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liemct/ przeciw Niemcom

Plebiscyt czechosłowacki

’•Metody” Henleina i nerwy czesKie

wyborach
samorządotze 1! Zetrą s’ę n’e tylko głosy
ruch ‘ niemieckie, ale co dla
tvjpi henleinowskiego jest o
”iie v-ważniejsze, — głosy niez niemieckimi. Jak po'ąliśniy już przed kilku dniaje‘]W grę wchodzą bowiem takdąty ndydaci wysunięci przez
akt ?e. stronnictwa niemieckich
q wistów, które w wielu miej
gościach maią przeważają-

i ohuctrcie
Walka
0 wodzostwo
c/^3)
związku z „reorganiza„ ’ skupisk niemieckich poza
n^^nmi Rze^y — ujednostajPar S-1^ (gleichszaltuje) wszelkie
Po<tle niemieckie na obczyźnie,
je jednolitej dyscyplinie
,fi-^lnej i wyznaczając im
lę^hrerów", jakim jest np. Henw Czechosłowacji.
r^^ecnie w Polsce odbywają się
kto będzie „fiihrerem"
^^Jszości niemieckiej u nas.
k er Deutsche in Polen", organ
pr-?.°w niemieckich, którzy są
li~eciwnikami narodowego socjatj.
odsłania kulisy zaciekłych
iti k na tym tle wśród niemczy.
Rozsnuła się cała sieć intryg,
tęnj1eych zapewnić powodzenie
b u lub innemu pretendentowi.
ftzP°czął się prawdziwy wyścig
'bety
A

a czoło tych „wyścigowców"
się senator Hosbach,
ki^ytC^nca odłamu staroniemiec^ię0'- liczrłcego dotychczas naj.
W Polsce zwolenników,
go
konkurentem pierwsze,
przywódca „młodoniemte
’ zajmujący również krzesło
Pon^n,lC^e 2 nominacji, Wiesner,
„młodoniemcy" najgo.
tvyPowiadają się za HitlePoPar ?rsefo najprędzej uzyskają
j
Z zcwnątrz. Jako trzeci
dtj 1
wysuwa się Ulitz, znany
kt$r acz polksbundu na Śląsku.
łD^ toruje sobie drogę do „do.
fóiptlva Przy pomocy koncesji
na rzecz tych lub in.
osób.
tyfr
tych trzech poważnych
y^tępuje jeszcze cala chmara

cą ilość zwolenników. Na kan
dydatów tych padną prawdopo
dobnie głosy, zrażonych do Hen
leina katolików niemieckich
Od ilości głosów uzyskanych
przez aktywistów zależeć bę
dzie przyszłość ruchu henleinowskiego
wśród sudeckich
Niemców oraz siła jego wystą
pień przeciwko Czechosłowacji.
Naturalnie, Henlein stara się
o to, aby zyskać jak najwięcej
głosów (to znaczy ponad 90%),
gdyż dopiero wówczas będzie
mógł oświadczyć, że odniósł peł
ne zwycięstwo — toteż nie co
fa się przed niczym.
Tam, gdzie nie może trafić ideowa propaganda, stosuje się
lukratywne obietnice, a gdy i
one zawodzą — pogróżki. Agen
ci Henleina obchodzą prywatne
mieszkania „niepewnych11 i pro
ponują przeróżne korzyści mate
rialne, jak np. posag dla córki,
posada dla syna, pożyczki itp.
W stosunku do „opornych" kup
ców i rzemieślników stosuje się
bojkot gospodarczy, wybijanie
szyb, niszczenie towaru i inne,
podobne metody.
Ulubionym chwytem henleinowców jest wywoływanie za
wszelką cenę i przy każdej spo
sobności awantur i rozruchów,
w których interwencja policji
nie odnosi od razu pożądanego
skutku, a sytuację opanowują
pozornie dopiero... bojówki Hen
leina, a więc ci, którzy je sami
wywołali. Akcja ta ma na celu
wywołanie wrażenia, że rząd
nie panuje nad sytuacją, a wła
dza i zapewnienie spokoju spo
czywają w rekach Henleina.
W przeciwieństwie do prowo
kacji henleinowskich władze
czeskie starają się unikać wszel
kich starć, byle tylko nie dawać
nawet pozorów do propagandy
zagranicznej o „ucisku", co
szczególnie szeroko „obrabia"
prasa niemiecka i austriacka, ilustrując na dobitek, fałszywe
wiadomości sfałszowanymi zdję
ciami, na których np. „brutal
nie" Czesi biją w biały dzień na
ulicy „biednych" Niemców.

gospodarcza

rozpocznie swe obrady w Ameryce
LONDYN, 20. 5. Jak donoszą tutej
sze dzienniki, pogłoski, które poja
wiły się już przed kilkoma tygodnia
mi, o przygotowaniach do światowej
konferencji gospodarczej — potwier
dzają się w zupełności.
Konferencja będzie zwołana do Ameryki po zawarciu układu handlo
wego amerykańsko - brytyjskiego.
Celem jej ma być wyrównanie nie
równości między krajami posiadają
cymi i pozbawionymi surowców. Wy
mienia się 4 główne punkty obrad, a
mianowicie:
1) międzynarodowy problem kre
dytu,

Informujemy zawsze perwsi

Depesza „Nowej Rzeczpospolitej” na łamach
prasy europejskiej

(„Tajemnica ekspresu Moskwa
— Paryż. Mord w Niegorełoje. Dla czego zginął Siemion
Bertsin?") obeszła w dniu wczo
rajszym i dzisiejszym nietylko
całą prawie prasę polską stołe
czna i prowincjonalną, lecz zo
stała powtórzona na czoło
wych miejscach przez najpowa
żniejsze dzienniki niemieckie w
depeszach ich warszawskich ko
respondentów, przy czym wiele
pism polskich podało naszą wia
domość powołując się właśnie
na źródła zagraniczne.
Świadczy to raz jeszcze o

Straszliwe żniwo jednego dnia

Spłonęło 220 budynków
BIAŁYSTOK, 20.5. 18 bm. w osa
dzie Orla pow. bielskiego powstał po
żar, który przy ; silnym- wietrze w
szybkim tempie objął’ 100 domów
mieszkalnych.
■ r
Ogień zlokalizowano z wielkimi
trudnościami dopiero po 3 i pół go
dzinach. Podczas akcji ratunkowej zo
stała ciężko poparzona jedna kobieta,
kilka osób odniosło lekkie poparzenia
ciała.

Zamiast żydowskiej cebuli, uczciwe aryjskie pory

III Rzesza — bez cebuli
BERLIN, 20. S. Od wielu tygodni
na całym obszarze Niemiec odczuwa
się zupełny brak cebuli. W związku z
tym wszystkie pisma podały z rozka
zu Goeringa następujący komunikat:
„Brak cebuli spowodowała żydow
ska spekulacja. Ponieważ Niemcy mu
szą na razie sprowadzać z zagranicy
znaczną ilość cebuli. Żydzi, ażeby pod
kopać ustrój hitlerowski wykupili etchaczem wszystką cebulę i podnieśli
jej cenę czterokrotnie.
Niemcy muszą wstrzymać się od ku

Kto x naszych szanownych pre
numeratorów nie uiścił jeszcze opłatij za abonament na m. maj dia
uniknięcia przerwy w dostauie winien wpłaty tej zaraz dokonać.

WYDAWNICTWO

NOWEJ RZECZPOSPOLITE)
pomniejszych plotek, które pcha
ją się do celownika, choć nie ma
ją żadnych szans dojścia do niego.
Stwarza to uzasadnione domnie
manie, że tak typowa dla totalizmów „walka o wodzostwo", w
Polsce — będzie bardzo zażarta
i przewlekła, a wynik jej ostateczny — zadecydowany* zostanie u>

Światowa

2) obniżenie barier celnych.
3) złagodzenie przepisów dewizo
wych w handlu zagranicznym, oraz
4) dostęp do źródeł surowców.
Wytyczne urzędowej polityki
„Daily Express" orzypuszcza, że
czeskiej zmierzają więc do za
były premier belgijski van Zeeland,
chowania spokoju za wszelką
podejmie ponownie podróż po stoli
cenę, ale nerwy ludności są na
cach ważniejszych krajów, aby wy
prężone do najwyższego stop
sondować opinię, co do możliwości
nia i lada dzień należy się liczyć
zwołania takiej konferencji.
z ich wybuchem.
Jednocześnie doradca finansowy
Narazie z godziny na godzinę
rządu brytyjskiego sir Fryderyk Leith
rośnie poczucie solidarności na
Ross udaje się w najbliższych dniach
rodowej i... nienawiść do Niem
do Rzymu, aby zbadać możliwości
ców.
bliższej współpracy gospodarczej mię
Jan Miszewski.
dzy Anglią a Italią, zaś 24
maja uda się do Berlina, aby prze
prowadzić tam rokowania, co do ure
gulowania austriackich długów wobec
Anglii oraz umowy rozrachunkowej.
Przy tej sposobności ma on zbadać
poglądy rządu niemieckiego na ści
Podana przez nas w dniu 18 sprawności naszej obsługi infor ślejszą współpracę gospodarczą z An
bm-, w środę wiadomość o za macyjnej.
glią.
mordowaniu Siemiona Bertsina

(0d własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej")
Rraga, 20.5 Zbliżające się
^yb°ry samorządowe w obwo
no-. 0 ^dności mieszanej, będą
żvrty c*lara*iter plebiscytu. Dą
ale
tego wyraźnie Henlein,
w 1 Czesi będą mimo woli udzp
te wybory za wypowiespr le.sie Niemców czeskich w
do r>w*e Przyl^czenia Sudetów
ndri Zeszy- Każdy bowiem głos,
bJj .ny na Henleina oznaczać
Qz|e „ślepe posłuszeństwo", a
2yscy przecież dobrze wie’ do czego ten „wódz" zmie-

Kredyt, cła, cfecc/izy i surouce

Berlinie, co musi zwrócić naszą
najbaczniejszą uwagę na osobę
przyszłego „fiihrera".
Jasnym jest bowiem, że ten z
kandydatów
otrzyma godność
„wodza", który okaże się najbardziej uległym wobec życzeń Ill-ej
Rzeszy. Co do „życzeń" tych zaś
nie żywimy najmniejszych iluzji.

powania importowanej cebuli do no
wych zbiorów. Ostatki z zeszłego ro
ku zostały skierowane wyłącznie do
szpitali i do fabryk konserwowych".
Poza tym gazety zwracają sie do
wszystkich gospodyń, ażeby zamie
niły „żydowską cebulę" na uczciwe
aryjskie pory".

O godz. 22 we wsi Mogilowce w
pow. wolkowyskitn spłonęło 90 bu
dynków oraz żywy i martwy inwen
tarz. Straty wynoszą sto kilkadzie
siąt tysięcy złotych. W czasie akcji
ratunkowej spaliła się jedna kobieta,
jeden mężczyzna doznał ciężkich po
parzeń.
SŁONIM, 18 bm. po południu z nie
ustalonych dotychczas przyczyn wy
buchł pożar w lesie gromadzkim wsi
Nowosiolki, pow. Słonimskiego. Wsku
tek silnego wiatru ogień przerzucił
się na zabudowania mieszkańców wsi
Nowosiolki, odległej o pół kilometra
od lasu.
Dzięki akcji ratunkowej pożar uda
ło się zlokalizować.
Jeden z mieszkańców wsi, korzysając z ogólnego zamieszania, podpa
lił swój stary zniszczony dom. Natych
miast ogień rozszerzył się na całą
wieś. Spaliło się około 30 gospo
darstw, straty sięgają 100 tys. zło
tych.

Zona, maź i ten trzeci
Bagnetem zabił jej męża

W kolonii Długie, miejscowości Retkinia pod Łodzią zamieszkał konduk
tor kolejowy Józef Plocek, posiada
jący tam kawałek ziemi i własną
willę.
Od kilku lat pracował u Płocka w
charakterze służącego 21-letni Tomasz
Paszkiewicz, który zakochał się w
przystojnej żonie swego chlebodaw
cy. Plockowa odpłacała mu wzajem
nością darząc go przy tym swymi
względami.
Wczoraj sąsiedzi donieśli, nic nie
podejrzewającemu mężowi o zdradzie
jego żony.
Zrozpaczony Plocek pośpieszył do
domu a spotkawszy po drodze Pasz
kiewicza zaczął mu czynić wymówki
i rozpoczął awanturę, która zamieni
ła się w bójkę. Paszkiewicz niższy,
ale za to silniejszy powalił Płocka na
ziemię i chwyciwszy bagnet wbił mu
go w piersi. Następnie tym samym

bagnetem chciał popełnić samobój
stwo, jednak domownicy, którzy nad
biegli, nie dopuścili do tego.
Na miejsce wypadku przybyła poli
cja, która zakuła w kajdany Paszkie
wicza i odwiozła do więzienia.

Bazrobotni

przed magistratem
KRAKÓW, 20.5. Codziennie przed
zarządem mejskim w Krakowie zbie
rają się grupy bezrobotnych. Rów
nież przed urzędem woj. odbywają
się sporadyczne manifestacje o prze
biegu spokojnym. Delegacje domaga
ją się poważniejszego zatrudnienia na
robotach publicznych.

Pełna tabeia oterii
na stronie 9e-i
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Kosztem polskiego robotnika

Mussolini z mi on i a front? powiększająNiemc/majątki
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(Telefonem od własnego korespondenta)
PARYŻ, 20.5. Przed podróżą Hitlera do Rzymu stosunki na zachodzie
układały się całkiem pomyślnie. Mussolini zawarł układ z Anglią. Zaczy
nały się pod najlepszymi auspicjami
rokowania włosko - francuskie. Paryż
upatrzył już ambasadora przy Kwirynale, Anglia zacieśniła współpracę
wojskową z Francją i wszystko zapo
władało wypogodzenie sie horyzontu.
Tymczasem jednak Hitler udał się
•Jo Rzymu i gdy tylko opuścił grani
ce Italii — na horyzoncie europej
skim zawisły ciężkie chmury.
Burza rozpętała się w mowie ge
nueńskiej Mussoliniego, przekreślając
niejako zobowiązania, które Duce
w ziął na siebie na mocy układu z An
glią. Jak wiadomo układ ten opiewał
że wejdzie w życie dopiero po częś
ciowym wycofaniu ochotników włos
kich, w alczących w Hiszpanii. Obec
nie o podobnym wycofaniu ochotni
ków Mussolini nie chce nawet sły
szeć — co mówiąc nawiasem stawia
Chamberlaina w nader kłopotliwym
położeniu.
Lecz nie tylko o wycofaniu ochot
ników nie chce Mussolini słyszeć —

zarzucą on Francji popieranie Wa
leucji i Barcelony oraz dostarczanie
im broni, przy czym polecił zięciowi
swemu hr. Ciano oświadczyć amba
sadorowi angielskiemu, że — jak pisze „Le Capital" — „ani Jeden ochot
tiik włoski nic opuści Hiszpanii dopó
ki Francja nie zmieni swego stano
wiska wobec rządu Walencji".
Mussolini urażony jest również
tym, że Francja powiększa liczbę
swoich wojsk kolonialnych w Afryce.
Chodzi w danym wypadku o ostatnie
zarządzenie nowego ministra Jerzego
Mandela.
Hr. Ciano oświadczyć miał, że Mus
solinl „dlatego tylko" nie mobilizuje
ludności abisyriskiei, że nie chce do
starczyć pretekstu innym państwom,

na co lord Perth odpowiedział ponoć
ze znaną angielską flegmą: „Nikt nie
będzie miał Mussollnlemu za złe, Je
żeli weźmie się do uzbrojenia ludnoś
ci abisyńskiej".
W Abisynii zaś, Jak twierdzi upor
czywie negus, panuje stan permannent
nego powstania przeciw zaborcom...
(A.)

POZNANI
W fabryce
fabrvce papieru
naoicrn
POZNAŃ 20.5.
20.5. W
w miejscowości Czerwonak pod Po
znaniem pracuje około 130 robotni
ków. Właściciele fabryki trzej Niem
cy nie uznała umowy zbiorowej I wy
płacają pracownikom stawki o wiele
niższe od przewidzianych taryfą. Po
dobnie sprawa przedstawia się z ur
lopami, któych Niemcy udzielają w
wyjątkowych tylko wypadkach. Na
utrzymanie tego stanu rzeczy wpły
wa brak wydziału robotniczego, które

tąd do życia.

Zw. robot, i rzem. ZZP nicjedt*0
krotnie interweniował w tych sPr3a
wach u inspektora pracy, który w cZ
sie inspekcji stwierdził, te ok- 70 Pr°,
pracowników otrzymuje niższe zai-0 '
ki. niż przewiduje umowa. Wobe
tego inspektor zarządził, aby od na
bliższej wypłaty zarobki były wj'P,a'
cane w normalnej wysokości.

Właściciele Niemcy tłumaczyli
bilansem, z którego wynikało, że ,a.
bryka nic przynosi dochodów. Nie tfl
wili, rzecz jasna tego, że w roku 0
kosztem 50 tys. zł. wybudowano o
działy młodzieży pod nazwą „Motor- jednego ze wspólników elegancką
Hitlerjugend", których zadaniem było lę, oraz że wielkie sumy przeznacz0'
specjalizowanie się w sporcie motoro no na budowę nowych zakładów **
wym.
twórczych „Kulinar".
W 1933 r. liczba członków tych od
Kosztem polskiego robotnika Nic®1'
działów wynosiła 3.000, w r. 1937 —
cy powiększają Swoje majątki.
’
60.000. W dniu urodzin kanclerza łiitle
Dziwną Jest rola wójta gminy Cze
ra, w' myśl nakreślonego planu, liczba
wonak, który z niewytłumaczoną fllC'
członków wzrosła do 100.000.
chęcią odnosi się do wszystkich P°s*
Plan przewiduje do r. 1940 stan latów robotniczych, uznając natotnia^
240.000. W r. 1937 z organizacji tej w całości interesy niemieckich fabO"
dostarczono nar.-socjal. korpusowi mo kantów.
torowemu 15.000 ludzi.

100.000 członków „Motor-Hitlerjugend'1

zmotoryzowana młodzież niemiecka
BERLIN, 30.5. Organizacja młodzie
ży hitlerowskiej „H.
powołała do
życia w r. 1933 zmotoryzowane od-

Losy memoriału ZZP
w sprawie robót publicznych

taiczyka 1 St. Brzezińskiego, o którym to memoriale pisaliśmy obszer
nie przed kilku dniami, przesłano do
dyrekcji Funduszu Pracy, która ma w
najbliższym czasie zbadać poruszone
w memoriale sprawy na miejscu.
Doniosła inicjatywa zarządu Zw.
Rzetn. i Rob. ZZP, dzięki której sto
sunki płacy i pracy na robotach pu
blicznych będą może wreszcie naleUstawa z dnia 5 lutego br. o spła
Str. Ludowe rozpoczęło w roku grodzkim, organizując prawie w ca życic uregulowane, odniosła więc po cie niektórych wierzytelności hipoteb. akcję organizacyjną w dzielnicach łości powiat Słonimski.
żądany skutek.
cznych zawierała m. in. postanowie
nie w odniesieniu do tych kategorii
północno . wschodnich.
wierzytelności, których termin odro
Odbyty 15 bm. zjazd delegatów wo
czenia minął z dniem 1 stycznia 1938
roku, że jeśli wierzyciel zażada spła
Jewódzkich w Białymstoku stwierdził
ty długu przed 31 grudnia 1939 r., to
trzykrotny wzrost członków organi
dłużnik ma prawo dokonać spłaty ka
zacji oraz roszerzenie prac na 9 po
pitału (nie odsetek) listami zastawny
wiatów.
—WIEDEŃ, 18. 5. W poniedziałek i stracił antyżydowskich. Członkowie mi. Wymieniona ustawa nie określiła
Zjazd, no wysłuchaniu referatów wtorek doszło do ponownych demon- legionu austriackiego wtargnęli do sy bliżej ani warunków, ani zasad tyci:
spłat, postanawiając, że będą one upp. Grudzińskiego i mec. Karbodskienagogi, gdzie zdemolowali urządzenie stalone drogą późniejszego rozporzą
go, uchwalił rezolucje o treści rezolui pobili modlących się Żydów. Nie dzenia.
cyj kongresu krakowskiego, stojąc
k W związku z tą ustawą minister
którym poobcinano brody.
skarbu
każdej chwili do dyspozycji NKW. Na
W drugiej dzielnicy spychano Ży rające wydał rozporządzenie, zawjewyszczególniefiie listów zastawniosek delegatów poprzedni zarząd
dów z chodników na jezdnie. Żydzi wnych oraz oznaczenie kursów, po
wojewódzki z mec. Korbodskim na
TARNÓW, 20. 5. Od kilku dni po oblegają konsulaty obce, starając się jakich mają być one przyjmowane do
czele
został
ponownie
wybra
.
______________
wierzytelności
hiwtarzają się codziennie przed magi o wizy wyjazdowe z Austrii. Zamie spłaty niektórych
ny w pełnym składzie bez zmian. Wy stratem i starostwem demonstracje rzają emigrować do Ameryki albo Au potocznych. Rozporządzenie ustala, że
wierzytelności zabezpieczone hipote
brano także woj. komisję gospodar
bezrobotnych, którzy domagają się na stralii.
cznie na nieruchomości miejskiej mo
czą.
gą być spłacane listami zastawnymi
tychmiastowego zatrudnienia .
następujących instyutcji:
Na 29 bm. zapowiedziano konferen-1 W mieście i powiecie tarnowskim
Wykwintne
a) towarzystw kredytowych miej
clę organizacyjną w Wilnie. Rozpo jest obecnie 3.000 zarejestrowanych
czapki sportowe
skich w Częstochowie, Kaliszu, Kiel
częto prace w województwie nowo- bezrobotnych.
cach. Lublinie, Lwowie, Łodzi, Piotr
n > ą I n im i i kowie, Płocku, Poznaniu, Radomiu,
irzyZy 18MarszałKowska 92. Warszawie i Wilpie.
b) Towarzystwa Kredytowego Prze
tnysłu Polskiego.
c) Akcyjnego Banku Hipotecznego
we Lwowie.
d) Wileńskiego Banku Ziemskiego,
w komedii
oraz
Skład reprezentacji piłkarskiej Ir vers), Carcy (Manchester United), 3 12 2 ulg. poranki
e) 5 i pól proc, listami zastawny
arcydz eło potnylandii na mecz z Polską, który się od 0‘Keffe (Waterford).
mi Banku Gospodarstwa Krajowego.
będzie w Warszawie w dn. 22 bm. zo
Zapasowi: Harrington (Cork) —
Dla wierzytelności, zabezpieczo
i bumorul
stał już ustalony. Przedstawia się on bramkarz, J. O'Reilly (St. James Ga
nych hipotecznie na nieruchomości
ziemskiej, są to listv zastawne:
następująco:
te) — pomocnik i obrońca, Donelly
a) Poznańskiego Ziemstwa Kredy
Mackenzie (Southend United), Gor (Dundalk) — napastnik.
towego, oraz Towarzystw Kredytoman (Bury), Everest (Barnsley), Mc.
Przyjeżdża także tre.net drużyny
Nillen (Chesterfield), Turney (West Harris z klubu Bohomians oraz czte
K|N9 ‘TTC’ifiWI ^ulawszi
ham United), Moulson (Notts County), rech kierowników.
_ ■
■” T. 5.15 715 ąis
Brown (Coventry City), Baird (Man
W składzie tym znajdują się gra
chester United), Davis (Tranmere Ro cze zawodowi, zatrudniani stale w
zespołach angielskich f szkockich,
którzy otrzymali urlop na mecze z
W roli główne1
Czechami i Polską.
(k 5)
Ham Albers ■ Heinz Ohmann
Skład drużyny irlandzkiej jest naj
ziA 11,3*
I.3O noran- -ilOou
Polski Związek Kolarski wespół z
okręgami organizuje kolarski wyścig lepszy, jakim w danej chwili rozpo
do morza, który odbędzie 'się w rządzają.
dniach od 27 czerwca do 3 lipca br.
Najstarzszym graczem reprezenta
Ze względu na to, że protektorem cji jest prawoskrzydlowy Brown,
CCI iii If C Senators,ca
tpgo wyścigu był marszałek Piłsud
3 L 4 OW i oocz. 4. i. 3.
Pocz. o. 8. 1
ski, wyścig będzie miał charakter który grał 13 razy, następnie środek
szczególnie uroczysty i odbędzie się pomocy Turner 10 razy i prawy ow ramaćh święta morza.
brońca Gorman 8 razy.
W nadchodzącą niedzielę odbędzie
się wyścig kolarski o mistrzostwo
woj. krakowskiego ha dystansie 100
km.
w rot Lore ta Jung i Warner Bags’a
W dn. 22 bm. odbędą się na torze
fk 101
Cracovii zawody kolarskie z udzia
fk Ul
BERLIN. 20. 5. (PAA). Wyrokiem
łem zawodników Warszawy, Łodzi,
izby karnej w Szwerim został skaza
Śląska i Krakowa. W przeddzień od
będzie się szereg konkurencji kolar ny stary bojowiec z SS, Alfred Tom
5. X
HOH4
i
skich przy świetle elektrycznym po na dwa lata więzienia za defraudację
raz pierwszy w Krakowie.
10.000 RM. Tom był kasjerem kasy
W dniach od 26 do 29 czerwca br. komunalnej w Beitzeiiburg.
odbędzie się ogólnopolski zjazd ko
E. Mosbacher, kierownik Towarzy
larski do Piotrkowa, połączony z wy
cieczką • do Krakowa. Zjazd będzie stwa Lekarskiego w Ludwigshafen,
miał charakter propagandowy i kra za defraudację 10.000 RM został ska
joznawczy.
zany na miesiąc aresztu, jego żona
Uczestnicy zjazdu zwiedzą: Często
W przerwach Koncert
na dwa lata. Mosbacher należał do
chowę, Katowice, Ojców, Olkusz, Kra
(k 6)
(k 9)
najstarszych
SA.
fców i Wieliczkę.
Jak się dowiadujemy memoriał
Związku Rzemieślników i Robotników
ZZP, złożony dnia 9 bm. w Min.
Opieki Społecznej przez pp. St. Ra

Spłata wierzytelności

Ekspansja Stron. Ludowego

hipotecznych listami zastawnymi

na północny-wschód

Członkowie austriackiego legionu
biją modlących sję ZydÓW

3.000 bezrobotnych
domaga sie Drący

Z kim gramy 22 maja

Skład reprezentacji Irlandii
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Kolarski wyścig do morza

clążac®
go właściciele fabryki mimo ciąży
go na nich obowiązku nie powołali

„Grzech
młodości”

SHERLOCK HOLMES

CENY FILHARMONIA

Hasze ceny: 75 gr. i 1 zł.

TEATR

tk 7)

" •'’- ■’w KOWSKa <

JEJ PIERWSZY BAL
POD TWOIM UROKIEM

HOLLYWOOD—1
z Romanem Nowaro
(k 2)

K KONIEC PANI

Korupcja w II) Rzeszy PIĘKNYCH KOBIET

COLOSSEUM ™ *

GROŹNY

wych Ziemskich we Lwowie i
szawie.
g
b) Akcyjnego Banku Hipoteczne®
we Lwowie.
c) Wileńskiego Banku Ziemskieg0'
d) Państwowego Banku Rolne?0'
a ponadto 4 proc, listy zasta*0
BOK.
Rozporządzenie ustala kurs, po ia'
kim mają przyjmować listy zastaw'11*
w granicach od 60 do 10 proc.
tości nominalnej papierów, w IW.
nośei od ich kursu giełdowego. SML
kursów spłaty jest tym wyższa.
wyższy jest kurs giełdowy, a
np. jeśli list zastawny, opiewający
100 zl wartości nominalnej, notowany
jest na giełdzie po kursie 45—47 ty
to kurs spłaty ustalony został na 0
zł; odpowiednio przy kursie gicl0^
wyni 47—49 kurs spłaty wynosi 6--sr
zł, aż wreszcie przy kursie gid011’
wym powyżej 75 zł dochodzi ku‘.
spłaty do 100 proc, wartości nomiual
nej listu zastawnego, tzn. 100 za 1°°'
Należy wyjaśnić, że prawo do ,a'
kiej spłaty listami zastawnymi prz\
sługuje tylko wierzytelnościom hiP°(
tecznym, objętym ustawą z dnia
marca 1933 r. o ulgacli w zakr°s’
oprocentowania i terminów spi?’.
wierzytelności hipotecznych, a w|C<
dotyczy długów, powstałych przed
lipca 1932 r. i zahipotekowanych
nieruchomościach miejskich lub w'c!'
skich .natomiast kaucje hipoteczne
raz wierzytelności hipoteczne wob°“
instytucji kredytu długoterminowe?0
itp. są wyłączone od tego przy*1'
leju.
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Rada naczelna OZN obraduje
Przemówienie marsz. Rydza-Sm glego

(j e czwartek rozpoczęła swe obraPrz rat*y naczelna OZN. Obrady poedziło nabożeństwo w kościele św.
Wen Sant'ra oraz
złożony w Bclerze pamięci Józefa Piłsudskiego.
g a ^warcie obrad przybył premier
ot ‘ S’awoj • Składkowski. Obrady
Wy
8el1, Skwarczyński, który
czai °SI* d,uzsze Przemówienie, zazna
’ że jest on osobiście odpowiegaJ.3- hy za wszystkie personalne i or,zacyjnc posunięcia w OZN.
p cu> Skwarczynski ponownie zaWy^y
• Z,y* temu, iż
IŁ OZN
VŁ1, zboczył z linii,
‘“niętej przcz
deklarację płk.
piZV£ U«^Ikł«4IdCję
PIK. Ku
ko’ Prze.to też ostatnie secesje są tyl
ne! Wyn’kiem zwiększenia organizacyj
^dyscypliny.
skje° Przemówieniu gen. Skwarczyńrat)8° dokonano wyboru prezydium
dzie^ nacze,neJ w następującym sklaQ0r*:8®n' Andrzej Galica, gen. Roman
fatl ecki’ Tadeusz Katelbach, sen. SteB) 'a Kudelska, Zdzisław Lechnickl,
sitj e* kolarski, ks. rek. uniw. wlleńBrn80 Aleksander Wóycicki 1 pos.
^?*slaw Wojciechowski.
Dre ybrany przez naczelną radę skład
pr Zydium musi być zatwierdzony
^z szefa OZN.
Godzinach wieczornych w Ofit’stk
^acht-Klubie odbyła się herna a dla członków rady naczelnej,
,óra Przybył marsz. Edward Rydz
ski. y oraz gen- Sławoj-Składkow-

p°witaniu marszałka przez gen.
. arczyńskiego zabrał głos marsz.
MpZ śmigły.
tna’r rzed wojną jest pokój — mówił
Czy SZ.ałelt— Każdy okres pokoju koń
lęS( S’<' wojną. Jest to reguła, która
kr-yvj stwierdzona
doświadczeniem
tys. ’ tragediami narodów w ciągu
WojaClec^ Nie chcę nikogo straszyć
Wa a’ nie chcę bawić się w prorocttfni ętla,ostrożny i powiem jedno: Ją
brzee,llaniu' że ta reguła, stwierdzona
tysińclecia, przestaje obowiązy
tąa ’ wierzyć nie mogę 1 wierzyć nie
* Prawa'
%0.atfcS° też nie jest dla mnie rzeczą
iak ę'ną’
społeczeństwo nasze —
Nie snaród nasz żyje w czasie pokoju.
eSt dla mnie rzecz9 obojętną, czy
dVtioCZe,’stwo żyie pod hasłem skoor
WS|ł(.^anego wysiłku, harmonijnej
M»iec Pracy, czy też pod sztandarem
i g^Zlle’ ' n*e kończącej się niezgody
r*'Wego pieniactwa".
Zechodząc do sprawy OZN, mar-

szatek Śmigły Rydz doradzał poczu
cie realizmu, trzeźwość, a równocze
śnie „dużo optymizmu".
Hasto zjednoczenia narodowego, tak
popularne, ma ten „szczególny objaw"
że w realizacji nabiera zbyt wielu
barw i „trzebaby chyba stworzyć wie
le obozów zjednoczenia narodowego,
aby zadowolnić wszystkich" — a to
by była „generalna wojna". Ale z te
go zamętu trzeba znaleźć wyjście.

Odparte ataki Japończyków

Zajeće Suczau nie rozstrzygnie o wojnie
PEKIN, 20. 5. Dowództwo wojsk
japońskich dąży do zniszczenia dobo
rowych wojsk marszałka Czang-KaiSzeka. Cel ten nie został jeszcze oslągnięty. Dowództwo wojsk chiń
skich zdołało przerzucić część dobo
rowych jednostek poza zasięg ataków
japońskich w kierunku zachodnim.
Pod Suczau pozostały jedynie woj
ska ściągnięte z prowincji, których
wartość bojowa jest niezbyt wielka.

Zbombardowani miast
na drodze do Walencji
MADRYT, 20.5. Lotnictwo gen. Frań
co bombardowało gwałtownie miasto
Castellon. W czasie bombardowania
zniszczono 50 domów. Jest dużo za
bitych 1 rannych. Również zbombar
dowano miejscowości Villa Real 1 Nules, położone na drodze do Walencji.

Przed zmiana polityki zagr. Czechosłowacji
W Warszawie ogłoszono we czwar
tek półoficjalny komunikat ze skargą
na stanowisko władz czechosłowac
kich, które odmawiają zezwolenia na
pracę tym Polakom, którzy powraca
ją do Czechosłowacji po odbyciu służ
by wojskowej w Polsce. Komunikat
podnosi, że w Polsce nie czyni się ta
kich przeszkód obywatelom czecho
słowackim.
Według komunikatu sprawa ta cha
rakteryzuje „nieżyczliwy i dyskry
minacyjny stosunek władz czeskich
do elementu polskiego", przeto zapo
wiada wyciągnięcie „odpowiednich

Demonstracja niemieckich studentów
operację, a drugi ma rany twarzy 1
wybite zęby. Policja państwowa are
sztowała 2 członków tzw. służby łącz
ności partii Henleina, którzy jechali
na motocyklach do Lorosic w celu
zmobilizowania członków partii Niem
ców sudeckich do marszu na Trebenice. Sprawa ta jest przedmiotem docho
dzenia.
PRAGA, 20.5. Studenci narodowości
niemieckiej z wydziału teologicznego
na uniwersytecie praskim wstąpili do
partii niemiecko-sudeckiej, zwracając
się równocześnie do rektora z żąda
niem, aby wyświęcani byli na księży
przez biskupów-Niemców a nie Cze
chów. Wyświęcenie ma się odbywać
w m. Szeb, na granicy czesko-niemiec
kiej, a nie jak dotychczas, w Pradze.

Anglo-saska idylla

Nieszkodliwe „kawały" sąsiedzkie
^atia(j ^EAL, 20.5. Przez kilka lat
cżV»aj5|CZycy żywo byli dotknięci,
kaC|j ąc w Prasie angielskiej o wyro.
H
W których sędziowie skazywa
ne aby^^w ud
na pt-wne
pewne kary,
z lyiu,
tym,
Kary, z
t. ,ch uniknąć, mogli wyjechać
" 31
M
sędziowie ix
KanaV _ nądy. Obecnie 3«?u£iuwię
a Ud',0,acaia się pięknym za nadob-

at°io np. sędziowie w Mo”fre-

Komunikaty wojenne japońskie za
wierają szereg sprzeczności. Podkre
ślają one znaczenie zdobycia Suczau,
zaznaczając, że Japończycy posiada
ją linię kolejowa, prowadzącą z pół
nocy na południe i że zaistniała moż
liwość połączenia obu armii japoń
skich, działających na północy i w
centrum Chin. Poza tym marszałek
Czang.Kai-Szeg będzie zmuszony do
przeniesienia siedziby rządu w głąb
kraju.
Komunikaty chińskie wskazują, że
zdobycie Suczau nie rozstrzyga o lo
sach kampanii 1 że największe zna
czenie posiadają działania na skrzy
dle lewym w okręgu sąsiadującym z
Szantungiem i w Honan. W Lanfeng
znaczne siły chińskie zagrażają flan
ce japońskiej.
Jeden z dowódców chińskich Li-PiFan poległ na czele swych wojsk w
bitwie pod Hotsch. Wszystkie ataki
wojsk japońskich zostały odparte.

Nowy ?atarg Dolsko-czeski

Krwawe starcia w Czechach
Itl, AGA, 20.S. Członkowie nlemiec*
*Tu ° towarzyszenia gimnastycznego
hoCgny®re,n“ z Trebenic (Czechy pół
hą r e 1 °kolicy, wracając o godz. 22
biac°Werach z wycieczki, przybyli na
Mę
Trebenicach, gdzie znajdowało
hyc|] 0 Czechów. Rozległy się z różbtyk str°n wrogie okrzyki i nastąpiła
Hi, ,a D°między Czechami a Niemcaltiiei °rei kres położyło 4 policjantów
°Wycb * 2 żandarmów.
*ięt |”rt°Wcy niemieccy rozproszyli
X
Cz °koło 100, w czym większość
Va|j U”t*Uracb partii Henleina, skierop°nownie do Trebenic.
Óioc. rrebenicami 2 sportowcy na sa
cti6Xv°<*ach obrzucili kamieniami Czet>l'Zew|raniąc icłh Jednego musiano
,ezć do szpitala w Lounacb na

trzeba zadać kłam „temu osądowi tak
smutnemu, wypowiedzianemu przez
królową Marię Ludwikę o Polsce, że
Polska to jest wspaniałe królestwo,
którego niedocenają sami Polacy, ni
wecząc je przez wolność nieokiełzna
ną porządkiem".
Przemówienie swoje zakończył
marsz. Śmigły Rydz życzeniem opty
mizmu, zwróconym do rady naczelnej
OZN.

alu, Langlois i Desmarais wydali wy
roki z tym, że „wykonanie Ich zosta
ło odłożone na kilka miesięcy, co po
zwoli skazanym załatwić formalności
I wyjechać do Anglii, w celu zaciąg
nięcia się do marynarki królewskiej".
Powód odłożenia wykonania kary zo
stał podany do wiadomości skaza
nych i ogłoszono go w prasie.

Gdy nie ma

pieniędzy na uzdrowiska...
Nadchodzi pora urlopów. Każdy swoje wakacje chce wyko
rzystać na odpoczynek, a przede wszystkim na „podrepero
wanie" zdrowia.
Artretyzm, reumatyzm, zta przemiana materii — to choro
by, które dzisiaj najbardziej dokuczają ludziom, a które cho
ciaż trochę trzeba podleczyć w czasie lata. Lekarze na to znaj
dują tylko jedno najradykalniejsze lekarstwo: kąpiele siarczane. Ale niestety, kto ze skromnej pensji pracownika miejskie
go, państwowego, a nawet prywatnego może sobie pozwolić
na wyjazd do uzdrowisk? Najczęściej polecenie lekarza staje
się nie możliwe do wypełnienia.
Mało kto zastanawia się nad tym, że przecież same kąpiele,
których właściwości lecznicze znafie już były w starożytności,
można zastosować u siebie w domu. Istnieje preparat, znane
go laboratorium chemicznego „MORENA", w Warszawie (ul.
Hoża 41), w postaci małych jajeczek do wanny ,Joker", któ
ry całkowicie zastępuje naturalne kąpiele siarczane.
Jajeczko takie po rozpuszczeniu nasyca wodę siarkowodo
rem, dzięki czemu siarka przenika do organizmu kąpiecego się.
Jest przy tym duża wygoda, gdyż można dowolnie regulo
wać stężenie siarki zależnie od polecenia lekarza.
Kto nie ma na wyjazd do uzdrowiska nie powinien się
tym tak bardzo martwić, kąpiele balsamiczne - siarkowe ,Jo
ker" przyniosą mu ulgę w bólach artretycznych. reumatycznych,
czy w dolegliwościach spowodowanych złą przemianą materii.
A na to może sobie prawie każdy pozwolić, bo jedna taka ką
piel kosztuje tylko 1 zł 20 gr.
R-

H tlerowskie ataki

na min. Mandela
Który Francuz jest komunistą?
PARYŻ, 20.5. Powołanie francuskie
go ministra kolonii Mandela do rady
obrony państwa oraz jego wniosek
wzmocnienia francuskiej armii ko
lonialnej o 70.000 żołnierzy, wywoła
ły w berlińskich kołach politycznych
konsternację i niezadowolenie. Nie
miecka prasa wypomina min. Mandelowi jego żydowskie pochodzenie, sta
wiając przy jego nazwisko: Rotschild. Według „Angriffu" min. Mandel ma reprezentować żydokomunę i
wolnomularstwo.
Dla oceny hitlerowskich ataków na
min. Mandelą należy stwierdzić, że
wprawdzie pochodzi on z rodziny ży
dowskiej, jednak oprócz identycznoś
ci nazwiska, nie ma nic wspólnego
ze znaną bankierską rodziną Rotschil
dów. Politycznie Mandel zawsze stał
na stanowisku ąntyniemieckim. On to
w czasie wojny, jako najbliższy

konsekwencji w stosunku do czecho
słowackich obywateli, zamieszkałych
w Polsce".
W związku z tym słusznie zauważa
„Kurier Polski": „cały ten zatarg uwa
żamy za rzecz drobną, za jakieś nie
porozumienie, które jaknajszybciej po
winno być zlikwidowane. Naprawdę
bowiem nie wiadomo w czyim intere
sie leży jątrzenie obu sąsiedzkich i
słowiańskich narodów właśnie w tej
chwili".
PRAGA, 20.5. Przywóaca czeskiej
partii agrarnej poseł Beran, wygłosił
w Pradze przemówienie, w którym
m. in. powiedział:
GDANSK, 20.5. Protest ks. biskupa
„Ostrzegam każdego, kto chce u- O‘Rourke‘go z powodu rozporządzenia
trudnić zadanie szefowi rządu. Odpo senatu ograniczającego naukę religii
wiedzialność Hodży i rządu jest wiel w szkołach, został odrzucony. W od
ka. Tę odpowiedzialność ponosimy powiedzi na to, ks. biskup O'Rourke
wszyscy, wspólnie z nim. Stało się w liście pasterskim zaprotestował
wiele rzeczy dobrych, ale popełniono
również wiele błędów. Przyznanie się
do błędów nie jest nieszczęściem, al
bowiem tylko trwanie w błędach pro
POZNAN, 20. 5. We czwartek po
wadziłoby do katastrofy".
południu przybył do Poznania z War
Omawiając politykę zagraniczną szawy J. E. ks. biskup Grente, który
poseł Beran oświadczył, że Czecho na zaproszenie J. E. ks. Prymasa
słowacja pozostanie wierna swoim so Hlonda wygłosi w Poznaniu odczyty.
jusznikom.
Na dworcu powitał gościa w imieniu
„Nasze położenie geograficzne — ks. kardynała Prymasa ks. infułat
mówił poseł Beran — nasze gospodar
Kłos w otoczeniu wyższego ducho
cze i kulturalne zadania wymagają od
wieństwa. Ks. biskup Grente zamie
nas, abyśmy szukali drogi do pokojo
szkał w pałacu prymasowskim.
wego współżycia i porozumienia z
Wieczorem na uniwersytecie po
Polską, Niemcami i Węgrami. Tak w
znańskim J. E. ks. biskup Grente wy
interesie naszym, jak też i naszych są
głosił odczyt o kardynale Richelieu.
siadów leży, aby usunąć wszystko, co
W piątek odbędzie się odczyt o Busnas dzieli, a lojalnie i uczciwie szukać
suet'eie.
drogi do trwałego porozumienia".
Cykl odczytów, wygłoszonych osta
Mowa posła Berana jest uważana
tnio w stolicy przez biskupa Grente,
Jako zapowiedź nowej orientacji w
członka akademii francuskiej i jedne
czechosłowackiej polityce zagranicz- I
go z najlepszych stylistów, dał monej.

współpracownik Clemencau, był inspi
ratorem bezwzględnych represji prze
ciwko politykom, posądzonym o defetyzm. Przez długi okres czasu był
z tego powodu bardzo znienawidzo
ny przez koła skrajnej lewicy, jako
spiritus movens uwięzienia i skazania
b. premiera Caillaux. Nienawiść ta
kosztowała Mandela po wojnie utratę
mandatu w parlamencie, do którego
powrócił dopiero za czasów Poincarćgo, po zwycięskich dla prawnicy wy
borach w 1928 r.
W parlamencie francuskim zasiada
Mandel na skrajnej prawicy, razem z
głośnym b. prefektem policji Chiappem.
I takiego to polityka prasa hitlerow
ska robi... komunistą, ponieważ zbyt
energicznie dba o siły obronne Fran
cji.

Ks. biskup O’Rourke protestuje

przeciwko hitlerowskim metodom w Gdańsku
przeciwko metodom narodowo-socjalistycznym.
Kierownictwo partii hitlerowskiej
w Gdańsku zwróciło się z apelem do
swoich członków katolików, aby prze
stali posyłać dzieci na naukę religii.

lEm. ks. biskup Greite w Poznaniu
żność inteligencji polskiej zapoznać
się lepiej z dziejowymi postaciami
Francji, jak św. Joanna d'Arc, kardy
nał Richelieu, krasomówczy BossueŁ

Przerwany lot
mira Makowskiego
W czwartek centrala „Lotu" otrzy
mała drugą z kolei depeszę, datowaną
jak poprzednie z Cristobalu:
„Mimo pomocy wojska, radio nadal
nieczynne. „Panager" (Panamerykańskie Linie Lotnicze) pożycza swoje.
Montaż parę dni. Ryczewski operowa
ny na ślepą kiszkę. Poza tym okey —
Makowski".

Rekordowy lot

poznańskiej pilotki
Odżywają dawne plany niemieckie
na sziaRu Berlin-Bagdad
WIEDEŃ 20.5. Na odczycie, wy
głoszonym przez sekretarza stanu
Kleinmaną z Berlina, który przybył tu
taj z niemieckim ministrem komunika
cji Dorpmuellerem, oświadczył on, że
już wkrótce nastąpi budowa nowych
linii kolejowych, które połączą Au-

strię z Jugosławią oraz Bułgarią. W
tym kierunku uczynione zostaną jak
największe wysiłki, ażeby jak najszyb
dej stworzyć możliwość komunikacji
niemieckej z południowym wschodem
Europy.

BEZMIECHOWA 20.5. Pilotka ae
roklubu poznańskiego Wanda Modli
bowska wystartowała z szybowiska
Bezmiechowa dn. 19 maja o godz. 9.30
na szybowcu typu SG 3, oznaczonym
numerem rejestracyjnym 436, kon
strukcji inż. Grzeszczyka i wylądo
wała w Omelancu pod Brześciem
n.Bugiem. przelatując odległość 344
kim. Rekordowy ten lot zgłoszony był
lako docelowy.
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Wzrosły połowy śledzi

nach Siiden

dokonane przez polskich rybaków

Od Morza Północnego do Czarnego

W roku 1937 Polska sprowadziła
śledzi 60409 ton na ogólną sumę
22.960 tysięcy złotych, tl. o 8739 ton
więcej, niż w roku 1936, a suma, któ
rą zapłaciliśmy zagranicy za nie, była
większa o 3,5 miliona zł, niż w roku
1936.
Najwięcej śledzi kupiliśmy w An
glii, bo za blisko 16 milionów zł, da
lej idą jako nasi dostawcy śledzi:
Norwegia, skąd sprowadziliśmy śledzi
za 3,1 miln. zł, Holandia 2,4 miln. zł,
oraz kilku drobniejszych dostawców
jak: Islandia, Szwecja, Niemcy itd.
Połowy śledzi, dokonane przez pol
skie przedsiębiorstwa i polskich ry-

baków, dały nam w roku 1937 ogó'
łem 7707 ton śledzi ogólne] warto^
3,1 miln. zł, tj. o 1620 ton więcej, fll*
w roku 1936.
Zaznaczyć przy tym należy, że zt>3'
cznie wzrosły w roku ubiegłym P0'
łowy dalekomorskie, które wynio*1^
6866 ton wartości 2,9 miln. zł, wobe'
5047 ton w r. 1936 wartości 1,3 n*!'0,
zł. Zmniejszyły się natomiast polo**
śledzi przybrzeżne i dalsze na B3*'
tyku, które wyniosły 841 ton w r. <**’'
wobec 1040 ton w roku 1936.

Doświadczenia kryzysowe rolnictwa

Ceny bekonu na giełdzie londyńs*' *
kształtowały się w dniu 15 bm. w shl. **
cwt. następująco: angielski 83—108, kań0'
dyjski 87—74, duński 74—102, holender’’
87—74, szwedzki 73—76, estoński 71—74, P0'"

Potężną dr°g<? wodną
buduq Kiemty kosztem 3A miliarda marek

Wkrótce po naszych artyku
łach o niemieckiej ekspansji go
spodarczej w basenie naddunajskim ogłoszono w niemieckim
dzienniku urzędowym „Ustawę
o połączeniu Renu z Menem i
Etunajem i regulacji Dunaju“.
W uzasadnieniu ustawy po
wyższej czytamy: „Zjednocze
nie na nowo Rzeszy niemiec
kiej z Austrią oraz realizacja pla
nu czteroletniego zmuszają do
przyśpieszonej budowy połączę
ma wodnego między Renem i
Dunajem, jak również do rozbu
dowy Dunaju w granicach Rzeszy“.
Widzimy więc, że Niemcy cnergicznie biorą się do wyko
rzystania swej dogodnej pozy
cji, jaka wytworzyła się dla
nich po ,.Anschlussie“ i, aby ułatwić i rozszerzyć penetrację
niemieckiego handlu w dorze
czu Dunaju oraz rozszerzyć
podstawy „Drang nach Sueden"
budują potężną arterię komuni
kacyjną, ściśle wiążącą Trzecią
Rzeszę z Europą południowo .wschodnią.
Według brzmienia ustawy
połączenie Dunaju z Renem
przez Men ma być ukończone
w terminie do roku 1945. Jedno
cześnie Dunaj ma być uznany
aż do granicy Rzeszy, jako pań
stwowa arteria wodna.
Konieczne środki i materiały
będą dostarczane corocznie w
ramach budżetu państwowegoUdział Bawarii ograniczono do
50 milionów marek. Budowę
kanału będzie wykonywało w
granicach Bawarii „Towarzy
stwo Akcyjne Ren — Men —
Dunaj" z siedzibą w Mona
chium, w granicach zaś Austrii
właściwe urzędy krajowe. „To
warzystwo Akcyjne Ren —
Aten — Dunaj** będzie wykony
wato budowę na podstawie za
twierdzonych przez minister
stwo komunikacji Rzeszy pla
nów, a dla wykonania swoich
zadań otrzyma prawo do wy
właszczania potrzebnych tere
nów. Minister komunkacji Rze
szy zostaje upoważniony oma
wianą ustawą do zmiany krajo
wych przepisów prawa wod
nego i wywłaszczeniowego w
takim stopniu, w jakim uzna to
za stosowne.
W Austrii prawo budowy i
wywłaszczania przysługuje rzą
dowi Rzeszy.
Dwa punkty ustawy zasługu
ją szczególnie na uwagę:
1) Ustawowe określenie ter
minu ukończenia budowy.
2) Zapewnienie potrzebnych
środków materialnych przez
budżet Rzeszy. Wskazuje to na
wielką wagę jaką przywiązuje
rząd niemiecki do tej arterii ko
munikacyjnej.
Za 7 lat więc kosztem 750 mi

Ku nowej rewii

wytwórczości
Przed kilkunastu dniami zamknęły
swe podwoje Międzynarodowe Targi
Poznańskie, które od lat kilkunastu
stanowią doroczny wiosenny przegląd
wytwórczości polskiej i zagranicznej.
Obecnie wchodzimy w okres przygo
towań jesiennej rewii wytwórczości,
która rok rocznie odbywa się wę
Lwowie na Międzynarodowych Tar
gach Wschodnich. Sądząc z ilości na
desłanych dotychczas zgłoszeń, któ
rych ilość w chwili obecnej jest zna
cznie wyższa, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, stwierdzić na
leży, że rewia Jesienna na "XVIII Mię
dzynarodowych Targach Wschodnich
we Lwowie, które odbędą się w
dniach od 3 do 13 września br. za
powiada się bardzo okazale i impo»

lionów marek powianie potęż
ny kanał, łączący uprzemysło
wione dzielnice Rzeszy z kraja
mi surowców i środków żywno
ści, które jednocześnie są od
biorcami wyrobów przemysło
wych Nadrenii. Za 7 lat 1.500
tonowe statki będą mogły prze
wozić surowce i towary wzdłuż
wielkiej arterii wodnej, łączą-

Zagadnienie kierunków produkcji
drobnych gospodarstw rolnych jest
od dłuższego czasu przedmiotem dy
skusji, a w chwili obecnej, gdy pro
wadzone są prace badawcze nad za
gadnieniem aprowizacji kraju, jest
szczególnie aktualne. Wiadomą jest
rzeczą, że pożądana jest możliwie du
ża wielostronność produkcji rolniczej.
Z drugiej jednak strony układ warun
ków wpływa na przewagę jednych
kierunków nad drugimi. Pewnego ro
dzaju sprawdzianem właściwości pe
wnych kierunków produkcji rolnej był
kryzys.
Ciekawą więc rzeczą jest zbadać,
jak kryzys wpłynął na kierunek pro
dukcji naszych mniejszych gospo
darstw, względnie czy dały się zau
ważyć jakiekolwiek zmiany w tym
zakresie.
Dość dokładną odpowiedź na pyta
nie to znajdziemy w znanych bada
niach instytutu puławskiego nad
opłacalnością gospodarstw włościań
skich, prowadzonych już od 13 lat. Ostatnio opublikowano 10-te sprawo
zdanie za. rok 1935-36, rozporządza
jąc .więc materiałem za okres 10-let
ni można już -wyprowadzić . pewne
wnioski. "Wnioski te będą tym bar
dziej uzasadnione, że 10-lecie to obej
muje zarówno okres pomyślnej ko
niunktury, jak przesilenia gospodar
czego, jak wreszcie wyraźnie zazna
czającej się poprawy.
PRZYCHODY ROLNICTWA
Biorąc za punkt -wyjścia najpomyśl
niejszy w tym okresie dla rolnictwa
rok 1928-29, znajdziemy że w sto
sunku do 1 ha użytku rolnego ogólne
przychody w r. 1935-36 obniżyły się
o 68,0 proc, (z 505,95 na 161,81 zł).
Rzecz znamienna jednak, że przychód
z p-odttkej. 10‘iinnej spad! w tym
czasie o 61,2 proc, (ze 123,29 na 47,79
zl), z produkcji zwierzęcej o 54,4 proc.
Z 203,19 na 92,59 zl), ogółem zaś
przychód rolniczy spadł z 331,18 (w
sprawozdaniu omyłkowo
podano
131,18 zl) na 141,09 zt, tj. o 57,4 proc.
Wreszcie przychód pozagospodarczy
(pożyczki, wierzytelności z lat daw
nych, sprzedaż ziemi itp.) obniżył się
ze 174,17 na 20,72 zl, tj. o 88,1 proc.
Analizując przytoczone cyfry wi
dzimy, że najdotkliwiej skurczyła się
pozycja przychodów pozagospodar
czy ch.
Jak już zaznaczono przychód z
produkcji roślinnej obniżył się o 61.2
proc., ze zwierzęcej — o 54,4 proc.,
przy czym przychód ze sprzedaży
zboża był w r. 1935-36 najniższy za
cąly okres 10-letni. Jak wskazują ob
liczenia Głównego Urzędu Statystycz
nego, był to rok najniższych cen zbo
żowych. Na giełdzie warszawskiej na
początku sierpnia pszenicę notowano
po 15 zl za 100 kg, żyto- — po 9,75 zł.
a na prowincji płacono rolnikowi po
6 zl, przeciętna zaś roczna cena żyta,
którą otrzymał rolnik, wynosiła zale
dwie 11,81 zt. Przy takich cenach
loin chceez się stybko I łatwo ogolić, kup

MYPtO KPPMi MOTYLEM
W. KASPRZYCKI

ce} morze Północne z morzem
Czarnym.
Prasa niemiecka, omawiając
powyższą ustawę, podkreśla, iż
kanał Ren — Men — Dunaj bę
dzie budowany przede wszyst
kim, przed innymi projektowa
nymi połączeniami wodnymi,
jak np. kanał Saarski lub kanał
Hanzeatycki.

produkcja roślinna nie mogła zapew
nić rolnikowi większego dochodu, któ
ry z 24,3 proc, ogólnego przychodu
w r. 1928-29 wzrósł tylko nieznacznie
— do 29,5 proc.
WZROST ZNACZENIA PRODUKCJI
ZWIERZĘCEJ
Podczas kryzysu, jak zresztą i w
okresie pewnej poprawy w latacti pó
źniejszych, coraz większego znacze
nia nabierała produkcja zwierzęca,
która w r. 1935-36 stanowiła 57,2 pro
cent ogólnego przychodu wobec 40,2
proc, w r. 1928-29. Dochody więc rol
nika oparte zostały niemą! wyłącznic
na wpływach ze sprzedaży ziemiopło
dów i produktów hodowlanych, przy
czym pozycja ostatnia przybrała po
ważnie na znaczeniu.
Jeżeli jednak spośród pozycji przychodowowych z hodowli weźmiemy
poj uwagę 3 najważniejsze — hodo
wlę bydła, mleko i trzodę chlewną,
to stwierdzimy nader charakterysty
czne zmiany. Mianowicie przychód z
hodowli bydła w okresie 1928-29 —
1935-36 obniżył się o 61,8 proc, (z
38.68 na 14,77 zt), z mleka i przetwo
rów mlecznych .— o 47,5 proc, (z
43,92 na 23,04 zł), wreszcie z trzody
chlewnej — o 56,4 proc, (z 70,34 ha
31.68 zł na l ha).
Każda z tych cyfr Jest bardzo wy
soka, trudno jednak nie spostrzec, że
najmniejszego stosunkowo spadku do

h

Giełda pieniężna

Targów Katowickich
X Targi Katowickie, zorganizowa licznie zaproszonych przedstawicieli
ne staraniem śląskiego Towarzystwa miejscowego społeczeństwa i prasy.
Wystaw i Propagandy Gospodarczej Po oficjalnych przemówieniach i sym
w Katowicach na terenach wystawo bolicznym przecięciu wstęgi na znak
wych przy parku Kościuszki, otwar otwarcia Targów w Katowicach,
przedstawiciele władz i zaproszeni
te będą dnia 21-ego maja br.
goście, zwiedzą stoiska, po czym Tar
Uroczyste otwarcie Targów w tym
gi udostępnione zostaną do zwiedze
roku jubileuszowym nastąpi przy u- nia wszystkim. Targi tegoroczne w
dziale władz rządowych, samorządo myśl ustalonego programu trwać bęwych oraz miejskich, wraz z przed-j
i
_ J2-go
maja do 6-go czerwca
stawicielami sfer gospodarczych i
r

Hutnicy szklarscy bronią sie

przed obniżką płac
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nie płaca dzienna — 7 złotych.
W trzeciej grupie przy prasach niezapalnych, ultra prasach, półautoma
tach, grubiźnie poniżej 5 litrów, szkle
aptecznym i perfumeryjnym bez kor
ków — 6 złotych dziennie.
Ponadto przedstawiciele robotni
ków żądają dodatkowych wynagro
dzeń dla sprawniejszych, oraz podzia
lu dwumajstrowskiego warsztatów.
Dalszy ciąg rokowań wyznaczono
na 27 i 28 maja br.

państw, pot. prom, dolarowa 41.50; 4 p’0
pot. konsol. 48.00—68.25; 4 I pół proc. P0*'

wewn. państw. 45.15; 5 proc, konwers. 7°- '
8 proc. U Z. ziemskie dolar, kupon
J
4 proc. L Z. ziemskie seria VI 55.00; 4 I P
proc. L Z. ziemskie serie V 64.75—*5'
5 proe. L Z. Warszawy 77.25 ; 4 I pól P1*?
L Z. Warszawy 75.00 ; 5 proc. L Z. **•” jj
wy (1955 r.) 75.00 ; 5 proc. I_ Ł lublina (*’
r.) 61.00; 5 proc. L. Z. Częstochowy (*?s5
62.75.
iel
AKCJE: Bank Polski 117.00-117.50; W«9'
21.00; Ostrowiec 54.00; Starachowice
Żyrardów 54.50.
Tendencja dla dewiz niejednolita, die
łyczek państwowych I akcji utrzymana.
listów zastawnych mocniejsza. W
prywatnych 3 proc, renta ziemska (500°
55.00, (1000 zl) 54.00, (500 zł) 55.80—55.50, (

Zl) 44.00-45.00.

zbożowo-towarowa
Ceny za 100 kg parytet wagon
szawa w handlu hurtowym, ladunk*
wagonowych za gotówkę. Psze?’L
jednolita 28.50—29.00. Pszenica.!’’
czerwona szklista 28.50—29.00.
(
nica zbierana 28.00—28.50. Zyt(]
stand. 21.75—22.00. Jęczmień
ny —. Jęczmień I stand. 19.25—y'lf.
Jęczmień II stand. 18.75—19.00. J? j
mień 111 stand. 18.50—18.75. Owie*.
stand. 22.25—22.75. Owies II stan°
21.00—21.50.
Usposobienie spokojne. Obrót os
ny 970 ton.
Obrót: pszenica 68 ton, żyto 131 >
owies 126 ton. Mąka pszenna 1-6 *
maka żytnia 261 ton.

Mogielnica bez chleb^,.
Mogielnica miasteczko w woj. war
szawskim od tygodnia pozbawione
jest pieczywa, bowiem w 5 piekarniach ub. żydowskich, Jakie istnieją
od 12 bra. trwa ostry strajk robotników piekarskich.
Czeladnicy piekarscy żądają za
warcia układu zbiorowego i wyrów
nania płac według stawek rynkowych
w tej dziedzinie.
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CENY BEKONU NA GIEŁDZIE
LONDYŃSKIEJ

znal przychód z mleka. Przychód ten
ski i litewski 87—74.
w ogólnych wpływach z hodowli w Bekon właściwie selekcjonowany I ”
r. 1928-29 stanowił 21,6 proc., a w przetłuszczony miał dobrą sprzedaż. *****
r. 1935-36 — 24,8 proc. Ze względu miast towar zbyt tłusty miał sprzedaż złą*
Na szynki kontynentalne i kanadyjskie **
na częstotliwość wpływów z mleka potrzebowanie
było duże. Kanedyjsklo 0
można uważać, że krowa jest tą wła sięgały po 77/—, USA do 75/—,
śnie skarbonką, która stosunkowo sta skie od 83/— do 86/—, polskie gammony 0
je się coraz pełniejsza. Trzoda chle 105/— wzwyż.
wna wciąż jeszcze zajmuje pierwsze Tendencja panowała na ogół mocna.
miejsce, ale przychód z niej kurczy WZROST WPŁYWÓW Z PODATIW
GRUNTOWEGO.
się wyraźnie na rzecz mleka.
W kwietniu br. wpływy z podatku 0'"^
Okres 10-letni jest dostatecznie du towego wyniosły 4,2 mil. zl, wobec 3 mUży, aby można było wyciągnąć pe w kwietniu ub. roku. Wzrost tegoroczny **
wne wnioski. Kryzys sprawił, że rol
FRYZJERAW-ZYDOW
nik drobny może obecnie liczyć prze WSTRAJK
wyniku zatargu o płace wybuchł w
de wszystkim na dochód ze swego wtorek strajk w żydowskich zakładach W
gospodarstwa, z produkcji roślinnej i zjerskich na Pradze.
Fryzjerzy zatrudnili łamistrajków.
zwierzęcej, przy czym produkcja Związek
zawodowy łryzjerów wezwał "
zwierzęca odgrywa coraz większą ro bojkotu zakładów objętych strajkiem
lę .Jeśli zaś produkcja ta wytrzymała prażan, którzy korzystali z usług tych ’*
ciężką próbę przesilenia gospodar kładów.
czego, to można sądzić, że i w warun
kach normalnych najprędzej może za
pewnić równowagę finansową war PEWIZY: Holandia 274 10 (sprzedaż 27* • ’
sztatu rolnego.
kupno 275.56); Berlin (spriedat 211.07,
Z trzech zaś największych pozycji no 212 01); Londyn 26.37 (iprzedaż 24.44. *0^
przychód z mleka ucierpiał najmniej, no 26.52); Nowy Jork 5.SD 5/4 (sprzedaż
5.271/1); Nowy Jork (kobei) i-** * ,
stając się poważną rubryką przycho kupno
(sprzedaż 5.52 5 8, kupno 5.27 7/8); ■”'*
dową. Nawiasem zauważymy, że na 14.U (sprzedaż 14.74, kupno. 14.74); Sit0
Zachodzie w niektórych krajach, gdzie holm 154.2D (sprzedaż 106.04, kupno 1**’**!’
bydło jest bez porównania lepsze i Zurych 121.40 (sprzedaż 121.70, kupno 121.1*1'
przedstawia wyższą wartość, aniżeli Marża niom. srebrna (sprzedaż 112.00.
106.00).
u nas, wpływy z mleka stanowią po noPAPIERY
PROCENTOWE: 3 proc. pot.
mimo to 90 proc, i więcej przychodu lowest. | om. 82.13, II em. 02.75; 5 proc. P0 .
prom, inwost. seriowa I om. TB.75; 4 P'*'
z hodowli bydła.

21 maja otwarcie

W okręgowym inspektoracie pracy
toczą się pertraktacje o zawarcie ukła
du zbiorowego pracy w hutnictwie
biato-szklarskim.
Pracodawcy wysunęli warunek płac
orientacyjnych tj. przeciętną płacy
akordowej dziennej, natomiast przed
stawiciele związków zawodowych żą
dają ryczałtowej płacy dziennej, be.z
względu na uzdolnienia robotnika.
Przyjęcie warunku przemysłowców
oznaczałoby, zdaniem przedstawicieli
związków zawodowych, ukrytą ob
niżkę plac.
Żądania w zakresie płac idą w kie
runku podziału tabeli stawek zatrud
nionych w warsztatach gatunków spe
cjalnych, przy dużych rajbunkach po
wyżej 5 litrów wzwyż i robotach ga
lanteryjnych: — 8 złotych dziennic.
W drugiej grupie produkującej
szkło tartaczne, kapowe, przy zapala
niu masowym, w warsztatach szkła
perfumeryjnego z korkami i przy
drobnym rajbunku do 4 litrów wlącz-

W kilku wierszach

ulbllrlKniR^n

Początkowo majstrowie usil°* |c
sami przygotowywać pieczywo,
gdy spotkali się z czynnym »PrZ
wem strajkujących — zamknęli P
karnie pozbawiając mieszkali
chleba.
Jak się dow-iaduiemy, sprawa
jęły się władze administracyjn® 1 fg.
ściciele piekarń będą zmuszeni
wizji swego stanowiska.

wątroby, żołądka, nerek, kiszek SOK Świetoianskiugn Zle|0.g(
Mag. EE. Gobleca — Warszawa, Miodowa 14, Apteki i Dro8e*
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400 zabitych -1000 rannych

boi

oto bilans bojów I Legionu Polskiego

ffajka wiosenna

W XXIII rocznicę bitwy pod Pakosławiem
, Dnia 20 maja mija dwadzieścia trzy
a,a od dnia, w którym I Polski Le10,1 Puławski stoczył swą pierwszą
w'cięską walkę z Niemcami.
d chwili wybuchu wielkiej wojny
r..raz Pierwszy Polacy, nie bacząc na
r *ne sprzeciwy wystąpili z bronią w
„ . przeciw swemu odwiecznemu i
Zaciętszemu wrogowi.
Myśl powołania do życia wojska
sWego zrodziła się w Królestwie za
s’ynnc! odezwie w. ks. Mikoła'*l'Ołajewicza z dnia 14 lipca 1914
u- I tak się to stało, że niemal sa°rzutnie powstał I Legion, którym
v razie miał się opiekować Komitet
V’oi|OtiOwy specjalnie w tym celu poste(any d° życia w Warszawie. Nieszt k’ komitet poza sformowaniem
niaahu
Brygady pospolitego ruszę
żr I.'ttpry smutną sobie w Legionie
So°
rcpu,acK —nie dokonał niczcc° warto by wspominać.

Walka z mocniejszym
się^8'0" formował się sam. Skupiły
'5j^ w nim te żywioły, które, licząc
2wycięstwem koalicji, uważały
l>niecznc’ aby wśród przeciwni>3| Pa,isfw eentralnych nie brakło
Czacych także w imię Orła Biale>y)-n*a
marca 1915 roku Legion nie
zbrn-'iCZ°ny ieszczc należycie ani uoko|,Ony na sposób odpowiedni, licząc
,zy h 1000 ludz'' oczywiście pierow” ~~ wyruszył na plac boju. Skie
strj.3”? So Początkowo do granicy au<j0^dc**ei» ale na skutek starań Naro
z (lr
Komitetu — Legion wrócono
^ad°8' ’ Posłano na linię Łopuszna —
Tą|(j,Szyce — Falków w radomskim.
A * Posunięcie tłumaczono tym, że
jgiOnr.cV mogli użyć do obrony Lc^Ow W Propolskich, co mogłoby doadzić do przelewu bratniej krwi.

Rozkaz ataku
k|ej aci°nując w Rudzic Malcniec15 ub w najbliższej okolicy — dnia
ata^a i’ Legion otrzymał rozkaz zaba, 0"'ania okopów niemieckich pod

l *’ noc...
k8 ls’°n prowadzony przez pułkownl
i iego adiutanta por. Wecku rzucił w pierwszej linii do ataUs9 i trzecią kompanię pod do''«Di(ZIWen' kapitana Sułkowskiego i
hii ai,a Ossowskiego, w drugiej 11s?a °Sż,a czwarta kompania — pierw
z°stałą w rezerwie.
fabin UI°Inenc*e atabu — zagrały kaki£j y maszynowe piechoty njemiccUla
^knął granat — druga kompa
PfZę^Zala się i kto wic, czy nie
kori Ryłoby to szali zwycięstwa na
Niemców. Ale znalazł się
iij .!el<’ który ciężar decyzji wziął
iednego. Był to chorąży
Xa„ °Wski. Ten z całą zuchwałą odrunął w' stronę okopów nicmiec
" darł się pierw szy, a taki przy’’’usiał pociągnąć innych.

cena zwycięstwa

lipca — pod Górka Puławską. 14 sierp uerał - Lcjtcuant Gcnliuow.
Starszy adiutant poruczn. KuwsziU'
nia pod Karczówką, 23 sierpnia pod
Opaką, 25 sierpnia pod Nurcem — nikow.
JEST.
wreszcie 10 września pod Zelwą.
To był ostatni bój legionu. Na po
lach pod Zelwą padlo 19 zabitych, 52
rannych. Tu właśnie śmierć bohater Ze srkotnei lauu
ską poniósł kapitan Sułkowski, ochot
nik z Sokolskich szeregów z Ameryki.

Bilans wojenny
Po bitwie pod Zelwą w szeregach
Legionu pozostało 7 oficerów i 105
szeregowców. 1.468-miu legło na po
lach bitew, w czym było 452 zabitych
i 1.016 rannych.
Tak walczył za Polskę I Polski Le
gion Puławski po stronie Ententy. —
Pożegnalny rozkaz dowódcy grenadierskiego korpusu, do którego Legion
był przydzielony tak pożegnał Legion
idący na odpoczynek do Bobrujska:
„„.Legion brał udzał we wszystkich
bojach Korpusu, znakomite zalety wy
trzymalości, w bojach nadzwyczajną
waleczność i ani razu nie oddał swych
pozycji nieprzyjacielowi. Nie otrzy
mując z nikąd uzupełnienia Legion
podczas sześciomiesięcznych bojo
wych trudów poniósł ciężkie straty i
w jego szeregach pozostało wszystkie
go 7 oficerów i 105 szeregowców.
Rozstając się obecnie z Legionem
z całej duszy życzę mu jaknairychlej
szego uzupełnienia szeregów i powro
tu do macierzystego Korpusu, gdzie
otrzymał on swój chrzest bojowy. Obowiązkiem jest moim podziękować w
imieniu sprawy p. D-cy Legionu Puł
kownikowi Rządkowskiemu i całemu
zespołowi Legionu".
Rozkaz do Grenadierskiego Korpu
su Nr. 212 z dn. 2 października 1915
roku. (—) Dowodzący Korpusem Ge-

Dobre ciuchy szpitali

Białe siostry.
Zawód odpowiedni dla kobiety lub
nie. To kwestia, nad którą musiciesię
zastanowić, maturzystki.
Wybór zawodu niestosownego dla
kobiety jest główną przyczyną nieu
kończenia studiów'.
Przykład? Politechnika. He dziew
cząt marzy o pójściu na tę uczelnię.
Kobieta-inżynier to tytuł atrakcyjny.
Co roku pewien procent dostaje się na
politechnikę po przebrnięciu przez
ciężki egzamin konkursowy, a koń
czy... zaledwie 1 procent
Przykładem zawodu odpowiedniego
dla kobiety jest medycyna, dentystyka. Wymarzonym jednak polem dzia
łania jest pielęgniarstwo. Coraz bar
dziej inteligencja kobieca interesuje
się tym zawodem.

Wyłącznie kobiety
To jedyny bodaj zawód całkowicie
opanowany przez kobiety. Bo też
szczególnie tu psychika kobieca może
rozwinąć właściwe sobie cechy — obok wiedzy pozwala wypowiedzieć się
sercu.
W Warszawie szkół pielęgniarskich
jest 3, poza tyra jedna w Poznaniu i

usamodzielnienialzb

i podniesienia oświaty na wsi

się piekło na ziemi. Pahaąj J4' zginął śmiercią bohatera,
któri|Cu;żko ranny kapitan Ossowski,
rą^ P°żnicj zmarł z odniesionych
iłęutt ailł ranny sam ppułkowuik
<,ziesi’ C5fcrdziestu zabitych i siedemalę
ośmiu rannych zastało pole,
jasion zdobył okopy.
/ ^oslaw iem Legion dow iódł,
zamkniętych
"adZoł clęźać można nie tylko źle pro
"’erza eSo ' zdemoralizowanego żołWczorajszy dzień procesu Michal
^iCi0 r°syjskicgo ale i dobrze wy- skiego i tow. odbywał się znowu przy
^latccnesn żołnierza niemieckiego, drzwiach zamkniętych.
rię
"Pakosław" figuruje na płyPrzy drzwiach otwartych przesłu
u Nieznanego Żołnierza w chano jedynie biegłego grafologa
Kwiecińskiego, któremu oddano do
A
cZąc s
~ krok za krokiem, zna- ekspertyzy kwit jubilera Kozłowskie
*>1) | °i Pochód krwawymi śladami go, oraz św. Ledermana, którego ze
b^j ?a f°baini trupów Legion staczał znania nie w niosły istotnych momen
yi*ni: 15 czerwca pod Włady- tów do sprawy. Świadek ten poży
^Iską61^’ 20 ,ipca pod k°l°nia Cba- czał pieniądze Michalskiemu i dyskon
i
*3 lipca we wsi Załęczne, 24 tował jego w eksle.

Proces Michalskiego i tow.

znowu przy drzwiach

do uar^itatu nracu

Białe siostry

Komisje Gosp. Stron. Ludowego domagała sie

Ogłoszono już ostatnie uchwały
głównej komisji gospodarczej Stron
nictwa Ludowego.
Stwierdzają one, „że w pracy nad
podniesieniem kultury duchowej i ma
terialnej wsi konieczny jest wysoki
pozom umysłowy chłopa, że obok
praw politycznych muszą zostać nale
życie uwzględnione prawa chłopskie
w samorządzie gospodarczym i tery
torialnym, w organizacjach ogólnorol
niczych i spółdzielczych. Prace opar
te o światłego chłopa na tych odcin
kach przyczynią się do podniesienia
kultury wsi polskiej, chroniąc ją przed
dalszą proletaryzacią i wyzwalając z
rąk biurokracji".
Dlatego też Gł. Kom. Gosp. wzywa
chłopów do walki o zmianę stosun
ków oświatowych na wsi, upowszech
pienie szkoły rolniczej. Żąda usamo
dzielnienia Izb Rolniczych, oraz no
wych demokratycznych wyborów do
Izb Rolniczych. Podobnych zmian żą’
da w samorządzie terytorialnym
wszelkich stopni.
Wypowiadając się za oparciem
prac rolniczych na dobrowolnych or

Zapytał na spacerze Tadeuszek mamę,
jak czerwonym na czarnym zrobić biała plamę?
Usłyszał to pan cenzor, co szedł w miejskim gwarze
i rzekł: „Pójdź dziecię ze mną — ja cie uczyć każę"!
GRYF

w Krakowie. Kurs nauki trwa dwa la i
ta i 4 miesiące. Od kandydatek wyma
ga się prócz świadectwa ukończenia
szkoły średniej, dużego zasobu sił fi
zycznych i niezbędnych do tego zawo
du cech charakteru jak: sumienność,
pracowitość, pogoda usposobienia, ła
godność i cierpliwość. Posiadać musi
prócz tego silną wolę i opanowanie,
niezbędne dla wzbudzenia w pacjen
cie zaufania.
— Czy to nie jest przykre, że musicie stale mieszkać w szkole? — py
tam się młodziutkich pielęgniarek.
Oczywiście, że niejedne wołałyby
mieszkać w domu, ale przy tym rodzą
ju pracy wobec nocnych dyżurów, nie
regularnych zajęć, internat jest ko
nieczny.
— O tak, na brak pracy nie możemy
narzekać — mówi jedna z uśmiechem
— zwykle od ośmiu do dziesięciu go
dzin na nogach, a te nocne dyżury
często dokuczą, ale to przecież jest ta
ki zawód. W zamian za te trudy daje
on jednak tyle zadowolenia i radości.
— A jakie są tereny pracy dla pie
lęgniarstwa zawodowego?
— No cóż, dopóki ludzie umierają,
dla nas pracy nie zabraknie, czy to
w szpitalu ze świeckim personelem,
sanatoriach, lecznicach, schroniskach
czy przytułkach. Jest to zawód, gdzie
bezrobocie nie grozi; wszystkie absol
wentki szkoły pielęgniarskiej znajdują
natychmiast posady.

Sumienność i inteligenta
obserwecja

ganizacjach rolniczych, Gł. Kom.
Gosp. wzywa chłopów do występowa
nia do organizacyj ogólno-rolniezych
i rozbudowania tych organizacyj rol
niczych w kierunku demokratycznym,
zapewniającym chłopom wpływ i rzą
dy w' tych organizacjach.

Przypatrzmy się samej pracy pie
lęgniarek. Jest ona właściwie pomoc
nicą lekarza, musi wykonywać jego
zlecenia.
Do niej należy wykonanie zabiegów
felczerskich jak zastrzyki, kompresy,

Czynnik urzędniczy w pracy orga
nizacyjnej i terenowej musi być czyn
nikiem pomocniczym, podporządkowa
nym czynnikowi społecznemu.

PodŁiękouanie

JEm. kard. Kakowskiego

opatrunki itp. Robi to często lepiej ód
lekarzy dzięki wydoskonalonej prak
tyce.
Od niej zależy często zdrowie cho
rego: mając go pod opieką przez cały,
dzień, przez dobre i inteligentnie ze
brane obserwacje ułatwi zadanie leka
rza. Mylą się ci, którzy traktują rold
pielęgniarki jako czysto mechaniczną,
wykonawczą. Pielęgniarka musi samo
dzielnie myśleć, obserwować zjawiska
reakcję chorego zarówno fizyczną jak
i psychiczną.
Tak pojęta praca jest pomocą dla le
karza, który może na niej polegać. Naj
lepszym dowodem, że lekarze docenia
ją tę pracę, są częste wypadki przypi
sywania zasługi uratowania chorego
właśnie pielęgniarkom.
Pielęgniarka ma swoje zaszczytne
miejsce w medycynie zapobiegawczej
jako opiekunka zdrowych lub zagrożo
nych chorobą, nauczycielka racjonal
nego i higienicznego trybu życia. Pra
cuje w stacjach opieki nad matką i
dzieckiem, poradniach przeciwgruźli
czych, ośrodkach zdrowda, higienie
szkolnej.
Część pielęgniarek poświęca się pra
cy nauczycielskiej — to instruktorki
w szkołach pielęgniarskich. Kształcą
nowe kadry swych następczyń,
j.

Na wszystkich frontach...
Znaną jest ofiarna praca pielęgnia
rek Czerwonego Krzyża podczas woj
ny światowej. Pole bitwy, opieka nad
rannymi to szczytny obowiązek i no
wy teren działania dla pielęgniarek.
Obecnie w przewidywaniu nowej
wojny pielęgniarki nie zapominają O
tej roli. Głośne niedawmo ćwiczenia
skoków ze spadochronami dowodzą
niezw'yklej odw’agi obok zrozumienia
sw’ego obowiązku tych „latających ko
biet". Dla pielęgniarek zawód ich obok przykrości, trudności, związanych
zresztą z każdą pracą, daie moc zado
wolenia i poszerza niepomiernie bogaę
twa przeżyć.
Życie jej jest wielokrotnie wzmożo
ne — przeżywa ona radości i smutki
nie tylko swoje, ale i sw oich chorych.
Przygnębienie i pogorszenie stanu cho
rego nie wywołują przygnębienia i apatii, lecz są bodźcem do wzmożenia
energii, iriicjatywy, które prowadzą
do zmiany na lepsze i poprawy.
Wandą Kcler.

JEm. ks. kardynał Aleksander Ra
kowski, nie mogąc każdemu z osob
ną, za pośrednictwem Polskiej Katoli
ckie! Agencji Prasowej składa podzię
kowanie za życzenia tym wszystkim,
którzy pamiętali o Nim w dniu 25Wyznaczono nowy termin rozpra
wy w głośnym procesie o zniesławię, lecia prekonizacji biskupiej i z serca
im błogosławi.
nie urzędników skarbowych. Jak wia
domo sąd I-szej instancji skazał b.
urzędnika skarbowego, Lubowickiego na 3 miesiące aresztu na tle głoś
nych rewelacyj, które drukowane by
ly w kilku wydawnictwach perio
dycznych.
W sądzie okręgowym zakończył się której wynikiem była śmierć po1i<
Wskutek apelacji obu stron, spra proces awanturników z Otwocka, któ- 1 cianta z art. 210 na trzy lata wię>
wa ta rozpoznana będzie ponownie w rzy w bestialski sposób zamordowali i zienia •
w warszawskim sądzie apelacyjnym policjanta, śp. Chaczkę.
Pozostałych oskarżonych sąd u ni®w dniu 27 bm.
Przesłuchany został biegły lekarz, winnił.
W motywach wyroku podkreślono
który orzekł, iż trudno określić, jąkie uderzenia spow odow ały śmierć po specjalne bestialstwo Kozłowskiego,
który pierwszy zadawał rany w gło
lici auta.
wę śp. Chaczce.
Uderzenia zadawane były w głowę
kolbą karabinu, bagnetem w szyję,
Min. sprawiedliwości, Grabowski a następnie połamaną kolbą przedziu
wydał zarządzenie zakazujące upra rawiono nieszczęśliwemu w kilku
wiania jakiegokolwiek bądź handlu w miejscach jelita.
budynkach sądowych.
Sąd po naradzie wydał około go
Autorytet wymiaru sprawiedliwości dziny 15 wyrok, w którym skązał Ste
BRUKSELA, 19.5. Prasa belgijska
uie dopuszcza bowiem, by w pomie fana Kozłowskiego, Zdzisława Strob- donosi o bliskich zaręczynach arcy-j
szczeniach sądów uprawiany był ban la i Władysława Czamarę za zabój księcia Ottona Habsburga z księżnicz-,
del domokrążny, ze stolików itp. Pre stwo z art 225 par. 1 na kary: Ko ką Marią Teresą Lichtenstein oraz za-i
zesi sądów i prokuratorzy otrzymali złowskiego na
na ici
lat 13, uii
Strobla
vuia ud
na o8 |i Cze j iręczynacb
yvz.j' u<svu biuoiij
siostry V7iiviJd
Ottona arcyksiężzalecenie czuwania nad ścisłym wy- marę na 7 lat więzienia, zaś Tadeu-] niezki Adelatdy z panującym księciem
sza Kozłowskiego za udział w bójce, I Lichtensteinu.
konywaniem tego zakazu.

Procesy skarbowców

za zabójstwo policjanta

Nie wolno handlować

Otton Habsburg
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TEATR, ULZYKA, KUMO

Nie ma sytuacji bez wyjścia
Trzeba tylko silnej woli i odwagi

„Niespokojna St." Pokochała Pani,
a choć „On“ mówi o swoim uczuciu
— nie jest Pani tego pewna, [ słusz
nie — nie. przypuszczam, żeby ten o
kogo Pani w tej chwili chodzi został
Pani mężem.. Natomiast mam wraże
nie,, w przeciągu dwóch lat wyjdzie
Pani zamąż, za człowieka dobrze sy
tuowanego, którego Pani pokocha za
jego dobroć, troskę o Panią. Rozu
miem, że obecnie trudno Pani nawet
o tym pomyśleć, ale jest Pani prze
cież taka młodziutka, całe życie jesz
cze przed Panią. Nie można w za.ra;
niu swego życia załamywać się i
zniechęcać — tym bardziej, że posia
da Pani pewną dozę uporu, który mo
że dać moc przezwyciężenia przeciw
ności życia. Radzę Pani z większym
optymizmem patrzeć w życie i liczyć
więcej na własne siły a nie na szczę
śliwe przypadki.
P. Walerian Plewko. Rzeczywiście
przeżywa Pan wyjątkowo ciężką,
przykrą sytuację, niech Pan jednak
nie upada na duchu. Sądząc ze szcze
gółów jakie podał mi Pan w liście —
pomimo depresji w jakiej Pan się te
raz znajduje, posiada Pan pewną wy
tralość, stałość charakteru, które powinnyby panu pomóc przy konse
kwentnym przeprowaczaniu swoich
celów. Należałoby iilkc bardziej
wzmocnić wolę. Sp.awy. małżeńskie,
Które u Pana odg »j^ają tak wielką
rolę — bezwą!n.vni« uicze się po
myślnie— sprawy mate.ialne rów
nież. Ma Pan wśród swego otoczenia

Nowinki teatralne
WYSTĘPY ŚPIEWAKÓW WtOSKICH
WiEutek choroby primadonny włoskiej
pierwssy występ gości: Mercedes Capsir
(koloratura).
Gadano Vivian) (baryton) i
Carlo Marino (tenor) odbtdtie sio w nie
dziele 11 bm. w „Traviacie** Verdiego. Go
ście beds śpiewali 25 bm. w „Rigolefto", a
27 bm. w „Cyruliku Sewilskim" Rossiniego.
VI PIETRO!

Sala teatru Ateneum codziennie sapelnla
sio widzami, oklaskującymi świetnych wy
konawców „6 pietra" to Stefanem laraciem na ciele.
U MALICKIE)
Idiie ciągle komedia J. A. Hertza ,Jastrząb
wśród gołębi" i niesłabnącym powodze
niem. Publiczność co wieczór dziękuję bra
wami doskonałym artystom, a M. Malickiej
I Z. Sawanowi szctególnie.
CHCESZ SIE UŚMIAĆ?

Idź do „Wielkiej Rewii" na znakomitą
francusko farsg Feydeau „Opiekuj sio Amelią".
...OD CZEGO MAMY RZĄD?

Dowiemy sio o tym jutro na premierze no.
wej, aktualnej satyry politycznej w Małym
Oui Pro Ouo. Michał Znicz, ten świetny, je
dyny w swoim rodzaju komik, na ezele ca
łego zespołu zdradzi nam najciekawsze
plotki a zarazem powie... od czego mamy
rząd? Nowa premiera w Małym Oui Pro Quo
zapowiada, jak dochodzą wieści z za kulis,
pierwszorządną zabawą.

przyjaciół, którym ba dzo leży, na
sercu P na sytu^r-’? mąi<*uaina i ci
z caią życzliwością • eeaaGiem. dopcinogą Panu w uzyskaniu odpowied
nie! • sady. Za zycz-.-ra i sen'eczne
słowa bardzo dziękuję.
P. Marian K. Z wielkim zadowole
niem przeczytałam list Pa.na i serde.cz
nie za słowa uznania dziękuję. Z li
stu Pana i z.podanych w nim szcze
gółów — wnioskuję, że jest Pan jed
nostką o zdecydowanej woli, dumny,
odważny, optymista. Jest Pan szcze

ry, otwarty, dla otoczenia serdeczny
ale nie kryjący swoich sympatii ani
antypatii. Ze względu na swoje zdol
ności organizacyjne i syntetyczny umysł — nadaje się Pan na stanowisko
kierownicze, na którym może Pan
przynieść wiele pożytku. Pragnę Pa
na ostrzedz przed ewentualnym zała
maniem się i rozterkami na tle uczu
ciowym. gdyż to może wprowadzić
nie potrzebne komplikacje w Pańskie
życie.

PIĄTEK, 20.5.1938 R.

ment koncertu-rewii; 22 50 Ostatnie wiadom.
dziennika wieczornego.

WARSZAWA I.
4.15 Kiedy ranne wstają zorte; 6.20 Gim
nastyka; 6.40 Płyty; 7.00 Dziennik poranny;
7.15 Płyty; 8 00 Audycja dla szkół; 11.00 Au
dycja dla poborowych; 11.15 Audycja dla
szkół; 11.40 Georges Thill (tenor); 11.57 Sy
gnał czasu; 12.05 Audycja południowa; 15.50
Wlad. gospodarcze; 15.45 Audycja dla dzie
ci; 16.00 Rozmowa z chorymi; 16.15 „Toast
w pantofelku" audycja muzyczna; 16.50 Po
gadanka aktualna; 17.00 O kongresie pracy
obywatelskiej kobiet; 17.15 Zespołowa mu
zyka wokalna; 17.50 Przegląd wydawnictw;
18.00 Wiad. sportowe; 18.10 Wielka orkiestra
fortepianowa; 18.55 Audycja dla wsi; 19.00
„Zrządność i przekora" komedia Fredry;
19.50 Pogadanka aktualna; 20.00 Koncert sym
foniczny; 22.00 Muzyka taneczna; 22.50 Ostatnie wiad. dziennika wieczornego; 22.50
Gospodarka Polski.
WARSZAWA II.
15.00 Płyty; 15.15 „Na chłopskim weselu"
fantazja muzyczna;
14.00 Parą informacji;
14.10 Płyty, 15-00 Reportaż; 15.15 Wiad. spor•owe; 15.20 Muzyka taneczna; 18.00 Koncert
solistów; 18.50 Płyty; 19.55 Zycie kulturalne
stolicy; 22.00 „śpiewajcie Panu" psalmy Da
wida; 2215 Muzyka kameralna; 25.10 Płyty.

1N-TAO

WARSZAWA II.

15.00 Płyty; 14.00 Parą informacji; 14.10
Koncert solistów; 15.00 Pogadanka aktualna;
15.10 Wiad. sportowe; 15.15 1000 taktów mu
zyki; 18.00 Muzyka kameralna; 19.00 Płyty;
19.55 tycie kulturalne stolicy; 22.00 Kwadrans
poezji staro.greckiej; 22.15 Recital fortepia
nowy )ózefa Tolkacza; 22.50 Płyty.
NAJCIEKAWSZE AUDYCIE ZAGRANICZNE
21.00 Rzym Wieczór oper z Florencji.
21.00 Mediolan. Koncert Wagnerowski. Dyr.
la Rosa Parodi.
21.15 Luksemburg. Koncert symfoniczny.
21.50 Florencja. „Stenferello" — operetka
Cusciny.
21.55 Droitwich. Koncert z udz. Alfreda Piccavera (śpiew).

NIEDZIELA, 22.5.1938 R.

WARSZAWA I.
8.00 „Serdeczna Matko"; 8.05 Dziennik po
ranny; 8.15 Audycja dla wsi; 9.00 Regionalna
transmisja z leszna; 10.50 Płyty; 11.00 Zespół
salonowy rozgłośni poznańskiej; 11.50 Od
wiedziny w liceum pedagogicznym w Lesz
nie; 11.57 Sygnał czasu; 12.05 Poranek sym
foniczny; 15.00 Przegląd kulturalny; 15.10
„Bogactwo" fragment z powieści Wandy MlNAJCIEKAWSZE AUDYCIE ZAGRANICZNE
łaszewskie; 15.50 Muzyka obiadowa; 14.45
19.25 Wiedeń. „Gienni Schicchl" opera Audycja dla wsi; 15.45 Wszystkiego po tro
chu
— audycja dla dzieci; 16.05 Koncert so
Pucciniego (transm. z Opery).
listów; 16.45 O ochronie budownictwa lu
19.50 Strasburg. „Cień" opera Flotowa.
20.00 Frankfurt. Koncert symfoniczny. Oyr. dowego; 17.00 Podwieczorek przy mikrofo
nie; 18.54 Klasyczny teatr wyobraźni: „Po
Schuricht.
wrót Odysseusza"; 19.55 Słynni wirtuozi;
20.00 Hamburg. Utwory liszta.
20.15 Transmisja meczu piłkarskiego Polska
20.50 Softens. „Wolny Strzelec” opera We
— Irlandia; 20.55 Przegląd polityczny; 21.05
bera.
Dziennik
wieczorny; 21.15 „Obrazoburcy"
20.50 Florencja. Koncert symfoniczny.
Kukułka wileńska; 22.00 Opowieści o Wag
25.00 Radio Paris. Koncert nocny.
nerze; 22.50 Ostatnie wiad. dziennika wie
czornego.
SOBOTA, 21-5.1938 R.
WARSZAWA II.
WARSZAWA I.
14.45 Płyty; 15.05 Claude Debussy: Fragmen
6 15 Kiedy ranne wstają zorze; 6.20 Gim ty z op. .Pelleas i Melisanda"; 16.00 Feliąaktualny; 16.10 Kwartet Schrammie; 22.00
nastyka; 6.40 Płyty; 7.00 Dziennik poięnny; ton
Płyty.
7.15 Płyty; 8.00 Audycja dla szkol; 11.00 Au
dycja dla poborowych; 11.15 Audycja dla
NAJCIEKAWSZE AUDYCIE ZAGRANICZNE
szkól; 11.40 Szubert: Fragmenty z tria b-dur;
11.57 Sygnał czasu; 12.05 Audycja południo
17.50 Lipsk. „Śpiewacy norymberscy" ope
wa; 15*50 Wiad. gospodarcze; 15.45 Teatr ra Wagnera.
wyobraźni dla dzieci; 16.15 „Od Aten do
19.05 Monachium. „Holender-tulaez” opera
Bayreuth": „Mozart — syn nieba i ziemi”; Wagnera.
16.50 Pogadanka aktualna; 17.00 Transmisja
19.20 Sztutgarł. „Walkiria” opera Wagnera.
nabożeństwa majowego; 17.50 Program; 18.00
20.00 Bruksela franc. Symfonia nr 4 Bruck
Wiad. sportowe; 18.10 Pogadanka społecz nera.
na: 18.55 Audycja dla wsi; 19.00 Audycja dla
20.00 Radio Romania. „Wolny strzelec" oPolaków za granicą; 19.50 Pogadanka aktu pera Webera.
alna; 20.00 „Gdy zadtwiączą przy piosence
21.00 Hilwersum II. Symfonia nr 6 Boethomandoliny"; 20.45 Dziennik wieczorny; 20.55 vena pod dyr. Mengelberga.
Pogadanka aktualna; 21.00 Płyty; 21.50 „Na
21.00 Rzym. Koncert symfoniczny.
chłopskim weselu" fantazja muzyczna; 22.00
21.00 Mediolan. „Majowe szaleństwa” ko
„Popularność" wesoły skecz; 22.10 Frang- media muzyczna.

Falentine Wiliams
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ZA ŻÓŁTYMI
DRZWIAMI
Przekład autoryzowany z angleltklego

KAROLINY CZETWERTYftSKIEJ
STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI:
Aline Innesmore I lady Julia Ressway wracają z przyjęcia
na królewskim dworze.
Późną nocą, po ooowiązkowej fotografii, Alina przypomina
sobie, te obleceta Barry emu pokezać mu sią w dworskiej su
kni. Wstępuje więc doń na chwilą.
Przy drzwiach mieszkania Barry'ego Atlna robi straszne od
bycie. 2 za żółty ch drzwi sączy sią struga krwi, zalane cale
schody. Za wyważonymi drzwiami, Rodney Rossway, który
przypadkowo znalazł sią na miejscu, dokonywa strasznego
odkrycia_ Barry Swete został zamordowany.
Rozpoczyna sią śledztwo. Alina przypomina sobie, te wi
działa człowieka, który chyłkiem umknął z domu Barry'ego już
po odkryciu iqonu Swete'e.
śledztwo blerze w swole rąoe naczelny Inspektor Scotland
Yardu — Manderton.
Alina z przerażeniem konstatuje, że chusteczka, którą pod
niosła z ziemi w mieszkaniu zamordowanego, należy do Gerry Rosswav. małżonki brata Rodney's.
Gerry Rossway dowiaduje sią o strasznym fakcta zamordo
wania Barry'ego.

Hej! Roberts... czy jak się tam nazywacie.
— Słucham pana — odpowiedział trzęsącym się
głosem lokaj.
— Wasz pan palił cygara — prawda?
— Jeżeli palenie jednego dziennie można nazwać
paleniem cygar, to powiedzmy, że palił.
— A papierosy palił?
— Nigdy, proszę pana.
— Ale miał papierosy dla gości?
— Miał, w srebrnym pudelku.
Tu wtrącił-doktór:
— Swete nie cierpiał papierosów. Nazywał je
emblematem akademickiego wieku.
Inspektor podziękował kiwnięciem głowy i zaczał

r
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WIELKI: „Manewry jesienne" Kalmana.
NARODOWY: „Gąsi I gąski" Bałuckiego.
POLSKI: „Wesele Figara" Beamarchais.
ŁtlNI; „Dama od Maksyma" w ret. Nlewiarowicza z Mira Zimińska, Zniczem I Gra
bowskim.
NOWY: „Serca" Bernsteina w reżyserii
St Wysockiej.
MAtY: Dziś premiera komedii F. Molnara
„Nowa Dalila" z Milą Kamińską.
ATENEUM: Codziennie „Szóste plątro" w
ret. Perzanowskiej z lataczom na czole za
społu.
MALICKIEJ: „Jastrząb wśród gołąbi" A.
Herzta.
KAMERALNY: Codziennie „Niewiniątko"
WIELKA REWIA: „Opiekuj sią Amelią" ko
media 1. Feydeau.
MALE QUI PRO QUO: Dziś przedstawienie
zawieszone z powodu generalnej próby.
W sobotą jżremiera nowej rewii literac-

Kina oznaczono gwiazdką rozjsoczynafą si
ansę o godz. E-ej. Pozostałe o godz. 4-a
KINA ZEROEKRANOWE.

ATLANTIC (Chmielna 55): .Alarm na morzu".
* BAŁTTK (Chmielna 9): „Pani Walewska".
CAPITOL (Marszałkowska 125): „Wrzos".
♦ CASINO (Nowy Świat 50): „Kobieta z
przeszłością".
COLOSSEUM (Nowy Świat 19): „Tajemniczy
przeciwnik".
„
+ EUROPA (Nowy Świat 65): „Po wielkiej
wojnie".
« IMPERIAL (Marszałkowska 56): „Kslątniczka cygańska".
PALLADIUM (Złota 7): „ósma tona sinobro
dego".
,Zorro",
PAN (Nowy świat 66)
a RIALTO (Jasna 5): „Król slą bawi".
■» ROMA (Nowogrodzka 49): „Groźny
Bill".
STYLOWY (Marszałkowska 112): „Zbłądzi
łom".
<• STUDIO (Chmielna 7): ,Tygrys Esznapuru".
,Wróć
ŚWIATOWID (Marszałkowska 111):
moja maleńka" (Viverc)
VICTORIA (Marszałkowska 106): „Dzień na
wyścigach'.

i _ fló
« 4
”
klej. W rewii tej przygotowano
wych dowcipów, którymi częstować
publiczność komik pierwszej wody J".
Znicz. Chór Dana przygotował równie*
swoich wielbicieli obfity, melodyjny 1
soły repertuar, obok tego Grossównói
mińska, Bogucki, Olsza i Orłów.
CAFE CLUB: Szopka polityczna.
INSTYTUT REDUTY (Kopernika
•
media Cwojdzińskiego „Teoria Einste>n* \
ROSYJSKIE STUDIO DRAMATYCZNE:
premiera komedii H. Sudermanna
Motyli”.
TEATR 8.15: „Krysia Leśniczanka". . <fly.
FILHARMONIA: Dziś koncert symfonią*
W programie utwory Brahmsa, Francka '
lada symfoniczna Stefana StoińskiegO’
Br. Wolfstal.
Tako solistka wystąpi z koncertem
Brahmsa pianistka Róża Etkin-MoszkoW**

HOLLYWOOD (Hoża 29): „Szeik" z
nem Nowarro.
ITALIA (Wolska 52): „Zycie ulicy".
.I
JURATA (Krak. Przedm. 66): „Dla ciebi’
„Darmozjad".
... I
KOMETA (Chłodna 49): „Sharlok Holi"*
dr Watson" i rewia.
. _ fl!
KINO PARAFII SW. ANDRZEJA (Chlodn*
„50 karatów szcząścia".
ł MAJESTIC (Nowy Świat 45): „Czlo*1
który tył dwa razy".
t*"
ł MARS (pl. Inwalidów): „Panowi*,,*
warzystwa" i „R-107 wzywa pomocy • „ I
MASKA (Leszno 70): „Noc przed bit*'
„Nie calu! w kinie".
METRO (Smocza 15): „Zbieg z San
tin" i „Strzelec bengalski”.
w|»
MEWA (Hoża 58): „Penny" i „Mlstrl*"
głupoty’’.
ó MIEJSKIE (Hipoteczna 5): „Kłopoty
łej pani".
pl>
MUCHA (Długa 10): „Dziewczyna szuz»
łości” i dod. kol.
01
NOWA TOMBOLA (Marszałkowska 54). "
ma kameliowa" i „Atak o świcie".
„j*
PROMIEŃ (Dzielna 1): „Niezwyciężony ’
I „Zielony sygnał".
jr
+ PRASKIE OKO (Zygmuntowska 18)! •'
ginione miasta" i „Diabły wybrzeży". _ .„ta,
+ POPULARNY (Zamojskiego 20): i™
córka poezmistrza" i rewia.
PRAGA (Targowa 71): „Strzelec
ski" i dodatki.
, __|cTV
RAJ rCzerniakowska 191): „Tajei""
strzał" i „Film polski".
,
RENA (Długa 9): „Dorożkarz Nr 15 I "
sole rozrywki".
. 1»ś
ROXY (Wolska 14): „Czarny korsarz •
pies z kotem".
. d**
RIWIERA (Leszno 2): „Bunt załogi 1
datki.
, kny«*
SFINKS (Senatorska 29): „lekarz pl«»"’
kobiet".
— paSOKÓŁ (Marszałkowska 69): „Alarm *
kinie" i „Robert i Gloria".
. „ylf
SORFNTO (Krypska 54): „W. Z. 6 nie *’
dowal” i „Głos serca".
ŚWIAT (Suzina 4): ..Romantyczny mli'®"
i „Władczyni dżungli".
. X' '
SYRENA (Inżynierska 7): „Kld GalaM
„Jeoo ostatnia walka".
„
ŚWIT (Nowy świat 19): „Niedorajda • , tff
TON (Puławska 70): „Sherlok Holmes
Watson".
_
Łianl*
TRIANON (Sienkiewicza 8): „Panna M”
I „Kraj miłości”.
UCIECHA (Złota 72): „Buziaczek".
'
UNIA (Dzika 8): „Promienie zagł»°’ (

ACRON (Żelazna 64): „Pleśń skazańców" i
„Dwa dni miłości".
ADRIA (pl. Teatralny): „Nancy Steele zginąła".
AMOR (Elektoralna 41): „Niewiniątko" I
„Pan redaktor szaleje".
+ ANTINEA (Żelazna 51): „Krew na morzu”
i „Srebrna torpeda".
AS (Grójecka 56): „Zabroniona śzcząkclo"
i „Walc dla ciebie".
BIS (Elektoralna 21): „Historia jednej no
cy"
CZARY (Chłodna 29): „Kata Nag" I „Pro
mienie zagłady".
+ EDEN (Marszałkowska 51): „Królowa
dżungli" i „Parada Warszawy".
ELITE (Marszałkowska 81a): .Jej pierwszy
bal" I „Pod twoim urokiem".
FAMA (Przejazd 9): „Robert i Bertrand".
FEMINA (Leszno 55): „Ostatni alarm".
FILHARMONIA (Jasna 5):
„Koniec pani
Cheyney".
WANDA (Mokotowska 75): „Zawinił*"1
FLORIDA (Żelazna 41): „Ben Hur" I „Czaru
jące oczy".
rawia artystyczna.
FORUM (Nowlniarska 14): „tarce I szpa
informacje o tumach dozwolonych .:
da" I „Kochaj i nie płacz".
młodzieży — telef. 7-11-25.
HEIIOS (Wolska 8): „Zawiniłem".
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chodzić ze spuszczonymi oczami, od krzesła nie
boszczyka aż do drzwi.
Nagle wszedł do pokoju mały człowieczek w oku
larach, z torbą w ręku.
Manderton podniósł oczy na Pargettera.
— Nie potrzebujemy już zatrzymywać pana dłu
żej, doktorze — i przedstawił mu nowego przyby
sza — doktora policyjnego.
— Doktór Warburton zajmie się oględzinami tru
pa, a pan niech tymczasem zda mi sprawę z włas
nych obserwacji. Jeżeli pan Warburton ma jakieś
uwagi do zrobienia, wysłuchamy go — mówiąc
to, ruchem ręki dał znać pozostałym, że mają się
usunąć. — Idźcie stąd wszyscy, tylko nie pan, Dane,
trzeba zdjąć odciski palców. A wy — rzeki do po
licjanta — możecie iść po ambulans. Wainwright!
pilnuje pan przyjścia fotografa, i da mi pan znać.
Roberts niech wraca do domu, ale adres wasz pro
szę mi zostawić. Panie Pargetter...
Pokój się opróżnił. Doktór Warburton ukląkł przy
zmarłym usunąwszy parawan, a Pargetter z pew
nym przekąsem przedstawił rezultat swojego bada
nia. Obrażony był w miłości własnej, że jego zdanie
nie jest uważane za ostatnią instancję.
— Swete został zabity z odległości nie większej
jak dziesięć kroków. Rana, zadana kulą, przechodzi
przez tętnicę. Ponieważ nie znalazłem rany od wyj
ścia kuli, przypuszczam, że pocisk utkwił spłaszczo
ny w kręgach szyjnych po drodze uszkodziwszy
tętnicę. Krwotok spowodował śmierć natychmia
stową.
Inspektor wyjął z kieszeni gruby notes.
— Niech ja to zanotuję. Arteria, mówi pan...
Ciągle jeszcze klęcząc doktór policyjny spojrzał
w górę z ironicznym uśmiechem.
Na twarzy Mandertona żadna zmiana nie dała się
zauważyć.
— Dziękuję — i zwrócił się do Warburtona: —
A pan nie znalazł miejsca, gdzie utkwiła kula?
1 — Nie, panie inspektorze.

(02X,

wytwof0

sktad^
Leszno 101^^

— Ma pan jednak pojęcie o kalibrze kuli?
— Sądzę po wielkości rany, że to nabój większe
go kalibru, 4,5 mm najmniej, z wielkiego rewolw^
wojskowego. Kula w łusce niklowej podobna &
tych, które pasują do rewolweru zmarłego, nie
biłaby tak wielkiej rany. Kula z rewolweru wojską
wego byłaby bez łuski, a rozpłaszczona przez ud
rżenie o kręgosłup, nie mogła wyjść.
Inspektor spojrzał badawczo na mówiącego.
,
— Widzę, że pan się świetnie zna na broni palu
— Służyłem cztery lata w artylerii, w cza$
wojny.
— Więc pan twierdzi, że mierć Swete‘a była 11
tychmiastowa?
— Gdy arteria jest uszkodzona, koniec nastęPu!
bardzo szybko, w parę sekund. Krwotok jest
towny i obfity. Pan wie zapewne, że tętnica słu^
do doprowadzania krwi do mózgu. Jeżeli kula o,
fiła w kręgi szyi, ranny stracił przytomność U1
mentalnie.
f
— A w takim razie nie byłby zdolny krzyku
nawet, ani zawołać o pomoc?
Doktór ciągnął, dalej:
— Zmarły nie mógł z powodu nagłego, su^|j
krwotoku wydać głosu. Przede wszystkim w v
wypadkach brak tchu. „Głód powietrza" jak to u
zywamy, jest jednym z symptomatów w takich
padkach. Prócz tego kula mogła uszkodzić ner •
krtani, paraliżując ją. Nie, nie mogę przypuścić, choć na chwilę Swete mógł wydać jakikolwiek S1
Manderton nadął usta...
_ ,
— Nie widziałem na skórze nieboszczyka
go śladu spalonego prochu, co daje do myślenia,
strzał nie wyszedł z bliska. Jaką odległość Po
puszcza pan?
— Długość pokoju.
,
— Jednym słowem, to nie był napad n>esp01;(5ica
wany. Swete musiaf rozmawiać ze swym zab
jakiś czas, zanim padl strzał.
Doktór przytaknął.
£ a
(Dalszy ciąg nastaPu
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Przyzwyczajenie jest drugą naturą

a interes — interesem

Prowizja od własnego małżeństwa
ty Ogrodzie Krasińskich wynikła
?*antura między jakimś mężczyzną
1 kobietą. Policjant spisał protokół
kazało się, że byli to Jankiel Go°"czyner swat zawodowy i kupco*.a z ulicy Bonifraterskiej Jednia Ke_
"•Ssztein, wdowa. O co im poszło?
Gołowczyner szukając dla
*dowy męża długo nie mógł go znaIndagowany przez wdowę przy
dał się w końcu, że nigdy jej kandyata na męża nie znajdzie, bo on sam
akiął na nią parol i długo nie miałodwa
81 wyznać to wdowie. Ot podobała
się i jUż, Wdowa zgodziła się i na
ołowczynera. bowiem i jej podobał
*'.ę swat, chociaż już starszy wie,lem. Zresztą i wdowa nie była dzis,eisza.
Ale wynikła awantura gdy okaza0 s*9, że swat swoje małżeństwo
raktuje tak jak każde inne, które ko
rzył. To Jest pani młoda musi mu
’Płacić prowizję przynależną swaJ*1”’ niezależnie od w niesionego po"3?u. Właśnie na ten temat rozma1’Ii przechodząc przez Ogród Kralnskich, przy czym doszło do ostrej
Rzeczki. W rezultacie z małżeństwa
aie się njc nie będzie, bo wdowie
ę takie stawianie sprawy nie podo-

ba. Swat dziwi się wdowie pytając
dlaczego jego małżeństwo ma być za
warte za darmo skoro kojarzył je
swat? A że był nim on sam to i cóż

z tego.
] Tymczasem staną przed sądem za
' zakłócenie spokoju publicznego i moI że wtedy się pogodzą.

Kto i kiedy nadawał ludziom nazwi- ’
ska, trudno jest dzisiaj ustattć. Jedno
jest pewne, że każdy osobtuik niusial
się czymś usprawiedliwió, zasługując
na takie lub inne tniaąc. Praojcowie
Franciszka Pamięty z Marymontu
mieli na pewno doskonałą pamięć,
iniono dopiero wieczór o śmierci głów skoro bohater naszych dzisiejszych
nego żywiciela(?).
„uśmiechów i łez,‘* tak się właśnie na
Wypadek ten dobitnie świadczy o zywa. Jednakże Franciszek Pamięta
karygodnym lekceważeniu życia pol
skiego robotnika i porządkach panują
ma krótka pamięć
cych w gazowni — instytucji, która
i
jest
krótkowzroczny. Rozpoczął on
powinna świecić przykładem.
przy ulicy Włościańskiej przebudowę

Niedbalstwo dyrekcji gazswni

przyczyna śmierci robotnika
Wczoraj w godzinach rannych w
gazowni miejskiej przy ul. Ludnej,
wskutek niedbalstwa dyrekcji I nie za
bezpieczenia pasa pociągowego (trans
misji) został porwany i zabity na miej
scu pomocnik maszynisty Jan Kordek,
który na polecenie majstra chciał na
smarować maszynę. Rodzinę zawiado
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Zapisy na 21 maja

domu. Ponieważ nikogo nie pytał o
pozwolenie, przybyła komisja i robo
ty opieczętowała. Pamięta zapomniał
jednak o komisji, nie dojrzał naza
jutrz pieczęci i roboty prowadził da
lej. Ale okazało się, że wydział nad
zoru budowlanego, w którym na pe
wno nie ma żadnego Pamięty, prze
cież pamiętał O nałożeniu pieczęci i
Pamiętę wezwano przed sąd. Skaza
no go na 14 dni bezwzględnego are
sztu. Ten fakt Pamięta będzie chyba
długo pamiętał.
Pamiętać będą również obecne cza
sy tysiączne rodziny bezrobotnych w
całej Polsce. Zwłaszcza rok obecny
będzie pamiętny w dziejach kryzysu,
jako że rozpoczęły się wędrówki na
rodów, jak za dawnych czasów sta
rożytnych. Najwięcej dotyczy to tych
miejscowości, które przed wojną kwi
tły rozwojem przemysłu i względne
go dobrobytu, a teraz panuje tam nę
dza tak wielka, że trzeba

wywozić masami ludzi

Narew — Tuńskiego. Bobruisk — |[ Bronikowskiej. Nordstróm — Szaniaw
GONITWA 1. Płoty. Nagroda 1800
st. Jordan. Hestia. — Grabowskiej, > skiego.
zł. Dystans 2800 jutr.
w inne, mniej zaludnione okolice. Wła
Taiga — Bukowskiego.
i GONITWA 5. Handicap. Nagroda śnie w tych dniach przejechała przez
GONITWA 2. Nagroda 2400 zł. Dy 3966 zł. Dystans 2100 mtr.
Lulu 54 '/i — st. Jordan, Liktor 51*2 Warszawę taka partia bezrobotnych
stans 1600 mtr.
Capri — Broszkiewicza. Herpes — — Wodzińskiego, Libretto 54*/2 — A. z rodzinami z Zagłębia DąbrowieckieMieczkowskiego, Lohengrin — Litew Mieczkowskiego, Dar 59 — Pin. i E. go. 200 rodzin wysiedlono z inicjaty
skiego i Mikkc.
Kown., Centyfolia 54 — st. Podkowa. wy Funduszu Pracy na Polesie, gdzie
GONITWA 6. Nagroda 1400 zł. Dy
GONITWA 3. Nagroda 3000 zł. Dy
ponoć jest lepiej i gdzie rozpoczęto
stans 2100 mtr.
stans 1600 mtr.
Markiz II — st. Jordan, Hungaria —
Omulew — L. Bukowieckiego, na większą skalę zakrojone roboty
ty dniu wczorajszym cała kultural- skich oraz fundacji stypendialnej im.
Budnego, Effor — Wodzińskiego, Okey — Boryckiego, Elmira — Wo publiczne.
tyarszawa uczciła w 26 rocznicę Bolesława Prusa z jej prezesem mece Wamba — Wężyka.
dzińskiego, Thaiti — Gawłowicza,
Przydałoby się i w Warszawie tro
lerci pamięć swojego piewcy, wspa nasem Rodkiewiczem na czele.
GONITWA 4. Nagroda 2000 zł. Dy Dorota — W. Pin. i E. Kown., Katorżnik — Grabowskiej, Fenszek — Dy- chę więcej inicjatywny w kierunku
'’tego pisarza Bolesława Prusa vel
W skupieniu wysłuchała Warszawa stans 2100 mtr.
przeprowadzenia niektórych robót.
Pociecha — st. Łochów, Nieporęt dyńskiego.
eksandra Głowackiego. Prus należy modłów za duszę Zmarłego, oddając
GONITWA 7. Handicap. Nagroda Wprawdzie rozpoczęto masowy re
Cie.rpickiego, Bobrujsk —■ st. Jor
J ° tyci, Pisarzy( których pamięć w li- hołd wielkiemu talentowi i wielkiemu —
dan, Rewers — K. Wodzińskiego, Li 2000 zł. Dystans 2200 mtr.
JTaturzc polskiej nigdy nic zginie. Je- Sercu.
Royal Fox 58Vź — Wróblewskiej, mont domów, przemalowywa się ró
bretto — Mieczkowskiego, Saga —
1
Debar
55 — Pawlaka, Indus 52 — Bo wnież, z nakazu władz, wszystkie
»Lalka“, „Placówka", wszystkie
ryckięgo, Bryza 55 — Wodzińskiego, parkany, przy tym malowanie to od
^ele, „Faraon" czy w reszcie jego
SirdarOpol ól — Grabowskiej, Olimp trzech lat odbywa się na początku
I r°niki tygodniowe” drukowane na
60% — st. Nałęcz.
każdej wiosny, to przecież niektóre
^’’tach pism codziennych, to perły łiGONITWA 8. Nagroda 1400 zł. Dy parkany potrafią się ukryć przed ohratury, którym równych nie łatwo
stans 2100 mtr.
Jesień — st Lubicz, Thaiti — Ga- czyma wszystko widzących dzielnico
^łoby dzisiaj znaleźć. Obok Henryka
nlenkiewicza, Bolesław Prus był jedW konsulacie argentyńskim w War i watclstwo argentyńskie niemal auto, wlowicza, Ostrzyca — Falewicza, wych. Zwłaszcza na peryferiach miaKatorżnik — Grabowskiej, Addis Abe
z największych władców prozy szawie wydarzył się ostatnio uiezwy j matycznie, podczas gdy jego matce I ba — J. i E. Bukowskich. Doża — st. sta. Jest nawet jeden
Oskiej ubiegłego stulecia.
kły wypadek. Przybyła tam Mira konsulat nie mial zamiaru dawać na- j Podkowa, Aigokeros — Hałko.
talu po 2 zl 70 gr do 2 zl 90 gr za
parkan rekordowy
tyczoraj w 26 rocznicę jego zgonu Bekierman z Baranowicz z prośbą o wet wizy,
«
. ’ranieni fundacji stypendialnej jego wizę wjazdową do Argentyny, gdzie
Na Żoliborzu. W dzielnicy domów uie»ia odbyła się żałobna msza św. od roku przebywa jej mąż. W trakcie
rzędniczych. Między ulicami Niegole
,. Zed ołtarzem głównym kościoła św. załatwiania formalności z tym związa
wskiego i Wyspiańskiego (co za zło
■jb»
■«*
Kościół tłumnie wypełniła mło nych Bekiermanowa nagle zasłabła, a
śliwe figle płata życie, bo przecież
®z szkolna ze sztandarami, z gim- przed przybyciem doktora— urodziła
tu właśnie powinno się malować, a
^lum i szkołą powszechną im. Bolc- dziecko.
malować). Istnieje tu kolonia od lat 15
Ponadto wydano wniosek o opieczę
Ukończono Już akcję wzmożonej
awa Prusa na czcle.Przy tablicy mar
Ponieważ w myśl przyjętych w wic
i przez ten czas parkan nie został po
liUr°*ej, ozdobionej kwieciem przez lu państwach, a m. in. i w Argentynie kontroli sanitarnej, prowadzoną od dn. towanie jednego sklepu spożywczego malowany ani razu. A przecież były
• ’’’S wydawniczą Gebethnera i Wo|- zwyczajów, teren konsulatu jest eks- 6 bm. przez państwową i miejską służ na ul. Chmielnej w okolicy dworca nakazy i przed rokiem, i przed dwo
Głównego.
ę.’ "murowanej w jednej z naw koś- terytorialny, a Argentyna dajc obywa. bę zdrowia.
ma laty, i przed trzema. Takich par
telstwo
wszystkim
urodzonym
u
sie|
Należy zaznaczyć, że obecnie leka kanów jest tam więcej. Wreszcie je
ku czci wielkiego pisarza, wartę
Ogółem poddano oględzinom około
bie — młody Bekierman dostał oby- 1.000 posesyj i 600 sklepów we wszy rze i kontrolerzy sanitarni prowadzą den z nich, przy ulicy Towiańskie“orową pełnili harcerze.
stkich punktach miasta. Kontrola wy normalną kontrolę sanitarną posesyj, go. zgnił ze starości i zwalił się z
Prezbiterium zasiedli obok rodziOr Bolesława Prusa, przedstawiciele
kazała pewną poprawę stanu sanitar. sklepów itp.
trzaskiem słyszanym na cały Żoli8’oizacJi literackich i dziennikarnego.
bórz. Odgłosy tego trzasku nie do
Opornych, którzy nic zastosowali
tarły tylko do komisariatu policji.
w wypadku samochodowym się w okresie propagandy sanitarnej
Szczęście, że pod parkanem w tym
We czwartek około godz. 4-tej nad do wydanych zarządzeń porządko
czasie nie bawiły się dzieci, których
ranem przy zbiegu ulicy Brackiej i, wych ukarano doraźnie, bądź skiero
zawsze kiedy indziej jest tam sporo,
na podwórzu fabryki
Nowogrodzkiej wydarzyła się kata wano sprawę do sądu sanitarnego. —
w Zw. Pań Domu
Mogłoby niektóre zginąć. No, ale to
r
/’bryce Orawskiego przy ul. Je- strofa samochodowa. Samochód oso Tak więc ukarano grzywnami około
Związek pań domu (Nowy Świat 9) byłoby zrozumiale. Natomiast w żaza ;brudne
bowy zderzył się z samochodem cię- j 100 dozorców
_______ __
____ utizymywa. przyjmuje od godz. 10 do 14 zapisy den sposób nie można pojąć, jak to
°llmskiej 105 wybuchł strajk.
otnjcy wszczęli rokowania o żarowym zakładu czyszczenia mia- nie klatek schodowych lub podwórz, na kursy gospodarstwa domowego dla się stało, że
sporządzono ok. 40 właścicielom skle
PI °wę zbiorową, żądając wyższych sta.
pań domu i pomocnic domowych oraz
Wypadek nie pociągnął za sobą pów protokuły za brudy oraz wystą na kurs przetworów owocowych, po
zginą! nieboszczyk
' ,ePszych warunków. Właściciel
18
mial im dać odpowiedź dnia ofiar, tylko samochoód prowadzony plono w 30 wypadkach do starostw o traw jarskich i potraw z ryb.
n0 prostu uciekl z łóżka i kto żyw
bot •n' Kiedy w oznaczonym dniu ro przez p. Żwirkową uległ nieznaczne unieruchomienie przejścia ze sklepów
Poradnia
Związku
„Szyj
sama"
szuka go na wszystkie strony. Mo
^nicV _ przybyli do fabryki zastali mu uszkodzeniu. P. Żwirkowa nie od do mieszkań prywatnych właścicieli.
wznowiła poradnię mody, czynną w wa o Aronie Salinbaumie, który przy
Ir^^kie wejścia zamknięte, a w niosła żadnych obrażeń. Natomiast, ia
poniedziałki, środy i piątki od godz. jechał z Otwocka do krewnych Lanżt jn*u właściciela oświadczono im. dący wraz z .nią tow arzysz doznał ob
13 do godz. 14. Specjalistka na miej dauów na Pawią 3. Napił się kwasu
rażeń
głowy
i
twarzy.
’bryką będzie unieruchomiona.
scu.
solnego, udzielono mu pomocy lekar
Cztery
wypadki
stfa-v ec teg0 robotnicy rozpoczęli
W niedzielę 22 bm. otwarta będzie skiej i Salinbaum umarł. Tak przy
’’ryki Okupacyiny- na Podwórzu faod godz. 10 do godz. 17 dla członkiń najmniej wszyscy myśleli. Przykryli
i wprowadzonych osób wystawa ar go białym całunem i zajęli się przy
Chorobę paraliżu dziecięcego, nie
Wyznaczono już najbliższy termin
tystycznej dekoracji stołów.
gotowaniami do pogrzebu. Tymcza
egzaminów adwokackich w Warsza notowaną od dłuższego czasu w Pols
sem w godzinę potem zajrzano do po
ce, znów zaobserwowano w kilku spo
wie.
•>.
-----koju niebosżęzyka i nie znaleziono
Egzaminy te odbędą się 17 oraz 18 radycznych wypadkach.
go. Całun był zrzucony na ziemię,
Według ostatniego sprawozdania
czerwca (piśmienne) oraz 24 i 25 ust
karaty telefoniczne
okno było otwarte (mieszkanie parte
ne, na zasadach przewidzianych w no wojewódzkich urzędów zdrowia, w
rowe) i szukaj wiatru w polu. Niebo
w stolicy
tygodniu sprawozdawczym zgłoszono
wym prawie o ustroju adwokatury.
szczyk
uciekł. Rozsądniejsi sąsiedzi
Wi» 7^2v*etn*u rb- założono w WarszaDziś pogoda o zachmurzeniu zmien
Do tej pory zgłosiło się do egzami- w różnych miejscowościach Polski 4
są
zdania,
że Salibaum napił się wód
kj
18
nym i miejscami przelotny deszcz. Po
m
’Paratów telefonicznych, dzię- nów około 100 kandydatów. Do komi- wypadki Heine - Medine.
ki,
nie
kwasu
i nabił familię w butelkę.
chłodnej
nocy
temperatura
w
ciągu
Poza tym zarejestrowano Jeden
l«
na 1 ma^a br‘ stolica liczv’
egzaminacyjnej będą delegowani
To
ci
zmartwienie.
’4cyri,
abonentów, dysponu również członkowie Naczelnej Rady wypadek dyzynterii, 220 szkarlatyny, dnia około 18 st. umiarkowane wiatry
icl] 84.783 aparatami
zachodnie.
306 jaglicy i 512 gruźlicy.
. ,.L.
Adwokackiej.

W 26-tą rocznicę zgonu

Bolesława Prusa

Zdobyła obywatelstwo argentyńsko dla dziecka

urodziwszy je w konsulacie

Ukończenie lustracyj sanitarnych

100 dozorców i 40 kupców ukarano grzywnam

P. Żwirkowa ocalała

Strajk okupacyjny

Kursy i pokazy

Egzaminy adwokackie Heine - Medine

Pogoda

rtr. 41
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Zawody Europa—AmeryKa

WspaniałeTechniczny
zwycięstwonokaut
Kolczyńskiego
We czwartek o godz. 5-ej ra
no wg czasu europejskiego ro
zegrany został w Chicago mecz
bokserski pomiędzy reprezenta
cjami Europy i Ameryki.
Mecz przyniósł zwycięstwo
bokserom Ameryki w stosunku
10:6.
Dla barw europejskich naj
świetniejsze zwycięstwo od
niósł reprezentant polski A. Kol
czyński, który w pierwszej
rundzie znokautował swego
przeciwnika, Jimmy O’Malley.
Szczegółowe wyniki meczu
bokserskiego Ameryka — Eu
ropa są następujące:
W wadze muszej Cavalieri
(St. Zj.) wypunktował Einna Le
thinena.
W koguciej Kainrath (St. Zj.)
pokonał na punkty Włocha Ser
go.
W piórkowej Irlandczyk Saun
ders wygrał na punkty z Ed'dym.

W lekkiej Amerykanin Bess
zwyciężył na punkty Niemca
Niirnberga.
W półśredniej jedyny repre
zentant polski Antoni Kolczyń
ski znokautował w pierwszej
rundzie O’ Malley‘a. W walce
tej agresywny O‘Malley zadaje
nas^gmu bokserowi parę cio
sów w pierwszych sekundach,
w chwilę potem jednak idzie na
deski do 8-miu, otrzymawszy
cios w szczękę.
O’Malley po ciosie tym wstał
i oszołomiony usiłuje dalej wal
czyć. Parokrotnie jeszcze po
ciosach Polaka Amerykanin
pada na deski, aż wreszcie sę
dzia przerywa walkę i ogła
sza zwycięstwo Kolczyńskiego
przez techniczny nokaut.
W wadze średniej Beckwith
(St. Zj.) pokonał na punkty
Niemca Baumgartena.
W półciężkiej — Amerykanin
Guerrieri wypunktował Niem-

ca Vogta.
Wreszcie w wadze ciężkiej
Niemiec Runge uzyskał zwycię
stwo na punkty nad Dan Merritem.
Nad program dwie walki roze
grali dwaj rezerwowi bokserzy
Europy. W wadze muszej
Włoch Nardechin wypunktował
Amerykanina Boto, a w wadze
koguciej Węgier Bondi zwycię
żył na punkty Lottmanna (St.
Zj.).
Zawody zgromadziły 21 tysię
cy widzów.

Tydzień ssorlu akademika

Już za 20 groszy można ćwitzyć
Tegoroczny „Tydzień Sportu Akademika" > Piłka nożna — 28 bm. na stadionie
r Warszawie odbędzie tlą w dniach 22—27 w godzinach popołudniowych.
Pływania — 28 bm. po południu na P*f
W ramach tygodnia przewidziane są nastą walni AZS.
pujące imprezy:
Przypominamy, że w okrasie „Tygodni*
Strzelania — 27 bm. od godi. 8.J8 rano do każdy akademik ma prawo korzystać **
zmierzchu na itrielnlcy przy al. Zlelenlec- wszystkich urządzeń sportowych AZS za I**
klej. Konkurencja panów 50 m w pozycji le- norazową opłatą wpisowego w wysoko*
*4cej, panie 25 m postawa leżąca.
20 gr.
Tenis — na kortach AZS w parku im. Pa
W zawodach podanych wyżej pierwszy
derewskiego. Termin nie ustalony. Organi uczestniczyć bądą studenci CIWF I szkoW
zacja tego turnieju zależy od liczby zgło- podchorążych.
Zgłoszenia przyjmują wszystkie AZS or»*
Bratnie pomoce Politechniki, Unlwersyf**
Regaty żaglarłkle — 27 bm. o godz. 10.
Regaty wiollarzkla I pokazy żllzgowców 2. P., SGGW, SGH i CIWF.
n bm. o godz. 15.50. Program przewiduje
biegi na dwójkach, czwórkach I ó tamkach

Piłka rączna (koszykówka I siatkówka) na
stadionie AZS.
Stermlerka — 25 i U bm. w Domu Akade
mickim w godzinach popołudniowych.
lekkoatletyka — 27 bm. na stadionie AZS
o g. 10 eliminacje, o g. 17 finały.

83 mecz m edzypaństwou^
Polska -Irland a

Niedzielny mecz z Irlandią będ*1®
83-im międzynarodowym spotkani^
Bezrobotni pracownicy umysłowi z pierwszorzędnymi kwa- piłkarzy polskich. Polacy wygrali
mecze, zremisowali 14, przegrali ’ ‘
'ifikacjami zwracają się z gorącą prośbą do społeczeństwa o kie. Stosunek bramek jest dodatni "
rowanie swych zapotrzebowań do pracy przez Wojewódzkie Biu 181 : 177.
ro Funduszu Pracy nd m. st. Warszawę, Marszałkowska 141,
Irlandczycy rozegrali dotąd
spotkań, z czego wygrali 12, zretfj’
Działy następujące:
sowali 4, przegrali 11. Bramki 59;®’’
1) Rutynowanych Buc alterów
- •
2)
»
Kasjerów
Najwięcej meczów z naszej rePr®'
3)
■
Korespode t'w
zentacli
grał Kotlarczyk II —
4)
■
Agonotnów
następnie Martyna — 32, Butanów "
5)
■
Nau zyc eti
27. Nowicjuszów w drużynie nie i*1®’
6)
.
lec ników
>
7)
«
Inżynierów
są nimi tylko zapasowi Brom i
8)
«
B uralistów
ran.
, ,
9)
a
Stenografów
.
, .
Jedynym amatorem w drużynie
10)
.
Maszynistki
' Program międzypaństwowych spot
Na początku października Niemcy
landzkiej jest prawoskrzydłowy Ga
ODDZIAŁ PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH
kań lekkoatletów Niemiec na rb. — Grecja.
nagan z klubu Bohemias.
przedstawia się następująco:
We wrześniu i październiku repre
29 bm. Niemcy — Szwecja w Lip zentacyjna drużyna Niemiec bawić
sku tylko w konkurencjach chodu.
będzie w Japonii.
30 lipca Niemcy — Francja w Pa
ryżu.
9 i 10 lipca Niemcy — Dania w
Hamburgu.
Skład drużyny belgijskiej, która
9 i 10 lipca Niemcy — Polska w
wkrótce
rozegra w Polsce trzy me
Królewcu.
9 i 10 lipca Niemcy — Czechosło cze piłki nożnej, został po ostatnich
spotkaniach międzypaństwowych Bel
wacja w Pradze.
Wycofane: Debar. Rumak, OlimP ’
13 i 14 sierpnia Niemcy — Stany gii nieco zmieniony.
ll Lawina
uawma J.j. UVI1K,
nul (30.50)
...--1)
Dylik, i,l
2) Nur
Słabo obsadzony i nie ciekawy spor
Drużyna ta z wyjątkiem linii po
Zjednoczone w Berlinie.
ch. Andrzejczak, 3) Tęczyn (22.—) ch. Life Guard.
</)
towo program, ściągnął na tor tylko Chrzan.
mocy,
składać
się
będzie
z
graczy
Czas: 2,17 (7, 33. 33, 32’/2,. 31h*'
13 i 14 sierpnia Niemcy — Belgia
stałych bywalców, którzy-wnieśli do
młodych, gdyż starzy reprezentanci kas 311.210 zł. Pomyślny dzień dla ka
ysyidiiy ouw
ut.
Czas: 2.49 (26'/2. 34J4 , 35, 36, 37) wysyłany
3/4 — 4-t dl.
;w Antwerpii.
Tot. zw. 18.—. fr. 6.50 i 5.50. *
bałkowiczów, bowiem w 8-miu goni dowolnie 12 — 10 dl.
1 21 sierpnia trójmecz Niemcy — Ho ostatnio zawiedli.
rządkowy 23.50.
j
Tot. 6.50. Porządk. 15,50.
Belgowie wystąpią wobec tego w twach, sześciokrotnie na tablicy wy
landia — Belgia w Rotterdamie.
Dobrze ruszyła Canzona PrZ,j?
Lawina,
która
dziś
lepiej
skakała
płat
wywieszono
nr
2.
Jeszcze
raz
27 i 28 sierpnia Niemcy — Szwecja składzie następującym:
zwracamy uwagę, że program oficjał niż poprzednio, przeprowadziwszy z pierwszym zakrętem wysforowała ®
Aertssens, De Vos-Van den Stock, ny
nie informuje kto właściwie jest miejsca dp miejsca pokonała dowol na czoło Nebraska i- poprowadź*
W Sztokholmie.
przed Canzoną. Dapiferem, Ele**
Claessens - Lamąuet - Van den Ker- trenerem stajni Lubicz. Nie podano nie Nura i kulawego Tęczyna.
rem, Kirią i Florencją. Około lWfef,
hoven, Henriet - Van Calenberg - De- również kto trenuje og. Tęczyna.
GONITWA 4. Nagroda 1400 zł. Dy ną miejsce 2-gie przeszedł DaP1’smedt - Winnepennicx - Weydisch.
Nie jest widocznie w dobrej formie, stans 1600 mtr.
Kiria zaś pa trzecie. Na początku P
po wyprawie do Czechosłowacji, Aak,
stej Dapifer sforsował Nebraskę ' E:jj
1)
Odonicz
ż.
Kusznieruk.
2)
Oberon
jeśli mógł przegrać do Orleana.
j. Kobitowicz, 3) Rebeka wadził do dużych trybun, gdzie Ż-^j
W międzynarodowym meczu pił
W dobrym porządku posłał na start (.36.50)
(68.50) j. Górecki, 4) Beduinka (11.50) wyjeżdżając mocno Canzonę
karskim Czechosłowacja — Irlandia,
Rewanżowy mecz piłki nożnej Pol tr. Kowalski, 4 1.. ki. Money Moon, któ ż. Jednaszewski. 0) Lanca II (64.50)— niu zwycięstwo, wygrywając w * f
rozegranym we środę w Pradze, Ir ska — Niemcy, który jak wiadomo ra zapewne zwyciężać będzie i w po została na starcie.
ce o trzy czwarte dł. Trzeci EleaZ
landczycy grą swoją sprawili dużą odbędzie się definitywnie 18 września ważniejszych konkurencjach. Bardzo
nv.
Czas: 1.42S (7, 30. 32, 33'/2) łatwo reszta daleko.
źle
przejechał
jeździec
Balcer
na
DaGONITWA 7. Nagroda 1800 zł.
niespodziankę. Byli oni przeciwnikiem br. w Kamienicy, wywołał wśród ca piferze. oddając pewne zwycięstwo ż. o 8 dł. — l'/2 dl.
łr3
Tot. 10.50, fr. 7.50 i 13.—. Porz. 92.— stans 1600 mtr.
zupełnie równorzędnym, a pod wzglę łego wychodźtwa polskiego w Niem Gilłowi na Ćanzonie. Złe wrażenie
1) Ramzes ż. Gulyas, 2) O® h.
Zwrot stawek za Lancę II. Zbioro
dem techniki, opanowania piłki i strza czech środkowych wielkie zaintereso zrobiła gonitwa 7-ma — wyglądało wy 137.— zł.
(13.50) ż- Gili. 3) Wróżda (52.50)
jak gdyby wszyscy, jadący jeźdźcy,
Molenda, 4) Arkas (11.50) ż. JĄ
lów byli nawet lepsi niż Czesi.
Odonicz.
prowadząc
z
miejsca
do
wanie.
ifie wyłączając ź. Gilla przeświadczę miejsca łatwo pokonał mało, gotowe szewski, 5) Rezydentka (70.—) ż- • Irlandczycy, podobnie jak Anglicy,
Ze wszystkich ośrodków emigracyj ni byli że Ramzes zwyciężyć musi.
go jeszcze Oberona. Trzecia Rebeka, siak. 6) Elba (66.50) j. KobitowiczWykazują świetną grę głową.
nych sygnalizowane są już teraz licz
Wycofane: Negrita. Ramona IV. j
czwarta zaś, nie jechana Beduinka.
Na czoło zespołu irlandzkiego wy ne wycieczki Polaków. Czynione są
Czas: 1.41 (6)4. 30. 32. 32’/2)
Lanca II została na starcie.
ce o ’/2 — 5 dl.
. ’
bili się: bramkarz Mackenzie, obrońca starania, aby widzowie polscy zgru
GONITWA 5. Nagroda 2400 zł. Dy
Tot zw. 40.50, fr. 16.— 1 8.50. “
Odesłany został do stada GoleiewGorman, środek ataku David, oraz le- powani zostali w określonej części
rządkowy 114.50.
. „g
ko 6-letni ogier Bandit, syn Bafura i stans 1600 mtr.
wa strona ataku Carey — O’Keeffe.
trybun.
Poprowadziła
Elba,
1) Money Moon ż. Jagodziński, 2)
Barbary Belle.
4-letni Marap (Rapace i Marionet Jautoś (19.—) ż. Gjll, Juras (13.50) ż. przez Ramzesa, około 1200 mtr. Ka y
te), który w tak pięknym stylu zdobył Stasiak, 4)Bouboule (31.50) ż. Lipo zes minął Elbę i nie niepokoi*1-e
nagrodę im. J. hr. Zamoyskiego., za wicz. 5) Wilia (176.—) j. Zając, 6) Le przez nikogo doprowadził swoboo
do połowy prostej, gdzie zaatafc°w
pewne w r. b. już startować nie bę Picador (23.—) ż. Michalczyk.
.
Wycofane; Kid, Centyfolia, Orlean. ny został przez Ostrą.
dzie.
Ramzes w walce utrzymał P*er
Czas 1.39 (6’/2. 3014, 31, 31) fini
GONITWA 1. Nagroda 2000 zł. Dy
sze miejsce dzięki temu, że Q®tra-ja
szem łatwo o 3 — 2 dl.
stans 1600 mtr.
Tot. zw. 45.50. fr. 16.50 i 9.50. Po ostatnich metrach wyłamała. Trz®11) Kabina ż. Gili. 2) Ingola (13.—) ż.
Wróżda.,
I Jeden z angielskich funkcjonariuszy przykrością, że w dwa dni po jego Michalczyk, 3) Irtysz (17.50) ż. Paster rządkowy 238 zł.
Ruszyły dobrze zgrupowane, popro
GONITWA 8. Nagroda 1600 złpolicyjnych, pełniący służbę na No wyjeździe pies znikł. Jakie było ol nak.
Czas: 1,4114 (6'/?, 30, 32’/2, 32’/2) b. wadził Jantoś, mając u siodła Le Pi- stans 2100 mtr.
ł
wej Gwinei, udał się na podróż in brzymie zdziwienie owego funkcjona łatwo
cadora. trzecia podążała Wilia, czwar
1) Złom ż. Gili. 2) Brysk (41-*Lt(r
o 4 — 2'/2 dl.
spekcyjną ze swego posterunku w Sa- riusza policji oraz wszystkich kole
ty Bouboule, zamykała pole Money Jagodziński. 3) Jolie (35.50) ch. '’Lj,
Tot.. 10.—. Porządkowy 13.50.
gów jego, gdy w dwa dni po powro
Kabina poprowadziła z miejsca do Moon. Na początku prostej odpadł Le lenda, 4) Biedermajer (69.50) j. K
lamanua.
Posiadał on nieodłącznego towarzy cie z objazdu właściciela psa „Sus miejsca uzyskując łatwo zwycięstwo Picador, poprawił zaś miejsce Juras. towicz. 5) Negus (38—) j. Trebao 2 dł. Drugie miejsce zajęła Ingola Jantoś doprowadził do głównych try
Wycofane: Ferdynand, Nowina- *
sza psa, zwanego „Sussie”. Ponieważ sie” przybiegł i legł u nóg pana.
Czas: 2.15’/2 (6, 31. 33, 34, 31^1 *
bun, gdzie minęła go. finiszująca z
przed miękko jechanym Irtyszem.
Wygląd psa był opłakany. Okazało
podróż inspekcyjna miała trwać przez
GONITWA 2. Nagroda 3000 zł. Dy ostatnich miejsc Money Moon, wy 6 — 5 dł.
p0grywając łatwo o 3 dl., trzeci o 2 dl.
dłuższy czas i przeważnie miała się się, że przebiegł on przestrzeń 400 mil, stans 1600 mtr.
Tot. zw. 7.—: fr. 6.— i 11.—*
1) Orlean ż. Michalczyk, 2) Aak Reszta stawki w odstępach.
rządkowy 31.50.
., 7J0lłi.
odbywać w trudnych warunkach ko podążając trop w trop za swoim pa
—) j. Czyż.
Pierwsze 300 mtr. prowadził jje.
munikacyjnych, pozostawił ów poli nem, nie mogąc jednak w czasie dro (7.Czas:
GONITWA 6. Nagroda 1600 zł. Dy następnie zaś na front wyszła J
1.3914 (7, 3O’/2, 30*
1/2, 31’/2)
stans 2100 mtr.
cjant psa na posterunku, polecając go gi mu nadążyć.
pewnie o 3/4 dł.
prowadząc przed Złomem. N®? poOd tej chwili „Sussie" stał się beTot.. 11.—.
troskliwej opiece kolegów.
1) Canzona ż. Gili, 2) Dapifer (8.—) Biedermajerem i Bryskiem..
Lepiej przeprowadzony Orlean dość j. Balcer, 3) Eleazar (59.—) ż. Kuchar czątku prostej Złom łatwo minął a j,
Kiedy po sześciu tygodniach nieo niaminkiem nie tylko posterunku w
pewnie pokonał Aaka.
ski, 4) Nebraska (146,—) ch. Molen i doprowadził swobodnie do cel?
becności powrócił na posterunek w Salamanua, lecz również całej miej
GONITWA 3. Płoty. Nagroda 1500 da. 5) Florencja (59.50) i. Kusznieruk, ka, drugie zaś miejsce zajął f!n,s
scowości
oraz
innych
posterunków.
|
Salamanua, dowiedział się z wielką
zł. Dystans 2400 mtr.
6) Kiria (70.50) j. Lewandowski.
Brysk, bijąc Jolie o 5 długości-

Spotkania lekkoatletów niemieckich

Sklad drużyny Belgów

Irlandia - Czechy

Rewanżowy mecz_

Wiadomości z toru

400 mil po tropie pana

NiezwyKły wyczyn, psa
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Pełna tabela lotem
ty dzień ciągnienia lV-ej klasy

loterii

333 40 47 744 107076 116 275 365 4.34
z)
400 614 37 881 968 95036 76 193 211 98129 282 95 342 46 434 644 791 99345
598 797 894 108159 569 802 109126
81 301 91 538 973 84 96022 3 62 162 649 826 990 100215 300 997 101064 83
564 688 336 416 617 795 996.
102
467
785
899
944
56
1221
58
652
75
914
103101
52
329
537
105
354 457 532 40 648 881 981 97149 93
110187 222 516 667 89 898 111131
370 530
202 27 418 68 709 858 962 98038 130 434 500 814 104220 48 105128 248 346 2390 421 3035 50 4149 75 259
35 6241 464 748 999 6656 159 404 983 233 112154 445 58 663 908 113005 446
932
91
766
806
68
917
106531
504
683
465 85 90 784 838 73 912 99019 32 126
230 444 706 109285 6563 8225 782 941 9178 215 56 970 51 876 991 114187 90 380 579 996
:
dzienna wygraną Zt 5.000 na 229 387 468 690 707 922 100120 529 107152 222 108155
10377 644 9(>2 11174 824 77 12014 563 115003 255 355 915 117013 97 234 430
89 638 89 96 978 101036 195 212 336 674 110041 118 45 2.39 318 413 630 57
13214 20 510 662 966 14091 134 354 532 606 753 118458 721 39 70 119059
21 100.000 na nr 1019^5
817 926 32 97 103055 236 307 411 505 934 111346 663 678 80 69 904 65
*
6S0 124 400 120087 311 849 121394 629 72S
■< 10.000 na nr: 109517 113297 122130 43 830 2 104386 408 94 598 664 768 112061 463 80 667 113161 90 394 350 625 74 476 15341 724 948 16462
17303 416 625 731 202 6 18284 372 659 122259 603 123002 4 146 357 426 !940
Jlnl,, 0 na nr: 26997 97153 100004 8 862 948 105047 129 326 438 577 619 590 637 799
774 974 19063 89 526 704 54 800 35 124241 66 418 822 981 125554 73 I60S
4*9643 137577
114245 660 115273 804 116262 383
63 720 53 106014 28 161076 236 40 58
28kL2,??° na nr: 991 4647 7592 18754 311 472 733 88 842 88 960 107021 121 664 712 801 22 953 117006 70 134 724 932 20363 438 556 755 823 916 31 21578 8 947 91 126042 255 523 127022 ■454
719 22250 505 23082 186 422 540 70 623 999 128149 200 24 592 662 700I 58
2f41° 42408 44304 50385 57087 57 448 626 716 33 46 108047 74 78 118426 53 630 56 742 877 119291 97
843 937 24092 288 330 498 606 891 990 921 129026 128 568 621 130080 228
64976 79018 989°5 159714
154 302 97 550 833 93 981 109112 305 855 120219 41 99 423 519 83 91 866 5743 870 72 26274 397 43 535 510 935 46 474 504 718 131542 43 678 846 911
na nr; ,27 1454 15710 16311 22 500 32 59 643 714 941 72 110043 957 211847 122342 636 123012 124086 27235 381 518 44 708 21 31 939 28044 132140 306 15 133060 386 695 710 911
22133 31393 32200 36815 36922 79 85 100 14 29 95 526 45 784 846 432 611 711 819 50 932 52 98 125013 105 628 30 965 98 29075 113 223 48 67
134005 50 322 541 882.
664^ 52533 54,19 55793 56413 56899 111115 24 30 503 645 709 94 862 84 140 49 338 682 703 849 126071 358 551
135256 424 599 863 906 136072 3S7
8 658 955 30085 388 890 724 947 31356
87>ś« 64,72 662]1 67408 67739 78170 939 112062 522 28 611 44 806 98 946 633 802 66 127012 950 128441 78 533 632 943 32228 745 62 945 33392 557 433 512 46 57 65 884 941 137071 103 38
631
72
727
129040
470
871
949.
1Ó7?2
a
87886
88566
89198
90320
91190
113401 9 710 54 72 864 113037 237
10iI«aO'°“P 88566 89198 9032
604 204 35523 59 36074 108 10 68 262 288 450 548 627 138654 139257 329 36
j.'469 J06099 107731 113278 113791 320 479 624 52 82 706 885 943 115018
130051 247 353 663 716 912 131020 311 527 608 11 750 37059 381 426 591
140011 64 143934 141250 68 361 424 777
Izk'oa 116565 119071 121284 125159 28 66 194 250 330 93 491 7 505 76 373 663 910 31 82 132158 67 80 561 916 38060 144 397 754 39098 252 40078 96 824 34 8 142048 183 378 550 97 860
-n.39.3 129082 1.309.35 1.31522 132056 728 853 116010 53 119 260 439 768 912 643 719 133423 603 91 918 134023 270
533 41157 233 440 775 803 937 42525 143274 611 753 947 144017 160 87 219
j4I9 150779 157010 158629
117087 100 345 74 553 867 941 2 57 72 480 675 857 973 135005 490 729 94 748 890 907 43182 434 763 44309 33 312 476 873 994 145303 805 34 146039
118221 43 95 444 546 821 119274 402 136222 732 855 137108 401 82 657 84 512 758 863 984 45175 504 46057 62 70 57 89 145 67 202 436 536 147433 947 79
569 817 962 75 120040 192 306 728 819 884 978 60 138266 782 831 984 139300 287 488 539 85 671 47075 198 388 766 148138 312 565 622 783 149316 568 695
904 50 72 121174 242 98 440 505 19 65 421 93 807 935 140231 58 672 782 820 970 48084 159 83 375 779 843 49110 254 977 91 150046 118 290 312 446 639 900
7?38 41 323 460 87 1012 86 121 45 6 666 916 122045 54 307 40 9 01 795 28 141031 191 249 622 67 844 975
782 50082 451 51360 52140 421 534 151607 35 825 152035 58 64 469 95 631
9a
97 84 319 22 66 442 49 565 608 807 8 37 62 123003 333 82 425 524 815 142051 75 445 622 143070 100 13 796 53094 100 968 97 54114 229 37 55 447 847 943 153187 235 52 792 876 154413
SŁ
3 |J07 88 897 2363 441 47 528 802 973 32 998 124130 87 205 71 477 90 517 67 814 62 144108 211 871 68 145192 505 64 932 70 55269 886 56000 125 734 727 846 155049 590 658 83 156695 704
4i»te 294
414 33 36 514 93 990 644 735 867 972 9 125033 52 199 295 64 73 99 847 905 146917 27 147509 905 57069 385 825 94 58039 275 584 716 964 17 70 817 75 963 157207 158084 173 89
3<j V-13-8 234 306 462 54 1 744 885 925 9 438 40 576 85 659 713 822 79 987 9 12 148349 520 602 761 999 149341 59022 321 614 740 63192 529 60 668 279 159045 49 284 605, 997
7, »1 5060 143 248 70 313 51 415 61 126259 89 355 400 85 127080 144 260 772 817 967 150527 637 717 67 151078 821 904 61147 83416 421 616 837 934
• 37- Y?1 701 3 31 6011 167 72 216 43 421 71 579 763 852 7 128217 61 391 526 136 350 954 93 152176 562 842 153196 62105 270 71 363 426 63000 38 46 680
2 ,9 516 57 65 77 690 7097 102 12 89 36 90 770 833 937 88 129179 416 49 300 9 478 905 74 154041 111 308 661 920 64427 56 481 811 967 65867 66017
90 155219 318 156061 71 344 433 716 142 52 208 805 931 67123 337 615 785
Aj 78 301 90 423 529 66 695 8174 327 66 98 533 614 712 33 70 856 993 S.
56 407 607 71 7 763 808 69 955 83
130057 98 141 231 350 86 416 19 558 157255 81 7 716 158204 6 159249 398 68556 832 953 69139 84 221 402 81
llinln46 301 96 481 795 855 97 942 232 35 814 72 131188 207 521 769 868 480 902 10 38.
70095 102 200 51 360 613 773 958
Ii,-0 72 186 466 693 809 56 61 900 903 86 90 13214'3 50 234 393 477 82 96
71172 332 40 692 773 72088 163 376
Wszyscy lokatorzy domu przy ul.
55o « 434 38 57 807 68 986 12178 221 547 55 72 672 81 89 791 812 36 133237
742 886 73161 200 337 88 477 74029
Bonifraterskiej 1 zgodnie z nakazem
„ 7 704 814 16 76 930 75 13174 291 80 313 427 541 651 706 26 76 865 66 927
837 75593 703 916 29 54 91
76228 310 58 61 93 595 637 77085 władz administracyjnych opuszczają
4m
660 877 14028 56 175 279 340 134013 103 6 219 74 330 82 502 15 60 72
3f)l. 28 72 582 98 634 719 15133 204 77 630 712 41 810 47 56 135014 243 515
238 374 415 78402 846 58 917 73 79013 mieszkania.
<
]J.30 49 413 56 84 88 632 99 743 983 755 889 136059 118 394 413 26 59 505
Stała dzienna wygrana zł 20.000 na 38 45 101 8 218 834 86 80182 602 786
Wyjątek stanowią 3 rodziny, któ
17X1- 51 301 87 70 417 515 760 833 907 766 877 137035 78 180 247 432 520 50
81082
141
223
663
827
82360
673
773
nr 88789
50 Ob 74 121 85 229 61 406 30 589 646 685 138089 100 95 566 727 65 83 868 952
83054 258 312 778 977 84013 151 82 rym starostwo doręczyło wcozraj we
Zt 50.000 na nr 129351
fu?8 767 802 93 18024 209 18 335 408 139021 183 213 359 85 611 26 751 58
Zł 10.000 na nr; 19697 20030 39366 268 76 735 811 24 929 85011 149 238 zwania, aby dobrowolnie wyprowa
40n 724 60 941 59 96 19076 94 385 78 99 934 140101 85 285 329 432 518 607
323 37 536 814 86256 533 47 705 89 dziły się w ciągu dni 3 w przeciwnym
108065
20fL500 b79 736 808 43 44 48 94 913 88 791 891 94 901 29 141086 154 70 755
Zł 5.000 na nr: 45160 93843 152924 87082 502 39 99 650 60 730 961 88125 wypadku będą eksmitowane przymu
67, 4 76 1.34 229 33.3 485 567 26 70 7 87 836 37 940 65 85 142096 112 392 783
87 453 685 841 89201 515 64 647 719.
153812
723 819 944 21055 259 309 53 518 937 62 58 71 143121 547 73 779 818 21
90688 188 237 359 85 413 602 89 sowo.
Zł 2.000 na nr: 1221 7804 32095 32952
j, PI 62 66 857 924 58 73 84 22011 97 71 907 144006 77 289 345 448 763 800 44624 57116 77146 82583 91184 95865 877 91168 79 522 49 603 80 92197 396
Prowadzone są pertraktacje z właś
U, 97 355 418 75 89 540 9H 23000 80 916 52 64 145054 79 336 483 521 51
552 758 937 93198 336 37 541 659 849 cicielami domów Nowiniarska 13
96368 117859 125083 142204 149991
$2*.64 237 39 336 61.3 707 88 905 24041 707 808 65 146000 106 393 647 89 767
Zł 1.000 na nr: 10628 24530 31934 94 203 667 846 95030 169 330 740 894 oraz 15, którzy żądają 750 tys. zł za
99 188 385 454 94 96 572 97 486 90 755 830 981 147080 216 318 39 573 hOJ 701
39108 47685 51529 52666 64874 67785 980 96300 658 69 919 76 83 97069 210
7,,869 25052 ?72 342 64 444 59b 628 809 148227 76 421 75 87 544 636 743 918
67561 68024 72747 73012 74169 74936 47 98 880 82 98040 60 127 608 51 55 swoje posesje.
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Bajecznu sztuka

VI.

■ strzegli ich państwo Kordiałowie,
siedzący tuż za nimi w siódmym
rzędzie. Madzia ucieszyła się z te
go zdystansowania Kordiałów,
którzy zawsze byli bardzo serde
czni dla młodych małżonków, lecz
górowali zamożnością nad skrom
nym urzędniczyną. Cieszyła się
tym bardziej, że na parterze nie
była od czasów pensjonarskich,
kiedy chodziła do teatru z rodzi
cami, a dziś swoją pozycję w tea
trze osiągnęła takim tanim kosz
tem — z kartkami.
Po przedstawieniu Kordiał zaproponował wzięcie taksówki „na
spółkę“.
— Z przyjemnością! — ucieszył
się Wacek, bo trudno było odmó
wić.
przęsła się w drodze taksówka,
a Wacek trząsł się, nie pamiętając
dokładnie ile mu zostało po za
płaceniu taksówki, szatni i „najprzedniejszych syjońskich", które
kupił w czasie antraktu udając,
Że zapomniał papierośnicy, bo
krępował się przed Kordiałem ga
tunku swoich papierosów. Nie wie
dział też, czy woreczek żony zawiera coś więcej oprócz chusteczki
i pudru do nosa.
Kordiałowie mieszkali o kilka
domów bliżej. Przy pożegnaniu
Wacek ceregielował się z Kordia
łem, który mu zwracał połowę
taksy.
Dał się wreszcie przekonać i
dzięki temu starczyło mu jeszcze
na taksówkę; zabrakło tylko na
dozorcę.
— A tośmy się spłukali do oZAPRACOWANE
statniego grosza! — gruchało so
bie młode małżeństwo na scho
— Skąd masz ten piękny kostium dach. — Koło szesnastu złotych
letni?
kosztował nas teatr za tymi ulgo
— Zapracowałam nań!
wymi biletami... Ale swoją drogą
— ?
„2,4,8,16", to bajeczna sztuka!
— Tak, oduczyłam mego męża od
palenia papierosów!
ŚWIST-POŚWIST

— Wiesz, Madzia, mam kartki
do Nastrojowego: szósty rząd, po
złoty pięćdziesiąt. Korzystajmy z
okazji! Mamy jeszcze kilkanaście
złotych do pierwszego. Ostatecz
nie raz na miesiąc możemy sobie
pozwolić. „2,4,8,16“ to bajeczna
sztuka. I tak mieliśmy się na nią
crujnować, tylko zapłacilibyśmy
irożej, bo po dwa złote i to na
galerię.
— Świetnie! Widzę, że mój
Wacio myśli jeszcze o młodej żoneczce...
Madzia jednak do szóstego rzę
du nie mogła iść w wełnianej su
kience, dobrej na galerię, a po
nieważ zepsuty był srebrny kwiat
przy wieczorowej sukni, więc mu
si a ta wyjść na chwilę i kupić no
wy. Przy okazji kupiła pończo
chy, bo wszystkie były dziurawe,
albo nie pasowały do tej sukni.
Najwięcej jednak czasu straciła
u fryzjera; głowę miała możliwą
na galerię, ale na parter i do tej
toalety musiala się przecież ucze
sać. Żeby zaś nie tracić czasu, ka
zała sobie jednocześnie zrobić ma
nicure, bo już by sama później nie
zdążyła.
— Widzisz jak prędko to wszy
stko załatwiłam ! — pochwaliła się
mężowi po powrocie.
— Rzeczywiście, ale już jest tak
późno, że musimy wziąć taksów
kę.
Zdążyli jeszcze przed podniesie
niem kurtyny i odszukali swe
miejsca przy gasnących światłach.
Dlatego dopiero w antrakcie spo-
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Tymczasem ktoś usłużny zawiadomił magistra Pętaczka o zebraniu w sali parafialnej, policja zaś zło
żyła meldunek, że zebranie odbywa się na terenie
kościelnym i było zapowiedziane z ambony jako pa
rafialne, więc nie ma prawa wtrącić się do niego.
Magistra paliła ciekawość. Zadzwonił do księdza
proboszcza. Proboszcz był w domu i chętnie wdał
się w telefoniczną gawędę, objaśniając Pętaczka, że
odbywa się zwykle zebranie z referatem na temat
kwestii żydowskiej, co naturalnie mogło zaciekawić
parafian, więc zeszli się liczniej może niż zwykle.
— Dlaczego wybrano taki właśnie, temat? — cie
kawił się magister.
— Aktualność i konieczność należytego oświetle
nia sprawy — odpowiedział ksiądz.
Ciekawość magistra Pętaczka została mniej wię
cej zaspokojona, dał więc spokój indagacji, prosząc
tylko, by na przyszłość unikano tematów, mogących
wywołać zadrażnienie. I tu nie mylił się magister,
gdyż echa zebrania poruszyły wiele osób, a zwłasz
cza przedstawicieli zarządu miejskiego. Bolało ich
zwłaszcza to, że powzięto uchwałę założenia orgaPRENUMPRAI a MIESIĘCZNA - 2 ZŁ
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Przygoda moja z bandą szpiegow
ską wkroczyła w fazę najniebezpiecz
niejszą, której dotąd nawet nie prze
widziałem. Sądziłem, że skoro mister
Shaw przekonał się, że nie jestem agentem Nowakiem, za jakiego mnie
wzięto i że żadnych tajnych dokumen
tów nie posiadałem, to zaraz mnie
zwolnią.
Nie pomyślałem, że poznałem zbyt
wiele tajemnic 1 że banda może się
obawiać zdemaskowania. Próbowa
łem politykować;
— Panie Shaw, proszę mnie teraz
zwolnić, a jeśli pan zechce mnie zo
baczyć, to zawsze przyjdę chętnie na
wyznaczone spotkanie.
Shaw wypuścił kłąb dymu.
— Pojmuję pańskie zniecierpliwie
nie, ale tu są bardzo poważne kom
plikacje i pan musi je zrozumieć. Je
śli teraz uwolnię pana, to narażę na
szwank bezpieczeństwo wszystkich
tych ludzi. Każdej chwili może pan
nas zdemaskować.
Pojąłem, że muszę odpowiedzieć ja
kimś kontrargumentem, lecz nic nie
przychodziło mi na myśl. Wreszcie
zacząłem:
— Obawy pana są niesłuszne, bo po
pierwsze mogę obiecać absolutną
dyskrecję i obietnicę dotrzymam,
choćby tylko ze strachu Wiem, że pa
nowie na pewno potrafiliby wywrzeć
na mnie swą zemstę, a poza tym nic
o was nie wiem.
Musiałem to powiedzieć z przeko-

| naniem, bo szpiedzy musieli się nara
dzać.
— Odebrać przysięgę, zawiązać oczy 1 odstawić do śródmieścia — za
proponowała blondynka.
— Protestuję! — zawołał głośno
Ponpon — on nas wsypie.
— Dosyć! — odezwał się Shaw. —
Puścimy go cało, ale dopiero za trzy,
cztery dni. Dziś jest niedziela, zatem
będzie pan wolny w środę wieczo
rem.
— Ależ mister Shaw, jeśli nie wró
cę do domu na noc, to rano dadzą
znać do konsulatu, konsulat zawiado
mi prefekturę policji i zrobi się skan
dal...
— Nie ma o to obawy. Po prostu
napiszę pan kartkę do swego gospoda
rza, że w sprawach prasowych wyjeż
dża pan na trzy dni do Mediolanu i unikniemy wszelkich interwencji.
Powiedział to takim tonem, że
wszelki sprzeciw 1 perswazje były
wykluczone. Dodał jeszcze, że trzy
dniowy areszt spędzę w tej piwnicy
i polecił dać mi coś do spania. Jeden
z drabów wyciągnął z kąta brudny ma
terać i pled. Banda zbierała się do
odejścia.
Shaw z Ponponem byli już na scho
dach, kiedy kobieta - szpieg zbliżyła
się ku mnie.
— Proszę się nie przejmować — po
wiedziała, serdecznie ściskając murękę — trzy dni szybko przelecą, a po
tem zapomni pan o całej eskapadzie,
jak o złym śnie—

cfomo er spodniach.

Niezwykły nrolest Irlandczyka
W Irlandii, w miejscowości County
Down, jeden z tamtejszych mieszkań
ców chodzi Już od ośmiu lat w stro
jach kobiecych. Nie jest to żaden
wariat, ani pomylony obywatel. Oświadczyl tylko, że na znak protestu
przeciwko noszeniu przez pleć pięk
ną sportowych spodni oraz ubiorów
sportowych, będzie tak długo nosić

strój kobiecy, aż kobiety przestaną
nosić męski strój sportowy.
Mimo tego uzasadnienia rezultatów
nie osiąga i należy oczekiwać raczej,
że będzie musial chodzić w szatkach
kobiecych do końca swego życia, po
nieważ białogłowom ani się śni porzu
cać strój sportowy.

nizacji zwalczającej gospodarczo żydów. Bibergeil
zwołał nawet w swym gabinecie konferencję rad
nych i ich przyjaciół.
Członkowie konferencji nie żałowali gardeł, więc
Grzdyl słyszał przez drzwi całą naradę. Poszczegól
ne zdania notował sobie, słusznie mniemając, iż do
brze jest pamiętać cudze słowa — z tego można za
wsze wyciągnąć korzyści. Gdy wreszcie naradza
jący się zdarli zupełnie głosy i chyba rękami tylko
mogli mówić, Bibergeil kazał zawołać taksówkę
i w towarzystwie Cymerdufta i Mangota pojechał
do starostwa.
Starosta niezwłocznie przyjął delegację. Panowie
radni rozsiedli się wygodnie w fotelach, wicebur
mistrz zajął miejsce przed biurkiem i zaczął wyłuszczać cel przybycia. W zawiłych wywodach mówcy
tonęła główna myśl sprawy, starosta zatem kazał mu
się streszczać. Ostatecznie Bibergeil wyraził oba
wę, że w Niechcicach, wobec zaistnienia akcji anty
semickiej, może nastąpić pogrom, delegacja prosi
zatem o poczynienie kroków celem zapobieżenia
nieszczęściu.
Starosta słuchał ze zdziwieniem. Jak powiat dłu
gi i szeroki, z nikąd nie otrzymywał meldunków
o możliwości zaburzeń, poprosił zatem o wyjaśnie
nie, skąd panowie delegaci mają tak alarmujące wia
domości oraz zażądał wskazania agitatorów. Biber
geil spojrzał na Cymerdufta, potem obaj zerknęli
na Mangota i chwilę panowała zupełna cisza.
— Proszę o odpowiedź — przynaglił starosta.
— To nie jest tak łatwo odpowiedzieć, panie sta
rosto — zabrał głos Cymcrduft — z powodu nie
chcemy być denuncjanci, a przy tym niektóre rzeczy
są trudne do powiedzenia.
— O to idzie, panie starosto — podchwycił Biber
geil — że nastrój ogólny jest dla nas bardzo przy
kry.
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— Bardzo dziękuję, bardzo— —
łem wzruszony.
— Nie wiem, czy się jeszcze ki®^
zobaczymy, ale będę o panu parnie®'
ła — zawahała się chwilę, po czy® *
bladym uśmiechem dodała:
— Jest pan podobny do człowiek*
którego bardzo kochałam—
Oczy pięknej dziewczyny za«z^
smutną mgłą.
— Ale to już dawne dzieje. Z3'
strzelili go ludzie obcego kontr*5’’
wiadu... nikt nie starał się go urat<r
wać— Dobranoc panu.
Wyszli wszyscy z wyjątkiem dr3'
ba, który mi dał pled. Ułożyłem 5**
do snu 1 próbowałem usnąć. W
bokiej ciszy upłynęło z pół godzić'
kiedy nagle zadzwoniły łańcuchy*
Pilnujący drab zerwał się na ró*'
ne nogi, z ciekawością spojrzałem ,,J
schody. Ciężka pokrywa w sklep'6’
niu podoniosła się ze zgrzytem i *
otworze ukazała się jakaś postać. '
Drab wyjął browning, z czego zroru'
miałem, że żadna wizyta nie była PfZ*
widziana.
— Kto i po co? Dobra mowina,
zła? — zreflektowałem się blVsk3
wicznie.
Schodząca postać przypominała f3
chami kogoś znajomego. Kiedy f
odwrócił do światła zobaczyłem! '
był ów Abisyńczyk, który tak szP6
nic dostał ode mnie w zęby w b0*^
lu. W spojrzeniu, jakie mi rzucił
czytałem śmiertelną nienawiść.
Abisyńczyk podszedł do pilnują0®^
mnie draba i coś mu rozkazywał.
wił szybko i cicho. Drab, jakby 3
chwilę namyślał, po czym skinął P
wą, wziął kapelusz i wchodząc
schodki powiedział:
— Teraz on będzie mnie zasteP®*
wał. Addio!
Kiedy zostaliśmy sami, czarnoli®^
wyced^
agent podszedł do mnie i
kiepskim włoskim akcentem:
— Teraz się policzymy...
Cfl«
(D. c. n.).

— Panowie mówią o nastroju; jakie są objawy?
badał starosta.
— Oni zapowiadają bojkot — objaśnił Mangot.
— Kto są ci oni?
— Ja wiem?
— Jeżeli panowie wiecie, co owi tajemniczy „om
zapowiadają, to chyba znane są wam i ich osoby— Tak jest —: potwierdził Bibergeil — ale nik
z nas nie słyszał tych przemówień, znamy je pośred'
nio z relacji ludzi, biorących udział w zebraniu.
— Zebranie? jakie? — spytał starosta.
— Ja się bardzo dziwię, że pan starosta nie wie*"
półgłosem zauważył Cymerduft.
— Zaraz to wyjaśnimy — powiedział starosta, P<T
lecając wezwać magistra Pętaczka. Ten stawił sl]
niezwłocznie i, wysłuchawszy o co chodzi, skma<
głową.
—- Rzeczywiście, panie starosto, w niedzielę w sa‘]
parafialnej wygłoszono referat o kwestii żydo^
skiej i w dyskusji rzucono myśl gospodarczego z°r'
ganizowania się chrześcijan. Rozmawiałem z Pr^
boszczem i nie przypuszczam, by zebranie to m0?’°
zapowiadać pogrom.
„
— Nasze poufne informacje — zaczął Cymerdum
ale starosta gestem nakazał mu milczenie.
—- Możecie, panowie, być pewni, że nie dopuszcZ"
do ekscesów — rzekł — ale nie mogę zabronić m0^
wić o kwestii żydowskiej ani uniemożliwić konk11
rencji z waszym handlem.
— Ale jak my zaczniemy tracić, to kto będzie p’3'
citpodatki? — spytał Bibergeil.
— Niech to pana nie obchodzi — ostro odpo^1. ,
—Niech to pana nie obchodzi — ostro odpo^'1®
dział Pętaczek. — Przypuszczam — zwrócił się a
przełożonego — iż oświadczenie pana starosty
czerpało kwestię.
— Najzupełniej.
(Dalszy ciąg nastaP1^^
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