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Smkamij źródła zakłóceń

Kto winien: kolej, czy elektrownie?
A „zelektryfikowany” węzeł ciągle dymi
tygodnie temu poruszy,
na naszych łamach sprawę
".Jeżyn zakłóceń w ruchu pociąna liniach zelektryfikowanewarszawskiego. Podkre•hsrny w teai sposób wagę spraprzez nikogo przedtem... nie
Zai,ważonej.
Aliści w kilka dni po naszych rei . *acjach ukazały się na szpaltach
**11 dzienników warszawskich
ywody, w których piszący wprok uzui swych czytelników ścieżaiłl> nieco okólnymi właśnie do
ruszanej przez nas sprawy dzi. w w ruchu elektrycznym na liac" węzła warszawskiego.
t " śród uwag i przypomnień o
C^i-h ’ zaletach trakcji elek.
^ycznej w ruchu podmiejskim,
^jdujemy przypomnienie niedoUly®an’ ° których głośno było
że le8^ej zimy. Okazuje się jednak,
fik e cienie w dziedzinie elektryw acji zostały już rozproszone i
b^tko jesŁ w porządku. Jeżeli
^^zakłócenia, jak się tam poDwa

JccsnonaaaaHai

i ohuwcie
odmiana
totalizmu
W Japonii nastąpiła zmiado rZt^u- Stary gabinet ustąpił, a
ttowego weszło aż pięciu przed11 tcieli armii i marynarki, kló°bsadzili najważniejsze resort ‘ sPraw zagranicznych, wewnę? . ych, tvojny, marynarki i oe ^y. Już poprzedni gabinet był
a Czn przywódców wojskowych,
:
obecnym ci ostatni zasiedli
z bezpośrednio.
do
dyplomatycznych, jak i
lVf^,Omplikowanej akcji kieroM °bTwatelami kraju. W swej
Piln%Uyn°*ci sięga nawet po dusze
toerłj
Pragnrlc Jc modulować
ug swego uznania.
rniic a ^rtuu^e muette" — wielka
tlQ~"^ca — stała się nagle nader
ln Sn?L W Japonii, tak że zagłuszy.
rzę^ .OU}^de społeczeństwo. Z naeSo Zla'
ia^ieg° była przeznate «ofe’ ^rze°braziła się w cel sam
Pr 'c>. opanowując całą politykę.
Ch
świat na opak!
pan °c 2 drugiej strony w okresie
•"ia|°tC?n5a brutalnej siły mate,j^St to mo3e rozwiązanie
tfie
logiczne i konsekwenteSie . ajwiększa siła bowiem zaSlę. skupia w armii, naturalcięik
biegiem rzeczy punkt
^eenieSCl l}r3esutva się na nią oiogad •
f to lepsze rozwiązanie
niy
n^z to’ jakie widzi*(®ło
olszewii. Tam wojsko zociło Poświęcone polityce i utrą'skutek tego cały su ój walor

wiada, to przyczyn ich nie należy głosy, jak powyżej, za pewnego
szukać , na trakcji, bowiem
rodzaju odpowiedź pośrednią. In
nym jeszcze potwierdzeniem, że
wine ponoszą elek równie: rewelacje nasze sprawiły pewne
było sprezentowanie
pruszkowska i warszawska poruszenie,
dziennikarzom w tym samym cza
Ponieważ na postawione przez sie już po raz drugi od urucho
nas zarzuty nie otrzymaliśmy wy mienia trakcji, niektórych obiek
jaśnień, możemy zatem przyjąć tów, a przede wszystkim podstacji

elektrycznych na linii węzła. W
sprawozdaniach, które się po tym
pokazie tu i ówdzie ukazały, nie
wspomniano jednak ani słowem o
zimowych zakłóceniach na linii
zelektryfikowanej, ani też o na.
prawie motorów przez firmę an
gielską.
Można by więc przypuszczać, że

ten tak ważny błąd poprawiono
i wobec tego, że wszystko wróciło
do stanu normalnego, uznano, że
nie ma o czym mówić. W tym
duchu, jakby zgodnie t intencja
mi od góry, jeden z dzienników
warszawskich pisze, że niedawno
jeszcze były w ruchu elektrycz(Dokończen1- na str. 2-ej). •

Wojna
na
Dalekim
Wschodzie?
Marszalek Biiicher ma wolną ręką
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej”)
LONDYN, 28.5. Koresponden
ci z Moskwy donoszą, że wy
buch wojny japońsko-sowieckiej jest kwestią najbliższego
czasu. Interwencja w Chinach,
która -dzięki zwycięstwom ar
mii chińskiej ograniczała się ostatnio- do minimum, obecnie w
związku ze wzmożoną ofensy
wą japońską, a zwłaszcza wo
bec rekonstrukcji gabinetu ja
pońskiego, wzmocni się w spo
sób wręcz sensacyjny.
Nowy rząd japoński, składa
jący się z wyższych wojsko
wych, należących do skrajnego
odłamu imperialistów japoń
skich jest traktowany w Rosji
jako zapowiedź rychłego ude
rzenia japońskiego na Rosję.
Gen. Araki jest, jak wiadomo,
wodzem grupy młodych ofice
rów, którzy od kilku lat zasypu
ją ministerium wojny w Tokio
i dwór cesarski memoriałami,
dowodzącymi konieczności ofen
sywy przeciwsowieckiei i odebrania Sowietom Syberii, jako
zabezpieczenia zdobyczy japoń
skich w Mandżurii i w Chinach,

Akcji tej towarzyszyła wytę
żona propaganda w prasie, któ
ra swego czasu doprowadziła
do interwencji poselstwa sowie
ckiego w japońskim min. spraw
zagranicznych/

dze Narodów w Genewie, dr
Welington Koo, bawi od 10 dni
w Moskwie.
Marsz. Blucher (o którym pra
sa polska pisała, iż przebywa w
Moskwie — przyp. red.), opu
ścił
swą kwaterę główną w
Marszałek Bliicher
Chabarowsku i od 10 dni prze
w Ulan Bator
bywa w stolicy Mongolii sowie
Ambasador chiński przy Li ckiej, Ułan Bator, gdzie organi-

Iłtlerowiec, któiy przejrzał
po wyjściu z wiezienia
Pod tym tytułem zamieszcza
„Polonia‘“ charakterystyczny
list jednego z byłych hitlerow
ców, który swego czasu zasą
dzony został na karę więzienia
za przynależność do NSDAP.
Ów hitlerowiec, niedawno zwoi
niony z więzienia, pisze:
„Przez te dwa lata, które przecierPia,em w więzieniu, nauczyłem się
trzeźwo patrzeć na cały hitleryzm,
Wstydzę się, że jako górnoślązak, któ
reg0 dziadowie i pradziadowie tylko
po
mówili, dałem
się
i polsku
'
’• otumanić
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podwórze na prawo
I piętro
militarny. Tu odwrotnie, dla woj
ska poświęca się inne dziedziny
państwowe.
Jest rzeczą pewną, że te ostat
nie dobrze na tym nie wyjdą.
Dziś do wszystkiego potrzebni są
wykształceni specjaliści. Trudno
wymagać od fachowców wojsko
wych wszechstronnej wiedzy i naj
różnorodniejszych talentów. Mi
nęły czasy feldfeblów, spełniających na rozkaz wszelkie możliwe
funkcje. Wykształcenie wojskowe
może być bardzo dobre w swoim
zakresie, ale bynajmniej nie wy
starcza do tego, by jego adepci uważali się za zdolnych do wszyst-

kiego i sięgali po wszystkie stano,
wiska w państwie.
Nie wyjdzie to zresztą na zdro
wie i samemu wojsku. Skoro wyż
si oficefowie będą mieli głowę zaprzątnwtą innymi sprawami, to
nie sta ■zy juz im czasu na zajęcie się rm, co do nich bezpośrednio należy. Polityka działała zawsze rozkładowo na każde wojsko,
rozluźniając zwartość i dyscyplinę
w jego szeregach. Wkroczenie na
tę drogę grozi stoczeniem się w
dół po pochyłości.
Widzimy więc, że i wojskowa
odmiana totalizmu nie jest przy
kładem do naśladowania.

i uwierzyłem, że powinienen być Niem
cem-hitlerowcem.
Nie mam żalu do polskich sędziów,
że mnie tak surowo ukarali. Gdybym
bowiem ia był sędzia, to kazałbym
wszystkich rozstrzelać. Przecież my
wszyscy, którzy byliśmy zasadzeni,
byliśmy winni.
Każdy z nas w ierzył w wojnę wzgl.
rewolucję i dążył do niej. Każdy z nas
przygotowywał się do objęcia władzy
i bez pardonu usuwałby każdego, kto
stanąłby w drodze.
Dziwię się, dlaczego jeszcze Polska
toleruje organizacje niemieckie o cha
rakterze hitlerowskim. Przecież każde
dziecko może się domyśleć, do czego
Niemcy dążą. Hitlerowcy konsekwent
nie dążą do swoich celów. Chcą rzą
dzić światem i nikt ich z tej drogi nie
zawróci.
Mamy ich na Górnym Śląsku bar
dzo dużo. Wielu z nich siedzi na po
ważnych stanowiskach. Tworzą ko
mórki hitlerowskie, maskując się lojal
nością. Wskazanym byłoby, ażeby na
sze miarodajne władze zwróciły bacz
niejszą uwagę na tych wszytskich hi
tlerowskich działaczy, wysiedliły ich
z zagrożonego terenu, jakim jest Gór
ny Śląsk.
Chcę bowiem zaznaczyć, że swego
czasu zasłużona kara za zdradę kraju
spotkała tylko nas, MAŁYCH HITLE
ROWCÓW. Ci, „WIELCY" zdołali w
czas zbiec, względnie nie zostali wy
kryci".

zuje oddziały dywersyjne prze
ciw Mandżukuo.
Zadanie tych oddziałów pole
gać ma na dezorganizacji tyłów
wojsk mandżurskich, a tym sa
mym odciążenie frontu chińskie
go przez zmuszenie sztabu ar
mii kwanturiskiej do przerzuce
nia odwodów do Mandżurii.
W najbliższym czasie marsz.
Bliicher spotka się z marsz.
Czang-Kai-Szekiem w jego głó
wnej kwaterze w Hankou, do
kąd uda się samolotem, eskorto
wanym przez eskadrę sowiec
kich bombowców^
Jak zapewniają sfery wojsko
we. marsz. Bliicher otrzymał od
rządu sowieckiego swobodną
rękę w sprawie rozpoczęcia na
Dalekim Wschodzie działań, ja
kie uzna za konieczne, dla za
bezpieczenia Sowietów przed
inwazją japońską.

100.000.000 kredy:u
Skutkiem wiadomości o wejś
ciu gen. Araki i zbliżonych doń
generałów do rządu — zmieni
ła się radykalnie polityka so
wiecka wobec Chin.
Dotychczas za wszelkie do
stawy sprzętu wojennego Chi
ny płaciły złotem loco Moskwa
w chwili zamówienia. Obecnie
Sowiecki Bank Państwowy
(Gosbank) przyznał Chinom
sześcioletni kredyt w wysokoś
ci 100 milionów dolarów chiń
skich na zakup czołgów, samo
lotów. Dociągów pancernych oraz dział ciężkich i przeciw lot
niczych.
Pierwszy transport w ilości
185 bombowców został już na
kredyt dostarczony do głów
nej kwatery chińskiej.

7aw eszenie nropagandy
komun styczne]
Pod naciskiem marsz. Woroszyłowa. Stalin polecił Komin(Dokończenie na stronie 3)
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„Aby zalŁumfowala zgoda”
B. Prezydent prof. Wojciechowski do młodzieży

W „Kurierze Warszawskim'*
ukazał się artykuł p. St. St. na
temat Światowego Zjazdu Eu
charystycznego w Budapeszcie
w którym to artykule autor omawia m. in. przemówienie b.
Prezydenta, prof. SL Wojcie
chowskiego, do młodzieży:
„Wiek 20-ty, po niedowiarstwie
18-go i obojętności 19-go, stał się do
bą potężnego nawrotu pod znak krzy
ża.
Jest to wielka przemiana naszych
czasów— przeżywamy dzisiaj w Pol,
see chwile, które nieco wcześniej mia
ła Francja.
Niedawno, zgon śp. Aleksandra Śwlę
łochowskiego, uprzytomnił nam tę
przemianę czasów na długim szlaku
Jego 90-letnjego żywota i twórczo
ści, jakże odmiennym duchem owla.
nej u progu około 1868 r„ a u schyłku
około 1938 r.
Dzisiaj zawdzięczamy szczególnie
wyrazisty obraz tego wielkiego zja
wiska nawrotu ku wierze w naszej
dobie, podniosłemu przemówieniu b.
Prezydenta Rzplitc], p. Stanisława
Wojciechowskiego. W’raz z tłumną
rzeszą młodzieży akademickiej i licz
nym gronem profesorów przystąpił
on po tegorocznym rekolekcjach Wiel
kanocnycb do Stołu Pańskiego. Na
zebraniu po komunii św. wygłosił b.
Prezydent Rzplitej przemówienie po.
ruszające swą prostą, męską i głębo
ką treścią, ogłoszone w ostatnim ze
szycie pisma akademickiego „Alma
Mater".
Uprzytamniając młodzieży nakaz
pojmowania życia, jako służby spole.
czeństwa, — pisze p. St. SL — oraz
wskazując zamęt doby obecnej w na
szym życiu, prof. Wojciechowski mó
wił—".

Tu autor przytacza i omawia
kilka wyjątków z przemówie
nia b. Prezydenta. Przemówie
nie to zostało wydrukowane w
nrze 9-ym pisma akademickie
go „Alma Mater" z dn. 18—31
maja 1938 r. i zawiera m. in. na
stępujące ustępy:

„...Może nigdy tak nie hulał szatan,
jak dziś w Polsce. Spotykamy go na
każdym kroku w tej czy innej postaci.
Od dawna go widzę, bo w moich wy
siłkach zjednoczenia Polaków, złącze-

nia ich we wspólnej idei, najczęściej
tego właśnie szatana na mej drodze
spotykałem.
Występuje on w różnych postaciach. Dlatego mówię wam, że trzeba
nie tylko kochać ludzi, lecz nlenawidzieć szatana, nlenawldzieć wszyst
kie występki ludzi, w których prze
jawiają się siły szatana.
Grzeszyłem, kiedy radziłem i na.
woiywatpm do ustępowania innym.
Byłem za łagodny. Trzeba nie tylko
kochać, ale I umieć być stanowczym,
bezwzględnym w występowaniu prze
ciwko siłom szatana. Daj wam Boże
tę odwagę.
Hasło Mickiewicza w „Odzie do
młodości": gwałt niech gwałtem od
ciska, jest do przyjęcia 1 z mego pun
ktu widzenia, jako chrześcijanina, gdy
gwałt jest gwałtem szatanaChoć brak mi dziś sił fizycznych,
nie zmieniłem zdania, że gwałt należy
gwałtem odciskać, że trzeba uie tyl-

ko kochać, ale w pewnych momentach
występować stanowczo, bezwzględ
nie— Wierzę,'że ciężki okres, jaki obecnie przeżywamy, przezwycięży,
my, że doświadczenie wielu ludzi skła
niać będzie— do wyzbycia się obcych,
tak dziś modnych doktryn—
Oto wszystko, czym chciałem się z
wami podzielić, przekazać z mego do
świadczenia życiowego. Na zakończęuie powiem, że gdy chodzi o dobro na
szego narodu, trzeba najusilniej pra
cować, aby zatriumfowała zgoda, bo
to jest najpilniejsza potrzeba Po|skl,
żeby była dobra, spoista, silna swymi
wewnętrznymi siłami moralnymi".

P. St. St. omawiając cytaty
z powyższego przemówienia,
pisze:

Dwukrotna konferencja u premiera Hodży
PRAGA, 28.5 Posłowie henleinowscy Neuwirth i Richter przeprowadzili
wczoraj rozmowę z premierem Hod
żą.
Rozmowa dotyczyła jedynie niektó
rych konkretnych zarządzeń, gdyż do
prowadzenia rokowań w sprawach za
sadniczych, upoważniona jest wyłącz
nie trzyosobowa komisja parlamen
tarna, która spotka się z premierem
Hodżą dziś.
Niemiecko-sudecka partia komuni
kuje, że przewodniczący pariamentar-

aby kierownictwo elektrowni mo
gło podjąć się dostarczania więk
szej siły od wytwarzanej przez ge
neratory. Zasady te są aż nadto
dobrze znane elektrykom. Ani na
chwilę niepodobna przypuścić,
aby przeoczył tu cokolwiek taki
autorytet w dziedzinie elektrote
chniki, jakim jest dyr. elektrowni
warszawskiej, inż. A. Kiihn, były
długoletni minister komunikacji.
Twierdzimy zatem stanowczo, że
przyjęte przez elektrownię zapo
kontrolowanych przez te trzy towatrzebowanie prądu, mtuiało odpo
rzystwa samochodowe.
wiadać
ściśle przedstawionemu
Wśród oskarżonych znajdują się
projektowi.
Knudsen, naczelny dyrektor oraz
Sloan, członek rady administracyjnej
„General Motors", Chrysler. Dyrektor
Gdyby jednak przypuścić, że
tow. „Chrysler" i Edsel Ford, gen.
elektrownie postąpiły lekkomyśldyr. Forda.

Po omówieniu aktualnych zagad
nień, najpilniejszych dla przywrócenia
normalnej sytuacji, stwierdziły obie
strony zgodnie konieczność prowadzę
nia dalszych pertraktacji. Rozmowa
posłów Kundta i Petersa z premierem
Hodżą trwała przeszło godzinę.

Ford, Chrysler i General Motors

Magnaci samochodowi przed sadem
SOUTHBEND, 28.5. Najwyższy sąd
Federalny oskarżył o pogwałcenie ustawy o trustach trzy wielkie towa
rzystwa produkujące samochody, tj.
„General Motors", „Chrysler" i
„Ford" oraz szereg mniejszych przed
siębiorsłw ząleżnych finansowo od
tych towarzystw.
W stan oskarżenia postawiono 50
osób pod zarzutem wywieraniu presji
na swych agentów aby sprzedawali
wozy jedynie za pośrednictwem firm,

Ziy rachunek-zły rezultat

Słyszeliśmy w wyjaśnieniach te
źródeł miarodajnych, że powodeJU
stawania pociągów elektryczny3,
było automatyczne wyskakiwan13
widełek, a więc wyłączników, któ
re włączano ponownie, aby
powodować stawania poc. W rezul
tacie musiały przepalać się bezp1®'
czniki. Najoczywiściej zatem bł?3
leży w pośrodku, a więc w zły1*1
obliczeniu któregoś z ogniw trak
cji; w podstacjach, transformat3'
rach lub przewodach.
Zanim jednak odkryjemy
nego sprawcę błędów popełń13'
nych przy elektryfikacji węZ’a
warszawskiego, rzucamy raz j***'
cze pytanie, na które dotąd nie 3'
trzymaliśmy odpowiedzi:
— Jak długo linia średnico'*3
zatruwać będzie Warszawę dym®11'
parowozów?
Przecież nie po to uruchom1^
się
trakcję elektryczną, aby pac1?'
możliwość poprawy w stanie zdrowia
gi dalekobieżne przetaczano p^
małego Maxa.
Baer nie opuszcza łóżeczka swego pomocy zwykłych parowozów!
dziecka i jest pogrążony w głębokiej
rozpaczy. Powiedział, że jeżeli syn
wyzdrowieje, stanie do walki ze zwyWykwintne
ciężcą Schmelinga, Luisem, i na pew
czapki aportowe
1>
no zostanie zwycięzcą.

Krew głównego boksera
ratuje życie dziecka
PIOTR MORAWSKI

na stadionie łazienkowskim

W wyniku konkursów otwarcia w zawodów, a mianowicie: „konkurs po
tęgi skoków" im. Aleksandra hr.
Skrzyńskiego par course posiadać bę
dzie tylko 10 przeszkód lecz za to do
chodzących do 1.60 cm. wysokości i
5 mtr. szerokości.
W konkursie tym ostatnim Polakiem
notowanym jako zwycięzca był rtm.
dypi. Lewicki na Kikimorze w roku
1933, w roku 1934 kpt. Nobili (Fran
cja), w roku 193S por. Brandt (Niem
cy), w r. 1936 rtm. Brandt (Niemcy),
w r. 1937 p. Temme (Niemcy) na Nord
land.
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OGROD ZABAW

DUET ADRIAN

100 Pociech

tańce charakterystyczno-komiczne
DUO HEINRICH — tańce akrobaty
czne - salonowe, WANDA CEZARSKA, piosenki I tańce. STANISŁAW
WOLIŃSKI, książę komików, ulubie
niec publiczności.
Otwarcie ogrodu w soboty o godz. 4
po południu, w niedziele i święta o
godzinie 11 przed południem.
Wejście do ogrodu tylko 25 groszy.
Młodzież i szeregowcy — 15 groszy.
(t 55)

irzyży

CASINO

MAGICZNY KLUCZ**
tWIAT SIĘ ŚMIEJE*’
____________________ (k n
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ELOTO NA ULICY I
ROMANTYCZNY MILIONER

(k 5)
rSEIIkllf C* Senatorska i-

H’mKS oocz. 4. £>. 8. 1
Kasze ceny: 75 gr. i 1 zl.
SZCZĘŚLIWA
TRZYNASTKA
fk 11)

HOH/ł p.
GROZNY
przerwach

HOLLYWOOD **
HOŻA

—
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HURAGAN
'V roli głównej: Doroty Latnour
C. Aubrey Smith i Raymond Massey

COLOSSEUM -ócz. a 5.,

TARZANA
(V 9)

Marszałkowska

CHŁODNA 29

CL.

’ Grossówną i Sielańskim

Bezpłatne widowiska na otwartej
scenie ogrodowej

nie i podjęły się dostarcz301
energii przerastającej ich zdol°°^
ści, a więc energii X — 1. Jaki^
byłyby rezultaty? Po stronie k°^'
sumeji otrzymanoby oczywi^
moc X — 1. Lokomotywy elek
tryczne pochłonęłyby przy Pf*’
nym obciążeniu całą tę energ1*?’
powodując, wskutek mankamen*0?
psucie się (wyłączanie) u źróo®1
dostawy, a więc w elektrowniach
W Warszawie mielibyśmy co chwil3
egipskie ciemności. Tych wypa3'
ków jednak nie notowaliśmy» 1
wyjątkiem jednego, którego pf#'
czyny były w swoim czasie wyja'
śnione.
Przypuśćmy teraz, że elektro^'
nie dostarczyły energię większą
zapotrzebowanej, a więc: X + -1'
Wtedy motory trakcji elektryk
nej spożytkowałyby tyle, ile P3'
trzeba było im do pracy, dajn1/
na to: 3.500 kw/h. Nadwyżka z3'
stałaby na stacji, jako zapas, °jg
powodując nigdzie zakłóceń.
I wreszcie: elektrownie dostar
czają tyle prądu, ile potrzeba 3°
pełnego uruchomienia węzła, a
więc: 3.500 kw/h. W tym
padku mamy dwa czynniki Pra'
cujące normalnie, ale pociągi ®ta'
ją. Musimy szukać przyczyn,
rażając się obrazowo, u pośredu1'
ka, a więc na linii. Przyczyną t°3'
że być wadliwe działanie pod*t3'
cji transformatorów lub błąd
przewodach.

Trzy ewentualności

Konkurs otwarcia

ASY PIOSENKI
IANCA HUM: RU

(Dokończenie ze str. 1-ej)
nym pewne zakłócenia, ale to już
minęło. Podobnie, jak my, autor
uważa, że węzeł zelektryfikowany
zdawał egzamin i, że wyszedł z
półtorarocznej próby ze stopniem
co najmniej dostatecznym. Autor
enuncjacji idzie tedy z prądem
zalecanej obecnie pobłażliwości
dla „maturzystów" kolejowych;
myśmy byli surowsi w ocenie, wy.
stawiając co najwyżej trójkę z mi
nusem.
Jest wszelako w tej pośredniej
odpowiedzi na postawione przez
„Nową Rzeczpospolitą" z 15 bm.
zarzuty, passus znamienny: oto
jeden z „kurierów" w wydaniu
warszawskim z dnia 20 bm. pisze
oględnie i jakby mimochodem, że
zakłócania pochodziły nie z winy
motorów i trakcji, ale z niedosto.
suwania się źródeł prądu, tj. elek.
trowni, do nowych zadań.

Henleinowcy pertraktuje

Stan zdrowia małego synka Mąsa
Baera byt bardzo niepokojący. Żeby
ocalić to nieszczęśliwe, pięciomiesię
stylowe i nowoczesne czne dziecko, chore na zapalenie płuc,
lekarze orzekli, że trzeba mu koniecz
nie zrobić transfuzję krwi, gdyż to
jedno jeszcze może mu pomóc. Ojciec
zdecydował się, i zabieg miał się od
być natychmiast, wobec czego wzięto
mu z prawej ręki pól litra krwi. Po
drugiej transfuzji lekarze stwierdzili

w n edzlele 29-go maja br.

Kto winien: kolej, czy elektrownie?

„W słowach tych jest sama szcze
rość, sama dobra wola, sama powa
ga, płynąca z przeżyć nie osobistych
Zatem dziś już nie tylko my
jedynie, lecz wprzęgniętych w losy na
twierdzimy,
że nie było wadliwej
rodu".
budowy motorów. Postaramy się
teraz dowieść, że i elektrownie
nie ponoszą winy, Jeżeli więc w
porządku jest konsument (elektrowozy) i dostawa (elektrownia),
to błąd musi być po stronie po
nego klubu partii niemiecko-sudeckiej średnika, a więc na linii — w pod
lub
Kundt oraz poseł Peters — przeprowa stacjach, transformatorach
dzili dziś rano godzinną przeszło roz przewodach. Któreś z tych ogniw
mowę z prem. Hodżą, rozpoczętą dn. trakcji musi szwankować.
23 bm. przez Henlein a.
Nie podobna sobie wyobrazić,
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dniu wczorajszym w 2-ej serii:
I miejsce zajął rtm. Momm — Niem
cy 0 błędów na koniu Baccarat
II miejsce kpt. Apostoł — Rumunia
0 błędów na koniu Bucarid.
►
III miejsce rtm. Momm — Niemcy
na koniu Alchinist
IV miejsce rtm. Hasse ua koniu
Tora.
V miejsce rtm. Komorowski na ko
niu Zbiegu II.
W dniu dzisiejszym tj. w niedzielę
odbędzie się pierwszy bardzo ciężki
z konkursów tegorocznego programu
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Wojna na Dalekim Wschodzie
(Dokończenie ze str. 1-ej)
niowj zawiesić propag-.Ję
°niunistyczną w Chinach na
j , eciag jednego roku, gdyż
5k . stwierdzili obserwatorzy
°\vjeccy <tSpory polityczne ofabialy wartość bojową armii
n,1}skiej i rozbijały jej spoit°sć. Obecnie zaś najglówniej
celem Związku Sowiecjest zwyciężenie imperiastvczncj Japonii4*.

Werbunek „ochotników"
n " gmachu komisariatu woj».v Drży ul. im. Frundzego w
pl°skwie otworzono „komitet
fwiocy Chińskiemu Proletaria
owy (Xomitiet Pomoszczi Ki/Mskomu Proletariatu), nad któ
So drzwiami wisi wielki na„Zapis Dobrowolcew w Ki
JSkuju Armin** (zapisy ochotni
eh . d° armii chińskiej). Do
l?w,Ii obecnej zgłosiło się do
■’jr komitetu 6000 oficerów róż
^Jbroni.
.. Odbywa się to w ten sposób.
sf dany oficer otrzymuje po pro
Dolecenie zgłoszenia sie do
JUra komitetu i zapisania się
® pa ochotnika.
Oficerowie ci kierowani są
,2ęde wszystkim do Mongolii,
zająć się mają wyćwiczejńerri ’ stanąć na czele oddziaPartyzanckich, a następnie
li’Rłównei kwatery chińskiej w
ąnkou, gdzie stanowić będą ka
Ij y instruktorskie dla gorączf.. ?v° formowanej nowej armii
Ch,nskiei.

Mobilizacja na Da’ekJm
Wschodzie
Chabarowsku, Wlodywowpu i Nikolajewie przygotodla sic gorączkowo zapasy
spą 'v°Jska. Fabryki amunicji i
r*ętu wojennego pracują na
v zmiany. Ludność cywilna

wysiedlana jest pośpiesznie z
pasów przyfortecznych. Oddzia
ły wojskowe zostały postawio
ne w stan bojowego pogotowia.
Koleją transsyberyjska przy
chodzą bez przerwy transporty
amunicji, czołgów, samolotów,
dział ciężkich i przeciwlotni
czych.
W stoczniach Władywostohu
’ Nikofajewa wykańcza sie po
śpiesznie i montuje nowe łodzie
podwodne i stawiacze min. Ka
dr, armii Dalekiego Wschodu
dortłnianc są bez przerwy nad
chodzącymi z głębi Rosji rezer
wami.

Kto uderzy p erwszy
Panuje ogólne przekonanie, że
należy sie liczyć z niespodzie
wanym atakiem japońskim, któ
ry wyrazi się nagłym nalotem
samolotów bombardujących na
centra przemysłowe Syberii po
ludniowo-wschodniei.
Takie same obawy panują ja
koby w Japonii, gdzie sfery woj
skowe liczą się z nagłym nalo
tem na Tokio, Osaka i Jokoha
mę z baz Władywostoku i Nikołajewa. Podkreśla sie tu przy
tym, że miasta japońskie nie są
przygotowane do obrony prze
ciwlotniczej ze względu przede
wszystkim na brak odpowied
nich pozycji dla ustawienia ba
terii przeciwlotniczych, a powtóre na niezwykle podatny na
pożar materiał, z którego są
zbudowane w przeważającej
części domy japońskie (papier i
drzewo).
Korespondenci kończą swe
relacje stwierdzeniem, że nigdy
jeszcze wybuch wojny japoiisko-sowieckiej nie był tak bli
ski jak w chwii obecnej.
(W)

Zaufanie
3 milionów obywateli,
którzy powierzają PKO swoje kapitały to
najlepsze świadectwo, źe PEWNOŚĆ
i ZAUFANIE jest prawdą niewzruszoną.

Ponad 1 miliard wkładów, ponad 3 miliony
książeczek oszczędnościowych, 34,5 miliar
dów złotych obrotu rocznego—oto rezultaty
cyfrowe gospodarki powierzonymi pieniędzmi, pozostającymi pod opieką P K O •
Nie ma, bo być nie może, większej rękojmi
niż granitowa dewiza PKO
PEWNOŚĆ - ZAUFANIE

KAŻDY URZĄD POCZTOWY JEST ZBIORNICĄ PKO
(tMf

Afera szpiegowska w st. Zjednoczonych
Zatrzymanie marynarzy niemieckich

Banda w Komplecie

WASZYNGTON, 28. 5. Niejaki dr
Griebl, podejrzewany przez władze
amerykańskie o szpiegostwo, zbiegł
ze Stanów Zjednoczonych jako „ś'epy
le *Sa,'śiny niedawno o Romanie Ml- dała o tym znać policji, która przyby pasażer** na pokładzie niemieckiego
Wj
który ma na swoim sumieniu ła do spelunki i poszukiwanego prze transatlantyku „Bremen".
tc i PrzestQPs,w- Wiadomo jut też, stępcę odnalazła. Osadzono go w wję- • Ponrważ GdeH, z pochodzenia Nie
le«t to syn powieszonego w swoim zleniu. W ten sposób cała banda Mi- mieć fest obywatelem St. ZjednoczoMordercy trzech żon. Roman lewskiego w komplecie dostała się za nycft władze amerykańskie zażądały
s^ki był szefem niebezpiecznej kraty.
aresztowania zbiega. Na skutek tego
te 1 * "łamywaczów. W kilka dni po

przebywa w kryminale

Szapk]**10 f,szcze kilhu członków jego
W°*no^ci Pozostał tylko jeden z
Ot) 11 Iccbok Bcngelsdorf. Ukrywał się
* r^nS’ch spelunkach złodziej•hi t ^0,,ieważ jednak Bcngelsdorf
Że'* Przyjaciółkę, która z zazdrości,
bietPrzebywa on częściej u innych koDlz u niej, zdradziła jego kryjówj6ęj Lz°raj Bcngelsdorf zanocował u
ParB^ ze swych znajomych na placu
Osowskim. Zazdrosna przyjaciółka

**• „Anschlussie"
kher^R^’
donosi „V6lkiBe°bachter“ duże hotele „Pantę 4Oo"a ^emnier'ns:u- rozporządzają
kin, . •’•’kolami, zanotowały w ostat
yg°dniu tylko 9 gości.

Zasady i ich realizacja
W dobie porozumienia polsko-niemieckiego

żądania Griebla aresztowano w por
cie Bremy.
W obecnym rejsie, prokurator fe
deralny Hardy, w czasie postoju „Bre
men“ w porcie nowojorskim przesłu
chał kapitana niemieckiego transatlan
tyku Ahrensa, badając, dlaczego Grle
bla nie wydano władzom francuskim
w Cherbourgu, a dostarczono do Bre
my i wydano w’ ręce władz niemiec
kich?
Kapitan Ahrens wyjaśnił, iż przed
stawiciele władz francuskich w Cher
bourgu nie przedstawili dostatecznych
dokumentów dla wydania dra Grie
bla. Prokurator Hary postanowił dla
sprawdzenia powyższych wyjaśnień,
zbadać świadków w tej sprawie i za
trzymał 4 członków załogi „Bremen**
żądając złożenia przez nich wyso
kiej kaucji.
„Bremen** w ciągu najbliższych go
dzin miał wyjść w rejs do Europy,
(działo się to w godzinach wieczor
nych, banki były zamknięte, tak że
kaucja n|e mogła być złożona).
W tej sytuacji władze amerykad-

akie zatrzymały członków załogi.
Radca prawny niemieckiej linii okrę
towej złożył energiczny protest u arna
rykariskieb władz wobec niezwykle
wysokiej kaucji jakiej zażądano.
Przy odejściu „Bremen** policja pro
wadziła ścisłą kontrolę wchodzących
na pokład.

Strang w Berlinie
PRAGA. 28.5. William Strang, szef
zachodniego departamentu w Foreign
Office opuścił Pragę, udając się do
Berlina.
Ze strony poselstwa W. Brytanii ośwladczono, że Strang nie widział się
w czasie pobytu w Pradze z żadna z
oficjalnych osobistości czechosłowac
kich.

Prasa polska w Niemczech o- szego kontynentu**.
(strona 8)
publikowala bez komentarzy
„Walka graniczna ma swoją
wyjątki z przemówienia, wygło
szonego dnia 7 lipca 1937 r. w własną strategię i taktykę, ma
czasie obrad historyków nie ona swoją własną technikę.
mieckich w Erfurcie. Przemó Środki jej nie trzymają się po
wienie to zostało wydane nakła jęć moralności chrześcijańskiej
dem Hanseatisclie Verlagsan- i ogólno • ludzkiej. Potrzeba
nie uznaje żadnych przykazań.
stalt, Hamburg 1937.
MADRYT, 28.5. Wojska gen. Fran
„...Europa środkowo - wscho Walka graniczna wykazuje ca
co podjęły ofensywę na odcinku Ca
łą
skalę
metod
od
otwartych
ry
dnia ponad wszystkie teryto
stellon na półn.-zach. od Morelia. Po
rialne. narodowościowe j social ccrskich zapasów do najpodgorącej i zaciętej walce wojska rzą
stępniejszego
postępowania**.
ne różnice posiada jeden pier
dowe musiały porzucić swe pozycje.
(strona
10)
wiastek jednolitości i ładu:
Na odcinku Teruelu pod Mont Penna„Rozstrzygającą,
podstawo
Niemczyznę44.
RZYM, 28.5. Jutro o godz. 10 min. 15 roya toczą się w dalszym ciągu gwał
wą
silą
walki
granicznej
była
(strona 6)
wygłosi Ojciec św. przez radio waty
łowne boje o szczyty górskie.
po obu stronach biologiczna po kańskie
orędzie do kongresu euchary
.Wschodnio niemiecka wal
tęga.
Najżywiołowszą
siłą
była
ka graniczna jest w zasadzie rodząca kobieta: stąd też naj stycznego w Budapeszcie, przy czym
walną rozprawą z potęgą pol większe zwycięstwa walki gra przekaże on błogosławieństwo dla Pamiętał
ską i czeską4*.
o bezrobotnych
nicz.icj na wschodzie osiągnięte wszystkich jogo uczestników.
(strona 7)
zostały na łożu rodzącej kobie
„Dla życia narodu, dla jego ty**.
historycznego istnienia niekie
(strona 16)
dy mniej rozstrzyga wynik
„Walka graniczna i wojna nie
wielkich zmagań wojennych o różnią się w zasadzie lecz w na TOKIO, 28. 5. Japońskie lotnictwo dowało Unię kolejową Kanton —
granice państwowe niż wynik tężeniu**.
morskie rozwinęło wczoraj ożywio- Kowlon, dworce i żelazne mosty oraz
małych bojów codziennej walki
(strona 34) ną działalność w Chinach Potudnlo- miejscowości Szihlung I Szangplng.
o granice narodów44.
W ostatnim półroczu (po 5 li wych. Około 40 samolotów zbombar(strona 8)
stopada 1937 r.) obserwowaliś
„Nowoczesna walka narodo my realizację zasad ujętych w
wościowa o granice jest wypły tych zdaniach, nie mogliśmy na ‘ALĘC2OW — ZDRÓJ
wem I wyrazem nowego ruchu tomiast dostrzec niczego, co by
narodowościowego w Europie, wskazywało, że deklaracja z 5 jczy skutecznie nerwy serce kobiece, idealne miejsce wypoczynku
Zniżki kolejowe 660*0 do 17 VI b. r, L. P. T.
(Ł 44i
owego narodowego uaktywnie listopada jest respektowana
nia wszystkich narodowości na orzez III Rzeszę. .
nt. Nałęcaów, tal. 2. Zakład leczniczy W arssawa te:. 10-08-10

Franco ataku e

Orędzie O.ca św.

tamaycy bombardują
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„Economist” o brytyjskich zbrojeniach

Koniunktura
zbrojeniowa
stwarza poważne n ebezpieczefistwo gospodarcze
W związku z ogólnoświato
wym wyścigiem zbrojeń warto
się zastanowić, jaki wpływ wy
wierają zbrojenia na rozwój ko
niunktury gospodarczej w posz
czególnych krajach.
Ostatni numer tygodnika an
gielskiego „Economist** przyno
si niezwykle interesujące obli
czenia odnoszące się do zbro
jeń angielskich. Pismo oblicza,
jakie przemysły przede wszyskim korzystają ze wzrostu
zbrojeń.
Tak więc na cele personalne
sil zbrojnych tj. na żołd, pen
sje pracowników cywilnych i
emerytury wydano:
w roku 1934-35 — 64,5 milio
nów f. szt.,
w roku 1937-38 — 79,2 miln.
f. szt.,
w roku 1938-39 — 87,8 miln.
f. szt.
Na wyżywienie, skoszarowa
nie, umundurowanie wojsk wy
dano następujące sumy:
w r. 1934-35 — 9,2 miln. f. szt.
w r. 1937-38—16,3 miln. f. szt.
w r. 1938-39—20,2 miln. f. szt.
Na zakupy olejów mineral
nych wydano w odpowiednich
latach — 2,1 milionów, 5,4 miln.
i 7,6 miln.
Na właściwe
zamówienia
zbrojeniowe, a więc na broń i amunicję, samochody, samoloty
i czołgi wydawano w tych sa
mych latach: 11,9 mln. ft., 76,7
mln. ft. i 109,5 miln. ft.
Poważne sumy wydano rów
nież na zamówienia w stocz
niach, a więc na budowę no
wych okrętów wojennych oraz
konserwację i modernizację sta
rych okrętów: 20,2 mln. ft., 45,7
i 62,9 miln. ft.
Niemałe sumy pochłonęły in
westycje rezerwowe w prze
myśle zbrojeniowym, które mu
siano poczynić, aby przygoto
wać ten przemysł na wypadek
wojny. W wymienionych wy
żej latach wydano: — 5,7 miln.,
43.8 miln. i 44,2 miln.
Ogółem wydatki na zbrojenia
łącznie z pozycją „różnych**,
nie uwzględnioną, wynosiły w
roku 1934/35 — 120,8 miln- fun
tów, w roku 1937/38 — 286,5
miln. funt., a w roku 1938/39 —
doszły do sumy 531,7 miln. ft.
Z powyższego zestawienia
wynika, że koniunktura oparta
wyłącznie na zbrojeniach by
łaby bardzo jednostronną, jeśli
brać pod uwagę tylko bezpo
średni wpływ zbrojeń na pro
dukcję. Tak więc pozycje wy
datków personalnych, wyży
wienia. skoszarowania i umun-

Giełda pieniężna
Wcieraj zabrania giełdy walutowa) nla
odbyło się.
PAPIERY PROCENTOWE: J proc. pot. pram.
inwasL I am. 79.00, II om. 00.75; 5 proc. poi.
prom, inwast. seriowa I lem. 90.00; 4 proc,
państw, poi. prom, dolar. 41.00—41.25; 4
proc. poi. konsolid. 47.25—47.50; 4 I pól
proc. pot. wewn. państw. 44.40; 0 proc. 4.
Z. ziemskie dolar, gwir. kupon 97.00; 4 I pól
proc. Ł. Z. ziem, seria V *4.50; 5 proc. L. Z.
Warszawy 77.50—70.00; 4 i pól proc. L Z.
Warszawy 72.50; 0 proc. L Z. Warszawy
(1951 r.) 72.75—72.00 (100 zł) 75.00; 5 proc,
m. Piotrkowa (1950 r.) 42.00.
AKCIE: Bank Polski 119.25; Lilpop 75.50;
Modrzejów 12.50; Norblin 04.00; Ostrowiec
54.50; Żyrardów 52.50—51.00.
Tendencja dla poiyczek państwowych utrzymana, dla listów zastawnych I akcji nieco słabsza. W obrotach prywatnych 5 proc,
renta ziemska (5000 zł) 55.50—54.00, (1000 zl)
54.25, (500 zł) 54.50, (100 zł) 40.00.

durowania, z których korzysta
ją w większym stopniu „normal
ne‘* gałęzie przemysłu wzrosły
w ciągu ostatnich 5 lat o 45
proc.
Natomiast kolosalny
wzrost wykazały zamówienia,
ściśle związane ze zbrojeniami,
a więc w stoczniach, gdzie
wzrost wyniósł 200 proc., oraz
w przemyśle zbrojeniowym, naj
ściślej pojętym, gdzie wzrost
zamówień wyniósł 900 proc.
Ta olbrzymia rozpiętość mię
dzy poszczególnvmi gałęziami
produkcji jes* wprawdzie czę
ściowo wyrównana przez po
średnie oddziaływanie zamó
wień zbrojeniowych na różne
gałęzie produkcji. Tern nie
mniej jednak nie jest to koniunk
tura, która wpływa dodatnio na
dłuższą metę na rozwój gospo
darstwa narodowego.
Wytwńrnia

Słusznie więc zauważa cyto
wane pismo angielskie, że cięż
ki przemysł, który i tak już wy
zyskuje całkowicie swą zdol
ność wytwórczą, dalszym za
mówieniom zbrojoniowym mo
że podołać tylko w ten sposób,
że ograniczy dostawy dla in
nych celów, a więc dla ruchu
budowlanego, normalnych „cy
wilnych" inwestycyj w orzemy
śle, budownictwa statków han
dlowych itp. Po drugie takie
jednostronne nastawienie prze
mysłu na pracę tylko dla zbro
jeń stwarza niebezpieczeństwo
dużej jednostronności oraz cięż
kiego kryzysu w wypadku,
gdyby sytuacja polityczna po
zwoliła na zmniejszenie wydat
ków zbrojeniowych.
(jam.).
siatek i ogrodzeń drucianych

Gozdek Walenttj i S°ka
W-wa. Leszno 123. tel. 6-97-15.

Robota solidna. — Ceny konkurencyjne- Na pro
wincję wysyłamy informacje listownie. (070)

Próby organizacji
rynku mięsnego
Od 1 marca rb. czynna jest Rolni
cza Sp. Mięsna, której działalność tru
dno jest ocenić. Warto jest poświę
cić nieco uwagi tej próbie zorganizo
wania naszego rynku mięsnego.
Rolnicza spółka mięsna Sp. z o. o. z
kapitałem udziałowym zł 300.000 po
wołano do życia przy wydatnej po
mocy i współudziale państwowego
Banku Rolnego.
Udziałowcami Rolniczej Spółki Mię
snej są: 1) Państwowy Bank Rolny,
2) Lubelski Związek Producentów
Trzody Chlewnej i Bydła, 3) Płoński
Spółdzielczy Syndykat Rolniczy, 4)
Centrala Spółdzielni Rolniczo - Han
dlowych w Wilnie, 5) „Rolnik", Spól.
dzielnia Rolniczo - Handlowa powiatu
Dziśnieńskiego w Glębokiem, 6) Spół
dzielnia Spożywczo _ handlowa w Pla
terowie, 7) Spółdzielnia Rolnicza w
Lidzie, 7) „Rolnik", Spółdzielnia Rol
niczo - handlowa w Szczuczynie.
Wspomniana spółka jest instytucją
rolniczą, przejmującą działalność dzia
lu komisowego Kasy Targowej z roz
szerzeniem dotychczasowych jego
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SKUTECZNIE

usuwa jpcsg
ODCISKI f
BRODAWKI ■ > -Bl
I ZGRUBIENIA AB £> <£>■
SKÓRY
/ ~ ?-lW

P t Y N

KLAWIOULI
ap. k

o w a ls ki

ram,_
Kasa Targowa powstała na wiosnę
1934 r. Zadaniem Kasy było uporząd.
kowanie i unormowanie handlu zwie
rzętami rzeźnymi na rynku warszaw
skim, umożliwienie rolnikom i ich or_
ganizacjom bezpośredniego dociera
nia ze zwierzętami rzeźnymi na ry
nek stołeczny, a przez to wykluczenie
niepotrzebnych ogniw drobnych po
średników i zbliżenie producentów do
konsumentów. Zadania swe Kasa Tar
gowa spełniała — między innymi —
przez: komisową sprzedaż zwierząt
rzeźnych, wysyłanych wprost przez
rolników i ich organizacje, dokonywa
nie rozrachunku między sprzedawca
mi a nabywcami, udzielanie zaliczek
hodowcom, finansowanie za pomocą
kredytów rzeźników i masarzy itp.

Nieścisłe, a nieraz nieprawdziwe są
wiadomości jakoby działalność Kasy
Targowej wpływała na rozpiętość cen
między cenami żywca a cenami mię
sa w detalu. Między innymi pewne
nieścisłości pod tym względem zakradły się mimowoli i w notatce za
mieszczonej w nrze 11 „Nowej Rzecz
pospolitej" z dnia 33. 4. rb. Bowiem na
rozpiętość cen wpływają najrozmait
sze opłaty przewozowe, targowisko
we, podatkowe, weterynaryjne itp.,
na które Kasa Targowa nie ma żad
nego wpływu. Sama Kasa pobiera za
wszystkie swoje czynności inkasowe
pro mille (a nie 3 proc, jak mylnie
podano we wspomnianym numerze),
zaś tytułem prowjzji komisowej od
sprzedaży bydła — 1 i pół proc., a od
sprzedaży trzody — 2 proc.

Obszar zasiewu lnu
ulegnie zmniejszeniu?

Koniunktura w eksporcie lnu kształ
towała się ostatnio przy jeszcze slab
szej tendencji.
Eksport ograniczył się do wywozu
nie dużych ilości włókna do Anglii,
Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Fran
cji, Niemiec, USA i Węgier. Ogółem
wywieziono około 600 ton włókna.
Niekorzystne warunki atmosferyczne
(zimna przy częstych deszczach) nie
sprzyjały dowozom, toteż podaż na
rynkach lokalnych była stosunkowo
mała. Dopiero w ostatnich dniach da
ło się zauważyć zwiększenie dowo
zów.
W związku z chłodną pogodą tego
roczna kampania siewna spóźniła się
i została rozpoczęta dopiero na po
WARSZAWA KPAK.PPZEDM.42 i
czątku maja. Słaba sytuacja na rynku
Iniarskim przyczyniła się do tego, że
obszar zasiewu na ogół pozostanie bez
zmian, a w niektórych wypadkach mo
że nawet ulec zmniejszeniu.

WAGDNS LIT£//CO0K

porę roku stosując kąpiele balsamiczno - siarkowe „Joker“ w
postaci jajeczek do wanny, wy
robu Lab. Chetn. „Morena4*,
Warszawa, ul. Hoża 41, telefon
9.45-92. Cena kąpieli na jedną
wannę zl 1.20. Do nabycia w
aptekach i drogeriach.

w Spółdzielniach Roln. i Zarobkowo-GosPW dniu 25 maja br. odbyło się w
Warszawie, pod przewodnictwem ks.
prałata Wacława Blizińskiego z Liskowa, walne zgromadzenie spółdziel
ni z województw warszawskiego i łó
dzkiego, należących do Związku Spół_
dzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych.
Walne zgromadzenie wysłuchało re
feratu dyrektora centrali związku, p.
A. Nowakowskiego, na temat „Udział
i rola spółdzielczości w handlu rolni
czym". Sprawozdanie z działalności
związku złożył dyr. Fr. Majkowski.
Sprawozdanie rady okręgowej złożył
ks. prałat W. Bliziński.
Ze złożonych sprawozdań wynika,
że w r. 1937 nastąpił dalszy znaczny
postęp w rozwoju spółdzielni związ
kowych. Postęp ten wyraża się:
1) wzrostem ilości spółdzielni związ
kowych z 705 na 7-36 oraz znacznym
tempem prac organizacyjnych w za
kresie tworzenia nowych spółdzielni;
2) zwiększeniem ilości członków o
około 14.000 ; 3) wzrostem sumy wkła
dów oszczędnościowych w spółdziel
niach oszczędnościowo - pożyczko
wych o około 9 proc.; 4) wzrostem
dostaw mleka i jaj do spółdzielni
mleczarskich; 5) wzrostem obrotów
spółdzielni rolniczo-handlowych.
Walne zgromadzenie zatwierdziło
plan pracy na 1938 r., z którego wy
nika, że związek stawia sobie nastę
pujące zadania: 1) zorganizować sieć
placówek spółdzielczych, wystarcza
jącą do zaspokojenia dążeń spoleczeń
stwa polskiego w kierunku samodzie!
ności gospodarczej; 2) prowadzić
akcję wychowawczo - spółdzielczą
wśród społeczeństwa i zabiegać o fa
chowe przygotowanie ludzi do pra
cy w spółdzielniach; 3) dążyć do dal
szego postępu w gospodarczych wy-

Na tale życie starczy

U nas zakupiona nowoczesna maszy
na do szycia, haftu, cerowania, endlowania, mereżkowania z wieloletnią
gwarancją za zł 150 gotówką lub na
dogodne spłaty.
Żądajcie cenniki darmo!
Polski Dom Handlowy KRYSZER,
Kraków, Zwierzyniecka 6, wydz. 44.
(077)
(0.73)

KninOfinberCia Tapczany-Kozetki-Wkłady do łóżek
wllW WB gf
wystnagac s.« pteudo-systemó*

od ! marca 1938 f są opatrzone firmową NUMEROWANĄ tabliczką metalową

KNIPPŁ.IBtHUA. niema systemu

\
(t.571

14 tysięcy nowych członków

PRZY ARTRETYZMIE, REUMATYZMIE.
ZŁEJ PRZEMIANIE MATERII
kąpiele siarczane są jednym z
najskuteczniejszych środków,
znanym już w odległej staro
żytności. Nie każdy jednak ma
możność wyjazdu do zdrojo
wisk, by doznać ulgi w swoich
cierpieniach. Każdy jednak mo
że przeprowadzić kurację u
siebie w domu, bez względu na

UvlcjtuJit’afii

UUPPENBERCA. s« jedynie wyroby t-my KNIPPENBERG i s-ka. FABRYK*. OKOPOWA 14. tel. 290-94

•' 4) vi
nikach działalności spółdzielni;
trzymywać kontakt z organizacją,
których działalność zazębia sie z
kre-sem pracy związku.

Komunikat .
Związku Metalowców
Do wszystkich hydraulików!
Koledzy! wobec nie dojścia do'
rozumienia z pracodawcami o za
cie umowy zbiorowej na rok 19$
hydraulików, ogólne zebranie
ne przez Związek metalowców
przy ul. Elektoralnej 21, m. 17; tee
5.10-60, w dniu 22 maja rb. o 2°^'^
m. 30, po wysłuchaniu sprawo?0^
z ogólnej sytuacji w przemyśle u
dzeń zdrowotnych oraz po dług'el y, ’
skusji uchwalił w dniu 30 maja Pr
stąpienie do akcji strajkowej»
związku z tym w poniedziałek
!
Ja o godz. 11 zarząd Związku
je ogólne zebranie, na którym nie
winno zabraknąć ani jednego hV
lika.

Z życia

spółek akcyjnych ,
W dniu 27 maja rb. odbv'°
w Warszawie, pod przewodnie ^0
mecenasa Lucjana Altberga, 0 $
zwyczajne walne zgromadzenie
cjonariuszów Warszawskiego '
rzystwa Kopalń Węgla i ZaKi
Hutniczych SA.
7, przedstawionego przez z" j)(P
towarzystwa sprawozdania
że w roku sprawozdawczym
dobycie kopalń towarzystwa wz #
dosyć pokaźnie do 879.000 ton-^j'
związku z poprawą gospodarcza
ju, jak też z mocniejszą
rynkach zagranicznych. Ceny *
we węgla w roku sprawozda'*-^*
pozostały nie zmienione na P01.^*
ustanowionym dekretem
t111
przemysłu i handlu z grudnia f- pfJ'
Ceny eksportowe w ciągu r0'<u ^iii*
wozdawczego wzrosły gwałt0 uf
jednak zwyżka ta okazała si?
nietrwała.
. „gr
Wskutek zwiększenia zbytu >pir
pszenia cen eksportowych sum
rotów towarzystwa w roku
zdawczym wzrosła o około 30
w porównaniu z r. 1936. Jedno02"^
wszakże wzrosły w r. 1937
'
zwiększonego wydobycia),
„kfĄ
koszty, głównie na skutek dwu
nej podwyżki plac robotniczycncy r
ustawowego skrócenia czasu Pfa
dole. Podrożały również niektof
teriały biegowe.
u[ta*
W ostatecznym wyniku
finansowe za r. 1937 wykazują Pgtf i
wę w porównaniu z latami u*’łec9*’J
mi, jednakże jeszcze niedosta
dla wypłacenia dywidendy. Zys^oftyj
sty, po przelaniu na kapitał
zacyjny kwoty zł 1.670.000, *
zl 8.210,54.
.
jpfJJ
Walne zgromadzenie przyj?*0 ajC
wozdanie władz towarzystwa *
z bilansem oraz rachunkiem
i strat za r. 1937 oraz udzieli*
dzom towarzystwa pokwitowań jati7
czynności za r. 1937. Wspo^jp"
wyżej zysk czysty, po pot™cCoti0 11
stawowych odpisów, przenieś*
rok następny.
,0
Walne zgromadzenie dokon^jn^
nownego wyboru ustępujące^0
ka rady nadzorczej, tak że na \
,
skład rady nadzorczej P°z°s
zmiany. (N).
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Kapital żelazny i... kapitał obrotowy

Dekalog
z
przychówkiem
Rozważania na temat niedzielnych uchwał Ozonu
(Wilk) Kościół i obyczaj naka
ńją święcenie niedzieli. Wzbro
’Or>a jeSt praca wymagająca
. .Vsilku, zakazane są rozmyśla
ją nieprzystojne. Zasadniczo
Powinno się więc omijać roziat^San'e lematów swawolnych
konsolidacja, dywersja, pia
ek. mydło, itp. i tematów poliVcznych, jak: dyletantyzm. fan
gonada, partactwo, tupet itp.
$ .r° jednak pewne przeobra?ma poglądów pozwalają na
. edestał bohaterstwa wynosić
. ceta. który ze skutecznym wy
•śwklem waii bliźniego w dnie
wiete po obliczu, a pokute za
?.Zechv głosić należy codzień.
H.e.Clze i mnie wolno bedzie od
ac się na chwilę rozważaniu
„jeSzy Płochych. Może się ktoś
Pokaja i zacznie czynić
p°kutę.
^Rozbrzmiewał bowiem cały
^dzień ubiegły odgłosami uchał Powziętych przez radę nak einą OZN o potrzebie wieleSo°C większych środków finanL Wych na inwestycje, na oświa
pa rolnictwo. Potakiwało się
y,?mniu chętnie i powszechnie,
r szystko bedzie dobrze, byle
ursa.
2 Al® najwięcej podobała się re
Pu b a żydowska. Trzynaście
j^nktów. Nowoczesny dekalog
iĄ°lżeszowy z przychówkiem.
,.c° za myśli — błyskawice,
rfoki — pioruny.
Do az: żydzi polscy należą do
ZaPaństwowej grupy ogólnoydowskiej.
D Uwa: żydzi osłabiają normalWy^zwói Polskich sił narodo-

bia^rzy: kwiestia żydowska wy
^?a Planowego rozwiązania.
tia ztery: rozwiązanie polega
jj 'yydatńym zmniejszeniu licz
żydów w państwie.
*eć: do Palestyny.
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własne we wszystkich
*:KSZYCH miastach polski
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detaliczna » vysylko ortbek wpnw « tocrezkea*
- lelekMM Lakierków - waiaw. lwowski*
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nusiej osi

Sześć: albo dokąd indziej.
Siedem: zredukować udział
żydów w życiu gospodarczym.
Osiem: zredukować udział
żydów w niektórych zawodach.
Dziewięć: uniezależnić pol
skie życie kulturalne od wpły
wów żydowskich.
Dziesięć: nie wolno, aby mło
dzież sama wyznaczała, gdzie
żydzi mają siedzieć na wykła
dach. Od tego jest państwo.
Jedenaście: żadnej narodowej
asymilacji. Do wspólnoty pol
skiej dopuszczać tylko jednost
ki. (Nie powiedziano za jakiej
instancji dekretem? starosty,
wojewody, czy ministra).
Dwanaście: szyb nie tłuc, ży
dów nie bić. W zamian bez
względna lojalność wszystkich
żydów wobec narodu i państwa
Trzynaście: młode pokolenie
niech się szykuje do obsadze
nia placówek opróżnionych.
Żółta jak szafran zazdrość,
wionęła.
Istnieje w Polsce od lat 40,
może mniej, może trochę więcej
prąd, który zagarnął w swe wy
łączne posiadanie różne zagad
nienia bytu zbiorowego, aby je
rozwiązywać według wspólnej,
przez siebie formułowanej tezy
narodowej. Prąd ten zorganizo
wany pierwotnie w stronnic
twie narodowo-demokratycznym (endeckim) odegrał dużą
rolę w zaborze austriackim i ro
syjskim przed wojną, a następ
nie także w obrębie odzyskane
go państwa.
Stronnictwo narodowo-demo
kratyczne chciało zrazu powięk
szać zasięg panowania kultury
polskiej, chciało być pomnożycielem jej wpływów. W szere
gach stronnictwa wybitne zaj
. mowały stanowiska osoby róż
nych wyznań. Nie brakło też osób wyznania mojżeszowego.
Z czasem ambicje się skur
czyły. Zaniechano dążeń do uniwersalizmu polskiego, ograni
czono się do intensywnej uprawy najbardziej swoistych
znamion duchowości polskiej.
Z przekąsem zaczęło się odno
sić do Polaków innych wyznań
chrześcijańskich, a już stanow
czy rozbrat wzięto z umizgami
w stronę społeczności żydow
skiej. Jeszcze kilka lat minęło
i endecy stali się partią zasadni
czo, stanowczo, nieodwołalnie
antysemicką i to z uroszczenia
mi monopolowymi.
Ten stan rzeczy dotrwał do
roku 1935. Już przedtem, a po
ostatnich wyborach w sposób
zdecydowany „spod dyscypli
ny partyjnej zaczęło się wyła
dowywać — młode pokolenie.
Nie mając przed sobą żad
nych widoków, wykombino
wało sobie, że najlepiej będzie
oderwać się od starych ende

„Swięlt/ Boie-nie
pomoże!^

ków, a zrobiwszy akces do sy
Robi gwałt żydowska prasa,
stemu pomajowego, ułatwić so
że antysemityzm hasa.
bie życie. Poszli więc, a odcho
Wielką ją napawa zgrozą,
dząc zabrali z sobą z dawnego
że się wziął do tego — Ozon.
dorobku fundusz najpopfatniejW oburzeniu wielce szczerem,
szy. Antysemityzm. Ale nie ten
równa Ozon z Oenerem
dawny bierny, omal jowialny
i uwierzyć nie chce w fakt,
antysemityzm endecki. _ Nie.
że się z BB skończył pakt.
Przefasonowano go, sprężono i
przeistoczono w najbardziej
„Kur. Poranny" — organ krewki —
agresywny.
ruszył pierwszy na Nalewki,
Dostrzegł falangę adeptów
za nim, jako oddział drugi,
do współpracy p. Adam Koc, 1
pan Miedziński w czas niedługi.
strapiony, skąd wziąć do OzoNiby działa, huczą słowa,
mu masę, wyciągnął rękę. Su
wre krucjata ozonowa!
kurs był natychmiastowy, efekt
Pif paf! bęc! bum, bum! buch, buch!
unaocznił się krociami szyb
W „obóz" wstąpił nowy duch.
potłuczonych i wzmożoną fre
kwencją wszystkich szpitali.
Znów się toczy doo kółka
Oby i te z kolei uspokoić
disputatio de jarmułka
przyszła znowu zmiana kursu,
i dyskusja wre zawzięta:
ale atrakcję judofobską trza by
Żydzi, żydki i żydzi eta.
lo zachować. Bo inaczej —
Jakby w tym (dwunastym!) maju
gdzie ta masa?
nic nie było więcej w kraju,
Ładnie to mówić o zjedno
jeden tylko, jeden cud:
czeniu narodowym. Bo z tym
Ozon wśród żydows kich bród.
„narodem", trudna rzecz. Po
jęcie zbyt ogromne. Przerasta
Cały „obóz“ aż drży w duszy,
i przywala ciężarem, kombina
by się wreszcie naró d wzruszył
cje partyjne i mafijne. Cóż tam
i by „obóz“ zdobył wreszcie
inwestycje, reforma rolna? A
mir na wsiach, uzna nie w mieście.
nawet — oświata? Kapitał że
Cały ,obóz“ wzdycha: „Może
lazny, a polityka wymaga ka
kurs żydowski nam pomoże,
pitału obrotowego.
bo jak to nie dopom oże —
Więc Żydzi. Ten obiekt nie
to już tylko — święty Boże!!"
zawiedzie
GRYF.
Rozumiecie teraz zazdrość
starych endeków do białej go
rączki doprowadzoną. Ze swe
go podwórka „narodowego”
przez Ozon wyeksmitowani, z
aureoli monopolu judofobii o- KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI P Wanz. (gmach włosa
goloceni, muszą na dobitkę Pupilarna gwarancja funduszów (Związek Poręczycielski: 7 miagt
38 gmin podstołecznych). — Książeczki (44.000): imienne, okazicielskie,
przysłuchiwać się głosom od(t. 52)
szczepieńców, którzy im tluma za hasłem, PoAycxkii hipoteczne, wekslowe, zastaw walorów.
czą, że ostatecznie Ozon, za
odziny czynności: 8 — 19.30 (bez przerwy). Informacje i prospekty: na żądanie.
świadectwem rezolucji żydow
skiej,- kroczy ku — nacjonali
zmowi.
N ewzruszona rękojmia i tajemnica wkładów. Skarb, gratis.
Z prawicą, czy z lewicą —
wszystko jedno.
Cały to inwentarz ideologii
Uśmiechnij się
pomajowej.
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"K zł. 32.120.000 J 248.000.000 zł.
W AUTOBUSIE

NIEUDANE PORWANIE

Maty Toto siedzi i pociąga noskiem.
Jakaś pani zwraca się do niego mó
wiąc:
— Ach mój maty, czy ty nie masz
chusteczki?
Toto z mina podejrzliwą:
— Mam, ale nieznajomym nie po
życzam.

Gangsterzy porwali syna państwa
Smith. Jeden z nich udał się na per
traktacje w sprawie okupu. Wróciw
szy zakomunikował towarzyszom:
— Rodzice tego łobuza powiedzieli,
że taniej jak za dziesięć tysięcy nie
wezmą go z powrotem.
NIEPOROZUMIENIE

OBIETNICA

— Jak tam u pana z klientami? Do»
bra frekwencja?
— Zosiu, przedwczoraj, kiedy mi — Przeważnie orientaliścil
winszowałaś na imieniny, przyrze— Cudzoziemcy?
klaś mi, że będziesz grzeczną.
— Nie. ludzie, którzy chcą się
— Kiedy, mamusiu, to było tylko w zorientować co do cen.
wierszyku.
(Ric et Rac)

Turyści!! Sportowcy!! Podróżni! Automobiliścil!

‘ZEtzekoladaWeBk-EiidPlutos

— Czemu stajesz przy każdym
drzewie?
— Ach, to przyzwyczajenie. Ciągle
wydaje mi się, że spaceruję z moim
' niezbędna w górach, na boiskach, na stadionach, w podróży.
psem.

(055)
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Marymont i Wojciech Jastrzębowski
Kuźnia charakterów i ich duchowy przywódca
Pozostający początkowo pod i szu, w 9-ym roku życia stracił oboJuż Stanisław August, o czym
nie każdy wie, powziął przy schył kierunkiem Flatta, instytut w Ma-1 je rodziców i pozostał pod opieką
ku swego panowania myśl za rymoncie, niezbyt, aż do r. 1831 najstarszego brata. Lecz opieka
łożenia instytutu agronomicznego był przez młodzież uczęszczany. była dość iluzoryczna, gdyż był to
Po zakończeniu ciężkiej walki z żołnierz napoleoński, co światami
w Ujazdowie pod Warszawą.
I gdyby ta myśl ostatniego kró- powstaniem listopadowym, Miko, chodził.
Po krótkim pobycie w szkółce
la polskiego została urzeczywist łaj l 5 października (st. st.) w
nioną, to instytut agronimiczny. 1831 polecił zamknąć wszystkie parafialnej w Janowie oddano go
założony za jego panowania, był wyższe zakłady naukowe w Króle na stancję do Płocka, gdzie za oby pierwszą tego rodzaju uczel stwie Polskim. — Dzięki zabiegom płatą w naturze w postaci kaszy i
nią, tak jak komisja edukacyjna osób wpływowych, instytut w jarzyn, mógł się uczyć w szkole
pierwszym ministerium oświaty w Marymoncie uratowano, lecz wy- wojewódzkiej, zaciskając często
Europie.
kłady w nim zawieszono na lat pasa.
Twardą była szkoła życia, jaką
W kilkanaście lat po śmierci pięć...
Stanisława Augusta, wypełniono
Wszakże od r. 1836, tj. po wzno przeszedł wówczas Jastrzębowski.
myśl jego w r. 1816. Zaraz po wieniu wykładów po powstaniu Gdy zachorował na tyfus, musiał
wskrzeszeniu Królestwa Polskiego, listopadowym, liczba kończących leżeć w nieopalonej, pełnej prze
nazwanego przez Mochnackiego uczelnię (może w braku innych ciągów sionce, na ziemi, bo się
„Kongresowym", został założony zakładów), stale się zwiększa, pro. bano zarazy. IF tych warunkach
instytut agronomiczny, głównie za gram i tryb wykładów ulepsza, po zahartował się do życia, które późsprawą Staszica, uposażony hojnie większa się liczba wykładających, źniej ciągłą pracą było wypeł
w dobra narodowe Marymont z których dobór jest b. staranny... nione...
Kiedy zgasła gwiazda Napoleo
Bieląnami, oraz folwarki: Ruda i
Po ustąpieniu pierwszego dy
1Taurzyszew w zapomogę ze skar rektora, Flatta, dyrektorem zre na, brat starszy powrócił z wo
bu Królestwa, w kwocie zł 36.000. organizowanego instytutu, zostaje jaczki i przeniósł go w r. 1816 do
Na siedzibę instytutu obrano za Michał Oczapowski,
po jego liceum w Warszawie. Po jego
ciszną miejscowość, Marymont, śmierci uczony chemik, Seweryn ukończeniu, Wojciech Jastrzębow
która nazwę swą zawdzięczała Zdzitowiecki, a po jego ustąpie ski wstąpił w r. 1820 do Uniwer.
królowej Marii Kazimierze. Dla niu, Stanisław Przystański. — Był sytetu Warszawyskiego i w dniu
niej to, dla, sercem ukochanej to ostatni przełożony instytutu w 1 lipca otrzymał stopień magistra
filozofii. — Już jako student oMarysieńki, Jan III wzniósł pala, Marymoncie.
trzymał nominację na preparato
cyk letni na niewielkim wzgórzu,
nazwanym „wzgórze Marii", po
Dwa lata temu, w roku 1836 ra w gabinecie fizycznym prof.
francusku „mont de Marie", a po rozpoczął w instytucie gospodar
spolszczeniu — Marymont.
stwa wiejskiego i leśnictwa w
I nazwa ta utrzymała się do. Marymoncie wykłady fizyki, hi
tąd.
storii naturalnej i ogrodnictwa
Pałacyk różne przechodził ko- Wojciech Jastrzębowski, którego
leje.
nazwisko zrosło się później z roz Cesarz niemiecki Fryderyk II,
Od Konstantego Sobieskiego wojem i moralnym znaczeniem tej który panował w połowie XIII w.
nabył go w stanie zniszczonym., instytucji, gdyż, jako pierwszo po powrocie ze zwycięskiej wy
dopiero w roku 1720, August II, rzędny pedagog z krwi i kości stał prawy rozpuścił swe wojska, na
kazał go wyrestaurouać, wspania się z czasem, wykładając przez 22 kazując im udać się niezwłocznie
le wewnątrz ozdobić, i, dla ulu. lata, duszą instytutu, żarliwym a- do zajęć swoich ojców. Wtedy
bionego polowania, często tarn postolem wiedzy i pracy, ukocha w jednym z oddziałów nadłabprzebywał. Po śmierci Augusta, nym przewodnikiem pokoleń mło skich powstała tak wyraźna i ha
pałacyk stal się własnością skarbu, dzieży, które jemu zawdzięczały łaśliwa radość, że aż cesarz się za
następnie przeszedł we władanie miłość ziemi ojczystej, znajo niepokoił.
Prusaków, a po ich ustąpieniu, na mość kraju, ukształcenie umysłu
— Cóż was wprawia w taki szal
własność księstwa warszawskiego i i uszlachetnienie serca...
wreszcie na własność rządu Kró
Nie „sielskie, anielskie", lecz
lestwa Polskiego.
nad wyraz ciężkie i smutne miał fczróocffiOLUGfOWY
Uroczyste otwarcie instytutu lata dzieciństwa i młodzieńcze. Uodbyło się w r. 1822.
rodzony w Giewartach na Mazow-

Skrodzkiego.
Wynalazł wtedy przyrząd do
wykreślania zegara słonecznego na
każdym miejscu, nawet na nieró
wnej powierzchni. — W związku
Z tym wynalazkiem, cenną pamiąt
ką po Jastrzębowskim jest głaz narzutowy granitowy, umieszczony w
Łazienkach w Warszawie na lewo
od wejścia, z zegarem słonecznym,
wykreślonym przy pomocy wspo
mnianego narzędzia. Lakoniczny
napis, umieszczony na nim, za cza.
sów niewoli rosyjskiej uległ zni
szczeniu. Dopiero w r. 1928, w
celu przypomnienia ogółowi za
sług Wojciecha Jastrzębowskiego,
umieszczono napis:
„Wojciech Jastrzębowski (1799
—1822), uczony profesor instytu
tu agronomicznego w Marymon
cie, żołnierz 1831 roku, ten zegar
słoneczny własnoręcznie na tym
kamieniu wykreślił".

Ulubioną dziedziną młodego uczonego była botanika. Od roku
1824 do 1830, Jastrzębowski odbywał podróże w kraju, zbierając
rośliny i gromadząc zielniki. Z
tych podróży przywoził też nasio
na i żywe rośliny do ogrodu bo
tanicznego, gorliwie pomagając

Zawód ich ojców
Cesarz Fryderyk II w „kroote”

MFRIE ■

issMiir/FK

radosny? — zapytał.
— O, najjaśniejszy panie, do
broć twoja jest niezgłębiona.
Przez tyle lat gnębiłeś nas i prze
śladowałeś za to, żeśmy poszli w
ślady naszych ojców, a teraz, dzię
ki zwycięstwu, dzięki naszej dziel
ności i twojej wspaniałomyślności
pozwalasz nam powrócić do zajęć
naszych ojców. Cześć ci, wielki, po
trzykroć wielki!
— A czym się zajmowali wasi
ojcowie? — zapytał zaintrygowa
ny władca.
— Rozbijali po drogach.

MEBLE Władysław LukS

Kon,,|||!tyi szmi poi°mcz3
I
roty wybór dogodne waning CHŁODNA 36 grypietKATARZEi
(t 15) i
równaniu z dzisiejszą powojenną he
gemonią z amerykanizowanych mas,
gdzie nowe warunki społeczne i stan
dąryzacla trybu życia przeciętnego
inteligenta — wytworzyły nowy typ
umysłowości i nowy gatunek psychi
czeństwem, stanowi dzisiaj jedną z ki, mniej czułych na piękno arty
największych trosk naszych kryty styczne, ale za to usilnie kultywują
ków i teoretyków sztuki. Ostatuie cych zalety niezbędne do zachowania
przemiany w politycznym i społecz gatunku. Dawny typ kolekcjonera, te
nym życiu narodów europejskich, wy go entuzjastycznego zbieracza i me
tworzyły niesłychanie trudne warun cenasa sztuki, wałęsającego się po
ki dla swobodnego rozwoju twórczoś pracowniach artystów i pośrednio
ci artystycznej. Dzisiejsza publicz biorącego udział w twórczej pracy
ność, to już nie szczupła a wyboro malarza i rzeźbiarza — należy już
wa garstka kulturalnej elity — ale dzisiaj do przeszłoości. Z niego daw
ogromna masa, monady ludzkie, mio niej sztuka żyła i na niego mogła li
tane przeróżnymi prądami, bałamuco czyć niezawodnie. Dzisiaj nawet tzw.
ne najróżnorodniejszymi hasłami, rzu „elita towarzyska" zadawalnia się
canymi przez żądną sensacji prasę byle czym ; nie ma żadnych kulturalbrukową i nowe organizacje społecz niejszych aspiracji. Na ścianach swych
no-polityczne, Wszyscy pragnęliby apartamentów
wiesza
zazwyczaj
wykorzystać tworzywo malarza i ohydne oleodruki i reprodukcje nie
poety dla swoich celów — szlachet mieckiego najczęściej pochodzenia
nych może i bardzo aktualnych, lecz (made in Germany) a kupna obrazu
nie mających żadnego związku ze od artysty traktuje niemal jako czyn
sztuką — bo. jak powiada znany este filantropijny. Dawny, „rasowy", przed
tyk francuski Robert de la Sizeranne: wojenny inteligent, zubożały i zde
„nic na świecie nie zasługuje na to, klasowany, może dziś sobie pozwolić
aby piękno stawało się jego sługą, tłu co najwyżej na kupno niezłej pracy
maczem. heroldem".
graficznej, a droższe stosunkowo ma.
Panowanie demokracji w drugie] larstwo i rzeźba, powraca z wystapołowie 19 stulecia, było Jeszcze ' wy do pracowni artysty nie znajduprawdziwym rajem dla sztuki w po ■ jąc naby wcy. Dość wspomnieć, że w

słóui o sztuce

Sztuka dla wszystkeh
Zagadnienie stosunków zachodzą*
cych między sztuka a społeczeń
stwem, składa się z niemałej ilości
różnorodnych kwestii, nie dających
się sprowadzić do wspólnego mianow
nika. W związku z tym, wszelkie pró
by przedsięwzięte w celu kierowania
funkcja i zadaniami sztuki i podpo
rządkowania jej bieżącym doktrynom
społecznym czy politycznym, z góry
skazane sa na niepowodzenie. Dok
tryny te, które w państwach totalnyęh maja między innymi za zadanie
narzucić jednakowy sposób myślenia
i jednakowy styl życiowy wszystkim
warstwom społecznym — w zastoso
waniu do sztuki, traca swa moc zdobyw’czq i nie przyczyniała się bynaj
mniej do powstania jakiejś bardziej
wartościowej twórczości artystycz
nej. „Bo sztuka — jak powiedział
głośny estetyk angielski O. Wilde —
jest wyrazem najbardziej wybujałe
go indywidualizmu w święcie" i dla
tego „zglcichschaltowana" być abso
lutnie nie może.
Niemniej zatrważający dystans ro
snący wciąż miedzy artysta a -pole-

Michałowi Szubertowi, swetf^*
profesorowi, który w r. 1818 ogr°°,
ten założył. Znajduje się tam
wiele drzew sadzonych ręką Ja‘
strzębowskiego. Wiele drzew z
grodu botanicznego, założonej0
przez Jastrzębowskiego w Marf'
moncie przeniesiono w r. 1869 a
ogrodu pomologicznego w War‘
szawie. Uczniowie Jastrzębowski*'
go nie mogą się nachwalić
swych wspomnieniach jasności
dostępności jego wykładów. Prot*
jego w Marymoncie wiązała się *
poglądem na świat o wyższości &
wodu ziemianina ponad wszystką
inne zawody. Jako symbol poj^6
profesora i ucznia
ustauńo^
wspólnymi siłami wykopany
brzymi głaz narzutowy z nap1"
sem: „Qui Orlit agrum de ipsuf*
erlit et Deum colit", a obok kop"
czyk z napisem: „Używajmy d°*
brze czasu".
Dla charakterystyki Jastrzębi
skiego godzi się przytoczyć
szczegóły z jego życia i działalny
ści. Gdy wybuchło powstanie »**
stopadowe (a było to przed ob‘
jęciem stanowiska profesora
Marymoncie, co nastąpiło dopi^0
w r. 1863) Jastrzębowski wstęp1**
je jako ochotnik artylerzysta
gwardii narodowej i bierze udzt***
w bitwie pod Grochowem. Lec1'
rzecz niezmiernie ciekawa.
tym czasie, kiedy Polska szukał"
swego ocalenia w starciu zbrop
nym z Moskwą, Jastrzębowski
spełniając sumiennie obowiązki 0'
bywatela - żołnierza, równocz*5*
nie pisze traktat pacvfistvczns'»
zmysłem swoim przypominają^1
organizację Ligi Narodów.
Największą popularność wśró"
uczniów zyskał sobie jednak Ja'
strzębowski swymi wycieczkami P0
kraju. Pracował on w czasie. tyC"
podróży sumiennie, ale dzielił tri
z młodzieżą jej zabawy, właści^*
udekowi i... tańce.
S. ITOYZBUN

*

ub. roku sprzedano z wystaw w Inst.
Prop. Sztuki zaledwie kilkadziesiąt
dziel za sumę około 18.000 zł — z
czego na państwo przypada 14.000 zł
— zaś na zakupy prywatne nie wiele
ponad 4000 zł. Suma ta może zale
dwie wysarczyć na utrzymanie 5 — 6
artystów — podczas, gdy w samej
stolicy mieszka i pracuje ponad 1000
plastyków. Te kilka cyfr dosadnie ilu
strują warunki pracy naszych arty
stów I nie wymagają chyba żadnych
komentarzy.

Niektórzy z piszących o sztuce ma
ją zwyczaj zwalać winę za ten stan
rzeczy na artystów współczesnych,
kultywujących z uporem przebrzmia
łe rzekomo hasło „sztuka dla sztuki".
Ale dzieje twórczości plastycznej wy
raźnie nam o tym mówią, że owa
twórczość zawsze pracowała w zasa.
dzie tylko na swój, a nie na cudzy
rachunek.
Dzisiejsze życie tylko pozornie dy
stansuje sztukę, wyzbywając się w
szybkim tempie tych wszystkich war
tości podstawowych, którymi szczy
ciły się wspaniałe i bohaterskie
pokolenia.
Zbyt
wielką
zaiste
cenę płacimy za ową odrobinę ele- ,
ktrycznego komfortu, niedostępnego
zresztą dla owych zbiedniałych mas i
pracujących j milionów bezrobotnych.

Al.JeioiolimKie 71 M(0&IV
Dzięki niemu zachwiała się nie tylk
ekonomiczna, ale i moralna równo*
ga świata. Dłużej na tej trampoL1’’
żyć nie sposób — a daj Boże — at’,/
ów czekający nas proces odwarto
ciowania zdobyczy nowoczesnej
wilizacji moralne] w Imię immane”
nych wartości kulturalnych, nie PrZ'
szedł za późno.
Tymczasem sale wystawowe u
świecą pustkami. Skoro jednak !•’.
Prop. Sztuki ogłosi co jakiś cz«s
ne wstępy w niedzielę lub święte
ilość osób zwiedzających w tym d<t
dochodzi do kilku tysięcy. A zat®
— zainteresowanie szerszego
sztuką bynajmniej nie upadło — ch j
dzi jedynie o ten nie wielki wyda(C^
na bilet, na co, jak widzimy, nie ka
dy może sobie pozwolić. WstęP? ..
muzeów i na wystawy sztuki P0*1 ,
ny być wolne, jak również na ode",
ty i pogadanki o sztuce — a
tych imprez kulturalnych winno
nosić państwo, subwencjonując o‘li’
wiednio instytucje i związki ar kjł
styczne. W ten sposób może sz*u
porwać za sobą i te nawet
społeczne, które dotychczas do ku
ry pięknej dostępu nie miały.
SZTUKA DLA WSZYSTKICH
oto hasło dnia dzisiejszego.

Kr.

hiaio— ło ^a* — woła
”p0
łold Wy Przez us,a ano,limoweS° be
iztaa z "Gazety Polskiej**. Dumny ten
«Ue*D(lar Wyw,esza na szczycie dachu
1 organizacyjnej budowli reżlmob«d 3 Za
tui,damc,1t bierze „fakt
Prz . "a^a Państwa prawie wyłącznie
fe)(.z pi,s“dczyk0w**. Pomysł archijjj niczny oparcia całej swej ideolo«hr>z3 łel podstawic iest nader śmiały,
Wo"a ’ednak mieć poważne wątpli•rgCl C° do raocy granitowej tego
z jeUn,entu> a nawet żywić obawy, że

s

zachwiauiem się runą i wzniena nim rusztowania wcale zre’’^jżclazo-betonowej konstrukcji

Pou°ISi(a. ®est
wielką rzeczą, aby
''dz^aniC
* rozwói można było zaci)rJ?eZa^ jednemu tylko obozowi,
*iek V nawct przypisywać mu najJed Sze zasługi. Państwa budują nie
ko n°S,l£i * ”iC 8rupy*,ecz narody. Tyl
stw ar?d ca’y ze wszystkimi jego war
Z c a.ttli społecznymi od dołu do góry,
| p . a kb różnobarwnością poglądów
dow^’ pretei,dować może do roli bup*ezeg°. Wszelkie inne barki są
OdpS ał’c’ by wziąć na siebie ciężar
pa t^u,e<,zialności. Każda bowiem "ru
5 łylko jeden głos w ogólnym chó I
Oarodowym, a tylko zespół ich
^.zy dopiero harmonijną całość.
8atn,C kaczej też rozumiał tę sprawę
Czt| ?larsz* Piłsudski, który jako Nagro^n Państwa w 1920 r. w obliczu
łód °ei nawa*y bolszewickiej cały na
Podołał do czynu, a ster władzy
dow erzył rządowi zjednoczenia naroW|>v*°* złożonego z przedstawicieli
ko rs<1(lch stronnictw z Witosem, ja
t|„!)jrcpr(?zentantem ludu, na czele. I
W
Rorącei atmosferze pow
Plą .lneRo zbratania stopniała zakrzeWy. aWa zwierzchnia społeczeństwa,
łą s.|Ci,ł z utajonych głębin z niebywa
łąf'a wspaniały wulkan entuzjazmu
*łą-< °Wc80 i ziścił się „cud nad WI-

*'k
racli w swoim czasie Ludhy b
..król-słońce**, kiedy zaślepio
bą askami swego tronu, głosił z peł8 les^y emfaza: „Państwo — to ja**
hie Zcze mniej mają ją dzisiejsi jego
^ni naśladowcy. Ludwik XIV pa
bądź co bądź nad najpotężniejb;e ,Państwem w Europie ówczesnej
Mq lał za sobą rewolucji francuskiej,
O
ludów** i kilku wieków walki
n°^<i i prawa obywatelskie.
>j.gZa,°żenia swego bezimienny autor
z
bardzo daleko idące wnioski,
P|er^ycl’ buduje cały gmach ideowy.
Sfę r *ze Piętro jego — to „zrośnięcie
Praw .Z'n,u * Państwa**. Pominięto, co
bp n a* w budowie logicznej parter,
Pi*SuriZe.C'eż bynajmniej nie wszyscy
<0 obecny „reżim**, czego
i .Zą bardzo liczne secesje z OzoSjern,Cus*anne głuche wrzenie w jego
ki, Qcacb* Ale mniejsza o te drobiazWje
Pierwsze piętro wisi właściPhJą' Pow*etrzu> ale w oczach wystęCerz eRo skromnie pod przyłbicą rydię. Zainienia się w niezdobytą twier
bey. ’’^Pozycja nigdy nie może być
a* czy ciosy, wymierzone w „sySą01v P‘,tnai°wy**, nie będą kruszyły
dzie Ca fundamentów państwa". „Bę
zawsze dla niej hamulcem, u{^’fbwiająeyni walkę a outrance".
cję j z r°iwszy w ten sposób opozyAehin abezpieczy wszy sobie swe pięty
łekt ^es,°We’ wdrapuje się nasz archlhi to n,iało na swe drugie piętro. Czyhyn, "Spaniałym skokiem akrobatycz
^lsłó’Wyna^u^ac*
w realnej rzeczy
Państ C' Polskiej „rząd" a „twórcy
histor °Wi“ t0 synonim i że dopiero
a gdz'.a osądzi, gdzie w Polsce rząd,
Pejsie ^Pozycja „w znaczeniu euro-

c*e Die?UZ bardzo łatwa droga na trze
*ię „kij0* z którego wyżyn dostrzega
*adnje CZ do zrozumienia szeregu za°bcychP’ tak intrygujących i swoich i
,ątkow a • lrzecie Pietro — to „wybaństWo ' ,Szczególna więź, łącząca
Uczucio° Z.?eso twórcami" Ta „więź
^ko s" 3 sPleciona Jest nie ze „zwy
Cl|chen Zpa8aciku". lecz spojona „łań?akut Ze stali molibdenowej"
'Izi ,)Sr V w tę stal rycerz z dumą wl8,>0styL,llOtna klęskę wszystkich proPyęh, u°w i Przepowiedni polityczZtniących jak ponury głos Ka
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codziennie czyścić zęby pastą „MARYDONT” która
Sandry, którą w dodatku bolą zęby i pisywać się z zadowoloną miną pod
konserwuje wybiela zęby- Duża tuba tylko 50 groszyt
2)
kłuje w dołku**. Szkoda tylko, że nie wszystkim, co mu narzucają. Bo ogół
Cenę Mary don tw obniżyliśmy o 5O°/o celem zapozna
ten
wcale
nie
jest
z
tego
wszystkiego
|
wyjaśnia przy tym dość ważnej kwe
nia P T. odbiorców z jakością rodzimego produktu.
stii, kto dał Kasandrze w „zęby** i kto zadowolony.
Piotr Dobosz. ‘ LAB°R* KOSMETYCZNE WARSZAWA Fr. MARYNOWSKI
ją kopnął w „dołek**, skąd doszła do
swego „ponurego** stanu?
Tu już dochodzimy do samego celu,’
do dachu budowy. „Z rodzicielskiego
uczucia, łączącego obóz niepodległo
ściowy z państwem, wypływa w spo
sób oczywisty poczucie odpowiedzial
ności za to państwo**. „W tych wa
runkach ewentualne odejście od wła
dzy obozu pomajowego nie byłoby uważane za zwykłą zmianę ekipy rzą
Wybitny podróżnik j publicysta, zenkeli". Ale nie tylko tabor kolejowy bawny tramwaj konny. Długi sznur
dzącej, lecz za wyrzeczenie się tej
wcale nie najgorszych taksówek zajął
słysząc
o moim zamiarze udania się jest mizerny.
odpowiedzialności i za dezercję z po
część
obszernego Geliżenkello Stotis
Mijamy
drobne
stacyjki,
najczęś.
przed
paru
laty
na
Litwę
orzekł,
że
sterunku".
Znalazłszy spokojny schron pod po stokroć łatwiej Jest wyruszyć nad cle] sklecone z kilku wagonów towa (plac dworcowy), skąd otwiera się naj
tym dachem, nasz „twórca państwo wody Gangesu, niż na ziemie gedy- rowych, porosłe mchem, z nieodzow bliższa droga do centrum miasta. Za
wy** po ciężkich trudach oddaje się minowe. A jednak, muszę to przy nym zielonym żandarmem na czele. Z chwilę jedna z nich unosi mnie w
beztrosko spoczynkowi na laurach, znać, że było coś nęcącego w „zaka tych refleksy) budzi mnie ktoś ze stronę „Metropolu**, gdzie zatrzymu
które mu odświeża w pamięci „dźwięk zanej'* wędrówce, coś osobliwego, 1e. współtowarzyszów podróży. W tym ją się zwykle goście zagraniczni.
Dookoła — nowe, nie znane ml
pobudki z Oleandrów**. O teraźniej żąccgo z dala od Cooka, Orbisu i samym przedziale jedzie jakiś ogorza
szość nie potrzebuje się martwić, bo Frankopolu. Brzmi to może paradok ły proboszcz wiejski i dwu z waszecia dzielnice. Szeroka, podobna do na
ma przeszłość za sobą. Nie potrzebuje salnie, Jeśli powiem, że jedyną we ubranych gospodarzy. Zapytują mnie szej alei Trzeciego Maja, „Laisves
rzucać zdobytych posad, bo to „dezer dług mnie ujemną stroną nawiązania o cel podróży. Ku swojemu zdziwie aleja** sprawia wrażenie zupełnie eu
stosunków litewsko-polskich jest kres niu odpowiadam dość poprawnie po ropejskie. Po obu stronach zjawiły
cja z posterunku**.
litewsku, ja który od czasów wojny się nowe gmachy tak dziwnie kontra
„egzotyczności**
tego kraju...
Wystarcza mu „wiara w swoją mi
Różnica krajobrazu w porównaniu bywałem na Litwie zaledwie gościem. stujące z dawnym Kownem z moich
sję*'. Szkoda tylko, że niestety ogół
tej wiary w ową misję wcale nie po z pobliską Łotwą — minimalna... Rów Rozmowa toczy się raczej o spra lat dziecięcych. Gdzie jesteś roman
dziela. I to nie do kogo innego, lecz do nina, zieleniejąca już wiosenną trawą, wach obojętnych, gdyż Litwin jest z tyczny grodzie mickiewiczowski ze
siebie właśnie i swych towarzyszy po gdzieś na horyzoncie kontury lasów natury podejrzliwy, a Polak — nawet swoimi parterowymi dworkami, z nie
winien anonim zastosować zupełnie i biała wieża kościelna — oto pierw w chwili obecnej — woli na wszelki odzownymi „świrnami", gankiem wi-1
w'ypadek nie zdradzić swego incogni nem porosłym i zielenią?
słuszne swe słowa: „czyż bowiem nic sze wrażenia z zagranicy.
Pierwsze wrażenie jakie odniosłem
Zielony żandarm stacyjny wyrasta ta.
mnożą się jak grzyby po deszczu, roz
mknąc
po asfalcie kowieńskim była eu
Na
szczęście
kanonik
usypia
nad
przede
mną
Jakby
żywe
pendant
do
maici „wodzowie**, marzący o karie
brewiarzem,
dwaj
panowie
wysiada

ropeizacia
stolicy, co prawda za
zieleniejących
pól
litewskich.
Krótki
rze więźnia z Landsberg am Lech, a
w stosunku do których wielki naród przegląd przepustki, głuchy stuk pie ją niebawem a za chwilę nasz pociąg ledwie stutysięcznej, ale zgoła od
nie ma nic lepszego do roboty, jak czo czątki i Już Jestem na Litwie. Po na wtacza się przed dworzec z wielkim, mienne], niż Kowno sprzed lat dwu
dziestu. Nazajutrz, po zasłużonym wy
łem uderzyć i liśćmi palmowymi dro szych luksusowych PKP wagony po czarnym napisem „Kaunas**.
Zmieniło się nie do poznania. Za poczynku przyglądam się z bliska
ciągu
kowieńskiego rozczarowały
gę im usłać**.
Utożsamianie się obozu rządzącego mnie. Stare, okupacyjne wozy pamię podziały się gdzieś antyczne „izwosz miastu. Dźwignięto tu za własne i nad
wojenne, zniszczone czyki” kowieńskie w watowanych na syłane zza oceanu grosze emigracji
z państwem nic jest jego wyłącznym tające czasy
wynalazkiem. Już dawno przedtem przez czas i — brudne. Minusy te po sposób rosyjski mundurach, znikł (po litewskiej kilkadziesiąt bardzo poczes
czyniła to samo demokracja narodo krywa świeży napis „Lietuvos Geli- dobno przed paru dopiero laty) za- nych gmachów reprezentacyjnych,
wyasfaltowano główne arterie, otwo
wa, która znów uważała siebie za na
rzono kilka wielkich sklepów i parę
ród i przymiotnik „narodowy** brała
nowoczesnych kawiarni.
w swe wyłączne posiadanie.
Najbardziej dla mnie estetycznym
Przypomina się tutaj anegdota jesz
Jest fronton min. sprawiedliwości o
cze przedwojenna, powstała w czasie
pięknej, w stylu greckim fasadzie,
zjazdu na wodach Bałtyku trzech mo
wspartej na dziewięciu kolumnach.
narchów — Edwarda VII, Wilhelma II
w śujielle orzeczenia \
Za to Bank Państwa żywo przypomi
i Mikołaja II. Zapisując się na pamiąt
na nasze PKO, a Uniwersytet im. Wi
Pani
Janina
S.
zgłosiła
do
Zakładu
!
rozp.
Prezydenta
RP
o
ubezpieczeniu
kę do księgi okrętowej, Wilhelm II
wysunął się pierwszy i nakreślił: „Ja Ubezpieczeń Społecznych roszczenie' pracowników umysłowych, wskazu- tolda, to kompleks małych białych bu
I™ rr
’ że
n llfroło
iąc,
utrata nrtJPV
pracy hvla
była TV
w ścisłym dowli. Nie wystarcza on Już obecnie
i państwo — to jedno**. Edward VII o świadczenia
z powodu hwaŁffi
braku nra.
pra ! iof
dla 5 tysięcy akademików, jacy
związku
z
zamążpójściem
p.
S.
zmodyfikował tę sentencję, zamienia cy, przedkładając zarazem dowód za
studiują na 7 jego wydziałach. Toteż
jąc ją w zdanie: „Ja i naród — to je rejestrowania się w Państwowym
Wojewoda lubelski, do którego p. niektóre z nich, jak działy fizyki i
dno**. Mikołaj II zaś stylem notatek Urzędzie Pośrednictwa Pracy, że po
S. odwołała się, uchylił decyzję Za chemii mieszczą się z konieczności
swych na przedkładanych mu rapor zostałe bez pracy oraz zaświadczenie
kładu Ubezpieczeń Społecznych, wska prowizorycznie w różnych dzielni
tach zaznaczył ostatni: „Przeczyta pracodawcy, że z dniem 15 sierpnia
zując między innymi, że przepis, na cach miasta.
łem z zadowoleniem**.
1934 r. przestała pracować na zajmo
który zakład powołał się, ma na uwa
Z tym wszystkim Kowno, a raczej
Otóż dzisiejszy obóz rządzący zaj wane] posadzie „z powodu zamążdze ustąpienie z pracy w związku z obecne Kaunas sprawia na mnie wra
muje stanowisko Wilhelma II, a spad- • pójścia — zwolniona przez pracodaw
zawarciem małżeństwa — w danej żenie dwu miast w jednym. Dość jest
kobiercy demokracji narodowe] naśla- I(cę**.
cc •
zaś sprawie petentka nie opuściła za udać się na szczyt Zielonej Góry, aby
dują Edwarda VII. Tylko, że ogół poi
Zakład odrzucił roszczenie p. S.. po
jęcia, lecz je utraciła z powodu zwol móc stamtąd ogarnąć przepiękną per.
®
cfo
ski nic chce grać roli Mikołaja II i pod*wołując
się nn
na Ot
artykuł 17 ust 3 p. z
nienia przez pracodawcę, a z tego fak spektywę miasta, mieszczącego się na
tu bynajmniej nie wynika,by p. S. zre podobieństwo wyspy, otoczonej brat
zygnowała z poszukiwania pracy i że nim uściskiem Niemna i Wilii.
by dlatego utraciła prawo do świad
Z wyżyn Zielonej Góry widzi się
czeń dla bezrobotnych.
Jak na dłoni dysproporcję pomiędzy
Na to orzeczenie wniósł Zakład dawnym, mickiewiczowskim Kow
W dawnych czasach przy składa zówek zawartych w starych księgach Ubezpieczeń Społecznych skargę do nem, a obecna, rozbudowaną po euro
niu egzaminu na mistrza zegarmi cechowych. Koszt tego zegarka ze Najwyższego Trybunału Administra pejsku stolicą. Mury średniowiecznej
strzowskiego wymagano od egzami względu na wyjątkowo żmudną pracę cyjnego, który stwierdził co nastę bazyliki i zamku kowieńskiego two
nowanego, by skonstruował samo skonstruowania wszystkich części me puje:
rzą jaskrawy dysonans z dzielnicą re
dzielnie zegar kieszonkowy albo też chanizmu zegarowego oraz na dość
prezentacyjną, o której już pisaliśmy.
Jeżeli zawarcie małżeństwa było
drogi materiał, jaki Lindb zużył do
innego typu.
Stanowi to jak gdyby uzewnętrznie
swego zegarka, oceniono na 2000 ko samo przez się wyłączną przyczyną nie stosunków, Jakie zapanowały w
Pomimo, że obecnie nie wymaga się
opuszczenia pracy przez osobę ubez
ron. Fachowcy orzekli, iż zegar wy
między pokoleniem
stolicy Litwy
od ucznia tego rodzaju kwalikacy),
konany jest wyjątkowo precyzyjnie. pieczoną na danym stanowisku, to ta przedwojennym, związanym nie tylko
pewien młody Szw'ed, Erik Lindh, po
przyczyna powoduje nie tylko opusz
Lindh postanowił zdobyć tytuł mi czenie danego stanowiska, lecz także studiami wyższymi, ale i nicią sym
żmudne] siedmiomiesięcznej pracy
skonstruował zegarek według wska- strza zegarmistrzowskiego zgodnie z rezygnację z osobistego zarobkowa- patii z Polską a — dzisiejszą, wy
dawnymi przepisami cechowymi. Wo nia w dotychczasowym charakterze chowaną w odmiennych warunkach,
młodzieżą litewską — kontrasty archi
bec tego, że przepisy te wymagają, na innym stanowisku.
tektoniczne, widziane z Zielonej mają
by uczeń odbywał w ciągn dwóch lat
swoją
wymowę. Zanim przyjrzymy
Wobec
powyższego
ocena,
czy
wędrówki po różnych warsztatach,
Lindh opuścił nie dawno Szwecję i właśnie w związku z zawarciem mat- im się z bliska, opuszczam z żalem
ZMYWAC1
wyjechał do Karlsruhe (w Niemczech) żeństwa zostało opuszczone zaję swój piękny punkt obserwacyjny i po
MLECZKO
gdzie zamierza poznać tajniki nie cie, może być uzależnione od usta, wracam ku centrum miasta.
K R E MB
lenia, czy odnośna osoba zrezygnowa
Nadchodził wieczór, kiedy zbliża
mieckiej sztuki zegarmistrzowskiej.
PUDER
ła
z
dalszego
osobistego
zarobkowa

łem
się do gmachu Teatru Litewskie
Jest to niecodzienny wypadek za
miłowania swego fachu, to też fakt nia w dotychczasowym charakterze, go, mieszczącego w sobie od lat kilku
.W®
ten komentowany Jest w Szwecji sze a wiec po opuszczeniu danego zaję nastu operę (państwową!), dramat i
cia czy zrezygnowała ze starań o in balet. Z niemałym zdziwieniem zoba
roko.
ne odpowiednie zajęcie. Jeżeli takie czyłem tłumy publiczności, zdążające
starania czyni, to nie zachodzą warun do teatru, a wśród nich barwne stroje
>•*11 chcasi się szybko i łatwo ogolli. kup ki do uznania, że opuszczenie danego
(udow'e. Stojące przed gmachem auto
zajęcia pozostawało w związku z za kary przywiozły przed chwilą paręŻUjJnLuJiU
<wMt
TO OTTATNt WYRAZ
warciem małżeństwa, chyba, że w set osób z okolicznych wsi i miaste
NOWOCZESNEJ kosmetyki
ZAPEWNIAJĄ PlŁKNO
MtOOOSC . POWODZENIE
|MYDtO KREM; MOTYLEM sposób niewątpliwy stwierdzi się sy czek.
Świadczyło to o kulturze i zamiło
M«.m. W.KASPRZYCKI mulację. Na tej podstawie trybunał od
PARF. d’ORI ENT
»*««***
Ul.HUłA » -M
$.A. WARSZAWA
dalił skargę zakładu, jako nieuzasad- waniach ludu.
o
(»
jnioną. (Liczba reejstru 382/36).
ASPER.

Rzut oka z Zielonej...

Kowno wczorajsze i dzisiejsze
(Od specjalnego wysłannika*„Nowej Rzeczpospolitej

Małżeństwo i prawod"świadczeń

a

oh

Zegarmistrz-konserwatysta
obserwuje zwyczaje XVI wieku

uvenla
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Krew twórcy zaklęta w farbie drukarskiej

Myśl, słowo i dzieło
Jak pracowali s tworzyli wielcy pisarze

Wydrukowana gazeta czy książka.
Miliony małych, czarnych znaczków
bryją w sobie ciężar ludzkiej myśli,
mądrość i mękę twórczą. Nie zawsze
książka bierze z miejsca „za łeb", nie
zawsze pasjonuje i rozpłomienia. Ale
napewno nigdy, chłonąc jej treść, nie
myśli się o tym, ile w niej tkwi pracy
twórczej, jak odbywa się proces jej
tworzenia.
Autor, zanim urodzi słowo, w które
skutecznie i właściwie myśl swą przy
oblecze, cierpi, męczy się, szuka wła
ściwego podejścia, plastycznego uję
cia tego, co chce i musi powiedzieć.
Męka twórcza wyradza się z cza.
sem w pewnego rodzaju dziwactwo, u
każdego autora inne, czasami na po
zór śmieszne, ale zwykle logiczne i
bardzo usprawiedliwione. Z tego dzi
wactwa tworzy się z biegiem czasu
technika pisarska, czasami bardzo cie
kawa, a w każdżytn razie niezwykła.
Legenda powiada, że Adam Mickie
wicz napisał swą III część Dziadów
leżąc na stole, jeśli się tak można wy
razić, jednym tchem. Świadczyło by
to o pewnego rodzaju transie, którym
by można usprawiedliwić niezrozu
miałą symbolikę niektórych momen
tów dzieła. Si non e vero e ben trovato, bo III część Dziadów jest naj
bardziej natchnionym utworem wie
szcza.
Pozornie łatwo 1 bez wysiłku pisał
Henryk Sienkiewicz. Opowiadają, że
Swe powieści, a w szczególności Try
logię pisał z odcinka na odcinek, dru
kując je „na gorąco" w prasie. Wi.
działem zresztą dowód takiej techniki
pracy Sienkiewicza. W prywatnych
zbiorach w Warszawie znajduje się
depesza wielkiego pisarza wysłana do
redakcji „Słowa", na którego łamach
drukował „Potop". Depesza brzmi:
„Telegrafujcie na litość Boską gdzie
Jest Kmicic. Nie mogę pisać dalej".
Co się okazuje? Sienkiewicz, plsząc
,,Potop", spędzał czas na Riwierze i
stamtąd przysyłał odcinkami powieść.
Czy poczta zagubiła egzemplarze pi
sma, czy też autor kopii nie miał, bo
pisanie na maszynie nie było jeszcze
wtedy tak rozpowszechnione jak dzl.
slaj, dość, że w momencie, kiedy zostawia na boku temat Kmicica (w
chacie Kiemliczów, w czasie podróży
do Częstochowy), a zajmuje się wy
łącznie regimentarstwem Pana Za
głoby, zgubił się w fabule.
Dowodziłoby to, że Sienkiewicz poprostu improwizował całość..
A jednak— Jeden z przyjaciół wiel
kiego pisarza opowiadał mi, że zastał
go akurat w chwili kiedy pisał ostat
nie zdanie „Bartka zwycięzcy". Rę-

kopls był czyściuteńki, nie miał ani
jedne] poprawki. Ale Sienkiewicz
miał czoło spotniałe, wyglądał na cal
kowicie wyczerpanego.
— Co ci jest? — zapytał.
— Walczyłem z prostotą — odpo
wiedział pisarz.
Przechodził więc mękę tworzenia,
ale tylko wewnętrznie. Na jego ręko,
pisach nie było jej znać wcale.
Tytan słowa i myśli, wielki pisarz i
publicysta, niedawno zmarły Aleksan
der Świętochowski, każdą swą pracę
poprawiał po wieiekroć razy. Przetrą
wiał ją już po napisaniu jeszcze kilka,
krotnie dopóki zarówno w formie jak
I w treści nie dosięgła najwyższych
szczytów. Toteż trudno o dzieła bar
dziej skończone pod każdym wzglę
dem, jak pisma Świętochowskiego. —
Powiadają, że swój stały felieton w
Prawdzie — Liberum Veto pisał Świę
Łochowski dwa dni. Zamykał się wte
dy w swoim gabinecie i nie przyjmo.
wał nikogo. Ale też felieton ten to był
najwspanialej oszlifowany blok uczy
niony z najszlachetniejszego marmuru
myśli.
Niezwykle ciekawą technikę pisar
ską miał śp. Antoni Lange wielki poe
ta i pisarz, nigdy zresztą należycie
nie doceniany. Lange twierdził, że tyl
ko wtedy dobrze się pracuje i myśli,
kiedy się należycie rozgrzeje głowę.
Utrzymywał, źe gdy, skutkiem ciepła,
krew napływa do mózgu, powoduje
jego intensywniejszą pracę. Dlatego
też zasiadając przy biurku, do pracy,
wkładał zawsze na głowę futrzaną
czapkę.
Możnaby ciekawostek z tej dziedzlny przytoczyć tysiące. Boć nie ma
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(List ze wsi)
uwagę lichy papier, lichy druk i,
zapewne, liche honorarium autor
skie, jakie żydowski kapitalista
wypłaca twórcom tej literatury.
Taniość jest tu więc bardzo pro
blematyczna, a jednak powieść ro
dem z Nalewek zdobyła w ciągu
paru tygodni czytelnika na wsi.
Zdobyła go szybko, wręcz błyska
wicznie, skutecznie, w skali ma
sowej.
Nie trzeba było specjalnej pro
pagandy, obyło się bez konferencji, uchwał, rezolucji panów we
frakach. Sprytny pan Moniek, czy
też pan Szloma, obojętne, doszedł
do przekonania (słusznego), że
człowiekowi wsi i w ogóle człowiekowi niezamożnemu, łatwiej
jest wydać sześćdziesiąt razy po
dziesięć groszy, niż raz n p. złotów
kę! 1 dlatego nie wydał książki w
cenie 1 zł za egzemplarz, ale
sześćdziesiąt broszurek po dziesięć
groszy.
Wyniki są olbrzymie.

warszawa, ul. miodowa u

Firma chrxeicllaftska

Geniusz XX wieku
Rewelacyjne zdobycze chemii
W dniu 21 maja zakończył się mię
dzynarodowy kongres
chemików.
Wzięło w nim udział 2500 przedstawi
cieli tego działu nauki z całego świa
ta.
Kilka referatów wygłosili najwy
bitniejsi profesorowie świata. Orga
nizator kongresu prof. S. E. Parravano
w swej mowie inauguracyjnej pod
kreślił olbrzymie znaczenie zarówno
chemii, jak i chemików dla obrony
kraju i przytoczył wiele przykładów, zwłaszcza z ostatnich lat, w któ
rych chemia odegrała decydującą ro-

Najnowsze badania angielskich lekarzy

Nalewki lądują w Naprawie

W roku wielkie] bitwy pod Lipskiem
pierwszej przegranej Napoleona —
boć w Rosji złamała go przyroda, a
nie armia wroga — ujrzał światło
dzienne Ryszard Wagner. Zbite i sko
pane po Jenie Niemcy, rozpłaszczone
przed potęgą wielkiego cesarza, le
dwie ośmieliły się myśleć o powrocie
do wolności.
A kiedy 70 lat później Ryszard Wa
gner umierał, Niemcy były już czwar
tą potęgą świata, zjednoczone po Se.
danie, groźne, zachłanne — stawały
właśnie do wyścigu kolonialnego. —
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Prąd nie zabija
Według statystyk ilość wypadków
porażenia prądem w krajach kultural
nych wzrasta zastraszająco z roku na
rok. Tłumaczy się to coraz więk
szym rozpowszechnieniem sieci o wy
sokim napięciu oraz instalacji ele
ktrycznych, z którymi ludzie nieobeznani często narażają się na niebez
pieczeństwo.
Lekarze angielscy od lat zajmują
się zagadnieniem porażenia prądem.
Doszli oni do sensacyjnych wyników.

W 125 rocznicę urodni

Tani MIESIĄC OTWARCI* (MAJ

upał rada jedyna —
dwudziestkę lody PINGWINA.

Antoni Olcha

Miejscowa sklepikarka przy. |
wozi z pobliskiego miasteczka'
setki broszur, marnie wydanych,
z których każdy, kto ino chce, ła
cno może wyczytać moc rzeczy in
teresujących i intrygujących, no
wych, nieznanych. Człowiek mia
sta i jego sprawy, egzotyka dzi
kich krain, hrabia ■ defraudant,
nieuchwytny gentleman . włamy
wacz, a także smutny los bezdom
nego proletariusza, bezbronnej
kobiety, prześladowanej przez ta
jemniczego wampira — oto co jest
tematem „tanich", dziesięcio- czy
nawet pięciogroszowych zeszy
tów, z których ciekawy, a cierpli
wy czytelnik wiejski składa dopiedo książkę.
Rzecz jasna, że „sensacyjna"
„powieść" „nieznaych" autorów z
Łodzi, czy warszawskich Nalewek,
wydana w licznych oddzielnych,
parurozdzialowych broszurząt, ko
sztuje zawsze ponad sześć złotych.
Nie jest to mało, jeśli wziąć pod

bardziej indywidualnej pracy, niż pra
ca pisarza. To też i technika tworze,
nia i związane z nią zwyczaje są u
każdego z twórców inne tak jak inne
są jego myśli i słowa.
Jednego bądźcie pewni, kiedy bie.
rzecie do ręki książkę czy gazetę:
w każdej wydrukowane] na płachcie
papieru literce tkwi męka twórcza, ser
deczna krew tego, który ją rzucił na
papier.
J. ORŁOWSKI

Ryszard Wagner
i Niemcy dzisiejsze

Stwierdzili, źe żadne porażenie prą
dem nie jest śmiertelne. Jest to tylko
rodzaj ogłuszenia nerwów, niby le
targ, które ustępuje dopiero po kilku
lub kilkunastu godzinach.

Po pierwsze: wieś i małe, ubo
gie miasteczko zaczęło czytać masowo. Po drugie: „nieznani" ii
pogardzani przez „prawdziwych"
literatów autorzy sensacyjnych i
barwnych bzdur zdobyli sobie ta
ką poczytnośc i popularność, o ja
kiej dobry, tęgi powieściąpisarz
może najwyżej pomarzyć...
Trzy lata temu omawiano sze
roko sprawę bibliotek wiejskich.
Co to było gadania, kosztownego
gadania!... Na tym się, naturalnie,
skończyło. Biblioteki gminne po
zostały nadal pięknym, urzędo
wym projektem, bo przecież nie
widać jakoś ich masowego rozkwi
tu. Po trzech latach nie zdołano
przełamać trudności, nie zrobiono
nic istotnego dla podniesienia czy
telnictwa na wsi w sposób widocz
ny i niewątpliwy.
Nie d/iło się, panie dzieju. Bie
da w Polsce. Komu tam książki w
głowie... No, pewnie. Zdolny, mło
dy literat może wbić zęby do ścia
ny, jak nie ma co jeść, może się
nawet powiesić, okraść kogoś, lub
zarznąć, wszystko jedno co, bo z
pisania i tak nie wyżyje!... Nikt
mu nie wyda książki, a jeśli wyda, to grubo oszwabi, lub nie za
płaci.

lę w życiu gospodarczym.
Pomiędzy rewelacyjnymi wynalaz
kami, które życie gospodarcze pchnę
ły na nowe tory, wymienił mówca
produkcję sztucznego azotu, produk
cję stopów aluminiowych, która się z
roku na rok powiększa i obecnie wy
nosi już 30.000 ton, wytwarzanie sztu
cznych farb, rekonstrukcję fosforu,
bromu i jodu.
Celuloza i jedwab sztuczny, lanital
i różne stopy do specjalnych celów
— to wszystko zdobycze chemii ostat
nie] doby. Ogólne zainteresowanie
wzbudził wykład o możliwościach
chemicznego wyzyskania energii ter
micznej.

Sukcesy

0*
Całe życie Wagnera przypadlo na
kres olbrzymiej ekspansji Niemi®®. (
się też odbiło na jego twórczościodwrotnie — potężne postaci Nib®
gów. Rycerzy Okrągłego Stołu i
nych herosów frankońskiej kultuZ
działały na naród niemiecki, jak 0 ,
silniejsza podnieta, jak haszysz upal ,
jący wizjami o wszechpotędze g®rI°a
nizmu.
Olbrzymia twórczość tego epiS°
romantyzmu jest tak wszechstrond’,
znana, że nawet pióra wielkich ®P .
cjalistów nie wiele już mają dzi'•
do powiedzenia. Pomimo tego o°*(R
przyni®8^
wagnerowska rocznica
kilka
prawdopodobnie znowu __ dzi
świeżych, oświetlających wielką P°
stać przynajmniej w pewnych szcZJ3
gółach inaczej. Od Wagnera muzV
i poety przechodzi się do Wągr1® ,
obywatela, i tu zdarzają się obseH*^
cje nowe.
Ustalono mianowicie w ostatn*
czasach, że Wagner swój udział * r_
wolucji z 1848 roku, który złośliwi1,3
zywali operetkowym, a który był
wodem jego chwilowej emigracji. &
ły znacznie poważniej, niż to doty®3”
czasowi biografowie przypuszeż3 ’
Obecnie wyszukuje się w arcydzl®’
łach Wagnera proroczych przewiń'
wari w stosunku do czasów dzi^®*
szych, co o tyle może być uzasadn^
ne, że geniusz twórczy nie zask^P1^
się w ciasnych ramach teraźnieJsZ<^
ści, lecz dotyka problematów wsz®®^
ludzkich i łatwo jest wtedy jego
śli nagiąć do wszelkich sytuacji, c
zresztą bynajmniej nie umniejsza i®*
wielkości. Zwłaszcza, że w da®J.
wypadku chodzi o nacjonalizm, a P
tym względem któż jest więcej
cem, niż Wagner? Kto wyżej wzni®8*
niemieckie wartości tradycyjne?
t
Pokreślą się również zdolności °f
ganizacyjne oraz architektoniczne ‘
go wszechstronego twórcy. Zaród'1'"
przez tę wszechstronność swego
słu, jak przez żelazną wolę, dopf°*
dzającą zamiary swe do celu, stał ■'
Ryszard Wagner — poza wszechś* ,
tową wartością muzyczną — naucZ\
cielem i duchowym przewodniki®
dzisiejszych Niemiec.

Aleksander Dumas znajdował się
kiedyś w gronie przyjaciół, którzy na
legali na niego, aby odczytał im któ
rąś ze swoich ostatnich sztuk. Dumas
długo się wzbraniał, wreszcie się zgo
dził. Zapowiedział jednak, że odczyta
nie swoją sztukę, lecz jednego ze
swych przyjaciół.
— Dlaczego cudzą? — zapytano go.
— Bo w tym wypadku zawsze mam
sukces. Jeżeli sztuka się podoba, cie
szę się, jako recytator: jeżeli się nie Ciągle wam coś dolega. Jak nie ka
podoba, cieszę się, jako kolega po żołądka, to katar kiszek, jak nie *'
troba, to kamienie żółciowe, albo *
fachu.
ce, nerwy, bezsenność, bóle Z)0.Lie
krzyża, cierpienia kobiece, różne
WARSZAWA dolegliwości. I po co się wam tak °-e
męczyć. Jeżeli wam lekarstwa
Marszałkowska 124 żej
pomagają? Wystarczy tylko
się do mnie, a bóle, cierpienia
natychmiast bez lekarstw ustąpią- JL,
mi Piat Wolności fi dziński, Nowy-$wiat 60 mieszk. 2- u
■■W
(t 14)

Znani i uznani z ledwością wię
żą koniec z końcem, ale i oni wie
dzą jaka ich czeka nagroda za
trudy: piękny, honorowy pogrzeb
z orkiestrą i metalowymi wieńca
mi, może nawet pomnik! Do mas
ich książki nie dotrą, nie mogą
dotrzeć, bo jak?
Dotrze bzdura z Nalewek, „za
spokoi" ostry głód kulturalny wsi;
fury i sterty niepozornych książszcząt wchłaniać będzie Naprawa,
Ocinek i Pipidówki. Spekulant z
Nalewek dokonał tego, o czym na
próżno marzył Mickiewicz, co pro
jektowali (a jakże!) uczeni ponowie „od rządu", o co spierały się
swojego czasu rzesze przemądrych
„speców". Nagadali, napisali i do
szli do przekonania, że się nie da.
Czekają cudu, kataklizmów dzie
jowych, nowych er. Odłożyli wszy
stko na potem.
Pan Moniek z Nalewek nie brał
udziału w zmotcach, zjazdach, dumaniach. Pomyślał, zrobił i —
świetnie zarobił. Dało się.
Młody, utalentowany autor mo
że sobie nadal głodować. Znany
i uznany marzyć o pomniku i ka.
wiarnianej sławie. Trudno mu
przecież iść na Nalewki i prosić
pana Mońka czy fzaka^ żeby wy-

dał jego książkę. Kto wie, ciU m
się zresztą taki potentat na to 11
zgodził. Chyba nie, bo taniej
kosztuje produkcja hist orJ1
wampirach i hrabiach - dep^
dantach.
v
Miejscowa
sklepikarka r
sprzedaje broszurki z miasta- .
rozchwytywane. Kto nie ma df
sięciu groszy na kupno sesS^„oku — płaci grosz za jego
życzenie.
— Taki zaś jest chyc*)
J,
książeczki, że wolimy je pożyc
jak sprzedawać — tłumaczy
właścicielki sklepiku.
Pewnego dnia robię eksp?‘
ment. Podsuwam sklepikarce r,
rę książek, jakie mam pod rC j
„Ogniem i mieczem", „Kordm
Cham", „August powsinoga
paru dniach dowiaduję się,
my te cieszą się nadzwyczaj11^,
powodzeniem. Ktoś nawet P
rwał czytanie „Przygód 1^ -fś
człowieka Tarzana", ktoś
nie przychodził do skłepu p°
szy ciąg „Kobicty-wampira ••• . fi
Wieszczu! Zajdź na Nalei1
trafisz pod strzechy...
Naprawa, 20. 5. 1938 r'). „Chyc" — inaczej pokuP-

.;Row a p7FC7Pn«;pnt:tty»

J^r-50’

Str. 9

Oaza nu pustyni wyzysku

_

Radość i celowość pracy
w fabryce przetworów chemicznych „Społem”

Wspaniale wyglądał olbrzymi autoas PKP, gdy wypluwał kłęby niebie*
* awych spalin, prychając i rzężąc ra
“śnie wyruszał sprzed gmachu Zw.
teratów na piękną majową wyciecz5 do Kielc. Jak to zwykle bywa gdy
ma do czynienia z literatami i
ztennikarzami, połowa osób się spóż
®'ła i zamiast o g. 7 wyruszyliśmy o
"ei- Ale i tak przecież, jak zapewnlaa dyrekcja PKP do Kielc zajedziemy
* niecałe trzy godziny, więc to goz|nne opóźnienie to drobiazg. Wszy*cy wyjechali na czczo, więc humory
^y*y świeże i pełne oczekiwania.

Rozpacz na wesoło

powiednie tłuszcze, które następnie
przez specjalne rury przedostają się
do wielkiej hali, gdzie znów spływają
do odpowiednich kotłów. Jeden z tych
kotłów, w którym burzy się i pieni
masa mydlana, obliczony jest na 4500
kg, drugi przeznaczony na mydła to«
aletowe na 3.000 kg.
Idziemy na pierwsze piętro. Z dale
ka już czuję miły, odświeżający za
pach mięty. Kilka robotnic w śnież
nych fartuchach kręci się po jasnym,
białym pokoju. Jedna do mieszadła
sypie proszek miętowy, inna rozkłada
na stole przygotowane tubki, a jesz
cze inna napełnia je gotową pastą
przy pomocy nowoczesnej maszyny

Następna hala przypomina oranże
która wyrzuca 1.500 gotowych tubek
rię. Ciepło tu, jasno, a przede wszyst
na godzinę.
kim... zapach, jakby kwitły całe grzę
dy róż, hiacyntów, storczyków i fioł
Po drewnianych schodach wchodzi ków. Na wszystkie pytania, z czego
my do działu, gdzie wszyscy pracują się robi, jak się robi i co się tam donad tym, by podnieść urodę kobiety— daje — kierownik odpowiada tylko ml
dogodzić jej wymaganiom i kaprysom tym uśmiechem.
Na białym stole olbrzymia góra pudru
— Tajemnica — mówi do nas robot
Różowy, delikatny, jak cera pięknej nica, rozlewająca perfumy do butelek.
kobiety. Oczywiście wszystkie panie — Recepty na perfumy są tajemnicą
próbują go na sobie 1 rozcierają w pal laboratorium.
each, chcąc się przekonać czy dość
Ta dziewczyna w białym fartuchu,
cienki. Okazuje się, że gaza przez któ
rą jest przesiewany, posiada aż 6.000 o różowej, pełnej twarzy jest tu zwy
oczek w jednym cm kw. — trudno o kłą robotnicą, roześmiane jej oczy 1
śmiałe odpowiedzi na nasze pytania
drobniejszą.

Wszystko dla pani

Opocznie okazało się, że szosa
**a Radom, wobec „chwilowego" rełau/u do warsztatu rtracu
®>ontu jest nieczynna, trzeba więc by- JFę
0 objeżdżać. Na wyboistej, bocznej
r°dze, było dość nieprzyjemnie, każ~a część autobusu oddzielnie podskalwała, z siatek zlatywały na ziemię
apelusze i rękawiczki, wycierając
— Niebezpieczeństwo! Wysokie na staci energii elektrycznej. I teraz
Ciemne, wysokie rury na tle nieba
tygodniowe kurze z podłogi i łachwilowe choćby zatrzymanie ruchu
pięcie!
*ek.
zieją brudnym, czarnym dymem —
Nie ma obawy, nie zbliżę się. Zno elektrowni jest groźne jak zatrzyma
kominy fabryczne. Obok dużych, mu
Obiecywane nam trzy godziny darowanych budynków małe domki ro wu huk pioruna rozdziera powietrze, nie serca dla organizmu ludzkiego. —
00 iuż minęły, a tych K>elc jakoś nie botnicze. Dzień zaczyna się rykiem, błysk, trzask — błękitna smuga mię Zamiera cały ruch komunikacyjny,
, 0 widać. Naraz przed nami wyło- jękiem syreny; one zwiastują przer dzy dwoma metalowymi kulami. — ciemności zalegają ulice i domy, pra.
j *a się wielka tablica „Do Sulejowa
wę w pracy, odpoczynek, na ich Trwa to sekundę, pozostaje specyficz ca w szpitalach przerywa się. Ile
km"; radość się zrobiła z tego po- dźwięk o zmierzchu wysypują się z ny zapach ozonu. To próby badania strat niepowetowanych może pociąg
°du wielka, bo miło jest zwiedzać hi czeluści zachłannych fabryk szarzy, wytrzymałości izolatorów i... nerwów. nąć ta minutowa przerwa, ile istnień
st°ryczne miejsca, ale nielitościwy
zmordowani, teraz już uśmiechnięci — Zresztą niebezpieczeństwo jest powa ludzkich może być narażonych na nie
®z°fer wycofał maszynę w tył i zarobotnicy. Za nimi pozostają w mro żne, widzę to ze skupionych i uwaź- bezpieczeństwo!. Inżynier kierowni
rzytnując się ciągle jechał z powro- ku martwe mury, uciszone hale, zwy nych twarzy inżynierów, tam za kra czy i personel muszą rozumieć wielką
Dziady wędrowne, z którymi kle pełne straszliwego hałasu. Przy tą. Napięcie setek tysięcy wolt. Co odpowiedzialność, jaka na nich spo
•erowca prowadził tajemnicze dysku zwyczaili się już do niego.
za doskonale opanowanie nerwów, o- czywa. Wszelkie zakłócenia ruchu są
.,le> bezradnie rozkładali ręce. Traflwykluczone.
swojenie się z tymi aparatami.
J^by wreszcie do jakiejś wsi, gdzie
A elektryk w kopalni? Pompy wo
I znowu hala spokojna, gdzie ciszę
udało zasięgnąć „języka".
mąci tylko jakieś świergotanie, zgrzy dno - elektryczne odprowadzają z głę
Dla gościa z miasta fabryka to praw ty, świsty — te przedziwne odgłosy ni stale gromadzącą się wodę na po
Ogromnie pouczająca jest taka wydziwę piekło. Oszołomienie nie opu- wydają się niemal subtelne. Zwykły wierzchnię, kompresory tłoczą dó
ec*ka. Z kierunku wiatru i położenia szcza go ani na chwilę. Trudno so
fabryczny szum, do którego ,,łatwo" wnętrza powietrze. Przerwa w do
0|ica staraliśmy się określić, gdzie
bie wyobrazić, że to normalna atmo się przyzwyczaić. Jest to hala obra pływie energii grozi śmiercią całemu
6za Kielce. Doskonale PKP robi, że
sfera codziennej pracy. Zewsząd czy biarek. Zadaniem ich jest skra zastępowi ludzi. Podobnych przykła
rzVdziela do wycieczek szoferów nie
wanie metalu, i sporządzanie z odle dów jest więcej. Niemniej odpowie
®r’entujących się w trasie, ma to du- bają zasadzki.
Na wstępie ogłuszają suche trzaski, wów części nowych maszyn. Tutaj dzialna jest praca inżyniera - teorety
znaczenie pedagogiczne. Jeszcze oślepia błękitne, jaskrawe światło,
teksze znaczenie ma wysyłanie auto przerażają w tym oświetleniu dziwa robotników kręci się dużo. Przykre ka w laboratorium. Lecz tam potrzeb
wyziewy smarów, kwasów, żelaza po ny jest umysł dokładny, analityczny,
^Usu w podróż bez mapy — chociaż
czne postaci w maskach lub okula
drobiazgowy. Tam sporządza się po
ten sposób zmusza się ludzi do stu rach na twarzy. To ,,szWejsownia“, zostawiają w ustach cierpki smak.
W chłodnym gabinecie oddycham miary, próbuje się wyprodukowane a, °wania geografii.
czyli spawalnia żelaza. Płomieniem wreszcie spokojnie i mogę noirmalnie, paraty, bada się, kalkuluje. Cyfry,
s Autobus zdany na łaskę kaprysów palnika acetylenowego lub tukiem ecyfry i jeszcze raz cyfry.
*e8o motoru i rad wędrownych ckia lektrycznym spawa się konstrukcje nie podnosząc głosu, rozmawiać.
Jednym słowem zawód inżyniera
°w, dojechał cudem do wielkiego mla metalowe, blachy, zamiast łączyć je
elektryka wymaga obok przygotowa
a Końskie. Zrywały się co prawda mechanicznie.
— Niech mi pan powie, jakie wła nia teoretycznego, umysłu praktycz
0 drodze wewnątrz wozu okrzyki, że
Zaczynam przytomnie patrzeć na
nego.
a horyzoncie widać morze, że już zręczną pracę robotników, którzy dla ściwości posiadać powinien kierownik
°teżdżamy do granicy niemieckiej, ochrony przed blaskiem i dymem ze fabryki lub jej działu?.
— Musi to być umysł przede wszy
e to były złudzenia.
spalonego żelaza kryją twarz, lub oO możliwościach przyszłej pracy w
stkim praktyczny, by umiał racjonal
czy.
nie zastosować i wykorzystać maszy kraju, zbytecznym byłoby zapewniać,
* n
ny i urządzenia. Silne nerwy, zimna że są one ogromne. Obecnie powsta^d Końskich rozwinęliśmy maksykrew, szybkość decyzji w wypadkach, je olbrzymi teren dla pracy technicz
a,ną szybkość, dochodzącą do dwuOgłuszona hałasem wschodzę z ul jak pani widziała, bardzo niebezpiecz nej w rozwijającym się z każdym
paru kilometrów na godzinę i gą do sąsiedniej hali, gdzie w porów nych jest konieczne.
dniem COP‘ie.
c obtekach kurzu pędziliśmy naprzód. naniu z poprzednią panuje niemal ci
Polska pod względem technicznym
— Jeśli chodzi o elektryka to jemu
^Zasem jeszcze, choć z trudem, doda- sza. Szereg maszyn stalowych wy szczególnie potrzebne jest ogromne pozostaje w tyle w porównaniu z Za
a,iśmy gazu> żeby wyminąć jadącą konywa samodzielnie pracę. Tak —
poczucie odpowiedzialności. Oto przy chodem. Podnoszenie się stanu kultu
r*ed nami chłopską furmankę,
samodzielnie, nie ma tu bowiem lu kłady. Elektrownia zaopatruje w ener ralnego i przemysłowego u nas, po
j pdyśmy dojeżdżali do Kielc, a było dzi prócz jednego majstra czy Inży
gię elektryczną miasta, wsie, prze ciągnąć musi inwestycje w dziedzinie
z dobrze po 2-ej, opadły nas z wrza niera. — To oddział automatów, ob mysł, koleje, tramwaje, wodociągi, technicznej.
CLleni dzieciaki z przedmieścia, z za- sługa niemal zbyteczna.
A to otworzy szerokie perspektywy
szpitale i inne zakłady użyteczności
. u i tem patrząc na nasz olbrzymi we
Wystarczy jeden człowiek, który publicznej — jest to serce, z którego dla naszych inżynierów i techników.
Czuliśmy się wtedy bardzo du- dostarczywszy maszynom odpowied do tych ośrodków płynie krew w poWanda Keler.
n z naszego wspaniałego autobusu. niej ilości materiału, puści je w ruch.
U daleka widoczna wielka brama z Całe jego późniejsze zadanie to kon
*‘ad'Settl ”SP°tem" wywołuje odrazu trola, czy materiał nie wyczerpał się
i czy nie trzeba dolać gdzieś smaru.
* k°Sny nastr6J w ca^ym autobusie.
*ty
duiych budynków rozrzuco- Mądre to maszyny, a jaką precyzyjną
^1° wśród zieleni ogrodu nie przypo pracę wykonują.
Oto wpuszczony z jednej strony
>1 a w niczym tych groźnych, prawie
»e etZ',e?nych murów fabrycznych, któ- drut wychodzi w postaci maleńkich,
Dzięki inicjatywie i kapitałom pry dzie od 60 do 90 złotych, przy mode,
akie przykre wrażenie wywołują całkowicie wykończonych śrubek. — watnym, przy poparciu Polskiego Ra lu trzylampowym, od 100 do 120 zło
u °dzi, Czy choćby w stołecznych fa Trudno uwierzyć, że do tej roboty dia i ministerstwa spraw wojskowych tych przy modelu plęclolampowym.
| rykjteh na Woli.
człowiek nie przyłożył niemal ręki. powstanie w Centralnym Okręgu Prze Na sezon zimowy, kiedy sprzedaż apa
hPółd ryl<a Przetworów chemicznych
mysłowym (w pobliżu Leżajska) wy ratów przybiera największe nasilę,
łtat)a Z'.e'n' ’’Społem" dzieli się na kiltwórnia lamp radiowych, które] pro. nie — na rynku krajowym ukaże się
działów, mieszczących się w
Z zamyślenia brutalnie wyrywa dukcja wystarczy całkowicie na zapo około 50.000 aparatów produkcji no
telnych budynkach.
trzebowanie rynku krajowego prywat wej fabryki.
mnie grzmot
nego i wojskowego.
Jest rzeczą zrozumiałą, że wprowa
— Burza? w taki pogodny dzień?
Pierwsze lampy polskiej produkcji dzenie aparatów, których cena tak
— Nie — śmieje się mój przewod
ukażą się w sprzedaży w październi bardzo odbiega od cen dotychczaso
naiwiększym jest dział wyro- nik — to wyładowania elektryczne.
Wcale mnie to nie uspakaja Nieuf ku b. roku. Koszt ich skalkulowany wych, spowoduje pewną dezorganiza
tłUs Odlanych. Olbrzymie beczki z
b,
amI otwiera się i wyładowuje nie zbliżam się do hali skąd mnie do będzie tak, że będą one mogły konku cję na tym rynku, niemniej jednak
brzy ?erze’ Tu w gigantycznym kotle chodzi odgłos piorunów. Szare kraty, rować ceną ze wszystkimi lampkami przyczyni się ono znacznie do postępu
aydzo wysokiej temperaturze na słupach białe trupie główki szcze- amerykańskimi i angielskimi. Aparat radiofonii, pomijając już to, źe zaha
z lampkami krajowymi kosztować bę muje odpływ kapitałów za granicę.
soda, w innym topią sle od rzą zęby.

W atmosferze piorunów

Szaleństwo maszyn

Odpowiedzialność

Praca i przyszłość

„ Kielce!... Kielce!...

Maszyny-geniusze

Lampy radiowe polsKie
będą tańsze od najtańszych

Pioruny

r„

Mydło na to ny

dowodzą, że to nie zahukana, wyżyskiwana i ogłupiona przez złe kiero
wnictwo dziewczyna z jednej z na
szych stołecznych czy łódzkich fa
bryk, ale robotnica zadowolona z pra
cy, która tu w fabryce ma swój dru
gi dom.

Radość pracy
W dużym budynku, otoczonym tra
wnikiem, robotnice witają nas chóral
nym „dzień dobry".
Tu się wyrabia pastę do butów. Ro
bota jest bardzo brudna (w skład pa
sty wchodzi smoła), a w wielkiej sali
jest tak czysto, jak w nowoczesne]
kuchni po wielkich porządkach. Biała
kaflowe posadzki lśnią jak wyglanso
wane, ściany utrzymane w biało-niebieskim tonie i niebieskie fartuchy ro
botnic stwarzają tu radosny nastrój.
W każdym dziale panuje inny za
pach. Najprzyjemniej chyba pachnie
w fabryce octu.

Wszystko tutaj odbywa się w:
jednej dwupiętrowej kadzi. Wlewa się
tam słaby, bo 12-procentowy roztwór
spirytusu i dodaje bakterii kwasu oc
towego, przy odpowiedniej temperata
rze bakterie przerabiają spirytus w fl
eet.

Zwiedzamy jeszcze fabrykę musz
tardy, kostek bulionowych, fabrykę
świec, papierosów i przechodzimy do
działu sortowania jajek.
Z całej Polski, spółdzielnie przysy
łają tu jajka, które się sortuje, spraw
dza i rozsyła w świat. Maszyna do
sortowania rozdziela jajka według 4
gatunków, zależnie od ich ciężaru. Jaj
ka te po odpowiednim opakowaniu w
wiórki wysyła się przeważnie za gra
nicę. Idą one do: Anglii, Czechosłowa
cji, Argentyny i Niemiec.
Podchodzę do wysokiego chłopaka
który stawia na ziemi wielką pakę z
jajkami.
— Jakże się tu panu pracuje — py
tam — dobrze?
— O, żeby tylko tak cale życie by
ło — odpowiada mi radośnie. — Wi
dzi pani fajerant, już się robotę koń
czy zaraz pójdę się wykąpać, a potem
na siatkówkę.
— Gdzie pan będzie grat?
— A tu w „Społem". Nie widziała
pani jakie boisko mamy, a i kort te
nisowy jest. I nawet basen! — Mówi
mi to z taką dumą, jakby to było jego
własne.
— To dyrekcja o was dba.
— Ocho, jeszcze jak! Orkiestrę włą
sną mamy, świetlicę 1 kuchnię.
— A na przyszły rok będzie żłóbek
dla dzieci! — dorzuca stojąca obok
młoda kobieta, zbierając z ziemi poroz
rzucane wiórki.
Ktoś woła, że już czas, że podwie
czorek na nasz czeka. Prędko żegnam
się z robotnikami i wychodzę przed
gmach.
Już jest po robocie. Pomiędzy zielo
nymi trawnikami ogrodu kręcą się do
rodni zdrowi chłopcy, roześmiane
dziewczęta, na ławce siedzą starsze
robotnice i z ożywieniem o czymś roz
prawiają. Nie uciekają stąd, nie pędzą
do domu po skończonej pracy. Po co?
Tu przecież jest ich drugi dom.
Cóż kiedy fabryka „Społem" w Kieł
each, zatrudniająca 250 robotników
jest tylko małą oazą na pustyni wyży
sku i tych strasznych warunków, w
jakich pracuje robotnik w Polsce.

Z. Herniczek.

SUPER ELASTIC ZŁOTE

JEDYNE
NA

„NOWA RZECZPOSPOLITA44

Str. 10

Nr.

Mo w„y«/cA^^<Toroeh^
Przed meczem PolsKa—Francja

Nasi i francuscy lekkoatleci
Międzypaństwowy mecz lek
koatletyczny Francja — Polska
w dniach 18 i 19 czerwca br. w
Warszawie będzie pierwszym
startem lekkoatletów Francji na
ziemi polskiej.
Parokrotnie zapowiadane star
ty poszczególnych zawodni
ków francuskich w Polsce do
tychczas nie mogły nigdy dojść
do skutku. Jednak zawodnicy
polscy startowali już niejedno
krotnie w Paryżu, poza tym sty
kali się z lekkoatletami Francji
bardzo często na zawodach mię
dzynarodowych za granica.
Po raz pierwszy Polacy star
towali w Paryżu na VIII Olim
piadzie w roku 1924. Nie odnie
śliśmy tam żadnych sukcesów.
Po Olimpiadzie w Amsterda
mie w r. 1928 akademicka dru
żyna z Kostrzewskim na czele
startowała na zawodach akade
mickich w Paryżu, jednak też
bez większych sukcesów.
W roku 1929 4 polskich lekko
altetów wzięło udział w zawo
dach międzynarodowych orga
nizowanych w Paryżu przez
„Societe Generale44 1 tam odnie
śliśmy pierwsze duże sukcesy.
Petkiewicz pokonał najlepszych
wówczas francuskich biegaczy
dystansów długich Dartigues*a
i Beddariego w biegu na 5 kim.,
Kostrzewski w biegu przez płot
ki zajał drugie miejsce w dosko
nałym na tamte czasy wyniku
54,2 sek.
W 3 lata późnie], po Olimpia
dzie w Los Angeles biegał w
Paryżu Kusociriski, bijąc na gło
we francuskich długodystan
sowców.
Ostatni start Polaków w Pa
ryżu miał miejsce w roku 1935.
Kucharski, Lokajski i Heliasz
wiosną tegoż roku zostali zapro
szeni przez Związek Francuski.
Wszyscy nasi zawodnicy odnie
śli sukcesy. Kucharski wygrał
bieg na 800 mtr. z Soulier i Petit
w czasie 1:53,2. Lokajski wy
grał oszczep a Heljasz kulę.
Od tego czasu bezpośredni
kontakt z Francja urwał się.
Francja corocznie rozgrywa
mecze międzypaństwowe z
Niemcami, Anglia, Finlandią. To
są wielcy przeciwnicy, z który
mi Francji nie jest łatwo dać ra
dę. .Jednak w roku ubiegłym
Francja na zawodach w Pary
żu pokonała Finlandię, pokona
ła również i Włochy. Przegrała
natomiast z Niemcami i Anglią.
Kryzys, który orzechodziła

francuska lekkoatletyka po dys
kwalifikacji Ladoumegue'a zda
je się przechodzić. Najlepszym
dowodem tego sa wyniki roku
ubiegłego. Nawet Niemcom nie
udało sie w roku zeszłym poko
nać Finnów.
Zainteresowanie lekką atlety
ką we Francji w chwili obecnej
jest olbrzymie. Francja jest w
roku bieżącym organizatorką
mistrzostw Europy w lekkiej
atletyce. Francuski Związek zo
bowiązał się sprowadzić na
swój koszt przeszło 100 zawod
ników.
Oficjalny skład reprezentacji
na mecz z Polską będzie poda
ny przez Związek Francuski do
piero po eliminacjach, które od
będą się w Paryżu w dniach 5
1 6 czerwca. Po najlepszych wy
nikach zeszłorocznych sądzić
należy, że zawodnicy polscy
chcąc wywalczyć zwycięstwo
będą musieli dać z siebie wię
cej. aniżeli w normalnych wa
runkach od nich żądać możemy.
Ewentualne zwycięstwo z
Francją byłoby ogromnym kro
kiem naorzód nabierającej co-

K'ubu Sportowego „Wirna” w bdz<

Dnia 24 bm. odbyta się na Widze wego sztandaru klubowego „Wirna"
wie w kościele św. Kazimierza pod
W uroczystości tej wzięły udział li.
raz większe] żywotności lekko niosła uroczystość poświęcenia przez czne rzesze ludności Widzewa z przed
kanonika ks. Stańczaka nowoufundo- stawicielami miejscowych klubów *
atletyki polskiej.
sztandarami na czele.
W głównej nawie kościoła zajeb
miejsca „chrzestni rodzice" sztanda
ru klubowegop p. prezydent Godlew
Na torze hippicznym w Łazienkach dzielnicy odbędą się poza tym zaba ski, dyr. Matyszek, Wanda Pijanow
o godz. 15 drugi dzietj międzynarodo wy i gry sportowe. Wstęp na wszyst ska i Stefania Piekarska — obydwie
zasłużone zawodniczki klubu „Winią*'
wych zawodów hippicznych. W pro kie imprezy bezpłatny.
Zarząd klubu sportowego reprezen
gramie konkurs potęgi skoku i kon
W lokalu przy ul. Jerozolimskiej 31
kurs Łazienek dla pań i jeźdźców cy o 10 walne zgromadzenie Polskiego towali pp. kons. Maks Kon — prezes
klubu, dyr. Grosser, dyr. Kafiamke,
wilnych.
Związku Hokeja na Lodzie.
Na stadionie Wojska Polskiego o
W Dolinie Szwajcarskiej o 10 wal dyr. Sztranc, dyr. Lubowiecki, inż.
godz. 9 eliminacyjne zawody szermier ne zgromadzenie Polskiego Związku Czaryski, Aleksander Stencel i inniPo dokonaniu poświęcenia ks. Stań
cze przed trójmeczćm Polska — Niem Łyżwiarskiego.
cy — Szwecja. Fina! odbędzie się o
NA PROWINCJI:
czak wygłosił do zebranych podnio
W Krakowie konferencja programo słe przemówienie podkreślając duże
godz. 17 w gmachu YMCA.
Na zakończenie tygodnia Sportu wa w sprawie sportów zimowych i tu zasługi klubu w kierunku wychowania
Akademickiego odbędą się następują rystyki, oraz mecz piłkarski pomię fizycznego młodego pokolenia ludno
ce imprezy: na przystani AZS o godz. dzy Cracovią i reprezentacją wojsko ści Widzewa.
Z kościoła zawodnicy, członkowie
wą Krakowa.
10.30 regały żeglarskie i ślizgaczy.
W Wielkich Hajdukach międzyna zarządu oraz zebrana publiczność 2
O godz. 15.30 na tej samej przysta
ni rozegrane zostaną wielkie regaty rodowy mecz piłkarski pomiędzy Ra orkiestrą na czele udali się do sali
wioślarskie. Rano na kortach AZS za cing • Clubem ze Strasburga 1 repre klubowej, na uroczystą akademię*
kończenie turnieju tenisowego akade zentacją Śląska.
gdzie równocześnie dokonano aktu
W Białymstoku mecz lekkoatletyce wręczenia poświęconego sztandar11
mików.
Na wszystkich boiskach stołecz ny Białystok — Wilno.
zarządowi klubu, w imieniu którego
W Poznaniu wyścig kolarski o mi przemówił p. konsul M. Kon.
nych odbędą się z okazji święta WF
i PW liczne mecze o charakterze pro strzostwo Polski na 150 kim.
Następnie wygłosili referaty PPW innych miastach lokalne impre przedstawiciel Okr. Urzędu WF i P^
pagandowym oraz różne imprezy w
innych dziedzinach sportu. W każdej zy sportowe.
kpL Dobski na temat „Sport a obro
ZA GRANICA:
na", kierownik porady sport.-lek. ńf
W Lugano zakończenie międzyna L. Frydman pod tyt „Sport i zdro
rodowego turnieju tenisowego z udzia wie" i sekretarz klubu inż. Czaryskt
łem Hebdy i Spychały.
który w krótkich a zwięzłych sło
W Helsingforsie Wittman bierze u- wach przedstawił obecnym historię
o godz. 15-te| międzyuczelnianie rega
ty wioślarskie o akademickie mistrzo dział w mistrzostwach tenisowych KS „Wima".
Finlandii.
stwo.
Na zakończenie uroczystości chór
W Chiswick zakończenie turnieju te Stella odśpiewał kilka pieśni.
Program regat przewiduje:
W ten sposób zakończona została
Bieg 8-ek o puchar wioślarski, ufun nisowego z udziałem Jędrzejowskiej.
W Budapeszcie mecz tenisowy o Pu pierwsza część uroczystości jubileu
dowany przez rektora Politechniki
char Davisa Niemcy — Węgry.
szowych klubu sportowego, główne
Warszawskiej.
W Paryżu mecz tenisowy Francja natomiast uroczystości odbędą się w
Bieg 8-ek o mistrzostwo szkół pod
— Włochy.
niedzielę, dnia 29 bm. na stadionie
chorążych zawodowych.
W Zagrzebiu mecz tenisowy Jugo sportowym w Widzewie.
Bieg 8-ek o akademickie mistrzo sławia — Szwecja.
stwo Warszawy.
W Brukseli mecz tenisowy Belgia
Bieg 4-ek nowicjuszy.
— Indie Angielskie.
CHRZEŚCUAfit A
Bieg 4-ek pań.
WYTWÓRNIA
SIATEK
W regatach wezmą udział: osiem
8-ek, siedem 4-ek, reprezentujących
I OGROD EŃ DRUCIANYCH
Nowe wyniki
następujące wyższe uczelnie: Poli
Do wiadomości PT odbiorców P°*
lekko tletyczne
technikę Warszawską, SGGW, SGH.
dajemy, że od kwietnia rb., Przy zaj
SNP, Akademię Sztuk Pięknych, Uni
Ostatnio ustanowione zostały w kładzie mechanicznym W. GOZDEK ’
wersytet, Szkołę Podchorążych Sa różnych krajach europejskich nastę S-ka w Warszawie, ul. Leszno nr 1-zostanie uruchomiona wytwórnia n°'
nitarnych.
pujące wyniki:
woczesnych siatek i ogrodzeń drucia
w dysku — Węgier Gyula 49,60 ni. nych. .
Wstęp na przystań wioślarską AZS
.
. .
Właściciele nieruchomości,, insty
podczas regat bezpłatny dla akademi
800 m. — Istenes 1:55,8 m., 2) Sza
tucje
rządowe,
samorządowe
itp. iija*
ków i sympatyków. Regaty będą uroz bo 1:56,2 m (obaj Węgrzy).
ją możność nabycia powyższych sia
maicone pokazem ślizgaczy.
200 m. — Holender van Beveren tek i ogrodzeń po cenach konkuren
21,7 sek.
cyjnych.
.
Na prowincję firma wysyła pr°
W Los Angeles Jimmy Callista w
tyła jcte
biegu na 100 yardów uzyskał znako spekty i informacje listownie.
Polecamy firmę W GOZDEK jak®
mity wynik 9,1 $e„ lepszy od rekor słynną ze swej solidności w wykony
du świata Wykoffa o 0,3 s.
waniu wszelkich zamówień.

Nie.ziela na boiskach

Akademickie regaty wicśarskie
Dziś w niedzielę, w ramach tygod
nia sportu akademickiego, odbędą się

A jednak w Warszaw e
W Warszawie bawił we
czwartek prezes PZB, mjr Mirzyński. który obecny był na
zebraniu zarządu WOZB w
związkn z meczem bokserskim
Polska — Francja, który odbyć
się ma w Warszawie 16 czerw
ca.
Wobec znanego protestu za
rządu PZLA przeciwko roze
graniu powyższego meczu w
Warszawie w dn. 16 czerwca
ze względu na to. że tegoż dnia
i również w Warszawie roze
grany ma być lekkoatletyczny
rnecz pomiędzy reprezentacja
mi tych samych państw — mjr
Mirzyński konferował z przed
stawicielami ZZ i otrzymał od
nich zezwolenie na rozegranie
meczu bokserskiego Polska —
Francja w Warszawie pod wa
runkiem. że spotkanie przenie
sione zostanie na dz. 15 czerw
ca.
W sprawie zmiany terminu
oczekiwana jest odpowiedź
Francji.

IWa ekranie

„Król s"q bawi..."
(R a, o)

„Dzień na wyścigach”
(Victoria)
Dwa wieczory humoru. Bezpre
tensjonalny humor amerykański, re
prezentowany z powodzeniem przez
braci Marx i pełen francuskiej finezji
dowcip paryżanina l tu i tani śmieje
my się. A jednak...
Gdy.z perspektywy kilku dni chcia
toby się zreasumować doznane wra
żenia, to rzecz ciekawa, w pamięci
widza pozostałe jedynie rozbawiona
twarz kokoty z majstersztykiem od
tworzonej przez Elvirę Popesco, je]
wyrafinowany uśmiech, uwodziciel
skie spojrzenie, jakim obdarza „Kró
la" Serdanii. zapraszając go do swe
go buduaru. Ten przysłowiowy hu
mor gallijski zaprawiony potrosze pa
pryką pikanterii potrosze cynizmu
przezwycięża na całej linii gruboskór

Uroczystości jubileuszowe

ne i zakrawające, przeważnie na gro
teskę mechaniczna popisy akrobatycz
ne braci Marx.
Komizm braci Marx polega przede
wszystkim na zatraceniu wszelkie lo
giki dzałań na żywym zaprzeczeniu
dotychczasowych pojęć humoru, na
wygraniu do ostatecznych granic
pointć‘y dowcipu przy jednoczesnym
zaskoczeniu widza nieoczekiwana sy
tuacją.
Bracia Marx są poza tym cyrkow
cami w najlepszym tego słowa zna
czeniu. Ich błazeńskie wyczyny mają
w. sobie iskierkę talentu z Bożej łas
ki. Jako cyrkowcy wyróżniają się
również niezwykłymi zdolnościami
wokalnymi.
Niewątpliwie, że bracia Marx kró

Rzeczoosoo-Ha

PRZY CIERPIEŃ ACH
lować będą na ekranach Ameryki
dość długo. Tym nie mniej już może
my stwierdzić, że humor reprezento
wany nie należy do kategorii tzw. „na
wynos". Zaszczepił się. on z niebywa
łą siłą w Stanach, gdzie natychmiast,
starym zwyczajem, znalazł naśladow
ców w osobach braci Ritz, a wiew za
chwytu qd czasu do czasu zachłyśnie
Europę potęga, reklamy, ale czy na
długo?...
„Król się bawi“ jest przeróbką fil
mową sztuki teatralnej, granej swego
czasu w Warszawie z wielkim powo
dzeniem. Nie jest to nawet przeróbka,
gdyż reżyser wiernie trzymał się bie
gu akcji, nie odstępując ani przez
chwile od kardynalnych kanonów
teatru.
Teatr w lepszym gatunku, teatr w
którym występuje elita aktorów fran
cuskich. dzięki swemu atrakcyjnemu
tematowi i niezwykle.dowcipnej oprą
wie dialogowej odnosi sukces na ckra
nie.
Czym to należy tłumaczyć zapyta
czytelnik.
Otóż sedno sprawy tkwi w. czym
innym. Sięga ono formy podania treś
ci. W komedii z braćmi Marx reżyser
wyłożył nam wszystko na talerz, na

wątroby, żołądka, nerek, kiszek SOK Świętojańskiego Ziela
Mag. EE Gobieca — Warszawa. Miodowa 14. Antek! * Drogeri®

wet to, o co byśmy go nie prosili.
Sporządził, sałatkę przeróżnych emo
cji, skompilował sceny o przeróżnych
wartościach gatunkowych. Są tu mo
menty żywcem nakręconych aktual
ności z toru wyścigowego, są tu sce
ny wybitnie taneczne, godne najlep
szych komedii muzycznych. Jest tu
oderwane zdjęcie kapitalnej gry na
fortepianie jednego z braci Marx w
trakcie którego widz zatraca poczu
cie rzeczywistości i porwany nieby
wałą techniką gry fortepianowej i za
sugerowany zostaje całkowicie. Są tu
chwile groteskowe kiedy to „marxis
ka“ groteska akrobatyczna sięga wy
żyn niebotycznej głupoty.
..Król" utrzymany został przez re
żysera w tym samym tonie od począt
ku do końca. Króluje tu niepodzielnie
umiar i kultura Europejczyka, która
pikantny niezwykle temat, kazała
ubrać w szaty dobrze opowiedziane
go. dowcipu. Król Serdanii przybywa
oficjalnie do Paryża celem zawarcia
traktatu handlowego z Francją. Nie
przeszkadza to królowi w przyprawie
niu dwukrotnie rogów deputowanemu
Bourdie.r, raz z kochanką, raz z włas
ną żoną. 1 wreszcie, kiedy depuwany
Bourdier, doprowadzony do szalu po-

stanawją
zażądać rozwodu, Pa*
premier ofiaruje mu tekę ministra, P*
ten mając wpływy dopomógł w za.
warciu niekorzystnej dla Serdan
umowy.
. . a
Sztuka ta nie pozbawiona cięte) tyry na monarchie i na współczę
ność przybrała, na ekranie formy n,e'
zwykle żywe i ciekawe.
„
Wyobraźmy sobie ten terna‘zrn|
opracowaniu reżyse.ra filmu z braci
Marx. a. dopiero wówczas można »
bie uświadomić tę przepaść. Pr*.
paść głębszą po stokroć od Atlanty"?
dzielącą intelekt Francuza od mentaności Yankesa
Być może niektórzy krytycy zar^
cą komedii w „Rialto" brak ęlernen
kinowego. Nic tu sie właściwie
dzieje poza tym co widzieliśmy
teatrze. A jednak bawimy siL<e
„Rialto" świetnie. Zasługa to
owej kultury, która emanuje na w
dza z każde! sceny „Króla"
r0
Przyklasnąć należy linii renertua
wej tego kina. Doprawdy jedyny
daj w stolicy przybytek X Muzy P g
wadzony z myślę przede wszystkmL,
poziom rozrywki dostarczane! w,<3Z
wi.
A.
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Twórcy filmowych twarzy
poszukują nowych gwiazd w Europie

Produce im» L, Grahou/skiecfo30.000zł
oral stauki i przepadki dla 3 f. og. i
Dyst.
OO mtr
gróHNasroda ta pest najstarsza z nap ®d klasycznych, rozgrywana jest w
nip ce- °d 1865 r. a nazwana jest imię
kn? .wielkiego miłośnika koni pełnej
cv ą L naiw'ęcej zasłużonego hodowy doby przedwojennej.
douąnitwa ta ma w*elkie znaczenie ho
zw^ne ’ se|ckcyjne, rozgrywają ją
W/kle najlepsze jednostki rocznika,
ia « zyć 0 zdobycie tej nagrody tnabp ■aw° konie wcześnie meldowane,
Już od chwili zażrebienia matki.
ły t w Pierwszych latach zdobywanagrodę klacze, które następnie
Wić’ f,^ram’ hodowli naszej, a mianoWp J Kula, matka derbisty Koncepta;
nia.„ etta siostra Foscari, a protoiaV iua Plejady tak klasowych koni,
L’aj .’me de Parabere, Chambcrego,
ta^".riatico, Farureja, Palety i Bażansta t • Potomstwo której, z derbilat y^F^'em na czele, w ciągu wielu
drin n a,° klasyczne nagrody. Sę]jnii ’ Francesca, od której w prostej
I ,P°chodzą Aragwa, Fatina i Radą
GavZSZe naszei pamięci,'wielkiej klasy
Pi,„te. babka Harmonii a prababka
Jasna Pani * Divine.
ta^Pnywały tę nagrodę ogiery, które
n,„ Wielką rolę odegrały w hodowli
hnrZeJSąsiad, Krakus, Sezam, TamPiJn’ Matador, Claude Frollo, Lelum,
_ kwjek, Brzask, Bravo le Sancy, ErGaltee Boy, Uzda i Floreal.
pv' akże mizernie na tym tle historycz
Ur 71 Przedstawiają się wyniki rozlata k 1
nagrody w ostatnich 18-tu
de ♦ I Wprawdzie zdobywały nagroRo« *on'e dobre jak: Zbaraż, Donna
Hp?a: Fergana. Faust. Casanova. Duce
n0 ‘b isus, Łeb w Łeb, Bandit i Piar : “ekord 2,13 min. ustanowił w 1936
s'a r'p Tylko dwie klacze tj. Donna Ro
bf,' Fergana okazały się względnie do
y'n' matkami.
Uje den zaś ze zwycięskich ogierów
Cia-k azał się po dzień dzisiejszy choPożytecznym reproduktorem.
Wilkie to zestawienie historii hodoPrzed i powojennej wyraźnie
«io azu'e 'ak niskini jest obecnie po>n hodowli naszej.
wini temu są ci. którzy decydują
Wy?rawact| hodowlanych i wyścigocho ’ kompletna ignorancja, brak fa^PWości j poczucia odpowiedzialnoza swe czyny — daty takie plony,
jf^zpatrujac szanse dzisiejszej rozpei • ' Pierwszeństwo dajemy nięki p 1 masywnej córce Mah Yonga i
brvn/zy — Juturnie. która w tak do
bą wsty'u zdobyła nagrodę Wiosen//ydaje nam sic. że najpoważniejTen tej konkurentem będzie Apollo.
g0 dobrze zbudowany syn klasowe^Oskiego Apella, dwukrotnie łatkonał słabszych przeciwników,
tek'm zwyciężył on pozwala
bóżn • e może odegrać dużą rolę i w
b?d2- zych próbach. Pomocną mu
jile towarzyska leaderRa stajenna
’1'eźl''ri!Sr'a’ która debiutując przeszła
kt,5 e’ Dobre szanse mają Markiz 11,
z^y.dwukrotnie startując tyleż razy
M’ysicteżvł i Effor, którego pierwszy
U-e ; P zrobił dobre wrażenie. Ciekaśeie!est' tek zadebiutuje trzeci na liSlc-nWycteskieh dwulatków roku ubie
a zdobywca 2-letnicgo Produce
CJWach> galopuje on dobrze, jedjąL Przypuszczać należy, że choroba,
Drzeszedt zima, przeszkodzi tr.
L?P|e. Posłać Rej wacha na start już
barw ■' kondycji. Kanclerz tak bezźę 2*me Przeszedł w nagrodzie Ruleta
cip?Ia'Pimy, aby miał szanse na zwykonip °' Pmniętać jednak należy że
s?ej -Przygotowane" do nagród wiek
krOł "'atości przez tr. Gilla niejedno?. Przedziwnie zmieniały formę.
>a?n’ ■ ' ’cader Effora Gcdymin pojjijejszej roli zapewne nie odegrają
tej J* ciekawszą byłaby rozgrywka
Hej , £r°dy, gdyby mogły przyjąć w
retmUoiał nie mające meldunków JcSart i Kszyk.

Me^’TWA 1- Nagroda 1600 zł. DyOs '600 mtr.
skićjMjmoza IV, 3 1. kl. M. Stokow, k*- NNkg j^ebeka, 3 1. kl. Kasprzyckiej. 56
- Min, reck’Rebekę a tetwo powinna pokonać
s&’TWA 2. Nagroda 2000 zł. Dy► ... u 300 mtr.
«6 k*usałka, 3 L kI. K. j Si Enderów,
t OH'.Pu,yaskowadalI*ka (-3 kg.). 3 1. kl. I. Bu
rt - nXS-' 53 ks- NN.
dy>isk^8r,tła
3 kg.) 3 1. kl. L. Dyf.... tv?So’ 53 kg- ż. Michalczyk,
P°dkotn,!”tosia (~3 kg-), 3 1. kl. st.
, ... V?’ 53 kg. NN.
f~*3 kg.). 3 I. kl. A. OrpiK.NiekJp-’’. 53 kg. ch. Molenda.
;'jev apteczną przeciwniczka Rusal
bemaPdąliska. Zle biegały Negrita
8oKia, debiutuje Wega.

GONITWA 3. Nagroda 1600 zł. Dy og. A. Budnego, 57 kg. ż. Pule.
... Aak (—2 kg.). 6 1. og. st. Podko
stans 2200 mtr.
... Krćlowa. 3 i. kl. bar. Krouenber- wa, 57 kg. NN.
... Neptun, 6 1. og. Cz. Andrycza, 59
ga, 55 kg. j. Rutkowski.
... O. K„ 3 1. kl. L. Bukowskiego, 56 kg. ż. Stasiak.
... Nieporęt (—2 kg ), 4 1. og. Z.
kg. ż. Gili.
... Jolie, 3 1. kl. Szulginowej, 53 kg. Cierpickiego, 56 kg. i. Treba.
Pierwsze szanse dajemy Loyalowi,
ch. Molenda.
... Nowina, 3 1. kl. A. Mieczowskie- niebezpiecznymi .konkurentami są
Klejnot Bychawski i Aak. Mają też
go, 56 kg. ż. Pule.
... Ostrzyca, 3 1. kl. T. Falewicza, 56 szanse Neptun i Nieporęt
GONITWA 7. Nagroda 1400 zł. Dy
kg. ż. Nowak.
Królowa tak dobrze przeszła debiu stans 1600 nttr.
... Nitrat 4 1. og. Z. Cierpickiego,
tując, że może pokonać O. K„ która
ostatnio przeszła gorzej. Dobre szan 58 kg. NN.
... Sessi, 4 1. kl. S. Seweryna, 56 kg.
se mają Jolie i Nowina, słabsze zaś
NN.
Ostrzyca.
... Genewa, 4 I. kl. J. Frohmana, 56
GONITWA 4. Nagroda 30.000 zł.
Produce im. L. Grabowskiego. Dy kg. NN.
... Humor, 5 1. og. A. Wróblewskiej,
stans 2100 iptr.
... Juturna. 3 1. kl- Cz. Andrycza, 56 58 kg. NN.
... Pyszna, 4 1. kl. ks. Nauruza, 56
kg. ż. Stasiak.
... Apollo, 3 1. og. A. Budnego, 58 kg. NN.
... Panama, 4 1. kl. J. Wyszomirkg. ż. Pule.
56 ker NN.
... Elfor, 3 1. og. K. Wodzińskiego,
... Wandal, 4 1. og. A. Kukuczko, 58
58 kg. ż. Jagodziński.
... Markiz II, 3 1. og. st Jordan, 58 kg. NN.
W tej stawce braków najlepszym
kg. ż. Klamar.
... Rejwach. 3 1. og. Z. Cierpickiego, jest Nitrat. jeśli dosiadać go będzie
możliwie jeżdżący chłopiec, powinien
58 kg. j. Kobitowicz.
łatwo pokonać Sessi i Genewę. Coraz
... Kanclerz, 3 1. og. st. Łochów, ż. gorzej biega Humor. Ponieważ w go
Gili.
nitwie tej jadą sami chłopcy, każda
... Hungaria, 3 1. kl. A. Budnego, 56 niespodzianka jest możliwą.
kg. ż. Nowak.
GONITWA 8. Nagroda 1400 zł. Dy
... Rosa II. 3 I. kl. J. Cichowskiego, stans 1600 nitr.
ż. Jednaszewski.
... Okey. 3 1. og. J. Boryckiego, 57
... Gcdymin, 3 1. og. K. Wodzińskie kg. j. Kobitowicz.
go. 58 kg j. Kalinowski.
... Omulew, 3 1. og. L Bukowieckie
Rozpatrzenie szans patrz wyżej.
go, 58 kg. ż. Gili.
GONITWA 5. Nagroda 1800 zł. Dy... Lea II, 3 1. kl. st. Michałowo, 56
stans 1600 mtr.
kg. NN.
... Estramadura 1L 3 1. kl. Cz. An
... Mariasz, 3 1. og. Br. Sulejewtcza,
drycza, 56 kg. ź. Jagodziński..
58 kg. NN.
... Ostra, 3 1. kl. L. Bukowieckiego,
... Donka, 3 1. kl. st. Lubicz, 56 kg.
56 kg. ż. Gili.
ż. Pasternak.
... 11 Baccio, 3 1. og. A. Budnego, 58
... Hermosa II. 3 1. kl. bar. Maltzakg. ż. Pule.
na, 56 kg. NN.
... Latanią. 3 1. kl. M. Bersona, 56
... Addis Abeba, 3 1. kl. E. i J. Bu
kg. ż. Stasiak.
kowskich, 56 kg. ż. NN.
... Joyeuse, 3 I. ki. Szulginowej, 53
... Rebeka, 3 1. kl. Kasprzyckiej, 56
kg. ch. Molenda.
kg. j. Górecki.
... Olaf, 3 1. og. S. Szwarcsztajna,
Okey, który drugą nagrodą wycho
58 kg. ź. Michalczyk.
dzi z grupy, dobrze iechany może po
... Negrita, 3 1. kl. L. Dydyńskiego, konać Omulewa, z którym ostatnio
56 kg. NN.
minął celownik łeb w łeb. _
Dobre szanse mają: Mariasz, który
... Ramona IV. 3 1. kl. K. i S. Ende
nieźle biegał w Katowicach i Donka.
rów. 56 kg. ż. Gulyas.
... Demagogia, 3 1. kl. st. Podkowa. Lea biegała wczoraj.
GONITWA 9. Nagroda 1800 zł. Dy
56 kg. NN.
... Elba. 3 1. kl. K. Wodzińskiego, 55 stans 2100 nitr.
... Kubań, pin. og. st. Łochów. 59
kg. j. Kobitowicz.
Trudno w tej gonitwie przewidzieć kg. ż. Gi.ll.
... Ibicus. 6 1. og. st. Wierzbno, 58
zwycięzcę. Typujemy Estramadurę,
pomimo tego że poprzedni raz prze kg- ż. Stasiak.
... Debar, 4 1. og. L. Pawlaka, 58 kg.
szła staho, równorzędne szanse z nią
mają Ostra. II Baccio i Latania. Do NN.
... Sirdaropol, 4 1. og. Grabowskiej,
bre szanse mają Joyeuse i Elba. Resz
58 kg. ż. Lipowicz.
ta stawki wydaje nam się słabszą.
... Canzona, 4 |. kl. L. BukowiecGONITWA 6. Nagroda Piotrkowska
5000 zł. Dystans 2400 mtr.
'T kiego. 56 kg. NN.
... Loyal, 4 1. og. st. Jordan. 58 kg..' ... Favoritas, 6 1. og. bar. Maltzana,
59 kg. NN.
ż. Michalczyk.
... Ingola, 6 1. kl- Z. Karpińskiej. 56
... Klejnot Bychawski (—2 kg.). 5 '.

Przed paru dniami odwiedzili Pra
gę czeską dwaj Amerykanie, Fryde
ryk Holland i Jack Down, związani
na zawsze z historią wielu gwiazd
filmowych, i to zarówno żeńskich,
jak i męskich.
Są to najsłynniejsi szminkarze ma
sek filmowych w Hollywood, właści
wi twórcy najpopularniejszych twa
rzy, znanych z ekranu.
Nawet Greta Garbo rousiała się na
początku swej kariery poddać opiece,
p. Hollanda, szefa działu szminek.
Przez czternaście dni Holland i jego
pomocnik Dawn pracowali nad twa
rzą słynnej dzisiaj gwiazdy, podmalo
wywali j modelowali, a tysiące me
trów próbnych taśmy filmowej prze
szło przez aparaty, aż wręszcie obaj
mistrzowie rozwiązali zagadkę maski
„boskiej Grety". Holland wynalazł po
prostu w najściślejszym znaczeniu te
go słowa tę twarz Grety Garbo, któ
rą zna dzisiaj cały świat i która się
od buzi należącej niegdyś do panny
Gustapon, różni całkowicie.
Obaj Amerykanie wyglądają na
bardzo poważnych profesorów. Może
to też ich wynalazek? O swojej dzia
łalności opowiadają -wesołe historyj
ki, wśród których roi się od wyra
żeń, dla nas conajmniej dziwnych.
Jeden „miał usta umieszczone fałszy
wie", komu innemu „wtsiały brwi**,
u znanej gwiazdy „czoło nie miało
architektury", a jeszcze innej należa
ło „uszy odpowiednio przyprasować".
Metoda tych panów przypomina
pracę przedsiębiorcy budowlanego i
naprzód trzeba zbadać i ustawić fun
damenty, wyrównać linie budynku, a
dopiero potem można nakładać war
stwy szminki.
O ile twarze kobiece dadzą się
względnie łatwo dostosować do odpo

wiedniej roli, o tyle twarze męskie,
sztywniejsze, wymagają nieraz lat
pracy, aż się jakiś specjalny rys
utrwali. Dwa lata trwało charaktery
styczne ułożenie bródki Clarka Ga
ble i tyleż czasu zajęto „spreporawanie“ czaszki Wallace’a Beery. Nie
mniej zachodu kosztowało dostosowa
nie oblicza Raymonda Taylora do jego prawzoru, Ramona Novarro.
Pan Holland wspomina o wielu
gwiazdach europejskich, które po
upływie kontraktu szły po prostu na
zieloną trawę.
— To były wszystko twarze — mó
wi — z którymi na prawdę nic się
nie dało zrobić, a naturalne działania
ekranu nie wystarczało, aby z nich
wydobyć rysy, ulubione przez publics
ność.
Panowie Holland i Dawn mają osła
teczny, decydujący głos w Holly
wood. Ich wyrok o nowoprzybyłym
do miasta filmu adepcie czy adeptce
jest nieodwołalny.
W podróży swej odwiedzili obaj
panowie Londyn, Paryż i Berlin. Z
Pragi udają się do Budapesztu, po
czym przybędą do Warszawy. Na
stępnie wybierają się do Rosji.
— W Sowietach — wyjaśnia p.
Dawn — reżyserowie mają najmniej
kłopotu, by dobrać typy odpowiednie
bez nadmiernego szminkowania. Lud
ność rosyjska, to nie wyczerpany re
zerwuar twarzy charakterystycznych.

Czesi nie przedstawiają dla nich in
te.resujących typów. Z wyjątkiem jed
■nej czy dwóch osób, żaden z aktorów
czeskich nie nadaje się do filmów
amerykańskich. Twarze są zbyt ruch
liwe i pełne temperamentu, a tego
szminka nie jest w stanie usunąć.

Rybka, czy „filets saute?”
C ekawy prsces gastronomiczny

Na wokandzie Sądu Okręgowego 1 W marcu rb. bawiła w Warszawie
znajdzie
.„u.:- się niebawem ciekawy pro. delegacja ciężkiego przemysłu nie
ces, który ze względów przyczyno mieckiego. Podejmowały ją polskie
wych nie miał w Polsce sobie równe, sfery kupieckie. Punktem kulminacyj
go.
nym było przyjęcie, zamówione w je,
xlncj z restauracji stołecznych.
Prowadząca bardzo smaczną kuch
kg. j. Kobitowicz.
... kata, 4 1. kl. A. Mieczkowskiego, nię restauracja przygotowała wiele
wspaniałych potraw, kładąc główny,
56 kg. NN._
Niebezpiecznym konkurentem Ku nacisk na dania z ryb, W czasie uczty;
bania może być Ibicus. Dobrze ryby cieszyły się tak wielkim powo.
przejść powinny; Debar, Sirdaropol, dzeniem, że zaproszeni goście, jak ró
Canzona, Favoritas ma mniejsze s-zan
se. Ingola (2-gą nagrodą wychodzi z wnież gospodarze żądali coraz to no
grupy), biega nie na swoim dystan wych półmisków ryb i coraz to kun
sie.
sztowniej przyrządzonych. Właściciel
restauracji posyłał po kilka razy po
nowe partie i cieszył się z zadowo
lenia klientów. Jak się jednak okaza
ło, uczta zaczęła się od dań ze szczu
paków, a skończyła się na sumach.
Wielkie ilości innych potraw pozosta
Zwyczajny: Królowa Juturna, Nitrat
Francuski: Rusałka, Królowa, Apollo, Nitrat, Loyal
ło nietkniętych.
Właściciel restauracji złożył skar
gę
do Sądu, twierdząc, że wskutek
Na miejsca
Ma tar
Gra
Nallepiwi
Ewentualny
konsumcjl samych tylko dań rybnych
płatne
galopuje
miękki
podwójna
tuKs
poniósł duże szkody, gdyż pozostałe
(Francuski)
potrawy z mięsa uległy zepsuciu.
Klienci
natomiast utrzymują, że w
——
—•
kompetencji właściciela leżało usta,
i
nowienie kolejności potraw,
Rusałka
Rusałka
Odaliska
Rusałka
Ciekawe, jakie stanowisko zajmie
Odaliska
Odaliska
Sąd, czy należy podawać ryby jako
danie pierwsze, czy też ostatnie, oraz
0. K.
Jolie
Nowina
—
Nowina
czy rozsmakowanie się tylko w sa
mych rybach jest wykroczeniem.
Juturna
Apollo
Juturna
Effor
Effor
Apollo

Przypuszczalni zwycięzcy
/lectfmufdnia
Gonitwa

Ma»
faworyt

1

Mimoza IV

2

Rusałka

3

Królowa

4

Juturna

5

Estramad. II

Ostra

6

Loyal

Kl. Bychawski Nieporęt

7

Nitrat

Nitrat

Sessi

Okey

Omulew

Mariasz

Kubań

Ibicus

Debar

4
10

Joyeuse

Estramad. II
Ostra

II Baccio

Loyal
Loyal
Klejnot Bych.

Ostra

Aak

—

Humor

Okey
Omulew

—■

Mariasz

Kubań
Ibicus

Sirdaropol

Ibicus

\

STANISŁAW WOLIŃSKI
w „100 POCIECHACH”
Któż nie zna długonogiego o nieznapej masce komicznej Stasia Woliń
skiego? Jeśli nie z estrady, czy sce
ny, to znają go wyśmienicie bywal
cy kinowi, którzy jeszcze dziś śmieją
się do rozpuku z kawałów Wolińskie
go w „Trójce hultajskiej". „O piętro
wyżej" i wielu innych.
Jak słychać p. Woliński przygoto
wał na dzień dzisiejszy specjalnie
wesoły program, który ubawi i do łez
rozśmieszy bywalców „100 Pociech".
Opróc? świetnego komika wystąpi
znakomity duet taneczny Heinrichów,
oraz duet komiczny Adrian i milutka
Wanda Cczarska.

..NO WĄ PZFC yng^POL'lT

Str. 1?

Zza kulis kartelu lampowego

„Wprawdzie trochę droższy, ale za to Philips”
Kolonizatorzy holenderscy „rarabiaia" 300 procent

Budzące się zrozumienie konieczno każdej lampy, wypuszczonej z zakla. |
ści radiofonizowania kraju zdziałało dów przy ul. Karolkowej, aby póżostatnio bardzo wiele. Tysiącom niej pisać z całym cynizmem:
szkół, świetlicom żołnierskim i ludo
wym, lokalom klubowym, a nawet
karczmom ułatwiono nabycie aparatu
radiowego, który łącząc ze światem
daje znaczne korzyści. RadiofonizaNIEDZIELA. 29.5.1938 R.
cja musi iść naprzód.
WARSZAWA I.
Potrzebny jest do tego tylko... tani 7.15 „Jut od rana rozśpiewana**; 7.20 Kon
typ odbiornika radiowego. Jakże wy cert orkiestry dętej straży więziennej; 8.00
Dziennik poranny; 8.15 Audycja dla wsi;
gląda ten tani typ w rozumieniu na 9.C0 Transmisja kongresu eucharystycznego z
10.30 Płyty; 11.45 Przegląd kul
szych kolonizatorów z Philipsa, czy Budapesztu;
turalny; 11.57 Sygnał czasu; 12.05 Koncert
innych, afiliowanych i zależnych od południowy orkiestry symfonicznej; 15.00
Szkic literacki „Księiki mojego dzieciń
Holandii firm?
stwa**; 15.15 Muzyka obiadowa; 15.00 Audy
dla wsi; 16.50 „Goście mile widziani**
Centrala trustu lampowego mieści cja
wesołe słuchowisko; 17.00 Utwory Ludwika
się w Eindhoven w Holandii. Należą Beethovens; 17.00 Tygodnik dźwiękowy;
18.00 „Powitanie lata** korowód z pieśnią i
do niej firmy. Philips, Telefunken, muzykę po ulicach Poznania; 20.05 Płyty;
Przegląd polityczny; 20.50 Dziennik
Osram, Valvo, Triotron a od niedaw 20.40
wieczorny; 21.00 „Ta joj** wesoła audycja ze
na Radio Corporation of America (R. Lwowa; 21.40 Wiad. sportowe; 22.00 „letni
wieczór w Warszawie**; 25.00 Ostatnie wiad.
C. A.). Firmy te na podstawie umo dziennika wieczornego.
wy zawartej przy zielonym stoliku,
WARSZAWA II.
15.00 Płyty; 16.00 Felieton aktualny; 16.10
bez porozumienia z rządem polskim Zespół
salonowy Wiktora Osieckiego I Wik
podzieliły się między sobą tak, że Pol tora Tychowskiego; 22.00 Nowoczesna muzy
ka skrzypcowa; 25.05 Płyty.
skę „dostał* Philips, a Nową Zelandię,
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
11.50 Wrocław. Koncert z udz. pianisty Wil
czy Guatemalę R. C. A.
helma Backhausa.
Trust lampowy, zarabia na lam 15.50 Rzym. „Missa solemnis" Beethovens
dyr. Bruno Waltera (tr. z Florencji).
pach ponad trzysta procent... Tak pod
16.00 Florencja. Popołudnie operowe z Teatro
Massimo w Palermo.
jest — ponad trzysta procent. Pento19.25 Monachium. .jloreley" opera Brucha.
da głośnikowa, która kosztuje w Pol 19.50 Frankfurt. „Lohengrin** opera Wagsce 22 złote — we Francji kosztuje nera.
19.50 lipsk. „Wolny strzelec** opera We30 franków, czyli 4 złote i sześćdzie bera.
19.55 Hilversum II. Symfonia nr 6 Beethovesiąt groszy. Ta sama lampa, wyko
20.30 Bruksela fflam. Międzynarodowy kon
nana w Anglii kosztuje wraz z cłem kurs
fort im. Ysaye'a.
i zyskiem sprzedawcy — 10 złotych. 20.30 Radio Paris. Koncert symfoniczny.
21.00 Mediolan. „Bal maskowy'* opera
Ta sama lampa w Ameryce kosztu Veidiego.
je... 70 centów, a więc trzy złote z
PONIEDZIAŁEK, 30.5.1938 R.
groszami.
WARSZAWA I.
6.15 „Kiedy ranne wztają. zorzo": 6.20
Ceny te nie są niczym uzasadnio Gimnastyka;
6.40 Płyty; 7.00 Dziennik poran
ne. Ani bowiem polityka celna, ani ny; 7.1S Płyty; 8.00 Audycja dla szkół;
11.00 Audycja dla poborowych; 11.15 Audy
przepisy dewizowe, o których umie cja dla szkół; 11.40 Od warsztatu do warsz
tatu: „Dekarstwo"; 11.57 Sygnał czasu; 12.05
jętnym omijaniu też wiele by można Audycja południowa; 15.15 „Co by było
powiedzieć — nie stawiają importowi gdyby...?'* audycja dla dzieci; 15.50 Skrzyn
ka techniczna; 15.45 Wladom. gospodarcze;
lamp z zagranicy żadnych specjalnych 16.00 Koncert rozrywkowy; 16.45 Cejlon —
wyspa herbaty i kwiatów; 17.00 Płyty; 18.00
utrudnień.
Pogadanka sportowa; 18.15 Kwintet fortepia
nowy
c-moll op. 56; 18.50 Audycja legii AMimo to jednak Philips nie chce kademicklel1» ?0 Pogadanka aktualna; 19.50
staropolsku" koncert rozrywkowy; 20 45
obniżyć ceny lamp, motywując to tak Po■mr
- „„czomv, 20.55 Pogadanka aktu
lub inaczej, odbiorniki radiowe są na alna; 21.00 Audycja dla wsi; 21.10 Muzyka
21.50 Wiad. sportowe; 22.00 Pieśni
dal przedmiotem luksusu, a za granicę taneczna;
•noka Albeniza; 22.20 Recital skrzypcowy
odpływają nadal ogromne sumy, wy Roberta Soetensa; 25.00 Ostatnie wiadomo
ści dziennika wieczornego.
ciągane z Polski przez polipa kartelo.
WARSZAWA 11.
wego, a tani ,,ludowy** odbiornik jest 15.00 Płyty; 14.00 Pary Informacji; 14.10
Płyty; 15.00 Wiad. sportowe; 15.05 Zespół
nadal jeszcze czymś, co musi przeby lózefa Ihma; 17.00 Pogadanka aktualna; 17.10
Koncert solistów; 18.00 Płyty; 22.00 „Niepo
wać w sferze marzeń
wodzenie literackie"; 22.15 Płyty; 22.50 Mu
Nad tym należałoby się zastanowić, zyka taneczna; 25.50 Płyty.
gdyż Philips nie jest bynajmniej Jedy-' najciekawsze audycje zagraniczne
19.25 Wiedeń. „Moc przeznaczenia" opera
na firma, która żerując na gospodar Verdiego
(tr. z Opery).
stwie polskim wyciąga za granicę po. 20.00 Berlin. „Cyrulik sewilski" opera Ros
siniego.
ważne sumy, obniżając nasze możli 20 00 Budapeszt. Koncert muzyki węgier
skiej.
wości rozwojowe.
20.15 Londyn Reg. londyński festival mu
Walka z trustem lampowym będzie zyczny. Tr. z Queen-Hallu. dyr. Arturo Toscnlnl.
ciężka. Ma on do swej dyspozycji te 20.50 Strasburg. „Baśń wiosenna" kome
muz. Widora.
trzysta procent zysku, które ściąga z dia20.50
Bruksela franc. Międzynarodowy kon

,,Wprawdzie trochę droższy, ale za
to.„ Philips**.
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WIELKI: „Manewry jesienne** Kalmana.
NARODOWY: „Gęsi i gąski' baiuiKicgo
Po poł. „Cyrano de Bergerac*'.
POLSKI: „Wesele Figara fieamarchals.
LETNI: „Nie trzeba było mnie przejeżdżać**
). Cuittona z Dymsza w roli głównej.
Po poł. „Nie trzeba było mnie przejeż
dżać’*.
NOWY: „Serce** Bernsteina w reżyserii
St Wysockiej.
MAŁY: „Nowa Dalila" F. Molnara z Milę
Kamińsk^.
WTOREK, 31.5.1938 R.
ATENEUM:
Codziennie „Szóste piętro" w
WARSZAWA I.
6.15 „Kiedy ranne wstają zorze"; 6.20 Pły rei. Perzanowskiej z Jaraczem na czele ta
ty; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poranny;
7.15 Koncert orkiestry pułku strzelców ka Kina oznaczone gwiazdkę rozpoczynaję se
niowskich; 8.00 Audycja dla szkół; 11.00 Au anse o godz. 5-ej. Pozostałe o godz. 4-ej.
dycja dla poborowych; 11.15 Słuchowisko
KINA ŻEROfcKRANOWk.
dla szkół; 11.40 Płyty; 11.57 Sygnał czasu;
12.05 Audycja południowa; 15.15 „Przygody
ATLANTIC (Chmielna 55):
Skrzydła nad
Marcelianka Majstra Klepki" audycja dla Honolulu".
dzieci; 15.45 Przegląd aktualności finanso
♦ umiiik (Chmielna 9): ,Pam Walewska *.
wo-gospodarczych; 16.00 Koncert rozrywko
CAPITOl (Marszałkowska 125): Wrzos**.
wy; 16.45 „Jan Matejko" opowieść biogra
o CASINO (Nowy Świat 50): „Dama Pificzna; 17.00 Muzyka taneczna; 18.00 „Świe kowa".
tlik I jego latarka" 18.10 Koncert muzyki gru
COLOSSEUM (Nowy świat 19): „Zemsta Tazińskiej; 18.45 „Pod piorunami"; 19.00 Recital fortepianowy Ernsta Kreneka; 19.20 Po rżana".
♦ EUROPA (Nowy świat 65): „Zakochani
gadanka aktualna; 19.50 1000 taktów muzyki;
20.45 Dziennik wieczorny; 20.55 Pogadanka wrogowie".
o IMPERIAL (Marszałkowska 56): „Książaktualna; 21.00 Audycja dla wsi; 21.10 Bawo
ły I menuety; 21.45 Wiad. sportowe; 22.00 nlczka cygańska".
PALLADIUM (Złota 7): „ósma tona sinobro
Finał konkursu dla pianistów im Ysaye'a;
25.00 Ostatnie wiad. dziennika wieczornego. dego".
PAN
(Nowy świat 66): „Zorro".
WARSZAWA II.
+ RIALTO (Jasna 5): „Król się bawi".
15.00 Płyty; 14.00 Parę informacji; 14.10
<•
ROMA
(Nowogrodzka 49): „Grotny
Płyty; 14.55 Pleśni i arie włoskie w wykona
niu Heleny Korff-Kawecklej; 15.00 Wiadom. Bill".
sportowe; 15.05 Zespół Henryka Kowalskie
go; 17.00 „Tańcowała igła z nitką" wiersze
dla dzieci; 17.15 Pablo Casals w roli dyry
genta; 18.00 Płyty; 22.00 „Co słychać?" rozmówka Jerzego z Kadzinsiem; 22.50 Muzyka
taneczna; 25.20 Płyty.
lecz przywracaj własny kolor wło
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
20.50 Bruksela franc. Międzynarodowy kon som tylko w instytucie pielęgnacji
kurs fort. im. Ysaye'a.
włosów i natury chemika ST. STRA20.50 Paris PTT. „Jaskółki" operetka Plrsch
SZEWICZA i Ska. Marszałkowska 74
mannę.
21.00 Rzym. „Requiem niemieckie" Brahm m. 3. Tel. 8-33-20.
Jedyny nieszko
sa. Dyr. Bruno Walter (łr. z Florencji).
dliwy
roślinny
odczynnik
siwizny.
22.40 Bruksela franc. Ogłoszenie wyników
Nauka zabarwiania.
(052)
konkursu fort. im. Yeaye'a.

RADIO

Czas odnowić
prenumeratę na

miesiąc

STYLOWY (Marszałkowska 112): „Praw*
zwycięża".
_
* STUDIO (Chmielna 7): „Tygrys
puru'*.
ŚWIATOWID (Marszałkowska 111):
moja maleńka" (Vivere)
, „•
VICTORIA (Marszałkowska 106): „Dzień
wyścigach*
.
ACRON (Żelazna 64): „Tajemnica tółteB’
miasta" i „Jej pierwsza miłość".
ADRIA (pl. Teatralny) „Trójkąt narzecze
ski".
AMOR (Elektoralna 45): „Pasażerka na
pę" i „Śluby ułańskie".
, *.
•» ANTINEA (Żelazna 51): „Władca" >
sy cyrkowi".
.
AS (Grójecka 56): „Trójka hultajska"
„Ptaszek i gąsienica".
„„
BIS (Elektoralna 21): „Trędowata" i
dynat Michorowskl".
„ i
CZARY (Chłodna 29): „Magiczny klucz
„świat się śmieje".
„u.
ELITE (Marszałkowska 81a): „Złoto na
cy" i „Romantyczny milioner".
. ,,
* EDEN (Marszałkowska 51): „Tajemni'
strzał" I „Dwa dni w raju".
FAMA (Przejazd 9): „Mocni ludzie".
FEMINA (Leszno 55): „Ostatni alarm".
,
FILHARMONIA (Jasna 5):
,.Szczę»'|w
15-ka".
„ i dó*
FLORIDA (Żelazna 41): „tółły skarb" > °
datki
.-u
FORUM (Nowiniarska 14): „Ostatnia •*
wa" I „Niewinnie się zaczęto".
HELIOS (Wolska 8): „Zawiniłem".
<
HOLLYWOOD (Hota 79): „Pod tółłą f1»S"
ITALIA (Wolska 52): „Zycie ulicy".
JURATA (Krak. Przedm. 66): „Pieśń
ści" I „Narzeczona z Wiednia".
KOMETA (Chłodna 49) „Dunia, córka
mistrza" I rewia.
. _ ,v
KINO PARAFII SW ANDRZEJA (Chłodna
„Niezwyeieiony Bill".
s|"
MAJESTIC (Nowy Świat 45): „Kurier ear’’
+ MARS (pl. Inwalidów): „Robert i D
trand".
,
I
MASKA (Leszno 70): „Jestem niewinny
„Ostatni Mohikanin".
.
I
METRO (Smocza 15):
„Kid Galahad
w niedzielę do 2-ej
„Tylko raz kochała".
I
MEWA (Hota 58): „Zaginiony horyzo"’
„Mój pan mąi".
... —*•
w LECZNICY. LESZNO 27
+ MIEJSKIE (Hipoteczna 8): „Kłopoty ’
lej pani".
(005)
MUCHA (Długa 10): „Tysiąc taktów *
ści" I dodatki.
—,
SPECJALNA przych. dla chorych na NOWA YOMBOLA (Marszałkowska M)! i*
jemnica dra Chandlera" I .. Sam Dodswo
porada wraz 1 PROMIEŃ (Dzielna 1): „Ostatnia noc »
■ ŁUUR orześwietłeniem zańsa" 1 „Królowa dancingu".
.zj* PRASKIE OKO (Zygmuntowska 18):
W-wa. Marszałkowska 49; tel. 9.00-09, me niebo" I „śmierć czyha w dżungli ■ (
* POPULARNY (Zamojskiego 20):
godz 10-13-7
(0011) świcie"
I rewia.
, PRAGA (Tarnowa 71): „Ciotka
RAJ (Czerniakowska 191): „Walka o »
pola" i lilm polski.
...
RENA (Długa 9): „Robert I Bertrand
ROXY (Wolska 14): „Czarny korsarz I
przy Chłodnej
pies z kotem".
. ab’
WENERYCZNE PŁCIOWE i SKÓRNE RIWIERA (Leszno 2): „Bunt załogi '
datki.
,,<yKrótkie fale od godz. 9 r. do 9 wiecz.
SFINKS (Senatorska 29): „$xexęśliwa
(045) nastka".
_ pr
SOKót (Marszałkowski, 69): „Alarm W
I ..Robert 1 Gloria".
Przychodnia specjalna dla chorych na kinie"
SORENTO (Kryńska 54): „Burłak x nad ”
gi" i „Tylko ty".
„.-«»r"*
ŚWIAT (Suzina 4): ..Romantyczny mllio"
I „Władczyni dżungli".
-At'
SENATORSKA 28/30. Rentgen. Odma SYRENA (Inżynierska 7): „Błękitna p»r»
sztuczna. Elektrokardiograf. Porada I „King Kong".
,, . d«'
ŚWIT (Nowy świat 19): „Korsarze ■
wraz z prześwietleniem. Wezwania datki.
miasto TEL
’■
iOOI
TON (Puławska 70): „Huragan-.
TRIANON (Sienkiewicza 8): ..Panna
,,Kra| miłości**
t,
uauL£Na<-a« wyiączme a.
UCIECHA (Złota 72): „Błękitna załóg* '
UNIA (Dzika 8): „Slłtino Bull" I
WANDA (Mokotowska 73): „Robert •
trand" i rewia artystyczna.

“ea. BURAKOWSKI DL L llUllllii,;“X36
WENERYCZNE, skórne, płciowe. Kobiety przyjmuje lekarka Dr. A.
RATAJ. CHMIELNA 25. 8 r. — 8 w
Niedz. do 1-ej. GABINET ELEKTRO
ŚWIATŁOLECZNICZY. Diaterma krótkie fale. d'ARSONVAL 1 in.
(0013)

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

|)A L Ł C Z N 1 C A ftd
Z4-C H ŁO D N A.
Choroby WENERYCZNE, Skórne. Mo
czoplciowe, światłolecznictwo
Codziennie od 9 r. — 9 w. w niedziele
vieta do godż. 1-ei D( ool. (006*
Przychodnia Specjalna dla chorych na

PŁUCA
i SERCE
ul. Marsz. Focha 3. tel. 3.00-22. Rent
gen. Odma sztuczna. Porada wraz z
irześwietleniem. Czynna od 12—8 w
Wezwania na miasto
(007)

Weneryczne, płciowe, skóry

32 ELEKTORALNA 32

PŁUCA« SERCE

o a d k a REUMATYKÓW
ARTRETYKÓW

czynna od 10—1 i 4—6. Wierzbowa 11
(002)

— Tak. Albo admirał Freeman, albo ten doktór, I
28 który wczoraj był u pana Swete‘a. Poza tym miał
płaszcz na sobie, a wątpię, żeby ktoś młody kład!
palto w tak upalną noc.
—• Chyba, żeby był we fraku — wtrącił Rodney.
Inspektor ukłonił się w milczeniu, po czym zwró
4623
cił się do lady Julii:
— Jeśli się nie mylę, pani i wszyscy członkowie
rodziny żyliście w serdecznej przyjaźni ze zmar
Przekład autoryzowany z angteliklego
łym.
KAROLINY CZETWERTYŃSKIE1
Oczy lady Julii przybrały tragiczny wytaz.
— Pan Swete — odrzekła — miał niewielu zaży
STRESZCZENIE POCZĄtKU POWIEŚCI:
łych przyjaciół. Nas widywał najczęściej.
Alina Innesmore i lady Julia Rostway wracają z przyjęcia
— Jednym słowem możnaby powiedzieć, że od
aa królewskim dworze.
Późną nocą, po ooowiązkowej fotografii, Alina przypomina wiedzaliście się ciągle.
lobie, te obiecała Barry emu pokazać mu się w dworskiej su
kni. Wstępuje więc doń na chwilę.
— Tak.
Ale Barry Swete został zamordowany, co konstatuje Ich
— A szczególnie pani Gerry Rossway...?
wspólny przyjaciel Rodney Rossway.
Śledztwo blerze w swole ręce naczelny Inspektor Scotland
Czarujący uśmiech rozjaśnił marmurowe rysy la
Yardu — Manderton.
Alina z przerażeniem konstatuje, te chusteczka, którą pod dy Julii.
niosła z ziemi w mieszkaniu zamordowanego, należy do Ger
— Wszystkie moje dzieci nadużywały gościnno
ry Rossway. małżonki brata Rodnoy'a.
Gerry Rosswoy dowiaduje się o strasznym fakcie zamordo ści, na którą zawsze mogły liczyć u Swete‘a.
wania Barry'ego.
Inspektor zamilkł. Milczenie jego było najwidocz
Po dokładnym obejrzeniu miejsca zbrodni Manderton nie
ma ładnych wątpliwości, że w mieszkaniu Swete'a, przed za- niej rozmyślne. Wreszcie spytał.
bólstwem. była kobieta l to nie Alina Innesmore.
Śledztwo zatacza coraz szersze kręgi. W siedzibie Rosz—Sądząc z tego co opowiadają, pani Rossway
way'ów zjawiają się detektywi. W powietrzu wisi skandal.
odwiedzała zwykle pana Swete'a w późnych godzi
Detektyw wyglądał, jakby chciał się na nią rzu nach.
cić.
Wpatrywał się bacznie w oczy lady Julii. Nie
— Jakie są pani powody, żeby tak mówić?
zmieszała się wcale pod badawczym wzrokiem.
— Długo rozmyślałam nad tym. Ten człowiek,
— Ach — odrzekła z pobłażliwym uśmiechem —
choć biegł szybko, zdradzał według mnie pewną dzisiejsza młodzież nie daje sobą kierować jak daw
sztywność, jakby... ktoś co nigdy nie bieganiej. Moja synowa, o ile wiem, nic sobie nie robi
z konwenansów. Należy do nowej generacit
— Jak sir Charles?

ZA ŻÓŁTYMI

społu
MALICKIE): „Jastrząb wśród gołębi"
Herzta.
KAMERALNY? Codrinnnie „Niewiniątko
Po poł. „Niewiniątko".
,
WIELKA REWIA: ..opiekuj sig Amelia *
media J. Feydeau.
MALE GUI PRO QUO: „Od czego mam
rząd"
inSTYTUT REDUTY (Kopernika 56-410:
media Cwojdzińskiego „Teoria Einsteina •
ROSYJSKIE STUDIO DRAMATYCZNE: Korn
dla H. Sudermana „Walka Motyli"
TEATR 8.15: „Krysia leśniczanka".

SIWIZNY NIE MA!"

kurs fort. Im. Ysaye'a.
20.50 lilię. „Pory roku w muzyce" koncert
symfoniczny.
21.00 Mediolan. Koncert symfoniczny.
2
t
21.50 Kopenhaga. „Andrzej Chenier" ope
KISZEK,
WĄTROBY
1 przemiany materii
ra Glordana.
22.50 Droitwich. Yvette Guilbert przed mi PRZEŚWIETLENIA 9 r. — 8 w. Niedz. 10—1
MARSZAŁKOWSKA 99. Wizyty na miazto (004)
krofonem.

Valentine Wiliams

zagranicznych — ubra®13

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

Manderton miętosił kapelusz w ręku.
— Czy nic wie pani przypadkiem, czy pani Ross
way nie odwiedzała pana Swete'a wczoraj wiecz0'
rem?
'
— Na pewno nie — odrzekła pośpiesznie lady J11''
lia. — Pani Rossway była wieczorem w operze*
a potem poszła na kolację.
— A pani..? Nie przypuszczam?
Twarz jej skamieniała.
— Byłam na królewskim dworze z panną Inne5'
more.
— Wobec czego żadna z paij z Frant House'u
odwiedzała pana Swete'a po wieczornym obiedzie*
— Nie, do chwili, gdy panna Innesmore udała
do niego z moim synem,, aby mu pokazać sukn^j
Sprawa wyjaśniona, mani nadzieję. Otóż i Pat1
Rossway.
Gerry wślizgnęła się do pokoju w chwili, gdy r°|g
mowa się kończyła. Miała na sobie skromną.
bardzo szykowną sukienkę. Jasno złote włosy
lały czoło i przejrzystą twarz. Lekki zapach Pe.r*uJ
unosił się wokoło jej osoby. Inspektor objął ja 0
stóp do głów bazyliszkowym wzrokiem.
Nieufnie patrzał wokoło. Sposób, w jaki
kapelusz na fotel, wskazywał na silne podener^
wanie.
— Gcrry, kochana — rzekła lady Julia — prze°
stwiam ci inspektora Marsinghama...
— Przepraszam, Manderton jestem.
, .-j,
— Pan Manderton, prawda. Pan chce ci zadać K
ka pytań.
...
(Dalszy ciąg nastaP1'
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Chłopiec czy dziewczynka

Sól, cukier i herbata miały decydować
o płci przyszłego potomka

Wyszedł z więzienia, po odbyciu
**zech dat kary, Rafał Kenigsberg, o.
"ecnie liczący już 65 lat. Kenigsberg
do spółki z Polakiem Edwardem Siciri
sklrn założyli oszukańcze przedsię
biorstwo, które funkcjonowało przez
J*tery lata, głównie na prowincji. —
Oszuści sprzedawali płyny dla młodycb mężatek będących w stanie bło
gosławionym. Płyny miały skutkona uformowanie takiej lub innej
p’c' Przyszłego potomka.
Przedsiębiorstwo zorganizowane byo w sposób następujący: Kenigsberg,
lciński lub obydwaj razem przyby.
WaIi do jakiejś niewielkie] miejsco
wości i zawierali umowę z apteką, do
iórej dostarczali owe czarodziejskie
Płyny; jeden dla chłopców, drugi dla
ziewczynek. Dawali przy tym gwara°cię, że o ile płyn nie poskutkoWał — zwracali klientkom pieniądze.
0 kilku miesiącach zgarniali pienią,Ze i więcej się w tej miejscowości
**Pokazywali. Ponieważ pieniądze
y’y w razie nieskuteczności płynu
2^rącane bardzo skrupulatnie — policia nic o tym precederze nie wiedzia
a — żadnych zażaleń nie było. Afera
Wykryła się dzięki przypadkowi: pe.
wną mężatka zwróciła się do doktora
z zapytaniem, czy płyn nie jest szko“Wy. Lekarz przeprowadził sumień
ną analizę płynu, w którym wykrył
^inimaine ilości soli kuchennej, cukru
1 esencji herbaty. Ponieważ jednak
°szustwo było niewątpliwe — lekarz
*aWiadomił Izbę Lekarską, a ta z koe* oddała sprawę prokuratorowi.
Oszuści stanęli przed sądem. Sąd

okręgowy skazał ich po dwa lata wię
zlenia. W sądzie apelacyjnym po
wołano dwóch ekspertów, z których
jeden stwierdził, że płyn nie mógł
skutkować, a medycyna nie zna środ
ków farmaceutycznych, które mogły
by wpłynąć na uformowanie płci przy
szłego noworodka. Drugi ekspert —
przeciwnie — stwierdził, że skoro
matka chciaia syna tak bardzo, że go
towa była każde paskudztwo zaży
wać — nawet taka mieszanina mogła
być skuteczna, tymbardziej, że jak
stwierdziła buchalteria prowadzona
przez obu oszustów — pieniądze zwra
cano tylko w 20 wypadkach na 100.
Na tej podstawie sąd apelacyjny unie
winnił oszustów.
Dopiero w Sądzie Najwyższym
sprawę rozstrzygnięto ostatecznie. —
Sąd Najwyższy orzekł mianowicie, że
zachodzi tu wypadek oszustwa, doko
nanego na dobro oszukiwanego, co w
danym wypadku winno być również
karane.

Z takim orzeczeniem sprawę odesła
no do ponownego rozpatrzenia sądo
wi apelacyjnemu, który skazał Kenigsberga na trzy, a Siciriskiego na
dwa lata więzienia, Sicińskiemu, ja.
do dotychczas nie karanemu zawieszono odbycie kary na rok, tak, że nie
zadługo i on wyjdzie z więzienia.

śp. Józef Chełmiński

Wczoraj w godzinach rannych po
ciężkiej chorobie zmarł w Toruniu je
den z bojowników narodowego ruchu
robotniczego, stały współpracownik
„Obrony Ludu“, a ostatnio nasz ko
respondent z Pomorza — Józef Cheł
miński.
Cierniowa to była droga, którą
szedł przez 38 lat swego życia, ten
syn robotnika pomorskiego. Ofiarowu

Brutalny KonduKtor
Od jednego z naszych czytelników
p. Antoniego Wasikowskiego (Woło
mińska 8) otrzymaliśmy pismo w spra
wie brutalnego postępku konduktora
nr 81 kolejki Jabłonna Most. P. Wąsikowski był świadkiem zdarzenia.
Na stacji Pelcowizna wsiadł do wa
gonu chłopiec około lat 15. Stanął na
stopniu wagonu. Między Pelcowizna

Rzeźby Cyniana sprzedano za 25.000 zł

18 adwokatów

woni dot. Cywińskiego
J-iczbą obrońców w procesie doc.
a”isława Cywińskiego, który wyzna
^ony jest na nachodzący czwartek,
c”*a 2 czerwca, osiągnęła rekordową
- j rę- Do obrony zgłosił się 18 z kolei
adwokaL
£y’wiński podpisał pełnomocnictwo
ka Lk-an°Wi katowickiej Rady Adwo.
dt c|$*el, adw. Karolowi Stachowi, WePrzewidywań, mowy obrońców
itn procesie zajmą 3 dni.

poszedł za kraty. Mimo to jednak
rzeźby udało się sprzedać. Nabył je w
imieniu rodziny magnata węgierskie
go hr. Laszio — adwokat Bogar. Trzy
dzieści sześć rzeźb w piaskowcu sta
ło się własnością rodziny hr. Laszio
za sumę 25.000 złotych. Sumę tę prze
kazano do depozytu więziennego na
nazwisko głośnego oszusta Jana Cynjana.
Zachodzi pytanie, czy mając tak du
źą sumę na rozpoczęcie nowego, ucz
ciwego życia — Cynjan wróci na lep
szą drogę, czy też nie? Odpowiedź
na to pytanie zapadnie dopiero za
dwa lata, tyle bowiem dostał Cynjan
za ostatnie swoje wykroczenie.

Akcji Katolickiej

Ciężka choroba przykuła go kilka
tygodni temu do łóżka i zmogła tego
młodego, pełnego jeszcze zapału i rwą
cego się do twórczej pracy społecznej
człowieka.

i Golędzinowem konduktor nr 81 z
całej sity kopnął w brzuch chłopca,
który zwalił się na ziemię, wleczony
przez pociąg na długości około 5 metrów ziemi.
Co się stało z nieszczęśliwcem p.
Wąsikowski nie wie, bowiem pociąciągu nie zatrzymano. Świadkowie
zajścia opisali wypadek w książce za
żaleń na stacji Most
Postępek brutalnego konduktora za
sługuje na najwyższe potępienie. Dy
rekcja kolejki winna brutala usunąć z
pracy, do jakiej się nie nadaje, obsa
dzając jego miejsce człowiekiem bar
dziej zrównoważonym i nieszkodli
wym.

Pogoda
Dziś w Polsce zachodniej stopnio
wy wzrost zachmurzenia. Na pozosta
lym obszarze, kraju pogoda słonecz
na o większym zachmurzeniu na wi
leńszczyźnie.
Ciepło, umiarkowane wiatry połud
dniowo-wschodnie i południowe.

Ale zarówno jego działalność publi
czna, jak i dziennikarska naraziła go
na ciężkie przejścia. Wiele długich
miesięcy przesiedział w więzieniu po
znańskim i toruńskim, a każdy taki
pobyt odbijał się na jego zdrowiu.
Ten, tak niedawno jeszcze zdrowy, w
pełni sił życia człowiek, mizerniał,
bladł, gasł w oczach.
Kilkumiesięczny pobyt w więzieniu
toruńskim w ciągu 1937 r. do reszty
zrujnował schorowany organizm. Wy
szedł z więzienia pochylony, o żółtej
cerze, z silnie rozw iniętą chorobą ser
ca. 12 marca 1938 r„ złożony ciężką
niemocą, więcej nie wstał. Zakończył
życie 26 maja w szpitalu miejskim w
Mokrem.

czy to wcale, żeby z tego tytułu się
gać aż po zaszczyty egzekutorów. Do
tej roli poczuł -właśnie powołanie do
zorca z Krakowskiego Przedmieścia
nr 55, Feliks Kościński. Zginęła mu
książeczka wojskowa. Pewnie ktoś ukradl? Kto? Acha,

malarz w piwnicy
malował rury. To on. Wezwał tedy
pan dozorca swych familiantów, An
toniego Bieniaka, Maksa Oleśniaka i
Mieczysława Łopato. Wyznaczył ma
larzowi Bernardowi Ruderowi 50 ki
jów i natychmiast przystąpił do egze
kucji. Położono malarza na ławie,
przywiązano go do niej i egzekucję
wykonano. Malarz ciężko zachorował.
Ojciec jego wniósł przeciwko samo
woli pana dozorcy skargę do proku
ratora.
Pana dozorcę trzeba przekonać, że
należy być ostrożnym w ferowaniu
wyroków, zwłaszcza gdy się do tego
nie jest powołanym. Kto ma pilnować
miotły, niech się nie wtrąca do pra
wa. Każdy winien spełniać te obowiąz
ki, które doń należą. Gdyby pewien
wywiadowca, przechodzący przez No
wolipie nie pjlnowal swoich obowiąz
ków, ale oglądał się, powiedzmy za
kobietami, uniknąłby kryminału wybit
ny przestępca, Abram Goldenberg.
Właśnie mijał się z wywiadowcą, któ
ry

Nie tylko zrozpaczona żona i czwo
ro drobnych dzieci opłakiwało śmierć
Józefa Chełmińskiego. Płakały po nim
szerokie rzesze świata robotniczego
ludu Pomorza, widzące w nim swego
obrońcę, jednego z bohaterów, którzy
zginęli w walce o prawa i wolność
ludu.
Cześć jego pamięci!

Dyplomatyczne wyskoki
zawodowego złodzieja

W tramwaju linii „17" Anna Gołę- I jej się podejrzane. Po chwili nieznabiowska zaobserwowała jednego z pa | jomy otworzył jej torebkę. Gotębiowsażerów, którego zachowanie wydało ska narobiła alarmu i_niefortunnego
złodzieja zdemaskowała. Zlodz'ej jed
nak oburzył się bardzo i oznajmiając
wszystkim głośno, że jest rumuńskim
Wielki proces
dyplomatą, groził przykrymi dla nie
wiasty konsekwencjami za niesłuszne
posądzenie.
Policjant również oświadczył, że
jest dyplomatą. Pan władza jednak
Jutro, dn. 30 bm. rozpatrzyć ma
Hałasz przy pomocy oszukańczych n-ie poprzestał na gołosłownym twier
izba karna Sądu Najwyższego, głoś manipulacji zdołał przywłaszczyć so dzeniu obrażonego dżentelmena, od
ny proces b. kierownika wydziału wy bie około 150.000 złotych, pochodzą prowadzając go do komisariatu. Fał
miarowego urzędu podatkowego w cych z podziału wpływów podatku o- szywym dyplomatą okazał się znany
Poznaniu, St. Hałasza, którego de brotowego pomiędzy samorządy. Za i wielokrotnie karany Pinkus Goldenfraudacje były już przedmiotem roz defraudacje te został Hałasz skazany brajt z Kiszyniowa. Złodziej ten prze
na 10 miesięcy więzienia.
praw w dwóch instancjach.
bywał ostatnio w Paryżu, skąd niele
galnie przedostał się do Polski.
Osadzono go w więzieniu. Po odby
ciu kary będzie odstawiony do gra
nicy rumuńskiej.

zastani! mu drogę
Abram w nogi, wywiadowca za nim.
Abram do dorożki, wywiadowca za
nim. Udało się, bowiem dorożkarz nie
kwapił się z jazdą. Wiadomo, że do
rożkarze są leniwi. Gdyby Abram o
tym' pamiętał byłby uciekał dalej i moi
że by uciekł. A tak, dostał się za kra^
ty, gdzie już nań oczekiwano. Bo włi
śnie tęskniło za nim kilku sędziów;
śledczych.
Z jakiego artykułu będzie odpowia
dał? Dowiemy się w przyszłości, gdy;
rozpocznie się proces. Z artykułami
kodeksu karnego i w ogóle z przepi
sami prawnymi nigdy nic nie wiado
mo. Brałeś udział w demonstracji uli
cznej? Byłeś karany za demonstrację.
Ale nie zawsze łatwo jest tego do
wieść. Bo mogłeś przecież znaleźć się
wśród demonstrantów przypadkowo
jako przechodzień. Były co do tegoi
spory. Teraz sporów nie będzie. Sąd
Najwyższy wyjaśnił, że kto znalazł
się w grupie na ulicy, ten wykroczył
przeciwko artykułowi 23, który mówi

o tamowaniu ruchu
ulicznego

defraudanta pieniędzy
podatkowych

Tak więc każdy demonstrant, jeśli
można się tak wyrazić, będzie odpo
wiada! nie tylko za demonstrację, ale
i za tamowanie ruchu ulicznego. Cza
sami tylko za tamowanie ruchu — je
śli dowiódł swej niewinności w zwiąa
ku z samą demonstracją.
Mimo tych wyjaśnień Sąd będzie
miał kłopot z Zosią Niczkówną, która
wypiła sobie za wiele i polożywszjj
się na ulicy

Oryginalne japońskie
warszawskiego wyrobu

wierzgała nogami

Wśród amatorów różnych ciekawo
stek znajdują się również miłośnicy
wyrobów egzotycznych. Pochodzący
z Krakowa Markus Witenberg posta
nowi! zrobić na tym interes. Fabryko,
wal obrazki z widokami Palestyny, E2fup^ wtorek, dn. 31 maja rb. o godz. giptu, Grecji itd., malował talerze z
dysu, Obędzie sie XXII „Wieczór
stwjp Se?ny“’ ostatni z cyklu o „Pań- widokami, po czym opatrywał znaka
hiat- ^.’rześcijańskim1*. odczyt na te mi fabrycznymi znanych wytwórni o
śc’ół jako polityczny wycho wszechświatowej sławie, produkował
DrofeZa naro.du polskiego", wygłosi p. poza tym t zw. bibeloty itp. Wszyst
,\v:°r Feliks Koneczny z Krakowa,
w sai;ecz°r dyskusyjny" odbędzie sif ko to sprzedawał jako oryginały, bioRo‘<
°dczytowej Domu Katolickie- rąc po 120 zł i więcej za przedmioty
trę. yrzy ul. Nowogrodzkiej 49, II pię- > wykonane kosztem 2 złotych.

Wczór dyskusyjny

jąc swą pracę, zdrowie i życie na oł.
tarzu wielkiej idei, musiał zarazem
ciężko walczyć o kawałek chleba dla
siebie i dla swej rodziny. Służbę pu
bliczną pełnił w zawodzie dziennikar
skim, ani na chwilę nie przestając za
silać pism pokrewnych mu duchem,
swymi cennymi pracami.

na kołece jabłonowskiej

uj

,

Stanowisko dozorcy domu jest w
Polsce niepodległej placówką wyso
kiej wartości i znakomitych docho
dów, których zazdroszczą niekiedy
wysocy urzędnicy państwowi Nie zna

Zmarł na posterunku

Szczęście
głośnego
oszusta
dopisało mu i
więzieniu
Ołośną była przed kilku laty, a
Os,atnio przed kilku tygodniami spra
"'ę Jana Cynjana, który ostatecznie
^’’dł na cztery lata w więzieniu za
s’Vnne oszustwa wśród których figuj’°wała nawet-, sprzedaż kolumny
, [6,a Zygmunta i toru kolejki mareckiei.
Cynjan w więzieniu wziął się do
rzeźby i okazał w tym kierunku nieb^eciętny talent, tak, że dzieła jego
,ały być wystawione w jednym z
glonów wystawowych w stolicy. Po
eważ jednak wypuszczony na wolość Cynjan wrócił na drogę wy9Pku, a mianowicie oszukał „na kon
Su'a ’ dwóch chłopów spod Kłodawy
. osadzono go z powrotem w wię
żeniu.
Rzeźbami zajął się obrońca Cynja°.a a<fw. Woźniak, któremu oczywiśle nie udało się wystawić tych rze
zy, ze względu na to, że autor ich

IKr

Fabrykacja tych przedmiotów nie
jest zakazana, jednakże cechowanie
ich znakami fabrycznymi wytwórni za
granicznych i sprzedawanie jako ory
ginały jest oszustwem. Toteż pewien
obywatel stolicy, nabywszy od Witen
berga kilka takich przedmiotów, po
przekonaniu się, że został wprowadzo
ny w błąd, złożył zameldowanie w po
licji. Przeprowadzono dochodzenie, w
wyniku czego Witenberga zatrzyma
no, pociągając do odpowiedzialności
za oszustwo'

W urzędach

nie wolno handlować
Gen. Slawoj _ Składkowski wydal
okólnik do wszystkich urzędów centralnych, przypominający o zakazie uprawiania handlu obnośnego w urzę
dach państwowych.
W okólniku tym stwierdzono, iż wy
dany w swoim czasie zakaz nie jest
jeszcze we wszystkich urzędach na
bycie przestrzegany. Wstęp domo
krążcom i handlarzom obnośnym do
lokali urzędów bedzie bezwzględnie
’akazanv

Zebrał się tłum i zatamował ruch uli.,
czny. Wszyscy podziwiali zgrabna
nóżki Zosi, która popisywała się co
raz hałaśliwiej, aż zjawił się policjant.
Panu władzy Zosia nie zaimponowała.
Podniósł zamroczoną niewiastę i wsa
dziwszy do dorożki, odwiózł do ko„
misariatu. Zosia i tam próbowała się
popisywać, ale gromki glos dyżurne
go przywołał ją do porządku i Zosi#
rychło oprzytomniała. Protokół powę
drował do Sądu.
Obrońca Zosi będzie miał wdzięcz^
ne pole do popisu, bo Zosię jedną
mógł każdy ominąć, ruchu więc nie
tamowała. A dopiero tłumek...
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Nauka i wychowanie

Lokale

Posady i prace

Filmowo-Scen czna

P*anista niewidomy prosi jowego do wynajęcia mieszkania uszkoła Hanny Ossorjl. Próbny mie MII7YK
lii U Z. In o pomoc lub o pracę. UL meblowane jedno- kilkupokojowe w
siąc! Wyszukiwanie talentów! Po Wolska 177 m. 17 B. Kwiatkowski. dużym ogrodzie._____________ ■ (96)
znańska 14-8.
(93)
(92) Pokój komfortowy absolutnie niekrępującyin wejściem, wszelkie wygo
ychowaczyni młoda, inteligentna,
poszukuje posady do 3—4-lctnie- dy. Wilcza 43 m. 3: tel. 7.03-20. (128)
|/pn III szycia, modelowania, wyniiUUU uczą gruntownie mistrzy go dziecka, może być na wyjazd. —
ni Izby Rzem., Krakowskie 33. (111) Telefon 9.64-99. godz. 8—9 wiecz.
MB8SB3BMNW35BNBW

W

WIECZNEJ ONDULACJI

KAZIMIERY

„WŁADYSŁAWA”

wolska ios

łabędź

został przeniesiony do Salonu wiecznej

WOLSKA 50, pod firma
KAZIMIERA i WŁADYSŁAW CIEPIENIAK
ondulacji na

(01)

CENA Zl. L—

Dojazd tram. ó. II, 15, Ib ■ 21.

Tel. 3.43.43

w wielkim wyborze

i mm
W.wa, MONIUSZK 14
TEL. 232-08 (sklepi
(037)

Higieniczne gwarantowane przeróżne
modele, duży wybór najtaniej poleca:
wytwórnia Piotra Maciąga (b. pra
cownika Knippcnberga) Grójecka 9.
<054,

JEŚLI

MTEMT °-M ZIELIŃSKIEGO

Fabryki J.b.kozakow i S»n

FOTELE

WARSZAWA.

OKOL «

te,

*

Zakład Tapicersk).Mebla wy Stefan Taras TAnfTANV
W-wa. Mokotowska 58

(sklep)

Telet 9-52-36 lrlrLŁH'!l
(020)

■

■ I lr?a W ® H

gotowe meskie

Hf

ul. WSPÓLNA

14,

Ł

K

EnTCI F KLUB0W£
tapczany
Najnowsze modele

■ wIClC

(022)

M

Różne

fi
TAPCZANY, otomany, fote
’4
' le łóżka kozetka 10 tnies
Chmielna 44
(76)
wytwóio

MrKl F st-WYCZOŁKOWSKi

I

K

światła, wykonanie dzwonków, moto
rów i radio-anten. A. SIUDĘK, Moko
towska 73, .tel. 947-62. Wykonanie so
lidne i tanio. — (czynne dzień i noc
święta),________ ______________(72)

e. wernik

■ ■■■■■■ ■■ najtamei można nabyć we własne

na ,kł.di
IImImLmb Nowy Świat 45 tel. 695-96. warsztat: Leszno 101 iu

MEBLE

K

SZYBKA NAPRAWA

(firma chriefcilaAsks

Czytelnikom „Nowei Rzecz•>osoolitai" mecialuv

(019)

.

ALUMINIOWE

N

flBIADY!!! Chcesz zjeść smaczny
U obiad, przvidz Piusa XI nr 37 pa
szteciarnia „Rój**,_____________ (107)

Obiady i kolacje smaczne na świeu żym maśle wydaje kawiarnia „Za
chęta* Hoża 52.______________ 108
Obiady domowe dla inteligencji, wy.
bitnie smaczne i zdrowe. Prosimy
się przekonać. Krucza 20.
(125)

P

P

WIDELCE, NOŻE

<OMPIHT Ikłutowikle < wojtkowa (tytka, nói l wldolac), OKUCIA do drxwl I oklan, KlUCZC

Palta, Kostiumy, mknie, Kapelusze

trat wtzalkle odlewy > aluminium WYIABIA :hrtetciiantk»

oaryskie

wiedeńskie

obuwia — obstalunki ""
reperacje A. Pelasa. Poznańska »•
Pracownia
10% rabatu dla czytelników „RzplP
tej*.

(104)

artystycznego obuwia
męskiego i damskiego Cz. Strzelin’
Pski.racownia
Warszawa, ul. Hoża nr.18. Obsta
lunki i. reperacje. Ceny niskie. — Wykonanie solidne.
(1031
pralnią chemiczna i bielizny, praso*
I wame garniturów i palL M. Czefnikiewicz. Hoża 62.
(?•"

OWER 69 zł japoński. Raty 100 zło
R____________________________
tych. Kamiński. Karolkowa 62. .
(Hj)

i zdrowe obiady gospoda!'
skie pod kierownictwem właścl'
Smaczne
cielki. J. Strupiński. ul. Ciepła 30.

(lt<»

pracownia instrument^
rzniętych, smyczkowych Ed. Hrdi'
Sna,pecjalna
Warszawa, ul. Żurawia Nr. 3Q.

Artystyczna korekta starych włoskich
skrzypiec.
(!*''

STOLARZ

nywa urządzenia szkolne, sklepowe.
meble. Robota solidna. Ceny niski®.Chłodna 15 — 36,_____________
apicer dekorator przyjmuje wszelki®
Tnio!.
roboty tapicerskie. Solidnie. TaŻurawia 28, telef. 9.57-67. (120*
11/YKWINTNE obuwie damskie poi*
W ".a artystyczna pracownia ob«wl»
Ryszarda Migda. Krucza 48 m.

kwintne obuwie damskie j m®J
skie poleca znana z solidnos®
r
F-ma B. Ochniewski. Żurawia 28; t®:

W"

lefon 8.29-50.

Rękawiczek skórkowych
Wytwórnia
Jan Dybias? — Krój paryski- "

Warszawa, Żurawia 34 m. 10, le»'*
oficyna, I piętro.
(H®‘

ll/ykwintnc obuwie na zamówieni**
W Wykonanie według modeli pary?7
kich. Jan Kilian. Krucza 6
(14^
dun Kuźma wykonywa wszelkie fdZnie
boty na miejscu 1 wyjazd. Solią*
i tanio! Hoża 34; telefon 9-04-5*;
ślusarski przyjmuje wszelki
Zakład
roboty w zakres ślusarstwa wen®

Z

racownia obuwia — Józef Woja, b.
Ałl/EGIERSKA firma zamienia zudtugoletn. pracownika firm L. LeW żytą męską garderobe na ma
teriały bielskie Tel- 509-29
(84) szczyński i St. Hiszpański, ul. Żura
wia nr 30 m. 9, parter w podwórzu.
ar wydaje smaczne i zdrowe obia
aszteciarnia „Danusia* poleca sma
dy, zimne i gorące zakąski (wy
borowe napoje). Lucjan Kobrzyński, czne i zdrowe obiady. Sienna 4.
(130)
al. Jerozolimskie 125.
(132)
plisowanie, dekatyzowania, mereźki.
ar Grzybowski poleca wyborowe > okrętki. obciąganie guzików —
zakąski i napoje, Grzybowska 31. „Helena". Wspólna 14 m. 37. Telefon
(131) 965-69.
(100)

LVZECZKi

(136)

dzące. Konserwcja domów. Poznań
ska 18.
owoczesna Kuchnia Jaroszów* ul.
akład szewski wykonywa zamówi®
Długa 17—poleca smaczne obia
nia i reparacje. Ceny b. Przysną
dy jarskie, wszelki wybór witamin
J.
Woźniak, Żurawia 20—35.
(1*^,
Obiad z 3 dań ?ł 1.—
(109)

biady, kolacje na świeżym maśle
Jeżeli krawiec — to Rzewuski.
Hoża 27; telef. 8.21-30, Artycz- O wydaje „Paszteciarnia*, Krucza 28,
Ane■ wykonanie.
(117)
(126) od 1-go-

ZA GOTÓWKĘ
NA RATY B
lajkorzystn.e aDyt raotne o. .irmia
W.KUCHARSK
Nowy Swlau *6 róg Al. * Maju
Firma egzystuj ou u9O8 a.
(03t B
yZK

G

U

uczniowskie

Alfred LES3RAND1
TEL. 9.00.47

orsetowe pasy najmodniejsze faso
ny. specjalność tęższe figury, pra
nie. Wspólna 14 m 9.
(101)

(123)
J upno - Sprzedaż starej garde- przystępnych.
" roby męskiej I damskiej, zaInteligentna osoba w średnim wieku
niana na wykwintne materiały biel
skie. Kupujemy kwity lombardowe i I poszukuje zajęcia w charakterze
futra. Jerozolimska 27 podwórze — zarządzającej domem, zna krawieckleń 73 Tel 7.23-75
(62) czyznę. Referencje, świadectwa na źą
danie. Radzymitiska 29a m. 9.
(129)
ÓŻKA i meble metalowe, meble
awiarnia „Kujawy* pod nowym za.
lekarskie, wózki dziecięce, piece
niklowane niegasnące systemu ame
rządem wydaje obiady na świe
rykańskiego sprzedaje detalicznie po żym maśle, kolacje i śniadania. Ceny
cenach hurtowych fabryka J. Neu- niskie. Złota 36.______________ (133)
feld. Brukowa 4. tel. 10-14-66.
(75)
Zakład Elektryczny
jASZVNY SINGERA od 3 zł tygod- l/onceslonowany
W. Michalski, Żurawia 20. Telefon
' niowo. Chłodna 42 — 13. Pańska 8.46-23. Wykonywa roboty w zakres
W - 22 Dzwonić- 6.79-17
(58) elektrotechniki.
(122)
ASZYNY do szycia „Kasprzyckie
rawiec męski Wacław Kwiatkow
go* znane ze swej dobroci od lat
ski, Warszawa, Krucza 48 m. 23
58. Gotówką — Ratami — Tanio —
(127)
fskład fabryczny). Warszawa. Mar- poleca najświeższe modele.
’qtknwska 158 róg Królewskie! (47)
rawiec męski przyjmuje zamówie
nia. z własnych 1 powierzonych
PłYTY ®’30, najnowsze 1,25. Za
li. I I l
miana za 6 nowa. Patefo- materiałów. A. Posiada, Kredytowa
ny najtaniej. Placówka chrześcijań 18—11. Teł. 6.20-43.__________ (140)
ska. Marszałkowska 79,________ (94)
UROJĘ — MODELE sukien, okryć
PORT RE) Adama Mickiewicza H damskich niedoścignione w do
rUnint.1 jedyny
autentyczny kładności tylko znanej siedemdziesię
H. Rodakowskiego — do sprzedania cioletniej wytwórni, przeniesionej z
znawcom. Tel. 325-10,__________ (95) Niecałej 12 na Krakowskie 33. (105)
RADIO - ODBIORNIKI, Philips. Kos
Polskie i znakomite wyroby
mos. Telefunken. Echo i inne bez IL ody
cukiernicze
poleca Cukiernia B-ci
zaliczki od 10 zł miesięcznie. Chłodna
42 — 13. Pańska 40 — 22. — Dzwonić: Grochala. Filia I — Wspólna 54-A.
(135)
6.79-17_______
(59)
Rowery Kamińskiego, Zawadzkiego
agazyn obuwia. Roman Ciborskl
Ormonde o częściach angielskich
Krucza 26, telef. 8.81-27. Obuwie
Ceny niskie. Dogodne spłaty. Na żą damskie, męskie i dziecinne.
(124)
danie cenniki bezpłatnie. Radio SONOR Marszałkowska 116 róg Złotej MĘŻCZYŹNI! Sto procent sil uzyska
(wejście od Złotej).____________ (88) " każdy stosując mój wynalazek:
Aparat „X“ — Bliższe szczegóły: P
,1/YTWÓRNIA tapicersko - stolarska Ponarski Warecka 10—18
(61)
W Z. GILEWSKI, ul. Senatorska 26
Poleca meble stolarsko ■ tapicerskie Mleczarnia „Japonka* wydaje smacz
własnego wyrobu gotowe i na zamó- ni ne domowe obiady po 80 gr ? 2
wienia Tel. 2,63-06.____________ (65) dań, Hoża 29.
(106)
7AMIANA (kupno) zużytej gąrdero
odne, solidne obuwie, damskie po
by na materiały bielskie ..Aiwa*
leca Jan Chindelewicz, — mistrz
Nowy Świat 62. sklep w podwórzu szeweki. Krucza 13 przy Wspólnej.
telefon 3.26-97.
(56) TeJ. 9,13-58.__________________ (142)

w Wle^lm wyborze poleca

UBIUK I

Lody Polskie, Złota 59-A.______ (134)

M

chcesz mleć piękne i zdro
we zęby czy«< tylko szczotkę znanę z dobroć

(05)

v znakomite wyroby cukiernicze. —

afty - monogramy — Maria OgroH
dowska, ul. Żurawia 16 m. 16. —
Kupno i sprzedaż Wykonywa
Uwaga: w podwórzu na lewo parter.
artystycznie po cenach

FUTRA i LISY M

TAPCZANY

ukiernia „Kijowska* T. Doniecki —
racownia obuwia. Obstalunki, repa*
Cpierożki
Krucza 31 — poleca polskie lody i P racje, tamże Plac i Dom do sprze
dania. Piusa X-go 68-A. Nowakowskifilipowskie.
(116)

nQilCViClIIIfl Czeczota 16 bliUTlUORIlNIAI sko zakładu zdro CUKIERNIA B-ci Grochala poleca

.-">»« j »> wane

■HIM—

HIM

EGZEMĘ

,.K
sty, zmarszczki, Pie*J
plamy, oparzenia, sZ0;
stkość,
czerwoność*
swędzenie skóry.
wa bezwzględnie dz1’
łający wszechstronnie „Krem reS^
neracyjny*. Laboratorium: MagW,
Grabowski, Warszawa, al. 3 Małą ’!
tel. 2-16-72. Tuba zl 1.50. 3,—. Żada£
Apteki, Drogerie. Gdzie nie ma.
sylamy po nadesłaniu zł 3,— fra(!S)
lub za pobraniem zł 3.50.

„GRAND
HOTEL
Warszawa, Chmielna 5
,rzv Nowvm Świacie

Tel 5 47-41

Pokcfe od zł 3.50

ni3

Łzytafcie

Nowa

Rzeczpospolita

_
Ea K O I
WARSZAWA

firm* Klementyna KOZŁOWSKA

obo*

FUTRA-LISY SREBRNE śHSg I
POLONUS-ZAWISZA-OSTRZA d. GOLENIA
r« 9 11
Łml 1I n
IH T
3
■ Ir fc ■ ■ ■ Ir ■

W’wa' Klak-Przedn1' »

(wprost kość, św Krzyż,

Tel. 2-75-15 (I nietr®’

chrześcijańscy

■ffr. OT

Str. IS

„NOWA RZECZPOSPOLITĄ"

peportoze ho/orowe

LZoa*«ącL.

Zawiadowca
Na stacji Chandra Unyjska
Mała stacyjka jednominutowa. Eks
®resy i sleepingi nie zatrzymują się
łu nigdy.
^Za zakratowanego okna tylko wiafi> lak migają ich lśniące cielska z
głośnym poświstem,
p budyneczek w stylu „polskim".
Zdrewniany. Poczekalnia miniaturo
Wa.
Gdy przyjdzie na stację pasażer —
^an zawiadowca, kasjer i szlabanowy
Jednej osobie uroczyście otwiera
palenko j z namaszczeniem wydaje
Oet — do Warszawy! albo do Łowi
cza!
^“chy, wysoki, pochylony.
Mlecznie czekające i tęskniące do
^Poznania się z konduktorem bilety,
wtykane w przegródki.
^trament wysechł w kałamarzu —
°wek anilinowy nie stracił nic na
d,u80ści.
Ckho — spokojnie.
" Perspektywie las — jakaś wiosKa w oddali.
M°żna marzyć.
d Można długie godziny oparłszy brocFe ”a dłon*ach. a łokcie na parapeokną patrzeć, Jak po szynach spa.
^’4 kury pani zawiadowczyni.
Mądre są. Zawsze zejdą, gdy jak!
u1"1 nad’e*dża.
Można marzyć.
t worzec w wielkim mieście —
fze " 8war — dygnitarz w mundu-

^szyscy mu się kłaniają. —
rydż — jakaś luwpka w eleganclokalu — romansik dla mody,
dużo pieniędzy.
p^ecież nie 80 zł miesięcznie,
oślinił usta ołówkiem.
^iewnął.
Waciu! poszuka! Laluni, — bo
, Jor wyjdzie! — piskliwy głos z
Uchni.
Or] ,ęKo i z niechęcią odrywa twarz
okn',f°n* ’ obolałe łokcie zdejmuje z
^uka.
jj’Wa jest sprytna.

i h aZ,a na seroa,or na Przeleździe
w J|a s,9 na pochylonych na narodotnąlowanych balach.
z,ał dziecko na rękę.
p z’e pociąg. Sleeping.
do r?ez sekundę posłała chciwe oczy
Wnętrza wagonów.
7;'akaś znudzona twarz w oknie.
,cWa.
n8 ^akim to dobrze — wzdycha
paZawiadowca.
gaj 3,ICani’ wytarł nos dziecku i wierz
Zaniósł do domu.
i „• Mógłbyś chrzan utrzeć — łazisz
pC ”ie robisz.
Ier?/5,us.zn’e bierze chrzan, tarkę i ta
~~ idzie na przejazd koło budki
Pła^n'*(?
siada w „cugu", żeby nie
Jak* ' ^orzc”
korzeniu trze.
Ni r C,e" przemkn;lł na rowerze,
p e leska tarcza na rękawie.
tak a” zawiadowca uśmiecha się. To
bn śl*e -tlawn0, Dopiero trzy lata jest
ko|ej'Jb,e — dopiero pięć pracuje na
li
~~ a dopiero rok temu miauowaZawiadowcą stacji. Awans.
dził J °n cbc'ał być, gdy sam choliły
’’’•mdurku i jakie marzenia pa
niepr'ę w ,asnych oczach, którymi
Łafi„Zv.tomn’e Patrzył na nauczycieli.
.Ina! to lubił.
Inni m.
0116,1 dwóje i trójc — a on miał
j Sze. Piątki.
Człow;Cvn’k to był też zwariowany
W •
^’’ouic-i S,acza* na sesjach w jego
,e,na?!kcjach jeszcze dyskutowali na
Za tja-lny*
z lekka -ln,Ie- przedmioty! nauczyciele
”a DrzV]irt)n*ą ■ Pogardą, z sadystyczen,nością stawiali mu dwóje...
uM^iużCrihC-iałbyĆ?

bewtio
°Z1Ś n’e Pam*eta, ale na
tu, n Wczas nie marzył o tym,
b®!, ua a tym Pustkowiu — na odludCe będzj113^ jednominutowej stacyj’*•
e zawiadowca.
** u* dajno świniakowi jeść!

bo kwiczy — jak głupi. Taki mąż!
Wziął żarcie dymiące — zaniósł do
stylowego chlewka, palcem miesza,
bo gorące.
— O! stara Romo! ze wszystkimi
swoimi wielkimi mężami!
Czym cbciał być?
Wielka aula uniwersytecka — gwar
studentów — sławny profesor na ka
tedrze — podróże — a przede wszyst
kim Rzym! koniecznie!
Wieczór już. Ostatni jego pociąg
przemknął — następny będzie dopie
ro rano.

Pozamykał drzwi. Okna pozatrzas.
kiwa).
Śpi. Szmer jakiś. Budzi się.
— Nie chodź, Waciu — to pewno
myszy. Szmer głośniejszy, Tak, jak
by w kasie.
Wylazł. Na bieliznę narzuca
płaszcz. Już jest w kasie,
Naraz coś mu się zwaliło na głowę — jakieś tkliwe dotknięcie uczuł
w gardle i już.
Na podłodze w kałuży krwi leży za
wiadowca stacji — a bandyci uciekli
z łupem — 8 zł gotówką — cicha sta-]

FUKSY

Dyrekcję wyścigów konnych w
Atenach zastanawiał fakt, że od
pewnego czasu pierwsze przycho
dziły konie, na które nikt nie li
czył. Po kilka fuksów tygodniowo
3 olbrzymimi wypłatami.
Po bliższym zbadaniu okazało
się, że w ciągu ostatniego kwarta
łu 22 konie dostały przed bie
giem zastrzyki kokainy. Dwadzie
ścia z tych koni wygrało biegi, i
wzięło nagrody w łącznej wysoko
ści 35 milionów drachm. Zaare
sztowano 14 osób, które były za
mieszane w tę „grecką" aferę.

cyjka w stylu polskim na chwilę stała
się sensacją — na parę dni.
Po torach migają pociągi — tylko
Lalunia nie buja się na balach semaforu.
W oknie zakratowanym wsparłszy
twarz na dłoniach, a łokcie na para
pecie okna siedzi nowy zawiadowca
i marzy.
Przydano mu służbowo stary rewol
wer i 5 naboi.
Rewolwer się zacina — ale może IF NIEMCZECH TEŻ NIE JEST.
czasem wystrzeli — przynajmniej NAJUCZC1WIEJ
głośno trzaska.
IN.
IF pierwszym kwartale skazano
w Niemczech za radiopajęczar.
siwo 194 osoby. Z tego pięć —•

Los nie do pmaŁdrosifCŁenia

Krwawy prokuratorżada przywrócenia obrońców
Czyżby nowa faza sadownictwa sowieckiego?
Między prokuratorem ZSRR
Wyszyńskim, a jego zastępcą Sol
cem wywiązała się ostatnio pole
mika co do przywrócenia instytu
cji obrońców.
Wyszyński uważa, iż we wszyst
kich procesach powinni występo
wać adwokaci, broniący oskarżo.
nych, Solc zaś uważa udział ad
wokatów za zbędny, a nawet szko
dliwy.
Zeszyt trzeci z rb. „Sowieckie
prawodawstwo*4 przynosi artykuł
Wyszyńskiego w tej sprawie.
Krwawy prokurator pisze, m.
in.:
„Swego czasu Napoleon twierdził, że nie uspokoi się dopóty,
dopóki nie wyrwie języków wszy,
stkim adwokatom.
Sądzę jednak, że nie będziemy
z tow. Solcem naśladowali Napo
leona nawet w aforyzmach. Wy
powiadany przez tow. Solca sąd
jest szkodliwy i niebezpieczny,
gdyż nie uwzględnia tego, iż ad
wokat okazuje nam pomoc, nie
mnie osobiście — jako prokurato
rowi, lecz państwu, jeśli wygłosi
obronę jako obrońca sowiecki44.
Nie wiadomo co chce przez to
Wyszyński powiedzieć. Czy chciał-

by mieć pomoc ze strony adwo
kata, który ze strachu będzie po
grążał klienta, czy też strasznemu
prokuratorowi znudziła się mono,
tonu a jednolitość spraw sądowych
pokorne przyznawanie się lub
milczenie i zatęsknił do przemó-

wień adwokackich, do jakiegoś
sprzeciwu, wypowiadania W’ręcz
czegoś odwrotnego.
I nie wiadomo również czy
znajdzie Wyszyński dużo chętnych i uczciwych obrońców.
(c)

Dwie marynarki do jednych spodni

„Błękit Koronacyjny”
we wszystkim
Koszule letnie na wzór damskich bluzek
Najwyżej jakaś cieniutka niteczka na
materiale garnituru, albo jakiś deli
katny rzucik na szaliku. Czerwone
prążki na jedwabiu krawata są tak
nieznaczne, że ledwo je widać.
Ponieważ kolor błękitny szybko pło
wiję latem, zastępuje się go kolora
mi zielonym i jasnobrązowym. Zielo
ny kolor, jak i w modzie, damskiej,
dobrze jest łączyć z brązowym.
Tak jak dawniej dorabiało się do
jednej marynarki dwie pary spodni,
dziś szyje się do jednej pary spodni
dwie marynarki i to w odmiennych
kolora'ch. Jedną gładką, dwurzędową
i drugą w kratkę — sportową. Kra
ciaste marynarki można nosić jedynie
do gładkich spodni, nigdy do dese
niowych. Krata może być szeroka i
wyraźna, a fason sportowy polega na
tym, że. plecy z tylu mają podwój
ną fałdę, patkę i nakładane kieszenie.
Niekiedy karczek jest wyraźnie zazna
czony i nawet czasem obszyty skórą
fub odmiennym kolorem dla podkre
ślenia go.
Kto się boi, żeby go nie poszerzyły
MFRl F otomany, tapczany,, kre1*11-DL U densy,.szafy najtaniej w nakładane kieszenie, może zastoso
wytwórni chrześcijańskiej. Chłodna wać ukośnie nacinane kieszenie, wów
17, drugie podwórze.
(160) czas zamiast paska z tylu wciąga sfę
gumę.
Kapelusz tegoroczny ma większe
niż dotąd rondo. Panama zaś przypo
mina kapelusze farmerów amerykań
skich. Może się to komu wydać dzi
wne, ale do deszczowego płaszcza no
AA T apczany nowoczesne, fotele si się sztywny melonik.
H7. I — łóżka, kanapy siatkowe.
Letnie płaszcze nosi się bez pa
Otomany- Kredyt. Wytwórnia chrześ sków. Deseń przeważa w prążki, po
cijańska. Chłodna 19.
(158) dobnie jak w modzie damskiej: nawet
są prążkowane.
awiarnia Madalińskiego 7 poleca koszule
Zauważyć należy, że Amerykanie
smaczne obiady, śniadania, kola lansują
koszule nie wpuszczane do
cje. wędliny ceny przystępne.
(146) spodni; jest
to specjalny fason koszul
fryzjerzy Madalińskiego 45 wykonu- na gumce lub z jedwabiu obciągają
r ją nowoczesnymi aparatami trwa cego stan, podobnie jak w damskich
kasakach. Rękaw krótki, kołnierzyk
łą ondulację i farbowanie włosów.
(147) wykładany, a więc tym samym oswabadzający szyję od sztywnych podo
ar „pod 10“ poleca smaczne, śniada bnych do chomąta naszyjników, jaki
nia, obiady i kolacje. Ceny niskie. mi są kołnierzyki męskie.
Ul. Towarowa 10.
(152)
Taka koszulka z jedwabnego try
kotu, zapinana na błyskawiczny za
ar dla wszystkich", egzystujący mek, niewątpliwie przyjmie się i u
. od 30 lat w Warszawie poleca nas.
dania a la^ frachete i barowe. — Ul.
Chłodna
róg Żelaznej.
(153)

Ojczyzną reformy w modzie mę
skiej jest Ameryka. Europa jednak re
tuszuje jaskrawość kolorów, które
Ameryka uznała już za rzecz przyjętą
i nie podlegającą dyskusji. Jasna cze
kolada. jaskrawa zieleń, ostry fiolet,
rażący błękit to wszystko nie prze
mawia do nas. Anglia pasjonuje się
specjalnym odcieniem błękitu, zwa
nym błękitem koronacyjnym, „Bleu
coronation". Jest to bardzo jasny gra
nat, przy czym marynarki takie nie
koniecznie wymagają spodni tego sa
mego koloru, mogą one być beigowe,
szare lub białe. W odcieniu „bleu co
ronation" wykonywa się również sza
liki i krawaty.
Pomimo, że odcień ten pięknie har
monizuje z czerwienią, czerwieni no
si się w tym sezonie bardzo mało.

OGŁOSZENIA DROBNE
Hauka i wychowanie
K 11 R
V — zawodowe — KROJU,
11 U ilu I szycia, modelowania, za

twierdzone przez kuratorium szkolne,
— wyuczają gruntownie, dają gwa
rancję zdobycia fachu. Królewska 33.
(144)

H If A I wysoka suterena dla
U n U U
Panów do odnaję- K
P
cia. Wspólna 62 m- 46.________ (157)

Kupno I sprzedaż
chcesz mieć solidne,
zamów je przed wy
jazdem na letnisko w chrześcijańskiej
wytwórni. Polecamy gwarantowane
gotowe sypialnie, stołowe, gabinety,
sztuki pojedyńcze po niskich cenach.
Grzybowska 38. telefon 6.82-01. (159)

A\ MEOI C
H/ ITIuDLL

Ą *1 T apezanv nowoczesne, fotele,
K.7.1 łóżka, kozetki, materace. Kre

B
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TEN, CO GRAŁ CHRYSTUSA

Anton Lang umarł. Nazwisko w
Niemczech częste i nikomu, prócz
wtajemniczonych, nic nie mówią
ce. Ale odprowadziły jego ciało
tłumy na cmentarz, i grób był dosłownie pokryty wieńcami.
W słynnych misteriach w Ober
ammergau Anton Lang grał pięć
razy rolę Chrystusa. Pięć razy, to
znaczy od 50 lat — bo misteria
gra się raz na 10 lat. Wybierają
do tej roli najgodniejszego spo.
śród obywateli, rola jest nie ma
łym zaszczytem, dziedziczonym od
setek lat w jednej rodzinie. Wy
brany jest niejako na świecznika,
musi być wzorem cnót, cieszy się
powszechnym szacunkiem. Dlatego
zwłoki Langa odprowadziły tysią
ce na wieczne odpoczywanie.

MAŁA PRZYCZYNA WIELKIE
GO NIESZCZĘŚCIA
Na oczach wielu widzów zda
rzyło się na wybrzeżu Tamizy
pod Londynem tragiczny wypa
dek. Mr. William Smith, był za
palonym wędkarzem i udał się po
południu na zwykły połów. Oto
czony był tłumem ciekawych spa
cerowiczów. Przynętę połknęła
mała rybka. Kiedy p. Smith za
czął powoli wędkę przyciągać,
rybka szarpnęła się. P. Smith stra
cił równowagę i wpadł do rzeki,
głębokiej w tym miejscu na kil
ka metrów. Wiry porwały jego
ciało, tak, że znaleziono je dopiero
po kilku godzinach.
DYREKTORKA WIĘZIENIA
Szwecja jest pierwszym krajem
na świecie, który stanowisko dy
rektora więzienia powierzył kozienna dr Ruth Grubb otrzymała
biecie. Dotychczasowa lekarka
więziena dr Ruth Grubb otrzyma
ła nominację na kierowniczkę
więzienia centralnego w Vaxio w
Szwecji środkowej. Pełniąc przez
długie lata obowiązki lekarki po
więzieniach i ciesząc się wielkim
zaufaniem więźniów, wykazała
dużą energię i nabrała doświad
czenia, tak, że uznano ją najod
powiedniejszą siłę spośród kilku
dziesięciu kandydatów.

Księżniciha Lichtenstein

dyt. Wspólna 23. Tel. 9.23-91.

(143) Obiady z 3-ch dań zł 0,90 — zdrowe
U i estetyczne pod zarządem dypl.
utra karakułowe, łapki, foki, prze kuchmistrza wydaje kawiarnia —
chowania futer poleca Piesiewicz, „Chmielanka*1 ul. Chmielna 104.
Żórawia 20.________
(145)
(155)
Kupno złota, srebra, korony, zęby
W kołach zbliżonych do arcyksiąniadania, obiady, kolacje i dania
złote, wszelkiej biżuterii, kwity
a
la
carte
wydaje
kawiarnia.„Prażęcej
rodziny mówi się dużo ostatnio
lombardowe. Jubiler. Złota 15. (149)
żanka“ od godz. 9-tej do 23-ciej. ul.o zaręczynach Ottona Habsburga z
(150)
agazyn obuwia. Jan Muszyński, Floriańska 8.
Marią Teresą, księżniczką Lichten
Złota 15, tel. 652-38 poleca trwałe Óniądanią, obiady i kolacje jak rówi tanie obuwie damskie, męskie i dzię v nież zimne zakąski poleca firma stein, a cesarzowa Zyta zdaje się przy
chylnym okiem patrzeć na ten zwią
clnne.
_______ __________ <14Ś)
Stefan Bruzda i Stanisław Zieliński,
aszyny Singera. Zanim kupicie — towarowa 8. Kawiarnia.
(151) zek, który nie ma wprawdzie nic
poznajcie warunki reklartiowe! —
wspólnego z planami dynastycznymi,
Zamiany! Zaliczka — bez! — Używa drowe j smaczne obiady i kolacje ale będzie wyrazem szczerego uczu
wydaje kawiarnia Stefana Chrobo
ne! Raty umowne! «— Złota 83 -y 14.
ty. ul. Chmielna 100
(154) cia.
Tel. 561-69.
(156)

narzeczona Ottona Habsburga

F

zaimuje sio sorawami społecznymi

Ś

M

M

recydywistów — skazano na bez
względny areszt od 4 do 10 tygod
ni, 188 osób ukarano grzywną od
3 do 100 marek, a jednego mało
letniego uniewinniono.

Z

Księżniczka Mąria Teresa ma 25 lat,
jest blondynką, z zamiłowaniem uprawia sporty, jak tenis, automobilizm, najwięcej jednak interesuje się
ona sprawami społecznymi. Jej dewi
zą jest: „otwórzmy najpierw nasze okna". Zajmuje się ona bardzo gorli
wie sprawami małego księstwa.
Obecnie bawi w podróży po Belgiij
gdzie przebywa arcyksiążę -Otton.
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Fabryka
tajnych
dokumentów
narobiła wiele zamieszania w świecie

U
Niech mi kto teraz powie, że
murzyni afrykańscy to dzikusy
funta kłaków nie warte. Niech
spróbuje. Będzie miał ze mną do
czynienia. A uprzedzam, że „jjujji-tsu“ uczył mnie autentyczny
Japończyk, a na szable biję się
jak... pan Zagłoba.
No bo, proszę państwa, „stało
jak byk w gazecie", że jest taki
jeden szczep murzyński w Afryce,
który wykombinował sobie wcale
wygodną formę małżeństwa. A
jakże. Po prostu umowę małżeń
ską zawiera się na określone dni
tygodnia i to, podobno w najpo
rządniejszych rodzinach.
Ale spryciarze, no!
Proszę. Wziął sobie taki czarny
gentleman czarną lady za małżon
kę, ale tylko na wtorki na przy,
kład. Przez całe pozostałe sześć
dni w tygodniu jest doskonałym
kawalerem i może sobie robić co
mu się żywnie podoba. Oczywiście
to samo prawo stosuje się i do za
cnej małżonki kolorowego gentlemana. Raz na tydzień jest mężat
ką, a przez pozostałe dni w' tygo
dniu chodzi za pannę, ba, może
nawet za dziewicę...
I proszę, pomyśleć, co za wy
goda. Żona przychodzi do małżon
ka i zaczyna mu wiercić dziurę w
brzuchu na temat nowego kapciu-

ZaKaz

Eryk Anspach, syn berlińskiego
drobnego mieszczanina, przerwał nau
kę w gimnazjum i wstąpił do towarzy
stwa okrętowego, podczas wojny na
słuchał się opowiadań o szpiegostwie
i o cenach, czasami zawrotnych, pła
conych przez wywiady za tajne doku
menty. Po zawarciu pokoju Anspach
wziął się za fabrykowanie własnymi
środkami dyplomów uniwersyteckich,
świadectw szkolnych i innych doku
mentów.
W r. 1925 Anspacha aresztowano,
ale zaledwie na ieden dzień. Później
widzimy go w szeregach nieomal
wszelkiego rodzaju partii politycznych
zaczynając od reakcyjnego, prawico
wego „Stalhehnu", a kończąc na ko
munistycznym „Czerwonym froncie".
Po to tylko wstępował on do partii,
by móc śledzić ich działalność, na ko
rzyść jednych to drugich. Wywoływał
on wielkie komplikacje i zaburzenia,
co mu sprawiało niezwykłą radość.
Ponieważ żądano od niego dokumen
tów Anspach zaczął je fabrykować.
Pierwszym wsławiającym go dziełem
była „umowa" niemiecko-flnlandzka.

sza. Ale mąż nie w ciemię bity
powiada:
— Pięknie. Jesteś moją żoną
tylko we wtorek. We wtorek i ow
szem.
No, a we wtorek można przecież
nie mieć „aktualnie" czasu.
Albo- żona żąda pieniędzy na
gospodarstwo, a ma umowę mał
żeńską tylko na piątki. Od razu
nasuwają się dwa warianty odpowiedzi sprytnej i uwalniającej od
wszelkiej odpowiedzialności.
Wariant pierwszy: — Pienią
dze? w piątek? Przecież w piątek
jest post; można nie jeść nic. Po
co ci więc pieniądze?
Wariant drugi: — Moja droga
w moim domu wyplata jest we
środę, proszę się zgłosić we środę
do mojego rękodajnego.
A we środę powiada się po pro
stu: — Co? Czego pani sobie ży
czy? Pieniędzy? Ja pani nie mam
zaszczytu znać... Że co? żona? No,
żoną to pani jest, dzięki Bogu,
tylko w piątek.
I pomyśleć, co za rozkosz? Mieć
żonę tylko raz na tydzień... Nie
potrzebować wysłuchiwać gorzkich
żalów przez całe siedem dni...
Walka o idealne linie smukłej po
Hej!
staci
nie jest czymś bynajmniej no
Gotów jestem przefarbować się
wym.
W każdym bądź razie stanow
na murzyna.
czo nic może być zapisana na dobro
ORKA
czasów powojennych.
Sztuka Krety, arcydzieła mikeńskie i tebańskie są dowodem, że idea
łem piękna była zawsze postać smu
kła. I to postacie nawet bardzo smu
kłe, aż za cienki do absurdu, jakich
właściwie natura nie zna.
drugiemu często prawie całkowicie
Ażeby dojść do takiej postaci, uży
zniszczone fraki i smokingi, byle wano wielu środków i to nawet dość
tylko je posiąść. Kupcy dostar- radykalnych. W publicznych łaźniach,
czali przeważnie sztuki wybrako gdzie walczono namiętnie z tłusz
wane, zniszczone, lecz żadną siłą czem, całe ciało okręcano formalnym
nie można było powstrzymać mu. pancerzem z łyka. Od ramion aż do
rzynów,' by za wszelką cenę nie pięt wąskie paski z łyka zacieśniały
nabywali czasami wprost łach sadełko i mięśnie, formując nowy wy
manów.
gląd eleganta ęzy elegantki. Używano
również do takich bandaży płótna,
Ostre zarządzenie gubernatora ściskając nim tak mocno ciało, że bar
kładzie kres tym spekulacjom.
dzo często dochodziło do złamań koś-

modnisie cierpiały męki

fraków

gdy murzyn dice być „eleganckim..."
Angielski gubernator Złotego
Wybrzeża w Afryce wydał zarządzenic zakazujące przywozu do
kraju fraków i smokingów.
Powodem tego zakazu były nie
współmiernie olbrzymie zyski, ja
kie ciągnęli kupcy handlujący
między murzynami frakami i smo
kingami. Ponadto dochodziło do
formalnych walk między murzy
nami, którzy z braku tych wie
czornych strojów rabowali jeden

POWIEK’ WJP0LCZC5NA
Po dłuższej przerwie w rozmowie, starościna,
poprawiać przed lusterkiem uczesanie, uznała po
przedni temat za wyczerpany i poruszyła inną waż
niejszą w danej chwili kwestię.— Musisz koniecznie wyjechać z Niechcic — orze
kła. — Cała ta brudna afera bądź co bądź rzuca na
ciebie przykry cień, a i na mnie może być zwrócona
uwaga, musimy więc pozornie rozstać się.
— Czy to konieczne?
— Bezwarunkowo.
— W takim razie nic pozostaje mi nic innego, jak
przyjąć propozycje Cymerdufta. — mówi Grzdyl,
po czym opowiedział o rozmowie z ławnikiem.
— Może to byłoby dla ciebe nezłe, ale ja t*e mogę
przystać na podobną zmianę: nie moglibyśmy się
widywać ze sobą.
— Przyjeżdżałbym możliwie często.
— I zwróciłbyś uwagę całych Niechcic. Przenie
siesz się do województwa — oznajmiła starościna.
— Do województwa? — dziwi się Grzdyl.
— Tak. Omówiłam już sprawę z wicewojewodziną i przy sposobności stwierdziłam, że ktoś przygo
PRENUMERATA M 1E SIECZNA - 2 ZŁ
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Pracował on nie tylko dla licznych
partji niemieckich, ale i dla agentów
obcych mocarstw. Francuzom sprzeda
wał dokumenty dotyczące Francji, a
Intelligence Service wypracowania
ważne, niby to, dla Anglii. Posiadał on
„jak raz“ wszystkie tajne traktaty,
tych właśnie państw, których ktoś po
szukiwał no i... płacił. Potrafił on
rzecz prosta dostarczyć budzące wia
rę dokumenty tyczące wojskowości w
sąsiednich państwach, okólniki poli
cyjne i ministerialne. Posiadał nawet,
ale tylko na pokaz, księgi protokółów
dotyczące sporządzonych aktów dla
ich rzekomej autentyfikacji, z podpi
sami budzącymi zaufanie nawet w gra
fologach.
W jednej kawiarni, dokąd „doktór"
Anspach uczęszczał, żartowano, że opracowuje on tajny protokół z posie
dzenia rady ministrów lub że pracuje
nad zorganizowaniem własnej karto
teki dla policji. Elaboraty jego wywo
ływały nieraz poważny oddźwięk w
polityce, a co zatem idzie, w prasie.
Oddźwięki te upajały Anspacha. Po
nieważ nie mógł on uzyskiwać danych

Już w starożytności dla smukłej linii

przywozu

od
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ci, względnie do skrzywienia kości
grzbietowej.
A więc cierpiano już oddawna, byle
uzyskać figurę modną i zgrabną.

HUMOR
ZA KRÓTKIE
Pewien milioner amerykański po
przyjeździe do Paryża postanawia ku
pić jakąś osobliwość. Udaje się więc
do znanego ąntykwariusza.
— Co pan ma na składzie? Chcę
coś super-nadzwyczajnego. I tylko w
jednym egzemplarzu.
— Może pan kupi autentyczne łóż
ko Ludwika XIV?
— Ile?
— Sto tysięcy.
Amerykanin wypełnia czek i poleca
przesłać sobie łóżko pod wskazanym
adresem.
Na drugi dzień telefon.
— Panie, łóżko Ludwika XIV jest
za krótkie. Może ma pan łóżko Lu
dwika XV, albo jeszcze lepiej — sze
snastego?

tował grunt: nazwisko twoje nie było tam nieznane.
Otóż ty obejmiesz posadę w województwie i ja bę
dę dojeżdżać do ciebie. Tu nikt się nie będzie dziwił
moim wyjazdom, bo i tak często tam bywam, no
a ciebie na razie mało kto będzie znał i nikogo nic
nie obejdzie, kogo gościsz u siebie. Na razie, co pra
wda, nie ma wakansu, ale pisałam do Eli, by jej mąż
postarał się przez biuro personalne spławić kogo;
w ten sposób zrobi się miejsce dla ciebie.
Grzdyl uśmiechnął się i zaczął gorąco dziękować
starościnie, wyraził jednak obawę, że pan Dyszlewski jest zachwiany i nie będzie mógł spełnić prośby.
— Nie obawiaj się — odpowiedziała starościna —
usunąć kogoś zdąży w każdym razie.
XV.
Natychmiast po przybyciu komisji badającej bu
dowę lotniska znikł z Niechcic inżynier Bedłkiewicz. Nikt by tego nie zauważył, gdyby prokurator
nie wyraził chęci pomówienia z tym panem. Stwier
dzono, że inżynier kazał spakować walizkę i wyje
chał, nie wtajemniczając służącej swej i gospodyni
zarazem w swe zamiary i plany, że jednak podobne
wyjazdy zdarzały się niejednokrotnie, gospodyni
odpowiedziała pytającym, że „nie ma strachu1*, in
żynier wróci, gdy przepije pieniądze, i walizkę. Wo
bec tego prokurator nie kazał wysyłać listów goń
czych, miał zresztą dużo pracy i bez Bcdłkiewicza.
Bardziej niż prokurator, zaniepokoił się Grzdyl:
licho wie co może strzelić do łba zapijaczonemu in
żynierowi. Wygada się z czym niepotrzebnie lub
w nagłym przystępie szczeroci zgłosi się nie proszo
ny z dokładnym sprawozdaniem. Grzdyl wszakże
nie zwrócił się do policji z prośbą o odszukanie zagi
nionego, puścił natomiast między żydków obietnicę
nagrody za wskazanie miejsca pobytu inżyniera
i cierpliwie czekał.
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na zasadzie których dopiero mógł
skomponować, począł tworzyć lh®r
nie wszystko. „Dr" Anspach puścił
obieg plany mobilizacyjne Niemi®0,
mowy polityczne, tajne klauzule. “
nym słowem wszystko, na co tP
był pokup.
.
Naturalnie, że takie informacje, °P
te na „prawdziwych" dokumeni3^
wywoływały nielada mentlik w Pa }
stwach, których przedstawiciele sic
nie nabrali. Umowę niemiecko-P
landzką sprzedał on poselstwu Po,‘...
mu w Niemczech. Jak podają Żf ,,)
czeskie (Jan Ilajsman „Szpiegost*
aresztowanie Anspacha nastąpi!0
żądanie poselstwa polskiego. Pod®0
fotografie tego „traktatu" filut sPr
dał jeszcze 12 państwom.
Po jego aresztowaniu ukazały ’
w berlińskiej prasie wzmianki, że P\
zostawał on w ścisłym porozumi®0
z sekretariatem stanu dla spraw 1,3
pieczeństwa publicznego. Dość, że
spach po krótkim czasie został
szczony z więzienia, a sprawę i®S°
tuszowano.
Wiadomym jest, że wszystkim P3^
stwom zależy na wprowadzaniu
wzajemnie w błąd, co do wielu spra
Istnieją do tego specjalne instył*1C
jak je nazywa captain F. TychV
dziele „The secret Corps" — '4U^
fałszywych wiadomości. O ile
wyręcza w tym urzędy, to nawet P
maga urzędnikom o mniejszej inicl3
wie i fantazji.
• 0
rtl^5*
Anspacha klęto w żywe kami®
Dygnitarze z rozmaitych poselstw
latywali z posad. A w państwach ż<°
niano linie polityczne, w sztabach P
ny mobilizacyjne, kolejowe i wsżV'
ko co było oparte na zasadzie sk°
ponowanych przez niego dokun>
tów.
f
Ponieważ obecnie cicho jest o «•
Anspachu, a spotyka się go we w<
nej limuzynie, przypuszczać na^e^
że dostał się on do państwowego
boratorium w ywiadowczego,
go fenomenalne zdolności idą w »
runku właściwym.
Właściwy człowiek na właści*’
miejscu.

Nie napróżno. W kilka dni potem zgłosił się
niego pewien żyd, oświadczając, że wie gdzie Bed?'
kiewicz się bawi, a nawet podjął się doprowadzą
szukającego do samego inżyniera, wymienienie b°'
wiem adresu nie dałoby, według niego, żadnego WY'
niku. Wobec tego Grzdyl kazał żydkowi nająć tak'
sówkę i czekać w niej w podmiejskim zagajnik1?’
sam zaś zabrał się do komponowania jakiegoś P’
sma. Po mozolnym ułożeniu tekstu, przepisał go 11,
maszynie, brulion starannie zniszczył i niby spaccr.
kiem wyszedł za miasto. Żyd przewodnik czeka
w umówionym miejscu.
Po niejakim czasie Grzdyl zaczął domyślać si?’
dokąd jadą. Kiedyś Bedłkiewicz wspominał mu.
ma taki kącik, gdzie może spokojnie wypocząć i IiaŹ
pić się do syta bez zwracania niczyjej uwagi, że
gościniec prowadził ku wielkim państwowym
som, domyślał się Grzdyl, iż inżynier zaszył
w jakiejś gajówce i zalewa się samogonką, pędzo^
w ostępach leśnych. Spytał żydka, ten jednak odp0'
wiedział, że pan sekretarz sam zobaczy.
Gościniec wlókł się fantastycznym szlakiem- .J',
rozlewał się w morze szarego pyłu, bez określ^'
nych granic i wytkniętego kierunku, pocięte meaP
drami kolein, żłobionych przez szukające twardsi®
go gruntu wozy, to zwężał się nagle do kilkoinetb\
wej szerokości, ściśnięty <pwami równie niespodz’3
nie zaczynającymi się jak i kończącymi bez żadu
go odpływu, to w.ęźlił się korzeniami po wyciek’
lesie. Szofer dokazywał cudów zręczności, Pr0^L
dząc wóz dziwnymi zygzakami, instynktem autoe
tona rozpoznając, którędy można przejechać. A11
trzeszczało, dzwoniło wszystkimi metalowymi
ściami, motor kaszlał z nadmiaru kurzu, ale cia£lld
uporczywie.
.
(Dalszy ciąg nastaP1^

TCMV n/!>nC7EiJ
LENI UULujłEiI

ie wlaru milimetrowy lub jego miejsce na

tytułowej — il 1.2S| w tekłcle zl O.tO; ze tek’ ,#r
zł 0.40> drobne H gr za wyraz: praca poszukiwane I zaofiarowane — •• 9'
wo. Drobne — najmniej 10 wyrazów. Nekrologi — S0 gr mm. miejsce zas<rI licfl
2S% drożej; tabelaryczne I bilanse - S0% drożej. Wyrazy tłustym drukle^^rł
się podwójnie. Duże litery — Uczę się za słowo. Zagraniczne S0% drożej
nlkaty (N) — 2 zl za mm. Za trełó ogłoszeń Redakcja nie odpowtad’
-
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