79 143193 242 297 554
M u?9 95 678 745 827 56103 82 248 95 624 70 144070 64 78 106 464 92 539
5709d , 71 422 523 8 71 603 834 905 74 792 834 76 86 930 47 145024 70 169
46$ Ssl02 46 54 829 72 723 58118 343 397 717 915 16 44 16157 232 301 71 469
M]
712 865 59222 476 613 7031 52 95 509 691 801 147273 353 73 503 70 99
7?6 o40 60012 314 31 429 51 538 685 668 9 903 26 71 148611 78 85 747 810
$9 S 906 12 57 61030 107 56 315 63 913 95 149086 98 123 295 344 433 75
597 711 40 54 841 979 98 150193 218 93
17 9 821 6 97 62071 1,4 16 45
XU5 65 98 515 798 618 994 5 63023 449 664 151016 ]64 277 351 78 583
152096 134 60 376 83 427 628 735 76
570 kA18 462 73 571 99 614 61 3 729
4035 67 178 323 45 9 62 664 758 153025 258 312 413 86 570 760 907 82 98

giowne wygrane

Wygrane no 259 z!.

Serce
^media w
aktach H.

3-ch
Bernsteina. Przekład
carskiego. Reżyseria St. Wysockiej. Dekoracje:
Jarocki.

litować się nad niedostatkiem bohate
Francji, zwłaszcza pokazy- rów. Ba! myśli sobie, toć ci ludziska
o Cj , ”a Scenie. Trzy akty gadaniny bluźnią jako żywo. Wesołowski spija
*icb czas®ch, a tymczasem uę- szampana zamiast owocowe wina Ma_
bier a ^kurenta banku stać na bilet kowskiego, a Smosarska co chwila
•4uie s^ei klasy z Biarritz do Paryża występuje w innej toalecie. I to ma
>l6c
' Może zresztą miody banko- być bieda?
*bąctnal9ży do jakiegoś francuskiego
Stanowczo powinna być stosowana
■hą ? *a Juczników i z tego powodu wobec „kryzysowych** sztuk zagrani
ikl- albo też korzysta z popular cznych tzw. adaptacja. Nie Biarritz
żys r°®nle wzruszający jest ten kry-

~ a,e teu tatuś Przylu'
sowtj liczna rodzinę w swej luksu4tik w1111 nad morzem, ten samochotye, *Karażu do dyspozycji dzieci...
a"°ś trudno naszemu widzowi

pokazywać, jeno Włochy pod War
szawą.
Nie luksusowa willę, a domek tuzinkówy spaskudzouy przez fu
szera - budowniczego, który poszedł
do kozy. W saloniku m.ednica, bo

154042 121 33 301 15 479 601 718 56 888
943 155068 167 78 260 91 481 805 156228
207 372 411 78 527 34 40 706 821 31
970 997 157008 243 70 380 98 508 75
93 615 65 708 158065 67 205 66 385 450
752 85 159019 121 203 223 274 395 425
4443 50 99 540 757 84 936 81

ill-tie ciągnienie
Wygrane

do

250 zl

214 463 660 700 750 980 98 1403 1520
1735 92 2081 93 206 423 27 794 919 24
3142 61 655 4172 570 796 8 977 5185
473 539 603 21 62 725 27 57 6121 686
927 7015 197 217 510 644 8115 24 67 92
235 357 419 15 51 524 43 64 840 9024
801 71 10328 508 684 773 11010 300 407
25 816 983 13199 248 336 67 417 52
14345 49 92 653 858 908 92 15285 358
569 82 647 994 16031 84 507 32 61 673
706 808 17214 510 828 18225 314 993
19190 370 75 78 81 500 77 650 725
20017 200 447 554 637 21255 345 556
873 22148 305 18 507 86 694 23053 63
712 841 24099 834 929 56 25159 626 746
815 26084 178 426 830 977 27160 561 73
748 841 28277 698 816 29110 465 695
728 877 932 40 68 30163 282 610 804
31161 236 331 485 502 661 810 959 76
97 32270 431 588 577 851 33077 233 603
765 34125 262 81 507 878 35103 86 232
307 978 36111 18 322 612 41 61 713
45 87 848 953 37091 110 67 285 579 883
3571 964 39007 486 618 841 67 40416
853 82 141144 .390 725 882 42067 348
488 43032 56 86 144 206 24 401 9 673
857 83 44003 154 222 485 541 964 45049
301 61 46043 460 81 590 661 47048 177
208 532 98 730 48078 235 80 314 508
724 33 49209 317 529 99 744 50338 421
805 13 51021 334 475 932 52010 329 524
600 864 57 924 71 53400 38 634 999
54212 349 55058 21? 17 98 504 679 712
909 56032 158 .383 466 858 57044 607
86 754 78 932 58326 665 708 55 59276
560 98 817 6045 365 973 86 873 61080
433 715 29 838 65 62013 188 268 74 337
551 795 63045 72 218 331 532 519 67 983
64184 65053 179 208 367 78 420 508 33
672 66237 .300 79 409 601 700 93 924
7ś 70083 16 60 958 68004 198 208 359
69154 260 529 934 70476 71259 424 587
742 969 79 72185 93 620 840 941 73144
51 648 982 741,34 7 287 440 613 882
75033 117 595 901.
76141 395 428 501 98 600 77257 89
326 407 849 81 78034 65 309 627 42
767 800 79069 273 415 589 683 779
950 80283 353 61 76 512 601 72 289
426 713 31 79 854 80 951 82278 85 598
622 23 9 976 83094 101 405 38 533 .36
645 84120 17 204 745 68 819 39 910

15 85033 472 523 705 23 825 86233
363 723 55 806 50 985 99 87014 74
232 5 408 564 9 654 98 964 88054 440
532 689 986 8923 247 87 95 504 90287
416 33 504 60 654 824 985 91156 205
481 537 712 92271 80 619 37 898 93091
594 621 30 9.36 74 94105 382 661 717
827 51 954 95073 145 47 86 551 945
96668 733 38 869 98239 67 413 751
917 98314 444 5.36 44 98 990 99029
161 281 351 443 569 717 36 816 46
38 100061 141 216 339 579 745 833
65 101261 39 3538 64 63 8 890 102024
472 516 619 910 22 46 287 804 53 83 89
994 98 104113 389 413 105 162 57 598
106546 75 107141 502 13 642 865 108055
322 419 786 894 925 110397 587 843 50
94 11106 135 444 860 112089 720 537 47
740 131034 242 425 42 911 39 114.329 670
825 9177 115099 369 55 67 618 116208
429 61 893 117072 240 515 810 118069
473 613 897 960 63 119017 203 314
637 918 120161 278 422 693 877 121149
318 11 514 26 57 619 899 960 122143
86 578 701 63 123161 68 749 124400 54
834 125 356 424 33 577 126332 844
127035 4553 765 128042 339 774 23 867
129612 130 215 41 357 657 807 973
131229 450 132017 371 63 729 858 95
132017 363 71 729 858 95 133022 166 96
555 618 20 54 727 801 134657 135186
308 136248 860 137382 3 637 76 138235
517 613 775 139046 553 62 736 57 962
98 142365 405 11 539 676 91 141133 512
255 36 482 582 877 927 143029 367 83
514 31 880 912 40 57 144213 98 327 604
784 135181 72 146152 384 506 742 906
148526 55 749 149173 259 489 913 42
811 150229 305 535 729 151034 360
Ó2459 651 925 27 70 130 53 071 514
886 154028 225 513 86 936 155099 273
61 333 91 408 825 156150 74 504 709
919 157236 304 751 158155 288 504
783 918 159 125344 514 70 804 969.

IV-te ciągnienie
GŁÓWNE WYGRANE
Stała dzienna wygrana zł 20.000 na
nr 82998
Zł 10.000 na nr: 87703 144357
Zł 5.000 na nr: 57944 65835 98642
Zł. 2.000 na N-ry: 1520 16561 31902
51742 58156 55016 72470 105564 107380
138800 154213 159103 158709.
ZŁ 1.000 na N-ry: 5412 14451 11816
16808 16706 15298 24113 38572 42227
41488 40984 47984 47717 53937 56251
59251 59922 70133 76329 89030 92619
98444 97239 97673 108096 111856

PIERWSZA CHRZEŚCIJAŃSKA PLACÓWKA
Branży odzieżowe] na ul. Miodowej nr 18

KAZIMIERZA SOSNOWSKIEGO
W tych dniach została otworzona
pierwsza i jedyna chrześcijańska pla
cówka przy ul. MIODOWEJ, magazyn
i pracownia okryć damskich oraz pła
szczyków dziecięcych.
W maju, jako w pierwszym miesią
cu otwarcia magazynu, firma postano
wiła urządzić tanią sprzedaż, aby w
ten sposób udostępnić szerokim ma

PŁASZCZE

som społeczeństwa chrześcijańskiego,
nabycie dobrego i taniego towaru w
tej dzielnicy. A więc wszyscy śpiesz
my po zakupy dla żon i dzieci do je
dynej chrześcijańskiej firmy na ulicę
Miodową nr 18 do K. Sosnowskiego.

Tej nowej placówce życzymy
Szczęść Boże.

i KOSTIUMY DAMSKIE
SUKNIE OD15 ZŁOTYCH

■wuuBwmmuuumu Sukicneczlci, płaszczyk . ubranka, mundurki
dziecięce i uczniowskie poleca: gotowe i na zamówienia z włas
nych i powierzonych materiałów

f£.

J4nfilEWfCZ

W.w*. Zielna 19,

tel. 322-9S. Q Duży wybór materiał w bel kich

dach przepuszcza, w kuchni pomocni
ca domowa odpowiednio pyskata, ze
dwie licytacylki podczas akcli, ot i
Izy by się polały na widowni i zro
zumienie byłoby wśród publiki Zwła
szcza jeśliby przemiły Wesołowski
przyjechał nie Bugattim przyjaciela, 1
nawet nie kolejka elektryczna, lecz w
myśl hasła „frontem do motoru po au.
tostradzie**, pożyczanym rowerem po
straszliwych kocich łbach.
Bernstein się zestarzał. Widać tu i
ówdzie dobre chwyty świetnego maj
stra „Złodzieja**, ale niestety to tylko
rutyna. Autor dziwnie wypadl z ży
cia. Stanął. Brakuje mu już siły i kon
ceptu, nie potrafi z maestria pleść mi
sternych intryg, igrać bohaterami, za
skakiwać widza. Czepia się ludzi, jak
gdyby ich fotografuje, lecz chwyta na
taśmę poszczególne fragmenty ruchu,
dwuwymiarowe pozy, które stara się
pogłębić
opowiastkami.
Filozofia
Bernsteina nigdy nie grzeszyła spe
cjalną głębią, ale sytuację ratowała

pewna niezwykłość, oryginalność te-;
matu, wartkość akcji. A tu akcja cią
gnięta jest za włosy, autor lubuje się
w niemych scenach, y czym mu po
maga reżyseria, I, w ogóle radby zadrzemać koło kominka.
W „Sercu" Bernstein przylgnął do
starego smętnego architekta, z nim
razem wietrzy pamiątki i rozdziela
błogosławieństwa. Przypomina potroszę papę Pobratymsklego, a troszkę
owego dobrego pastora, co to ongiś
był może lwem i szczerzył ostre kły,
dziś jednak moczy w szklance sztucz
ną szczękę.
Ze sceny, mimo że na niej rozgry
wają się konflikty między młodymi,
więje późna jesień. Jesienie bywają
często piękne, ta jest dżdżysta od łez,
jakie wylewa autor za przeszłość po
społu ze starym budowniczym.
P. Wesołowski zagrał świetnie rolę
młodego małżonka. Nie wiedzieć cze
mu pokazywano go dotąd w rolach
Flkalskich, błaznów, ckliwych amanci

115207 122330 131271 141592 144357
143246 147280 147685 149317
157369.

Wygrane po 250 z
78 199 251 330 429 57 595 917 51
1053 141 278 302 859 70 2164 476 905
3234 338 618 832 4055 96 336 521 5021
34 219 3444 510 6086 253 95 308 767
94 803 7076 80 362 665 573 773 832 54
8384 96 466 9248 521 888 993 10036 129
248 326 46 453 562 829 32 11325 880
12233 327 529 717 88 823 942 13318
449 14559 85 93 15432 787 16083 485
535 874 927 17034 44 296 326 41 759
19077 231 448 696 708 609 980 21000
214 454 588 665 22010 29 156 222 32
69 406 30 506 11 32 679 23399 97 95
660 964 24113 201 235 25361 70 890
928 26001 303 34 483 755 27013 111
978 28165 250 91 361 500 84 29037 42
169 236 406 86 814 45 988 30091 991 76
525 31058 79 220 22 55 407 91 32 103
219 305 292 775 734 822 907 33117 213
627 79 859 35112 403 518 937 36278
37222 631 38041 31S 899 963 39000 852
73 4016 443 492 89? 41324 536 695
41324 53 655 4200 i 21 522 64 806 63
990 43138 379 511 712 855 920 44278
534 705 813 20 47 932 50 45080 359 488
774 50 47400 670 796 92 48090 103 12
263 449 784 49648 960 50107 362 473
73 613 869 51428 57 58 564 681 52136
331 831 929 53151 314 72 525 75 774
54001 801 55187 239 41 9621 873 56048
95 130 57 211 506 870 900 96 57138
315 84 764 58335 51 621 57 850 59006
612 872 980
60555 732 601013 26 184 235 88 395
658 62019 26 268 330 95 740 80 603339
69069 151 665 739 810 65032 663 87
776 943 66044 511 602 818 67034 53 260
97 338 437 68063 89 238 347 511 670
938 69428 32 89 658 70377 523 672 731
867 79 71035 327 407 888 926 72114
91 271 862 74 73290 592 673 73104 337
664 89 75119 253 388 587 666.
76157 232 43 524 46 74 669 91 92
77 574 84 78042 429 546 685 851 79149
253 420 586 659 944 80244 637 81032
136 32 291 339 461 543 927 82052 325
714 813 83100 377 618 48 927 73 84507
96 628 973 85241 86033 564 66 763
87505 635 883 88193 422 89195 90113
74 477 865 91101 200 79 608 92139
372 412 21 40 47 93208 604 715 94264
502 704 40 995 95055 200 634 809 43
942 96105 685 741 900 23 97764 908
98101 497 627 885 90929 415 781 984
100233 44 307 945 101002 113 48 554
102394 103233 209 12 480 670 728 104
223 319 65 584 633 36 97 736 924 65
105240 391 401 563 928 106150 60 576
85 604 722 982 10087 280 560 898
109008 622 36 911 48 110018 166 95
204 57 500 625 756 950 70 111232 77
788 886 112253 557 651 113014 216 395
829 114023 145 480 539 733 50 962 64
115463 519 628 700 116310 319 405 96
696 488 952 117010 12 106 261 41o
673 87 118601 786 849 53 19380 8 i 6
76 901 120228 327 64 492 554 81 689
845 121104 721 853 76 96 122280 428
654 901 123109 553 56 638 86 124314
15 585 943 125044 642 54 734 834 90
902 96 126919 127180 846 128102 354
554 55 718 951 129328 547 961.
130176 95327 414 29 84 87 261 703
922 131193 506 53 739 132035 220 600
795 891 932 133048 155 228 412 40 520
641 711 134355 419 661 738 59 895
135431 844 47 136053 793 934 54 88
137005 110 214 933 85 138080 118 97
350 558 785 135012 369 413 71 617 731
140181 304 59 575 617 68 963 96 89
141346 81 491 616 61 86 142443 742 845
143000 318 864 93 144134 202 4J7 856
145045 155 552 88 619 719 816 907.61
146086 244 569 30 83 708 897 147026
732 884 148043 200 541 690 97 892
149469 500 645 855 150447 949 64
15285 455 580 945 15.3406 763 8446
154079 212 33 481 155135 264 552 833
156026 114 157719 158403 869 159126
42 418 588 607 764 949
ków, kiedy ten artysta ma zacięcie
prawdziwie charakterystyczne i umie
szczerze wzruszać. Pani Smosarska
jak gdyby źle się czuła w roli Róży.
Widocznie typ młodej Franouzeczkl
troszkę głupiutkiej, czasami milutkiej,
a czasami nieznośnej nie odpowiada
naszej najstarszej I najznakomitszej
gwieżdzie filmowej. Pani Kościeszanka była opanowaną i rasową sawantką. Jaka szkoda, że ta sympatyczna
artystka tak rzadko grywa. Pan Bry.
dziński smucił się za wszystkich, a
reszta robiła co mogła.

Można by się było sprzeczać z pa
nią Wysocką co do tempa sztuki, ale
być może walczyła z trudnościami
wymowy niektórych artystów, lubu
jących się w przeciąganiu wyrazów
i robieniu nieskończonych pauz.
Dekoracje p. Jarockiego doskonałe
w mieszczańskim banale.
Przekład dobry.

ANTONI CZAJKOWSKI
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Zaczęło się to w pociągu. Siedzia
łem
w wagonie restauracyjnym eks
Wprawdzie nie był Tadeuszem, masz sam dawać? Dasz chłopakowi
ale za to ona. miała na imię Zosia. od stróża, żeby zaniósł. Załączysz presu Florencja — Rzym i po skon,
On był ubogim, ale budzącym bilecik z życzeniami. Chłopak do czonym obiedzie dopijałem resztki ru
najlepsze nadzieje, studentem in. stanie złocisza, ale będzie się mu binowego chianti, kiedy do mojego sto
żynierii. Śniły mu się po nocach siał w progu przewrócić. Paczka lika ktoś się zbliżył:
mosty kratowe i milionowe kosz- upadnie na ziemię, no i wazon, się — Pozwoli pan?
Przysiadł się i zagłębił w czytaniu
torysy. Natomiast w butach miał potłucze. Ty będziesz bohater, bo
olbrzymie dziury, a w żołądku przyślesz piękny prezent, a prze menu. Nie zważając uwagi na towa
pustkę niezmierną,
cie to nie twoja wina, że chłopak, rzysza, nadal patrzyłem w okno, za
Ona była panną z porządnej, niezgrabiarz potłukł dzieło sztuki. którym uciekał cudowny krajobraz
włoski. Migały wsie i miasteczka,
mieszczańskiej rodziny, studiowa Rozumiesz?
przyczepione do skał, jak gniazda ja
ła filozofię i... flirt.
— Genialne.
skółcze
—
Nadszedł 15 maja. Trzeba było
-— Ale. mi za to zrobisz oblicze
W pewnj chwili poczułem nieodpar
zadokumentować wobec rodziny— nie tej cholernej kratownicy. Nie
ta konieczność • odwrócenia głowy i
bo panna już była przez pól skąp, mogę sobie dać rady.
spojrzenia
na mego towarzysza. Oczy
towana — swoje poważne uczucie
— Zrobię. Możesz na mnie li
jego patrzyły na mnie przenikliwie.
i poważne zamiary.
czyć.
Poczułem się nieswojo. Jakiś pod
Przyszły twórca gigantycznych
W niedzielę rano, Józek od do
świadomy
lęk ogarnął mnie niespo
wiaduktów i żelaznych „cudów zorcy, znakomii j ? wyreżyserowany
świata" dostał zadanie nie do roz- i pouczony z dużych rozmiarów dziewanie, drgnąłem. Dziwny pan uwiązania: jak bez grosza w kie paczką w ręku zadzwonił do drzwi śmiechnął się lekuchno i przedstawił:
szeni zabłysnąć na imieninach u- panny Zosi, Otworzyła mu służąca. — Shaw.
Bąknąłem moje nazwisko i coś po
kochanej prezentem i olśniewają,
— Czy jest panienka?
wiedziałem
niewyraźnie, lecz pan
cym?
Gryzł się wewnętrznie,
— Owszem. Proszę wejść.
schudł i sczerniał.
Na to tylko Józek czekał. Za Shaw świetnie podchwycił rozmowę,
Ale od czegóż są przyjaciele?
czepił się bardzo gustownie o próg z której się dowiedziałem, że jest on
— Nie martw się frajerze — i rąbnął razem z paczką, jak dłu dziennikarzem amerykańskim.
Byłem wóweżas korespondentem
powiedział jeden. — Mam kuzyna gi, na podłogę,
w sklepie z porcelaną. Kupi się
— Psiakrew! — zaklął ściśle rzymskim dziennika ,,Rzeczpospolita",
wazon etruski i wszystko będzie według planu. Na szczęk tłuczo więc rozmowa weszła na tory zawo
w porządku.
nych skorup do przedpokoju wy dowe i politykę.
— Kupi się... Kupi się... A skąd biegła sólenizantka.
Ponieważ polityką w krajach to
wziąć pieniędzy?
. — Ach mó j Boże! Jaka szkoda? talnych nie należy do tematów bezple.
— Pieniądze to fiume! Zrobi
Zaczęto rozwijać paczkę. Dosko cznych, więc bynajmniej nie byłem za
się, uważasz, tak. Tam u nich w nale opakowana. porcelana powoli chwycony elokwencją pana Shaw. To
w magzynie nie ma dnia, źe- zaczęła się wyłaniać ze zwojów pa też kiedy zaczął mówić o moim oby się coś nic potłukło w pieru, tylko...
statnim artykule na temat konieczno
drobny
mak.
Normalnie to
Usłużny subiekt, chąc polecenie ści ekspansji włoskiej w Afryce, nie
takie potłuczone skorupy tty- kuzyna wykonać jak najlepiej, bezpieczeństwie fracuskiego Tunisu i
rzuca się na śmietnik i koniec. Po każdy kawałek zawinął oddzielnie przyjazne] (wówczas!) penetracji w
proszę kuzyna, on ci to ładnie za w bibułę.
Abisynii, postanowiłem zmienić temat.
pakuje i masz prezent dla tej swo
Młody, genialnie się zapowiada Niestety usiłowania moje rozbiły się
jej Zosi.
jący student, inżynierii chcial po o nieustępliwość p. Shaw. Jego inte
— Jakże ja mogę dziewczynie pełnić samobójstwo. Taka kom- resował tylko ten temat.
dać potłuczone skorupy? Skom promitacja. Siedzi to domu i obli, Zaaferowany jego agresywnością
promituję się na amen.
cza kratownicę dla przyjaciela. nie spostrzegłem się, że tajemniczy
— Do mostów to głowę masz Albowiem słówko się rzekłó...
pan umie artykuł na pamięć. A skąd?
pierwszorzędną, ale w interesach
Przecież polskich pism napewno nie
Czy mu Zosia przebaczy?
jesteś oferma pułkowa. Po co
czytywał. Ten artykuł już dawno dał
ORKA

mi się we znaki i dużo miałem kło
potu z tłumaczeniem się skąd czer
pałem informacje, a było tak: pod
wrażeniem wielkich manewrów, wi
zyty cesarza abisynsktego oraz kil
ku zwykłych informacji napisałem ar
tykuł, będący moim osobistym poglą
dem. Korespondencja była ciekawa i
wnioski śmiałe. O tym wiedziałem.
Natomiast nic zdawałem sobie spra
wy, że przypadkowo był on rewela
cyjny z punktu widzenia włoskiej po
lityki kolonialnej i demaskował nie
które zamierzenia.
Oczywiście musiałem się z tego wy
tłumaczyć przed władzami faszystów
skimi i przyjąć „przyjazne" upom
nienie, bym na przyszłość nie proro
kował... bajek.
Byłem zadowolony, że wszystko
się już skończyło, a tu znow u ten
Anglik wjeżdża ż ryzykownym tema
tem!
Zdenerwowany, powiedziałem ostro:
— Pisałem, co myślałem, nic w ię
cej nie wiem i nie chcę o iym roz
mawiać.
— Dobrze. Lecz, tak, czy owak, mu

wć
szę otrzymać odpis dokumentUr 1 |
rego pan czerpał informacje.
— Co? Jaki odpis?
J
— Szkoda czasu, panie kolei0’
pau żąda?
— Jak na kolegów, to rozmowa
ło wytworna. Żegnam pana.
Zamierzałem wstać, kiedy stało*’
dłoń przygwoździła mi rękę do
łu.
— Daje sio funtów.
Chwila ciszy.
— Daje dwieście. Panie kolego, ’
daję pięćset! Nasza prasa płaci
brzc.
ati'
Wysiliłem się na spokój i wyc®°
leni dobitnie.
— Panie. Po pierwsze żadnych
kumentów nic mam i wydostawać
zamierzałem, bo nie jestem szP
giem. Po drugie gdybym jakieś
cjalne informacje otrzymał, t0 f
bym nimi nie handlow ał. A po tr
cie, pańskie dziennikarstwo pach
kryminałem. Proszę odejść, bo 2
wołam konduktora.
a
— Dosyć! Proszę nie zwracać **

rf
Trzech pasażerów, jacy jeszcz® .
dzieli w pustym wagonie restaura®
nym spojrzeli na Shaw'a, jakby c .r
kajać rozkazu. Zrozumiałem, żc
je się coś dziwnego, że to nie
zwykły amerykański reporter. _ j,
— W wiadomej sprawie zjawi®
u pana w Rzymie — powiedział os*
gawczo i wyszedł.
u
Kiedy' wróciłem do swego prze<11(
łu myślałem tylko o jednym: kł0^
może być. Machinalnie spojrzał^*1
otwarty zeszyt „Ilustration". Z
zadrukowanej czcionkami patrzy*’ J
mnie te same oczy— Przeczył®** I
pułkownik Lawrence.
J
Zrobiło mi sic nieswojo. A wie®.
rzucono na mnie nieubłagane
szpiegostwa? Przeżegnałem się* .j
-— Panienko, skąd się bierze guzik wet sie nie domyślałem, co mnie > I
w zupie?
cze czeka—
, ■
— Co takiego?.,, Jestem kelnerką a
nie jasnowidzem!
(d. c.
i

33I działać. Żyjemy pod rosyjskim hasłem nie sprzeci

— Będzie nowa sensacja w Niechcicach — rzekł
'Janicki — bo już widzę korespondencję o lotnisku.
— Cicho bądźcie kolego i nie wywołujcie wilka
z lasu — odpowiedział Tumidajski. — Co komu do
tego po co notuję?
— Phi! jeden Grzdyl nie wie, że to wy naświetla
cie naszą rzeczywistość.
— Przepraszam, magister Pętaczek również nie
jest wtajemniczony — odpowiedział Tumidajski. —
Wiem, że obydwaj tym się martwią, a ja również
jestem zasmucony.
— Z powodu tajemnicy? — spytał milczący jak
zawsze Żebrowski.
— Nie, tylko że wszechwiedza magistra jest taka
ograniczona. Mniejsza z tym zresztą, chcę wam ra
czej powiedzieć, że dosyć już mam niechcickich sto
sunków.
— Rzucacie posadę?
— A gdzieżbym znalazł papu i prtutu, jak mówią
małe dzieci? Nie, dosyć mam naszych sublokatorów
rabinicznego wyznania, dosyć robienia majątków
i karier przez różnych Grzdylów i Nabałdaszników,
dosyć naszej niemrawości, ale to nie znaczy, bym
zaraz miał opuścić Niechcice.
— Więc? — rzucił Janicki.
— Musimv przeczyścić atmosferę i jakoś przeciw-

— No tak — odpowiedział Tumidajski, — Chcia I
wiania sie złu, liczymy, że jakoś to będzie i narze bym tylko wiedzieć, czy pan stale wypełnia czC*’
kamy. Już co jak co, ale narzekać umiemy. Psia czy też zdarzyło się to raz tylko?
krew! — zaklął — wieczyści cierpiętnicy. Ja robię
■— Ja nie wystawiam czeków.
co mogę, psując krew naszym nietykalnym, ale to
— Niech pan sobie przypomni — poddawał Tu’j1'
mało.
dajski. — Taki mały czek na półtora tysiąca z*~
— Diablo mało — potwierdził Janicki. ,
tych.
)g
— A cóż możemy zrobić? — spytał Żebrowski
— Prawda, zupełnie mi to wyszło z pamięci. A
zaniepokojony bojowością Tumidajskiego, a zara skąd pan wie o tym?
zem oszołomiony nieco wiadomością, że tajemni
— Może pan być pewien, że nie ma w tym żadfl
czym korespondentem jest jego dawny znajomy gogo cudu; po prostu kasjer banku telefonował P
i dawny kolega z biura.
Grzdyla z zapytaniem, czy czek jest prawdziwy
— Co możemy? Wszystko! — rąbnął Tumidaj- przypadkiem słyszałem rozmowę. Otóż nie wi^
ski. — Janicki z Ząl.ęskim nie pytali co mają robić, co za kombinację wymyślił Grzdyl. ale radzę ‘PaIL
gdy zakładali swoją spółdzielnię. Nie pytał Nowak, nie czynić mu podobnych usług. Dla pana zres^1
włażąc ze swoim straganem między żydy i rozpo byłoby najlepiej odsunąć się od pańskiego nastęPc>
czynając z nimi ciężką walkę. Kaczmarski handluje w magistracie.
\
galanterią. W Szczurowie spółka rolna gnębi do
— Ależ on mi płaci za pracę, a ja potrzebuję &
tychczasowych monopolistów żydów. Nikt z nich robku.
pie pytał co robię, tylko zacinał zęby i brał się do
— Kaczmarski szuka buchaltera na parę godz’
pracy! — twardo mówił Tumidajski.
dziennie, mogę dać bilecik polecający.
—Bardzo to pięknie, ale wymienieni przez pana,
— Kiedy bo... — zająknął się Żebrowski.
to ludzie młodzi, a ja się pytam, co mamy robić
— Co za bo?
„
my starsi, którzy przecie nic staniemy za straga
— Ja muszę utrzymywać kontakt z panem GrzdL
nem.
leni: on ma duże stosunki i obiecał wyrobić posak
— Korona nie spadła by z głowy nikomu — za w starostwie albo w sejmiku. Właśnie mówiono.^
uważył Zaleski. — A co do starszych, to muszą nie że Gontarski ma wyjechać i nie mogę wobec ter
mieszać się do łajdactw i nie pomagać różnym zrażać sobie wpływowych ludzi.
i
Grzdylom, jak pan to robi.
— Tumidajski ma też niezgorsze stosunki —- 0 \
ó
— Co też pan mówi! — wykrzyknął poruszony niechcenia zauważył Janicki.
-- Ja wiem i liczę, żc mi pan w razie czego P’
Zebrowski. — W jakich to łajdactwach ja maczam
odmówi poparcia.
palce? Ja jestem uczciwy.
— Wieczny żebrak! — mruknął Tumidajski do ża
— Osobiście tak, ale wybitny safanduła i nie
orientuje się pan w niczym — rzekł Janicki. — Prze leskiego, po czym głośno już zwrócił się do wsZ~
cież każde dziecko wic, że Grzdyl z Maniewiczem stkich obecnych. — Pomyślcie panowie w jaki
do spółki szykują grube oszustwo i że obaj mogą sób można by poruszyć zatęchłe bagnisko?
beczeć w razie wykrycia.
urzędników nie liczmy, bo choć część z nich
.7“
panów, ja prowadzę rachunkowość Li mie co się dzieje, jednak ogół wzorem pana Żebro*
gi i wiem, że wszystkie pozycje tyczące budowy lot skiego woli być pokorny i układny.
niska są w porządku.

Nowa Prawda
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