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RZECZPOSPOLITA
Uchwały

Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy
2g^y Warszawie odbyło się dn.
n
pierwsze posiedzenie
t^ nei^ady Naczelnej Stronnic
wa Pracy, wybranej na Konh,esie założycielskim Stronnicdw ub. roku. Posiedzenie Ra
v Poprzedziły obrady Zarządu
łownego w dniu 28 bm., trwa
le do późnych godzin noc
ach.

kraju prezesa Zarządu Główne
go Wojciecha Korfantego, po
czym dał wyraz przekonaniu,
że nieobecność ta potrwa już
niedługo, tak, że prawdopodob
nie następne obrady toczyć się
już będą w jego obecności.

Iszczenie pameci zmarłych

przyjaciół Stronnictwa: Aleksan
dra Świętochowskiego, Bolesla
wa Koskowskiego i ks. Tenerowicza z Ameryki.

Kooptacja nowych
Przed otwarciem właści
wych obrad dokooptowano
przez aklamację, jako członków
Rady Naczelnej nast. osoby: b.
prezydenta Poznania'C. Rataj
skiego, dyr. Rocha, inż. Pleban
skiego, prof, dra Lotha, płka
Moszkiewicza, mjra Słysia i
prezesa stronnictwa w Lodzi,
Patkowskiego.

Prezes Pop el o sytuacji
pol.tycznei

obszerna dyskusja, w której za
hierali głos m. in. dr Tempka
(Katowice). Kaczorowski (War
szawa), Kwieciński (Warsza
wa), pik. Moszkiewicz (Warsza
wa), dr Harkiewicz (Lida), dr
Kuśnierz (Kraków), red. Teska
(Bydgoszcz), I. Pannenkowa
(Warszawa), Lewoski (Warsza
wa).

Referat o sytuacji politycznej
wygłosił prezes Zarządu Głów
nego K. Popiel, analizując wszy
stkie przejawy naszego życia
politycznego ostatnich czasów,
położenie Polski na tle sytuacji
nfędzynarodowej, omawiając
*iie enuncjacje czynników
Komis:a wn oskowa
miarodajnych, stosunki wśród
Nad zgłoszonymi rezolucjami
stronnictw opozycyjnych oraz
stąd wynikające konsekwencje obradowała komisja wniosko
wa pod przewodnictwem gene
i wskazania.
(Dokończę*” na str. 2-ej).
Nad '.eferatem .ozwinęła się

Rada uczciła przez powsta
nie pamięć zmarłych swoich
członków, a mianowicie4 śp.
min. Czechowicza, red. Cheł
nabożeństwie w kościele mińskiego, prezesa organizacji
j -Krzyża otworzył obrady Ra łódzkiej Rękawieckiego oraz
tw een‘ Józef Haller. Prezydium
wiceprezesi płk. Moko ■ /’ .Beyer (Bydgoszcz), SiBiali aganci żółtego wywiadu
> ra (Chorzów), p. o. prezesa
sek ądu Głównego K. Popiel i
ski retarz generalny Malinow-

Radzie przewodniczy
gen. Haller

lUj?6”- ^aHer w zagajeniu nadbycj .•
Pierwsze obrady.od^^^^^^pOd^li^b^TO^^Z

Tajemnica okrętu Bremen
Dia kogo szpiegował dr Griebl?
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej”

LONDYN, 29.5. Sfery polityczne St. Zjednoczonych nie kry
ją się z wrażeniem, jakie wywarło na nich zdemaskowanie
szajki szpiegowskiej dr Griebla.
legraficznie aresztowania dra
Griebl próbował uciec jako tzw.
„ślepy pasażer44 na niemieckim
transatlantyku „Bremen44. Wła
dze amerykańskie zażądały te
legraficznie aresztowania dr
Griebla przez władze francu
skie w Cherbourgu.
Dziwnym jednak zbiegiem okoliczności, władze francuskie
„nie posiadały44, zdaniem kapita
na „Bremen44 Ahrensa, odpowie
dnich dokumentów upoważnia
jących do wydania im Griebla.
Dokumenty takie miały jednak
widocznie władze niemieckie w
Bremie, którym kap. Ahrens
wydał Griebla bez żadnych
przeszkód.
Prokurator Hardy polecił w
związku z tym podczas następ
nego przybycia „Bremen44 do
Ameryki zaaresztować dwóch
oficerów i dwóch członków za
łogi „Bremen44 dla ustalenia, dla
czego dra Griebla nie wydano
w Cherbourgu władzom franca
skim. Mimo interwencji amba-

sady, niemieckiej oficerów ani
marynarzy nie zwolniono, tak,
że „Bremen';odpłynęła do Europy ze zmniejszoną załogą.

tych rzekomo ciemnych i zacofa
nych czasów! Przy dzisiejszym
kulcie materii panuje wiara tyłko w przemoc i strach, „ideolo
gia" współczesna podsyca w czło
wieku najgorsze instynkty pier
wotne i budzi w nim dzikie zwie
rzę, gotowe rzucić się do skoku,
gdzie tylko dostrzeże żer dla
siebie.
Węgry umieją ze swej pięknej
tradycji historycznej czerpać dla
siebie moc do walki o poczesne
daleko odbiegliśmy od miejsce wśród narodów Europy.

My mamy również swą wzniosłą
tradycję bohaterską. Wszak cała
Polska, to jeden wielki szaniec,
broniący kultury Europy przed
barbarzyństwem wschodu. Dzieje
nasze roją się od świetlanych po
staci rycerzy - bohaterów, co ginęli
w obronie Ojczyzny i wolności.
Cżerpmyż i my pełną dłonią z
bogatego skarbca naszej wspania
łej przeszłości i wśród małości
dnia dzisiejszego i nikczemności
jego poczynań nie traćmy z oczu
wielkich ideałów!.

i otwarcie
O JE**OCf/O
w/ieffcicfi
idealóu
W prastarym węgierskim
t>arSC^e kr°tewskim Szekesfeherth re£ent królestwa admiral Hor.
.^y Podczas wspanialej uroczystoc ’ która czyniła wrażenie wyarotvanej wizji historycznej, doaktu pasowania na „bohate■ witeziów" 1900 zasłużonych
»„ę?r®w» a w tej liczbie i premie/o '^u,tym romantyzmem powia%r] °f~ tej wiadomości. Odżyły jak
Piękne tradycje dawnego
sZyer^tufa i wtargnęły w dzisiejbtit ?u^at brutalnej pięści, gdzie
z°łdacki z dziwnym sadyzmem
du^i>tU^e w błoto kwiaty kultury
ch Olvej- Zmartwychwstały szłasłi?J>^e basta rycerskie: wierna
Pra aj
t królowi, walka o
i zasłużoną sprawę, obrosth^ci*n*onych- A nad tym wszynie"^ Powiewał cudny sztandar
go<S alancgo honoru żołnierskie'pCenionego bardziej nad życie.
to
honoru rycerskiego —
nej yku>it ideologii średniowiecz.
£e ’. tah pełnej wiary w ducha,
kssJn. ttocą cudotwórczą przecie[a C<y zbrojnego przedstawiPnłu k ■ ^zycznej w pełnego zane
°Jownika o święte i wieczfeic^^T^y- Miecz w rękach łudź^°ga
wówczas narzędziem
imieniu na sądach
^>raic(]1 ,r°zstrzygał o słuszności,
hyć t ^vym szlachcicem mógł
c,*oty ; tera> k:to wyrobił sobie
s°ko ljfU:h.etne i wzniósł się wyPos„.-, lck°w>o ponad nikczemność

e

czne podkreślają
specjalnie
dwa momenty: to, że dr Griebl
jest znanym od lat działaczem
wśród emigrantów niemieckich
w St. Zjednoczonych i że nie
Dlaczego nie w Cherbourgu? wydanie
go władzom francus
Tyle dzienniki. Koła polity- kim w Cherbourgu nasuwa uza-

sadnienie przypuszczenia, iż ce
lem tego było uniemożliwienie
postawienia szpiega przed są
dem amerykańskim, nikt bo
wiem nie łudzi się, by udało się
(Dokończenie na stronie 3)

Marszałek Bliicher zada zaaresztowali a Jeżowa

Armia w walce z GPU
(Od własnego korespondenta „Nowej Rzeczpospolitej**)

KOPENHAGA, 30.5. Kores
pondenci z Moskwy donoszą, że
w związku z „rozgrywką44 mię
dzy szefem GPU — Jeżowem,
a generalnym sekretarzem Kominternu — Dymitrowem, GPU
rozpoczęło aresztowania Chiń
czyków w Rosji. W Moskwie
zaaresztowano pod zarzutem
trockizmu 14 studentów, słucha
czy uniwersytetu im. Sunjatsena.
Niezależnie od tego, agenci
GPU w Chabarowsku i Władywostoku aresztowali 38 ofice
rów chińskich, stanowiących de

legację komunistycznej (8-ej) ar
mii chińskiej, przybyłą do mar
szałka Bliichera. Oficerom tym
zarzuca się, iż są na żołdzie wy
wiadu japońskiego.
Powyższe, niezrozumiałe na
pozór wobec obecnego kursu w
Rosji posunięcia, komentowane
są jako „ostrzeżenie44 GPU pod
adresem marsz. Bliichera, który
w sprawie chińsko-japoriskiej
prowadzić ma, zdaniem Mosk
wy — nazbyt samodzielną po
litykę.
Jednocześnie podkreśla się,
że Moskwie zależy na marsz.
Czang-Kai-Szeku, ale w stosun
ku do komunistów chińskich, bę
dących przeważnie trickistami,
żywi ona szereg bardzo poważ
nych zastrzeżeń.
W związku z powyższym
GPU sformowało specjalny „od
dział chiński44, mający na celu
śledzenie prawomyślności stu
dentów i komunistów chińskich
w Sowietach.
Aresztowanie delegacji ofi
cerskiej wywołało ostrą reak
cję marsz. Bliichera, popartego
W tym .wypadku przez cały.

sztab armii Dalekiego Wscho
du. Do Moskwy została wysła
na depesza, w której armia os
karża GPU o paraliżowanie jej
działań, co w konsekwencji uniemożliwia jakąkolwiek pracę
sztabu wobec grożącego konfli
ktu z Japonią. Marsz. Bliicher
poparł tę depeszę osobistym te
legramem do Stalina, żądają
cym wręcz aresztowania Jeżo
wa.
W ten sposób niezależnie od
konfliktu Jeżów — Dymitrow,
czyli GPU — Komintern, rozwi
nął się konflikt między GPU a
armią Dalekiego Wschodu, w
którym przeciw Jeżowowi za
angażował się osobiście marsz.
Bliicher.
Jak twierdzą korspondeci mo
skiewscy. najbliższe dni przy
niosą prawdopodobnie rozstrzy
gniecie obu tych konfliktów,
przy czym nie jest wykluczo
ne. że pod połączonym nacis
kiem Dymitrowa i Bliichera —■
Stalin udzieli dymisji Jeżowo
wi, składając zarząd GPU w in
ne ręce.
(K.)
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Uchwały Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy
(Dokończenie na str- 1-ej)
rała Kukiela.
Po wysłuchaniu sprawozda
nia organizacyjnego nastąpiła
w obradach przerwa obiadowa.
Obrady do przerwie

Uchwalenie rezolucji

Po przerwie wygłosił referat

o polityce zagranicznej, red. So
picki, a koreferat gen. Kukieł.
Po niezmiernie ożywionej dys
kusji, w której zabierało glos
ponad 20 mówców, zostały uchwalone następujące rezolu
cje:

sprawfe
zagranicznej politijke
Polska
bt

Wytyczne ogólne
Zważywszy, że z najgłęb
szych założeń ideowych ruchu
naszego wypływa nakaz, by w
stosunkach między narodami
zapanowały zasady etyki chrze
ścijańskiej;
że nasza tradycja i interes na
rodu nakazują polityce naszej
popierać każdy wysiłek, który
by zmierzał do ugruntowania
pokoju, opartego na sprawiedli
wości i prawie:
stwierdzając z bólem, że Li
ga Narodów, powołana, aby by
ła ostoją sprawiedliwości mię
dzynarodowej i pokoju pow
szechnego, zawiodła oczekiwa
nia narodów i zamiera w bezsi
le i moralnej nicości,
Rada Naczelna Stronnictwa
Pracy poczytuje za powinność
polityki polskiej przyczynienie
się przy każdej okazji i wszelki
mi siłami do wznowienia akcji
międzynarodowej, pojętej w du
chu chrześcijańskim, na rzecz
zbiorowych a realnych rękojmi
pokoju i bezpieczeństwa naro
dów.
Dopatrując się ciężkich nie
bezpieczeństw dla Rzeczypospo
litej z rozwielmożnienia się w
Europie środkowej polityki fak
tów dokonanych przez gwałt i

tryumf siły, idącej przed pra
wem, oraz z gwałtownego zwi
chnięcia równowagi w układzie
sił w naszym sąsiedztwie, wi
tamy jako doniosłą rękojmię po
koju te postawę solidarną i sta
nowczą, jaką wobec wydarzeń
sprzed ośmiu dni zajęły Anglia
i Francja.
Wyrażamy przekonanie, że
w interesie naszym i europej
skim leży zacieśnienie tego
współdziałania Anglii i Francji,
porozumienie ich z Ameryką,
pojednanie z Włochami, konsoli
dacja Zachodu.
Poczytujemy też za powin
ność polityki polskiej podjęcie
z naszej strony wysiłków ce
lem zgrupowania państw Euro
py środkowo - wschodniej od
Bałtyku po Morze Czarne w
mocny blok, zdolny zapewnić
równowagę w tej części konty
nentu, w ścisłym współdziała
niu z blokiem zachodnim.
Przeświadczeni jesteśmy, że
tą właśnie drogą najpewniej
można zarówno postawić sku
teczną zaporę wszelkim dąże
niom podbojowym, jak zneutra
lizować niebezpieczne wpływy
sowieckie na sprawy Europy.

Stosunek do Niemiec
i Gdańska
Cała polityka zagraniczna
Polski i cala polityczna sytuacja
Europy stoi pod znakiem tej głó
wne£groźby dla pokoju świato
wego, jaką stanowi agresywna
i ciągle rosnąca potęga Trzeciej
Rzeszy.
Znajdując się w jej bezpośred
nim sąsiedztwie, powinniśmy
dążyć do utrzymania z nią sto
sunków pokojowych i popraw
nych, musimy jednak zarazem
zachować nieustanną czujność
i rozwijać najwyższą gotowość
obronną.
Stwierdzamy, że wbrew tym
podstawowym nakazom, jak ró
wnież wbrew wszelkim formal

nym układom 1 deklaracjom
mniejszość polska w Niemczech
podlega nieustannym prześlado
waniom i eksterminacji, gdy
mniejszość niemiecka w Polsce
korzysta z pełni praw obywa
telskich i narodowych w sposób
często niezgodny z lojalnością
wobec państwa.
Wobec prowokacyjnej polity
ki hitlerowców gdańskich, pro
wadzonej pod hasłem: „powro
tu do Rzeszy** żądamy nieustę
pliwej i skutecznej obrony
wszystkich praw przysługują
cych Polsce i Polakom w Gdań
sku w myśl obowiązujących
traktatów.

Stosunek
do Czechosłowacja
Zważywszy, że mimo krzyw
dy, którą Polska od Czech w
niedalekiej przeszłości doznała,
a rodacy nasi pod panowaniem
czeskim dotąd doznają — zni
szczenie Czechosłowacji było
by groźnym dla Polski, prowa
dziłoby do jej okrążenia i stwo
rzyłoby stan równoznaczny z
rzeczywistą hegemonią Niemiec
na kontynencie;
zważywszy dalej, że sprawy
sporne miedzy nami a Czecho
słowacją mogą i powinny być
załatwione przez bezpośrednie
układy między obu państwami
oświadczamy, że Polska w żadjym wypadku nie może być wy
'ęczycielką i służebnicą obcej

polityki podbojowej w stosunku
do pobratymczego nam narodu
czeskiego ani podpalaczem Eu
ropy.
Wyrażamy przekonanie, że
rząd Czechosłowacji, kierując
się własną racją stanu, już teraz
samorzutnie zmieni swe postę
powanie w stosunku do mniej
szości polskiej i przystąpi do na
prawy krzywd, jakich doznała.

W związku z tym stwierdza
my, że jest mocna wolą narodu
polskiego dotrzymanie wszel
kich zobowiązań, wynikających
zarówno z litery jak i z ducha
sojuszu, który nas łączy z Frań
cją.

Stanowisko w sprewie
łśtewskiea
Zważywszy, że normalizacja
laszych stosunków z Litwą jest
Jostulatem bezpieczeństwa obu
laństwi i konieczności gospodar
szych ’zarówno Kowieńszczyz-

ny i Wilcńszczyzny;
że jest ona życiową koniecz
nością dla ludności obu krajów,
a w szczególności dla obustron
nych mniejszości narodowych,

Rada Naczelna wita z ulgą pier
wsze kroki w tym kierunku po
czynione i widzi w nich począ
tek rozwoju przyjaznych stosun
ków, opartych na poszanowa
niu z naszej strony niepodległo-

ści Litwy, godności narodowej
Litwinów i odrębności ich kultu
ry, a z obu stron na uznaniu peł
nych praw narodowych mniej
szości polskiej na Litwie i litcwskicj na Wileńszczyźnie.

Stosunki wewnętrzne,
a polityka zagraniczna
Polski
Przypominając wielokrotne
oświadczenia naszych ideo
wych przywódców, a w szcze
gólności Ignacego Paderewskie
go i gen. Józefa Hallera, stwier
dzamy raz jeszcze, że w poło
żeniu geopolitycznym, w jakim
my jesteśmy, zwycięsko ostać
się może tylko naród o wielkiej
sile moralnej, zwartości i soli
darności, całą dusza związany
ze swoim państwem, rządzony
przez ludzi mających bezwzglę
dne zaufanie mas i sterujących
polityką wewnętrzną i zewnę
trzną państwa w zupełnej zgo
dzie z prawdziwą wolą narodu.
Stwierdzamy, że taki wewnę
trzny stan Rzeczypospolitej nie
da się wytworzyć środkami pomi, ani przez monopartyjnę i tomi przez monopartyjnę i totalitalistyczne zakusy, pozbawione
wszelkiego oparcia w masach
ludowych.

Zmiana systemu
Stwierdzamy, żc zespolenie
narodu, związanie go z polityką
państwa, wprzęgnięcie olbrzy
miej energii politycznej, jaką
dziś przejawiają cliłopi w służ
bie wielkości Ojczyzny, można
osiągnąć jedynie przez zmianę
systemu, przez zadośćuczynie
nie minimalnym postulatom poll

tycznym ludu, oraz przez szero
ką koncentracie natriotyczną.

Rozładowanie bezrobocia
Stwierdzamy, że w dziedzi
nie polityki społecznej, zagad
nieniem centralnym, wciąż jesz
cze oczekującym rozwiązania,
jest użyteczne zatrudnienie mi
lionów ludzi dzisiaj zupełnie lub
częściowo bezrobotnych, któ
rych energia marnieje z niepo
wetowana szkodą dla Polski i
to zarówno pracowników umy
słowych i robotników miejskich
jak nadmiaru sił roboczych na
przeludnionej wsi polskiej.

Rićd zaulsnia
narodowego
Rozwiązanie tego zagadnie
nia przez podjecie na wielką
skalę w-całytn kraju nieodzow
nych robót publicznych, a w
szczególności drogowych i me
lioracyjnych, stanic się możliwe
w atmosferze zaufania i ofiarne
go zapału, jaką wytworzyć mo
że powołanie rządu zaufania na
rodowego.
Oświadczamy z głębokim prze
konaniem, że od tego głównie
zależy znaczenie Państwa Pol
skiego na szali politycznej świa
ta.

Rezolucja w sprawie
ohronif narodowej

jednolicie kierowana, stanowi3
oni czynnik moralnie niezalez'
ny od narodów wśród który011
żyją i od ich racji stanu;
że rola dominująca elementu
żydowskiego zarówno w ży0’3
gospodarczym, jak i w wid11
wolnych zawodach, jest
względów państwowych szk°'
dliwa,
że moralność, uformowana n3
talmudzie, działa rozkładom0
na społeczeństwa, przesycone
elementem żydowskim.
poczytujemy jako nieodzo^'
ną konieczność podjęcie syst°'
matycznej polityki społecznej 1
państwowej, zmierzającej do U'
sunięcia wpływów elementu żV
dowskiego na życie polskie 1
do przejęcia gospodarstwa P01'
skiego w polskie ręce i do ffl3'
sowej a planowej emigracji 2y*
dów z Polski.
Realizacja powyższej polity*
ki wymaga przebudowy nasze!
struktury gospodarczej pi-2^
współdziałaniu państwa z nar0'
dcm.
Pokąd polityka państwo^'3
nie zostanie zorientowana
właściwym kierunku drogę
zwalczania przewagi gospody
czej elementu żydowskiego w*'
dzimy jedynie w rozwoju sp°*'
dzielczości polskiej, w organ1'
zacji producentów Polaków i of
ganizacji kupiectwa polskiego*,
Odrzucamy natomiast śród*’
walki niezgodne z naszym dU'
chem narodowym i etyką chr?c
ścijańską, gwałty i prześlado*
wania oraz rasizm, potępiony
przez Stolicę Apostolska i U'
chwały synadolne.

Denesza
<fo Prezi/denłU

Padereuskieg0

Rada Naczelna uchwaliła >c^
nogłośnie wysłać następują0®
depesze:
„Prezydent Ignacy
.
Paderewsk*
Riond Bosso”
„Zebrani na pierwszym pos'e
dzeniu Rady Naczelnej Str. Pra
cy przesyłają wyrazy czci i P°
dziękowania za wzniosłe wsk3
zania, dla których urzeczywis*
nienia gotowi poświęcić > (s3
wszystkie swe siły i wysiłki"*
Drugą depeszę wystosować0
Rezolucja w kwestii
do przebywającego chwilo^'0
poza granicami kraju, prezcs3
żydowskiej
Zarządu Głównego Stronni0'
że asymilacja Żydów przesta twa — W. Korfantego.
Zważywszy, że przejęcie w
ręce polskie tych funkcji gospo la wchodzić w rachubę, a two
darczo - społecznych, które spo rząc naród osobny, z polityką
czywają od wieków w ręku na własną o zasięgu światowym.
pływowego elementu żydow
skiego, jest nieodzownym wa
Nowa
runkiem normalnego rozwoju
naszego narodu;
Rada naczelna Stronnictwa
Pracy przekonana głęboko o
pilnej konieczności uwiclokrotnienia potęgi wojennej Polski,
wyraża przekonanie, że nie
wolno odwlekać wypełnienia
tych warunków w dziedzinie
moralno - politycznej i społecz
nej, od których zależy duch na
szej siły zbrojnej na wypadek
wojny, a mianowicie rzeczywi
stego zjednoczenia narodu w

zgodzie i pracy;
podkreśla zarazem potrzebę
bardzo znacznego podniesienia
naszej gotowości pod wzglę
dem materiałowym, szczegól
nie w dziedzinie lotnictwa i mo
toryzacji, tak ażeby Polska
przv uwzględnieniu stosunku li
czebnego jej armii do innych
nie pozostawała w tyle za wy
siłkiem zbrojeniowym sąsia
dów.

Rzeczpospolita

kinu LZ/lHa
CHŁODNA 29

(k 7)

„MAGICZNY KLUCZ**
„ŚWIAT SIĘ ŚMIEJE"

MARSZAŁKOWSKA 81-A

ZŁOTO NA ULICY I
ROMANTYCZNY MILIONER

____________________

(k AL

(k 5)
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Nasze ceny: 75 gr. i 1 zł.
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Sielańskim
(k 11)

ROMA P. 5. 7. GROZNY

KINU
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■

✓ jsaws.n J9
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WIUlEfi KRÓLEWSKI
* r°li Sł-f Ronald Colman, Made
leine Carroll i Douglas Fairbanks
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Tajemnica okrętu Bremen
(Dokończenie ze str. 1-ej)
Trzeciej Rzeszy uzyskać wy zy wypadowe dla bombowców wiem w Stanach nie przypusz
aanie dra Griebla.
na Hawajach — odcinają Japo czał nawet możliwości szpiego
nii możność jej ekspansji na po stwa niemieckiego. — Nie miało
,
20 lat temu
łudnie (co z kolei rzeczy zmu by poprostu obecnie ani celu a* ambasadzie niem eikiej siło Japończyków do szukania ni sensu.
A aparat był gotów... Wy
terenów kolonialnych dla nad
w Waszyngtonie
starczało
wskrzesić dawną or
miaru
swej
ludności
na
zacho

Kim jest dr Griebl? To py
ganizację
von Papena, zorgani
dzie
—
w
Mandżurii
i
w
Chi

tanie fascynuje całą prasę ame
zować
njlepszych
jej gentów.
rykańską. Aby na nie odpowię- nach.
Jednym z nich miał być rze
azieć, trzeba się cofnąć pamięOdkrycie przez sowieckiego komo, nie wydany Francuzom
c,3 o 20 lat, do chwili, gdy pre uczonego prof. Schmidta „szla w Cherbourgu, dr Griebl.
zydent Wilson w imieniu Sta- ku polarnego'4 doprowadziło do
(W).
”ów Zjednoczonych A. P. wy ścisłej współpracy Stanów z
powiedział wojnę Niemcom.
drugim śmiertelnym wrogiem
Komu zależy na
W ambasadzie niemieckiej Japonii — Sowietami, które Astanowisko sekretarza zajmo meryka zaopatruje obficie w
wał wówczas osławiony von maszyny i sprzęt wojenny
* aPen. Ówczesna jego rola jest przez- cieśninę Beringa i wyspy
nazbyt dobrze znana, aby Niedźwiedzie, co znów unieza
trzeba ją było sobie przypomi leżnia Sowiety w razie wojny z
AMSTERDAM, 30. 5. W dniu 23
nać. Wystarczy powiedzieć, że Japonią od magistrali syberyj
temu to właśnie opinia amery skiej, którą Japończycy z łatwo maja na dworcu miejskim rozegrał się
ponury dramat, którego istotną treść
kańska przypisywała zatopienie ścią mogą przeciąć.
zdołano ustalić dopiero w ciągu so
t’Lusitanii“ (o której trasie poinWspółpraca ta doprowadziła
'Ortnował niemieckie łodzie ostatnio do wybudowania 2-ch boty. Oto do jednego z pasażerów
Podwodne), zarażanie koni, potężnych baz morskich: sowie podszedł młody człowiek i wręczył
ransportowanych dla armii a- ckiej na Cukotce oraz amery mu paczkę, po czym szybko się od
dalił. Po chwili straszliwy huk tar
‘‘anckiej we Francji, udzielanie kańskiej w Nonie na Alasce.
gnął
powietrzem. Paczka, w której
"‘adomości o
transportach
jak się okazało, była zawarta ma
'Przętu wojennego, amunicji i
szyna piekielna, wybuchła zabijając
Oś Berlin - Tokio
żywności, przeznaczonych dla
nieznajomego na miejscu.
sprzymierzonych,
tajemnicze
Szczegóły śledztwa przyniosły treść
eksplozje w amerykańskich fa
Najczulszym punktem mili rewelacyjną. Człowiekiem, na którego
brykach pracujących dla Enten tarnym Ameryki jest bezsprze
i wiele innych czynów mają cznie Kanał Panamski, umoż dokonano zamachu miał być wybitny
cych na celu zdezorganizowa- liwiający szybkie przerzucenie działacz ukraiński, szef organizacji
Pte dostaw amerykańskich na floty Pacyfiku na Atlantyk i od ukraińskich nacjonalistów, oraz mo
ralny sprawca całego szeregu zama
r°nt francuski.
wrotnie. Zakorkowanie kanału chów, dokonanych w Galicji wschod
Von Papen był tym, który zmniejsza niemal do połowy niej i na Wołyniu — pułk. Eugeniusz
fPakomicie zorganizował sieć szanse bojowe floty amerykań Konowalec, największy konkurent
"Zwiadowczą niemiecką w A- skiej.
atamana Skoropadzkiego w walce o
J^eryce Południowej i stwo- Zdobycie najszczególowszych stolec atamana niepodległej Ukrainy.
“-ył tam, dzięki umiejętnej pro planów fortyfikacji, baterii i u- Jak się okazuje tym, który wręczał
pandzie, nastrój przychylny rządzeń ochronnych kanału jest paczkę Konowalcowi był niejaki Waa Niemiec, co pozwoliło flocie dla Japonii sprawą pierwszo luch, agent sowiecki. Waluch wobec
s.um.rała von Spee zaopatrzyć rzędnej wagi. Więcej — jest Konowalca występował w roli dzia
Ję w węgiel i potrzebne pro- dla niej sprawą życia i śmierci, łacza ukraińskiego. Paczka miała rze
aukty w portach południowo - decyduje bowiem, czy flota ja komo zawierać pieniądze.
merykańskich, oraz dzięki zna pońska zetknie się jedynie z
Żona Konowalca, córka wybitnego
li mitym informacjom, pobić flotylą Oceanu Spokojnego, czy działacza ukraińskiego i adwokata
admirała sir Craddock'a też — z przeważającą ją pod lwowskiego, zmarłego przed kilku
°d Coronelem.
każdym względem połączoną miesiącami Fedaka przybyła do Rot
^/•ednym ze współpracowni- flotą obu oceanów.
terdamu i w zabitym rozpoznała swe
ow von Papena był rzekomo
męża. Zwłoki jego pochowano na
Wywiad japoński w Stanach go
ur Griebl...
cmentarzu w Rotterdamie.
Zjednoczonych został ostatnio Aresztowany niezwłocznie po za
Alarmy sprzed sześcu wręcz uniemożliwiony dzięki nie machu
niejaki Bora, który asystował
slychanym obostrzeniom skie Konowalcowi, nazywa się w istocie
mieś eiy
rowanym przeciw zamieszka Władysław Baranowski i pełnił przy
więcej pół roku temu łym w Stanach Zjedn. Japoń Konowalcu służbę kuriera. Został on
Wi ea niki ca,eS° świata podały czykom, oraz wytworzonemu przez zabitego parę dni temu wezwa
adomość o wykradzeniu pla- przeciw nim wrogiemu nasta ny z Wiednia.
pr'v rozmieszczenia baterii wieniu społeczeństwa amery Tyle przynoszą wieści lansowane
j. eciwlotniczych u wylotów kańskiego.
przez koła ukraińskie.
Cz ’’ału Panamskiego. Od tego
W tych warunkach oś Berlin
Ze swej strony musimy zaznaczyć,
jeJsV doniesiono jeszcze o ta- — Tokio mogła oddać Japonii że cała wiadomość wygląda dosyć
kła<i!Czyck eksplozjach w za- nieocenione usługi. Nikt bo- podejrzanie. Komuś najwyraźniej
tvnaacl1 Produkujących nowe
krad .sa.mol°tó.w dla armii, o
dzieży planów nowego syWv Jednopłatowców wojskoOraz 0 wykradzeniu pladow nowycł’ fortyfikacji, wybu
W«n nyck ostatnio nad wyżej PARYŻ, 30. 5. Sensacją dnia stał mniejszości niemieckiej",
skj^Oni,lianym Kanałem Panam się, ogłoszony jednocześnie w „Petit! Artykuł ten jest tym znamienniej-

Ostatni dzień

Kongresu Eucharystycznego
w Budapeszcie

BUDAPESZT, 30. 5. W niedzielę
odbyły się wielkie uroczystości zwią
zane z zakończeniem XXXIV Mię
dzynarodowego Kongresu Euchary
stycznego.
O godz. 9 na placu Bohaterów roz
poczęła się pontyfikalna msza św.,
którą celebrował kardynał legat papie
ski Pacelli. Podczas mszy św. liczni
kapłani rozdzielali
komunię św.
Wśród niezwykłego napięcia i pow-

szechnego wzruszenia rozległy się z
Castel Gandolfo zaraz po mszy św.
stówa Ojca św. transmitowane przez
radio. W przemowie swej Ojciec św.
udzieli! swego apostolskiego blogosia
wieństwa, które wszyscy na klęcz
kach ze wzruszeniem przyjęli.

Kulminacyjnym punktem uroczysto
ści kongresowych w ostatnim dniu
była wspaniała procesja, która roz
winęła się od bazyliki św. Stefana do
placu Bohaterów. Według prowizory
cznych obliczeń w procesji tej wzięło
udział z górą 800.000 osób. W procesji
postępowały tylko reprezentacje po
szczególnych grup narodowych, oraz
różnych warstw i zawodów społeczeń
stwa węgierskiego. Po przybyciu na
zależy na zatarciu śladów Konowal- plac Bohaterów cały lud odśpiewał
ca, tym bardziej, że istnieje druga wer hymn Christus vincit, Christus resja pochodząca z Rotterdamu, jakoby gnat, Christus imperat.
zamach na dworcu był wynikiem
Następnie przemówił prymas Wę
porachunków między dwoma terrory gier, kardynał Seredi, dziękując kar
stami z kolami ukraińskimi nie mają dynałowi legatowi, gościom zagrani
cymi nic wspólnego.
cznym i narodowi węgierskiemu za
Jest rzeczą niezmiernie charaktery współpracę we wspaniałych uroczy
styczną, że rodzina płk. Konowalco- stościach kongresowych. Na zakończę
wej we Lwowie nie otrzymała do tiie wygłosił przemówienie kardynał
tychczas potwierdzenia śmierci męża legat.
od rzekomej wdowy. Jeśli się zważy,
Śpiewem hymnu Te Deum zakoń
że Konowalec zebrał ostatnio poważ czono wielkie uroczystości kongreso
ne sumy od kolonii rosyjskiej w A- we w stolicy Węgier, pozostawiają
meryce na walkę z Polską, to „zacie ce niezatarte wspomnienia.
ranie śladów" nabiera specyficznego
(KAP)
smaku.

zatarciu siadów?

Pułkownik Konowalec zabity?
podejrzana wiadomość z Rotterdamu

Sentatyine wystąp enie Fiandina
w obronie Czechosłowacji

Zwytieslwo wyborcze Polaków
na Ślazku Zaoizańsk m
MORAWSKA OSTRAWA,
30.5. — W związku z wczoraj
szymi wyborami do rad gmin
nych w 32 gminach powiatów:
frysztackiego i czesko-cieszyii
skiego, tymczasowe wyniki glo
sowania w 30 gminach wyka
zują znaczą zwyżkę głosów poi
skich w porównaniu z wybora
mi parlamentarnymi w r. 1931
Mianowicie Polacy zdobyli obe
cnie 9.987 głosów przy wybo
rach zaś do parlamentu 7.503
głosy.
Ogółem Polacy zyskali 28
mandatów, Czesi (łącznie) —
227 mandatów, (10.036 głosów
— 176 więcej niż w wyborach

Spokojny przebieg wyborów czeskich
PRAGA, 30.5. Nieoficjalne wyniki
wyborów do dzielnicowych zarządów
miejskich w Pradze brzmią jak nastę
puje: narodowi socjaliści — 151 tys.,
komuniści 99.689, social _ demokraci
75.700, stronnictwo rzemieślnicze (żywuostnicy) 35.000, agrariusze 28.600,
stronnictwo sudecko - niemieckie —
10.879, liga narodowa (stronnictwo po
sła Strybrnego) 21.190, faszyści 5.504.

Parisian" i w 'londyńskim „Sunday
"
szy, że Flandin uchodził dotąd za uką-Ve wszystkich tych wypad Times", artykuł
b. premiera, przy sposobionego co najmniej obojętnie
ki 11 sprawcy pozostali niezna- wódcy „Alliance Demicratiąue" — wobec sprawy czechosłowackiej. Ko

skPfC^n^e wywiad amerykańniZa .vit‘rcizi, iż to właśnie or*
tyellC)a Griebla dokonywała
p Wszystkich czynów.
tere^Vstate pytanie, w czyim in
Wiem*6 działała — trudno boobec przVRuścić, by w chwili
te rzeczyjnteresowały
Dosrednio Trzecią Rzeszę.

, Wojna, która idzie
lat ^Lna^orniast mocarstwo, od
r°ZDr- ące s*e do śmiertelnej
ńii. pW.y ze St. Zjednoczonyflą.
tym ifcst Japokańska °^n? japońsko - ameryGd kilu "Wisi w powietrzu 4 już
dtio^kudziesjęciu jat. st. Zje^ej 0
Przygotowują się do
rączkowy 0 W sposób wręcz go

który w mocnych słowach piętnuje
akcję niemiecką przeciw Czechosło
wacji, określając ją jako „manewr
zmierzający do utwierdzenia hitle
rowskiej hegemonii w Europie środ
kowej pod pokrywką obrony praw

Pierwsze wyniki wyborów ze 104
gmin o większości niemieckiej: stron
nictwo sudecko- niemieckie otrzyma
ło 1.897 mandatów, niemieccy social,
demokraci 185, czeskie stronnictwa
259, komuniści 160 i niemieckie stron
nictwo mieszczańskie 2.

Wybory odbyły się w atmosferze
najzupełniejszego spokoju.

Królik zawinił...

ła polityczne komentują wystąpienie
b. premiera jako dowód jednolitego
frontu jaki w sprawie czechosłowac
BERLIN, 30.5. Min. propagandy
kiej zajęła opinia francuska bez róż
Rzeszy dr Goebbelsa wygłosił wczo
nicy przekonań.
raj w Dessau w obecności kanclerza
Hitlera wielką mowę, w której zaata
kował państwa zachodnie.

Atak Goebbelsa na Pragę i państwa zachodnie

Ślubowanie na wierność Hitćerzwi

Kościół ewangeicki af fteesiy
podporządkował się partii

BERLIN, 30. 5. Władze kościoła
ewangelickiego w Badenle, Bawarii i
Wirtembergii, wprowadziły ostatnio
w życie nową formułę ślubowania dla
duchownych, obejmujących swe obo
wiązki. Formuła ta brzmi:
„Przyrzekam być wiernym i posłu
sznym wodzowi Rzeszy i narodu nie
mieckiemu — Adolfowi Hitlerowi,
przestrzegać praw, oraz sumiennie
°rtyfikacje na Filipinach, ba spełniać swe urzędowe obowiązki —

do parlamentu), komuniści 37
mandatów (1925 głosów), Niem
cy 19 mandatów (351 głosów),
partia Kożdonia tzw. „Slązakowcy“ 14 mandatów (417 gło
sów).
Zważywszy napiętą sytuację
i szczególnie ostre stanowisko
władz czeskich wobec mniejszo
ci — należy podkreślić iż wyni
ki wyborów na Śląsku Zaolżań
skim przyniosły mniejszości
polskiej duży sukces.
Dn. 12 czerwca odbędą się
wybory w dalszych 11 gminach
frysztackich i czesko - cieszyń
skich.

„Niemcy — oświadczył Goebbels
— pragną pokoju, ale nie chcą być
zależni od łaski lub niełaski świata.
Pokój niemiecki jest pokojem uzbrojo
nym, a najlepszą jego ochroną jest
niemiecki miecz.

tak mi dopomóż Bóg".
W ten sposób w całych niemal
Niemczech wprowadzone już zostało
Mówca zarzuca państwom zachod
ślubowanie na wierność Hitlerowi, co nim, że dlatego tak wiele mówią o po
jest równoznaczne z formalnym pod koju ponieważ Niemcy przedstawiają
porządkowaniem się Kościoła ewan potęgę, żądającą dla siebie należnych
gelickiego kierownictwu partii naro-]praw.
dowo - socjalistycznej w Rzeszy.
.Państwa zachodnie — mówi Goeb-

CCfc

D E
Iw

bels — pragną przyjaźni, która nie
polega na wzajemności, lecz przyjaź
ni która dąży do wyzyskania naszej
dobroduszności".
W dalszym ciągu, Goebbels zaata
kował ostro prasę demokratyczną an
gielską i francuską, twierdząc, że
„możnaby się odnieść do tych żydów
sko . marksistowskich pismaków z
pogardą, gdyby działalność icb nie
była tak bardzo niebezpieczna".
W zakończeniu Goebbels stwierdził
„ustawiczne naruszenia granicy"
przez Czechosłowację co nazwał
„świadomą prowokacja" i oświad
czył, że zwolennicy pokoju nie powin
ni dziś apeląwać do Niemiec, lecz
„przywołać do porządku Pragę".

ninlrna i niarilra uzyskasz pijać SOK Kwitnącego Łopianu Mag. E. Gobieca,
B

yidURC]

Warszawa, Miodowa 14. Apteki i Drogerie. Flakon zł 1,80. (t 40)
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Przyszłość Opery pod znaKiem subwencji?... TEATR, MIZYKA, KUMO

Komunikat. prawda

MALICKIEJ; „Jastrząb wilód gołąbi" *•
WIELKI: „Manewry Jesienna" Kalmana.
NARODOWY: „Gęsi l gąski" Uaiucuisgo.
Hereto.
POLSKI: „Wesela Figara" Reamarchals.
KAMERALNY: Codziennie „Niewiniątko*
LETNI: „Nie trzeba byle mnie przejoidiać"
WIELKA REWIA: „Opiekuj slą Amelie * kO*
). Cuittona z Dymsza w roli głównej.
media 1. Feydeau.
NOWY: „Serce" Bernsteina w reżyserii
MAŁE GUI PRO QUO: „Od czego »•"”
St. Wysockiej.
rząd"
MAtY: „Nowa Dalila" F. Molnara 1 Milą
INSTYTUT REDUTY (Koperniku 36-40):
Kamińska.
media Cwojdzińskiego „Teoria Einsteina'*ATENEUM: Codziennie „Szóste piętro" w
ROSYJSKIE STUDIO DRAMATYCZNE. Kome
rei. PerzanowskioJ z Jaraczem na czele za dia H. Sudormana „Walka Motyli"
spotu.
TEATR 8.15: „Krysia Leśniczanka".

TAKI wy kga rece so Teatr Wielki
„Komitet Przyjaciół OperyJ^ przed,
stawił osobom i czynnikom miarodaj
nym rezolucję „Komisji przyszłości
KPO“ zmierzającą do zapewnienia operze stołecznej minimalnych warun,
ków egzystencji w sezonie 1938-39 r.,
w czasie którego miałaby być rozpo
częta realizacja definitywnej organi
zacji polskich teatrów operowych na
płaszczyźnie odpowiedniego między
miastowego współdziałania.
Delegaci Komitetu (b. minister Za
leski, p. Bandrowska _ Turska, poseł
dr Madeyski i dyr. Frelek) bylj ko
lejno przyjęci przez p. wiceministra
WR i OP prof. Aleksandrowicza, p.
ministra spraw wojskowych gen. Kas
przyckiego i dyrektora „Polskiego
Radia" oray złożyli odpowiedni me
moriał w prezydium rady ministrów.
„Komitet Pr.zyjaxiół Opery" przewi
date konieczuoL>ć pokrycia, w przysz
łym sezonie opery warszawskiej, de
ficytu w wyso.kości 2.200.000 zł. Jak
dotychczas zarząd miejski w Warssa.
wie zadeklarować na ten cci 360.000
z| oraz świadczenia w naturze w ta
kiej samej wysokości, a „Polskie Ra
dio" oświadczyło gotowość zakupie
nia i transmitowania w przyszłym se
zon je operowym dc> dwóch przedsta
wień operowych w tygodniu z łączną
sumę około 60.000 zł., co jest daleko
niewystarczające w stosunku do preli
minowanego budżetuStanowisko rządu w sprawie sub
wencjonowania opery warszawskiej
nie jest jeszcze znane. W najbliż
szych dniach odbędzie się pod prze
wodnictwem ministra prof. Świętosiawskiegó posiedzenie Komisji w
sprawie powzięcia decyzji zarówno
co do subwencjonowania opery, jak i
mającej nastąpić reorganizacji TKKT.
które objęłoby prowadzenie opery
warszawskiej w sezonie przyszłym w
razie zapewnienia dostatecznego po
krycia deficytu.
Wszystko to wzbudza obawę o lo
sy naszej reprezentacyjnej placówki
operowej zważywszy zwłaszcza, źe
do prowadzenia opery, nieopartej o
silne, podwaliny finansowe, nie będzie
się kwapiła żadna poważna organiza
cja, ani sumienny fachowiec. Nale
ży jednak mieć nadzieję, że przyszły
zarząd opery nie będzie narażony na
takje opresje fiansowe i moralne, w
jakich znalazły się wszystkie dyrek
cje opery warszawskiej w ostatnim
dziesięcioleciu.
Tak mówi komunikat. My zaś ze

twej strony czynimy następujące u-' dpa przyszłość oczekuje naszą operę!
Co z tego wyniknie, jeżeli władza nie
u agi.
położy na to swej ręki, łatwo się do
Preliminowany
deficyt
opery
myśleć, dla tego ostrzegamy!
2.200,000 uważamy za nierealny i zu
Nie odpowiednia chwila na ekspepełnie zbyteczny. Jesteśmy zdania,
jymenty,
nie pomoże nawet dokoop
iż jest on ukrytą pozycją dla ratowa
towany pewjen krytyk z innego obo
nia padającego TKKT, o czym pisaliśny obszernie i zwracaliśmy uwagę zu—
Dziś opera ma 340.000 subsydium,
władz państwowych na ten sprytnie
obmyślany manewr, skierowany ku jutro skoro obejmą „zbawcy" —
Brawo
latowanju imprezy p. Jędrzejewicza, 2.200.000. Siedmiokrotnie!
„zbawcy"!
Kadena (Bandrowskiego) i Szyfmana.
Komunikat zresztą ujawnia dziś
tak ukrywaną prawdę, o czym „N..
Rzeczpospolita" pierwsza do wiado
mości publicznej podała, iż TKKT pra
gnie prowadzić i operę. Czytamy wy
raźnie „do reorganizacji TKKT, które
jęłyby prowadzenie opery warwskiej".
Sądzimy, źe zarówno jak pan pre
mier Skladkowski tak również p. mi
nister Śwjętoslawski już dziś zorien
towani są na czym polega ta sprytnie
obmyślana kampania i do bezdennej
urny TKKT-ewiczów worków złota
publicznego nie nasypią. Brawo TKKT
— jawni j ukryci włodarze! Zbankru
towaliście, a teraz pod płaszczykiem
ratowania opery pragniecie na jakiś
czas ratować własną sytuację.
Komunikat nadesłany nam wy
jaśnia poniekąd przyczyny powstania
Komitetu „Przyjaciół opery" (KPO)...
Czytamy wyraźnie ,,zapewnienia ope
rze stołecznej minimalnych warun
ków egzystencji**. Skoro miasto daje
bezpłatnie teatr, światło, opał, deko
rację itp. — to 2.200.000 zł subsydium
ma być minimalną sumą, zapewniejąjącą minimalne warunki egzystencji?
Dziękujemy za wyjaśnienie I Kilka ty.
godnj temu ostrzegaliśmy kogo nale
ży na mocy własnych informacji oraz
osobistych obserwacji, dziś mamy już
poniekąd dowody. Zwracamy też uwagę na nazwiska osób specjalnie in
teresujących się tą sprawą... P. Zale
ski, b. minister zapewne odgrywa tu
rolę przysłowiowego generała, w in
nym świetle zaś zarysowują się nam
osoby pp. BandroWskiej (protektora
opery!), pana posła Madejskiego i dyr,
Freika... Chwilowo nie wymieniamy
Jeszcze kilka nazwisk.

Mamy jednak dane do twierdzenia,
że osoby te są bardzo zainteresowa
ne w akcjj, o czym należy pamiętać
pozostałym na boku artystom, zespo
łom i pracownikom. Czas nagli! La.

1£

sina oznaczone gwiazdkę rozpoczynają se
anse o godz. S-e|. Pozostałe o godz. 4-e).
KINA ZEROEKRANOWE.
ATLANTIC (Chmielna S3): „Skrzydła nad
Honolulu".
+ oa.itk (Chmielna 7): „Pani Walewska".
CAPITOi (Marszałkowska 125): „Wrzos".
♦ CASINO (Nowy Świat 50): „Dama Pi
kowa".
COLOSSEUM (Nowy Świat 17): ,Z«m<ta Tarżana".
♦ EUROPA (Nowy Świat 43): .Zakochani
wrogowie",
♦ IMPERIAL (Marszałkowska 56): „Książriczka cygańska".
PALLADIUM (Złoto 7): „ósma tona sinobro
dego".

RADIO

PONIEDZIAŁEK, 30.5.1938 R.

1

uraocrawa ■
WARSZAWA I.
li.00 Audycja dla poborowych; 11.15 Audy.. Od
— „---------------j- warsz.
ej. dla szkół; -11.40
warsztatu do
talu; „Dokarstwo**; 11.17 Sygnał czasu; 11.05
Audycja południowa; 15.15 „Co by było
gdyby...?** audycja dla dzieci; 15.50 Skrzyn
ka techniczna; 16.45 Wiadom. gospodarcze;
16.00 Koncert rozrywkowy; 16.45 Cejlon —
wyspa herbaty i kwiatów; 17.00 Myty; 11.00
Pogadanka sportowa; IB.15 Kwintet fortepia
nowy c-moll op. 36; 18-50 Audycja legii Akadomickiei: 1V.20 Pogadanka aktualna; 19.53
Po staropolska” koncert rozrywkowy; 20 45
n * >dtMczorny; 2U.&S Pogadank-a aktu
alna; 21.00 Audycja die wsi; 21.10 Muzyka
taneczna; 21.50 Wiad. sportowe; 22.00 Pieśni
Aibeniza; 22.20 Recital skrzypcowy
Roberta Soetensa; 25.00 Ostatnie wiadomo
ści dziennika wieczornego.

I

WARSZAWA II.
15.00 Płyty; 14.00 Parę Informacji; 14.10
Płyty; 15.00 Wiad. sportowo; 15.05 Zespół
lózeta Ihma: 17.00 Pogadanka aktualna; 17.10
Koncert solistów; 18.00 Płyty: 22.00 „Niepo
wodzenie literackie"; 22.11 Płyty; 22.30 Mu
zyka taneczna; 23.30 Płyty.

warszawa ii.
,I00 p,Yty; 14.00 Parę informacji; 14.10
Płyty; 14.35 Pleśni i ario włoskie w wykona
nlu Heleny Korlf-Kawecklej; 15.00 Wiadom.
sportowe; 15.05 Zespól Henryka Kowalskie
go; 17.00 „Yańcowala igła z nitką" wiersze
dla dzieci; 17.15 Pablo Casals w roli dyry
genta; 18.00 Płyty; 22.00 „Co słychać?" rezmówka Jerzego z Kadzinsiem; 22.30 Muzyka
taneczna; 23.20 Płyty.

NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
20.30 Bruksela franc. Międzynarodowy kon
kurs fort. Im. Ysaye'a.
20.30 Paris PTT. „Jaskółki" operetka Pirsch
mannę.
21.00 Rzym. „Requiem niemieckie" Brahm
sa. Dyr. Bruno Waiter (łr. z Florencji).
22.40 Bruksela franc. Ogłoszenie wyników
konkursu fort. im. Yeaye'a.

ŚRODA 1.6 1938 r.

WARSZAWA I.
6.15 „Kiedy ranne wstają zona"; 6.20 My
ty; 6.45 Gimnastyka; 7,00 Dziennik poranny;
7,15 Muzyka poranna; 8.00 Audycja dla
szkół; 11.00 Audycja dla poborowych; 11.15
Audycja dla szkół: „Koń Tadeusza Koiciuszki", opowiadanie; 11.40 Gra trio „Odeon”;
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE
11.57 Sygnał czasu; 12.03 Audycja południo
17.28 Wiedeń. „Moc przeznaczenia" opera wa; 15.15 „Wszystkiego po trochu**, audy
Verdlego (Ir. z Opery).
cja dla dzieci; 15.45 Wiad. gospodarcze;
20.00 Berlin. „Cyrulik sewilski" opera Ros 16.00 Koncert Orkiestry Salonowej Rozgłośni
siniego.
Poznańskiej; 16.45 Rola wsi w wyżywieniu
20.00 Budapeszt. Koncert muzyki wągier, miasta i wojska podczas wojny — odczyt;
skinj.
17,00 Muzyka taneczna; 18.00 Rezerwaty przy
20.15 Londyn Reg. londyński festival mu rody w Polsce; 18.10 Recital Mieczysława
zyczny. Tr. z Queen-Hallu, dyr. Arturo los- Szalesklogo —• altówka; 18.45 „Pod pioru
cninl.
nami” — opowiadanie Józefa Weyssenhof
20.30 Strasburg. „Baśń wiosenna" kome fa; 19.00 Polskie pieśni ludowe w wykona
dia muz. Widora.
niu Hanny Łosakiewicz-Molickiej; 19.20 Po
20.30 Bruksela franc. Międzynarodowy kon gadanka aktualna. 19.50 „Majowe wspom
kurs fort. im. Ysaye'a.
nienia” — koncert rozrywkowy; 20.45 Dzien
20.30 Lille. „Pory roku w muzyce" koncert nik wieczorny; 20.55 Pogadanka aktualna;
symfoniczny.
21.00 Audycja dla wsi; 21.10 Koncert chopi
21.00 Mediolan. Koncert symfoniczny.
nowski w wyk. Józefa Turczyńskiego; 21.50
21.30 Kopenhaga. „Andrzej Chenier" ope Wiad. sportowe; 22.00 Koncert Małej Orkie
ra Giordana.
stry p. R.; 23.07 Ostatnie wiad. dziennika
22.30 Droltwlch. Yvette Guilbert przed mi wieczornego.
krofonom.
WARSZAWA fl.
13.00 Marsze, walce I polki; 14.00 Parę In
WTOREK, 31.5.1938 R.
formacji; 14.10 Koncert rozrywkowy; 15.00
WARSZAWA I.
Wiad. sportowe; 15.05 Zespół salonowy A4.15 „Kiedy ranne wstają zorza"; 0.20 Pły dama Furmańskiego; 17.00 Pogadanka aktua!
ty; 6.45 Gimnastyka; 7.00 Dziennik poranny; na; 17.10 Koncert solistów; 18.00 Płyty; 22.00
7.15
Koncert orkiestry pułku strzelców ka Przegląd kulturalny; 22.15 Recital śpiewa
niowskich; 8.00 Audycja dla szkól; 11.00 Au czy Ady Witowsklej-Kamińskiej *- mezzo
dycja dla poborowych; 11.15 Słuchowisko sopran; 22.40 Płyty.
dla szkół; 11.40 Płyty; 11.57 Sygnał czasu;
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE ZAGRANICZNE.
12.03 Audycja południowa; 15.1S „Przygody
Marcelianka Majstra Klepki" audycja dla
19.30 Deutschlandsondor. Koncert Filhar
dzieci; 15.45 Przegląd aktualności finanso monii Berlińskiej.
wo-gospodarczych; 16.00 Koncert rozrywko
20.00 Sztokholm. „Od Suppego do lehawy; 16.45 „Jan Matejko" opowieść biogra ra" — potpourri.
ficzna; 17.00 Muzyka taneczna; 18.00 „świe
20.15 Londyn Reg. '„Walkiria" — opero
tlik i jogo latarka" 18.10 Koncert muzyki gru Wagnera, akt II. Tr. z Covent Garden.
lińskiej; 18.45 „Pod piorunami"; 17.00 Reci
20.15 — Brno. „Ghitta” — operetka Protal fortepianowy Ernsta Krenoka; 17.20 Po vaznlka.
gadanka aktualna; 17.30 1000 taktów muzyki;
20.50 lilie. „Maria Magdalena” — orato
20.45 Dziennik wieczorny; 20.55 Pogadanka rium Masseneta.
____
. 21.00 Audycja dla
____wsi;
,,,____
aktualna;
21.10 Gawo- 'I 20.50 Paris PTT. „Rip** — operetka Plan
ty i menuety; 21.45 Wiad. sportowe; 22.00 quette'a.
Finał konkursu dla planistów Im Ysaye'a;
21.00 Mediolan. „Mojżesz" — dramat bi23.00 Ostatnio wiad. dziennika wieczornego, blijny Rossiniego.

I

PAN (Nowy. twlat
44)
_.
... .Zorro".
« RIALTO (Jasna
—
3): „Król
♦ ROMA (Nowogrodzka «): „Groź"/
Bill".
STYLOWY (Marszałkowska 112): „Fr»W*
zwycląta".
ł STUDIO (Chmielna 7): „Tygryc E»zn»puru".
»
,Wróć
ŚWIATOWID (Marszałkowska 111):
moja maleńka" (Vlverc)
VICTORIA (Marszałkowska IM): „Dzień na
wyścigach*.

ACRON (Żelazna 64): „Tajemnice żółtefl®
miasta" i „Jej pierwsza miłość*'.
ADRIA (pi. Teatralny) „Trójkąt narzecze^*
ski".
AMOR (Elektoralna 45): „Pasażerka na •■*
pą" i „Śluby ułańskie”.
♦ ANTINEA (Żelazna 51): „Władca" I ..A'
sy cyrkowi".
AS (Grójecka 56): „Trójka hultajska** •
„Ptaszek I gąsienica**.
BIS (Elektoralna 21): „Trędowata" i „O*'
dynat Michorowski".
CZARY (Chłodna 29): „Magiczny klucz*' 1
„Świat się Śmiejo".
.
ELITE (Marszałkowska 81a)t „Złoto na u***
cy" I „Romantyczny milioner**.
♦ EDEN (Marszałkowska 51): „Tajemnic*?
strzał" l „Dwa dni w raju*'.
FAMA (Przejazd 9): „Mocni ludzie".
FEMINA (Leszno 31): „Ostatni alarm**.
FILHARMONIA (Jasna S):
„Szczęśli*15-ka".
FLORIDA (telazna 41): „Żółty skarb" i <“'
datki.
FORUM (Newiniarska 14): „Ostatnia
wa" I ..Niewinni. «i. zaczęło".
HELIOS (Wolska 8): „Janosik hetman zb-r
nicki" I dodatki.
„
HOLLYWOOD (Hoia 77): „Rod łóltą flsgń *
ITALIA (Wolska 37): „tycie ulicy".
JURATA (Krak. Przedm. 66): „Pieśń
ści" I . Narzeczona z Wiednia".
.
KOMETA (Chłodna 49) „Szesnastolatka** 1
rewia.
KINO PARAFII iW. ANDRZEJA (Chłód”*
9): „Amerykańska awantura**.
MAJESTIC (Nowy Świat 43): „Kurier cars*’
<• MARS (pl. Inwalidów): „Robert I Ber*
trend".
t ■
MASKA (Leszno 70): „Jestem niewinny*
„Ostatni Mohikanin**.
, o
METRO (Smocza 15):
„Kld Galahad* 1
„Tvflco raz kochała**.
•
MFWA (Hoża 58): „Zaginiony horyzont* 1
„Mój ran maż".
♦ MIEJSKIE (Hipoteczna 3): „Jej obrońcf
(Flip I Flap).
MUCHA (Długa 10): „Tysiąc taktów m”9
ści" 1 dodatki.
NOWA TOMBOLA (Marszałkowska 34):
jemnica dra Chandlera" l „ Sam DodswOH"
PROMIEŃ (Dzielna 1): „Osłełnla noc
tańca** i „Królowa dancinau".
.
ł PRASKIE OKO (Tygmuntowska 18):
me nlobo” I „śmierć czyha w dżungli*’- Q
♦ POPULARNY (Zamojskiego 20): A«a*
świcie" I rewia.
PRAGA (Ta-anwi 71): „Cio’^a Karola’ •
RAJ (Czerniakowska 191): „Walko o
pola” I film polski.
RFNA fDłuaa 9): „Robert I Bertrand"ROXY (WoUka 14): „Czarny korsarz" i
pies z kotem".
RIWIERA (Leszno 2): „Bunt załogi** I
datki.
SFINKS (Senatorska 29): „Szczęśliwa trfY*
nastka".
_
SOKÓt (Marszałkowska 69): „Alarm w
klnH" i ..Robert 1 Gloria".
.
SORENTO (Kryńska 34): „Burłak z nad W®’’
gi" I „Tylko ty".
„
ŚWIAT (Sutire 4): „Romantyczny milioner
„Władczyni dżungli".
.»
SYRFNA (Inżynierska 7): „Błękitna parad®
I „King Kong".
.
ŚWIT (Nowy świat 19): „Korsarze" i
datki.
...
TON (Puławska 39): „Więzień królewski *
1RIANON (Sienkiewicza #); „Panna Man’d
„Kral miłości".
UCIECHA (Złota 72): „Błękitna załoga”*
UNIA (bzika 8): „Sitting Bull" I ro*ia„..
WANDA (Mokotowska 75): „Robert I
trand" i rewia artystyczna.
informacje o filmach dozwolonych 4,13
młodzieży — telef. 7-11-25.

Czy Manderton wyczuł, że skierowują rozmowę które znowu odbiegało od przedmiotu.
na inny temat? Żeby temu zapobiec zapytał oboję- i — Więc pojechała pani do opery bezpośrednio pd
tnym głosem:
telefonie?
— Czy nie była pani przypadkiem wczoraj wie . — Tak. Byłam już gotowa.
Inspektor zamilkł. Błądził oczami po dywanie.
czorem u pana Swcte‘a?
— Pani mówiła, że przyjechała na podniesienie
— Nic.
— O której przyjechała pani do teatru.
kurtyny?
Gerry wydawała się zaskoczona tym pytaniem.
— Tak.
— O której przyjechałam do teatru?.. — powtó
— A więc po uwerturze?
Przekład autoryzowany z angieltkiego
Podniósł głowę i spojrzał Gerry prosto w oczyrzyła pytanie.
KAROLINY CZETWERTYkSKIEJ
— Nie wiedziałam, żc w „Toscc" jest uwertura —
— Tak- proszę pani, o której?
odrtiekła szorstko.
Zaśmiała się krótko.
STRESZCZENI. POCZAIKU POWIEŚCI:
— Nie zaznaczyła pani przecież, żc grano ,.ToS'
— Naprawdę nie mam pojęcia — rzekła rozgląda
Alina Inn.smor. I lady Julia Ro»,way wiacajg z przyjęcia
jąc się po obecnych. — Na którą się idzie do teatru? kę“
na królewskim dworze.
Późną nocą, po ooowiązkowej fotografii. Alina przypomina dodała żartobliwie.
■— Pan mnie o to nie pytał.
, sobie, to obiecała Barry'emu pokazać mu aig w dworskiej suSpojrzała przed siebie znużona.
Rodney zaśmiał się z kolei.
' knl. Wstępuje wlec doń na chwllg.
Ale Barry Owale został zamordowany, co konstatuje Ich
— Czy ma pan jeszcze jakieś zapytania?
— Chcę pana uprzedzić, panie Manderton, że
wspólny przyjaciel Rodney Rossway.
śledztwo blerzo w zwoie
naczelny Inspektor Scotland kwestia godzin dla mojej bratowej nie istnieje. Jej
— Jeszcze kilka pytań — odpowiedział nie
Yardu — Manderton.
jest tematem ciągłych żartów wzruszony. — Jakie miejsce zajmowała pani?
Alina z przerażeniem konstatuje, te chusteczka, którą pod njepunktualność
niosła z ziemi w mieszkaniu zamordowanego, naloty do Gor- w rodzinie.
— Lożę.
ry Rossway. małżonki brata Rodney'a.
Wziął do ręki notatnik, przewrócił parę kartę*
Gerry Rossway dowiaduje slą o strasznym takcie zamordo
— Jednakże — odrzekł inspektor z przesadną
Wania Barry'ego.
grzecznością
—
pani
Rossway
powinna
wiedzieć
i
z
ołówkiem w ręku pytał:
Po dokładnym obejrzeniu miejsca zbrodni Manderton nie
ma tadnych wątpliwości, te w mieszkaniu Swete'a, przed za- o której przybyła do Covcnt Garden?
—
Jaki numer loży?
bólstwem. byl. kobieta > to nie Alina Innesmoro.
Zaśmiała się nerwowo.
— Prawdę mówiąc przypominam sobie teraz —
śledztwo zatacza coraz szarsze krągl. W siedzibie Rossway'ów zJawlaja sio detektywi. W powietrzu wisi skandal.
— Czy myśli pan, żc pamiętam? Loża pani Claude
odrzekła Gcrry szorstko — przyszłam na czas na
Gerry, siedząca na ławeczce przed kominkiem, przedstawienie. Może mój zegarek się śpieszył al Harringay.
— Dziękuję. — Wpisał parę słów do notatm*3
bo.. — Roześmiała się, ale twarz inspektora pozo
wzruszyła nieznacznie ramionami.
i pytał dalej: — Została pani do końca przedstawić'
— Nie będę pani długo zatrzymywał — zaczął stała nadal surowa.
— Jakkolwiek było, przyjechałam na podniesie nia?
detektyw. — Chcialem tylko wiedzieć, kiedy pani
się widziała ostatni raz ze zmarłym.
nie kurtyny. Spojrzała tym razem na lady Julię.
— Tak.
j
— Przedwczoraj — rzekła krótko i pewnie.
— Mona telefonowała do mnie zaraz po waszym
— Potem udała się pani na kolację? ;
— A gdzie?
wyjściu na przyjęcie dworskie. Musiało być wpół
_ Tak.
1
— A następnie wprost do ambasady?
— Tutaj. — Gcrry spojrzała żywo na Alinę. — do dziewiątej.
Starała się opanować glos, aby nic wykazać og^r'
Tego dnia kiedyś, Alino, wróciła z Paryża.
— Było przeszło dwadzieścia po ósmej — odrze
— We wtorek pan Swcte przyszedł do nas na kła lady Julia. — Sir Charles się niecierpliwił, więc niająccgo ją rozdrażnienia.
brydża. A ty, Alino, byłaś wtedy w teatrze z pań i wyjechałyśmy trochę wcześniej.
— Tak.
(Dalszy ciąg nastąpi
Inspektor ostrym tonem wstrzymał opowiadanie, •i
stwem Maxeter.

lalentine Wiliams

ZA ŻÓŁTYMI
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Swastyka i półksiężyc nad stadionem

„.^rzV pięknej pogodzie sobotl?e£o popołudnia widać coraz
Czniej gromadząca się publicz
. Osć. Sam stadion robi jakby od
.^lętne wrażenie. Mokre po ca
•°nocnej ulewie chorągwie —
Ia*o - czerwonymi plamami
. naczą rozbłękitnione niebo. Zie
°ny Przystrzyżony trawnik to
jU stanowi miły kontrakst z bia
0 falowanymi przeszkodami.
. Konkurs otwarcia złożony
n Z trzech serii.
Drugą serję ze względu na
-JSromną ilość zapisów (około
j ’’ koni) rozegrano przed po
jeniem. Obecnie jest rozgryr’aria pierwsza seria, konkursu
Zwarcia.
Przerwa.
Na stadion wjeżdża piękna
LUpa orkiestry I-go pułku
^.'^oleżerów na białych ko• '.ach. Mały dobosz z zapałem
fantazją wystukuje takt mara kawaleryjskiego.
e, . dż za orkiestrą posuwa się
jjj.'J?a niemiecka — potem bcl’ francuska, rumuńska, tu
R eka. następnie grupa polskied sPortu konnego z Grudzią1,^1 P°d kierunkiem rtm. Szós
ta, jeźdźcy cywilni, amazon
i oficerowie polscy prowaJj nrzez mjra Królikiewicza.
n *'-kipy w porządku alfabctycz
^.rp Pisowni francuskiej ustaz ają się przccj trybuną repre. Sylna. w której znajdują
Xv. J"ź szef sztabu gen. Stachles 'Cz> gen. Wieniawa Dlugo^.w.ski, gen. Rómmel, ks. Ran_,xx’iłł — prezes Tow. Międzyy °dowych i Kraj. Zawodów
wj^ych w Polsce oraz wielu
zszych wojskowych.
l;vt kiestra rozpoczyna grać
ra ainy narodowe państw bioDr)CVck udział w zawodach. Ło
naCą na wietrze flagi wciągane
kics7raSZty PrZy dźwiękach or-

kną ostatnie tony Mazurną Mirowskiego — rozpoczykó\\i;ę barwna defilada zawodni
stvuZci chodzi o charakteryco rn .ekiri — to sądząc z tego
Cjn.rrir’źna było zobaczyć w obu
y.vvSP . zawodów — na czoło
V.- opają
się
bezwzględnie
te
i Belgowie. Obydwie
co c. Py mają konie może nicSzvhLZSze °d innych, mniej
nom K,e’ a’e za t° zdolne do feskr>i.en:,1'nycb wyczynów przy
ZwMa.ck- Dowodem tego jest
^ia) cMstw° for- Poswicka (Bel
ce n' i óry w trzeciej rozgryw
Wieji1.koniu Acrobate wziął bez
trudu przeszkodę o
ysokości 195 cm.
na francuska jest najsilniej
sta< fna Iaka w chwili obecnej
ją jstIrancuskie jeździectwo. Ma
PoR-n? {I16 wysoką klasę, którą
r>iękn 3 ' w niedziele — oraz
Drznve; z'vrotne i nie bojące się
tych u °d konie. Najlepsze z
tc j F»kpni to D'Huis, Castagnct0 n ailleuse.
dzjeg siirnunach trudno powiesPeci-,iC.0M konkretnego. Klasy
dźą ik i e dobrej nie mają, jeżDdnM. ?k leniej °d Turków,
sie jak S*lę wrażenie, że jeszcze
trafia °S n'e rozkręcili •} nie po
brawnMskorzystać swych naRekie dobrych koni.
fozpo arł1p iaka na długo przed
- ^zeciem konkursu poprze

dzala ekipę turecką — wydaje
się może trochę przesadzoną.
Sobotnie zwycięstwo por. Polatkana było niewątpliwie wy
pracowanym majstersztykiem.
Turcy bowiem jeżdżą z brawu
rą, no i doskonale wyliczają
tempo. Nie posiadają jednak
żadnego stylu w swej jeździe,
łatwo męcząc konie i siebie.
Turcy są w Polsce pierwszy
raz — i są naszym krajem za
chwyceni. Wyrażają ogromną
radość, że przyjechali do pań
stwa, które zawsze przez ich
najwyższe władze było uzna
wane za wolne i niepodległe na
wet w okresie rozbiorów.
Poza tym bardzo chwalą or
ganizację zawodów i niezwykle
dla nich sympatycznych na
szych kawalcrzystów.
Mają tylko trochę żalu do or
kiestry, że turecki hymn naro
dowy — mający melodię po
ważną — zagrała za bardzo
skocznie.
Jeżeli idzie o naszych jeźdź
ców — to z przykrością należy
stwierdzić dziś u niektórych z
nich zbytnią nerwowość i sła
be mimo wszystko opanowanie
konia. Materiał koński nato
miast jest bardzo dobry. Konie
śmiało idą na przeszkody, są
szybkie i zwrotne.
Porównawszy jednak wyniki
jeźdźców krajowych i zagra
nicznych z obu dni — można
stwierdzić z całą stanowczością
że walka o palmę pierwszeń
stwa będzie niezwykle zacięta,
a Polacy zajmą w niej odpo
wiednie pozycje.
Nadzwyczaj ciekawie wyglą
dal pierwszy z bardzo ciężkich
konkursów tegorocznego pro
gramu zawodów tj. „Konkurs
Potęgi Skoku" im. Aleksandra
hr. Skrzyńskiego,
Parcours posiadał tylko 10
przeszkód, ale za to pierwsza
miała 145 cm. wysokości, trze
cia 5 m. szerokości, dziesiąta
wysokość 195 cm. — a pozosta
łych siedem po 150 cm.
Program został uzupełniony
krajowym konkursem Łazie
nek dla pań i jeźdźców cywil
nych. Konkursy wywołały ol
brzymie zainteresowanie i mi
mo niepewnej pogody na stadio
nie zebrało się około 8 tys. wi
dzów. którzy z uwagą śledzili
przebieg emocjonujących zawo
dów.
Do konkursu „Potęgi skoku"
zapisanych było 73 zawodni
ków, z których na starcie stanę
ło tylko 44. Kilku znanych jeź
dźców niemieckich, pragnąc za
oszczędzić swe siły na następ
ne dni zawodów, nie wzięło udziafu w konkursie.
Szczególny entuzjazm wi
dzów wywołały starty jeźdź
ców polskich por. Pohorcckiego i por. Wołoszowskiego. Obai ci ieźdźcy przeszli parcours

Czarni prowadzi
Niedzielne mecze o mistrzostwo
lwowskiej ligi okręgowej dały nastę
pujące wyniki:
Czarni — Leciiia 3:0, Hasmonea —
Czuwaj 3:1, Junak — Ukraina 4:3, Po
goń — WKS Jarosław 9:1, Resovia —
RKS 3:0, Korona — Sokół 6:0.

W tabeli prowadza Czarni lwowscy.

bez błędów, kwalifikując się
wśród ośmiu najlepszych za
wodników do rozgrywki. Wcho
dzący do niej mieli zupełnie
równe szanse. Podwyższone o
10 cm przeszkody brali bez wy
siłku pokazując piękną klasę
skoku.
Po pełnej emocji rozgrywce,
do następnej tury zakwalifiko
wali się por. Brinckmann (Niem
cy), por. Pohorccki (Polska),
kpt. Chevalier (Francja), por.
Poswick (Belgia) i por. de Maupćau (Francja).
W dalszej walce o pierwsze

miejsce odpad! — por. Poliorecki i por. Brinckmann. Pierw
sze trzy miejsca zajęli:
1) por. Ferdinand Poswick
(Belgia) na koniu Acrobate,
2)kpt. Jacques Chevalier
(Francja) na koniu D'Huis,
3) por. Gille de Maupćau
(Francja) na koniu Francaise.
Na miejsce czwarte został za
kwalifikowany por. Brinck
mann (Niemcy), piąte dostało
się por. Pohoreckiemu.
W krajowym konkursie Ła
zienek pierwsze miejsce zajął p.
Grabianowski na Latawcu, dru

gie p. Kraińska na Lady Agnes
i trzeci p. Strzeszewski na Kikimorze.
Reasumując powyższe wyni
ki można stwierdzić, że kon
kurs otwarcia był raczej zapo
znaniem się z terenem, zaś wal
ka rozegrała się dopiero dziś i
stanowi
zapowiedź bardzo
ostrych rozgrywek.
Naszym kawalerzystom i
wczoraj jakoś „nie poszło" jest
jednak nadzieja, że pokażą co
umieją na wtorkowym „Konkur
sie Szybkości".
Zofia Przyborowska
■

Wra żenią dnia
Emocjonującą, rozgrywką nagrody
„Produce" pomimo nieprzychylnych
warunków amtosferycznych ściągnęła
na tor tłumy publiczności, które, wnio
sly do kas totalizatora 558.375 zl. z
czego w grze podwójnej 168.265 zl.
Dobre wrażenie na paddocku robiła
cała stawka czołowych naszych 3-Iat
ków, próbujących swych sil o zdoby
cie nagrody „Produce". Błyszczała
formą Juturna inaczej niż w zeszłą
niedzielę wyglądał Kanclerz. Dobre
wrażenie robiły Markiz 11, Apollo, Effor, Hungaria II i Rosa II. Gorzej wy
glądał, daleki jeszcze widocznie do
dobrej formy, Rejwach.
Z zainteresowaniem obserwowała,
tłumnie zebrana publiczność piękną
stawkę tak na paddocku jak j podczas
forcantru. Sama gonitwa dostarczyła
dużo emocji sportowych. W emocjo
nującej na prostej walce ż. Gila i Sta
siaka udział przyjmowały tysiączne
tłumy, dopingując okrzykami walczą
cych, Zwycięstwo Stasiaka, pomimo
tego, że Juturna pokonała faworyta
Kanclerza, przyjęte było huraganem
oklasków. Tak ż. Stasiakowi za mi
strzowską jazdę, jak i trenerowi Ko
walskiemu za posłanie na start Juturny we wspanialej kondycji należą się
słowa uznania. Mamy nadzieję, że.fa
woryzowana przez nas Juturna nie
jednokrotnie. jeszcze zwycięży w naj
poważniejszych nagrodach.
Gonitwę pierwszą przegrała silna
faworytka Mimoza II do dużo słab
szej od siebie Rebeki. Dla pamięci no
tujemy że kl. Mimozą IV jest włas
nością p. Stokowskiej trenowaną, jest
w stajni publicznej, p. Stokowskiego.
Nie wydaje nam się, aby miarodaj
nym było tak łatwe zwycięstwo
Ostrzycy.
Faworyzowany przez nas Loyal
zdobył nagrodę Piotrkowską, ale tyl
ko. dzięki nieudolnej jeździe ż. Lipo
wicza na Aaku.
-'Jeszcze raz na, ogólnie faworyzo
wanego, Nitrata posadzono, nie ma
jącego pojęcia o jeździe. chłopca Boż
ka. Łatwo zwyciężył faworyzowany
przez nas przybysz z Katowic
Mariasz.
Sensacją dnia była wyplata w tota
lizatorze porządkowym w gonitwie
2-giej za parę Wega — Negrita 434
za 5 zł.
GONITWA 1. Nagroda 1600 zł. Dy
stans 1600 mtr.
1) Rebeka j. Górecki, 2) Mimoza IV
(7.50) j. Gibek.
Czas: 1.44 (7’/2, 31'/2, 32% 32'/2) la
two o pól dł.
Tot. 10,—.
Rebeka przeprowadziwszy?, z miejs
ca do miejsca zwyciężyła Mimozę IV
łatwo o pół długości.
GONITWA 2. Nagroda 2000 zł. Dy
stans 1300 mtr.
1) Wega ch. Molenda, 2) Negrita
(71.—) j. Zając, 3) Demagogia (45.—)
j. Gulyas, 4) Rusa II ż. Gulyas, 5)
Odaliska II (27.50) ż. Balcerzak.
Czas: 1.22 (19, 30, 33) w walce kr.
szyja — 3 dł.
Tot. zw. 39__ , fr. 16.50 i 42.—. Po
rządkowy 434-—.
Poprowadziła Odaliska przed We-

gą, Demagogią, Rusałką i Negritą.
Około 200 mtr. na 3-cie miejsce prze
szłą Rusałka i tak wyszły na prostą,
gdzie Odaliska odpadła. Wega zaś
dociągnęła do celownika, bijąc w wal
ce o krótką szyję finiszującą Negritę.
Rusałka trzecia o 3 dl.
GONITWA 3. Nagroda 1600 zł. Dy
stans 2200 mtr.
1) Ostrzyca ż. Nowak. 2) Jolie
(41.—) ch. Molenda, 3) O. K. ż, Lipo
wicz, 4) Królowa (14.50) j. Rutkowski,
0) Nowina (31.50) j. Klebąn.
Została na starcie Nowina.
Czas: 2,23'/z (ćwiartki nie mierzo
ne) łatwo o 5 — 2’/2 dl.
Tot. zw. 17.50. 5.—, fr. 8.50. 10.50 i
5.—. Porządkowy 39.—.
Została na starcie Nowina. Prowa
dziła Jolie przed Ostrzycą O. K. i opornie idącą Królową. W połowie pro
stej Ostrzyca be.z trudu minęła Jolie,
pokonywując ją o 5 długości. O 2/z.
długości trzecia O. K.
GONITWA 4. Nagroda .30.000 zł.
Produce im. L. Grabowskiego, Dy
stans 2100 mtr.
1) Juturna ż. Stasiak. 2) Kanclerz
(9.—) ż. Gili, 3) Rosa II (326.50) ź. Jed
naszewski. 4) Markiz II (283.—) ż.
Klamar, 5) Effor (107.—) ż. Jagodziń
ski, 6) Apollo (26.50) ż. Pule, 7) Rej
wach (124.—) j. Kobitowicz, 8) Hun
garia (26.50) ż. Nowak, 9) Gedymin
(107.—) ż. Balcerzak.
Czas: 2,14'/2 (7. 31, 31. 33. 32'/2) sil
nie wysyłany o 1 d— 5 dl.
Tot. zw. 17.50, fr. 6.—, 6.— i 14.50.
Porządkowy 12.—.
Od startu do zakrętu przeszły Ge
dymin, Hungaria, Kanclerz. Juturna,
Markiz II, Effor. który około 1000 mtr.
odpadł na przedostatnie miejsce, Rej
wach, Apollo a zamykała stawkę Ro
sa II. Przy wyjściu na prostą cala
stawka zgrupowała się. Silnie wyjeżdżana Juturna wyszła na front i
wraz z Kanclerzem, który, odchodząc
od bandy, stracił kilka długości. Para
ta w emocjonującej walce przeszła
całą prostą.
Zwyciężyła Juturna o 1 długość. O
5 dl. za Kanclerzem minęła celownik
Rosa II, finiszując z ostatnich miejsc.
GONITWA 5. Nagroda 1800 zł. Dy
stans 1600 mtr.
1) II Baccio ż. Pule. 2) Latania
(15.50) ż. Stasiak.. 3) Estramadura
(18.50) ż. Jagodziński. 4) Joyeuse
(101.—) ch. Molenda, 5) Ramona IV
(79.50) ż. Gulyas.
Wycofane: Ostra, Demagogia, Elba,
Olaf i Negrita.
Czas: 1.42 (7, 31'/?, 32, 31'/2) w wal
ce o szyję — 2 dl.
Tot. zw. II.—, fr. 7.— i 7.50. Po
rządkowy 28.50.
Poprowadziła Joyeuse przed La
tanią, II Baccio, Ramoną i Estramadurą. Na początku prostej Latanja sfor
sowala Joyeuse, która wkrótce minął
II Baccio i zawiązawszy walkę z La
tanią, pokonał ją o szyję. O 2 długoś
ci późno finiszująca Estramadura II.
GONITWA 6. Nagroda Piotrkowska
5000 zł. Dystans 2400 mtr.
1) Loyal . ż. Michalczyk, 2) Aak
(37.—) ż. Lipowicz j Nieporęt (76.50)

ż. Jagodziński, 4) Klejnot Bychawski
(55.—) ż. Pule, 5) Neptun (33.50) ż.
Stasiak.
Czas: 2,34 (25, 33, 31, 32, 33) w wal
ce o szvie.
Tot. zw. 7.—, fr. 5.50, Aak 6—, Nie
poręt 6.50. Porządkowy 16.— 1 16.—.
Z dobrze zgrupowanej stawki wy
szedł na front Nieporęt i poprowadził
równym tempem przed Loyalem,
Aakiein i Klejnotem Bychawskim. Za
zgrupowaną czwórką o kilka długoś
ci podążał Neptun. Już około prze
jazdu Loyal zaatakował Nieporęta i
para ta w walce przeszłą do dużych
trybun, gdzie dołączył się finiszują
cy Aak. O szyję zwyciężył Loyal, a
Nieporęt minął celownik łeb w łeb z
Aakiem. O 5 dl. z tyłu Neptun i tuż
Klejnot Bychawski.
GONITWA 7. Nagroda 1400 zł. Dy
stans 1600 mtr.
1) Genewa ch. Bogobowicz, 2) Pysz
na (.30.50) ch. Chomicz, 3) Sessi (34.—)
ch. Nawrocki. 4) Humor (38.—) ch.
Molenda. 5) Panama (224.50) ch. Woj
no, 6) Nitrat (10.—) ch. Bożek, 7) Wan
dal (161.50) ch. Kasprzak.
Czas: 1.43'/2 (7, 30'/2, 32'/2, 3354)
łatwo o 3 dl. — szyja.
Tot. z w. 32.—, fr. 10.—. 10.—, 8.50.
Porządkowy 264,50.
Początkowo prowadziła Pyszna, po
przejściu 200 mtr. wyszła na front Ge
newa za którą Nitrat, Pyszna, Sessi,
Humor, Wandal i Panama. Przed wyj
ściem na prostą odpadł Nitrat. Gene
wa przodując na całej prostej zwy
ciężyła łatwo o 3 dl. Pyszna utrzy
mała, druge miejsce o szyję, walcząc
z finiszującą Sessi.
GONITWA 8. Nagroda 1400 zł. Dyst,
1600 mtr.
1) Mariasz ż. Lipowicz. .2) Hermo
sa II (83.—) j. Rutkowski, 3) Okey
(15.50) ż. Jagodziński. 4) Omulew
(8.-) ż. Gili.
Wycofane: Addis Abeba, Rebeka,
Lea, Danka.
Czas: 1,43 (7, 31 /2, 3216, 32) łatwo
o 5 dł. — 4 dł.
Tot. zw. 29.50, fr. 16— i 28.—. Po
rządkowy 198.—.
Dobrze ruszyła Hermosa II i popro
wadziła mocno przed idącymi, razem
Okeyem i Omulew. za którymi w od
stępie podążał Mariasz. Przed zakrę
te.m Omulew odpadł. a zbliżający się
do Hermosy II Okey. wylecia.ł na du
że koło. W połowie prostej finiszują
cy Mariasz doszedł do Hermosy i mi
nąwszy ją zwyciężył łatwo o 5 dl. O
4 długości z tylu 3-ci Okey, daleko
ostatni Omulew.
1) Kubań ż. Gili, 2) Iratp (112.—) J.
Kleban. 3) Sirdaropol (25.—) ż. Lipo
wicz. 4) Favoritas (168.50) j. Rutkow
ski.
Wycofane: Debar. Ibicus, Ingola,
Cauzona.
Czas: 2,22% (7'/2. 36'/?. 34, 33'/2, 31)
wysyłany o 1 — 2 dl
Tot. zw. 5.50, fr. 7.— i 13ż—. Po
rządkowy 33.—.
Silnie wysyłany Kubań przeprowa
dził na całym dystansie i pokonał o
1 dł. Iratę, którei 2-gie miejsce oddał
Lipowicz nie wjeżdżając Sirdaropola.
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ringach, boiskach i torach
Zawody Polska

Pisarski n ezasłużenie remisuje
Na korcie tenisowym Legii
warszawskiej wobec trzech ty
sięcy widzów rozegrany został
w sobotę wieczorem międzyna
rodowy turniej bokserski zorga
nizowany przez sekcję bokser
ską „Lotu" z udziałem pięścia
rzy estońskich.
Zawody zakończyły się zwy
cięstwami polskich bokserów,
którzy nie przegrali ani jednej
walki. Jedynie Pisarski zremiso
wał z Raadikiem, przy czym
wynik ten krzywdzi wyraźnie
Estończyka, który był lepszy
od swego przeciwnika.
W wadze muszej Rotholc wy
grał wysoko na punkty z Estoń
czykiem Kaebi. Rotholc góro
wał przez cały czas nad ruchli
wym przeciwnikiem, a pod ko
niec meczu Kaebi był bliski no
kautu.
W wadze piórkowej Czortek
wygrał z Seepere mając przez
wszystkie trzy rundy dużą prze
wagę. Nie mniej Estończyk sta
wiał zaczęty opór, a chwilami
udawało mu się doprowadzić do
ostrej wymiany ciosów, w któ
rej jednak Polak górował.
W wadze lekkiej Kowalski
pokonał na punkty Estończyka
Kanepi. Zwycięstwo Polaka by
ło zupełnie zasłużone, chociaż
w pierwszej rundzie Kowalski

nie wykazał specjalnie dobrej
formy, w następnych jednak
przejął inicjatywę i nie oddał jej
już do końca spotkania.
W wadze średniej Pisarskie
mu niesłusznie przyznano remis
z Raadikiem. Estończyk góro
wał nieco przez cały czas, przy
czym Pisarski nie umiał sobie
zupełnie poradzić z jego ataka
mi.
'
W wadze ciężkiej Doroba po
konał niespodziewanie wysoko
na punkty Linnamaegi.
Poza tym rozegrano międzyklubowy mecz bokserski Iskra
Lot, zakończony zwycięstwem
i
Iskry w stosunku 9:5.

Sensacją tegorocznego święta WF i
PW w Toruniu był mecz lekkoatlety
czny między drużynowym mistrzem
Warszawy KS Polonią i drużynowym
mistrzem Pomorza KPW Pomorza
nin (Toruń) zakończony porażką dru
żyny stołecznej w stosunku 96:86 pkt.
Wyniki spotkania były następujące:
Panie:
60 m Książkiewiczówna (Pcm) 8.1
sek.
200 m------ Wiśniewska (Pom) 30,6
sek.

Na zakończenie 6-go tygodnia spor
tu akademickiego odbyły się na przy
stani AZS w Warszawie oczekiwano
z ogromnym zainteresowaniem wy
ścigi wioślarskie na podobieństwo
słynnego angielskiego wyścigu Ox
ford — Cambridge.
Główny wyścig o mistrzostwo aka
demickie i nagrodę polskiego komite
tu olimpijskiego rozegrały ósemki
szkoły podchorążych lotnictwa i Po
litechniki Warszawskiej.
Od samego startu obie osady jadą
równo i do tysiąca metrów na jed
nej wysokości. Ze względu na małą
kolizję, zarządzono ponowny start.
Tym razem politechnika wysuwa się
naprzód o pół długości. Niedaleko
przystani WTW obie osady finiszują,
ale politechnika nie pozwala odebrać
sobie prowadzenia i po ostrej walce
przybywa pierwsza do mety w czasie
7,03, o półtorej długości przed szkołą
podchorążych lotnictwa.
Zwycięzcy wystąpili w składzie:
4 X 100 — Pomorzanin 56 sek.
Porowski I (szlakowy), Porowski II,
przed Polonią 56,5 sek.
Skok wzwyż — Wiśniewska (Pom) Liberadzki, Porowski III, Narkiyvicz,
Duch, Piskorz, Zagrajek.
1,40 m.
Skład lotników: Wower (szlakowy),
Skok w dal — Wenclówna (Pol)
Martini, Czerwiński, Piotrowski, Men
4,91 m.
Skrzypnikówna dela. Tatarski, Daszewski i Adam
Rzut dyskiem
czak.
(Pom) 30,83 m.
W czwórkach pólwyścigowych no
Kula — Skrzypnikowa (Pom) 11,62
wicjuszy doszło niejako do rewanżu.
m (nowy rekord Pomorza).
Szkoła podchorążych lotnictwa poko
Panowie:
100 m — Dunecki (Pom) 11 sek, nała bowiem w tym wyścigu polite
400 m. — Zabierzewski (Pol.) 52,2, chnikę o 10 długości.
W czwórkach pólwyścigowych pań
1.500 m Winecki (Pol) 4.21,2, Szta
feta 4 X 100 m — Pomorzanin 46 sek zwyciężyła Szkoła Nauk Politechnicz
przed Polonią 47,5, sztafeta olimpij nych przed Akademią Sztuk Pięknych
ska — Polonia 3,34, Pomorzanin i SGH.
Następnie odbyły się ciekawe poka
4,46,5, Skok w dal — Rostan (Pol)
6,56 m, Skok wzwyż — Zieleniewski zy akrobatyki lotniczej, wykonane
(Pol) 1,65, Rzut dyskiem — Kruoger przez osiem samolotów oraz popisy
(Pom) 38,68, Kula — Zieleniewski jazdy ślizgowców.
Popisy i pokazy wywołały wielkie
(Pol) 13,38.

się zupełnie dobrze. Cechuje ją szyb
ki start do piłki, pomysłowe kombina_
cje oraz celny strzał na bramkę. Go
ście nie vyysilalj się zbytnio, grając
raczej na pokaz. Na tle lepiej grają
cej drużyny francuskiej reprezentacja
Śląska wypadła słabo, szczególnie w
linji ataku, który gubił się we włas
nych kombinacjach i nie potrafił zdo
być się na skuteczny strzał. Nie prze,
szkodziło to jednakże Śląskowi utrzy
Ligowa Cracovia rozegrała w nie
mać gry otwartej przez pewien czas, dzielę mecz piłkarski z reprezentacją
a do 20-ej minuty drugiej potowy pro wojskową Krakowa, zwyciężając ją
wadzić nawet 2:1.
w stosunku 4:3 (2:1).
Zawody te odbyły się z okazji uro
Końcowy zryw gości P° Pięknych
zagraniach przynosi im 3 bramki, za czystości wręczenia sztandarów puł
kom artylerii ziemi krakowskiej.
pewniając końcowe zwycięstwo.
Zespołowo przeważała Cracovia dla
której bramki zdobyli Korbas 2 oraz
Stępień i Roczniak, dla wojskowych

Racng Club-Śląsk 3:3

Cr?covia zwycięża woisko

Waczymy z Prusami

Skład reprezentacji Polski Północnej
dysk — Gierutto, Fiedoruk.
oszczep — Wojtkiewicz, Strzelec.
4x100 m — Żyliński, Szczerbiński,
Zasłona, Dunecki.
sztafeta olimp. — Staniszewski, Gą
sowski, Dunecki, Zasłona.
Reprezentacja Polski północnej została za zgodą Prus wzmocniona zawodnikami z innych okręgów.

Skład reprezentacji lekkoatletyczne]
Polski północnej na mecz z Prusami
został ustalony w następujący sposób:
100 m — Zasłona, Dunecki (rez. Ży
liński).
400 m — Gąsowski, Żyliński,
800 m — Staniszewski, Zylewicz.
5000 m — Herman, Półtorak.
110 m przez płotki — Wieczorek,
Dunecki.
Otwarcie pływalni na
wdał — Hoffman, Wieczorek,
trójskok — Luckhaus, Hoffman (Ostadionie WP.
leszczuk).
W czwartek dn. 26 bm. otwar
wzwyż — Gierutto, Chmiel (Marcin ta została na przeciąg sezonu
kiewicz).
letniego pływalnia na stadionie
kula — Gierutto, Fiedoruk.
W. P. (ul. Łazienkowska 1).

Do wiadomości PT odbiorców podajemy. że od kwietnia rb., przy za;
kładzie mechanicznym W. GOZDEK i
S-ka w Warszawie ul. Leszno nr 123
została uruchomiona wytwórnia no
woczesnych siatek i ogrodzeń drucia
nych.
. .
Właściciele nieruchomości,, insty
tucje rządowe, samorządowe itp. ma
ją możność nabycia powyższych sia
tek i ogrodzeń po cenach konkuren
cyjnych.
Na prowincje firma wysyła pro
spekty i informacje listownie.
Polecamy firmę W GOZDEK jako
słynną ze swej solidności w wykony
waniu wszelkich zamówień.

Wyśtig polskiego Oxford u i Cambridge

Na międzynarodowych mistrzo
stwach tenisowych Finlandii w grze
mieszanej Wittman otrzyma* za part
nerkę mistrzynię Litwy Szczukauskajte.
Kombinacja polsko - litewska wye
liminowała w ćwjerćfinaie parę Kazarowitzky — Norden 6 1, 6:2, a w
półfinale odniosła zwycięstwo nad pa
rą fińską Lehtiuen — Petersen 6:1,
6:3, kwalifikując się w ten sposób do
finału
Warto zaznaczyć, że po raz pierw
szy na terenie sportu polski tenisista
grat z raMetą btewski.
W grze podwójnej panów para pol
sko - fińska Wittman — Petersen prze
grata w finale z parą Forstman —
Lagerbeom 0:6, 6:2, 3:6, 2:6.

Polonia dostaje w skore w Toruń u

Racing Club pokonał Sask 4:2

CHRZEŚCIJAŃSKA
WYTWÓRNIA SIATEK
I OGRODZEŃ DRUCIANYCH

Zakończenie tygodnia akademika

Zawody lekkoatletyczne

Słabe sl» Ślązaków
W sobotę rozegrany został w Kato
wicach międzynarodowy mecz piłki
pomiędzy reprezentacją Śląska a dru.
żyną francuską Racing - Club ze
Strasbourga. Zwyciężyła drużyna
francuska 4:2 (1:).
Zawody, wbrew oczekiwaniom nie
wzbudziły na Śląsku wjększego zain.
teresowania i zgromadziły zaledwie
ok. tysiąca widzów. Powodem tego
był slaby skład reprezentacji Śląska,
który wobec niemożności wystawie
nia swych czołowych zawodników,
powołanych na obóz przed mistrzo
stwami świata musiał wystawić słabą
drużynę, składającą się przeważnie z
graczy Ligi Okręgowej.
Drużyna francuska zaprezentowała

Polsko - litewskie
zwycięstwo

Estonia

Pływalnia została gruntow
nie odnowiona i przemalowana.
Wprowadzono poza tym wiele
udogodnień i inowacji dla osób,
korzystających z pływalni.
Pływalnia czynna jest codzień od godz. 7.00 do 21.00. Bi
lety wstępu w cenie od 20 gr do
l zł; w dni przedświąteczne i
wiąteczne ceny nieco podwyż
szone.
Na miejscu korty tenisowe, so
larium. bufet itd.

inifhfhW*
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zainteresowanie licznie zgromadź'
nych widzów.

Francuzi prowadza 2:°
W meczu tenisowym o puchar
wisa Francja — Włochy Francuzi ,
nieśli pierwszego dnia zwycięż*3
prowadzą 2:0.
Petra pokonał Taroniego 6:0. 6'2,
6:3, a Destremau wygrał z CanePe,C
3:6, 6:0, 6:2, 7:5.
W drugim dniu meczu teniso*eg
a puchar Davisa Niemcy _ WeS^’
dokończono spotkania pomiędzy Ga'
borem a Metaxą.
Zwycięstwo odniósł niespodzl6*3
nie Gabory 7:5, 6:4, 4:6, 2:6, 6:4,
mo że w ostatnim decydującym
Niemiec prowadził już 3:1.
W grze podwójnej para Henke'
Metaxa wygrała z parą węgier5
Dallos — Asboth 5:7, 6:7, 8:6, 6:3Po drugim dniu prowadzą Nice1
2:1.

Jedne wska zw«t eźa
w Chiwswkke
W sobtę zakończył się w Ch'J^
wiek pod Londynem międzynaro
■wy turniej tenisowy.
<
Pierwsze miejsce i tytuł mistrZa
zdobyła Jędrzejowska. Pokonała 0
w finale nową gwiazdę amerykańs
go tenisa Bundy w dwóch setach
6:2, przy czym Amerykanka jedY1^
w pierwszym secie potrafiła nawiaz3
walkę z Polką.
,
Turniej tenisowy w Lugano, w ,
rym biorą udział Hebda i Spycha ,
został w sobotę przerwany ze
du na deszcz. Dalsze zawody 1113
się odbyć w niedzielę.

Kolarski wyścig górski
W dn. 12 czerwca br. odbędzie
na Śląsku wyścig kolarski o górs» ,
mistrzostwo Polski. Start i meta
cigu będą się mieścić w Biel5’
Trasa wyścigu prowadzić b<łdz,!r(#
Bielska przez Skoczów, Ustroń.
słę, pięknymi serpentynami Kuba'0 ,
ki do Istebnej, po czym przez .
niaków, Węgierską Górkę i ŻY*1
do Bielska.
.
Organizację wyścigu powierz0
policyjnemu KS w Katowicach.

dwie bramki uzyskał God (w tym je
dną z karnego) oraz Mirecki. W dru
żynie wojskowych wyróżnili się bram
karz Koczwara i napastnik Habowski.
W rewanżowym meczu piłkarskim,
rozegranym w Chorzowie pomiędzy
32
francuską drużyną Racing Club ze
Strasburga i reprezentacją Śląska uMISTRZ SZWAJCARII
dalo się Ślązakom wywalczyć wynik
Mistrzostwo Szwajcarii w piłce 0
żnej zdobyła drużyna FS Luganoremisowy 3:3 (2:2).
drugim miejscu w tabeli mistrzo
sklej znalazł się zespól obrony D'tu
— Grashoppors z Zurichu.
fI
BIEG NA PRZEŁAJ W LIPSKU
W Lipsku odbył się międzynaro
wy bieg przez Lipsk na dystansie 0
10 km. Zwyciężył Schwab z Ben'
w czasie 47.04,6 sek. przed Luiidb0
zawodników
z
Wiednia,
spodziewane
Wyścig odbędzie się w konkuren
giem (Szwecja) 47.35,6 sek.
REKORD WŁOCH
cji międzynarodowej w kategoriach: są jednak dalsze zgłoszenia. Poza
Dyskobol włoski, Oberweger,
250 cm, 350 cm i 500 cm juniorów tym duże zainteresowanie przejawia nowił
rekord Włoch w rzucie or
ją — Francja i Belgia.
i seniorów.
■
skiem, uzyskując wynik 51,49 mZgłoszenia do dn. 10 czerwca.

Nowiny

' '1

Elita zawotfn ków na starcie

Miedzyktubowe Grand Prx Polski

W dniu 19 czerwca br. odbędą się
w Warszawie zawody motocyklowe o
Grand Prix Polski. Protektorat nad
zawodami objął Prezydent RP.
Zawody rozegrane zostaną na zna
nej trasie na Bielanach, na obwodzie
zamkniętym długości 8 km ulicami:
Marymoncką, Gdańską, Rudzką, Ma
rii Kazimiery, Jana III, Kamedułów,
przez Lasek Bielański do Marymonckiej. Start i meta przed gmachem
CIWF.

O».

ZURAKOWSKi

SPECJALNA przych. dla chorych

PŁUCA

WENERYCZNE, skórne, płciowe. orześwietieni^
Kobiety przyjmuie lekarka Dr. A
W-wa.
Marszałkowska
49; tel. 9.0*'.)
RATA I CHMIELNA 25. 8 r. - 8 w
Niedz. do 1-ej. GABINET ELEKTRO
■^od^IfLI^T^
ŚWIATŁOLEĆZNICZY. Diaterma wyiącznie -* .
krótkie fale. d'ARSONVAL I in.
(0013)

ARTRETYKÓW
4
Trasę 8 km stanowią: około 3 km
LECZNICA AA czynną od 10—1 i 4—6. Wierzbo^®,
asfaltu, pozostały dystans na szosie
-C H ŁO D N A. £*ł
bitej, znajdującej się na razie w złym
stanie. Szosa ma być poprawiona spe Choroby WENERYCZNE, Skórne. Mo
ELEKTORALNA
czopłciowe, Światłolecznictwo
cjalnie na wyścig.
przy Chłodne,
jg
Codziennie
od
9
r.
—
9
w.
w
niedziele
Na starcie ujrzymy elitę motocykli
wieta do godz. 1-ej pc poi (006) WENERYCZNE. PŁCIOWE i SKÓKJL,
stów polskich. Niemcy zgłosili iuż 3

M

3^

32

Krótkie fale od godz. o r do 9

gotowe męskie
w

uczniowskie

wielkim wyborze poleca

Alfred LEIBRANDT

TEL. 9.00-4?

(firma chrzęści Jaftska

Czytelnikom .Nowej Rzeczpospolitej1* specjalny rabat

(022)

Przychodnia Specjalna dla chorych na Przychodnia specjalna dla chorych 3

PŁUCA

SERC^

ul. Marsz. Focha 3. tel. 3.00-22. Rent SENATORSKA 28'30. Rentgen.
gen. Odma sztuczna. Porada wraz z sztuczna. Elektrokardiograf. 'O
□rześwietleniem. Czynna od 12—8 w. wraz z prześwietleniem. Wez«
na miasto; TEL. 5.93-33 '
Wezwania na miasto
(007)

Nr 52'.
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10 zł na tydzień - to trochę za mało
Głodowe zarobki stolarzy Włocławka
Stojąc na straży interesów świata
'acy. sa*e omawiamy Istotne zjawia na tym odcinku. Warszawa,
-®dź, Katowice, Zagłębie Dąbrowskie'
~~ *o okręgi, z życia których ciągle
n°tujemy najważniejsze fakty.
Dziś zajmujemy się dość poważnym
Psr°dkiem przemysłu przetwórczego,
"a Kujawach, jakim jest miasto Wioawek, które rozwija się z każdym
7°kiem, a obecnie liczy już 67.000 mie
s’zkańców.
V\ łoęławek, jako ośrodek przemy. u — posiada fabrykę celulozy, trzy
abryki papieru, trzy fabryki cykorii,
r*y fabryki papy smołowcowej, trzy
Zi*kłady ceramiczne, dwie fabryki terI’,°n,etrów i aparatów precyzyjnych,
"*e gwoździ 1 drutu, dwie fabryki
®aszyn rolniczych i wiele mniejszych
"7 Pomocniczych lub usługowych war
Sztatów przemysłowo
rzemieślniCzYch.
'■ onadto we Włocławku znajduje
wielką wytwórnia przetwórcza
ranży spożywczej Związku Spółdziel
1 Spożywców „Społem", zatrudniają
3 kilkaset robotników.
toteż Włocławek śmiało możemy
Zwać miastem robotników i rze
leślników. Stanowią oni bowiem %
a
ludności miasta.
Wł ragedia najemnych pracowników
Or °cławka jest brak zrozumienia dla
sanizacji zawodowych, a co za tym
Z‘e ich wyzysk.
*aCe 2 zł dziennie uważane są za
" ardzo dobre". W szczególności wy
yskiwani są rzemieślnicy,
j Losem tej grupy robotniczej zajęa s'ę obecnie FILIA WŁOCŁAWKA
Jednoczenia ZAWODOWEGO
reskiego, KTÓRA
ŚWIETNIE
Sp*WlJA SIĘ DZIĘKI ENERGII,
WN0ŚC1 ORGANIZACYJNEJ I
ęjSlLKOM SEKRETARZA OKRĘ.
nvLG() p. MAŃCZAKA.
żo?Stalnio sekretar<at okręgowy ZZP
to 8an‘ZOwał miejscowych stolarzy o
,. zarówno zatrudnionych w fabry’• lak i tzw. czeladź w stolarskich
arsztatach rzemieślniczych.
8r arobki stolarzy wahały się od 25
łefl
40 sr za sodziną, najczęściej
8o lla|t określano pałcę na 10 zł tyby|ni0W0' Czas Pracy w ogóle nie
pr Przestrzegany, tak, że robotnicy
acowali 10 do 14 godzin na dobę.
lar^?F" z Pracodawcami branży storeprezentującej przemysł o<ló\vCeC*,y stolarzy chrześcijan i żyktó "aWar,° “błąd zbiorowy pracy,
stOjV ure8ulował na pewien czas
RladUnk* w tej dziedzinie. Z mocy u.
żal > ,Po<lwyższono zarobki stolarzy
goj*.0*® Od kategorii do 50 proc, za
Wyn n<" <ak> 'ż górna stawka płacy
bot °S* 55 groszy za godzinę przy ro
ku ach na budowlach 10 proc, dodatpr 0 n°rmalnej stawki godzinowej.
za k akordowa może być stosowana
ki
opó,na żgodą, przy czym zarob0 25 tVm wypac|ku winny być wyższe
za ?r°c- od zarobków dniówkowych
SnychCni 8odzin’ za użytkowanie włarobk narzędzi czeladnika 15 proc, za
kaź “
wypłacana przy |
iest C) Wyp*acie. W punkcie 9 układu
Prac Strzeżenie, iż przynależność
Wej °Un*ka do organizacji zawodoHja Ple *noże być powodem utrudnia
rznięcia do pracy względnie

Wystawy lotniczej
SJV'Ó\V, 30. 5. W niedzielę odbyło
1 k "e Lwowie uroczyste otwarcie
gąj7a!o"ej Wystawy Lotniczej, zorokr 7""xvaile« Przez zarząd lwowskiego
J8u wojewódzkiego LOPP.
źeńJ,Czys*ości rozpoczęły się nabońej
w bazylice archikatedralstąDi, Mściwe otwarcie wystawy naki na° 0 g- H,30 przed pałacem sztuuozia| p'acu wystawy. Wzięli w nim
LOpp Drzedstawiciele władz, zarząd
bLoty.^ komplecie i przedstawiciele

zwolnienia z pracy.
Powołano komisję mieszana, której
zadaniem jest kontrolowanie warszta
tów czy przestrzegają obowiązujący
układ.
Widząc zdobycze robotników na
jemnych. stolarze - chałupnicy, pracu

jęcy dla nakładców, garną się do zwią
zku zawodowego ZZP i zabiegają w
sekretariacie okręgowym, aby uzy
skał rozciągnięcie układu zbiorowego
pracy w stolarstwie Włocławka na
całą branżę.
TEK.

WielKa uroczystość
w Tomaszowie Mazowieckim
TOMASZÓW, 30. 5. Wczoraj w To
maszowie Maz. w czasie święta miej
scowego pułku artylerii odbyły się uroczystości wręczenia sztandaru i 2
radiostacji nadawczo - odbiorczych,
ufundowanych przez społeczeństwo
pow. brzezińskiego i m. Tomaszowa
Maz., .oraz zaprzysiężenie najmłod
szego rocznika.

Nadużycia na 18.000 złotych

Dyr. Izby Rzemieślniczej - flazM^defrauteig
Ciekawa przeszłość profesora ma.emalyki
ŁUCK, 30.5. Sąd okręgowy w ność proponowanej noweli i
Łucku rozpatrywał sprawę b. zgłosił projekt własny, całkowi
dyrektora izby rzemieślniczej cie przez min. przemysłu i han
w Łucku, Władysława Łopiń dlu zaakceptowany. Łącznie z
skiego, oskarżonego o dokony opracowywaniem projektu po
wanie systematycznych nadu wołano Łopińskiego do komisji
żyć na szkodę izby i organizacji ministerialnej, do której z ramie
rzemieślniczych, wskutek cze nia samorządów rzemieślni
go przywłaszczył sobie około czych wchodziło jeszcze dwóch
innych dyrektorów izb rzcmieśl
18.000 zł.
Postać oskarżonego Łopiń niczych.
Mimo tych" nieprzeciętnych
skiego jest bardzo ciekawa. —
Swego czasu był on profesorem walorów duchowych, które
matematyki w jednej z uczelni świadkowie w procesie jedno
warszawskich i jako późniejszy myślnie stwierdzili, odznaczał
dyrektor biura rady szkolnej m. się Łopiński zgubnymi namięt
st. Warszawy skazany został nościami do gry w karty, które
za nadużycia na 6 miesięcy wię stały się w rezultacie jego bi
czem i zaprowadziły na ławę ozienia.
Wkrótce potem ukazał się
Łopiński w Łucku i jako dyrek
tor izby rzemieślniczej zdobył
sobie szerokie uznanie dla nie
św. Męczennika
zwykłych zdolności organizacyji
nych i inicjatywy, jaką wnosił Pociąg popularny do Zebrzydowic
do powierzonych mu prac zaró na powitanie relikwii św. Andrzeja Bo
wno w izbie jak i w reprezento boli wyjedzie z Krakowa w sobotę dn.
wanych i powołanych przez sie 11 czerwca o g. 5 rano.
bie do życia towarzystwach po Pociągowi towarzyszyć będzie ofi
pierania. kształcenia zawodowe cjalna delegacja oraz orkiestra Związ
go i samodzielnych warsztatów ku młodzieży przem. i rękodz. Uczestpracy.
, ;iniqy wezmą udział w powitaniach na
Nazwisko Łopińskiego wypły stacjach: Zebrzydowice, Oświęcim,
nęło ostatnio łącznie z głośnym, .Chrzanów, Trzebinia i Krzeszowice oprojektem noweli do ustawy raz uroczystościach krakowskich.
przemysłowej, zgłoszonej przez W piątek 10 czerwca jako przygo
posła Snonczyńskiego. Upadek towanie do uroczystości, staraniem
projektu posła Snopczyńskiego Ligi Katolickiej odbędzie uroczysta abył zasługą Łopińskiego, który kademia w sali Zw. młodz. przem. i
wykazał całkowitą nieżywot- rękodz. przy ul. Skarbowej.

Wyjazd po relikwie

1? t.ftl i

Odpowiedzi redakcji
Pani Janina Rudnicka, Baranowicza.
Pyta Pani w swym liście o szkołę czy
kursy dla nauczycielek szkól zawodo
wych.
Aby zostać nauczycielką w szkole
zawodowej, należy po ukończeniu li
ceum ogólnokształcącego ewentualnie
sperjamegó t;p. handlowego, ukończyć
odpowiednią wyzszą uczelnię, tj. uni
wersytet, Główną Szkolę Handlową,
ewentualnie inną. .Wymieniamy po
niżej Pani -.zereg szkól specjalnych,
kształcących nauczycieli szkół po
wszechnych, średnich, oraz zawodo
wych; Seminarium dla ochraniarek
Warszawa, 6 Sieipnia 21, Seminarium
Nauczycielek Gospodatczych — 6-go
Sierpnia 43, Semin, dla nauczycielek
szkół powszechnych — Piusa XI 28,
Seminarium Nauczycielskie Żeńskie
Katolickiego Związku Polek — Kra
kowskie Przedmieście 36, Państwowy
Instytut Pedagogiki Specjalnej — al.
3 Maja ■— kształci nauczycielki dzieci
niedorozwiniętych, Państwowy Insty
tut Robót Ręcznych — Górczewska 8
— przygotowuje nauczycielki robót
ręcznych w szkolnictwie średnim, wy
magane od kandydatek ukończenie li
ceum obecnego typu ew. matura. Dla
osób posiadających ukończone gim
nazja nowego typu ew. równorzędne
szkoły zawodowe, istnieją jeszcze
Szkoły Wychowawczyń Domowych
NMP Loretańskiej przy ul. Czernia
kowskiej 47. Ponadto rokrocznie po
szczególne kuratoria urządzają kursy
roczne przekształcające do szkół za
wodowych absolwentki seminariów ogólnokształcących Bliższych szczegó
łów dotyczących warunków przyję
cia będzie Pani m .jła dowiedzieć się
bezpośrednio p< d wskazanymi wyże!
adresami w szkołach i instytutach.
Poradnia zawodowa, o którą Pani
pyta, znajduje się na ul. Nowogrodz
kiej 7, jest to zakład prywatny, ist
nieje również drugi zakład nu., Instytut psychotechniczny", mieści się
on przy ul. Mokotowskiej 53.
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Pierwsza

Wystawa Szpitalnictwa

skarżonych.
Sąd skazał Łopińskiego na
łączną karę 3 i pół roku więzie
nia z pozbawieniem praw na 5
.
lat.

W uroczystościach, które były ma
nifestacją na cześć armii i jedności
z nią całego społeczeństwa wzięli udział przedstawiciele władz, poczty
sztandarowe licznych
związków,
przedstawiciele organizacji społecz
nych, młodzieżowych i wiejskich z
gmin i wsi pow. brzezińskiego oraz
liczne rzesze ludności.
Uroczystości rozpoczęto mszą poło
wą. odprawioną przez ks. prałata
Bączka, który wygłosił okolicznoś
ciowe kazanie.
Po mszy św. odbyto się wręczenie
sztandaru pułkowi artylerii i przeka
zanie radiostacji
Uroczystość zakończyła defilada
wojska, oddziałów PW i WF i sto
warzyszeń ludności wiejskiej pow.
brzezińskiego, po czym odbył się obiad żołnierski, którym społeczeń
stwo podejmowało miesjcowy pułk
artylerii.

Czterotysieczna rzesza dz atwy
w Dzień Kruciaty Eucharystycznej
w Łodzi
Dnia 26 bm. w uroczystość Wniebo
wstąpienia Pańskiego odbył Się w Ło
dzi dzień krucjaty eucharystycznej.
Już o godz. 8.30 prawie 4-tysi.ączne
rzesza d.fatwy, przybyła z Łodzi i z
ważniejszych miejsc diecezji, przyjęła
Komunię św. w katedrze, po czym J.
E. ks. biskup Włodzimierz Jasiński,, pa
sterz diecezji łódzkiej, odprawił dla
dziatwy mszę św i wygłosił przemó
wienie, w którym wezwał młodzież do
ofiarnej służby eucharystycznemu Kró
łowi, w tej chwili odbierającemu pu
bliczne hołdy na kongresie w Buda
peszcie. Po nabożeństwie dziatwa de
filowała przed ks. biskupem, otrzymu
jąc jego błogosławieństwo.
Adoracja N. Sakramentu przed fron
tonem kościoła M. B. Zwycięskiej za

jw aj?

kończyla uroczystości przedpołudnio
we. Po południu w ogrodzie ss. Urszu
lanek przy ul. Czerwonej 6 odbyła się
uroczysta akademia okolicznościowa

2 motorowce
dla marynarki handlowej
W najbliższych dniach podjęta ma
być w stoczni gdańskiej budowa 2-ch
statków motorowych, które przezna
czone są dla naszej marynarki han
dlowej.
Przy udzieleniu tego zamówienia
zastrzeżono zatrudnienie przy budo
wie nowych okrętów, odpowiedniej
liczby robotników polskich.

.:.is .

Bezrobotni pracÓwnicy umysłowi z pierwszorzędnymi kwaifikacjami zwracają się z gorącą prośbą do społeczeństwa o kie
rowanie swych zapotrzebowań do pracy przez Wojewódzkie Biu
ro Funduszu Pracy nam. st. Warszawę, Marszałkowska 141
Działy następujące:
1) Rutynowanych Buchalterów
2)
M
Kasjerów
3)
Korespodentów
4)
a
Agronomów
5)
„
Nauczycieli
6)
„
Techników
7)
a
Inżynierów
8)
s
Buralistów
9)
„
Stenografów
10)
a
Maszynistki

Prace przygotowawcze Pierwszej
Polskiej Wystawy Szpitalnictwa po.
ODDZIAŁ PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH
suwają się raźno naprzód. Na wysta
ul. Marszałkowska 141, tełefor.32-16 i 2.C4-73
wie reprezentowany będzie bogato
dział chemiczno - farmaceutyczny oraz dział instrumentów i aparatów,
wchodzących w zakres wyposażenia
szpitalnictwa.
Sądząc z wielkiego zainteresowa
nia, jakie wzbudziła wystawa, praw,
Dowery Kamińskiego. Zawadzkiego.
dopodobnie już w czerwcu zapotrze
•« Ormonde o częściach angielskich.
bowanie na stoiska zostanie całkowi
Ceny niskie. Dogodne spłaty. Na żą
danie cenniki bezpłatnie. Radio SOcie pokryte.
NOR Marszałkowska 116 róg Złotej
Wszelkich informacji udziela Biuro
(wejście od Złotej).
(88)
szkoła
Hanny
Ossorji.
Próbny
mie

Wystawy Warszawa, Boduena 2 m 2,
siąc!
Wyszukiwanie
talentów!
Po

tel. 320-80.
znańska 14-8.
(93) WYTWÓRNIA tapicersko • stolarska
W Z. GILEWSKI, ul. Senatorska 26.
Poleca meble stolarsko • tapicerskie
KPA Ul szycia, modelowania, wy- własnego wyrobu, gotowe i na zamó
Zmiany
nnUuU uczą gruntownie mistrzy wienia. Tel. 2.63-06.
(65)
ni Izby Rzem., Krakowskie 33. (111)
7AMIANA (kupno) zużytej garderoŁ by na materiały bielskie „Aiwa".
AA
Wupno-Sprzedaż
starej
gardeNa ostatnim posiedzeniu specjalnej
D roby męskiej i damskiej, za Nowy świat 62. sklep w podwórzu:
komisji opiniodawczej dla ustalenia ufana na wykwintne materiały biel telefon 3.26-97.
(56)
nazw miejscowości i nazw regional skie. Kupujemy kwity lombardowe 1
nych przy ministerstwie spraw wew futra. Jerozolimska 27. podwórze —
sklen 73. Tel 7.23-75
(62)
nętrznych rozpatrywano
projekty
przemianowania niektórych woje MASZYNY SINGERA od 3 zł tygodTAPCZANY, otomany, totewództw na tle dokonanej niedawno
niowo. Chłodna 42 — 13. Pańska A «
(58) H. h. 1 ie. (óżka. kozetka 10 mieś.
zmiany w podziale administracyjnym ło - 22. Dzwonić- 6.79-17.
Chmielna 44
(76)
państwa.
MASZYNY do szycia „KasprzyckieZe względu na to, że obecne woje •’* go*‘ znane ze swej dobroci od lat Inteligentna osoba w średnim wieku
1 poszukuje zajęcia w charakterze
wództwo
poznańskie, odpowiada 58. Gotówką — Ratami — Tanio — zarządzającej domem, zna krawiec(skład
fabryczny).
Warszawa.
Marswym obszarom historycznej Wielko- •zalknwska 158 rńp Królewskie! łą7) czyznę. Referencje, świadectwa na żą
danie. Radzymińska 29a m. 9.
(129)
polsce, zapadła uchwala o zgłoszenie
wniosku w sprawie przemianowania DADIO - ODBIORNIKI. Philips. Kosmos. Telefunken. Echo i inne bez MĘZCZYZN1! Sto orocent sił uzyska
woj. poznańskiego na woj. wielkopol
zaliczki
10 zł miesięcznie. Chłodna ’• każdy stosując mó) wynalazek:
skie. Natomiast nazwa woj. pomor 42 — 13, od
Pańska 40 — 22. — Dzwonić: Aparat „X“. — Bliższe szczegóły: F.
skiego pozóstać ma bez zmiany.
6.79-17.
(59) Ponarski. Warecka 10—18.
(61)

OGŁOSZENIA DROBNE

Nauka i wychowanie

Filmowo-Sceniczna

nazw województw

Różne

NOWA RZECZPOSPOLITA —
30.V.1938 r
Dym, Który Koi tęsKnotę po zmarłej żonie

Historia tytoniu
w legendzie arabskiej

Stenotqpistka

— Panie — mówił fryzjer Arab w
Kairze — wasi uczeni nie mają o tym
pojęcia. Tylko w Mecce można się
dowiedzieć naprawdę, w jaki sposób
tytoń zawojował świat, bo tam żyje
jeszcze rodzina owego Jussufa, któ.
rego Allah zrobił dobroczyńcą ludz
kości.

Hodża pomyślał czas długi. A po
Wtedy ogarnęła je zazdrość. Zo*’9'
tem rzeki:
czyły, że nic już nie wypędzi zmaf
— Grób twojej żony woła cię, ale łej z pamięci męża. Zapomniały **a
ty tego wołania nie rozumesz, mój sy wet o czci należnej mężowi, nakaz3'
moja córka, to już uczona!
— Nie — objaśnia szef córki
nu. Idź na ten grób i narwij zielska, nej prawem Proroka, i zaczęły rl9
Ona skończywszy wileńską gimna. — umysłowym pracownikiem jest
które tam rośnie. Wysusz je na słoń, cać słówka uszczypliwe.
zję. Starał ja się o to, bo wia- taki, który ma pracę czy to twórcu, aż liście przybiora brunatna bar
domo — dziecinkom umysłowo czą, wymagającą pewnej inicjały— Panie — rzekła pierwsza — dY*9
wę zapomnienia. Nabij je potem w czerni nasze dywany i firanki.
pracować lżej, a mnie, staremu,
---wy, a nie mechaniczną.
Jussuf był bardzo bogaty, ale ponad rurkę j zapal. Dym będzie wonny,
patrzeć na to milej.
Jussuf odpowiedział dobroduszny*9
— Ładnie — mówię. — W u.
Ukończywszy ta szkoła, w krót mysłowych pójdą znaczy się mi bogactwa cenił młodą żonę, którą ko jak zapach włosów Zulejki. On cię uśmiechem.
ki czas ona i zajęcie dostała... Za nistry, że to tworzą co chcą, że chał do szaleństwa. Gdy więc nagle ukoi.
— Panie — mówiła druga — n*asZ
Jussuf wypełnił polecenie, I rzejęcie umysłowe, a jakże: w biuro oni jedni inicjatywę mają, a resz umarła, omal nie popadł w obęd. Dli
od dymu żółte zęby.
na maszynie pisać. Stenotypistka ta narodu słucha ich mechanicz zapomnienia rzucił się w wir Intere czywiście — zadowolenie go napawa,
I tej odpowiedział uśmiechem.
sów, w krótkim czasie powiększył du ło, kiedy otaczały go kłęby dymu z
to już, powiedziawszy, społeczna nie.
— Pan]e — powiedziała trzecia
pozycja.
ży już majątek 42 razy — smutek nie ziela, pochodzącego z grobu jego u- powietrze jest duszne, bo przesyco**9
— Nie — objaśnia szef. — UPisała, pisała, radowała się — mysłowa praca polega na wysiłku odchodził. Podróżował, zwiedzał wszy miłowancj. Dymy układały się w tym dymem.
no, do czasu. Nastał taki dzione. umysłu, na przemyśleniu tego, co stkie miasta cudowne, 1 góry nieboty jej postać, a nacisk warg na rurkę
Znowu nic, prócz uśmiechu.
czek, że przychodzi ona do domu, ma się robić, a fizyczna — na wy czne, i morza. Z każdej .podróży z zielem wydawał sję jej pocałun — Panie — odezwała się czwarta
kiem. Tęsknota zniknęła. Oczy mu
a łzami się zalewa.
siłku fizycznym, na wykonaniu \ przywoził worki złota, ale smutku nie się rozjaśniły, jal? dawniej, i wesele suknie twe przesiąknięte dymem 1,8
— Cóż to? — pytam się. — pracy przy pomocy rąk lub na stracił. Oźenjł się z najbardziej po
zawsze.
Miejsce, broń Boże, postradałaś? rzędzi.
żądaną dziewczyną z Mekki — wnet wstąpiło w jego duszę.
Ale i ta otrzymała tylko dobrodu®2'
Rozradowały się też jego cztery
— Nie to, ale moje stanowisko
ny uśmiech.
— Ładnie — mówię. — Tak ja spostrzegł, że ona mu zmarłej nie za
urzędnicze zakwestionowawszy... w swojej ślusarskiej profesji mu stąpi. Ożenił się potem jeszcze z żony, gdy widziały, że pan ich znaj
Tegoż wieczora każda z cztero®9
Ze to, gadają, ja jestem pracowni szę obmyślać sobie jak i co będzie trzema, jak pozwala Prorok — na nic. duje ukojenie w wonnym dymie. Po
żon
opowiedziała tajemnicę s*'9
ca, znaczy się fizyczna.
wyglądało, muszę mierzyć, a ob Żal gryzł mu serce i niszczył z dnia dawały mu rurkę same, jlokroć zadu przyjaciółce. Wystarczyło, aby naż3
na
dzień.
ma
powlokła
mu
czoło.
Dręczyło
je
Ja wnetki do jej szefa i pytam liczać z umysłowym wysiłkiem...
jutrz cała Mekka wiedziała. Zebra*
tylko że nie wiedziały, skąd ziele po.
go jak i co? A on powiada tak i A uczeni ludzie, czy pisarze, to
W jednej z podróży spotkał święte
się
tedy wszyscy w domu Jussufa,
tak, że to są różne stanowiska tru narzędziami, czyli piórami pra go hodżę, który żyt na skraju pusty, chodzi, Jussuf bowiem zataił to przed
cudownego
ziela spróbować. A
nimi.
Aie
mężczyzna
bywa
człowie

dne do określenia, aż sam Najwyż cują, no i wysiłek ich fizyczny w nl.
kiem słabym i trudno mu jest oprzeć im zezwolił, jeszcze większa ich *z*9
szy Sąd orzeknie... Ot, i stenoty. tym, żeby ręka równo szła, a sta
— Ojczę mądry, daj mj lekarstwo się ciekawości jednej żony, a cóż do- . ła na nie ochota. Dopiero gdy się
pistki pozycja także sporna... Ni lówka papieru nie borowała...
na
mają chorobę! — błagał.
piero czterech. Powiedział.
I wiedzieli, że ono pochodzi z gro*’9
to, ni owo... A że nie głową, to
— Nie! — już załajał szef. —
żony, zatroskali się, albowiem ich
palcami pracuje, tak musi liczyć Nic nie rozumiecie, człowieku...
ny jeszcze nie umarły. Mądrzejsi i9'
się w fizycznych ludziach.
Niech wam wystarczy, że już tak
dnak radzili się przekonać, czy ta t°“
Ładnie — mówię. — W umy jest, bo te różnice między pracoślina nje rośnie także gdzieindziej *
słowych pójdzie znaczy się chło | wnikiem umysłowym i fizycznym
mieli
rację, bo znaleziono wielkie U0'
pak z cukierni, że to ciastka na ■ trudno zdefiniować.
ści tuż pod bramami miasta.
głowie nosi...
Trudno nam zrozumieć, jak mogą | tego skłoniły; byli bowiem przekona
— Ot, w czym rzecz! ZrozumiaWnet sporządzono rurki do paleń*3'
wszy ja teraz! Tak i przepraszam, poszczególne plemiona zjadać swoich ni, że knuję jakieś nieprzyjazne dla na wzór tej, jaką widziano u Jussń*3
panie szefie kochanieńki, że ja źle sąsiadów, wierzyć w to, że drzewo nich zamiary, ponieważ, zdaniem ich, i całe miasto pachniało wonnym
trafił. Mnie trzeba iść do naszego jest bóstwem, a krowa świętym stwo żaden człowiek będący przy zdro mcm. Wielu zaś mężów doszło d9
posła na sejm. Niech oni tam u- rzeniem. Wszystko zależy od punktu wych zmysłach, na próżno nie trudził przekonania, że owo tlące się zie*e
UDANY OBIAD
radzą, czy cały naród pracujący widzenia. Na przykład kiedy kapitan by się chodzeniem.
przepędza nietylko tęsknotę po żon*®
w
równości ma żyć, albo niechaj Soeke dostał się do niewoli, miał za Podobne zdarzenie miało miejsce w zmarłej, ale także troski, powodoW3'
— Jak ci. mój kochany, smakował
Indiach, gdzie jeden z mieszkańców ne przez żonę żyjącą.
obiad u państwa W?
lepiej, jak to pan powiedziawszy, bawne wydarzenie.
— Widzisz, żeby zupa była taka cic zdefiniują kto fizyk, a kto urny- , — Kiedym się przechadzał — opo wykrzyknął: *
Z Mekki zaś cudowna roślina rot'
pła jak wino, wino takie stare jak gęś słowiec... Ot co: niech zdefiniują! wiada — żeby się trochę rozruszać,
—_ Cudowne są dzieła, Allacha, oto przestrzeniła się po całym świeci®’
a gęś taka tłusta jak gospodyni, to by
tubylcy zwoływali sąd wojenny, w Frank ten spaceruje, chociaż mógłby
mi bardzo smakował.
wszędzie, gdzje mężowie mają żonY'
ŚWIST.POŚW1ST
<celu zbadania pobudek, które mnie do
siedzieć, gdyby mu się podobała
na pociechę.

w pozycji społecznej

„Mógłby siedziei, a chodzi!
Dziwaczne poiecia ludzi wschodu

HUMOR
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GRZDYL
POWIEK WSPdLCZE 5 N A

Minęli już kilka szarych bezdrzewnych wiosek.
— Daleko jeszcze? — spytał wreszcie Grzdyl, gdy
samochód zaczął skakać po korzeniach boru. — Pie
kielna droga.
— Teraz jest już naprawiona — rzucił przez ra
mię szofer — żeby pan spróbował przejechać tu
z wiosny, to dopiero sztuka. A już niedaleczko, mi
niemy ot ten lasek i zaraz Ostrów.
— Do Ostrowia jedziemy? — spytał Grzdyl to
warzyszącego źydka.
— Dlaczego nie? Ale my do miasta nie wjedziemy. Pan szofer poczeka na nas u krewnego mojego
szwagra. On zaraz z brzegu ma sklep. A my z pa
nem sekretarzem pójdziemy dalej. Niech Bóg broni,
co by pan inżynier posłyszał auto, on by tak się
schował, żeby jego do jutra nikt nie znalazł. On nie
lubi jak jemu przeskadzać w zabawie.
Miasto, do którego wreszcie dojechali, było kupą
szarych, drewnianych domków. ustawionych wzdłuż
jedynej ulicy, a różniło się od mijanych uprzednio
wsi tylko znacznie większą ilością śmieci, imitacją
bruku i dużą liczbą sklepów, których właściciele
całymi dniami wystawali w drzwiach, beznadziejnie
czekając na nabywców. Gdzieś w końcu osiedla wysterkała dzwonnica kościoła i zieleniły się banie cer
kiewki.
PRENIMERAIa

W połowic ulicy żydek zatrzymał Grzdyla przed
miękko łykasz, a całego ogniem przej'
malutkim domkiem, w oknie którego stało na spe podprawia:
mu je. Uch! dobra!
cjalnie przybitej deseczce kilka butelek po wódce.
Grzdyl napił się raz i drugi, przegryzł i zaczął
Napół zatarty napis nad drzwiami objaśniał, iż jest
to miejsce sprzedaży wyrobów monopolu spirytu dolewać inżynierowi. Po niejakim czasie stary, pod
pity już poprzednio, zaczął nie zdawać sobie sprawY
sowego.
— To tu — objaśnił przewodnik. — Pójdziemy do gdzie jest i z kim rozmawia, choć siedział po daw
nemu prosto i ciągnął półgłosem jakieś nigdy nic-;
mieszkania, tam się bawi inżynier.
kończące
się opowiadanie o Uralu. W pewnej chwil*
— Jakto tu? sam? — zdziwił się Grzdyl.
Grzdyl
podsunął
mu pod rękę papier i wetknął W
— Za co sam? Tu panowie z gminy przychodzą
palce stylograf.
i pan komendant i pan kierownik szkoły...
— Prowadź! — skomenderował Grzdyl.
— Tak cóż ty? — oprzytomniał na chwilę inży
Przez nędzny ogródek warzywny weszli do sion nier.
ki. Żyd otworzył drzwi i znaleźli się w niskiej, cia
— A ot, chcę przekonać się, czy inżynier może
snej izdebce. Ża stołem rozebrany do koszuli sie jeszcze popić ze mną — odpowiedział Grzdyl. -"
dział Bedłkiewicz, monologując coś do stojącej przed Jeżeli człowiek może się podpisać — może pić, je'
nim butelki, czy też do ochłapów mięsa, rozrzuco żeli nie, trzeba iść spać.
nych po talerzu i stole. Na skrzypnięcie drzwi pod
— Podpisać? z przyjemnością! — zaśmiał się
niósł głowę i przyjrzał się wchodzącym.
Bedłkiewicz i mozolnie, ale z należytym rozmachem
— Czuła dusza moja biede — jęknął — a ty, Che położył podpis. — Znaczy mogę pić — zauważyłrubinie, jak tu trafiłeś? a? Ten Judasz przyprowa kładąc pióro.
dził? ha?
Wprędce jednak inżynier nie mógł już pić alt*
— To tak pan wita przyjaciela? — spytał Grzdyl,
nie zwracając uwagi na wyraźną niechęć inżynie rozmawiać i zapadł w jakiś dziwny stan półuśpieniara. — To ja tłukę się tyle kiiometrów, żeby z panem półodrętwienia. Grzdyl kazał sprowadzić samochód
i zawołał gospodarza dla zrobienia z nim rachunkunapić się sznapsa, a panu jeszcze źle?
Gospodarz był człowiekiem nader uczciwym: po
— Sznapsa? Połóżmy, można się napić — kiwnął wiedział ile gotówki złożył u niego inżynier natych'
głową Bedłkiewicz. — Ej! gospodarz! chodź tu!.
miast po przyjeżdzie i jakie miał ze sobą rzeczyZza przepierzenia wyłonił się jakiś niewyraźny wyliczył skrupulatnie ile i jakiej wódki wydał z po
człeczyna, spojrzał pytająco na żydka, a uspokojony lecenia gościa oraz jakie jedzenie mu podawał, do
nieuchwytnym gestem, zwrócił się do nowego gościa liczył wreszcie opłatę za kilka przespanych na miej
z zapytaniem, czego żąda. Inżynier nie' dał odpo scu nocy, po czym podał Grzdylowi parę złotych re
wiedzieć Grzdylowi, polecając przynieść nową fla szty z pieniędzy inżyniera. Szanując uczciwość szyn*
chę i jedzenie.
karza, Grzdyl nie przyjął tych pieniędzy i na wła
— Tylko tej padliny -nie suń nam. a to ja ciebie sny rachunek polecił poczęstować szofera. NastcP'
w barani róg skręcę — wołał. — Kiełbasy dawaj, nie z pomocą gospodarza zaczął odziewać Bedłkieśledzia taszcz na stół, ogórków solonych.
wieża. Szło to dość trudno, udało się jednak i. prze
— Nie ma śledzi. Mordka jeszcze nie przyniósł.
niósłszy pijanego do taksówki, kazał Grzdyl jechac
— Czort z nim! Dawaj co jest! Nu, napijemy się, do Niechcic.
było nie było. A tv uważaj, jak on. sobaka, wódkę
(Dalszy ciąg nastąpi)
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